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O Cráton de Luís Alves, no qual se localiza a região em estudo (SMA, Ser-

ra do Mar e áreas vizinhas, Sul do Brasil), foi envolvido, no f1na1 do Neoproterozóico,

na aglutinação do "Supercontinente de Gondwana". Como conseqüência, várias zo-

nas tectônicas antigas foram reativadas, bem como novas zonas tectônicas se forma-

¡am. A litosfera continental fbi submetida periodicamente a esforços horizontais de

modo que, du¡ante um pequeno intelvalo de tempo, ao redor de 5tl0 M.a., falhamen-

tos tensionais ocolreram, primeiramente segundo N2O-3OW (correspondentes a dis-

tensão na direção NE-SW) e posteriormente segundo N5O-6OE (corespondentes a

distensão na direção NW-SE). Em tais fàlhamentos se alojaram vários maciços graní-

ticos, tendo aqueles sido condutos, também, dos magmas que originaram manifesta-

ções vulcânicas e diques ácidos, associados a estruturas do tipo gráben. Os maciços

graníticos (ou, simplesmente, "granitos") são conhecidos pelas denominações de:

Agudos, Moro Redondo, Anhangava, Graciosa, Marumbi, Mandira, Guaraú, Corupá,

Alto Turvo, Dona Francisca, Piraí, Serra Alta e Sema da lgteja. Eles são compostos

por quatro tipos de granitóides: | - granilóides metaluminosos (que predominam lar-

gamente na SMA); 2 - granítóides fracamente peraluminosos; 3 - granitóides peral-

calinos; 4 - granitóides fracamente peralcalinos. As rochas vulcânicas, comumente

associadas a rochas sedimentares, em bacias e gráben, são principalmente ácidas, e

subsidiariamente intermediaria e básica.

Foram analisadas quimicamente 72 amostras de rochas granitóides, para

elementos maiores, menores e terras raras (ETR), dos maciços Agudos, Momo Re-

dondo, Anhangava, Graciosa, Marumbi, Corupá, Dona Francisca e Piraí. Nestes fb-

ram identificados, então, através de diagramas de variação, vários

"trends"geoquímicos, agrupando amostras de um só tipo ou de mais de um tipo de

granitóirles. Na evolução de tais "trends", os teores de Al2O3, CaO, Fe2O3, MgO e

TiO2 comumente decresceram, paralelamente à elevação da sílica, enquanto NazO e

Ç0 não tiveram comportamento padrão. Normalmente, Y, Rb e Nb se mostraram in-
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compatíveis e Ba e sr compatíveis. combinados ou não, em ¡ef'eridos diagramas, com

elementos maiores, tais elementos menores seguidamente sugeriram evolução mag-

mática por cristalização fracionada, sendo entrevisto, pelo menos em um caso, que

houve evolução possivelmente por fusão parcìal. Naqueles casos (cristalìzação fiaci-

onada), as fases minerais que fracionaram foram feldspatos e um ou mais máfìoos,

com atuação de acessório(s) ao final do processo.

Os isótopos de Sr e Nd ìndicaram participação de material crustal nos

magmas parentais das rochas granitóides, o que se interpretou como resultado de

mistura por assimilação, dentro das câmaras magmáticas, de magmas mantélicos ju-

venis com material crustal pré-existente.

Os dados radiométricos disponíveìs para as rochas magmáticas da SMA

(incluindo-se 50 novas determinações pelo método Rb-sr) não são completamente

conclusivos,, em razão da imprecisão inerente aos métodos envolvidos (Rb-Sr, KAr,

U-Pb, Sm-Nd). Entretanto, a concordância de vrlrias determinações de idacle, próxi-

mas de 580+20 M.a., por diferentes métodos, dentro dos eros experimentais, parece

indicar que os principais eventos magmáticos cla sMA ocoüeram por volta daquela

idade. Alguns resultados radiométricos pelos métodos K-Ar e Rb-Sr, inferiores a 500

M.a., foram interpretados como resultado de rejuvenescimento isotópico provavel-

mente associado a hidrotermalismo.

As rochas piutônicas e vulcânicas da SMA estão associadas no espaço e no

tempo. Tal fato, juntamente com a alìnida<le química dessas rochas, indica que pro-

vavelmente elas sejam produtos do mesmo processo tectono-magmático. por outro

lado, os maciços graníticos (lbrmados justo após as principais colisões, ou talvez nas

últimas fases de aglutinação do Gondwana) não devem mais ser descritos como ano-

rogênicos mas" preferencialmente, como pós-colisionais, f'ormados em ambiente dis-

tensivo, intraplaca.



The Luís Alves Craton, in which is located the studie<l region (Serra do

Mar and neighboring areas, SMA, Southern Braztl), was involved at the end of the

Neoproterozoic in the agglutination of the Gondwana Supercontinent. Several ancient

tectonic zones were reactivated, and additional ones were fbrmed. The continental

lithosphere was periodically submitted to horizontal stresses, and during a short peri-

od around 580 M.y. tensional fàulting occurred, firstly along N2O-3OW trending

system (con esponding to NE-SW distension), and later along N5O-6OE

(corresponding to NW-SE distension). Such tensional fault zones were the sites of

the emplacement of several granitic complexes, voicanic rocks associated with gra-

ben-type structures, and acid dyke swarms. The granitic complexes are the principal

subj ect of this study (namely Agudos, Morro Redondo, Anhangava, Graciosa, Ma-

rumbi, Mandira, Guaraú, Corupá, Alto Turvo, Dona Francisca, Ptraí, Serra Alta and

Ser¡a da Igreja). They are composed of four granitoid types: metaluminous type, we-

akly peraluminous type, peralk(lline type and weakly peralkaline tWç. The metalu-

minous type granitoids largely predominane in the SMA. The volcanic rocks are

commonly associated with sedimentary rocks in the graben-type structures. They are

principally of acid composition, some are of intermediate as well as basic com-

position.

72 samples of granitoìd rocks were chemically analysed lbr major, minor

and rare eafih elements. Several trends we1'e indicated in variation diag'ams, assem-

bling samples of only one or more granitoiri types. In the evolution ol these trends,

AlzOr, CaO, Fe2O3, MgO and TiO2 decrease while SiO2 increases. Na2O and KzO do

not present well defìned trends. Y, Rb and Nb are incompatible and Ba and S¡ are

compatible as commonly occurs. In these diagrams, these elements have frequentely

suggested magrnatic evolution ofthe granitoids by fractional crystallization, as well as

by partial melting (in at least one case). In those cases (fiactional crystallization),

major mineral phases to fiactionate were f'eldspars and one or more mafic minerals,

with accessory phases acting in the final stage of the magmatic process.
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Sr and Nd isotopes indicate the participation of early different materials in

the parental magmas of the granitoid rocks. Our preferred interpretation is a mixing

by assimilation, within the magmatic chambers, of juvenile mantelic magmas with

preexisting crustal rooks.

The radiometric data available for magmatic rocks of the SMA (including

50 new Rb-Sr determinations) are not completely conclusive, due to the lack of ade-

quate precision of the methods involved (Rb-Sr, K-Ar, UÌb, Sm-Nd). However, the

concordance of several age determinations close to 580+20 M.y., by different

methods, seems to indicate that most magmatic events of the SMA occured about

then. Isotopic rejuvenation was record, probably associated to hydtothermalism, by

some K-Ar and Rb-S¡ resuits which yield age data around 500 M.y.

The plutonic and volcanìc rocks of the SMA are spatially and temporally

assocìated. This, together with their chemical aff,rnities, indicate that they are the

products of the same tectonomagmatic process. Moreover, the granitic complexes,

formed either just alter the main continental coilisions, or perhaps still during the last

phases of agglutination of Gondwana, should not be described any longer as

"anorogenic", but preferentially as post-collisional complexes, formed in a distensive

within-plate environment.



SMA -Região em estudo na presente tese, comespondente à Serra do Mar e arre-

dores, contida nos limites tracejados na figura 1

SPS - Região que abrange partes do norcleste do Estado cle Santa Catarina,leste do

Estado do Paraná e exffemo su1 do Estado de São Paulo, delimitada pelas

coordenadas 24o40' e 2'1"05' de latitude sul e 49'30'e 4'l'52' de longitude

oeste (Iìgura I).

CCU - Complexo Granítico Cunhaporanga

CTC - Complexo Granítico Três Cónegos

DM (Depleted Mantle) - Manto Empobrecido

ETR - Elementos Terras Raras

ETRI- - Elementos Terras Raras Leves (La a Sm)

ETRP - Elementos Terras Raras Pesados (Gd a Lu)

FA - Faixa Atuba

FAS - Faixa Açungui-Setuva

F'IT - Faixa ltaiacoca

MSWD (Mean Square of Weighted Deviates)

ORG (Ocean Ridge Granite) - Granito de Cadeia Oceânica

Syn-Co1g - Granito Sin-Colisional

VAG (Volcanic Arc Gtanite) - Granito cle Arco Vulcânico

WPG (Within Plate Granite) - Granito Inttaplaca
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Como coordenador da equìpe de geólogos do Projeto RADAMBRASIL,

que entre os anos de 1919 e 1983 efetuaram o mapeamento geológico na escala

1 : 1 .000.000 das folhas cartográficas SG. 22 - Curitiba e SG. 23 - Iguape, o autor da

presente tese teve seus primeiros contatos com as manifestações magmáticas da

Serra do Mar do S do País, pafiicìpando de operações de campo em áreas em que

elas ocorriam e analisando relatórios dos colegas de trabalho, que as enfocavam

sempre com celto destaque. Inseridos num contexto geológico e geotectônico

distinto daqueles dos cinturões móveis Ribeira e Dom Feliciano, localizados estes

respectivamente a N e a S da Serra do Mar e possuidores de manifestações

magmáticas semelhantes (maciços graníticos), os corpos ígneos em causa

formavam um conjunto hatmonioso de "stocks" e batólitos graníticos, derames

vulcânicos de diferentes composições e diques ácidos, que representavam para o

presente autor um tema particularmente interessante de pesquisa que, um dia, em

trabalho de pós-graduação, pretenderia investigar. Alguns artigos, com base em

dados já disponlveis na literatura geológica e naqueles levantados pelo Projeto

RADAMBRASIL, surgiram na época acima referida e alguns anos depoìs, como

contribuição do autor e de seus companheiros deste projeto ao conhecimento do

magmatismo da Serra do Mar, prenunciando, por assim dizer, o trabalho exposto

na presente tese.

Em março de 1986, com a extinção do Projeto RADAMBRASIL, todos

os técnicos que neste atuavam passaram a integrar os quadros da Fundação

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A partir de agosto de

1987,com a devida autorização desta Fundação, o autor da presente tese iniciou

então seus estudos de pós-graduação no Instituto de Geociências da Universidade

de São Paulo, tendo como tema de tese o magmatismo da Serra do Mar na área das

folhas catográficas atrás mencionadas e seus condicionantes tectônicos.

O trabalho, inclusive em sua fase de cumprimento de créditos, decorreu

com varias interupções, por diferentes motivos, tendo o autor se mantido, por

outro iado,, sempre parcialmente engajado em projetos de pesquisa do IBGE.
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A região em estudo, estendendo-se do S do Estado de São Paulo ao NE

do Estado de'Santa Catarina, e limitada por linha tracejada na hgura I, foi

simplificadamente denominada de SMA. Tal região é parte integrante de outra

maior, para a qual aqui se adota também uma abreviatura, SPS, e que contem

intei¡amente os terrenos pré-cambrianos em torno da SMA (figuras I e 1.2).

O acesso na SMA é relativamente fácil, salvo à maior parte das iíreas

dos maciços graníticos e arredores, por força de ausência ou poucas vias de

penefação, relevo fortemente dissecado e grande cobertura vegetal. Importantes

rodovias federais e estaduais pavimentadas percorrem-na (BR-101, BR-376, BR-

I 16, SC-301, PR-410,...). Uma capital de estado e duas grandes cidades estão nela

e em suas vizinhanças localizadas: Curitìba (1.476.253 habitantes), Joinville

(397.987 habitantes) e Blumenau (230.988 habitantes).

O magmatismo estudado fbi essencialmente o magmatismo granítico

(ligura i.2), representado por maciços conhecidos pelas denominações de: Agudos,

Morro Redondo, Anhangava, Graciosa, Marumbi, Mandira, Guaraú, Corupá, Alto

Turvo, Dona Francisca, Piraí, Serra Alta e Serra da lgreja (figura 2.1).

As manifestações vulcânicas integram seqüências vulcano-sedimentares

depositadas nas bacias de Campo Alegre e Guaratubinha e no gráben de Corupá,

bem como seqüências vulcânicas intimamente associadas ao Maciço Morro

Redondo; os diques ácidos, inúmeros e presentes ao longo de toda a SMA, estão

concentrados em torno da bacia de Campo Alegre, a NW da bacia de Guaratubinha

e a S do Maciço Alto Turvo (f'rgura i.2; anexo 1).

Os objetivos principais do presente trabalho fbram quatro:

1 - Estudo geoquímico de oito dos treze maciços graníticos da SMA

(maciços Agudos, Mor¡o Redondo, Anhangava, Graciosa, Marumbi, Corupá, Dona

Francisca e Piraí), sintetizando-se todas as informações obtidas até o presente,

n€ste e em trabalhos anteriores, relativas aos treze maciços.

2 - Determinação, com base nos dados geoquímicos, de processos

petrogenéticos e ambientes tectônicos referentes ao plutonismo granítico.

3 - Estudo isotópico dos maciços graníticos da SMA através do método

Rb-Sr.
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4 - Estudo das relações das manifestações ígneas com falhas e outras

feições estruturais, visando a determinação, na sMA, dos condicionantes tectônicos

do magrnatismo em causa.

A caracterização petrográfica dos maciços graníticos baseou-se em

descrições de cerca de cem lâminas delgadas de amostras coletadas nos mesmos

e/ou em dados petrográfìcos de trabaihos anteriores. A classiflrcação petrográfica

daquelas amostras se baseou,. por sua vez, em estimativas visuais das percentagens

relativas de quartzo (Q), feldspato alcaiino (A) e plagioclásio (P), plotadas no

diagrama QAP de Streckeisen.

O estudo geoquímico se apoiou em dados de elementos maiores'

menores e terras raras (ETR) determinados em amostras coletadas nos oito maciços

acima referidos (apêndice 1). As análises de elementos maiores e menores.

ef'etuadas em setenta e duas (72) amostras, lbram realizadas no Laboratório de

Química e ICP-AES tlo Departamento de Mineralogia e Petrologia do Instituto de

Geociências da USP, através de espectrometria de emíssão atômica com fonte de

plasma induzido (ICP-AES), cuja metodologia analítica foi descrita por Janasi et

al. (1995). As análises de ETR restringiram-se a qualenta e seis (46) das referidas

setenta e duas amostras, tendo sido realizadas no laboratório Geolab da Geosol

Ltda. (espectrometria de plasma; procedimentos metodológicos descritos por Dutra,

r984),

Todos os dados geoquímicos podem ser considerados como de boa

qualidade analítica, tendo mostrado coerência com os dados petrográflrcos. Cinco

índices químicos foram caiculados, com base em teores em óxidos (apêndice l):

Na2O + Ço (óxidos em o/o em peso)

KzO / NazO (óxidos em o/o em Peso)

IA (: Nazo + K2o lAl2O3, óxidos em proporções moleculares)

A / CNK (:41203 I CaO + Na2O + KzO, óxidos em proporções

moleculares)

F / FM (:FeO¡ / FeO, + MgO, óxidos em proporções moleculares)

Desses índices, dois são de particular importância, IA e A/CNK'

conhecidos respectivamente como "índice agpaítico" e "índice de saturação em

alúmina". Com base nos mesmos' e com conffole petrográfico ' fez-se a
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classificação dos granitóides nos seguintes tipos, coerentemente com preceitos que

tem sido classióamente aceitos:

T ipo p eral calino, quando:

l,0l < IA< 1,13 e0,85 <A/CNK< 0,96

Tipo fracamente peralcalino, quando:

0,96 < tA < 1,00 e 0,90 < A/CNK < 0.96

Tipo metaluminoso, quando:

0,58 < IA < 0,98 e 0,76 < A/CNK < 1,02

Tipo fracamente peraluminoso, quando:

0,71 < IA < 0,91 e 0,97 < A/CNK < 1,06

Ouhos índices caiculados fbram os seguintes (elementos em ppm):

K/Rb, Rb/Sr, BalRb, Ba/Sr, Ce¡¡/YbN, Cer/SmN e Cdu/YbN, os três primeiros para

se avaliar os fracionamentos magmáticos, e os três últimos para avaliações dos

fiacionamentos, respectivamente, dos elementos terras raras (ETR) como um todo,

dos eiementos teffas raras leves (ETRL) e dos elementos teffas raras pesados

(ETRP). Calculou-se, também, o índice Er./Eut, para avaliação da intensidade das

anomalias de Európio, sendo:

Eu* GdN + Sm*
2

A construção de diagramas de variação e diagramas de ETR foi

realizada através do programa MINPET(versão 2.02).

As análises isotópicas Rb-Sr fbram realizadas no laboratório do Centro

de Pesquisas Geocronológicas da Universidade de São Paulo (CPGeo-USP). Para a

caracterização das metodologias empregadas nessas análises remete-se a Siga

Júnior (1995).

Os mapas geológicos dos maciços Agudos, Morro Redondo, Anhangava

e Piraí e de seus arredores, sob a ibrma de fìguras que acompanham o presente

texto, foram obtidos por redução xerográfica de fotointerpretações na escala

1 :60.000 ou 1 :45.000, com controle de campo, considerando-se também

infbrmações de trabalhos anteriores. Os mapas geológicos ref'erentes aos restantes

maciços foram obtidos por reduções de mapas elaborados por oufios autor€s.
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O esboço geotectônico dos terrenos pré-cambrianos da SpS (anexo l)
foi elaborado ha Divisão de Geociências do Sul (DIGEO/SUL) do IBGE através

dos seguintes procedimentos:

1 - Preparação de base caÍográfica simplifrcada, na escala l:250.000, a

partir das fblhas Itararé (Sc. 22-X-B), Iguape (SG. 23-V-A), Cu¡itiba (SG. 22-X-

D/SG. 23-V-C), Joinville (5G.22-Z-B) e Florianópolis (5G.22-Z-D), editadas pelo

IBGE.

2 - Lançamento, na referida base, de convenções geológicas (contatos,

fãlhas, zonas de cisalhamento, diques, atitudes de fbliação, etc.), obtendo-se dessa

maneira o esboço geotectônico dos terrenos pré-cambrianos da SPS na escala

l:250.000. Tais convenções fbram tomadas de diferentes mapas geológicos,

inclusive daqueles dos maciços graníticos, atrás ref'eridos, e de outros documentos

(vide informações de margem no anexo i).

3 - Redução xerográfìca do mencionado esboço à escala 1:500.000, e

digitação deste por último obtido no programa "Mic¡ostation" (versão 5.0).

4 - Obtenção de cópias deste esboço, na mesma escala l:500.000, em

"plotter" jato de tinta (modelo HP650C).

A sucessão de assuntos no presente texto, dividìda em capítuios, inicia-

se com entbque sobre o contexto tectônico-geotectônico da SPS, que é dividido em

três itens: 1- Domínios tectônicos, 2 - As sucessivas idéias sobre a

compartimentação geotectônica da SPS, 3 - Modelo de compartimentação

geotectônica da SPS adotado no presente trabalho. Em prosseguimento, focaliza-se

o contexto piutono-n.r1cano-sedimentar da SMA, dando-se uma visão concisa do

mesmo, em finção de dados de trabalhos anteriores sobre os maciços graníticos, os

diques ácidos, os derrames vulcânicos e as sequências vulcano-sedimentares.

Passa-se, a seguir, ao capítulo mais extenso da presente tese, intitulado

Magmatismo, e que é dividido em três partes: I - Evolução dos Conhecimentos, 2 -

Descrições e Características Composicionais das Manif'estações Magmáticas, 3 -

Geocronologia. A Evoiução dos Conhecimentos, do começo do século até o

presente, é dividida em 'fases". Nas Descrições e Características Composicionais
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das Manif'estações Magmáticas, desenvolve-se, para cada um dos maciços

graníticos da SMA, os seguintes itens: I - Aspectos Gerais,2 - Cancterização

Petrográfica, 3 - Geoquímica. Completa-se essa segunda parte do capítulo

Magmatismo com breves descrições e dados composicionais refèrentes aos diques

e corpos vulcânicos. No item Geocronoiogia, esboça-se uma caracterização

geocronológica que pretende dar suporte ao modelo tectono-magmático sugerido na

presente tese. Em continuação, desenvoive-se os capítulos sobre os condicionantes

tectônicos do magmatismo na SMA e sobre a evolução tectono-magmática desta

região, após o que são feitas considerações finais.



Figura I - Localização e principais vias de acesso da região em estudo.
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Aspectos do Meio Natural: Relevo, Hidrogralia, Clima, Solo e Vegetação

A Serra do Mar, que enceffa, em grande parte, as manifestações ígneas

focalizadas na presente tese, é o traço mais conspícuo do relevo da SPS. Com

altitudes não raro superiores a 1.000m, essa cadeia montanhosa se apresenta como

um conjunto de cristas e picos separados por vales profundos, em forma de "V",

ladeados por vertentes seguidamente de alta declividade, superior a 75Yo. As

cristas, descritas em geral como "serras", e os picos recebem localmente

denominações diversas, tais como serras do Capivari, dos Órgãos, Graciosa, do

Ma¡umbi, da Igrej a, da Papanduva, do Imbira, do Quiriri, Queimada, do Boi, etc.;

picos Paraná (o mais elevado de todos, com 1.922m), Caratuva, do Marumbi, etc..

Condicionando inúmeros fatores naturais, tais como a hidrografia, a circulação

atmosférica e a vegetação, essa cadeia de montanhas regula, também, de certa

forma, a vida econômica regional, orientando lluxos e determinando direções de

circulação de indivíduos, matérias primas e produtos manufaturados.

Em contraste com a área f'ortemente dissecada da Serra do Mar, surgem a

W, no reverso dessa serra, os relevos planos pertencentes ao Planalto de Curitiba,

posicionados entre 850 e i.100m, tendo tal pianalto suave inclinação para S. O

aspecto geral desses relevos é marcado por formas colinosas que mostram,

localmente, certa concordância topográhca, parecendo corresponder a uma páleo-

superfície de aplanamento.

A E da Serra do Mar, já na região litorânea, há uma sucessão de cristas

esbatidas, com altitudes em gerai inf'eriores a 600m, que constituem a chamada pré-

Serra do Ma¡. Tal unidade de relevo confronta, por sua vez, a E, com outra, a das

Planícies f)escontínuas, que correspondem às iireas de depósitos sedimentares

litorâneos.

A N da Serra do Mar e do Planalto de Curitiba, estende-se a parte S do

Planalto Dissecado de Paranapiacaba, correspondente a área banhada por afluentes

do rio Ribeira do Iguape. O relevo, aí, é fortemente dissecado, com grandes

desníveis altimétricos. Suas vertentes tem forte declividade, estando intensamente

sulcadas. Seus vales são profundos. As partes interfluviais correspondem, em geral,

a cristas aguçadas, modeladas em quartzitos e: vez que outra, em diques de
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diabásio. Coroando tais partes ocorrem, seguidamente, formas trianguiares

fàcetadas e poritiagudas que se elevam a mais de 1.000 m de altitude.

A S da Sena do Mar, a região balizada aproximadamente pelas cidades de

Jaraguá do Sul, Blumenau e Itajaí, estende-se a parte N de outra unidade de relevo,

denominada Ser¡as do Leste Catarinense. Tal região se caracteriza por um

agrupamento de elevações sub-paralelas com altitudes em torno de 400-600m,

orientadas preferencialmente para NE, e separadas por vales em geral pouco

profundos.

A rede de drenagem da SPS pertence, na sua maior parte, às denominadas

Bacias Hidrográficas de Sudeste. Os rios componentes dessa rede, em tais bacias,

são geomorfblogicamente recentes (do Terciário Superior/Quaterniírio), se

comparados com os rios de out¡as bacias do S do País e do Uruguai. Tais rios mais

'Jovens" tem perhs longitudinais com declive acentuado, apresentando em seu

curso superior leitos acidentados, com vales suspensos e cascatas do tipo '!éu de

noiva". Nas baixadas litorâneas, apresentam leitos quase planos, divagando e

formando meandros sobre as amplas faixas de depósitos fluviais.

O clima da SPS é do tipo temperado, compreendendo as seguintes

dil'erenciações:

- Clima mesotérmico, médio, superumido, sem período seco. Ocorre em

algumas áreas restritas da Serra do Mar" correspondentes às mais elevadas altitudes

dessa cadeia montanhosa.

- Clima mesotérmico, brando, superúmido, sem período seco. Predomina

grandemente na SPS, correspondendo às á'reas de baixas e médias altitudes da Serra

do Mar e ao Planalto de Curitiba, bem como às regiões que abrangem as porções S

e W, respectivamente, do Planalto Dissecado de Paranapiacaba e das Serras do

Leste Catarinense.

- Clima subsequente, superumido, com período subseco. Ocorre no litorai,

nas Pianícies Descontínuas.

Quanto ao solo na SPS, o tipo mais comum é o cambissoio, desenvolvido

em áreas do Planalto Dissecado de Paranapiacaba, nos reve¡sos da Serra do Mar e

nas Serras do Leste Catarinense. Trata-se de solo normalmente argiloso, de baixa

fertilidade, não hidromórfico (ma1 drenado), raso ou pouco profundo (profundidade

XX\'II



média de 100-120cm), com a seqüência de horizontes A, B e C, sendo o B,

entretanto, iniipiente. Nas áreas de relevo mais dissecado da Serra do Mar, isto é,

nos maciços graníticos, ocorre em geral solo litólico, que é um tipo igualmente de

baixa fertilidade e não hidromórfico, porém jovem, raso (15-20 cm de espessura),

destituído do horizonte B, sendo o horizonte C pouco desenvolvido ou também

ausente. No Planalto de Curitiba domina o latossolo vermelho-amarelo, de muito

baixa fertilidade, grande espesswa, composição predominantemente argilosa e

horizonte B pobre em óxidos de ferro.

A cobertura vegetal originalmente existente na SPS pode ser assim

classificada, de acordo com os mais elaborados sistemas de classif,rcação

fitogeográfica em uso atualmente: 1- Floresta Ombrófrla Densa (Floresta

Atlântica), 2 - Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária), 3 - Estepe

(Campos).

A Floresta Ombrófìla Densa revestia a maior parte da Serra do Mar" a pré-

Serra do Mar, as Planícies Descontínuas e pelo menos parte do Planalto Dissecado

de Paranapiacaba, tendo penetrado no interior das Serras do Leste Catarinense

(porção S da SPS) através de algumas bacias hidrográficas, sobretudo através

daquela do rio ltajaí. A pujança florística e estrutural dessa floresta, em suas

diversas formações, está f undamentalmente relacionada à influência do relevo, da

presença do mar e da dinâmica das massas de ar tropicais e polares penetrantes no

S do Brasil. Entre as famílias de plantas melhor representadas nessa floresta estào

as Lauraceae, Myrtocede, Apocynaceae, Bromeliaceae e Orchidaceae. O grande

impacto da ação antrópica transibrmou em geral profundamente essa cobertura

vegetal, de modo que na maioria de suas fbrmações predomina vegetação

secundiária (capoeiras), em nem mesmo nos seus parques e reservas há

propriamente florestas intactas, originais. Em meio a essa cobertura ocoffe, em

elevadas altitudes, iÍreas campestres, correspondentes aos "refúgios ecológicos",

também denominados "campos de altitudes" (por exemplo, o belo campo de

altitude da região S do maciço Morro Redondo).

A Floresta Ombrófila Mista revestia o reverso da Serra do Mar (encosta

dessa serra voltada para o interior), sendo ca¡acterizada pela mistura de duas

florestas, uma tropical (afìo-brasileira), outra temperada (australo-brasileira), com
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marcada presença dos elementos Coniferales e Laurales. Os gêneros Araucaria,

Podocarus e' Drimys misturam-se aos gêneros Ocotea, Nectandra, Ilex,

Campomanesia, Cedrela,.vários gêneros de Myrtaceae e muitos outros, numa

coexistência relacionada com flutuações climáticas do Quaternario tendente ao

clima atual. O impacto da ação antrópica na região dessa floresta assumiu aspecto

avassalador, em face do desinteresse por ações preservacionistas florestais.

A Estepe é a cobertura vegetal que, na SPS, cobria originalmetne todo o

Planalto de Curitiba, formando os campos de Curitiba, São José dos Pinhais e

Tijucas do Sul, bem como a região de Campo Alegre. Possivelmente também

relacionada a flutuações climáticas do Quaternrírio, acima referidas, tal cobertwa

encontra-se bastante descaracterizada por ação antrópica, pelo que apresenta

estrutwa e composição florística muito simpiif,rcada, com predomínio de espécies

rizomatosas.



CONTBXTO TECTONICO-G BOTBCTONICO

Ao final dos tempos do Neoproterozóico, ao redor de 580 M.a., na regi-

ão da superficie da Terra que veria o aparecimento do Gondwana ocidental, várias

mass¿s contincntais (crátons) de extensão diversifrcada (rnega. meso e micrornas-

sas continentais) concluíram um processo de aglutinação mútua, que começara por

volta de 800 M.a.. o processo decorreu através de subducções sucessivas da litos-

fera oceânica, com formação conseqùente de arcos magmáticos, ao que se segui-

ram oolisões enh'e estes e as referidas massas continentais. Muito erodiclos. os ar-

cos estão representados, presentemente, pelas suas raízes que incluem batólitos e

corpos rochosos menores, conslituidos por granitóides, bem como por rochas

gnáissicas e riolíticas, todas de composição marcadarnente cálcio-alcalina.

Posicionados entre tais massas continentais e arcos, ou entre arcos con-

tíguos, restaram, dobrados e metamorlisados, sedimentos e derrames wlcânicos

que se haviam acumulado nos fundos de bacias ou de aulacógenos formados no

próprio Neoproterozóico e/ou em períodos anteriores a este. Tais seqüências supra-

crustais conespondem, juntamente com os mencionados batólitos e corpos rocho-

sos menores, ao que se considera como "cinturões móveis" (também referidos

como faixas móveis ou cinturões orogênicos ou, ainda, como sistemas de dobra-

mentos) do Neoproterozóico. Ocasionalmcntc, estes abrangem porções continen-

tais (bordas cratônicas) regeneraclas.

O processo de aglutinação fez nascer um vasto contìnente - o "super-

continente de Gondwana", cuja extensão seria, aproximaclamente, aquela indicada

na figura 1.1- Em sua fase denadeira, o processo incluiu cavalgarnentos enfle as di-

ferentes entidades geotectônicas nele envolvidas, seguidas de reajustes entre blocos

tectônicos.

Intrinsicamente relacionado às lases de colisão da aglutinação, confor-

me se verá nesta tese,o magmatislno em foco. representado por maciços graníticos,

diques ácidos e derrames vulcânicos principalmente ácidos, teve oorno palco

principal uma das micromassas continentais sr.rbmefida ¿ì relerida aglutinação - o
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Cráton de Luís Alves. Este ficou posicionado ent¡e três outras massas continentais:

o Cráton Paraná (a NW), presentemente coberto inteiramente pelos depósitos fane-

rozóicos da Bacia do Paraná, o Cráton Congo-São Francisco (a N e NE) e o Cráton

Kalahari (a sudeste), estes dois semicobertos por formações de diversas idades.

Entre tais massas continentais se desenvolveram, no decurso da aglutinação, os

cinturões móveis "Ribeira"(entre os crátons Paraná e Luís Alves), "Paranagoát"

(entre os crátons Luís Alves e Congo-São Francisco) e "Dom Feliciano"(entre os

crátons Luís Alves e Kalahari).

Distintos "domínios tectônicos" são abrangidos pela SPS (região que

abrange partes do NE do estado de Santa Catarina, E do Estado do Paraná e extre-

mo S do Estado de São Paulo, delimitada pela coordenada 24"40'e 27"05'de latitu-

de S e 49'30'e 47"52'de longitude W) (figura 1.2). Estes domínios, aqui denomi-

nados de Luís Alves, Ribeira, Dom Feliciano e ParaîagtÍt, são descritos a seguir.

Eles correspondem a porções do Cráton de Luís Alves e dos cinturões móveis que

o circundam.

Figura I .1 - O Supercontinente de Gondwana.
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Figura 1.2 - Domínios tectônicos, maciços graníticos, seqüências u¡lcano-
sedimentares, seqüências vulcânicas e diques ácidos da SPS. Omitidos: cobern¡ras

cenozóicas, coberhra paleozóica da Bacia do Paraná, diques básicos e manifesta-

ções alcalinas do Mesozóico-Terciário.
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I .1 - Domínios tectônicos

1 .1.1 - Domínio Luís Alves

O Domínio Luís Alves consiste numa ampla área de rochas metamófl-

cas, predominantemente do fácies granulito, em que o hiperstênio é o mineral dia-

gnóstico. É a sede principal das manifestações magmáticas em foco na presente

tese. Ele se estende expressivamente no S da SMA (região em estucio na presente tese,

correspondente à Serra do Mar e aredores contida nos limites tracejados na figura

I), estreitando-se para N e, depois, para NE. Seus contatos com os dominios vizì-

nhos são quase invariavelmente tectônicos. Sua constituição litológica compreende,

além de gnaisses de alto grau, rochas metamórfìcas do fácies anfibolito e, mais ra-

ramente, metamorf,itos do fácies xisto verde.

Os gnaisses granulíticos são ortoderivados e sua composição química é

predominantemente básica (gnaisses noríticos). Subsidiariamente, essa composição

é intermediária (gnaisses enderbíticos) ou ácida (gnaisses chamo-enderbíticos).

Foliados ou bandados, os gnaisses granulíticos são formados por uma alternância

de níveis constituídos essencialmente por minerais félsicos (sobretudo, feldspatos),

milimétricos a centimétricos, com níveis da mesma magnitude compostos predomi-

nantemente por minerais máfìcos (anfibólios, piroxênios, biotita). O tipo mais co-

mum dessas rochas (gnâisses noríticos) tem granulação média a fina e coloração

em geral cinza esverdeada, sendo leuco a mesocrático.

Eventualmente, os gnaisses granulíticos podem apresentar-se maciços,

isótropos, com franco aspecto ígneo.

' Em áreas restritas do presente domínio, os gnaisses granulíticos foram

retrometamorfisados ao fácies anfibolito. Esse processo se refletiu na sua composi-

ção, notadamente na transformação do hiperstênio em hornblenda.

Outros componentes litológicos desse domínio são: quartzitos, forma-

ções ferríferas, paragnaisses, corpos de rochas básicas e ultrabásicas, rochas mig-

matíticas e rochas cataclásticas e miloníticas.

Os quafizitos ocorrem ao longo de todo o domínio, como camadas

ou lentes, em diferentes rochas hospedeiras. Trata-se de quartzitos finos, compos-

tos essencialmente por qtrartzo, com proporções muito reduzidas de minerais opa-
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cos, hiperstênio e granada. Graduam, em alguns casos, para formações feníferas,

constituídas por quartzo, magnetita, hematita e, muito escassamente, piroxênio.

Entre os paragnaisses, extremamente raros no domínio, contam-se

gnaisses calciossilicáticos e gnaisses kinzigíticos.

Os corpos de rochas básicas e ultrabásicas correspondem a pequenas

lentes, de extensão centimétrica a decamétrica, ou a corpos maiores, que podem

atingir alguns quilômetros de extensão por até cerca de dois quilômetros de largura.

Esses corpos estão distribuídos por todo o domínio, concentrando-se nos arredores

das localidades de Piên e de Tijucas do Sul, onde se encontram também os maio-

res. Destacam-se, ainda, os corpos ultrabásicos das vizinhanças de Bara Velha. Os

contatos desses corpos com suas rochas hospedeiras, em geral gnaisses granulíti-

cos, são concordantes e bruscos. As rochas de composição básica conespondem a

metagabros, metadioritos e metanoritos, ao passo que as rochas ultrabásicas con-

sistem em anfibolitos, diferentes tipos de piroxenitos, harzburgitos, lherzolitos e

dunitos. Localmente, essas rochas estão afetadas por retrometamorf,smo observan-

do-se, então, sua transformação em serpentinitos ou talco-xistos.

As rochas migmatíticas, de ocorência escassa no domínio, se caracteri-

zam pol uma alternância de bandas quartzo-feldspáticas e bandas constituídas, pre-

dominantemente, por biotita e anfibólio, além de outras, coffespondentes a gnaisses

granulíticos.

As rochas cataclásticas e miloníticas ocorrem ao longo das inúmeras zo-

nas de cisalhamento que cruzam o domínio, notadamente na sua porção S, entre

Joinville e Blumenau, bem como acompanham as falhas que marcam os limites en-

tre este e os outros domínios.

Informes geoquímicos refèrentes aos gnaisses granulíticos dão conta de

seu caráter cálcio-alcalino. Para Figueiredo et al. (1991), eles representam uma se-

qüência cálcio-alcalina cogenética, em que os termos básicos corresponderiam a

toleiitos de alto-Al e os ácidos-intermediários a tonalitos de alto-Al e granodioritos.

Seus padrões de ETR denotam forte fracionamento. São, por outro lado, empobre-

cidos em elementos incompatíveis. As rochas ultrabásicas, pelo menos aquelas da

região de Barra Velha (piroxenitos), revelam padrões de ETR compatíveis com
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aqueles de cumulatos de piroxênio. Todos esses dados sugeriram aos relèridos au-

tores que o ambiente em que se desenvolveu tal sequência foi o de subducção, pos-

sivelmente relacionado a arco insular, e que o mecanismo de cristalização fracio-

nada fbi preponderante na gênese das rochas granuliticas, tendo o magma inicial se

originado por fusão parcial do manto, com granada como provável fase residual.

Um acervo considerável de dados geocronológicos existe sobre as ro-

chas desse domínio tectônico pelos métodos Rb-Sr, U-Pb, Sm-Nd e K-Ar. A ori-

gem e evolução do domínio, com base nesses dados, pode ser assim resumida,

adaptado de Siga Júnior (1995):

l") - Formação de crosta continental juvenil (protolitos) por difèrencia-

ção mantélica. Idade: > 2,6b.a..

2") - Metamorl'rsmo regional do fácies granulito (desenvolvimento de

paragêneses minerais caracterizadas pela presença de ortopiroxê-

nio). Idade: 2,6 + 0,2b.a..

3") - Metamorfismo regional do fácies anfibolito, com migmatização e

desenvolvimento de bandamento gnáissico (S¡). Possível adição de

material juvenil à crosta. Idade:2,0 + 0,2b.a..

4") - Estabilização tectônica (alçamento e resfriamento regional do do-

mínio). Idade: 1,9 + 0,2b.a..

5o) - Reativações (nas proximidades de zonas de contatos com domínios

vizinhos e em zonas de fathas). Idade: 0,6 + 0,1 b.a..

Em especial no tocante às idades K-Ar, obtidas em rocha total e mine-

rais, destacam-se os seguintes fatos:

1") - Dados K-Ar referentes ao Paleoproterozóico (Ciclo Transamazôni-

co) se distribuem ao longo de todo o domínio.

2') - Idades K-Ar mais antigas, relativas ao Arqueano, foram obtidas em

materiais provenientes das vizinhanças de Bama Velha e de Luís

Alves.



3') - Ida<les K-Ar inferio¡es a 1.700 M.a. foram registradas em rochas

gnáissicas e anfìbolíticas de zonas de borda do domínio (zonas

afetadas por rejuvenescimentos parciais no Ciclo Brasiliano).

Ll.2 - Domínio Ribeira

Este domínio tectônico se estende a NW e N do Domínio Luís Alves,

com o qual mantém limite tectônico. Várias expressões do magmatismo em estudo

estão nele sediadas. Compreende uma diversidade considerável de litologias, que

mantém, entretanto, características estruturais em comum. Elas integram três por-

ções, que poderiam ser definidas como "sub-domínios": I - dos granitóides cálcio-

alcalinos deformados; 2 - dos terrenos gnáissico-migmatíticos; 3 - dos terrenos

metassedimentares.

Os granitóides cálcio-alcalinos deformados correspondem à Suíte Gra-

nítica Rio Piên (Machiavelli et al., 1993) - um conjunto de granitóides heterogene-

amente deformados, que tem diversas composições, incluindo hornblenda qurartzo-

monzodioritos, biotita monzogranitos, quartzo monzonitos e granodioritos. Tal

conjunto 1itológico, que forma uma longa e estreita faixa de direção geral NE-SW,

possui claras evidências de metamorfismo associado a uma deformação cisalhante.

As zonas de contato desses granitóides com os terrenos gnáissico-

migmatíticos do presente domínio, bem como com os teffenos granulíticos do Do-

mínio Luís Alves, são marcadas por faixas, com v¿irìos metros de espessura, de ro-

chas cataclásticas (milonitos, protomilonitos, protocataclasitos). Ao longo do do-

mínio, as rochas cataclásticas geradas na primeira fase e, mais restritamente, na se-

gunda fase de defbrmação, mostram que houve transporte de material de NW para

SE, num processo de cavalgamento dos granitóides cálcio-alcalinos deformados

sobre os teffenos granulíticos do Domínio Luís Alves.

As informações geocronológicas existentes sobre os granitóides cálcio-

alcalinos deformados compreendem dados radiométricos obtidos pelos métodos

U-Pb (zircões), Rb-Sr (rocha total), Sm-Nd (T¡¡a) e K-Ar (biotita, anfìbólio). Os

dados U-Pb revelaram duas idades: 715 + 30 M.a. (Machiavelli, 1991.; Machiavelli

et al., 1993) e 615 + 29 M.a. (Siga Júnior, 1995). Tratando-se, nacluele caso, de in-

fbrmação preliminar e, neste, de informação mais precisa, a conclusão é a de que a
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cifra de 615 + 29 M.a. refletiria melhor a época de geração desses granitóides, sem

ser totalmente afastada a possibilidade de tal granitogênese ter-se processado em

pelo menos duas épocas distintas. Os dados Rb-Sr, lançados em diagramas, produ-

ziram dois alinhamentos paralelos, comespondentes a idades de aproximadamente

600 + 30 M.a., com razões iniciais 518?5186 de 0,706 e 0,704, que sugerem origem

a pafiir de fontes dìstintas. Os inf'ormes pelo método Sm-Nd (T¡¡a) indicaram o

Paleoproterozóico como principal período de diferenciação do manto tlos precurso-

tes crustais dessas rochas. As análises K-Ar distribuíram-se no intervalo 620-560

M.a.

Os terrenos gnáissico-migmatíticos, aqui também designados por .,Faixa

Atuba" (FA), foram considerados anterìormente por Kaul et al. (1984) como exten-

são do Compiexo Paraíba do Sul. Recentemente, foram definidos como Complexo

Atuba (Siga Júnior et al., 1995). Eles ocor¡em segundo expressiva faixa NE-SW,

que faz contato a S com os granitóides cálcio-alcalinos defbrmados e maciços gra-

níticos; e, a N, com os terrenos metassedimentares. São constituídos, predominan-

temente, por rochas gnáissicas bandadas, migmatíticas, do fácies anfìbolito, repre-

sentadas notadamente por biotita anfibó1io gnaisses, com leucossomas de composi-

ções tonalito-granodioríticas e graníticas. Outras litologias que compõem os terre-

nos são anfibolitos e xistos magnesianos, que formam corpos de dimensões e for-

mas variadas, presentes freqüentemente em meio às rochas gnáissicas, bem como

rochas gnáissico-granulíticas (Perrotta e Morais, 1992), qrlLe constituem corpos,

desta feita de dimensões desconhecidas, nos arredores da localidade de Campo

Largo, estendendo-se rumo a Colombo. Algumas análises químicas das rochas

gnáissico-granulíticas, de porções anfibolíticas e de bandas mesocráticas dos gnais-

ses migmatíticos evidenciaram, de acordo com Siga Júnior et al. (1995), uma afini-

dade cálcio-alcalina para o complexo. O padrão estrutural se car.acteriza pelo des-

envolvimento da foliação S¡, paralela ao bandamento gnáissico e surgida em regi-

me dúctil, no quadro de uma tectônica controlada por cisalhamentos, com impor-

tante componente lateral. Os indicadores cinemáticos são sugestivos, conforme

destacam Siga Júnior et al. (1995), de um transporte tectônico para SE, no sentido

dos terenos granulíticos do Domínio Luís Alves.
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As informações geocronológicas existentes sobre o complexo em pauta

foram, na sua quase totalidade, obtidas por Siga Júnior (1995), envolvendo os mé-

todos de datação radiométrica Rb-Sr, U-Pb, Sm-Nd e K-Ar. Tais informações

mostram, essencialmente, que as rochas componentes desses teüenos se formaram

no Paleoproterozóico (2.000 + 200 M.a.), quando ocoffeu o metamorf,ismo regional

de fácies anfibolito a granulito (com migmatização associada). No Neoproterozóico

(600 t 40 M. a.), ocorreu novo metamofìsmo regional, de fácìes anfibolito, com

remigmafização e desenvolvimento de foliação, acompanhada de bandamento

gaáissico S¡. Diferenciação mantélica do material dos protolitos ocon:eu no Arque-

ano (2.700 + 100 M. a.), tendo a estabilização tectônica dos temenos ocorrido no

Neoproterozóico (600 + 20 M. a.). Os padrões geocronológicos registrados nessa

porção do Domínio Ribeira se assemelham muito àqueles dos terrenos granulíticos

do Domínio Luís Alves, com a importante diferença do rejuvenescimento isotópico

dos terrenos gnáissico-migmatíticos.

Os terenos metassedimentares, aqui denominados também de 'Faixa

Açungui - Setuva" (FAS), correspondem aos grupos Açungui e Setuva, dos quais o

mais extenso, na SPS, é o primeiro. Seus contatos com os tenenos gnáissico-

migmatíticos são tectônicos. Os grupos congregam litologias diversi{ìcadas, meta-

morhsadas no fácies xistos verdes, ou eventualmente no fácies anfibolito: xistos,

filitos, a¡dósias, metacalc¿írios, quartzitos, rochas calciossilicatadas, metaconglo-

merados, metacherts, paragnaisses e eventuais intercalações de rochas metaígneas

de composição principalmente básica. Localmerte se encontram afetadas por mig-

matização. Os dados geocronológicos e outras informações de caráter estratigráfico

sobre essas rochas tem levado a se admitir uma deposição mais jovem para o Gru-

po Açungui, no Neoproterozóico, a deposição do Setuva assumida para o Meso ou

Paleoproterozóico. O ambiente de deposição pode ser descrito como, essencial-

mente, marinho de águas rasas. Polideformados, os metassedimentos foram atingi-

dos por diversas fases de dobramento, além de cavalgamentos, transco¡rências e

outros acidentes tectônicos. O Grupo Açungui (e, provavelmente, também o Setu-

va) inclui diversos conjuntos litológicos cuja estratigrafia, em grande parte, não é

original, mas reflete o resultado de empilhamento mais ou menos aleatório de fatias
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tectônicas (Fiori, 1991 a, b; 1992). Nos mapas geológicos, as transcomências se

destacam, formando um sistema anastomosado de falhas, que produz uma lenticu-

lação tectônica regional, defìnindo blocos tectônicos com formas sigmóides

(Campanha ef al., 1994). Amplas porções desses ter¡enos são cavalgantes para SE,

no sentido dos terrenos gnáissico-migmatíticos.

A continuidade do Domínio Ribeira a N e NW de Curitiba, além dos li-

mites da SPS, se verifica na ordem de várias dezenas de quiiômetros, conforme

pode-se constatar na figura 1.3. Além da Faixa Açungui-Setuva (FAS), ocorrem,

para NW, sucessivamente: Complexo Granítico Três Córregos (CTC), Formação

Itaiacoca (FIT) e Complexo Granítico Cunhaporanga (CCU). As informações que,

a seguir, são resumidas sobre estas três últimas unidades (CTC, FIT, CCU), basei-

am-se no estudo de Reis Neto (1994).

O CTC e o CCU correspondem a dois sistemas batolíticos complexos.

Trata-se, essencialmente, de granitóides, cuja composição pode variar desde aquela

de dioritos até a de álcali-feldspato granitos, isótropos ou não, ìnequigranulares

porfiríticos ou equigranulares. Outras litologias componentes desses complexos

são: gnáissicas e migmatíticas, além de vulcânicas riolíticas e subvulcânicas de

composição monzogranítica a álcali-feldspato granítica. As rochas gnáissicas do

CTC são de composição trondhjemítica-granítica; aquelas do CCU tem composição

variando entre diorítica e monzogranítica. As rochas são cálcio-alcalinas, formadas

em ambientes de arco magmático. Os granitóides e as vulcânicas e subvulcânicas

são tardi a postectônicas; as rochas gnáissicas tem características pré a sintectôni-

cas. As composições químicas de todas as rochas, num complexo, apresentam dife-

renças, em relação às do outro complexo, o que leva à interpretação de que ambos

conespondem a raízes de arcos magmáticos distintos. O CTC foi implantado entre

700-600 M. a. ("Orogênese Três Cónegos") e o CCU entre 800-700 M. a.

("Orogênese Cunhaporanga"). Os materiais provieram de distintas regiões de

manto subcontinental: aquele donde provieram as rochas do CTC foi formado há +

2.000 M, a., ao passo que o que serviu de fonte para as rochas do CCU foi consti-

tuído há + 1.800 M. a..



A FIT corresponde a rochas metassedimentares e metavulcâni-

cas/subvulcânicas: metarenitos feldspáticos (metarcóseos e meta-subarcóseos),

metapelitos, rochas metacalcárias (lato sensu), metamargas (rochas calciossilicáti-

cas), metavulcânicas de composição básica, metadoleritos, metavulcanoclásticas,

metaconglomerados, xistos e rochas anfibolíticas. As rochas metadoleríticas e anfi-

bollticas são expressão de um vulcanismo toleiítico de ambiente distensional (tipo

"rift"); enquanto que as rochas metavulcânicas básicas o são de um vulcanismo al-

calino ultrapotássico (lamproítico), igualmente de ambiente distensional, relaciona-

do à borda cratônica. O ambiente de deposição das rochas metassedimentares foi

do tipo plataformal, de margem continental passiva. Os estudos geocronológicos,

realizados por Reis Neto (1994) em rochas metavulcânicas, metadoleritos, rochas

antìbolíticas e metacalcárias, envolveu os métodos Rb-Sr, Pb-Pb e Sm-Nd. Tais

estudos estabelece¡am a idade de aproximadamente 1.080 M. a. para a geração das

rochas metadoleríticas e anfibolíticas; e, possivelmente, 1.250 t 100 M. a. para as

rochas metavulcânicas, evidenciando que a sedimentação do Grupo Itaiococa ocor-

reu no Mesoproterozóico,
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1.1.3 - Domínio Dom Feliclano

Este domínio, que ocupa pequena ¡írea na SPS, corresponde a terrenos

supracrustais associados a corpos intrusivos sin a tarditectônicos compostos por

granitóides predominantemente cálcio-alcalinos. Os terrenos supracrustais (que ca-

valgaram os teffenos granulíticos do Cráton de Luís Alves) consistem no denomi-

nado Grupo Brusque, uma seqüência metavulcano-sedimentar orientada segundo

N508, composta por sericita xistos. metarritmitos. quartzitos, granada mica xistos,

metamargas, calco-xistos, metacalcarios maciços e metavulcânicas máf-rcas e ul-

tramáficas, transformadas em clorita xistos e tremolita xistos.

Os daclos geocronológicos do Grupo Brusque são indicativos de que

houve um grande lapso de tempo entre a sedimentação (1600-1400 M. a.) (Basei et

al. 1994; Basei, 1996) e a sua história metamórhco-deformacional (800-600 M. a.).

Na bibliografia geológica, esta unidade litoestratigráfica é seguidamente

cor¡elacionada aos grupos Porongos (Rio Grande do Sul) e Lavalleja (Uruguai),

ambas representando prováveis bacias do tipo retro-arco. Os granitóides neles in-

seridos, e que se estendem amplamente do E de Santa Catarina à região oriental do

Uruguai, corresponderiam a raízes de arcos magmáticos.

A explìcação da origem e evolução do Grupo Brusque segundo uma ba-

cia do tipo retro-arco foi recentemente questionada por Basei (1996), que fez várias

restrições a tal modelo. Notadamente a de que, sendo os valores etários referentes

ao pico do metamorfismo no grupo (700-650 M. a.) sistematicamente mais velhos

do que os valores mais antigos existentes para os granitóides do arco, isto implica-

ria em que a deformação e magmatismo na bacia teriam ocorrido antes da consti-

tuição do próprio arco. A sugestão do referido autor, que descartou tal modelo

evolutivo para o Grupo Brusque, é a de que este seja considerado como um

'teneno suspeito", alóctone, colocado em sua posição atual somente no final do

Neoproterozóico e início do Fanerozóico.

1.1.4 - Domínio Paranaguá

O Domínio Paranaguá compreende os temenos situados a E do Domínio

Luís Alves, com o qual mantém contato tectônico, sendo limitado, a E, pela linha
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de costa. Referido contato está representado, a S-SW, pelo Lineamento Garuva

também conhecido como Lineamento do Rio Palmital (falha de trunr"o..ên.iu, "o-
cleslocamento sinistral); e, a W e NW, pelos lineamentos Alexandra e Serra Negra.

A maior parte dos constituintes litológicos do Domínio Paranaguá inte-

gra um complexo ígneo: trata-se de uma grande variedade de granitóides, em gran-

de parte deformados (fbliados). Outros constituintes são porções ¡estritas (septos?)

de gnaisses, xistos, quartzitos e anfìbolitos. Lopes (1987 a, b) distinguiu, entre os

granitóides deformados, três tipos, a que denominou de Mor¡o Inglês, Canasvieiras

e Cubatãozinho; e, entre os isótropos, dois tipos, a que nomeou de Rio do Poço e

Estrela. Os granitóides tipos Mono Inglês e Canasvieiras ocorrem amplamente no

domínio (são "reglonais"): os primeiros, na região mais oriental; os segundos, na

mais ocidental. Trata-se de rochas usualmente possuidoras de intensa foliação cata-

clástica. Os granitóides Morro Inglês são de coloraçào cinza, inequigranulares ,

porfiríticos, com megacristais de feldspato potássico brancos e enclaves centimétri-

cos ou decimétricos de composição diorítica ou quartzo-diorítica. Por vezes, tem

aspecto migmatítico. Em raros casos, são quase isótropos, com aspecto nitidamente

ígneo.

Os granitóides Canasvieiras são cinza claro a cinza rosado, equi a ine-

quigranulares, de granulação fina a média, em geral com bem marcada foliação

cataclástica ou milonltica. Tal foliação, próximo ao Lineamento Garuva, tem dire-

ção N-NW, com mergulhos sistemáticos para E-NE; e, ao longo do Lineamento

Alexandra, direção inf'letida para N-NE, com mergulhos para E-SE (Siga Júnior,

1995). Nas proximidades do Lineamento Serra Negra, a direção N-NE persiste,

com mergulhos para W-NW.

Os granitóides tipo Cubatãozinho são porhróides, cataclásticos e ocor-

rem numa estreita faixa (cerca de 1 a 1,5 km de largura) de direção N-S, que ocupa

posição central no domínio. A E e a W, essa faixa é limitada por importantes zonas

de cisalhamento. Os granitóides do tipo Rio do Poço e tipo Estrela correspondem a

corpos graníticos de pequena expressão, normalmente isótropos, intrusivos nos

granitóides deformados regionais: os primeiros são de cor cinza clara, equi a ine-

quigranulares, de ganulação média, raramente porfiríticos (só nas bordas dos cor-
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pos); os segundos se apresentam de coloração ctnza clara a cinza rosada' com de-

mais características semelhantes às dos granitóicles Rio do Poço

Os granitóides Morro lngiês, Canasvieiras e Cubatãozinho são normal-

mente subsolvus e cáilcio-alcalinos. sendo expressão de um plutonismo sin a tardi-

tectônico (granitóides orogênicos' provavelmente de arco l'ulcânico); os tipos Rio

do Poço (subsolvus) e Estrela (hipersolvus) são fottemente diferenciados' cores-

pondentesaumplutonismotardiapostectônico(granitóidesdeambienteintrapla-

ca).

As informações geocronológicas exrstentes sobre os granitóides em fooo

foram obtidas pelos métodos Rb-Sr (rocha total), K-Ar (biohtas)' U-Pb (zircões) e

Sm-Nd(rochatotal),havendo'também'aná'lisesisotópicasdePb(Baseietal'

1990a; Siga Júnior et al., 1994). O intervalo das idades obtidas é bastante amplo;

mas sempre dentro do ciclo Brasiliano, desde a formação dessas rochas (J-Pb:

620-600 M. a.), fechamento do sistema isotópico (Rb-Sr: 600 - 570 M a ) e resfri-

amento regional (K-Ar: 560 - 480 M.a).

os valores obtidos para as razões iniciais sr87/Sr86 correspondem a

0,707-0,708,e os dados relativos às analises isotópicas de Pb indicaram ter havido

participação significativa da crosta inferior na constrtuição dessas rochas. Os valo-

res de idade modelo sm-Nd (Tnu), que representam épocas em que os preculsores

crustais desses granitóides se diferenciaram do manto, revelaram dois grupos etári-

os distintos: para os granitóides tipo Mono Inglês, 2 200 - 1'900 M a'; para os ti-

pos Rio Canasvieiras e Estrela, 2.40O-2-615 M a.

ComojáfoidestacadoporSigaJúnior(1995),ointervalodeidadesob-

ticlas pelos métodos Rb-Sr e U-Pb nos granitóides do Domínio Paranaguá (570-620

M. a.) coinci<fe, praticamente, com aquele regrstrado pelo método K-Ar nas rochas

componentes dos terrenos gnáissico-migmatíticos do Domínio Ribeira (complexo

Atuba). Isto significa que enquanto ocorria o plutonismo cálcio-alcalino no Domí-

nio Paranaguá, o Dominio Ribeira era aquecido acima de 250oC'



l 2 - As sucessivas idéias sobre a compartimentação geotectônica da sps

Para o conhecimento da geologia dos terrenos metamórficos do pré_

cambriano da Sps' que compõem o cenário geológico onde estão inseridos os ma-
ciços graníticos e as dernais expressões cio presente magmatismo, contribuíram
inúmeros autores, desde o fìnal do século passado, quando as primeiras observ¿r-

ções foram realizadas, até os dias que correm. Modelos para se descrever e justifì_
car a compartìmentação geotectônica dessa região do s do país começaram a ser
fbrmulados, entretanto, somente em meaclos dos anos 70, com apoio num acervo
global de dados geológicos, tectônicos e geocronológicos.

Até a primeira metade dos anos 60. perdurava a idéia cle que grande
parte clesses tenenos' com uma constituiçâo predominantemente gnáissica-
migmatítica, era representante do ,,Complexo Brasileiro,, (Branner, 191 5), que se
formara, supostamente, no Arqueano, enquanto que filitos e xistos (na sua maior
parte), bem como certos tipos de gnaisses, deviam ter sua origem ligada a orogeni-
as do Algonquiano ou, meslro, do começo cla Era paleozóica.

Em função de estudos geocronológicos realizados, fbi admitido, na se-
gunda metade clos anos 60, que todos os terrenos em pauta tinham sua origem liga-
da a um cinturão orogenético ("cinturão orogenético paraíba,'), ativo entre 650 e
450 M a' (cordani e Bittencourt, 1967), que se estenderiâ do s da Bahia até o Rio
Grande do Sul' Para Armeida (r967), essa extensa região costeira do país se ca-
racterizava por "dobramentos baicalianos" de direção geral NE-sw, sendo cones-
pondente, na sua visão, a um ou mais geossinclíneos do,,cicro Baicariano,,. por
sua vez, Armeida et ar. (Ig73) registraram que, nos estados de São paulo, paraná e

Santa Catarina. os grupos São Roque, Açungui e Brusque, representando sedi-
rnentos depositaclos numa geossinclinal do pré-cambriano superior (ciclo Bras i-
ano), constituíam o "cint¡-rrão Dobrado Ribeira", que se prolongava ao Rio Grande
do Sul e u.rguai. Rochas metamórfìcas pré-brasilianas ocoffentes entre os g¡upos
Açungui e Brusque teriam sofrido. segundo esses autores, retrabarhamento durante
este ciclo.
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Para Carneiro et al. (I97 4), os teffenos entre os grupos Açungui e

Brusque (admitido este em conexão com os gmpos Porongos, no Rio Crande do

Su1, e l-avalleja, no Uruguai) eram um "alto estrutural" do tipo "maciço mediano',

(Khain, 1962 apud Carneiro et a1., op.cit.), para o qual propuseram o nome de

"Maciço Barra Velha - Morretes". Cordani (1974) destacou, entretanto, que a re-

gião de Barra Velha(SC),contrastando com outras próximas,era"uma áÍea cratôni-

ca,estável ao final do Pré-Cambriano,cuja delimitação é ainda desconhecida".

Para Monaco et al. (197 4), os telTenos dominantemente migmatíticos e

gnáissicos da SPS correspondiam a um "Complexo Cristalino" (que incluía o de-

nominado Grupo Tabuleiro), limitado, a NW, pelos grupos Açungui e Setuva, e a

SE, pelo Grupo Brusque (fìgura 1.4a).

Hasui et al. (1975) propìrsseram um modelo de compartimentação geo-

tectônica da SPS, partindo da consideração de que toda a região costeira do País,

prolongando-se ao Uruguai, compunha a "Faixa Dobrada Ribeira", constituída por

sistemas dobrados e maciços medianos. Entre o NE de Santa Catarina e o S de São

Paulo, se posicionava o "Maciço Mediano de Joinville" (terrenos gnáissico-

granulito-migmatíticos), ladeado pelo Sistema Dobrado Apiaí (grupos Açungui e

São Roque) e Sistema Dobrado Tijucas (Grupo Brusque) (figura 1.4b). Esse mo-

delo acabou sendo tacitamente aceito na literatura geológica, até pouco tempo

atrás, não obstante inceftezas e, até mesmo, evidências em contrário surgidas já

pouco depois de sua fbrmulação.

Kaul (1979) apresentou uma compartimentação em quatro unidades

geotectônicas principais. De N para S sucediam-se: Faixa de Dobramentos Apiaí,

Embasamento Retrabalhado e Rejuvenescido, Á¡ea Cratônica (ou Cráton) de l,uís

Alves e Faixa de f)obramentos Tijucas. Tal área cratônica ficava limitada, a N,

pelo Lineamento Corupá; a S, pelo Lineamento Blumenau. Kaul (1980), em estudo

no qual procurou justifìcar o conceito original de Cráton de Luís Alves, manteve a

mesma compafiimentação adotada em seu trabalho anterior, admitindo, entretan-

to, o limite N desta unidade geotectônica, até a falha de Itariri, no S do Estado de

São Paulo (figura 1.4c).Tratando do contato deste cráton com o pacote sedimentar

gondwânico da Bacia do Paraná, o autor destacou que essa unidade geotectônica

parecia se prolongar'þor boa extensão, sob tal cobertura ...", no sentido SW, con-
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forme o sugeriam "... fechamentos de contornos de mapas geofÌsicos (mapas exe-

cutados pelo Projeto Aerogeofísico Ponta Grossa - Criciúma, i971)". Sugeriu, por

fim, que ta1 cráton seria continuação do Cráton do Congo.

Fragoso César (1980) admitiu que os telrenos de alto grau metamórfico

do NE de Santa Catarina correspondiam a um prolongamento, no sentido NE, do

Cráton do Rio de La Plata (o Cráton de Luís Alves seria mero segmento do Cráton

Rio de La Plata). Tal idéia teve ampla aceitação por autores que não admitiam que

o Cráton de Luís Alves pudesse ter câráter restrito.

Para Kaul et al. (1984), na SPS se evidenciavam três "domínios geoló-

gicos principais": de N para S, Sistema Dobrado Apiaí, ,Área Cratônica de Luís Al-

ves e Sistema Dobrado Tijucas (figura l.4d). O limite (tracejado) N da referida

área cratônica fìcou balizado, aproximadamente, pelas cidades de Piên e Monetes,

no Paraná, representando substancial deslocamento, para NW, do limite N admiti-

do, para a mesma, por Kaul (1980). O que havia sido considerado, anteriormente,

como "Embasamento Retrabalhado e Rejuvenescido" (Kaul, 1919) foi admitìdo

como pafte integrante do "Sistema Dobrado Apiaí".

Silva (1984) propôs que toda a extensão dos terrenos de alto grau me-

tamórfìco do N de Santa Catarina fosse denominada de "Cinturão Móvel de Join-

ville", considerando duas porções isoladas, no interior deste, que designou de pro-

tocrátons de São Francisco e de Piên. Alguns anos depois, em texto explicativo do

mapa geológico de Santa Catarina (escala 1:500.000), Silva (1987) descreveu re-

sumidamente referido cinturão, sob a denominação, desta feita, de "Cinturão Mó-

vel Granulítico", de provável idade transamazônìca.

Basei (1985) adotou a seguinte compartimentação: Cinturão Ribeira,

Maciço Marginal de Curitiba, Cráton Rio de La Plata e Cinturão Dom Feliciano,

sucessivamente, de N para S (figura 1.4e).

Mantovani et al (1989) realizaram um perfìl gravimétrico N-S, de 350

km, do Cinturão Ribeira ao Cinturão Dom Feliciano. Em função deste perfi1 e de

dados da bibliografia, apresentaram um "modelo tectônico" para a SPS, admitindo

que esta era constituída pelas quatro unidades geotectônicas da compartimentação

de Basei (1985), substituindo, entretanto, as denominações Maciço Marginal de

Curitiba e Cráton Rio de La Plata deste autor por, respectivamente, Maciço de
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curitiba e cráton Luís Alves (frgura 1.4f). os contatos entre as quatro unidades fo-

ram apresentados sob a forma de cavalgamentos: de NW para SE, cavalgamentos

dos metassedimentos do cìnturão Ribeira sobre o Maciço de curitiba, e deste so-

bre o Cráton Luís Alves; de SE para NW, cavalganentos do Grupo Brusque do

cinturão Dom Feliciano sobre referido c¡áton. o maciço aludido foi considerado

como infra-estrutura do cinturão Ribeira. A espesswa da crosta, na região do crá-

ton, estaria em torno de 40 km; nas regiões do maciço e do Cinturão Dom Felicia-

no, conesponderia a valores pouco inferiores a este.

Basei et al. (1990 b) compartimentaram os terrenos do ,.Maciço 
de

Joinville" em três "domínios" ({igura l.4g): setentrional, meridional e costeiro,

tendo este último sido denominado de "Bató1ito Paranaguá,'. Admitiram, estes au-

tores, que tal batólito se ligaria a paftes dos cinturões Dom Feliciano (Grupo Brus-

que e granitóìdes associados) e Ribeira (Complexo Costeiro, deflrnido por Hasui et

a1., 1981), segmentos crustais esses que no seu conjunto comporiam .,um mesmo

cinturão colisional ... orientado preferencialmente NS, de idade proterozóica supe-

rior a Cambriana, que afetou toda a porção oriental da região S-SE brasileira,'. Essa

mesma compartimentação fbi adotada também no trabalho de Basei et al. (1990 c)

que excluiu, enhetanto, a região do "Domínio Costeiro". E, logo a seguir, adotada

igualmente no trabalho de Siga Júnior et al. (1990), que abrangeu inteiramente o

"Maciço de Joinville".

Basei et aL (f991) admitiram, por sua vez, a seguinte divisão para refe-

rido maciço, de N para S (figula 1.4h): Nappe Rio Iguaçu (interpretada como pro-

vável infra-estrutura do cinturão Ribeira), Batólito Paranaguá e cráton Luís Alves

(provável microcontinente, sobre o qual a nappe e o batólito teriam sido

'transportados").

Fragoso César (1991), em sua tese sobre as orogenias dos cinturôes

Dom Feliciano e Ribeira, no Rio Grande do Sui, admitiu que, no quadro da estrutu-

ração brasiliana do S do País, os teÍenos da SPS podiam ser divididos em (figura

L4i): Cinturão Ribeira, formado pela Faixa Apiaí e pelo Bloco Rio lguaçu

(incluídos, neste, os teffenos do Batólito Paranaguá), Bloco Luís Alves

(considerado como equivalente à porção NE do Cráton Rio de La plata) e Faixa

Tijucas (do Cinturão Dom Feliciano).
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Pa¡a Basei et al, (1992a), os terrenos da região sul-brasileira, entre Cu-

ritiba e Florianópolis, compreendiam, sucessivamente (figura l.4j): Cinturão Ribei-

ra, Nappe do Rio lguaçu, Cráton (ante-país) Luís Alves, Nappe Brusque e Nappe

Florianópolis. Tais unidades foram consideradas como tendo sido transportadas,

através de empurões, sobre o Cráton de Luís Alves, no decurso de um processo

compressivo relacionado, 'þrovavelmente à justaposição dos c¡átons do Congo,

Kalahari, São Francisco e Pa¡aná com o conseqüente desenvolvimento dos sistemas

de dobramentos Damara, Gariep, Rìbeira e Dom Feliciano", tudo decorrido do iní-

cio do Proterozóico Superior ao Paleozóico Inferior.

Segundo Basei et al. (1992b), a SPS correspondia a três unidades geo-

tectônicas (figura 1.4k): Microplaca Curitiba (parte N), Microplaca Luís Alves

(parte S) e Cinturão Granitóide Costeiro (parte E do maciço). Essas unidades ter-

se-iam aglutinado no final do Proterozóico Superior e início do Paleozóico Inferior,

em duas etapas: - Orogênese Brasiliana, com o desenvolvimento, entre as duas mi-

croplacas, de um arco magmático representado por granitóides foliados, cálcio-

alcalinos, posteriormente definidos por Machiavelli et a1. (1993) como componen-

tes da "Suíte Granítica Rio Piên"; - Orogênese Rio Doce (desenvolvimento do

Cinturão Granitóide Costeiro).

Finalmente, Siga Júnior (1995) propôs, com apoio em considerável

acervo de novos dados geocronológicos e tectônicos, um modelo de compaftimen-

tação geotectônìca diferindo em parte daquele de Basei et at. (1992b) (figura 1.41).

Ressaltou que o modelo anteriormente estabelecido por aqueles autores encontrava

difìculdades tais como a ausência de metassedimentos relacionados à evolução do

suposto oceano brasiliano, que teria existido entre as microplacas Luís Alves e Cu-

ritiba; o fato de que pequenos corpos de rochas básicas e ultrabásicas, admitidos

por Basei et al. (op. cit.) como possíveis restos de assoalho oceânico obductado,

não se restringiam à região limítrofe entre referidas placas, ocorrendo também em

vários outros pontos da Microplaca Luís Alves; idade transamazônica (e não brasi-

liana) obtida para ultramáficas (restos possíveis de assoalho oceânico) da região de

Campinas dos Crispins (PR). Pelo novo modelo, os teffenos do que havia sido an-

teriormente denominado de "Maciço de Curitiba", 'Ttrappe do Rio lguaçu",

"Microplaca Curitiba", etc., representariam tão somente a borda NW da Micropla-
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ca Luís Alves, "envolvida pela tectônica Neoproterozóica' reflexo de sua colisão

contra o Cráton do Paraná". Em oufros temos, corresponderiam, conforme destaca

Siga Júnior (op. cit.), a "uma zona de borda (da Microplaca Luís Alves)' intensa-

mente deformada, migmatizada e granitizada, função desta tectônica colisional"

Regtstra também, este autor, que essa margem de microplaca poderia' por outro

lado. ..fazer parle da infraestrutura relacionada às seqüências metavulcano-

sedìmentares dos grupos Açungui/setuva, posicionados polrco a N". Por tal mode-

lo, os granitóides deformados da "Suíte Granítica Rio Piên" não reptesentariam a

raiz de um arco magmático do Neoproterozóico: sua colocação (615 t 30 M. a.)

estaria, sim, "relacionada às zonas transpressivas, associadas aos cisalhamentos que

balizam essas rochas magmáticas",

Resumindo-se os pontos principais do que acima foi exposto e' por ou-

tro lado, tentando-se algumas conclusões, pode-se registrar o que se segue:

- No decurso de cerca cle uma vintena de anos (1974-1995), foram for-

mulados aproximadamente quinze modelos de compartimentação geotectônica para

a SPS, muitos deles nos últimos cinco anos do período.

- A sequência de modelos não significou, a cada passo, invariavelmente

avanços no conhecimento geotectônico da região; vez que outra, refletiu apenas

diferenças de cntério dos autores ao classiftcarem ou descteverem as unidades geo-

tectônicas.

- A porção mais antrga dessa região, inicialmente identificada por Cor-

dani (1974) em Santa Catanna, através de algumas idades K-Ar pré-brasilianas, e

postenotmente definida como Cráton de Luís Alves por Kaul (1979, 1980), foì,

com cefta freqüência, aceita como mera extensão no¡deste do Cráton Rio de L¿

Plata (idéia esta dificultada, presentemente, em face de resultados de investigações

geofisicas por gravimetria, confotme se verá, no item a seguir). Além dessas duas

denominações (Cráton de Luís Alves e Cráton Rio de La Plata), tecebeu tal porção

da crosta os qualificativos seguintes: Domínio Mendional do Maciço de Joinl'rlle

(Basei et al., 1990b, c; Siga Júnior et al., i990), Bloco Luís Alves do Cráton Rio de

La Plata (Fragoso César, 1991) e Microplaca Luís Alves (Basei et a1.,1992b)

23



- Os terrenos gná'issicos-migmatíticos situados entre o Cráton de Luis

AlveseosmetassedimentosdoCinturãoRibeiraforamconsideradoscomointe-

grantes de uma unidade geotectônica que, sucessivamente' recebeu as denomina-

ções de: Embasamento Refabalhado e Rejuvenescido (Kaul' 1979)' Maciço Mar-

ginaldeCuritrba(Basei,1985),MaciçoileCuritiba(Mantovanietal.,1989),Do.

mínio Setentrional do Maciço de Jornvrlle (Basei et al., 1990b' c; Siga Júnior et al 
'

1990),NappeRioIguaçu(Baseietal.,1991),BlocoRiolguaçudoCinturãoRibei-

ra (Fragoso césar, 1991) e Microplaca curitiba (Basei et aL.,1992b). Mais recen-

temente, tais terrenos foram interpretados, por Siga Júnior (1995)' como cores-

pon<lentes a "zona de bordo da Microplaca Luís Alves". Em outros trabalhos, foi

admitido (Mantovani et al., 1989; Siga Júruor et al., 1990; Basei et al., 1990c; Ba-

sei et al., 1991; Siga Junior, 1995) que tais tenenos correspondiam à infra-

estrutura do Cinturão Móvel Ribeira.

.osterenosconstituídospredominantementepofrochasgraníticas,

porhrihcas, cálcio-alcalinas, que vieram a ser definidos como Batólito Paranaguá

(Basei et a1., 1990c) eram, anteriormente, consideradas como parte integrante do

cráton de Luís Alves (Kaul, 19791 i980; Kaul et al., 1984) ou do cinturão Ribeira

(Basei, 1985; Mantovani et al., 1989). Outras designações, para tais terrenos, fo-

ram, notadamente, as de: Domínio Costeiro (Basei et a1., 1990b, c; Siga Júnior et

al., 1990), Cinturâo Granitóide Costeiro (Basei et al.,1992b) e Domínio Paranaguá

(SigaJúnior, 1995).

- A história da evoluçâo das idéias e dos modeios geotectônicos da SPS'

ao longo de cerca de tnnta anos, mostra que, inicialmente, houve influência mar-

cante de princípios fixistas na sua formulação - por exemplo, idéias de Almeida

(1967), Alrneida et al. (1973) e Cameiro et al. (1974) e modelo de Hasui et al'

(1975). Por outro lado, a partrr do começo dos anos 90^ modelos mobilistas preva-

lece¡am, associados a idéias de aloctonias e colisões continentais e de arcos mag-

máticos.



1'3 - Modelo de comparlimentâção geotectônica da Sps adotado no presente

trabalho

Nas últimas décadas, os levantamentos geológicos e estudos geocronoló-

gicos realizados na SPS levaram, conforme se viu no item anterior. a que cerca de

urna quinzena de modelos de compartimentação geotectônica f'ossem fo¡mulados

para se explicar a evolução geotectônica desta região do s-SE do país, não condu-

zindo porém os pesquisadores a um consenso sobre o assunto. Entretanto,

provavelmente aceita-se hoje que o ponto de partida para o entendimento da evolu-

ção regional cleve ser o de que o panorama teotônico/geotectônico atual da sps se

estabeleceu no final do Neoproterozóico, com continuidade provável até os tempos

camb¡o-ordovicianos, tendo sido uma conseqüência dos processos de aglutinação de

mega, meso e micromassas continentais, arcos vulcânicos e pacotes rnetasscdimenta-

res e/ou metavulcano-sedimentares interpostos, que conduziram à formação do Su-

percontinente de Gondwana.

Neste trabalho, entende-se que o modelo estabelecido por Sigá Júnior

(1995) representa, em essência, uma alternativa interpretativa viável, que não parece

ser contestada por qualquer evidência factual, de modo que o modelo a seguir des-

crito pouco difere daquele.

Inicialmente, assume-se que quatro porções de entidades geotectônicas <1o

ciclo Brasiliano compõem os terrenos da Sps: os cinturões móveis Ribeira, Dom

Feliciano e Paranaguá e o cráton de Luís Alves (figura 1.5), entidades correspon-

dentes aos domínios tectônicos de mesmos nomes, descritos atrás.

O Cinturão Móvel Ribeira é constituído. em larga extensão, pelos ter_

renos gnáissico-migrnatíticos (Faixa Atuba), formados no paleoproterozóico, pe-

ríodo em que se submeteram a uln primeiro evento de metamorfismo regional do fá-

cies anfibolito a granulito, com migmatização associada. Tal situação é indicativa

de que tais teffenos conespondem a um cinturão rnóvel clo paleoproterozóico

(cinturão transamazônico), componente provável da borda do cráton de Luís Alves.

No ciclo Brasiliano, foram retrabalhados (submeteram-se a novos dobramentos,

falhamentos, metamorfismo regional e migmatização), bem como foram afeta-
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dos por forte rejuvenescimento isotópico. podem tais terrenos ser interpretados, em
conclusão, como corresponcrentes a uma porção cratônica que, 1òrmada no ciclo
Transamazônico, sofì'eu, posteriormente, "regeneração,' no ciclo Brasiliano, sendo
incorporada ao cinturão Móvel Ribeira. Tal interpretação aqui dada a terrenos que,

anteriormente. haviam sido considerados como componentes de um maciço margi-
nal ("Maciço Marginal de curitiba"), segue o rumo de interpretações de Brito Neves
e cordani (1992), exemplifrcadas pelos casos das zonas periféricas dos c¡átons do
São Francisco ("Maciço Marginal de Sobradinho") e de São Luís (.,Maciço Marginal
de Granja"), além do próprio caso presente, rerativo à zona periférica do cráton de

Luís Alves: tais zonas forarn consideradas, por referidos autores, como bordas cratô-
nicas regeneradas, no decurso de eventos terminais do cicro Brasiliano/pan-
Africano, pelo que restaram incorporadas a cinturões móveis de tal ciclo, periféricos
aos crátons.

Quanto aos granitóides cálcio-alcalinos cleformados (suíte Granítica Rio
Piên), entende-se os Ínesnìos no sentido de Siga Júnior (1995), isto é, intrinseca-
mente ligados às zonas transpressivas associadas aos cisalhamentos que balizam es-

sas rochas rnagmáticas, as quais não teriam ligação com zona de subducção. Tal in-
terpretação dessa expressiva oco*ô-ncia de plutonitos cálcio-alcarinos suscita, por
exemplo, aquela clo bem conhecido batólito cálcio-alcalino cle Donegal (Irlanda),
estudado mais recentemente por D.H.w. Hutton. A gênese deste corpo intrusivo foi
concebida, tão somente, em ligação estreita com importante zona de cisalhamento
transconente, sem conotação com zona de subducção (Iìutton, l9g2; 19gg).

o cráton de Luís Alves é compartimentado, no presente rnodelo, em cluas

á¡eas ou porções: uma borda def'ormada ("antepaís") sem regeneração, em contato
tectônioo, a N, com os granitóides creforma<ìos; uma área plenamente cratônica (,,f'ull
cratonic"), que corresponde aos restantes terrenos desse cráton. a S do lineamento cle

corupá. Naquela borda defo'nada, são conhecidas, em certos locais, idades K-Ar
próximas de 600 M.a., ao passo que nesta área plenarnente cratônica, há exemplos
de idades pré-transamazônicas (arredores de Luís Alves e de Bana velha). Regio-
nalmente. as idades K-Ar deste cráton estão escalonadas, assim, desde tais valores
etários mais antigos, da região centro-orientar de sua área plenamente cratônica, até

valores fì'ancamente brasilianos de sua borda regenerada.
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A NW, E e S, o Cráton de Luís Alves confronta com os terrenos dos

cinturões, respectivamente Ribeira, Paranaguá e Dom Feliciano Seu prolongamen-

tonosentidoSW,sobosdepósitossedimentaresdaBaciadoParaná,atéoStelTe-

nos pré-cambrianos do Rio Grancle do Sul, ficou ultimamente sujeito a mais súl,l -

das'emfacederesultadosdeinvestigaçãogeofisicaporgravinretria,reaiizadapor

Hallinanetal'(1993)'Referinclo-seàcontinuaçãomeridionaldessecráton'dos

granitóidesdaSuíteRioPiênedeumaporçãoprováveldoCinturãoRibeira,esses

autores registraram que.,...todos terminam numa latifude de aproximadamente -29o,

cortados por anomalia negativa EW".
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2 - CONTEXTO PLUTONO-VULCANO-SEDIMENTAR

As rnanifestações magmáticas da Serra do Mar e arredores (SMA) 
-

maciços graniticos. diques ácidos e derrames vulcânicos de cornposição predomi-

nantemente ácida, objeto de estudo da presente tese, se fazern acompanhar por de-

pósitos sedirnentares penecontemporâneos (que ocorrem, também, além da SMA),

definindo um conjunto plutono-vulcano-sedimentar segundo uma faixa de direção

geral NE-SW, com aproximadamente 20-60 krn de largura e cerca de 200 krn de

extensão.

2. I - Maciços graníticos e diques ácidos

Os maciços graníticos da SMA. frgura 2.1, quadro 2.I, consistem em 13

corpos intrusivos cuja dimensão varia desde aquela de corpos batolíticos, com área

ao redor de 300-250 km2, até pequeno "stock" cotn poucos quilômetros quadrados

de área. A rnaior parle desses maciços tern dimensão, entretanto, da ordem de 35-

70 km2. As formas que apresentam são diversificadas: formas (aproximadamente)

ovóide, circular, retangular, triangular. "bumerangue" e irregular, esta alongada se-

gundo a direção geral NE-SW.

Os diques ácidos são inúmeros, apresentando arnpla distribuição geo-

gráfica na SMA, bern como ampla variação quanto a direcionamento e possança.

Eles estão concentrados, entretanto. em 3 regiões: I - em torno da bacia de Campo

Alegre, sobretudo no bordo ocidenral dessa estrutura, apresentando direção predo-

minante N40-608., com possança em geral entre 1 e 5 m (raramente atingindo l0m,

segundo Daitx e Carvalho, 1980); 2 - junto ao flanco NW da bacia de Guaratubi-

nha, onde tern direção N10-40E e possança entre 5 e 30 m (Fuck et al., 1967d);3 -

aS do Granito AIto Turvo. em que mostram direcionanento segundo N45-908 e

possança dc várias dezenas de metros (Biondi. 1983). A extensão dos diques é des-

conhecida, em torno da bacia de Carnpo Alegre; alcança vár'ios quilômetros na re-

gião próxima à bacia de Guaratubinha; é de pouoos quilômetros na região a S do

Granito Alto Turvo.
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Quadro 2.1 - Localização, área e forma dos maciços granít¡cos da SMA.

São Bento do Sul/SC
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A direção mais frequente dos diques ácidos em toda a SMA está ao re-

dor de N50E.

Em trabalhos anteriores, tais diques foram interpretados quer como re,

presentantes hipoabissais das manifestações vulcânicas das bacias vulcano-

sedimentares (Fuck, 1967b; Ebert, 1971), quer como corpos ligados aos maciços

graníticos (Muratori et a1., I969a,b).

2.2 - Derrames vulcânicos e sequências vulcano-sedimentares

Os denames vulcânicos da SMA cobrem áreas de até 200 km2, ocoffen-

do de duas maneiras distintas: 1 - intimamente associados a um maciço granítico

(caso das manifestações vulcânicas associadas à porção N do Granito Morro Re-

dondo); 2 - entremeados com depósìtos sedimentares. Neste caso, ocorrem em 3

esffuturas: nas bacias de Campo Alegre e Guaratubinha e no gráben de Corupá,

onde compõem sequências (coberturas) vulcano-sedimentares. Aparentemente,

tanto aqueles denames quanto estes mantiveram associação direta com os colpos

plutônicos da SMA.

As sequências vulcano-sedimentares iniciam-se, todas elas, por sedi-

mentos continentais areno-conglomeráticos,, depositados sobre rochas gnáissicas

dos tenenos granulíticos. A partir daí, rumo ao topo dos pacotes vulcano-

sedimentares, a ordenação estratigráfica das unidades litológicas é muito seme-

lhante na bacia de Campo Alegre e no gráben de Corupá, divergindo na bacia de

Guaratubinha (Daitx e Carvalho, 1980). Sobre os sedimentos areno-

conglomeráticos basais daquelas duas estruturas, Campo Alegre e Corupá, ocorre

um conjunto vulcano-sedimentar representado por vulcanitos básicos-

intermediários (com raros derames ácidos) e sedimentos síltico-a¡enosos, com tu-

fos associados. A seguir, deu-se a extrusão de denames ácidos e a formação de de-

pósitos piroclásticos, também ácidos, que ocupam a maior parte da bacia de Campo

Alegre e área significativa do gráben de Corupá. Para encerrar, o processo deposi-

cional originou siltitos e tufos, predominando rochas epiclásticas no topo dos pa-

cotes.
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De um modo geral, observam-se mudanças nitidamente progressivas da

base para o topo das seqüências das duas estrutufas (campo Alegre, corupá), com

relação à granulometna (sedimentos progressivamente mais finos) e à composição

das manifestações vulcânicas (de composição básica à ácida). Conforme destacam

Daitx e Carvalho ( 1 9S0), o primeiro fato reflete uma estabilização progressiva,

contínua, cla região; e o segundo sugere, nitidamente, que as manifestações vulcâ-

nicas estariam relacìonadas a uma bem marcada diferenciação magmâtica'

No quadro 2.2, aptesenta-se um resumo de informações sobre as se-

qùências vulcano-sedimentares das três estfuturas (bacias Campo Alegre e Guara-

tubinha e gráben de Corupá).



Esp€ssura total
dâ seoiiênciâ

Cond¡cionamenlo
tectônico

e estrulural

Metamorfismo

BACIA

Pouco acima de 1 000 meJrÕs

Estratos pouco inclinados ou suF
hor¡zontal¡zados, excelc nas
proximidades de falhamentos (pouco
frequentes), onde se tornam sub-
vercatilizados e até dobrados.

DE CAMPO

Manifestações
hidrotermais

hcipiente: matiz sericítica de
arcóseos, clivagem ardosiana e
orientação da massa ælítica dos
sedimentos mu¡to finos.

ALEGRE

Pouco comuns: calc¡ta, p¡r¡ta, sílic€ e
fluorila em fraturas e cavidades.
lntensa argilizaÉo de alguns
derrames ácidos.

Ordenação
estratigráfica
das un¡dades

l¡1ológicas
mapeadas

Eslratos com mergulhos normalmente entre
2Oo e 4Oo, exceto junto a falhamentos
(frequentes), onde se lornam subverticalizados
e até dobredos.

GRÄBEN DE coRIJPÁ

SEQUENCIA S
S¡llitos, tufos

Pouco abaixo de I 00o metr.ls

lncipiente: recris{alização de níveis margosos
à biot¡ta-mármore em zonas catacláslicas;
natureza ep¡metamórfica dos pelitos.

SEOUENCIA SEDII
lntrusão e efrusão d(

Siltitos. tufos 
I

Raros arcóslos e folhelhos. I

SEOÚËNCIA VULCÂNICA ACIDA
Rochas efus¡vas e piroclásticas ácidas. Raros sedimentos f¡nos.

Diques de vulcanitos ácidos

QUADRO 2 2 - Comparação entre as seqüências (coberturas) vulcano-sedimentares das bacias de Campo Alegre e Guâratubinha e do gráben de Corupá
Adaptada de DAITX e CARVALHO ( I 980).

Frequente: síl¡ca, calc¡ta, pirita, barita,
fluorita, especularita e calcop¡rila em fraluras
e zonas brechadas.

SEOUEN.¡A W[dNaA ÑFERIOR I
Derrames e corpos intrusivos básico- |
intermediários. Raros denames I

ácidos e sedimentos finos. I

DIMENTAR SUPERIOR
Sill¡tos e arenitos tufíticos

BACIA DE GLJARATI JBINHA

Es{ratos com mergulhos normalmenle
entre 20o e 40o, exceto junto a falhamenlos
( muito freqüentes), onde se lomam
subverticalizados. Possível estrulura em
sinclinãl

SEQUENCIA SEDII\4ENTAR INFERIOR
Fácies arenític€: arcóseos

Fácies conqlomerática: ortoconolomerados oolimíc,ticos

/'IENTAR INTERMEDIARIA
) lavas bás¡co-inlermediárias

S¡ltitos, arcóseos e conglomerados
com seixos de vulcanitos ácidos.

nêcr.ñnhê¡,i.1ã

lncipienle: c€laclase dos gráos,
neoformação de pistacita e clor¡ta e
carácter ardosiano ou f¡l¡toso dos
sedimentos muito finos.
Pouco comuns: pirita, fluorita , silica e
calcila em fraturas e cavidades.

JEQUENCIA VULCANICA ANDESITICA
)enames andesíticos e dacíticos
)orpos hipoabissais de composição
ìemelhanle.

SÊQUENCIA VULCANICA RIOLITICA
R¡olitos, brechas r¡olíticas e tufos. Diques
de microgranitos,

:iEQUENCIA SEDIMENTAR: ATcóseos,
sillilos, arg¡litos e conglomerados.



3 - MAGMATISMO

3.1 - Evolução dos conhecimentos

A referência mais remota, na literatura geológica, às rochas constituintes

da sMA é possivelmente aquela que foi f'eita por oliveira (1916). Descrevendo a

geologia do Estado do Paraná, este autor registrou que as rochas mais antigas desse

estado se localizavam na Sena do Mar. Eram 'þrincipalmente gneiss de vários

typos, granitos e rochas eruptivas básicas, predominando as diabases,,. Cerca de

dez anos depois, esse mesmo autor voltou a se referir à geologia dessa sena no pa-

raná, desta feita com ìnformes mais específicos. Em sua "Monographia VI do ser-

viço Geológico e Mineralógico do Brasil" (oliveira, 1927), descreveu sucinta-

mente granitos e outras rochas magmáticas que localizou em cortes da estrada de

rodagem da Graciosa e da estrada de ferro de paranaguá a curitiba: "l.,lo kilometro

16 da estrada de Graciosa, os granitos são bastante ácidos associados a veios de

quartzo e diques de pegmatita. compõe-se de abundante qrartzo e orthose e pouca

biotita. ... Na estrada de ferro de Paranaguá a curitiba, as rochas são quasi todas do

typo granítico, cortadas por delgados diques de diabase. ... No tunnel de Roça

Nova o granito compôe-se de quartzo..., biotita, orthose ..., plagioclásio .... Na

bocca superior do tunnel ha um syenito composto de orthose e amphibólio, tendo

como accessórios pyrita, epidoto e ca1cita." No mapa geológico em escala

1:1.000.000 (Oliveira, 1925), que acompanha ¡eferida monograflra, nenhum maci-

ço granítico, entretanto, está individualizado, toda a serra do Mar e aredores cor-

t'espondendo à unidade "Archeano" ou "Complexo Chrystallino',.

Leim (1937) foi quem primeiro registrou, na SMA, a ocorrência de uma

rocha de composição próxima à de um "granito alcalino"- Nas proximidades da ci-

dade de Curitiba descreveu, apresentando aná1ises petrográiìca e química, um pe-

queno dique intrusivo em gnaisses, de 'þaisanito com hastingsita,' (um álcali_

feldspato microgranito com aegirina e hastingsita), com direção N60.W
(apresentando pequena inflexão, na sua extremidade N, para N30.W) e extensão

de, pelo menos, 250m e espessua variando de 5 a 200m.
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Em sua importante obra sobre Geologia do Brasil, oriveira e Leonar-
dos (1943) assim se referiram à região da Serra do Mar: " ... Essas montanhas, que

tem os nomes locais de sena Negra, órgãos, Marumbi, etc., são constituídas de

granito porfiróide, a coloração variando do branco-cinza ao vermelho intenso',.

Maack (1947) registrou que as mais altas elevações da serra do Mar, no

Paraná, como o Pico Paraná e o Pico Marumbi, eram constituídas por ,þanitos hu-

ronianos", que se compunham de "granititos" ricos em ortoclásios micropertíticos,

com oligoclásio, qtf,artzo e relativamente pouca biotita. No pico Caratuba, descre-

veu um "stock " de quartzo (riolito) pórfiro, aparentemente mais recente do que os

referidos "granititos" e possivelmente correspondendo, em idade, aos quartzo-

pórliros da região de Castro.

Rochas eruptivas e sedimentos a elas relacionados foram identificados e

descritos, pela primeira vez, pol Almeida (-1949), na região de Campo Alegre (SC):

tiolitos, brechas eruptivas, delgados derames de lava porfírica brechóide e sedi-

mentos tufíticos foram descritos macro e microscopicamente. Foi tentada também,

nesse trabalho, uma primeira avaliação quanto à extensão ocupada por essas ro-

chas, extensão esta que "parecia ser grande". Fazendo referência a semelhanças

constatadas entre tais rochas e outras, então já conhecidas nas regiões de castro

(PR) e da garganta do rio ltajaí-Açu (entre lbirama e Apiúna, SC), bem como na

área de campo Largo da Roseira (37 km ao S de curitiba), o autor ao fìnal regis-

trou a possibilidade de'toda essa atividade vulcânica de magma ácido,'ser con-

temporânea e ter ocorido no Paleozóico Inferior.

Maack (1953), em seu mapa geológico do Estado do paraná, elaborado

na escala l:750.000, individualizou, sem designações próprias, os maciços graníti-

cos hoje conhecidos como Morro Redondo, Agudos, Serra da lgreja, Anhangava,

Graciosa e Marumbi. Tais maciços fbram apresentados como intrusões pós,

Açungui, corespondentes, na legenda do mapa, a uma unidade de rochas alcalinas

ácidas, paisanito, arfvedsonita sienito e barkevicita biotita granito. o Maciço Mor-
ro Redondo foi considerado como estando alojado em gnaisses e granitos gnaissifi-

cados do "Complexo Brasileiro" , da',Era Azótca,,; os outros fbram considerados

inseridos em gnaisses mais recentes e outras rochas metamórficas da "Série Açun-

gui". da "Era Proterozóica".

36



Barbosa (1957), em estudo sobre ocolrências de rochas vulcânicas do

Brasil e cle outros países, discorreu sobre a "extensa área de ignimbritos riolíticos,

aflorantes desde poucos quilômetros ao s de São José dos pinhais, pR, até campo

Alegre, sc". considerou como ignimbrito a rocha que Almeida (1949) havia des-

crito, nesta região, como riolito fluidal. comparando as vulcânicas de campo Ale-
gre com os riolitos de castro, PR, admitiu, para ambos, idade referente ao siluriano

Superior. Mencionou, por outro lado, a possibilidade da ocorrência de uma

"caldera" na região de campo Alegre, estrutura em geral associada com a presença

de ignimbritos riolíticos.

Alguns anos após ter elaborado o mapa geológico do paraná na escala

l:750.000, Maack (1961) realizou um estudo petrográfico e químico, à época bas-

tante completo, sobre manifestações do magmatismo alcalino supersaturado da ser-

ra do Mar no Paraná. o objeto principal desse estudo foram os maciços Gracìosa e

Marumbi, além do dique de paisanito, situado a w de curitiba, que havia sido des-

coberto por Lernz (1937). o trabalho focalizou, especialmente, no Maciço Gracio-

sa, os granitos do Pico Paraná e do 'þedestal" da sera Graciosa. outras rochas in-

vestigadas, deste maciço, foram uma eruptiva ácida, porfírica, componente do pico

caratuba, e 'lochas dioríticas" (51-52% Sio2), interpretadas como constituindo um

fácies marginal do granito alcalino do pico paraná. euanto ao Maciço Marumbi, o

mesmo foi descrito como formado por um "biotita granito ácido" (biotita granito

rico em quartzo), de tendência alcalina. o trabalho contém discussão sobre a com-

posição mìneralógica e o quimismo de todas essas rochas, além de disconer sobre a

idade provável das mesmas. Inclui um "esboço da situação dos maciços de granitos

alcalinos da serra do Mar no Estado do Paranál', segundo levantamentos feito pelo

autor, em escala 1:500.000, até 1955, bem como aiguns perfis geológicos transver-

sais aos maciços G¡aciosa e Marumbi.

Os mapeamentos geológicos pela "Comissão d,a Carta Geológica do pa,

ranát" (1964-1970), nas escalas 1:50.000, l:70.000 e l:75.000, das folhas cartogrét-

ficas que incluíam, praticamente, todas as massas plutônicas, hipoabissais e vulcâ-

nìcas (maciços graníticos, diques ácidos e vulcânicas ácidas-intermediárias, res-

pectivamente) ocoffentes na serra do Mar no paraná, possibilitaram, então, a ob-

tenção de informações mais detalhadas e uma visão atualizada sobre tais manifes-

37



tações magmáticas. Os mapeamentos foram realizados por Fuck et al. (1967d, e;

1970), Cordani et al. (1967), Trein et al. (19ó9a, b), Muratori et al. (1969a, b) e

Marini et al. (1970).

A visão de conjunto. quanto aos maciços graníticos, à luz dos mapea-

mentos acima referidos, Noi registrada, principalmente. em duas publicações (Fuck

et a1.,,1967a1' 1969).

Fuck et al, (1967 a) sintetiza¡am clescrições, abordando principahnente

petrografra e relações de contato, sobre três corpos de granitos - rnaciços GraciosrL,

Manrmbi c Anhangava. Dados mineralógicos c químicos, obtidos anteriormente

por Maack (1961) sobre tais maciços, fbram reapresentados. Os contatos entre

massas graníticas e embasamento, onde di¡etamente expostos, foram descritos, ge-

ralmente como tectônicos. os maciços Graciosa e Marumbi loram considerados

como tendo-se f'ormado na fase final da orogenia do "Geossinclínio paraíba,'(600 -

400 M. a.), pelo que foram admitidos como tardicinemáticos, enquanto que o Ma-

ciço Anhangava, de caráter circunscrito, discordante, foi considerado como, possi-

velmente, um corpo poscinemático.

Fuck et al. (1969) resumiram, igualmente, dados anteriormente obtidos,

registrando que os corpos graníticos da serra do Mar eram do tipo circunscrito e,

com dimensões variadas, podiam ser classificados como,.stocks', e batólitos, am-

bos tipos em geral discordantes clas estruturas de suas rochas encaixantes. Do

ponto cle vista composicional, podiam ser divididos em três tipos: cálcio-alcalino

(Maciço Agudos), subalcalino (Maciço Marumbi) e alcalinos (rnaciços Anhangava,

Graciosa e Morro Reclondo).

Quanto aos diques ácidos e às vulcânicas ácidas-intermediárias, acima

mencionados, os mesnìos forarn enquadrados, por ocasião dos levantamentos da-

quela Cornissão, na unidade litoestratigráfrca que foi denominada Formação Gua-

ratubinha (Fuck et al,, 1967b) - unidade predominantemente constituída por ro-

chas vulcânicas e sedimentares. Os diques ácidos (direção N30-40E), alojados

nestas rochas e em outras, clo embasamento cristalino. corresponcliam a microgra-

nitos e subsidiariamente a riolitos pórfiros e felsitos. As vulcânicas ácidas se apre-

sentavam como riolitos, lavas riolíticas com estrutura fluidal, riolitos porfìríticos,

tufos, lapili-tuf'os, aglomerados e brechas vulcânicas; as vulcânicas intermediárias
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revelavam composição andesítica, poucâs vezes tendendo a dacítica. A idade des-

ses diqnes e vulcânicas foi sr.rposta como eopaleozóica, relativa aos estágios finais

do desenvolvimento do "Geossinclínio Paraíba", tendo sido admitido que a Forma-

ção Guaratubinha se conelacionava, provavelmente, aos grupos Castro e Itajaí.

Cordani et al. (1968), investigando as rochas graníticas na região do

Rio Ribeira do lguape, registraram que os maciços Guaraú, Mandira e Alto Turvo

estavam associados aos migmatitos da Serra do Mar. Interpretados como corpos

intrusivos. foram então descritos como "de tendência nitidamente alcalina, esta

evidenciada pela presença de anfìbólio sódico e textura visìvelmente granular".

Ebert (1971) retomou o estudo das vulcânicas e rochas sedimentares a

elas associadas, da região de Campo Alegre, que haviam sido pioneiramente de-

tectadas e investigadas por Almeida (1949). Executou o mapa geológico em escala

l:200.000 dessa região, que cobriu cerca de 250 km2, e um perfrl geológico NE-

SW. Reuniu as rochas sob a denominação de Grupo Guaratubinha, que foi dividido

em três formações. As vulcânicas f-oram identificadas como integrantes, unica-

mente, clas formações superior (Formação Iìio 'Iurvo) e média (Formação Campo

Alegre): naquela, foram registrados tufos riolíticos e raras camadas de riolito, sen-

do a porção sedimentar representada por siltitos; nesta, fbram obseruados basaltos,

andesitos, traquitos, riolitos e respectivos tufos, sendo a parte sedimentar repre-

sentada por sedimentos sílticos e arcosianos. Urna chaminé vulcânica de composi-

ção riolítica f'oi detectada justo a S da localidade de Campo Alegre. Um tanto

afàstados desta, loram constatados alloramentos de vulcânicas ácidas com máfìcos

alcalinos ("barckevicita", riebeckita e aegirina), inclusive urn típico "comendito,'.

A seqüência da "evolução eruptiva" (diferenciação magmática), em toda a região

estudada, foi considerada como normal, isto é, do polo básico ao polo ácido, come-

çando com basaltos (e andesitos), passando por traquitos e terminando com rioli-

tos. Isto ficou evidenciado pela distribuição de xenólitos nas rochas vulcânicas:

xenólitos de basaltos nos traquitos, de basaltos e traquitos nos riolitos. Duas idades

K-Ar (idades rnínimas) em rochas totais (traquitos) foram apresentadas: 430 e 460

M.a. (Ebert e Brochini, 197 I ). A identidade entre as seqüências vulcano-

sedimentares de Campo Alegre, Guaratubinha e Castro foi aceita, sendo refutada a

idéia da equivalência dessas ao Grupo itajaí.
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Albuquerque et al. (197I) realizaram o mapeamento geológico em es-

cala 1:250.000 das quadrículas Blumenau e Joinville, como ativiclade do projeto

Básico Leste de santa catarina (CPRM/DNPM). Na área abrangida por esse tra-

balho, foram identiflrcatlos cinco maciços granítícos, que foram descritos resumi-

damente. Desses, três estavam sendo reconhecidos pela primeira vez e receberam

os nomes de corupá, Dona Francisca e Piraí. o Granito corupá foi descrito como

formado por granitos alcalinos e sienitos também alcalìnos; os outros dois maciços,

por "granitos alaskíticos". os maciços restantes, cuja existência já era conhecida na

literatura geoiógica, eram o Granito Agudos e o Granito Morro Redondo.

' Descrições ou referências sumárias foram feitas aos maciços Alto Turvo

(Melcher et al., l97l; Cordani et al,, l97l), Guaraú (Cordani et al., op. cit.) e

Mandira (Cordani et al., op. cit.), como decorrência de mapeamento geológico em

escala 1:100.000 das folhas Apiaí (SG.22-X-B-V) e Eldorado paulista (Sc.22-X-

B-VI) executado por'?rojetos Técnicos e Obras de Engenharia', (pROTEC), como

parte do "Proj eto Ribeira", do Departamento Nacional da produção Mineral

(DNPM). Os três maciços fbram registrados por Cordani et al. (op. cit.) como pos-

suidores de'tendência alcalina, textura equigranular e caráter nitidamente intrusi-

vo, ora nos mica-xistos, ora nos gnaisses regionais".

Cordani e Kawashita (1971), em estudo geocronológico pelo método

Rb-Sr', apresentaram resultados obtidos em amostras (cinco) de rochas graníticas

coletadas nos maciços Guaraú, Marumbi e Anhangava. Tais resultados, junto com

outros, conseguidos em amostras tomadas em outras intrusões de granitos alojados

no Grupo Açungui, permitiram aos autores a construção de uma isócrona de refe-

rência para rochas graníticas, que apontou 541 + 11 M. a., com razão inicial

5187/5186 :0,709. Esta idade foi considerada como sendo a da fase postectônica

principal do Cinturão Orogênico Ribeira.

Coutinho (1971), referindo-se aos corpos de granitos da Serra do Mar

localizados no Paraná e S do Estado de São Paulo, assinalou que se tratava de,....

granitos de tendência alcalina ou francamente peralcalinos (neste caso com ortoclá-

sio pertítico e anfibólio sódico) ... nitidamente tardi ou postectônicos".

Melcher et al, (1973), discorrendo sobre a geologia e a petrologia das

rochas metamórficas e graníticas associadas do Vale do Rio Ribeira do Iguape, en-
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quadraram os maciços Mandira, Guaraú e eventualmente Alto Turvo na categoria

por eles clenominada de "tipo equigranular", que denotava aparente constância

quanto a sua composição petrográfìca (granítica). Em tais rochas, biotita aparecia

oomo o fèrromagnesiano mais comum; hornblenda, subordinadamente. Anfibólios

sódicos (riebeckita e ferro-hastingsita) ocorriam acidentalmente, conferindo às ro-

chas, então, típico caráter alcalino. Os autores destacaram que mencionados maci-

ços guardavam semelhanças (pelas características mineralógicas e texturais de suas

rochas) com outros dois, situados no Paraná: maciços Anhangava e Graciosa. Ci-

tando trabalhos ¿rnteriores sobre geocronologia realizados na área, os autores colì-

sideraram as intrusões Guaraú e Mandira como pós-tectônicas, com cerca de 540

M.a..

Algarte et al. (1974), em projeto de mapeamento geológico na escala

1:250.000 daregião SE do Estado de São Paulo, do convênio DNPM-CPRM, fez

descrições genéricas, resumiclas, dos maciços Alto Turvo, Guaraú e Mandira.

Wernick e Gomes (1974) examinaram o tipo de metamorfismo das ro-

chas do Vale do Ribeira do Iguape (SP e PR) e o gradiente geotérmico regional

nessa área. Com base em dados normativos, os maciços graníticos fbram agrupa-

dos em quatro categorias, uma das quais constituídas por "rochas de tendências al-

calinas com quartzo normativo em torno de 30o/o", em que se enquadravam aquelas

dos maciços Mandira e Guaraú. bem como dos maciços Anhangava, Marumbi e

Gracios¿r.

Cordani (f974), em comentários sobre os dados geocronológicos (Rb-

Sr e K-Ar) então disponíveis na Folha Sc.22-Curitiba, registrou que os maciços

Guaraú, Graoiosa, Marumbi e Anhangava pareciam ser cogenéticos, formados a

partir de material do próprio Cinturão Orogênico Ribeira, pois se posicionavam

sobre a rnesrna isócrona cle referência de 541'r l1 M. a., oom razão 5187/5186 inicial

de 0,709, obtida anteriormente por Cordani e Kawashita (1971). Essa idade repre-

sentaria, conforme lembrou aquele autor, a fase pós-tectônica principal da Faixa de

I)obrarnentos Ribeira. (No cálculo da mesma, a constante de desintegração do I{b,

À. lbi consiclerada igual a I ,47 x 10 
-r r).

Trainini (197 4) realizou o reconhecimento geológico dos locais corres-

pondentes a anomalias radiométricas detectadas anteriormente pela Corrissão Na-
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cional de Energia Nuclear (CNEN) através de prospecção radiométrica autoporta-

da, nos rnunicípios catarinenses de Campo Alegre, Corupá, Guaramirim, São

Bento clo Sul e Timbó. Neste trabalho foi identificado o pequenino maciço de gra-

nito alcalino, a poucos quilômetros a S de São Bento do Sul, que foi então denomi-

nado Granito Serra Alta. Neste corpo se localizaram três anomalias radiométrioas,

que foram atribuidas ao zi¡cão. um dos minerais acessórios fiunto com titanita e

óxido de ferro) da rocha componente do maciço.

Gomes et al. (1975a, b) realizaram estudos geoquimicos comparativos

em maciços graníticos do Ribeira. a partir de análises químicas completas (ele-

mentos maiores e alguns traços) e correspondentes índices normativos, referentes a

quase uma centena cle amostras de rochas. As bases de conelação usadas foram as

composições químicas médias de Nockolds (1954) para granitos, adamellitos e

granodioritos mundiais. Cerca de 80% das amostras procedia. entretanto, dos ma-

ciços Itaoca e Três Córregos, pelo que tais estudos se ativeram, essencialmente, a

esses dois corpos intrusivos. Entre os outros maciços, dois de interesse da presente

tese - os maciços Guaraú e Mandira, cujas características principais determinadas

foram as seguintes: composição marcadamente granítica, com pequenas diferenças

- teores mais altos em SiO2 e NazO, e mais baixos em K2O, Al2O3, TiO2 e Ferro

total, apresentando, por outro lado. com relação âos outros maciços, teores relati-

vamente mais baixos em Cr, Ni, Sr e lla, e bastante elevados ern Nb e Rb.

Morgental et al. (1975) realizaram, como atividade do "Projeto Sudel-

pa", clo Convênio DNPM-CPRM. o mapeamento geológico dos maciços Alto Tur-

vo, Guaraú e Mandira, descrevendo-os resumidamente, de modo compatível com a

escala de tal mapeamento ( l:50.000). As litologias componentes dos três maciços

foram registradas como tendo poucas diferenças entre si, correspondendo a grani-

tos do tipo biotita e/ou hornblenda granitos, de granulação média ou grosseira. Os

contatos das massas plutònicas com suas cncaixantes f'oram dcscritos como "níti-

dos e desarmônicos" (Guaraú e Mandira) ou "marcante, devido a bruscas diferen-

ças de topograha" (Alto 'lurvo). Os maciços foram considerados como pós-

cinemáticos (casos de Guaraú e \Iandira) e tardi ou sin-tectônico (caso clo Alto

ì'urvo, em função de uma idade K-Ar anômala de 630+20 M. a., nele detectada por

Cordani e Bittencourt, 1967).
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O "Projeto Leste do paranâ',, executado em 1977. por força de convêni_

os que envolveram os órgãos DNPM-BADEP-IGUFP-CPRM, compreendeu ma-

peamento geológico de algumas folhas cartográfìcas na escala l:100.000. Nestas sc

localizam dois rnaciços graníticos cle interesse da presente tese: Alto Turvo e

Anhangava, que f'oram descritos. resumidamente. no relatório hnal desse projeto

(Paiva et al., 1917; Lopes Jrinior et al., 1977; Batolla Júnior et al., 1977), repe_

tindo praticamente informes que já eram conhecidos sobre as duas massas ígneas.

o Maciço Alto Turvo foi reconhecido como formado por rochas do tipo hornblen-

cla biotita granito, enquanto que o Maciço Anhangava foi clescrito como tendo,

aparentemente, esta mesma constituição incluindo, porém, na composição minera-

lógica "hornblenda hastingsítica". o que fraduzia o caráter mais alcalino deste ma-

ciço em relação àquele.

Hasui et al. (1978) classificaram os corpos de granitóides da Região de

Dobramentos sudeste nos estados de são paulo e paraná em termos de cinco ,,fáci-

es litológicos", expressados isoladamente ou de rnoclo associaclo. os maciços Gua-

raú, Mandi¡a, Alto Turvo, Graciosa, Marumbi, Anhangava, Sena da lgreja, Agu_

dos e Morro lìedondo foram considerados, nesse estudo, todos correspondentes a

um só desses fTrcies, o "Fácies Graciosa", essencialmente caracterizado por grani-

tos alcalinos e subalcalinos, isófropos, de cor cinza clara a rósea, granulação média

a grosseira, textura granular hipidiomórfica ou xenomórfica, localmente porfirítica.

wernick e Penalva (1978) fìzerarn uma síntese sobre as rochas graníti-

cas clo S do Brasil, relacionadas ao cinturão de Dobrarnentos Ribeira

compartimentado, tectonicamente. em "faixas de dobrarnentos" e "maciços media-

nos". os maciços graníticos forarn. aí, classif-rcados em cata, meso e epi-tectônicos,

bem oomo em sin, tardi e pós-tectônicos, constituindo intrusões simples ou politli-
apíricas, controladas por dobramentos e/ou por falhas. Sua composição variava

desde dioritos até verdadeiros granitos, quimicamente classificados desde cálcio-

alcalinos até alcalinos. Tal rnagmatisrno foi considerado como típico de áreas ge-

ossinclinais. Maciços de interesse da presente tese foram considerados formando

dois alinharnentos: alinhamento s. constituído pelos corpos corupá, piraí, Dona

Francisca. Morro Redondo e Mandira; alinhamento N, formado pelos corpos

Anhangava, Graciosa, Marumbi. Alto Turvo e Guaraú. Todos esses corpos foram
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registrados como tendo composição alaskítica ou composição de tendência alcali-
na' pós-tectônicos e meso-tectônicos, com contatos intrusivos nítidos (concordan-

tes ou discordantes) ou contatos tectônicos. Foi destacada a associação que manti-
nham com "depósitos molássicos clásticos e efusivos ... depositaclos em bacias

tectônicas".

sartori e Riiegg (1979), com base em dados obtidos em mapeamenro

de detalhe do Complexo Granítico cle São Sepé (Rio Grande do Sul), propuseram

que as rochas graniticas e vulcânicas ou subvulcânicas ácidas da Região orogênica
do Sudeste da América do sul fossem consideradas como tendo-se formado em

três fases - uma sin-tectônica, cluas pós{ectônicas: fase sin-tectônica, de 700 a 610

M. a., correspondente à formação de granodioritos e granitos monzoníticos, por
vezes coln estrutura orientada; fase pós-tectônica, de 570 a 500 M. a., referente à

manifestação de granitos equigranulares subalcarinos; fase pós-tectôn ica, de 520 a

430 M. a., relativa ao surgimento cle vulcânicas ou subvulcânicas ácidas e piro,
clásticas associadas, de composição em geral riolítica, todas l.igadas, estrutural e/ou

cronológicamente, aos granitos pós-tectônicos. Essencialmente, entretanto, tais fä-
ses de magmatismo já tinham sido evidenciadas no trabarho de Monaco et ar.

(197 4).

wernick (1979) fez um estudo sob¡e o magmatismo granitóide das re-

giões de dobrarnentos N e s do Brasil, magmatismo este que considerou sob a f'or-

ma de suítes, clue classihcou ern Sin-tectônica (650 + 30 M. a.), Tardi-tectônica

(540 I 25 M. a.) e Pós-rectônica (510 I 60 M. a.). 'l'ais suítes fbram divididas, por
sua vez, em "associações". A suíte pós-tectônica, na qual se encaixam todas as

rnanifestações magmáticas em estudo na presente tese. loi clividida em: Associação

Plutônica (maciços granitóides) e Associagão Efusiva-Fissural (*ranifestações eti-
sivas, piroclásticas e sob a forma de diques). chamando a atenção para a grande

complexidade que, não raro, os corpos granitóides componentes dessas três suítes

apresentavam, formando "complexos polidiapíricos", o autor analisou, por outro
lado, o controle do alojamento desses corpos por dilerentes feições tectônicas (fa-
lhas. lineamentos...). bem corno aspectos genéticos, admitindo para a suíte pós-

tectônica urna origem muito profunda, "... por anatexis dos níveis mais profundos
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da crosta siálica, junto à interfácie com o manto com possível contribuição de ma-

terial juvenil ou mesmo por diferenciação direta de magmas juvenis do manto,,.

como atividade subordinada, dentro r1o projeto Geoquímica na Área

Guaratubinha-Piên (DNPM/CpRM), desenvolvido entre 1977 e l9g0,loi realizado

o mapeamento geológico em escala 1:50.000 das regiões e respectivas vizinhanças

da bacia de campo Alegre, do gráben de corupá e da bacia clo Rio Guaratubinha.

o conhecimento geológico dessas áreas, como resultado fìnal de tal mapeamento

foi divulgado inicialmente por Daitx (1979a, b); posteriormente, por Daitx (1979c,

d) e por Daitx e carvalho (1980). Basicamente, não só quanto às manifestações

vulcânicas e plutônicas, mas quanto à geologia, de um modo geral, esses autores

mantiveram para as áreas mapeadas o quejá era conhecido em trabalhos anteriores.

notadâmente naqueles de Ebert (1971) e Fuck et al. (1967b).

Issler et al. (1980)' com base em mais de uma centena cre anárises quÍ-

micas (elementos maiores e menores), obticlos por ocasião de vários trabalhos ante-

riores, avaliaram as perspectivas metalgenéticas de alguns maciços graníticos da

Folha SG.22-curitiba, entre os quais os maciços Mandira, Guaraú, Graciosa, Ma-
rumbi e Anhangava.

O "Projeto Integração e Detalhe Geológico no Vale do Ribeira,, (Bato_

lla Júnior et al., 1981), do convênio DNpM/cpRM, consistiu no mapeamento

geológico ern escala 1:100.000, integrando rnuitos informes de trabalhos anterio-

res, de quatorze folhas cartográficas que cobrem a região do vale do Ribeira, no E

do Paraná e S do Estado de São Paulo, entre os paralelos 24.00' e 25"30, de latitu-
de s. Tal mâpeamento foi acompanhado de levantamentos, em escala 1:25.000, de

áreas restritas (corn mineralizações plumbíferas), ilentro das refèridas folhas, áreas

nas quais foram realizados também levantamentos geoquímicos e geofisicos. Na

região desse projeto, se localizam os seguintes maciços graníticos, de interesse da

presente tese: Graciosa, Marumbi. Anhangava, Alto T'urvo, Guaraú e Mandi¡a.

Nela se localizam, também de interesse dessa tese, cliversos diques ácidos, a SW

do Granito Alto Turvo, entre as ser¡as da Virgem Maria e cla Repartição. Todas es-

sas manisfestações ígneas foram, nesse projeto, clescritas resumidamente, cle modo

adequado à escala em que foram mapeadas (1:100.000). Tais descrições (sirva,
1981 a, b, c; Godoy e Silva, l98l) registraram que referidos maciços são mani_
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festações magmáticas pós-cinemáticas, brasilianas, seguidamente alcalinas ou de

"tendência alcalina". intrusivas. com contatos cm geral tcctônicos. os diques áci-

dos, comumente orientados segundo N30-50"E, apresentaram composições de gra-

nito pórfìro, microgranito e granófiro, sendo considerados como manifestações fis-
surais fìnais do ciclo Brasiliano. ''correlacionáveis à fàse final da gênese da For-

mação Guaratubinha, dehnida fora dos limites da área (do projeto) a sw de Mor-
retes" (Silva, 198 I a).

Boin et al. (1982) estudaram as mineralizações porimetálicas hidroter-

mais (sulf'etos c\e Pb, zn, cu e Mo) associaclas ao Maciço Mandira, que haviam

sido reveladas, pouco antes. por investigações desenvolvidas pelo Instituto de pes-

quisas Tecnológioas de São Paulo (IpT'). Tais mineralizações se âpresentavam em

veios, diques, bolsões e zonas de cisalhamento dentro <1o maciço, estando em geral

relacionadas a alteração hidrotermal do tipo propilítica das rochas graníticas (silici-
ficação, cloritização e epidotização de zonas intensamente fraturadas dessas ro-
chas).

Wernick (1982) estudou o magmatismo granitóide brasiliano do S do

Brasil, evidenoiando que o mesmo decorreu através clo clesenvolvimento de três

"linhagens evolutivas": granitos anatéticos (de derivação crustal), granitos porfi-
róides (vinculados à interação manto/base da crosta) e granitos alcalinos (vincula-

dos, igualmente, a tal interação, porém acompanhacla cle fatores modifìcadores, que

lhe conferiam caráter específico). As linhagens podiam ser constatadas isolada-

mente ou intimamente associadas.

Kaul et al. (1982b), com base em dados litoquírnicos e geocronológi-

cos, à época disponíveis, defìniram a ,,Suíte Intrusiva Serra do Mar,', que agregou

l6 maciços graníticos das folhas SG.22-curitiba e sG.23-lguape, nomeadamente,

maciços Agudos, Alto Turvo, Anhangava. corupá, I)ona Francisca, Graciosa, Gua-

raú, Ilha clo cardoso, Mandira, Marumbi, Morro Redondo, piraí, Serra Alta, serra

da Igreja, sena do Paratiú e subida. considerados, zì luz daquelas informações,

como possuidores de características anorogênicas, csses rnaciços foram imaginados

como tendo surgido na crosta "'o final do proterozóico sr-rperior e início do Eopa-

leozóico, f'ora do ciclo Brasiliano. quando a região em que se encontram, sob ação

de esforços distensivos, assistia à elaboração cle rifts intracontinentais".
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Kaul et nl. (l9s2a) apresentaram e <liscutiram novos dados' retomando

idéias expressadas por Kaul et al' 11982b)' e em apoio a asserções registradas por

estes autotes: conceberam os produtos do plutonismo e do vulcanismo' bem como

dasedimentação,geradosdesdeo{inaldoProterozóicoSuperioratéoEopaleozói-

co (aproximadamente, de 600 a 450 M' a )' na Serra do Mar e vizinhanças - domi-

nios das folhas SG.22-Curitiba e SG 23-Iguape, como tendo-se formado em razão

de um episódio marcante da história geológica dessa região' ao qual deram a de-

nominação de 
..Episódio Campo A,legre,,. A formação das bacias onde se deposita-

ram os produtos vulcano-sedimentares nessa fase evolutiva (distensional) da crosta

foi comparada, como já o haviam feito Kaul et al, (1982b), à formação de "rifts"

intracontinentais. Foi destacado que, não obstante sua proúmidade temporal e geo-

gráfica do Evento Brasiliano (1.000 - 650 M. a.), que "representava uma fase com-

pressional da evolução da crosta", tal episódio devena se¡ considerado como

..completamente desvinculado desse evento, dadas suas características ... de episó-

dio anorogênico". Foi observado. entre outfos aspectos, que o plutono-vulcanismo

do episódio havia incidido não só em tefrenos de cratonização muito antiga, pré-

brasiliana, como em terîenos que recém haviam completado sua consolidação.

Biondi(1933)elaborouamapageológico.emescalal:250000,d2fuea

do escudo do Estado do Pa¡aná, considerando dados obtidos nos principais traba-

lhos de mapeamento geológico realizados, até então, na referida área. os maciços

Graciosa. Anhangava, Marumbi. Agudos, Morro Redondo, Sena da Igreja e Alto

Turvo foram conside¡ados nesse mapa como componentes de um¿r "suite", que f'oi

denominada "Suíte Graníhca Alcalina", composta, em termos c1e litologias, por

"granitos alcalinos e subalcalinos".

Kaul (1984) examinou o significado das intrusòes da "suite Intrusiva

Serra do Mar", na evolução da crosta do S-sE do Brasil (folhas sG.22-cufitiba e

SG.23-Iguape), levando em oonta: quanto a tais intrusões, dados geométricos

(forma e tamanho), geocronológicos e de controle estrutu¡al, além de informes pe-

trográficos e químicos; quanto aos terTenos encaixantes das mesmas, dados geofisi-

cos e geocronológicos, Concluru. principalmente, que as referidas intrusões

(,,granitos anorogênicos") atestavam que, a cercâ de 600 M. a. a closta continental

da área em consideração havia sido submetida a dlstensão associada a "rifting",
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movimentosverticaisefenômenosprofundostaiscomoa{inamentolitosféricoe

"upwelling" do manto.

Issler (1984) fez uma extensa compilação de dados principalmente

químicosatéentãoexistentesnaliteraturageológica.acercadosplutõesgranitóides

da Região s do Brasil, que foram agrupados em "suítes intrusivas orogênicas" e

"suítes intrusivas anorogênicas". Nestas, foram incluídos todos os maciços em es-

tudo na presente tese.

Fiori (1934) mapeou em escala 1:50 000 a porção central do Granito

Agudos, clividindo-a em cinco "fácies graníticos" (que foram denominados A, B,

c, D e E), bem como em,,eshuturas", representadas pol corpos graníticos. os fáci-

es foram definidos em função de textura, cor e composição das rochas' havendo

não raro, entïetanto, semelhanças marcantes entre os mesmos Com distribuiçào

aproximadamente concêntrica (fácies E, o mais extemo; fácies A, o mais interno),

os fácies corespondem todos a bioúta + hornblenda granitóides, que foram agru-

pados em ..tipo magnetita-granito " (fácies c, D e E) e "tipo ilmenita-ganito"

(fácies A e B)- Em alguns casos, as rochas se apresentam extremamente pobres em

mineraìs máficos. Três fathas importantes foram mapeadas, relacionadas ao mactço

e assim denominadas: falha de Agudos do s (NE-sw), falha de Papanduvas-Lagoa

(ìrE-sw) e falha Papanduvinhas (N-s). Foi admitido que o maciço se formou em

três fases sucessivas de intrusão, num esquema de evolução centrípeta. (O autor,

enretanto, não dispôs, para a definição deste, de dados de datação radiométric¿r,

nem de evrdências de campo sobre a intrusão cle um fácies em outro). À fdha cie

Papanduvas-Lagoa, que secciona diferentes fácies, estaria relacionado um possível

metassomatismo potássico, que teria originado "veios" e bolsões ncos em feldspato

potássico, O modelado do relevo. na região, foi admiúdo como relacionado ao

compoftamento diferencial dos distintos "fácies graníticos" diante dos processos

intempénoos.

Issler c Frcire (1985) fizeram uma síntese sobre as intrusões graníticas

do S do Brasil. relacionando-as em diferentes suítes intrusivas, que foram cl¿ssih-

cadas em "orogênicas" e "anorogênicas". Consìderaram , por oulro lado, cada in-

t¡usão cle acordo com a tipologia -'I", "S" ou "A". No quadro de uma visão mobilis-

ta. as ati'"rdades ígneas foram relacionadas a margens continentais ativas (caso da
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atividade orogênica) e a partes internas dos crátons(caso da atividade anorogênica).

Janasi e Ulbrich (1985 a, b) realizaram compilações de dados disponi

veis relativamente a cerca de duzentas ocorências citadas de granitóides do Estado

de São Paulo objetivando, em (a), uma avaliação de tais dados acompanhada, em

(b), de um ensáio interpretativo sob os pontos de vista petrológico e geotectônico.

Locaiizados no extremo S do Estado de São Paulo, os maciços Alto Turvo, Guaraú

e Mandira, citados especifìcamente apenas em (b), se encaixam na categoria de

granitóides que, nesta contribuição, fbram considerados como sendo das fases fi-

nais do Ciclo Brasiliano, "claramerÍe pós-tectônicos (tipo Af', com afinidade alca-

lina, associados a granóhros subvulcânicos e granitos pórfiros, sugerindo relacio-

namento genético com uma tectônica distensional tardia.

Kaul (1985) sintetizou o magmatismo do S-SE do Brasil (do NE do Es-

tado de Santa Catarina ao E do Estado de São Paulo), ocorrido no Proterozóico Su-

perior-Eopaleozoico,, em quatro tipos: alcalino-peralcalino, cálcio-alcalino, crustal

e toleiítico, deduzindo, a paftir do significado tectônico comumente atribuído aos

mesmos, um esquema evolutivo da crosta dessa região no referido intervalo de

tempo geológico. O magmatismo alcalino-peralcalino, tipicamente intraplaca e in-

teiramente alojado no Cráton de Luís Alves, fazia-se representar por "stocks e pe-

quenos batólitos graníticos, diques de riolito e microgranito, demames de riolito,

traquito e raros basalto, andesito e rochas piloclásticas".

Fassbinder et al. (1985) realtzaram uma análise dos lineamentos tectô-

nicos, suas relações com os maciços graníticos e possíveis mineralizações associa-

das nos tenenos pré-cambrianos do Paraná. Verificaram a existência de quatro sis-

temas de lineamentos, dos quais três lorarn admitidos como resultado de um pro-

cesso de deformação ¡elacionado às principais falhas transcorrentes. Os maciços

foram interpretados como associados a esses quatro sistemas, aos quais também fo-

ram relacionadas mineralizações hidrotermais, em geral muito escassas. (A um

mesmo lineamento, observa-se que foram relacionados não raro maciços que, na

realidade, tem idades distintas além de denotarem diferentes tipologias).

Kaul (1987) considerou como componentes de 'îma importante provín-

cia magmática", alcalina e predominantemente supersaturada em sílica, locada nos

mais antigos tenenos pré-cambrianos dos estados do Paraná, Santa Catarina e
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Rio Grande do Sul, cerca de vinte intrusões granitóides. De idade referente ao in-

tervalo de tempo que vai do flrnal do Proterozóico Superior ao começo do Eopaleo-

zóico, tal província foi apresentada como expressão, também, de atividade vulcâni-

ca,'3ob a forma de derrames de lavas, diques e sills de composição predominan-

temente riolítica". Entre as vinte referidas intrusões, contavam-se todos os maciços

graníticos em foco na presente tese, à excessão daqueles do extremo S do Estado

de São Paulo - maciços Alto Turvo, Guaraú e Mandira. O objetivo desse trabalho

foi'leunir, resumidamente, dados petrográficos, petroquímicos e geocronológicos

sobre os granitos e granitóides dessa província, bem como lançar alguma luz sobre

o problema da origem e do significado geotectônico dessas rochas". Foi verificado

que, aparentemente, predominavam amplamente gfanitos metaluminosos

(conhecidos em pelo menos quatorze maciços) sobre todos os outros tipos de ro-

chas plutônicas da província. Os sienitos (metaluminosos) eram muito raros. Em

geral, granitos metaluminosos (e peraluminosos) colTespondiam a biotita e/ou hor-

nblenda-granitos, enquanto que granitos peralcalinos eram dos tipos riebeckita e/ou

aegirina e/ou arfvedsonita-granitos, bem como granitos portadores de hastingsita.

No diagrama QAP de Streckeisen, essas rochas se mostravam posìcionadas em dois

campos, definidos por Lameyre e Bowden (1982) como aqueles: (1), da série gra-

nitóide alcalina (granitos peralcalinos) e (2), dos granitóides aluminosos das pro-

víncias alcalinas (granitos meta e peraluminosos). Algumas feições tectônicas da

província e áreas vizinhas - feições como aquelas descritas em Kaul et al (1982b),

foram consideradas compatíveis com a idéia de que o magmatismo em causa tinha

vínculos genéticos com processos distensionais que induziram à elaboração de

'Îifts" continentais. Os dados relativos a razões iniciais Sr87/Srtu ç),704 a 0,772) 1e-

vaÍam a que fossem imaginadas fontes mantélicas para os granitóides, com maior

ou menor contaminação por materiais da crosta.

Oliveira et al. (1987) realizaram um estudo sobre o Granito Guaraú,

com base em dados geológìcos, petrográficos, mineralógicos e litoquímicos de

afloramentos e amosffas referentes a cerca de 50% da extensão dessa massa ígnea.

Tais dados foram obtidos através de trabalhos desenvolvidos pelo IPT - Instituto de

Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT, 1985, 1986, apud Oliveira,

op. cit.) para a Secretaria da Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo
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(Programa de Desenvolvimento de Recursos Minerais/Pró-Minério). O maciço, re-

tratado em esboço geológico e estrutural em escala aproximada de 1:140.000, foi

considerado como constìtuído por duas unidades faciológicas denominadas

"Desemborque" (sienogranitos equigranulares, de granulação méclia a fina) e

" Azeite" (mesopertita granitos equigranulares, de granulação grosseira a média).

Diagramas litoquímicos indicaram que tais unidades de granitos conespondiam a

manifestações de plutonismo alcalino/peralcalino, intraplaca (anorogênico), tipo

"4". Ambas unidades foram afetadas por processos de alteração tardi a pós-

magmáticos, definidos como metassomatismo sódico e greisenização .

Soares et al. (1988), relatando alguns resultados da utilização de senso-

riamento remoto em geologia exploratória no Paraná, apresentaram dois mapas

(escala aproximada 1:70.000) da porção paranaense (porção NW) do Granito Mor-

ro Redondo; um de análise das propriedades morlológicas das imagens Landsat e

de radar; outro representando a interpretação de tal análise. Neste último, referida

porção de maciço granítico se apresenta como palte de um corpo anelar, com

"elementos anelares positivos (possivelmente diques) e negativos", seccionado por

grandes fraturas.

Chiodi Filho et al. (1989) realizaram um estudo de ETR de granitóides

situados em diferentes segmentos dos terrenos pré-cambrianos do Paraná, objeti-

vando, pela ótica de tais elementos, a caracterizacão dessas manifestações plutôni-

cas, bem como sua avaliação metalogenética. Esse estudo foi baseado no modelo

apresentado por Keqin et al. (1984 apud Chiodi Filho et al., op. cit.) para os grani-

tóides do S da China, que dividiu estes em três séries, denominadas "Sintexia",

"Derivação Mantélica" e "Transformação". Além de padrões específìcos de ele-

mentos terras raras, essas séries apresentavam características químicas (quanto a

outros elementos químicos) e metalogenéticas próprias, bem como correspondiam a

diferentes ambientes geotectônicos. Os granitóides da Serra do Mar, de interesse da

presente tese, que tiveram dados analisados nesse estudo, correspondem aos maci-

ços (não só paranaenses) Morro Redondo, Serra da lgreja, Graciosa, Marumbi,

Anhangava, Mandira e Guaraú, que foram considerados, todos, da "Série de Trans-

f'ormação", derivada de crosta continental, típica de zonas de tectonismo intracon-

tinental ou colisional intercontinental. f)o ponto de vista metalogenético, os grani-
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tos e granitóides dessa série tem vocação a conterem mineralizações relacionadas a

'þeìsens", de Sn, W, Be, Nb, Ta e U. Não obstante, os autores concluíram que tais

corpos graníticos, mesmo tendo algumas ocorrências conhecidas de Sn (Pb,, Zn e

Mo), 'hão carccterizam prospectos interessantes, o que é justìficado ... pelo acen-

tuado nível de erosão de sua faixa de afloramento (estimado em 8 km); pela nature-

za das encaixantes (dominantemente infracrustais e portanto anidras); e pela pre-

sumida erosão das zonas de cúpula das intrusões".

Oliveira (1989) f'ez um estudo petrológico do Granito Mandita, em se-

guimento a trabalhos realizados no mesmo e em outras intrusões graníticas do S

paulista pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT,

1981; 1982a, b; 1984 a, b, c; L985; 1986 a, b apud Oliveira, op. cit.). O estudo

focalizou petrografia, mineralogia, litoquímica, termobarometria de inclusões flui-

das e petrogênese desse maciço granítico, que foi mapeado na escala 1:50.000. Tal

mapeamento revelou a existência de três unidades faciológicas, que foram denomi-

nadas: 'Acaraú" (constitufda principalmente por mesopeftita granito com ferro-

hastingsita; presente na palte S do maciço), "Mandira" (constituída por mesopertita

granito com riebeckita; compõe a maior parte do maciço) e "Mandira 1"

(constituída por sienogranito; presente em quatro ¿íreas nas bordas do maciço).

Além dessas unidades, o corpo intrusivo contém litologias resultantes de processos

tardi a pós-magmáticos - greisenização , albilização e feldspatização potássica, por

vezes associados a intenso hidrotermalismo. Relacionadas a tais processos, o maci-

ço contém porções enriquecidas em Zn, Pb, Cu ..., onde se constatam mineraliza-

ções de esfalerita, galena, calcopirita, pirita, etc.. O estudo litoquímico mostrou,

notadamente, que o maciço apresenta características químicas comparáveis àquelas

das manifestações plutônicas tipo "4", intraplacas, anorogênicas. Um modelo pe-

trogenético foi proposto para o maciço, envolvendo, principalmente: existência de

um magma básico juvenil em ascensão do manto; fusão parcial da crosta inferior

(granulítica) pelo calor latente de cristalização desse magma. Mineralizações pos-

slveis de Sn nas zonas apicais do maciço teriam desaparecido em razão destas te-

rem sofrido erosão excessiva.

Em síntese sobre o magmatismo granitóide do Proterozóico Superior do

Estado de São Pau1o, Janasi e Ulbrich (1991) com base em dados petrográficos,,
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geoquímicos, relativos a tipos de rochas associadas e, quando possível, dados geo-

cronológicos, reuniram os colpos intrusivos de granitóides em sete grupos, clesta-

cando as principais feições de cada um destes (composição predominante, minerais

máficos principais, modo de ocorência, etc.). O estudo incluiu a abordagem de as-

pectos genéticos, bem como comentários sobre o cenário tectônico, relativamente a

cada gupo de granitóides. Os corpos ìntrusivos correspondentes à Sera do Mar,

no extremo S do Estado de São Paulo, ligados à Suíte Intrusiva Serra do Mar (Kaul

et al, 1982), foram considerados (enfoque destacado para o Maciço Mandira) como

componentes do grupo 'þosorogênìco, tipo 4". Neste, foi reconhecida a presença

de duas séries distintas de granitóides (presentes, comumente, nos colpos intrusivos

da referida suíte): série alcalina e série aluminosa - aquela derivada, possivelmente,

do manto; esta relacionada, principalmente, a fusão da crosta. O cenário tectônico

daqueles corpos ìntrusivos da Serra do Mar foi registrado como aquele de terrenos

cratônicos (parcialmente retrabalhados), sob regime tectônico distencional (Kau1 et

al., op. cit.).

Machiavelli (1991), em seu trabalho sobre os granitóides deformados

da região de Piên (PR), incluiu uma descrição de parte da porção S do Maciço

Agudos, que ocomia em sua área de estudo. Desta descrição, destaca-se o seguinte:

tal parte deste maciço conesponde a granitos do tipo biotita granitos (muito rara-

mente com anfibólios), isótropos, de granulação média a grosseira, raramente fina;

englobados na massa granítica ocorrem xenólitos de gnaisses granulíticos quartzo-

feidspáticos, bem como dois pequenos corpos básicos de composìção gabro-

diorítica (um dos quais, pelo menos, já reconhecido em trabalhos anteriores); o

contato desses corpos com granito é em geral transicional; aspecto estrutural im-

pofiante desses corpos é o da concentração de megacristais (que sugeriram, ao au-

tor, processos de acumulação de cristais); como aspectos textu¡ais relevantes da

zona de transição corpo básico-granito, foram observados qualtzo manteado por

anfibólios, bem como plagioclásios corroídos e manteados por feldspato potássico

e anfibólio (que indicaram ao autor que referida zona representava ,tma fase de

mistura entre um magma írcido, no caso Granito Agudos, e um magma básico, no

caso os dois corpos de diorito-gabros").
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Oliveira e Xavier (1992) estudaram as características das inclusões

fluidas presentes em quaftzo e esfalerita em três tipos de greisens e um veio de

quartzo, relacionados ao Granito Mandira. f)eterminaram que dois tipos de f1uídos

estiveram, possivelmente, envolvidos no processo de greisenização desse maciço

granítico: um fluido aquoso, de salinidade baixa, com CO2 e quantidades muito su-

bordinadas de outros voláteis dissolvidos (como, por exemplo, CHa); outro fluído

essencialmente aquoso, de salinidade moderada a baixa, contendo, além de NaCl,

quantidades subordinadas de KCI e talvez CaC12. Temperaturas de homogeneiza-

ção total em inclusões aquosas presentes nos sericita-quaftzo-greisens variaram de

110 a 290"C. Temperaturas de homogeneização total para as inclusões aquosas em

quartzo de veio concentraram-se entre 125 e 200'C.

Janasi e Ulbrich (1992) elaboraram um inventário bibliográfico bas-

tante completo dos maciços granlticos do Estado de São Paulo. Neste trabalho, os

maciços, entre os quais aqueles de interesse da presente tese, localizados em referi-

do estado - maciços Alto Turvo, Guaraú e Mandira, correspondem a fichas de ocor-

rência (uma para cada maciço), em que constam, abreviadamente, informes sobre

localização, geologia regional, tipos de contatos, encaixante, petrografia, mineralo-

gia, tipo tectônico, etc, inclusive citações bibliográficas (até 1992).

Kaul e Cordani (1994) abordaram, em caráter preliminar, aspectos pe-

trográficos, geoquímicos e geocronológicos dos maciços graníticos da Sena do Mar

do E Paranaense e vizinhanças. Dividiram as rochas componentes desses corpos

em três categorias: 1 - granitóides defomados, de tipo tardiorogênico, de quimismo

cálcio-alcalino, que integram um provável arco magmático; 2 - granitos isótropos,

de tipo intraplaca, meta ou peraluminosos, ¡aramente peralcalinos, em geral do tipo

subsolvus, tendo como máfico dominante a biotita; 3 - rochas da associação grani-

tolquartzo-sienito/sienito, igualmente do tipo intraplaca, em geral peralcalinos e do

tipo hipersolvus. Com base em alguns dados geocronológicos preliminares

(isócronas Rb-Sr, de afloramento) obtidos para alguns maciços, foi suposto que a

maior parte das manifestações plutônicas estudadas era do tipo posorogênico. por

outro lado, foi considerado que o plutonismo em causa durou, pelo menos 60 mi-

lhões de anos, sendo que as razões iniciais 5187/5186, relativamente elevadas em re-

lação a valores puramente mantélicos, indicavam envolvimento da crosta no pro-
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cesso formador dos magmas graníticos. As rochas da associação granitolqtaftzo-

sienito/sienito, representantes, possivelmente, do evento plutônico mais jovem, na

sucessão de intrusões graníticas, lembravam aquelas que, em outras regiões do pla-

neta, haviam sido interpretadas (por exemplo, por Bonin, 1 990) como de tipo

"anorogênico precoce".

Siga Júnior et al. (1994) realizarcm interessante estudo sobre os maci-

ços graníticos da Serra do Mar (maciços Graciosa, Anhangava, Marumbi, Serra da

Igrej a, Agudos, Dona Francisca, Piraí, Corupá e Morro Redondo), discutindo o

surgimento das mesmos na crosta à luz, principalmente, de interpretações geocro-

nológicas. Inseridos em dois domínios geotectônicos com evoluções próprias e dis-

tintas, denominados "Domínio Luís Alves" e "Domínio Curitiba", os maciços fo-

ram apresentados como sendo compostos à base de "granitos aicalinos-

peralcalinos, que mostram variedades quatzo-sieníticas a sieníticas ...,,. A investi-

gação geocronológica, feita em alguns dos maciços, envolveu os métodos Rb-Sr

(isócronas/roch a total), U-Pb (zircôes), Sm-Nd (Tou) e K-Ar (minerais). Como pe-

ríodo principal de colocação desses maciços foi considerado aquele do intervalo de

tempo 595-550 M. a., conforme os dados U,Pb e Rb-Sr, indicando, aqueles, épocas

reiacionadas à cristalização dos zircões; estes, o fechamento do sistema a nível de

rocha total. As idades modelo Sm-Nd (T¡¡a), interpretadas como relativas às épocas

de diferenciação, a partir do manto superiol', dos precursores cnrstais dos maciços,

indicaram, quase invariavelmente, valores transamazônicos (1.980 - I .850 M. a.).

Junto a esses dados, foram considerados outros (U-Pb em zircões; Rb-Sr em rocha

total), para comparações, relativos aos granitóides foliados do Cinturão Granitóide

Costeiro, situado justo a E do Domínio Luís Alves. Tais informes indicavam o in-

tervalo etiírio 615-575 M. a. como sendo o da geração desses granitóides e da sua

colisão (ao final do intervalo) com os teffenos do Domínio Luís Alves. A grande

semelhança entre as idades desta granitogênese orogênica com aquela dos maciços

graníticos dos domínios Luís Alves e Curitiba, permitiu aos autores a interpretação

de que a colocação de tais maciços foi reflexo do desenvolvimento do Cinturão

Granitóide Costeiro.

Góis (1995) fez um estudo petrográfico e geoquímico envolvendo, este,

elementos maiores, menores e traços, inclusive ETR, das porções setentr.ional e
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cenftal do Granito Morro Redondo, que foram mapeadas na escala l:50.000. Re-

velando a existência de rochas vulcânicas e subvulcânicas. em extensões conside-

ráveis, intimamente relacionadas a essa massa granítica, o trabalho deu prossegui-

mento e consubstanciou investigações preliminares, que haviam sido realizadas na

mesma (Góis e Machado, 19921'1995; Machado et al., 1993). Entre as rochas vul-

cânicas, representadas, todas, de um modo indivìso no mapa geológico, foram

identificados riolitos, basaltos e, muito raramente, rochas de composição interme-

diária (andesito e andesito-basalto). Os riolitos predominam, em termos de volume

e distribuição geográfìca na área. As subvulvânicas, reconhecidas em vários pon-

tos, tem composição ácida. As rochas graníticas foram agrupadas em três fácies

(não distinguidas no mapa geológico): fácies Cinza, Branca e Rósea-Avermelhada,

as duas primeiras correspondentes a álcali-feldspato granitos com riebeckita e aegi-

rina, a úitima a sienogranitos e álcali-feldspato granitos com bioti-

talanfibólio/piroxênio. Do ponto de vista petrográfico, riolitos e granitos das fácies

Cinza e Branca apresentaram a mesma identidade, bem como as mesmas caracte-

rísticas geoquímicas (ambos tipos de rocha revelaram elevado grau de alcalinida-

de), apontando no sentido de uma vinculação genética entre tais manifestações íg-

neas. A possível ligação, também genética, entre riolitos e basaltos, não pôde ser

testada em termos conclusivos. O plutono-vulcanismo do maciço revelou caracte-

rísticas de magmatismo tipo '4", intraplaca, surgido em condições anorogênicas.

No estudo, foi destacada a semelhança existente entre o comportamento geoquími-

co do maciço e aqueles de outros corpos ígneos, pertencentes às suítes intrusivas

Serra do Mar (SC, PR, SP) e Ramada (RS), bem como componentes das suítes

Gabo e Mumbulla (SW da Austrália). Foi destacado, também, o fato de haver si-

milaridades entre as rochas vulcânicas estudadas e aquelas de 'Îárias bacias molás-

sicas eopaleozóicas do S do Brasil e Uruguai" e os riolitos e basaltos da Suíte Nai-

vasha do Rift Valley do Quênia. Com referência, especificadamente, aos basaltos

identificados no maciço, foi salientado, ao f1nal, que "é importante frisar a diferen-

ça geoquímica dos mesmos quando comparados aos basaltos da Bacia do Pa¡aná

sendo muito difícil a existência de alguma relação genética entre ambos".

Siga Júnior (1995), em capítulo especial de seu estudo da evolução ge-

otectônica dos terrenos pré-cambrianos do SE do Paraná e NE de Santa Catarina,
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focalizou o plutono-vulcanismo neoproterozóico dessa região, abordando, princi-

palmente, a geocronologia dos maciços graníticos e dos denames vulcânicos, favo-

recido por quantidade expressiva de dados radiométricos que obtivera nos mesmos,,

através de diferentes metodologias de datação (Rb-Sr em rocha total, tl-Pb em zir-

cões, Sm-Nd em rocha total - idades modelo, K-Ar em minerais). Nesta parte de

seu estudo, o autor confirmou conclusões que, praticamente, já haviam sido anteci-

padas em anigo publicado pouco antes (Siga Júnior et al., 1994). Avaiiados, então,

em termos finais, os dados radiométricos acima referidos (que serão, quase todos,

utilizados e discutidos na presente tese) tornaram a indicar àquele autor: notada-

mente, que todas as manisfetações ígneas em pauta se forrnaram provavelmente

num mesmo período principal de tempo, 600-570 M.a., "quando predominava um

regime tectônico distensivo, relacionado ao adelgaçamento crustal, envolvendo o

Domínio Curitiba e parte do Domínio Luís Alves". Tal adelgaçamento, frisa o au-

tor, poderia ser resultado da justaposição do Cinturão Paranaguá aos teffenos

("ante-país") onde se inseriam os maciços graníticos e os derrames vulcânicos.

Harara (1996), em estudo estrutural, petrológico e geocronológico dos

diferentes litotipos da região de Piên (PR) e anedores, investigou a porção S do

Granito Agudos, identificando nesta quatro fácies que designou de Ag2, Ag3, Aga e

Ag5. Os componentes litológicos desses lácies mostraram, em conjunto. uma varia-

ção desde sienogranitos até granodioritos, com granulação bastante variada. Como

componentes máficos, esses litotipos revelaram essencialmente biotita e hornblen-

da, indicativa do caráter metalperaluminoso de tais granitóides. Análises químicas

de apenas três amostras desses litotipos foram consideradas nesse estudo que, rela-

tivamente à geocronologia do maciço em causa, limitou-se a reapresentar, acompa-

nhados de considerações críticas, dados etários divulgados, originalmente, por Gi-

rardi (1974) e Siga Júnior (1995).

Resumindo-se, os conhecimentos sobre o magmatismo da SMA, desde

seus primórdios, na década dos anos 10, até, praticamente, os dias que coffem, po-

dem ser relatados como tendo evoluído ao longo de cinco fases:

1" fase) - Dos anos 10 aos anos 20.



Inicialmente, referências vagas foram feitas sobre a existência de grani-

tos na Serra do Mar (Paraná). Descreveram-se, a seguir, alguns afloramentos alos

mesmos, inclusive de outros tipos de rochas (quartzo de veios, pegmatitos, sienito)

a eles aparentemente relacionados.

2" fase) - Dos anos 30 ao começo dos anos 60.

Identificação e descrição pouco mais pormenorizada de novos aflora-

mentos e de corpos de constituição granítica, bem como de outros afloramentos e

corpos de rochas de natweza vulcânica ácida. Conhecimentos esparsos. Ao final

dessa fase, um marco no conhecimento do magmatismo da Serra do Mar: a publi-

cação de Maack (1961) - primeiro estudo petrográflrco e químico (à época bastante

completo) sobre os "granitos alcalinos do Paraná".

3'fase) - De meados dos anos 60 ao início dos anos 70.

Mapeamentos geológicos das folhas cartográficas que abrangem os ma-

ciços graníticos e as manifestações vulcânicas nas escalas 1:50.000 e l:70.000 no E

do Paraná, 1:100.000 no S de São Paulo e 1:250.000 no E de Santa Catarina: exe-

cutados, aqueles primeiros, no E paranaense, pela Comissão da Carta Geológica do

Paraná (1964-1970); os restantes, pelo Departamento Nacional da Produção Mine-

ral - DNPM (1971). Nos mapas, um só tipo de simbologia ou cor, em geral, para

representar os maciços; eventuais diferenciações litológicas ou faciológicas cons-

tatadas nestes foram registradas apenas em textos referentes aos mapas. Os corpos

graníticos, abreviadamente descritos, foram def,rnidos, na sua maior parte, como

intrusivos, alcalinos ou de tendênci a alcalina, poscinemáticos (ou postectônicos).

Pioneiramente, foram feitas datações radiométricas em algumas amostras de gta-

nitos do €xtremo S do Estado de São Paulo, pelos métodos K-Ar (Cordani e Bi-

ttencourt, 1967) e Rb-Sr (Cordani e Kawashita, l97l), e de vulcânicas do NE de

Santa Catarina (região de Campo Alegre), pelo método K-Ar (Ebert e Brochini,

1971). Ebert (1971) realizou, nesta última região, importante trabalho sobre as co-

berturas vulcano-sedimentares 1á ocorrentes.

4" fase) - De 1973 a 1983.



Caracterizou-se, esta fase, pelo surgimento de vários trabalhos de sínte-

se sobre a granitogênese brasiliana do S e SE do País, em que foram feitas classifì-

cações subj etivas com base em critérios diferentes.

1:50.000/1:100.000/1 :250.000, no extremo S do Estado de São Paulo e E do Para-

ná, através de diferentes projetos - Sudeste do Estado de São Paulo (1974),

SUDELPA (1975), Leste do Paraná (1977) e Integração e Detalhe Geológico no

Vale do Ribeira (1981), de interesse final da Superintendência do Desenvoivimento

do Litoral Paulista (o segundo) e do Departamento Nacional da Produção Mineral

(os restantes), representaram pouco acréscimo aos conhecimentos sobre os macìços

graníticos em causa, posto que visaram, em última instância, objetivos aparente-

mente sem qualquer ligaçào com esses maciços.

Com relação a manifestações vulcânicas, alguns trabalhos de destaque

snrgiram nessa fase (Daitx, 1979a,, b; Daitx e Carvalho, 1980), contribuindo para

melhor conhecimento, principalmente cafiográflco, das vulcânicas pertencentes às

coberturas vulcano-sedimentares das regiões de Campo Alegre e Corupá (SC).

Estreito relacionamento genético foi admitido, pela primeira vez, não só

entre maciços graníticos, diques ácidos,, vulcânicas e rochas sedimentares associa-

das, mas envolvendo, também, determinadas esfiuturas da região (falhas de gravi-

dade e falhas de cisalhamento), no âmbito de um episódio impoftante da evolução

da crosta da presente área da Sena do Mar e vizinhanças (Kaul et al. 1982b).

Em dois estudos, foi admitido que os maciços seriam expressão de um

plutonismo anorogênico (Kaul et al. 1982a, b).

5'fase) - De 1984 aL996.

Mapeamentos faciológicos fbram realizados em aiguns maciços granít!

cos (Agudos, Mandira e Guaraú), cobrindo total ou parcialmente a extensão dos

mesmos (Fiori, 1984; Oliveira et al. 19871' Oliveira, 1989; Harara, I 996). Extensão

apreciável de rochas vulcânicas e subvulcânicas predominantemente ácidas foi re-

velada em íntima associação com a porção NW do Granito Morro Redondo (Góis"

19e5).
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Dados químicos e petrográficos acumulados sobre as rochas graníticas

componentes dos maciços permitiram a visão de que estas podem ser, essencial-

mente, de dois tipos: "g'anitos peralcalinos" (álcali-feldspato granitos em que os

máficos principais são anfibólio e/ou piroxênio sódicos) e "granitos

meta/peraluminosos" (sienogranitos em que os máficos princìpais são biotita e/ou

hornblenda). Sienitos e quartzo-sienitos, com ou sem máficos sódicos, são muito

raros, atendo-se, aparentemente, aos maciços Corupá e Anhangava. Revelou-se

freqüente a associação dos dois tipos contrastantes de granitos num mesmo maciço.

A composição quinica de algumas amostras de alguns maciços e mani-

festações vulcânicas foi examinada, ineditamente, em termos de padrões de ETR

(Oliveira etal., 1987; Oliveira, 1989; Chiodi Filho et a1., 1989 Castro, 1993 apud

Góis, 1995; Góis, op. cit.; Siga Júnior, 1995).

Cresceu, expressivamente, o acervo de dados radiométricos referentes

aos maciços e (menos) às vulcânicas, obtidos não só pelos métodos K-Ar e Rb-Sr,

mas também U-Pb e Sm-Nd (Siga Júnior et aI., 1994; Kaul e Cordani, 1994; Siga

Júnior, 1995). Resultados pelos métodos Rb-Sr e U-Pb (Siga Júnior, op. cit.) e es-

tudos petrográficos e geoquímicos (Góis, 1995), em amostras de granitos e vulcâ-

nicas, apontaram no sentido de haver, pelo menos em parte, uma grande proximi-

dade (quiçá, mesmo,, identidade) temporal e composicional entre manifestações

plutônicas e vulcânicas.

Considerando o critério tectônico para a classificação dos maciços gra-

níticos, foi aceito, em deteminados trabalhos, que eles sejam anorogênicos (Kaul,

1984, 1987; Issler, 1984; Issler e Freire, 1985; Oliveira et a1., 1987; Oliveira"

1989), enquanto que em várias outras contribuições se preferiu considerálos como

postectônicos ou posorogênicos. Com relação, por outro lado, ao ambiente

(regime) tectônico em que esses colpos se formaram, houve um consenso, entre to-

dos os autores que se pronunciaram sobre o mesmo, em considerá-lo como

"distensional".



3.2 - Descrições e caracteristicas composicionais das manifestações magmáti,

cas

3.2.1 - Maciços graníticos

3.2.1.1 - Granito Agudos

3.2.1.1.1 - Aspectos Cetais

O Granito Agudos, figuras 3.1 e 3.2, é o maior dos maciços graníticos

da SMA. Sua denominação, creditada a Trein et al. (1969a), lembra a cidade de

Agudos do Sul, localizada justo a W do maciço. Tem forma alongada na direção

NNE-SSW, segundo a qual mede cerca de 40km, e apresenta largura máxima de

mais ou menos 1 5km. Seu alongamento original, entretanto, antes que falhas NE-

SW, de cisalhamento dextrógiro, o seccionassem, parece ter sido segundo NNW-

SSE.

Com um relevo relativamente arrasado, o maciço é percorido por algu-

mas pequenas seffas, como as do Piador e do Cabral, na sua região central, e dos

Macucos, da Rocinha, do Tronco, Queimada, do Porte e do Palermo na sua região

N. Nesses acidentes topográlicos, as altitudes mais elevadas se situam em geral

entre 1.100 e 1.200 m.

O acesso a todo o maciço é relativamente fácil, exceto a poucas áreas,

como por exemplo parte de sua porção central, onde não há, praticamente, vias de

penetração, o relevo é mais acidentado e a cobertura vegetal é densa. Tijucas do

Sul, cidade localizada junto à borda E do corpo granítico, está a cerca de 60 km a S

de Curitiba.

Alvo de explorações para flns ornamentais, o maciço possui várias pe-

dreiras. Nestas, são produzidas, comercialmente, quatro variedades de granitos

(MINEROPAR, 1990), conhecidas pelas denominações de "Vinho Mel" (granito

cor de rosa), "Paranatuba" (granito bege amarelad o a laranla), "Amarelo Castor"

(gt'anito bege amarelado) e "Marron Tarumã" (granito cinza claro). As duas primei-

I'as são lavradas na seffa do Tronco (N do maciço); a variedade "Amarelo Castor"
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na localidade de Leão (veftentes do rio da Y ârzea, zona central do maciço); a vari-

edade "Mar¡on Tarumã", na localidade de Pedra Branca e a E de Agudos do Sul

(pedreiras, também, da zona central do maciço).

Trabalhos anteriores, nesse corpo granítico, foram ¡ealizados por Trein

et al. (1969a, b), Marini (1970), Marini etal. (1970), Girardi (1974), Girardi et al.

(1974),Fiori (1984), Machiavelli (1991), Siga Júnior (1995) e Harara (1996). Ad-

mitido, geralmente, como intrusivo, o colpo faz contatos, a S,, SE e E com as to-

chas gnáissico-granulíticas do Cráton de Luís Alves; a W e NE, com os granitóides

cálcio-alcalinos deformados (Suíte Intrusiva Rio Piên); a N, com os gnaisses mig-

matíticos do Cinturão Móvel Ribeira. Tais contatos, comumente cobeftos, são

bruscos, raramente através de falhas, conforme observações feitas no presente tra-

balho e registros de estudos anteriores.

Diferentes tipos de granitóides compõem o Granito Agudos, que são

reunidos, no presente trabalho, em cinco unidades de mapeamento, assim denomi-

nadas:

- Unidade Piador-Cabral

- Unidade Lavras

- Unidade Serra do Tronco

- Unidade Rio Palmito 1

- Unidade Rio Palmito 2

A Unidade Piador-Cabral, que conesponde ao Fácies D de Fiori (1984),

restringe-se à região central do maciço. Sua denominação lembra as duas pequenas

serras de ta1 região (serra do Piador e serra do Cabral).

A Unidade Lavras se estende, também, unicamente na região central do

maciço granltico, posicionada justo a S da Unidade Piador-Cabral. Seu nome se re-

fere ao lugar dito Lavras, de sua borda S.

A Unidade Serra do Tronco lembra o pequeno acidente geográfìco

homônimo da porção N do maciço. Em tal serra e anedores há boas e extensas ex-

posições de rochas, como por exemplo as da pedreira Sepamar. Correspondendo ao

Fácies E de Fiori (1984), considerado por esse autor como representante do

"Granito Agudos propriamente dito", essa unidade é a mais extensa. Ela cobre ce¡-

ca de dois terços do maciço, ocorrendo de N a S deste.
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As unidades Rio Palmito 1 e Rio Palmito 2 estão limitadas à região S do

maciço. Suas denominações lembram o rio homônimo que aí corre A primeira

congrega os fácies que Harara (1996) designou de Ag e Ag5; a segunda' de exten-

são muito reduzida, corresponde ao Fácies Ag2 deste autor'

Encaixados nas unidades Serra do Tronco e Rio i'almito 1' ocorrem' na

região S do maciço, alguns corpos básicos. em geral lenticulares. alongados na di-

reção NE-SW, O maior deles mede ce¡ca de 3 km de compnmento por 300-600 m

de largura.

As relações de contato enffe as diferentes unidades de mapeamento não

são, ainda, conhecidas. os contatos entfe os referidos corpos básicos e suas res-

pectivas encaixantes fofam, entretanto, registrados por Machiavelli (1991) como

sendo através de "zona de transição", constituída, segundo este autor, "tanto por

litotrpos básicos, como pof rochas ácidas". Em amostras coletadas nessas zonas,

obseruou aspectos texturais, tais como qvaftzo manteado por minerais máficos,

principalmente anfibólio, tanto na rocha ácida quanto na básica, bem como, de

modo restrito, plagioclásios corroídos e manteados por feldspato potássico e anfi-

bólio. Todos esses fatos foram indicativos, pafa o referido autol', da existência de

uma fase de mistura entre dois magmas contemporâneos: um áciclo (Graruto Agu-

dos); outro básico (corpos básicos).

Na região mais ocidental do maciço, prolongando-se âté quase a porção

S deste, ocorrem dots grandes diques de diabásio. Paralelos, em grande parte, dis-

tanciando-se cerca de 1 km um do outro, convergem a certa altura, para desenhar

um grande "Y", cuja extensão total é de aproximadamente 13 km Tem direçâo

N20-30W e espessua da ordem de 100 m. Trata-se provavelmente de d:iques bási-

cos do Mesozóico-Terciário com drreção incomum, entretanto, na SPS já que ai

estes ocoüem com direção geral N45W, paralelos ao eixo clo arco de Ponto Grossa.

Em vários mapas geológicos, de dife¡entes escalas, tais drques em "Y" são omiti-

dos, não obstante sua representativi dade. Eles foram identificados, pela primeira

vez, pot Marini et al. (1970) que, entretanto, os consideraram, equivocadamente,

oomo diques de microgranito.



3 .2.1 .l .2 - Caractenzação Petrográfica

A - Urudade Piador-Cabral

Ocorendo na região central do Granito Agudos, junto à Unidade La-

Iras, a Unidade Piador-Cabral é constituída por um horablenda biotrta sienogranito

de coloração rosa (foto la) ou cinza ligeiramente rosada, de granulação média,

eventualmente grossa, equigranular. Localmente, a rocha se mosrra cisalhada, com

planos de cisalhamento preenchidos por argilo-minerais, provenientes da trituração

e alteração clos feldspatos, Sua composição mineralógica compreende quat1'zo,

feldspato potássico, plagioclásio, biotita, hornblenda, minerais de alteração e aces-

sórios. O quaftzo, em geral fraturado e com extinção ondulante, consútui cristais

formados em duas gerações. O feldspato potássico se mostra bastante pertítico O

plagroclásio (provavelmente oligoclásio), maclado segundo a lei Albita, se mostra

ligeiramente argilizado. A biotita e a homblenda ocorrem em teores muito varia-

dos, desde traços até (conjuntamente) cerca de 5%o. De acordo com Fiori (1984), a

homblenda aumenta para o interior da unidade, tânto em tamanho quanto em

quantidade, chegando a ser relativamente abundante e ter a forma de cnstais pris-

máticos de até 0,8cm de cumprimento. Os componentes acessórios, normalmente

associados aos máficos, compreendem opacos, titanita e apatrta,

B - Unidade Lavras

Esta unidade de mapeamento, que ocorre na região central do Granito

Agudos, conesponde, essencialmente, ao conjunto dos fácies que F-iori (1984) de-

nominou de A, B e C. E1a é constituída por granitos de coloração rosa clara, granu-

lação grossa a média, usualmente homogêneos e com estrutul a que varia descle

isótropa até fi ancamente onentada. Tal orientação está relacionada a cataclase e,

possivelmente, em alguns casos, a fluxo magmático, quando a rocha adquire um

aspecto gnáissico. A foliação cataclástica tem direção em geral vadando entre N40-

60E. com mergulhos subverricais.

A composição mineralógrca dessas rochas compreende qvatl'zo,

feldspato potássico, plagioclásio, biotita, hornblenda e minerais acessórios. O
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quartzo ocorre como cristais em geral bem desenvolvidos, anédricos e com fre-

quente extinção ondulante. O feldspato potássico (microclínio) se apfesenta como

cristais diminutos, euédricos, enquanto o plagioclásio, maclado segundo a lei Albi-

ta e, mais raramente, segundo Carlsbad, apalece como cristais formados em duas

gerações (cristais mais desenvolvidos, subédricos; cristais menores, também subé-

dricos). A biotita, cujo teor vada grandemente, ocorre como pequenas palhetas. um

pouco deformadas, ou forma cristais bastante desenvolvidos, subédricos a euédn-

cos. A homblenda se apresenta como cnstais isolados, esparsos, subédricos, asso-

ciados ou não à biotita.

Os minerais acessórios, nesses gtanitos, consistem em titanita, opacos,

fluonta e apatita. A titanita se apresenta de tamanhos variados, como grãos euédri-

oos or.r subédricos, ligados ou não aos máficos. Os opacos são relativamente fre-

quentes, enquanto fluorita e apatita ocorrem muito escassamente.

As texturas mais comuns apresentadas por essas rochas são a granular

hipidiomórfica ou cataclástica. Texturas mirmequítica e gri;Jirca são relativamente

frequentes.

C - Unidade S erra do Tronco

Esta unidade componente do Granito Agudos é constituída por biorrta

sienogranitos e homblenda biotita monzogranitos,

C.l - Biotita sienogranitos

Principais componentes do Granito Agudos, essas rochas se apresentam,

em seus afloramentos, em geral macrças, homogêneas, leucocráticas, equì a inequi-

granulares, raramente porfrrítrcas, com colorações cinza clara, cinza rosada e rosa

clara (foto lb), além de outras colorações menos comuns, como aquelas refendas

anteriormente, de granitos (pedreiras) explorados come¡cialmente. Tem granulação

usualmente média, granulações grossa e fina tendo sido constatadas em alguns lo-

cais. respectivamente. da região central e do bordo NW da unídade. Na grande pe-

dreira Sepamar (cenfio-nofie do macigo, conespondente ao ponto PK-060), regis-

trou-se. por vezes, em faces planas de matacões co¡tados, curiosas vadações gra-

duais da granulação, que lembram ve¡dadeiro "acamadamento gradacional". Outras
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vezes, pôde-se claramente constatar, também, em tais faces de matacões, uma

certa alternância de bandas de larguras centimétricas a decimétricas de granulação

média a fìna, com outras, de mesmo tamanho, de granulação grossa.

Macroscopicamente, a composição mineralógica dessas rochas compre_

ende: feldspato róseo (potássico), quartzo, feldspato cinza branquicento

(plagioclásio) e minerais máficos (notadamente, biotita).

Em alguns afloramentos desses gtanitos, como naqueles dos pontos pK_

060 (pedreira acima referida) e PK-061, registrou-se a presença de autólitos isola-

dos ou fomando agrupamentos no seio da massa granítica. são geralmente ovais,

centìméf icos ou, mesmo, decimétricos, mantendo contato brusco com suas encai-

xantes. Essencialmente quafizo-feldspáticos, de granulação fina, são ricos em bio-

tita e possuem eventuais megacristais esparsos, rosados, de feldspato potássico. A
NW de Tijucas do Sul (porção N do maciço) os granitos exibem xenólitos de ser-

pentinitos, centimétricos a métricos, com formas tabulares e contatos irregulares.

Tais xenólitos haviam sido constatados, inicialmente, por Siga Júnior (t995). Ma-

chiavelli (1991), na porção S dessa unidade (S do maciço) descreveu xenólitos de

gnaisses granulíticos, tendo Harara (1996), também nessa região, constatado encla-

ves de serpentinitos, talco-xistos e gnaisses máflrcos.

Microscopicamente, tais biotita sienogranitos são constituídas por

feldspato alcalino, quartzo, plagioclásio e minerais máflrcos, a1ém de acessórios.

Trata-se de rochas com textura em geral granular hipidiomórfica, localmente gra-

nofírica.

O feidspato potássico ocorre sob a forma de c¡istais geralmente subédri-

cos, correspondentes a megacristais ou a cristais menores associados aos outros

componentes. Comumente bastante pertíticos, apresentam geminação em grade.

Estão vez que outra ligeiramente argilizados e contêm inclusões de quartzo, plagio-

clásio e acessórios diversos.

O quartzo se apresenta como cristais anédricos, raramente subédricos,

sendo inequigranulares, com tamanhos que podem alcançar poucos milímetros.

Vez que outra, se encontra intimamente assocìado ao feldspato potássico, ambos de

granulação muito fìna, formando intercrescimentos granofíricos localizados. Em

sua maior parte, é intersticial, representando a última fase mineral a crtstaltzar;
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subsidiariamente é precoce (quartzo subédrico) ou contemporâneo de feldspato

potássico (quartzo anédrico dos intercrescimentos granofiricos).

O plagioclásio ocorre sob a forma de cristais subédricos, milimétricos

on de tamanho inferior ao milimetro, maclados segundo a lei Albita, Íaramente se-

gundo Atbita-Carlsbad, seguidamente zonados e apenas um pouco saussuritizados

(sobretudo em seus núcieos). Em geral, está englobado por feldspato potássico,

sendo, portanto, neste caso, anterior a este mineral. Algumas vezes, pffece ¡epre-

sentar uma geração mais jovem de cristais, posterior ao feldspato potássico. Sua

composição vada, provaveimente, entre a de oligoclásio sódico e oiigoclásio cálci-

co.

Os minerais máficos estão representados por biotita, clorita e, muito ra-

ramente, anfibólio e epídoto.

A biotita constitui cristais subédricos lamelares, intersticiais, em geral

dispersos pela rocha, em quantidade muito variada, normalmente inferior a 10%.

Trata-se de biotita castanha, muito raramente registrando-se presença de biotita

verde. Seu grau de cloritização geralmente é incipiente, Inclui minerais acessórios

diversos.

A clorita provém intei¡amente da alteração da biotita. O anfibólio

(hornblenda) é exfremamente raro, ap¡esentando-se sob a forma de cristais mais ou

menos alterados.

Os mrnerais acessórios compreendem: zircão (o mais frequente), apatita,

fluorita, minerais opacos, allanita e titanita, associados geralmente aos máficos.

Os inícios das cristalizações principais ocoûeram, provavelmente, na

seqùência: plagioclásio -+ feldspato potássico -+ biotita (hornblenda) -) quartzo.

C.2 - Horrrblenda biotita monzogranitos

Essas rochas ooorrem na região do Chibunva (pedreira do mesmo nome,

correspondente ao ponto PK-07 4 e arredores), próximo à região central do maciço,

a cerca de 8 km a W de Tijucas do Sul. Maciças, homogêneas, equigranulares e

leucocráticas, ¿ìpresentam granulação notmalmente gl'ossa e coloração rosa clara

(foto lc). Incluem, raríssimas vezes. autólitos cle coloração cinza escuta, mais ou

menos angulosos, semelhantes àqueles relatados no item antenor, associados aos

biotita sienogranitos (pedreira do ponto PK-060). Ao microscópio, essas rochas se
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apresentam constihrídas pof feldspato potássico, quartzo, plagioclásio, anfrbólio,

biotita e acessórios diversos. O feldspato potássico se apÍesenta como cristais su-

bédricos, geralmente pertíticos, com geminação em grade e ligeiramente arg¡liza-

dos. o quartzo geralmente é anéclrico, inequigranular, intersticial. o plagioclásio se

mostra seguidamente zonado, com saussuriti zação (em grau incipiente) no núcleo

dos cristais. O anfibólio é do úpo cálcico (hornblenda), moderadamente pleocróico,

oom coles do verde ao amarelo claro acastanhado. ocorre disseminado na rocha. A

biotita, também esparsa na rocha, aparece como palhetas de coloração castanha Os

minerais acessórios, em gerai associados aos má{icos, compreendem: allanita, ti-

tanita. zircão. apatitl c fl uorita.

D - Unidade Rio Palmito 1

Esta unidade é composta por biotita sieno a monzogranitos e biotita gra-

nodioritos de granulação fina. Em seus afloramentos, essas rochas se apÍesentam

maciças, isótropas, equigranulares, de coloração cinza (foto 1d), raramente cinza

tosado, e de granulação frna. São constituídas por uma massa quartzo-feldspática

hna, plena de pontuações submiiimétricas pretas, provavelmente de bìotita. Vez

que outra, se mostram porladoras de autólitos ovais, de coloração cinza escura e

eventuais pequenas manchas claras. correspondentes a feldspato potássico. Tais

autólitos são muito semelhantes aos contidos nos granitos da Unidade Serra do

'fronco, refeddos nos ítens C.I e C.2.

Ao microscópio, esses granitos e granodioritos apresentam a seguinte

composição mineralógica: plagioclásio, feldspato potássico, quaftzo, biotita, anfi -

bólio, clorita, epídoto e minerais acessórios diversos.

O plagioclásio se apresenta sob a forma de cristais euédricos a subédri-

cos, seguidamente zonados (sendo os núcleos, desses cristais. mais cálcicos) e, não

raro, maclados segundo a lei Albita, estando [geiramente saussuritizados, Sua

cristalização antecedeu às do feldspato potássico e do quartzo,O feldspato potássi-

co ocorre como cristais subédricos. intersticiais, com macla em grade, sendo relah-

vamente límpiclos e mantendo contatos irregulares com os cnstais de quartzo. Sua

cristalização, bem como a deste mine¡al, é tardia.O quartzo, em cristais anédricos,

inequigranulares, muito frnos e límpidos, raramente apresenta extinção ondulante.A
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biotlta, sob a forma de palhetas muito finas, disseminadas, está parcialmente clori-

tizada. Associados a essas palhetas, encontrâm-se raríssimos cristais subédricos de

anfibólio (homblenda). o epídoto, mineral também muito raro nessas rochas, se

ap¡esenta como cristais anédricos, intershciais, tardios. Os minerais acessórios

compreendem; titanita, apattta, zircão e, muito rararnente, allanita e fluonta.

E - Unidade fuo Palmrto 2

Constituída por biotita monzogtanitos e biotita granodioritos, essa unl-

dade, que ocorre no S do maciço, em área muito restrita (de aproximadamente

l,5km2 ), corresponde ao Fácies Ag2 de Harara (1996). Tais granitos e granodiori-

tos são maciços, isótropos, de granulação que varia de média â grossa, de coloração

cinza avermelhada constituídos, a olho nu, por feldspato branco (plagioolásio) e ro-

sado (feldspato potássico), quaftzo e palhetas pretas de biotita.

Ao microscópio, essas rochas mostram: cristais subédricos e anédricos

de plagioclásio e de feldspato alcalino, estes maiores do que aqueles e em gerai li-

geiramente sericitìzados; quartzo em cristais anéclricos e inequigranulares, intersfi-

ciars; biotita, como palhetas disseminadas na rocha, umas finas, outras mais desen-

volvidas, ambas um pouco alteradas a clorita; anfibólio (hornblenda), sob a foma

de rarissimos cristais prismáticos comumente associados à biotita; minerais aces-

sónos (zircão, apatita, titanita e opacos). Harara (1996) registrou a ocorência, nes-

sas rochas, de quartzo manteado por biotita e anfibólio, bem como cle concentrados

máfìcos (fonnados também por biotita e anfibólio) que poderiam estar relaciona-

dos. conforme 1á admitido anterionnente por Machiavelli (1991), a processo de

mistura de urn rnagma ácido corn nm magrna básico.

F - Corpos Gabro-Dioríticos Associados

As rochas componentes desses corpos são cle coloração cinza ou cinza

esverdeada, em geral de tonalidades escuras, isótropas, comurncnte maciças. de

granulação em geral fina a rnédia, mesocráticas. constituídas, a olho nu, por

feldspato branco acinzentado (plagioclásio), piroxênios e anfibólios. Machiavelli

(1991) regrstrou, em afloramentos dessas rochas, concentrações de minerais máfi-
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cos (piroxênios e anfibólios com granulação grossa) que sugeriam, na gênese da-

quelas, a atuação de processos de acumulação de cristais.

Ao microscópio, essas rochas apresentam composição gabróica, sendo

constituídas pol plagioclásio, piroxênio, anfibólios, biotita, clorita, serpentina e

acessórios (apatita, zircão e titanita).O plagiociásio (andesina) se apresenta em ge-

ral como cristais subédricos, zonados, inequìgranulares, com bordas corroídas,

saussuritizados (em pequeno grau) principalmente em seus núcleos.Os piroxênios

são dos tipos clino e orlopiroxênios, predominando os primeiros. Apresentam-se

como cristais anédricos, equigranulares, um pouco alterados para biotita ou tremo-

lita-actinolita ou, ainda, serpentina.

3 .2.1.1 .3 - Geoquímica

Foram realizadas análises químicas de l4 amostras do Granito Agudos,

figwa 3.2, tendo-se determinado elementos maiores, menores e ETR (apêndice 1):

2 amostras da Unidade Palmito l, 9 da Unidade Serra Tronco (1 sendo repetìda) e

3 da Unidade Piador-Cabral. Foi analisada, também, 1 amostra de um dos corpos

gabro-dioríticos associados, com determinação dos mesmos elementos químicos.

As características geoquímicas principais das 3 referidas unidades gra-

níticas podem ser assim resumidas:

si02

NazO-l-KzO

Unidacie Pahnito i

KzO,/ì.larO

71,51 a73,67%

IA

A/CNK

8,05 a 8,64%

F/FM

Unidade Serra clo Tronco

1,20 a1,39

0,58 a 0,63

Os índices correspondentes a quocientes que envolvem os álcalis reve-

lam: o caráter predominantemente metaluminoso das três unidades, sendo a Unida-

72

73,87 a76,490/o

1.00

0,69 a0,12

8,42 a9,22%.

1,00 a 1,45

Uniclade Piador'-Cabral

0,61 a0,95

0,97 a l,0l

72,09 a74,24

0,79 a1,00

8,99 a9,74%o

0,67 al,l8

0,86 a 0,91

1,0 t

0,73 a 0,91



de Selra do Tronco e a Unidade Palmito 1 mais potássicas do que sódicas, ao pas-

so que a Unidade Piador-Cabral é marcadamente mais sódica do que potássica

(vide diagrama K2O x Na2O, figura 3.4). Quanto à soma do álcalis, a mesma se

mantém praticamente constante, em cacla unidade, com o aumento em sílica (vide

apêndice 1). Os valores de F/FM indicam, por sua vez, o menor e o maior enrique-

cimento em f'erro, em relação a magnésio, respectivamente, das unidades Palmito I

e Serra do Tronco.

Nos dìagramas que contrapõem óxidos a sílica, figura 3.3, e elementos

menores a sílica, figura 3.6, observa-se, inicialmente, que as amostras referentes às

unidades Palmito 1 e Sema do Tronco formam um único alinhamento, que contrasta

com o outro formado pelas 3 amostras da lJnidade Piador-Cabral.

Com o aumento em sílica, Na2O se mantém em mesmo nível na Unidade

Palmito 1, elevando-se nas unidades Serra do Tronco e Piador-Cabral. K2O se ele-

va na Unidade Palmito 1, declinando nas duas outras unidades.

Os teores de AlzO¡, CaO, Fe2O3, MgO e TiO2 se coüelacionam negati-

vamente com a sílica nas unidades Palmito 1 e Sena do Tronco, ao passo que, na

Unidade Piador-Cabral, 41203 e CaO aumentam e Fe2O3, MgO e TiO2 decrescem

com a elevação de SiOz. Esta última unidade detém, por outro lado, os mais eleva-

dos valores de Na2O e 41203.

No diagrama TiOz x AlzO¡, frgrtra 3.4, o alinhamento positivo formado

pelas unidades Palmito I e Serra do Tronco separa-se bastante bem do alinhamento

negativo referente à Unidade Piador-Cabral.

O diagrama Rb x ÇO, hgura 3.5, mostra para as unidades Palmito 1 e

Piador-Cabral conelações positivas, seguindo o 'trend" principal de Shaw (1968),

enquanto que os pontos da Unidade Serra do Tronco seguem o 'trend" pegmatítico

hidrotermal definido por este mesmo autor.

O diagrama CaO x Sr, fìgura 3.5, mostra excelentes correlações:

alinhamento retilíneo das amostras das unidades Palmito I e Serra do Tronco, com

correlação positiva entre as duas variáveis, sugerindo cristalização fracionada de

plagioclásio na evolução deste "trend"; alinhamento em arco das amostras da Uni-

dade Piador-Cabral, que se posicionam bastante afastadas daquelas primeiras, em

razão de seus elevados teores em Sr.
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Ainda na figura 3.5, o diagrama triangular Na2O x K2O x CaO mostra

que a evoiução magmática referente ao "trend" Palmito 1 - Sema do Cabral foi por

cristalização fracionada possivelmente não só de plagioclásio, mas também de

feldspato potássico, este progressivamente mais atuante rumo ao final da evolução.

Os diagramas elementos menores x sílica, f,rgura 3.6, evidenciam o ca-

ráter incompatível ou compatível de tais elementos na evolução dos 2 "trends".

Mostram, também, que as unidades Palmito I e Serra do Tronco são, comparativa-

mente à Unidade Piador-Cabral, mais ricas em Rb e mais pobres em Sr e Ba.

Nos dois diagramas da figura 3.7, esfão relacionados elementos incom-

patíveis na evolução do "hend" referente às unidades Palmito 1 e Sera do Tronco:

Nb x Y e Yb x Y. (O compofiamento incompatível do Yb está evidenciado adiante,

nas figuras 3.ll e3.12). Em ambos diagramas, a colrelação entre as amostras cor-

responde a uma reta que passa pela origem, o que conta a favor da cristalização

fracionada (Treuil e Yaret, 1973), atrás referida, como processo petrogenético atu,

ante na evolução do "trend" em pauta.

As correlações lineares dos diagramas Ba x Sr, Ba x Y e Sr x Nb, figura

3.8, confirmam, mais uma vez, a attação da cristalização fracionada na diferencia-

ção magmática que envolve as unidades Palmito I e Serra do Tronco. O diagrama

Ba x Y sugere, adicionalmente, ao mostrar que os teores do elemento compatíveì

(Ba) variam pouco na Unidade Piador-Cabral (- 1400-1700 ppm), que o processo

atuante na dif'erenciação magmática dessa unidade, coerentemente ao estabelecido

por Hanson (1978), foi fusão parcial.

O diagrama Rb x Ba x Sr, fìgura 3.9, mostra que as unidades Palmito 1 e

Sema do Tronco seguem o "trend" de diferenciação de El Bouseily e El Sokkary

(1975), enquanto que os diagramas Rb x (Y+Nb) e Nb x Y, de Pearce et al. (1984),

l'rgura 3.10, evidenciam o caráter intraplaca do Granito Agudos.

Análises de ETR foram realizadas em 7 amostras do Granito Agudos: 2

da Unidade Palmito 1 e 5 da Unidade Serra do Tronco. Os diagramas representati-

vos desses elementos, normalizados aos condritos, estão sequenciados na figura

3.11, em ordem crescente dos teores em sílica das amostras, representando sucessi-

vos passos do processo de diferenciação magmática por cristalização fracionada do

"trend" das unidades Palmito 1 e Serra do Tronco: o primeiro diagrama r€presenta
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o líquido mais primitivo (amostra PK-038, com 71,51o/o SiOr) e o último o mais

evoluído (amostra PK-03i, com 7 6,49%ç SiO2). Os fraoionamentos dos ETR e as

anomalias negativas de Eu, nessa seqüência de espectros, podem ser avaliados pe-

1os valores dos índices listados a seguir.

Unidade

Palmito I

Amostra

PK-03tì

Setra

do

Tronco

PK-037

CeN/YbN

PK-074

r6,41

PK-055

Ce¡/Sm¡

1 i,58

PK-061

t5,15

4,33

O fracionamento do conjunto dos ETR, elevado na primeira amostra

(Cq./Yb¡r: 16,41), cai de um modo geral com o aumento em sílica, podendo ser

considerado muito pequeno na última amostra (Ce¡/Yb¡: 2,54).

O fracionamento dos ETRL se mantém alto (Ce¡/Sm¡ = 4,50) durante

quase toda a diferenciação, diminuindo fortemente ao final do processo (Ce¡/Sm¡

= 2,50, quando SiO2: 75,14%; Cer.¡/SmN = 2,00, quando SiO2:76,49%). Eles se

elevam, nos líquidos, até a amostra PK-014, compofiando-se, a seguir, como ele-

mentos compatíveis.

O fracionamento dos ETRP, por sua vez, se mantém pequeno (GdN/YbN

entre 1 ,80 e 1,00 aproximadamente), caindo para quase 0,50 no fìnal da diferencia-

ção. Esses elementos se comportam como incompatíveis, do princípio ao fim dessa

evolução magmática.

Quanto à anomalia negatìva de Eu, esta aumenta progressivamente da

amostra PK-038 à PK-031, o que está representado pela diminuição de Eu/Eu+ (de

0,52 até:0,05).

"15

PK-032

9,51

GdN/YbN

4,51

PK-031

7,9'7

4,58

t,75

3,69

4,37

Eu/Eu*

1,30

)\4

4,34

1,79

0,52

2,53

1,16

sio2 (o'¿')

0,39

t,94

0,9'7

0,26

7r,51

0,90

0.18

73"67

0,66

0,20

73,87

0,1 3

74,48

0,05

75,40

75,t4

76,49



Em síntese, tal transformação de espectros, partindo de um tipo em que

os ETR, no seu conjunto, estão fortemente fracionados, com pequena anomalia ne-

gativa de Európio, chega, ao fìnal,, como se vê, a um espectro quase plano, seme-

lhante ao tipo "gaivota", com fofte anomalia negativa cle referido elemento.

As fases minerais principais, responsáveis pela evolução por cristaliza-

ção fracionada, foram os feldspatos (inicialmente, com predomínio do plagioclásio

sobre o feldspato potássico), cujo fracionamento levou, progressivamente, à dimi-

nuição do Eu e ao aumento de todos os outros ETR nos líquidos residuais. Ao final

do processo, interveio allanita, provavelmente, baixando drasticamente nestes lí-

quidos os teores em ETRL.

A figura 3.12 mostra, num único diagrama, os 7 espectros representados

separadamente na figura 3.1 1 .
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Todas amostras da figura 3.I1. Granito Agudos. (Mesma legenda

da figura 3.3)



GRANITO AGUDOS

Prancha Fotográfica 1



Foto 1n - Hornblenda biotita s'ienogranito rosa. rnaciço, equigranular, de glanulação fina Unidade Piador-

Cabral. Amostra pf-OZO. no d"e ordem 3. Procedênciá: encosta de morro. 6 km a WSW de Tijucas do

Sul. PR

t oto lb - Biotita sienogranito de coloração rosa clara, maciço. equigÍanulaI, de ganulação média unidad-e

Serra do Tr-onco. Arnostra PK-054; no de ordem 58. Procedência: pedreira B. T. Almeida, 8 km a NW

de Tijucas do Sul. PR

Foto lc - Hornblenda biotita monzogranito de coloração rosa clara, homogêneo, equigranular' de

granulação grossa. Unìdade Seni do Tronco. Amôstra PK-074. no de ordem 63 Procedência:

pedreira Chibunva, l0 km a W de Tijucas do Sul, PR'

t oto ld - Biotita monzogranito cinza. maciço, equigranular, de granulação frna unidade Palmito 1 '

Arnosha PK-037, n'de ordem 56. Procedência: pedreira da INCEPA, proxirnidades de Tarurnã' + 30

km a SW de Tiiucas do Sul' PR.





3 2 1 2 - Granito Morro Redondo

3.2.1.2.1 - Aspectos Gerais

O Granito Morro Redondo, figuras 3.l3 e314, é um dos graudes rnacr-

ços gr aníficos da SMA. Trein (1967) foi quem pnmeiro emplegou o termo Mono

Redondo para identrficar esse corpo ígneo, chamando-o, precisamente, de "granito

do Morro Redondo", expressão que evoluiu para "Gfanito Mor¡o Redondo" (Trein

et al., 1969a), utilizada até os dias que cotrem.

O maciço se estende na região de fronteira do Estado do Paraná com o

Estado de Santa Catarina. Sua extremidade S está a cerca de 15 km a NW da cida-

de de .krinville (SC). Alongado na direção N20W, segundo a qual mede, aproxima-

damente, 25 km, tem largura que varia de 10 a 13 km. Ao confrájo dos outros dois

grandes maciços graníticos da SMA (Agudos e Graciosa), cujas fomas originais

foram bastante modificadas por falhamentos transcorrentes de deslocamento dex-

nógiro, o Granito Morro Redondo parece ter sido relativamente preservado pelas

transfonnações tectônicas que afetaram a SMA após seu surgimento, conselando,

praficamente, sua forma origrnal aproximadamente retangular.

O reievo desse maciço se caractedza por domínios tnontanhosos, cujas

maiores altitudes se aproxirnam dos 1.500 m, intercalados com restos de planaltos

bastante dissecados. Em tais domínios, estão individualizadas algumas serras, enfre

as quais cita-se as da Papiurduva e do Araçatuba (na região N). da Imbira (na região

cenhal) e do Quirìri (na região S do maciço).

O acesso à borda E e a parte da borda N do Granito Moro Redondo é

feito a partir da estrada federal BR-l01, que passa bem próxima do tnesmo. Poucas

vias de penetração, entretanto, partem dessa estrada rumo ao corpo igneo. A borda

S pode ser afngida partindo-se de Vila Rio Branco, enquanto que a borda W pode,

partindo-se da cidade de Tijucas do Sul, ser alcançada através da estrada que passa

na localidade de Ambrósios. No interior do maciço só há, prahcamente, umâ estla-

da: partindo da localidade de Postinho, a W, fora do corpo intrusivo. chega à fa-

zenda Quirir-i, no cenho-S do rnesmo. Outras regiões internas do maciço só podenr

ser acessadas, praticamente, através de caminhos e trilhas.
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Omaciçotemsidoexploradoparafinscomerciaisemduasregiões:nas

suas bordas NE (Paraná) e sE (santa catarina). Na borda NE, é extraído no sopé

da Ser¡a Grande, localidade denominada Piriz¿l, município de Guaratuba (PR),

próximo ao rio são João e à rodovia BR-l01. comercialmente, a pedra ornamental

aí produzida denomina-se granito do tipo "cerro Azul", cujas chapas polidas pos-

suem, de acordo com MINEROPAR (1990), padrões homogêneos de textura e cor.

ocasionalmente com concentrações de minerais máficos ou de quartzo, assim como

finos veios quartzosos difusos. Trata-se de riebeckita aegirina álcali-feldspato

granito dc coloração azul prilida, granulação média, esfrutura maciça, pouco fratu-

rado e com grau médio de alteração intempérica. Segundo, ainda, MINEROPAR

(op.cit.), as reservas dessa pedra ornamental (matacões), nesta região, são superio-

res a 15.000 m3. Na borda SE clo maciço, no município de Garuva (SC), há algu-

mas pequerÌas pedreiras, próximas da estrada BR-101, onde são produzidos somen-

te paralelepípedos. A rocha, em tais locais, corresponde a um biotita sienogranito

de coloração rosa clara, granulação média e estrutura maciça.

Trabalhos anteriores referentes a esse corpo granítico foram reaiizados

por Trein (1967;1969a, b), Muraton et al. (1969b), Góis e Machado (1992, 1995),

Machado et al. (1993) e Góis (1995).

O maciço se encontra encaixado em rochas gnáissico-granuiíticas clo

Domínio Luís Alves, nas quais é intrusivo e discordante. Acha-se associado, a E,

com o Lineamento Garuva (também conhecido como Lineamento Palmital), impor-

tante zona de cisalhamento rúptil-dúchl, de direção Nl5-25W, que separa as refe-

ridas rochas de oufras, componentes do Domínio Paranaguá. A NW e W, confronta

com rochas vulcânicas predominantemente ácidas, que aparecem também recobrin-

do algumas áreas de sua porção N.

O maciço é constituído por granitos e ál cali-feldspato granitos que sào

reunidos. no presente estudo, em duas unidades, assim designadas:

- Unidade Papanduva

- Unidade Quinri

A Unidade Papanduva corresponde à porção N do corpo intrusivo. Seu

nome foi tomado da serra homônim a localizada na borda NW de tal porção do

macìço, onde há vánas exposições de rochas componentes da unidade.
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A Unidade Quiriri corresponde às porções central e S do maciço. Sua

designação se refere à serra e ao rio de mesmo nome, localizados no S-SW do cor-

po granítico.

Os derrames vulcânicos de composição predominantemente ácida

(rioiitos) da porção N do maciço se estendem até alguns quilômetros para W, co-

brindo os teffenos gnáissico-granulíticos do Domínio Luís Alves. De acordo com

investìgações recentes, tais derames mantém, com as manifèstações plutônicas da

Unidade Papanduva, conforme se verá, adiante, praticamente uma mesma identida-

de petrográfica e química, que aponta no sentido de uma vinculação genética es-

treita entre granitos e rochas vulcânicas (Góis, 1995).

3.2..1 .2.2 - Caracterização petrográfi ca

A - Unidade Papanduva

Esta unidade, que coresponde à porção N do Granito Morro Redondo,

engloba os fácies que Góis (1995) denominou de "Cinza", "Branco" e "Azulado".

Consìste de riebeckita f aegirina álcali-feldspato granitos (fbto 2a) com caracterís-

ticas diversificadas quanto a cor, granulação, estrutura e textura. A cor predomi-

nante é o cinza claro ligeiramente azulado; outras cores são o branco e o azul páli-

do. A granulação geralmente é média; raramente, grossa ou fina. A estrutura pre-

dominante é a de tipo maciço, só localmente constatando-se estruturas orientadas

(foliadas) relacionadas a zonas de cisalhamento, como por exemplo na região de

Pirtzal.

Macroscopicamente, esses granitos revelam uma composição mineraló-

gica carcterizada por uma massa branca acinzentada de feldspato alcalino, no inte-

rior da qual se destinguem grãos esparsos de quartzo e de máfìcos (anfibólios e/ou

piroxênio).

Ao microscópio, revelam a seguinte composição: mesopertita, quartzo,

plagioclásio, anfibólio e piroxênio sódicos, minerais de alteração e acessórios di-

vefsos.



Amesopertitaseapfesentasobaformadecristaissubédricos,inequt-

granulares, por vezes total ou parcialmente circundados por fina franja albítica,

límpida, tardia.

o quartzo ocofïe como cnstais igualmente subédricos. diminutos, inclu-

sos na mesopertita, e como cristais maiores, anéclricos, intersticiais, de cristalização

ta¡dla. Em âmostras de granitos cataclásticos, seu tamanho ó bastante variado, po-

dendo ser granoblástico ou, mesmo, microgranoblástico'

O anfibólio sódico (riebeckita) se apresenta como cristais em geral

muito fragmentados, por vezes aciculares, foftemente pleocróicos (coloração vari-

ando de azul intenso a azui escuro, quase preto), seguidamente poiquilíticos, com

inclusões de quartzo, minerais opacos e outros acessórios. É inte¡sticial, tardio.

O piroxênio, aparentemente de cristalização também tardia, é de dois ti-

pos: aegirina - 
cristais em geral bastante fragmentados, com pleocroísmo de ama-

relo esverdeado claro a verde forte: aegirina -augsta - cristais com pleocroísmo

semelhante ao da aegirina, porém menos intenso, apresentando-se zonados (foto

2b).

Os minerais acessórios em geral estão associados à riebeckita. Compre-

endem: allanita, zircão, fluorita, apatita e tltanita.

B - Unidade Quiriri

Esta unidade, que conesponde às porções central e S do Gtanito Molro

Redondo, é composta por biotita sienogranitos (foto 2c) de coloração cinza rósea

ou rosa clara, de granulação média ou fina, maciços, vez qu.e outra com estrutura

orientada devido a cataclase. Eventualmente, tars rochas se apresentam como sie-

nogramtos pórfiros (sìenogranitos subvulcânicos), caracterizados por matnz fina

cinza escura e megacristais de feldspato potássico róseo e de quartzo límpido-

Os sienogranitos de granulação média ou fina, que predominam ampla-

mente na unidade, apresentam-se, ao microscópio, constituidos por feldspato po-

tássico pertítico, quartzo, plagtoclásio, biotita, minerais de alteração e acessórios

(foto 2d).

O feldspato potássico ocorre como cristais em geral bastante desenvol-

vidos, subédricos, muito pouco argrlizados, predominantes sobre os cie plagioclá-
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sio. o quartzo se apresenta como cristais anédricos, bem desenvolvidos, predomt-

nantemente intersticiais, tardios. O plagioclásio (oligoclásio sódico) ocorre como

cnstais prismáticos, inequigtanulares, levemente zonados e ligeiramente saussuriti-

zados. Comumente está envolviclo pelo feldspato potássico. A biotita (em geral, in-

feior a 3o/o) se apresenta sob a forma de cristars disseminados, de coloração casta-

nha, geralmente incluídos no feldspato potássico. Está comumente um pouco clori-

izada e contém algum epídoto. Os minerais acessórìos compreendem allanita zo-

nada, minerais opacos, zircão,frtanita e fluorita, todos em geral associados à biotita

e a seus produtos de alteração.

C - Rochas Vulcânicas Associadas

Os derrames wlcânicos associados ao Granito Moro Redondo cones-

pondem a rochas vulcânicas ácidas, intermediárias e básicas.

C.1 - Rochas Vulcânicas Ácidas

Essas rochas predominam grandemente, tanto em volume quanto em

área. entre as l'ulcânicas associadas ao Granito Morro Redondo. Trata-se de noli-

tos, com feições estruturais e texturais diversificadas, que podem ser classificados

em riolitos maciços, afaníticos (ou vítreos), que graduam para fanerítrcos finos;

riolitos pórÍrros, com megacnstais principalmente de quartzo e feldspato potássico

e matriz vítrea ou fanerítica muito fina; riolitos com níhda estrutura de fluxo

(textura fluidaQ (Góis, 1995).

Os riolitos não vítreos revelam, ao microscópio, composição mine¡aló-

grca f'ormada, essencialmente, por feldspato alcalino, quartzo, riebeckita e aegirina.

Subsidiariamente, contém plagioclásio e minerais de alteração, além de acessórios.

Seus megacristais correspondem, na sua quase totalidade, a qualtzo e feldspato

potássico. Os de quartzo são euédricos a anédricos, destacando-se, entre tais cris-

tais, aqueles de forma bipiramidal. Os megacristais de feldspato potássico são eué-

clricos a subédricos, prismáticos ou de forma mais ou menos arredondada, segui-

damente exibindo intercrescimento granofirico, mirmequítico e micrográfico. Por

vezes zonados e com bordas de reação, estão alterados em geral para sericita, inclu-

indo cristais de plagioclásio, quaftzo e minerais máficos.
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A matriz dessas vulcânicas é micro a criptocristalina' essencialmente

formada por quaftzo e feldspato potássico, cujos crescimentos resultam em textufas

dos tipos micrográfica, granofìrica, mirmequítica e simplectitica.

Riebeckita e aegirina participam dessa matriz como cristais euédricos a

subédricos, dispersos ou formando aglomerados, com hábitos prismáticos lamelar e

acrcular. Intensamente pleocróica (com coloração de azul claro a azul folte, índi-

go), a riebeckita predomina nessa associação de máficos. Outros componentes des-

sa matriz são: cristais de plagioclásio (albita), magnetita e nrcão.

C.2 - Rochas Vulcânicas Intermediárias

Conhecidas em raros afloramentos, consistem em andesitos e andesito-

basaltos, de coloração preta algo esverdeada, maciços, em geral afaníticos ou muito

ñnos, equi a inequigranulares. Ao microscópio, apresentam-se constituídas por

plagroclásio (40-50%), piroxênio (10-40%), biotita e clonta (10-20yo), opacos (5-

l0%), aiém de quarlzo e feldspato potássico (que somam + 5%).

O plagioclásio ocorre como cristais euédricos a subédricos, sob forma

de prismas curtos ou longos, por vezes bem desenvolvidos (megacristais), gemina-

dos segundo as leis Albita e Carlsbad, com inclusões cle quartzo e máficos. Sua

composição é de oligoclásio-andesina, podendo chegar à de labradorita. Vez que

outra com um zoneamento incipiente. ap¡esentam-se em estágio variado de saus-

suritização.

O piroxênio (augita) se apresenta como cristais subédricos a anédricos.

com baixa birrefüngência, pleocroísmo castanho claro a amarelo pálido e relevo

alto.

A biotita e seu produto de alteração, clorita, ocorem associados, sob a

forma de diminutas lamelas ou fibras. Predomina, grandemente, esta última sobre

aquela.

Os minerais opacos são, provavelmente, magnetita-ilmenita. Alguns

estão associados aos máficos, dos quais são produtos de alteração; outros cones-

pondem. possivelmente, a minerais primários.

O quartzo e o feldspato potássìco são muito raros. Este último pode-se

apresentar (inclusive) sob a forma de megacritais. Os acessórios mais frequentes

são apatita e zircão.
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As texturas mais comuns, nessas rochas, são as dos tipos intersetal, in_

tergranular, ofítica e pofirítica.

C.3 - Rochas Vulcânicas Básicas

Trata-se de basaltos, sob a fbrma possivelmente de delgados derrames,

de espessura centimétrica, ou até métrica, intercalados com derrames riolíticos. são

vulcânicas de coloração cinza escura a preta, por vezes verde escura, maciças, afa-

níticas a faneríticas de granulação fina, raramente com textura porfirítica.

Ao microscópio, se apresentam constituídas essencialmente por plagio-

clásio (50-60%), piroxênio (20-35%), clorita (10-20o/o) e minerais opacos (3-10%).

O plagioclásio ocoffe como componente da matriz ou sob a fbrma de

megacristais. com composição variando possivelmente entre andesina e labradori-

ta, forma cristais euédricos a subédricos, primáticos e/ou quadráticos, geminados

segundo as leis Albita e carlsbad, raramente segundo Pe¡iclina. Encontra-se em di-

ferentes estágios de saussuritização.

O piroxênio aparece como cristais prismáticos, euéd¡icos a subédricos,

correspondente, provavelmente, a augita, com frequente alteração para clorita. Esta

ocoffe como cristais fibrosos ou placóides, esverdeados, anédricos a subédricos. Os

minerais opacos (magnetita-ilmenita) são relativamente frequentes (podem atingir

até cerca de l0%); formam grãos anédricos a subédricos, com hábito retangular ou

quadrático, associados ao piroxênio e à clorita.

Os componentes acessórios, nessas rochas, são rutilo, titanita, raramente

quaftzo e feldspato potássico. Os minerais de alteração compreendem biotita, clo-

rita, opacos, sericita e carbonato, que provem do piroxênio e do plagioclásio.

A texttna mais comum, nessas rochas, é a do tipo subofítìca.

3.2.1.2.3. - Geoquímica

Um total de 20 amostras do Granito Morro Redondo foi submetido a

análises químicas, figura 3.14, determinando-se elementos maiores, menores a ETR

(apêndice 1): 8 amostras da Unidade Papanduva e 12 da Unidade euiriri.
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Os principais índices químicos para

correspondem a essas 2 unidades componentes

sentam as variaçôes seguintes:

sio,

Na2O+K2O

KzOlNazO

IA

Unidade Papanduva

A/CNK

74,17 a76,39%

F/FM

se avaliar quais tipos de magmas

do presente corpo granítico apre-

7,88 a9,14%

Os teores em sílica variam em intervalos muito pequeno s (2Yo na IJni-

dade Papanduva e 3%o na Unidade Quiriri), contidos no erro analítico. Indicam, por

outro lado, rochas muito diferenciadas.

A Unidade Papanduva corresponde a granitos peralcalinos, cujas amos-

tras se revelam, na sua maior parte, mais potássicas do que sódicas; a Unidade eui-
riri corresponde a granitos fracamente peraluminosos, inva¡iavelmente mais potás-

sicos do que sódicos (vide diagrama ÇO x Na2O, figura 3.16). O índice F/FM, que

atinge valores extremos na Unidade Papanduva, mostra o maior enriquecimento em

ferro dessa unidade em relação a magnésio.

A maior parte dos diagramas de variação apresentados a seguir discri-

mina bastante bem as 2 unidades presentes de rochas graníticas. Os diagramas óxi-

dos x sílica, figura 3.15,, evidenciam, claramente, que a Unidade papanduva

(riebeckita f aegirina álcali-feldspato granitos) se destaca da Unidade euiriri
(biotita sienogranitos) sobretudo por seus mais elevados teores em Na2O e Fe2O3 e

mais baixos teores em AlzO:¡, CaO, MgO e H2O-.

A distribuição das amostras nos espaços CaO x Sr e CaO x Ba, figura

3.16, ilustra o empobrecimento em CaO, Sr e Ba da tJnidade papanduva em rela-

ção à Unidade Quiriri.

rù"
\ù
$
,1!-

0,63 a 1,18

1,02 a 1,13

Unidade Quiriri

0,85 a 0,96

73,17 a76,14%

0,96 a 1,00

8,15 a 8,78%

1"27 a1,58%

0,82 a 0,91:

1,00 a 1,10

0,71 a 0,89

r STITUTO ll[ {i;irÜl]lÊl'Jf;lå$ * #$g 100



No diagrama Rb x ÇO, ftgura3.l7, a distribuição das amostras papan_

duva e Quiriri não permite deduções relacionadas a .,tendências 
de Shaw,,, que ge_

ralmente se fazem quando se enfbca tal tipo de diagrama binário. Na mesma hgura,

o diagrama Na2O x ßLO x CaO sugere muito vagamente a possibilidade de que, na

hipótese de evolução por cristalização fiacionada das unidades papanduva e euiri-
ri, tenham atuado como fases minerais principais respectivamente plagioclásio e

f'eldspato potássico.

Os diagramas elementos menores x sílica, figura 3.18, evidenciam que a

unidade Papanduva, ao contrário da unidade Quiriri, possuì baixos teores em Sr e

Ba, além de eievados teores em Zr e Nb. As duas unidades possuem, entretanto, te-

ores comparáveis (relativamente elevados) em y e Rb.

No diagrama Rb x Ba x Sr, figura 3.19, as amostras das duas unidades

se distribuem junto ao lado Ba-Rb do triângulo, segundo o',trend,,de El Bouseily e

El Sokkary (1975), ao passo que na figura 3.20, os dois diagramas Rb x (y+Nb) e

Nb x Y comprovam o caráter intraplaca do Granito Morro Redondo.

Análises de ETR foram realizadas em três amostras da Unidade papan-

duva e cinco da unidade Quiriri, cujos respectivos diagramas nomalizados aos

condritos constam nas figuras 3.21 e 3.22. Na primeira, os três espectros de ETR

da Unidade Papanduva mostram liacionamentos pequeno/moderado dos ET'RL e

praticamente nulo dos ETRP, bem como anomalias negativas moderadas de Eu. O

conteúdo em ETR é elevado nessas três amostras, variando de aproximadamente

300 x condrito para o La até cerca de 60 x condrito para o Lu. Na segunda figura,

os cinco espectros da Unidade Quiriri exibem fracionamentos em geral moderado

dos ETRL e muito pequeno dos ET'RP, mostrando anomalias negativas pequenas

de Eu. O conteúdo em ETR em tais amostras é, como nas três anteriores, também

elevado, caindo de cerca de 400 x condrito para o La até mais ou menos 20 x con-

drito para o Lu.
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lioto 2a - Riebeckita + aegirina álcali-feldspato granito cinza claro, ligeiramente azulado, maciço'

equigranular, de granuiação média. Unidade Papanduva. Amostra PK-105, n'de ordem lll.
Procedência: encosta de rnorro da sera Papanduva (PR). t 20 krn, em linha reta, a NW de Garuva

SC

Foto 2b - Fotornicrografia com polarizadores paralelos (aumento de 5 x). Cristais de aegirina zonada, com

tendências a serem fibro-radiados, em riebeckita I aegirina álcali-feldspato granito. Unidade
papanduva. Amostra PK-100, no de ordem 107. Procedência: proximidades do contato entre as

unidades Papanduva e Quiliri (PR), t l5 km, em linha reta, a NW de Garuva, SC'

Foto 2c - Biotita sienogranito rosa, maciço, equigranular, de granulação fina. Unidade Quiriri. Amostra

PK-095, n" de ordem 102. Procedência: pequena pedreira próxima à rodovia BR-101, + 4 km a NW

de Garuva, SC.

Foto 2d - Fotomicroglafia com polanzadores cruzados (aumento 2,5 x). Textura granofìrica em tomo de

pequeno cristal de feldspato potássico; biotita sienogranito. Unidade Quiriri. Amostra PK-101, n'de

ordern 108. Procedência: proximidades do contato entre as unidades Quiriri e Papanduva (PR), f l2
km, em linha reta. a NW de Garuva, SC.





3.2.1.3 - Granito Anhangava

3.2.1.3.1 - Aspectos Gerais

O Granito Anhangava, figuras 3.23 e 3.24, é um pequeno maciço graní-

tico da SMA, de forma ovóide, situado a cerca de 20 km a E da cidade de Curitiba.

Sua denominação, creditada a Fuck (1967a), lembra o morro de mesmo nome

("Mono do Anhangava") localizado em sua região central.

Alongado na direção N-S, segundo a qual mede aproximadamente 15

km, o maciço tem uma largura máxima em torno de 6 km, cobrindo uma á¡ea total

próxima de 55 km2. Seu relevo é dissecado em montanhas, peftencentes a duas ser-

ras: a do Baitaca, da região central, e da Boa Vista, da região S do maciço, que tem

no 'Morro do Baitaca" (1430m de altitude) daquela primeira serra o seu ponto

culminante. Sua drenagem é f'eita por uma rede hidrográfica centrífuga.

O acesso às bordas N e W do Granito Anhangava é fác1l. A partir de

Curitiba, é fèito pela rodovia BR-l16 até Quatro Barras, de onde se prossegue, por

estradas secundárias, até Borba do Campo - localidade bem próxima do maciço, da

qual parlem outras estradas e caminhos que levam a esse cofpo intrusivo. O acesso

às regiões S e SE é feito através da cidade de Piraquara, enquanto que, à borda E,

através da estrada de ferro da RFFSA (trecho Roça Nova - Banhado Grande) que

percoffe o contato (zona de falha) entre o maciço e os granitóides cálcio-alcalinos

deformados do Domínio Ribeira..

O maciço tem numerosas pedreiras, que estão concentradas na sua me-

tade W, particularmente junto a Borda do Campo. A lavra da rocha, nesses locais"

visa a obtenção, sobretudo, de material para revestimento e pavimentação poliédri-

ca. Uma única empresa extrai biocos para serraria, no centro-nofte do cotpo intru-

sivo, explorando matacões gigantescos, sempre acima de 200m3. O granito aí obti-

do tem o nome comercial de "Rosa Curitiba" - um biotita sienogranito de coloração

rosa clara acinzerÍada, com pontuações pretas, equigranular, de estrutura maciça e

granulação média a grossa. Segundo MINEROPAR (1990), as reseflr'as dessa rocha

são consideradas inesgotáveis, sìtuando-se sua produção (em 1990) em 60m3/mês.
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Figura 3.24 - Mapa de localização das amostras analisadas. Granito Anhangava.

LEGENDA

- 

ROOOVIA PAVTMENTADA

- 

OUTRAS ROOOVIAS

.ì-..'l.....F FERROVIA

I vu¡

//T//2 ctoaoe%

O PETRoGRAFTÀ, ¡¡¡Ácrse oui¡,íc¡

O eETRoGRAFIÀ, qnÁ¡_lses uooel e ouí¡¡lca

a p ETRoGRAF¡a, ¡r.¡ílrs¡s rvooal e ouíl,rrcn, xnçÂo nu-s,

O PEÍRoGRAFIA



Na literatura geológica, não há registro de trabalhos específìcos realiza-

dos sobre esse maciço. Nos anos 60, foram executados, pela Comissão da Cafia

Geológica do Paraná, os mapeamentos geológicos em escala l:50.000 das folhas

cartográficas que o contêm: folhas Piraquara (Fuck, 1967 a; Fuck et al., 1967d) e

Mometes (Cordani e Girardi, 1967; Cordani et al., 1967).

O maciço está alojado em rochas gnáissìco-migmatiticas do Domínio

Ribeira, sendo que a SE confronta, através de extensa zona de fàlha com direção

N308, com os granitóides deformados desse mesmo domínio. Seus contatos nunca

estão diretamente expostos. Quando através de falhas, na borda W do corpo graní-

tico, seguem pequenos cursos d'água, nas vizinhanças dos quais se encontram, es-

poradicamente, blocos de quartzo leitoso e indícios de cataclase em matacões gra-

níticos.

O maciço tem uma estrutura anelar, sendo constituído por sienogranito,

diferentes tipos de álcali-feldspato granito, além de sienito e quartzo-sienito, que

são agrupados, no presente trabalho, em três unidades de mapeamento, assim de,

signadas:

- Unidade Serra do Battaca

- Unidade Sema da Boa Vista

- Unidade Roça Nova

Os contatos entre essas unidades não estão expostos diretamente. En-

tretanto, comespondem a mudanças mais ou menos acentuadas do padrão de disse-

cação do relevo, cujo modelado é controlado pelo tipo de litologia.

A Unidade Serra do Baitaca corresponde ao núcleo central do maciço -

zona caracterizada por abundância de matacões graníticos, vegetação rala e solo

raso ou ausente. A Unidade Sera da Boa Vista se estende a N, a E e, principal-

mente, a S de referido núcleo, ao passo que a Unidade Roça Nova ocoffe em pe-

quena extensão no extremo S do maciço ( unto à estação de mesmo nome, da

RFFSA) e, segundo extensão bem mais amp1a, no N e NE do corpo intrusivo.

Filões, filonetes e veios de aplito róseo coftam, esporadicamente, a Uni-

dade Sema do Baitaca. Vários diques de diabásio, do Jurássìco-Cretáceo, com dire-

ção N50-60W, secionam, por sua vez, as diferentes unidades do maciço.
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3.2.1.3.2 - Caractenzação petrográfica.

A - Unidade Serra do Baitaca.

A Unidade Serra do Butaca, que constituí o núcleo oentral do Grantto

Anhangava, é constituída por biotita sienogranito e, subsidiariamente, por biotlta

á,lcali-feldspato granito- O biotita sienogranito, em vfuios de seus afloramentos e

matacões rolados, exibe autólitos cinza escuro, normalmente esparsos na massa

granitica, e de composição mineralógica muito semelhante à daquela rocha, con-

lorme se verá na final do presente item.

A. l- Biotita sienogranito.

Principal constituinte da presente unidacle do Granito Anhangava, essa

rocha se apresenta com esfiutura maciça, coloração ctnza clara ligeiramente rosada

(foto 3 a), ou rosa clara acinzentada, equigranular, de granulação média a grossa,

em geral com quartzo abundante, tendo como componente máfico primario, essen-

cial, unicamente a biotita. O quartzo é branco acinzentado, algo violáceo; forma

comumente aglomerados. Os outros componentes minerais, identificáveis a olho

nu, são o feldspato rosa e o plagioclásio branquicento, além da biotita, em palhetas

pretas disseminadas na rocha.

Ao microscópio. constata-se. além dos componentes essenciais

(feldspato potássico, qvartzo, plagioclásio e biotita), minerais de alteração 
- 

se-

ncita e argrlo-minerais, bem como acessórios 
- 

allanita, fluorita, opacos e zitcão.

Eventualmente, constata-se traços de homblenda verde associada à biotrta.

O feldspato potássico se apresenta como cristais subédricos a anédricos,

bem desenvolvidos, pertíticos, sendo as pertitas predominantemente do tipo

"stnng". Não raro, contem inclusões de pequenos grãos de plagioclásio, que repre-

sentam a primeira geração deste componente mineral. O contato enfre os cristais de

feldspato potássico é, geralmente, marcado pelo desenvolvimento de fina franj a de

albita límpida, tardia.

O quartzo ocorre, em geral, também como cnstars bem desenvolvidos,

subédricos.
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Oplagroclásioseapresentasobduasformas:cristaismaiores

(oligoclásio-andesina sódica), subédricos, clispersos pela rocha ou constituindo

aglomerados, maclados em geral segundo a lei Albita, mais raramente Albita -

Carlsbad, mostrando seus núcleos freqüentemente um pouco sericitizados; cristais

dimìnutos, igualmente subédricos, inclusos nos de feidspato potássico. Tais c¡istais

menores e aqueles maiores representam a pnmeira e a segunda gerações de plagio-

clásio, respectivamente.

A biotita aparece como palhetas comumente curtas, dispersas ou em

aglomerados na rocha. Foltemente pleocróica, com coloração variando de castanha

pálida a castanha escr¡fa, ocupa espaços intersticiais, como conseqüências cle cris-

talização em estágio tardio.

Os minerais de alteração estão representadas por sericita, proveniente da

ransformação do plagioclásio, e por argilo-minerais provindos da transformação de

feldspato potássico.

Os minerais acessórios, todos associados à biotita, compreendem: allani-

ta, em prismas geralmente curtos, pleocróicos, por vezes zonados, produzindo ha-

los pleocróicos na biotita; fluorita, sob a forma de cristais incolores, inegulares;

opacos, como cristais raros, de forma muito variada.

O pouco desenvolvimento de albita tardia em tomo dos cristais de

leldspato potássico indica que o processo de albitização atuou de modo pouco si-

gnif,rcativo na rocha.

A seqüência de inícìo de cristalização pode ser assim esquematizada:

plagroclásio e qtf,artzo -+ feldspato potássico -+ allanita l zircão + biotita -+ opa-

cos * fluorita --+ albita taldia.

4.2 - Biotita álcali-feldspato granito.

Esta rocha se apresenta inttmamente associada ao biotita sienogranito

descnto acima, do qual muitas vezes pouco se distingue no campo. Maciça, equi-

granular, de granulação média a fina, tem uma coloração cinza clara (foto 3 b), vez

que outra ligeiramente esverdeada (quando se destaca do biotita sienogran:ito). Sua

constituição. macroscopicamente, consiste em feldspato branco acinzentado. quart-



zo branco, translúcido, disseminado ou em aglomerados, e máficos (biotita) nor-

malmente esparsos.

Ao microscópio, registra-se a composição mineralógica seguinte: meso-

pertita, quartzo, biotita e minerais acessórios (allanita, opacos, fluorita e zircão)

A mesopertita ocofie como cristais subédricos, geralmente bem desen-

volvidos e com uma fina franla de albita límpicla, pós-magmática. Como inclusões,

apresenta raros gtãos euédricos de quarlzo e, mutto eventualmente, grãos subédri-

cos de zircão.

O quartzo se apresenta sob duas fomas, refletindo sua formação em du-

as gerações: como grãos subédricos esparsos ou formando aglomerados, raramente

inclusos em cristais de mesopertita, como acima registrado; como grãos anédricos,

por vezes amebiformes, freqüentemente com extinção ondulante, claramente in-

tersticial, de cristalização tardia.

A biotrta ocone como palhetas esparsas, fortemente pleocróica, com

coloração do castanho escuro ao amarelo acastanhado. Muito raramente ooolre

como biotita verde. Ocupa sempre posições interstrciais na rocha.

Os mrne¡ais acessórios compreendem: opacos, de formas diversas, flu-

orita, como cristais brancos, em geral fraturados; zircão, como grãos anédricos a

subédricos, zonados; allanita (muito rara), como cristais prismáticos, subédricos, de

coloração castanha. Todos se mostram associados à biotrta, sendo que o zircão,

como cristais euédricos e diminutos, pode ocorrer também incluído nos grãos de

rnesopertita.

A seqüência de inicio de cristalização sugerida nessa rocha é a seguinte:

quartzo (1" geração) e zírcão (10 geração) -+ mesopertrta -+ biotita castanha, biotita

verde, fluorita, opacos, zircão (2^ geração) -) quartzo (2o geração) e albita.

A. 3 - Autólitos

Os autólitos da presente unidade fàciológica do Granito Anhangava se

apresentam associados, conforme acima registrado, ao biotita sienogranito, com o

qual mantêm, praticamente, uma mesma identrdade composicional. Consistern em

pequenos corpos ovóides, raramente mais ou menos tabuiares, de dimensões em

geral centrmétricas ou de poucos decímetros, em contato brusco com a rocha en-
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caixante. São de coloraç ão cinza escura, equrgranulares, maciços, de granulação

fina. Eventualmente, mostfam-se inequigranulares, com mattiz cinza escura {ina e

megacristais esparsos de feidspato potássico róseo e quartzo límpido

Ao microscópio, revelam-se constituídos pot plagioclásio, quartzo,

feldspato potássico e biotita, além de acessórios (allanita, opacos e zircão)

O plagroclásio (oligoclásio) se apresentâ como cristais subédricos, pns-

máticos, bastante desenvolvidos, maclados segundo a lei Albita, mais raramente

segundo Albita-Carlsbad, mostrando núcleos usualmente sencitizados. Engloba,

principalmente nas suas bordas, grãos de quartzo subédricos. Frequëntemente,

mosfa-se circundado por feldspato potássico, o qual também engloba referidos tr-

pos de grãos de quartzo.

O quartzo ocorre como cnstais de dois tipos: cristais subédricos, pouco

desenvolvidos, incluídos em plagioclásio ou em feldspato potássico, conforme

acima descrito; cristais anédricos, maiores, tardios, que ocupam claramente espaços

intergranulares.

O feldspato potássico (microclínio) aparece com a clássica macla em

grade, constituindo uma franj a nos cristais de plagiociásio. É claramente posterior a

este último mineral e ao quaftzo.

A biotrta se apresenta como cristais intersticiais, de dois tipos: biotita

castanha, foñemente pleocróica (do castanho palido ao castanho escuro) e biotita

verde, com pleocroísmo mais brando ( do verde amarelado ao verde ganafa).

Os minerais acessórios 
- 

allanita, opacos e zircão. se encontram todos

inclusos nos cristais de biotita.

Em função de estimativa visual dos constituintes acima descritos, os

autólitos em pauta seriam classificados como biohta rnonzogranitos. A seqûência

provável de início de cnstalização de tais constrtuintes pode ser assim esquemati-

zada: quartzo (1^ geração) -+ plagioclásio -+ feldspato potássico -+ quartzo (2" ge-

ração) -+ allanita + zircão -+ biotita -) opacos.

B - Unidade Serra da Boa Vista



Essa unidade do Granito Anhangava é constifuída por riebeckita biotita

álcali-feldspato granito e álca1i-feldspato granito com biotita e riebeckita, além de

biotita álcali-feldspato granito, todos ocorrendo intimamente associados no campo.

8.1 - Riebeckita biotita álcali-feldspato grantto e álcali-feldspato

granito com biotita e riebeckita.

Essas rochas são maciças, de coloração rosa clara acinzentada (foto 3c),

por vezes esverdeada, equigranulares, de granulação em geral rnédia, constituídas

por uma massa quartzo-feldspática e pontuações escuras, esparsas, conespondentes

a biotrta e anfibólio.

Ao microscópio, se mostram compostas por mesopertita, quartzo, bioti-

ta, anfibólios e minerais acessórios.

A mesopertita ocorre como cristais subédricos, de tamanho diversifica-

do, apresentando, vez que outra, nos contatos entre si, fina franja de albita pós-

magmática. O quartzo se apresenta gerado em duas fases: cristais subédricos, se-

guidamente incluídos em mesopertita, e cristais anédricos, intersticiais, tardios,

com freqùente extinção ondulante. A biotita consfitui palhetas esparsas, interstici-

ais. de coloração castanha, freqùentemente com manchas alaranjadas, fortemente

pleocróica; ou, então, ocore como palhetas verdes, com pleocroismo mais brando,

Inclui minerais acessórios. Os anfibóiios se apresentam como cristals subédricos,

esverdeados, de composiçâo cd,cica, e cristais azuis (riebeckita) em agregados h-

bro-radiados (foto 3 d) ou manchas irregulares na biofita. Os minerais acessórios

compreendem zircão, fluonta, allanita, opacos e titanita, os quais estão usualmente

associados à biohta.

A seqüência provável de inícro de cristalização dos componentes mine-

rais dessas rochas seria: quartzo (l" geração) -+ mesopeffita -+ minerais acessórjos

+ biotita e anfibólios -+ quartzo (2" geração).

8.2 - Biottta álcali-ièldspato granito.

Maciça, de coloração rosa clara, granulação grossa e equigranular, essa

rocha é composta, a olho nu, por uma massa de feldspato alc¿rlino rosado, de onde

se destacam cristais brancos, translúcidos de quartzo, além de pontuações esparsâs,
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pretas, de biotita. Microscopicamente, revela, como composição: mesopeltlta,

quartzo, biotita e minerais acessórios.

A mesopertita constitui cristars bem desenvolvidos, subédricos, bordeja-

dos por fina faixa de albita. Apresenta, como inclusões, diminutos cristais subédri-

cos de quartzo e de zircão, além de, com menos freqüência, cristais subéclncos a

anédricos de fluorita.

O quartzo ocorre de três maneiras distintas: cristais subédricos inclusos

em mesopertita; cristais igualmente subédricos, relativamente desenvolvidos, em

contato enhe si ou com os grãos de mesopertita, cristars anédricos, com frequente

exti nçào ondul ante. cl aramente intersti ci ai s.

A biotrta, sempre intersticial, se apresenta como pequenas palhetas de

cor castanha, forlemente pleocróica (cor variando do castanho escuro ao castanho

amarelado claro), bem como palhetas verdes, igualmente diminutas, como pleocro-

ísmo mais brando (do verde amarelado bem cla¡o ao verde ganafa).

Os acessórios compreendem: cristais de fluorita, zircão e opacos, inclu-

sos nas palhetas de biotita e, raramente, nos cristais de mesopertita.

Cristais isolados, subédricos, límpidos, de albita, de tama¡ho compará-

vel àque1e dos cristais de mesoperfita, ocorrem muito esporadicamente nessa ro-

cha.

A seqüência provável cle início de cristalização pode ser assim esque-

mafrzada qual'tzo (1" geração), fluorita (1" geração) e zircão (l^ geração) -+ meso-

peffrta, quartzo (2" geração) e albita (cristais isolados) -+ biotitas, fluorila (2n gera-

ção), zircão (2^ geração), albita pós-magmática e quartzo (3" geração).

C - Unidade Roça Nova

Esta unidade do Granito Anhangava, que ocorre nas extremidacles N e S

desse maciço granítico, é consfituída por hornblenda álcali-feldspato sienito,

homblenda clinopiroxêmo quartzo álcali-feldspato sienito com faialita e biohta ál-

cali-feldspato granito, todos intimamente relacionados e com passagem gradual

provável entre si.



Maciça, muito resistente, essa rocha tem coloração clnza escula' por vr

zes quase preta, é equigranular e de granulação usualmente média Apresenta-se

constituída, macroscopicamente, por feldspato e pontuações esparsas de mineraìs

máficos.Aomicroscópi<r'revela-secompostapofmesopertita,an{ibólio,piroxênio,

biotita, quartzo e acessónos.

A mesopertita ocorre sob a forma de cristais subédricos, bastante desen-

volvidos, geralmente muito pouco alterados e pouco fraturados O anfibólio é o

máfico predominante. Apresenta-se como cristais de tamanho e forma variados, ge-

ralmente subédricos, pleocróicos, com coloração variando de verde claro a casta-

nho claro, com ângulo de extinção pequeno. Esparso por toda a rocha, está associ-

ado a restos de piroxênio e a palhetas de biotita.

O piroxênio é o segundo máfico em importância na rocha É do tipo

clinopiroxênio e está disseminado, como cristais subédricos'

A biotrta, muito escassa, ocolÏe como finas palhetas, em geral associa-

das aos cristais de anfibólio.

O quartzo é componente também muito escasso. Como cristais subédn-

cos a anédricos, límpidos, não frahuados, preenche em geral vazios ent¡e cristais

de mesoperfita.

Os minerais acessórios compreendem apatita, fluorita, zircão e opacos'

C.2 - I{ornblenda clinopiroxênio quartzo álcali-fèldspato sienito com

faialita.

Esta rocha se apresenta com coloração cinza esverdeada, equigranuiar'

de granulação média a gfossa. Macroscopicamente, idenhfica-se ¿ìpenas a massa

lunclamental feldspática, com pontuações disseminadas de minerais máficos.

Ao microscópio, revela composição bastante semelhante à do sienito

atrás descrito, compreendendo mesoperhta, clinopiroxênio, hornblenda, faialita,

quartzo e acessórios.

Os cnstais de mesopertita são subédricos e geralmente estão muito pou-

co argilizados. O clinopiroxênio e a homblenda ocorrem comumente associados,

esparsos na rocha, estando este último mineral na borda do primeiro. A f'aialita, sob
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a lbrma de cristais subédricos, aparece isoladamente, dentro dos cristais de meso-

pertìta, ou está assocìada aos outros componentes máficos. Sua coloração é ama-

relo-esverdeada, com altos relevo e birrefringência. Seguidamente, apresenta fratu-

ras curvas preenchidas por produtos de alteração pretos. Por vezes, está representa-

da apenas por "esqueletos" fbrmados essencialmente por tal produto de alteração e

epídoto. O quartzo, bastante raro, ocorre como cristais anédricos, límpidos, em ge-

ral não fraturados, que preenchem os interstícios da rocha. Os acessórios consistem

em allanita, zircão, fluorita e opacos, como inclusões nos cristais de máficos e de

mesopefiita.

C.3 - Biotìta álcali-feldspato granito.

Maciça, de coloração cinza clara, granulação média, com diminutas

manchas escuras, essa rocha se apresenta, macroscopicamente, constituída por uma

massa feldspática, onde estão esparsos cristais de quartzo e de biotita.

Ao microscópio, mostra-se constituída por mesopertita, quartzo, biotita

e minerais acessórios.

A mesopertita ocore como cristais subédricos a anédricos, comumente

bem desenvolvidos, com uma f,ina franja de albita pós-magmática. O quaftzo se

apresenta como raríssimos e diminutos cristais subédricos, inclusos em mesoperti-

ta, ou como cristais anédricos, bem desenvolvidos, intersticiais e com extinção on-

dulante freqüente. A biotita, sempre intersticial, ocorre como palhetas castanhas,

fortemente pleo cróica, e mais raramente como palhetas verdes. Entre os acessórios,

registra-se fluorita, associada à mesopertita ou à biotita; zircão, incluso em biotita

ou em quaftzo intersticial; opacos, ligados à biotita.

3.2.1.3.3 - Geoquímica

Dispõe-se de 14 análises químicas (elementos maiores, menores e ETR)

efetuadas em amostras do Granito Anhangava coletadas nas 3 unidades desse corpo

intrusivo: 6 análises da Unidade Sera do Baitaca, 4 da Unidade Serra da Boa Vista

e 4 da Unidade Roça Nova. A variação dos principais índices químicos referentes a

essas 3 unidades, em f'unção de tais análises, é a seguinte:
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S;O,

Na2O+ÇO

Unidade

Serra do Baitaca

K:O/NazO

IA

A/CNK

70,35 a76,23%

F/FM

8,47 a 10,24%

Unidade

Serra da Boa Vista

A Unidade Sena do Baitaca é metaluminosa, a Unidade Serra da Boa

Vista é fiacamente peralcalina e a Unidade Roça Nova é metaluminosa. As unida-

des Serra do Baitaca e Roça Nova são mais potássicas do que sódicas, ao passo que

a Unidade Sena da Boa Vista é ligeiramente mais sódica (vide diagrama K2O x

Na2O, figura 3.26).

Com o aumento em sílica (vide apêndice 1), a soma dos álcalis, na Uni-

dade Serra do Baitaca, baixa, inicialmente, para se manter posteriormente constante

(- 8,50%); nas outras 2 unidades, decresce ligeiramente.

No diagrama Na2O x SiO2, figura 3.25, os valores de Na2O decrescem

com o aumento em sílica na Unidade Roça Nova, comportando-se irregularmente

nas unidades Sera da Boa Vista e Serra do Baitaca. No diagrama KzO x SiOz, da

mesma figura, verifica-se, entretanto, que þO diminui, nas 3 unidades, com o

avanço da diferenciação.

Os teores de AlzOr, CaO, Fe2O3, MgO e TiO2 conelacionam-se também

negativamente cont a sílica, nas 3 unidades, figura 3.25, havendo maior dispersão

dos pontos no caso do diagrama MgO x SiOr, para as unidades Sema do Baitaca e

Roça Nova.

O diagrama que contrapõe CaO a Sr, frgura 3.26, permite uma boa dis-

criminação das 3 unidades, com correlações positivas nas unidades Serra do Baita-

ca e Ser¡a da Boa Vista e evolução, para a Unidade Roça Nova, que mostra dimi-

t25

1,02 a 1,21

0,85 a 0,98

69,19 a'74,16%

0,95 a 1,02

0,83 a 0,99

9,55 a 10,20%o

0,96 a 1,13

Unidade

Roça Nova

0,,96 a 1,00

63,75 a'15,77%

0,90 a 0,96

8,84 a 11,26%

0,94 a 0,99

1,01 a 1,11

0,95 a 0,91

0,86 a 0,97

0,92 a 0,99



nuição de CaO sob Sr constante (- 12 ppm). Nos casos das 2 primeiras unidades,

pode-se deduzir, por tal diagrama, que houve influência de plagioclásio na evolu-

ção dos respectivos 1íquidos magmáticos.

O diagrama Rb x KzO, f\grxa 3.26, mostra, para a Unidade Roça Nova,

que os pontos das amostras se correlacìonam negativamente, seguindo o "trend"

pegmatítico hidrotermal de Shaw (1968), enquanto que há dispersão dos pontos re-

ferentes às outras duas unidades.

As relações entre elementos menores e sílica podem ser vistas nos dia-

gramas da figtta 3 .27 . Nos 4 primeìros, obsela-se que:

- Zr tem compottamento variado na evolução de cada uma das unidades.

- Y, Rb e Nb são incompatíveis durante toda a diferenciação da Unidade

Roça Nova, tendo caracter indefinido na diferenciação da Unidade Serra da Boa

Vista. No caso da Unidade Serra do Baitaca, são incompatíveis (exceto Rb) só no

finai da evolução desta unidade (73-76 % SiOù.

Os diagramas Sr x SiOz e Ba x SiO2, frgura 3.27, registram os compor-

tamentos compatíveis de Sr e Ba na evolução das unidades Serra do Baitaca e Serra

da Boa Vista, permanecendo, entretanto, tais elementos, em níveis constantes (Sr :

10 ppm, Ba = 100 ppm) na diferenciação da Unidade Roça Nova. O diagrama Sr x

SiO2 permite uma boa discriminação das 3 unidades, semelhantemente àquela do

diagrama CaO x Sr, fi.gwa3.26.

A correlação entre Rb, Ba e Sr pode ser observada no diagrama da figu-

ra 3 .28: as 3 unidades se posicionam, aí, no campo dos "granitos fofiemente dife-

renciados" (El Bouseily e El Sokkary, 1975).

Os diagramas que contrapõem Rb a (Y+Nb) e Nb a Y, ftgura 3.29, evi-

denciam o caráter intlaplaca do Granito Anhangava.

Análises de ETR foram executados em todas as amostras coletadas nes-

se maciço granítico, à exceção da amostra PK-049 (determinado, nesta, só lantâ-

nio). Os diagramas normalizados aos condritos de 10 dessas amostras constam nas

figuras 3.30 (4 diagramas da Unidade Serra Do Baitaca),3.3i (3 diagramas da

Unidade Serra da Boa Vista) e 3.32 (3 diagramas da Unidade Roça Nova), nas

quais os mesmos estão ordenados segundo teores crescentes em sílica das amostras,
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representando sucessìvos passos de prováveis evoluções magmáticas das unidades

por cristalizaçào lracionada.

Os índices para avaliação do fracionamento dos ETR e das anomalias

negativas de Eu, nas 3 unidades, apresentam os valores a seguir tabelados.

Unidade

Sena

do

Baitaca

Amostra

PK-020a

PK-020

Ce¡/Yb¡

Serra

da

Boa Vista

PK-021

10,69

PK-02B

Cer¡/Smru

4,50

PK-022

6,15

4,76

PK-022a

Roça Nova

2,46

cdN/YbN

3,t6

PK-030

49)

3,0s

PK-025

1,11

t,33

2,4t

O fracionamento dos ETR é semelhante nas 3 unidades: os ETRL mos

tram fracionamento que varia de fofte a fraco,, comportando-sa .orno ao*putírrair;

os ETRP praticamente não estão fracionados (espectros praticamente planos) e seu

compofiamento é o de elementos incompatíveis. As anomalias negativas de Eu au-

mentam continuamente, do início ao fìm das evoluções (valores decrescentes de

Eu/Eu*).

As lases minerais principais que atuaram na evoluçào das 3 unidades fo-

ram feldspatos (plagioclásio e/ou feldspato potássico). As fases máficas principais

que fracionaram na Unidade Roça Nova foram, provavelmente, clinopi¡oxênio e

olivina (faialita). presentes como minerais aparentemente precoces em tal unidade;

é possível, por outro lado, que tenham atuado, também, nas outras unidades. As fa-

t2'7

PK-023

0,87

Eu./Eu*

169

)44

PK-027

1,22

o1q

8,76

3,43

0,'10

sior(%)

0,29

8,84

2,30

1,40

0,r8

73"49

3,02

3,00

t,21

0,09

7\ 77

3,05

I,01

0,17

7 5.13

2,41

1,55

0,13

76,23

1,49

0,07

69,19

0,83

0,37

13,3t

0,11

74,16

0,t2

63.75

68,72

7s,11



ses de minerais acessórios nas evoluções estiveram provavelmente representadas,

essencialmente, por allanita (que atua nos ETRL).

A abundância em ETR varia aproximadamente entre os seguintes valo-

res extremos (valores para o lantânio e para o lutércio) nas 3 unidades:

Serra do Baitaca

Unidade

Serra da Boa Vista

Roça Nova

100-200 x condrito

La

100-250 x condrito

200-380 x condrito

l5-30xcondrito

Lu

25-35 x condrito

2(145 x condrito



I

z
Þ
h¿o

T aa
I

62

A

ott
o

t7

67

15

b.)
o(¿)

l3

sio2

T

72

tl

õ.o

I

77

t
a

A

a
O

ll
62

62

a

aA
d.

t

Figura 3.25 - Diagramas óxidos x sílica (/o em ppm). Granito Anhongava.

Unidade Serra da Baitaca (biotita sienogranito, biotita alcali-feldspato granito e

biotita monzogranito), esfera azul; Unidade Serra da Boa Vista (riebeckita

biotita alcali-feldspato granito), triângulo vermelho; Unidade Roça Nova

(hornblenda alcali-feldspato sienito, hornblenda clinopiroxênio quartzo alcali-
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GRANITO ANHANGAVA

Prancha Fotográfica 3



Foto 3a - Biotita sienogranito de coloração cinza clara, ligeiramente rosada, maciço, equiganular' de

gr.anulação média. Unidade Serra áo Baitaca. Amosã'a PK-020, no de ordem 12 Procedència:

iedreira B. T, Alrneida, a 4 km a E de Borda do campo. Mun. Quatro Barras, PR.

Foto 3b - Biotrta álcali-feldspato granito de coloração c-tnz4 clara, û¡9- e-quigl4nqlar' unidade Seüa do

Baitaca. Amostra pK-02'9, noãe ordem 73. Procedência: gande pedreìra abandonada, a 5 km a E de

Piraquara, PR,

i. - t)ê

Foto 3c - Álcali-feldspato granito com biotita e riebeckita, de coloração rosa clara acinzentada, granulação

rnédia, equigranular. unidade serra da Boa Vista. Amostra PK-22a, no de ordem 6T Procedência:

pedreira Buscardin, a 4 km a E de Piraquara, PR

Foto 3d - Fotoniicrografia corn polarizadores paralelos (aumento 2,5 x). Bi-otita alaranlada e riebeckita

tardia, fibro-radiada: riebeckita biotita álcáli-feldspato granito. Unidade Serra da Boa Vista Amostra

PK-030, n'de ordem ?4. Procedência: pequeno morro da borda E do maciço granítico, a 7 km (linha

leta) a NE de Piraquara, PR.





3.2.1.4 - Granito Graciosa

3.2.1.4.1. - Aspectos Gerais

Entre os maciços graníticos da SMA, o Granito Graciosa, fìguras 3.33 e

3.34, localizado a cerca de 40 km a E de Curitiba, se destaca por ser um dos maio-

res e de ¡e1evo mais acidentado. Sua denominação, tomada da sena homônima,

deve-se a Cordani e Girardi (1967), rye descreveram as caracte sticas gerais das

porções central e S do corpo ígneo, por ocasião do mapeamento geológico em es-

cala 1:75.000 que então realizaram da folha cartográfìca que contém aquelas por-

ções (Folha Morretes).

Como o Granito Corupá, o Granito Graciosa tem forma aproximada de

"bumerangue", alongado segundo NNE-SSW, onde mede cerca de 40 km, tendo

largura máxima de mais ou menos 12 km. Seu relevo, dissecado em montanhas e

com altitudes que variam aproximadamente entre 800 e 1900m, compreende algu-

mas sen:as, entre as quais se destacam (de N para S) as do Capivari, dos Órgãos, da

Mãe Catira, da Graciosa e da Farinha Seca. A porção N da serra dos Órgàos é tam-

bém conhecida como seffa Verde ou do lbitiraquire, onde se encontram os picos

Paraná (o mais alto do Estado do Paraná, com 1922m), Caratuba (1898m), Taipa-

buçu (1817m), Ciririca (1781m), Agulha da Cotia (1503m) e lbitira-Mirim

(1359m). A parte S da serra dos Órgâos, também nomeada de sera de São João,

tem altitudes bastante mais baixas, nela sobressaindo o morro do Chapéu (1002m).

Nas serras da Mãe Catira e da Graciosa, as altitudes tornam a se elevar,

com pontos culminantes situados, respectivamente, a 1453 e I472m. Em prosse-

guimento, no sentido SW, a sena da Farinha Seoa tem altitudes da ordem de 1000-

1200 m, nela se destacando o morro de mesmo nome, com ponto culminante a

1384m.

O maciço é percorrido, transversalmente, na sua região S, pela "estrada

da Graciosa", antiga via que liga Curitiba às cidades litorâneas de Monetes e An-

tonina. O acesso a outras áreas internas do maciço, entretanto, é precário, por força

de extrema escassez e do tipo das vias de penetração (caminhos e trilhas), relevo
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muito acidentado e grande cobertura vegetal. A rodovia BR-l 16 passa junto às

bordas NW e N da intrusão, ao passo que a região E desta é contornada pela rodo-

via que, partindo da cidade de Antonina, liga as localidades de Cacatu e Cachoeira

de Cima. Da BR-l16, paftem poucas outras vias de acesso, todas secundárias, que

avançam apenas um pouco, rumo ao interior do maciço. De Cachoeira de Cima,

estradas bastantes precárias peneffam o corpo intrusivo, cruzando os rios cotia e

Conceição, nos leitos ou proximidades dos quais há bons afloramentos de rochas

(pontos das amostras PK-01 l, PK-012, PK-013, PK-019 e PK-019b).

A literatura geológica registra poucos trabalhos anteriores sobre o Gra-

nito Graciosa. Às investigações pioneiras de Maack (1961), seguiram-se os mape-

amentos geológicos na escala 1:75.000 (Cordani e Girardi, 1967; Cordani et a1.,

1967) da Folha Morretes, que contêm as porções S e central do maciço, e na escala

1:70.000 (Fuck et a1., 1970) da Folha Rio Capivari (ou Represa do Capivari), que

abrange a porção N do corpo ígneo. Posteriormente, nada mais foi realizado, prati-

camente, acerca desse imporlante maciço da Serra do Mar.

Considerando-se os informes dos trabalhos acima refèridos, e com res-

paldo de observações feitas no presente trabalho, o Granito Graciosa é constituído,

basicamente, por dois tipos gerais de rochas graníticas: I 
- 

á1cali-feldspato granito

e/ou sienogranito com máficos sódicos (designados, naqueies trabalhos, de

"granitos alcalinos"); 2 
- 

biotita + hornblenda granitos. Estes parecem ocorrer

amplamente, limitando-se os "granitos alcalinos", aparentemente, a áreas ¡estritas

dentro do maciço, entre as quais estão as do pico Faraná (e vizinhanças) e áreas do

S do corpo granítico. Além desses dois tipos de rochas, o maciço incluiria, segundo

Maack (1961): rochas eruptivas ácidas, ocorrentes na região do pico Caratuva, e

'lochas diorítìcas", aflorantes justo a N e NW desta região (área a SE da represa clo

Capivari).

Na borda NE clo maciço af"loram, inclusivamente, rochas não registradas

em trabalhos anteriores. Trata-se de um hornblenda álcali-feldspato granito rosa e

de um biotita hornblenda monzonito cinza, que ocolïem, respectivamente, nas pro-

ximidades dos rios Cotia e Conceição, e cujas extensões e relações de contato com

outras rochas componentes do maciço não puderam ser dete¡minadas.
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Na sua região S (serras da Graciosa e da Farinha Seca), o maciço ìnclui

alguns pequenos corpos gnáissicos, com extensão máxima provável de poucos

quilômetros, que tem sido interpretados como restos de teto. Na estrada da Gracio-

sa, próximo ao rio Cascata, ocorre, por outro 1ado, rocha cinza esverdeada, maciça,

de granulação média a fina e composição diorítica, que fbì registrada, primeira-

mente, por Siga Júnior (1995). Como nos casos das oconências mencionadas no

parágralb acima, a extensão de tal rocha, dentro do Granito Graciosa, e as relações

de contato que mantém com as encaixantes graníticas são ainda desconhecidas. Tal

rocha poderá se¡ do mesmo tipo das 'lochas dio¡íticas" descritas por Maack (1961)

a N e NW da região do pico Caratuva.

O maciço é coltado, por fìm, por numerosos diques de diabásio e de dio-

rito pórfliro (do Juro-Cretáceo) de direção geral N45W, bem como por filões de

aplito e de pegmatito quartzo-feldspático de direções variadas.

Alojado em rochas componentes do Domínio Ribeira - rochas gnáissico-

migmatíticas e granitóides deformados, o Granito Graciosa conlionta, a SE, através

de extensa falha, com rochas granulíticas do Domínio Luís Alves. É concordante

com as estruturas de tais encaixantes. Quanto a seus contatos, os mesmos nunca

puderam ser observados diretamente.

3.2.1.4.2 - Caracterização petrográfica.

Estas rochas, que constituem, possivelmente, grande parte do Granito

Graciosa, são de coloração cinza, maciças, de granulação muito variada, desde fina

até grossa, e de aspectos texturaìs bastante diversiflrcados, podendo ser desde equi-

granulares até inequigranulares porfiríticas (foto 4 a). Macroscopicamente, são

constituídas por uma massa branca acinzentada quartzo-fèldspática, onde estão dis-

seminados diminutos cristais de biotita e/ou hornblenda. Eventualmente, apl'esen-

tam manohas rosadas, conespondentes a megacristais de f'eldspato potássico. Ao

microscópio, nìostram-se constituídas por: plagioclásio, feldspato potássico, quaft-

zo, biotita, hornblenda, clorita e minerais acessórios.
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O plagioclásio (oligoclásio-andesina sódica) ocorre como cristais eue-

dricos e subéclricos, bem desenvolvidos, zonados e disseminados pela rocha; ou,

então, como cústais menores, seguidamente incluídos em feldspato potássico. O

feldspato potássico se aprese ta como cristais subéd¡icos, vez que outra com fina

franj a de albita tardia, um pouco argilizados. Ra¡amente, ocorre sob a forma de

megacristais. O quartzo aparece como grãos bem desenvolvidos, anédricos e subé-

dricos, esparsos na rocha, ou sob a forma de cristais diminutos, intersticiais, repre-

sentando a fase final de cristalização da silica (quartzo tardio), Ocore, também,

conro pequenos cristais subédricos incluídos nos megacristais de feldspato potássi-

co, A biotita,de cor castanha, apalece como palhetas esparsas, um pouco cioritiza-

da, associada a cristais euédricos de homblenda verde (foto 4b). Os minerais aces-

sórios compreendem epídoto, allanita, titanita, zircão e apatita. que se encontram,

comumente, associados aos componentes máficos da rocha.

B - Hornblenda biotita álcali-feldspato granito.

Esta rocha é, composicionalmente, semelhante às descritas no item an-

terior, diferìndo destas, acentuadamente, quanto a coloração e aspectos texturais.

Ela apresenta uma coloraçâo rosa (foto 4c), por vezes avermelhada, confrastando

com a daquelas rochas, sempre em tomo do cinza. Tem granulação gossa, é co-

mumente maciça e equigranular. A olho nu, é constrtuída por feldspato róseo ou

vermelho claro, quartzo e máficos disseminados. Ao microscópio, revela a seguinte

composição: fèldspato potássico, mesopertita, quaftzo, plagioclásio, hornblenda.

biotita e minerais acessórios.

O feldspato potássico e a mesoperfita ocorrem como cristars em geral

subédricos, aquele com perttização mars ou menos intensa. Estão um pouco argili-

zados e, seguidamente, apresentam fina franj a de albita pós-rnagmáfica.

O quartzo se apresenta como cristais geralmente bem desenvolvidos,

inte¡sticiais, pouco fraturados e, freqüentemente, com extinção ondulante.

O plagioclásio (albita a oligoclásio sódico) ocorre como cristais maio-

res. esparsos, com bordas irregulares, ou como cristais diminutos, com núcleos

fofienlente saussuritizados, incluídos em feldspato potássico ou em mesoperúta.

Sua cristalização é, aparentemente. anterior à dos feldspatos alcalinos.
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A homblenda, bastante escassa, ocorre como cristars subédricos, em ge-

ral mais ou menos cloritizados. A biotita, mais escassa arnda do que a hornblenda,

aparece dispersa, como palhetas primárias, com bordas bastante coroídas.

Os acessórios compreendem alianita, sob a forma de cristais bem desen-

volvidos, além de diminutos cristais de titaruta, fluotrta, zircão e opacos, todos as-

sociados geralmente aos componentes máficos.

C - Hornblenda biotita monzonito

De coloração cinza, granulação fina e eshutura maciça, esta rocha se

apresenta constituída, a olho nu, por feldspato cinza, qtartzo branco e máficos

(biotita e, possivelmente, hornblenda) esp sos, contendo, muito eventualmente,

megacristais de feldspato rosa de até lcm de tamanho. Ao microscópio, mostra-se

composta por: feldspato potássico, plagioclásio, quaftzo, hornblenda, biotita casta-

nha, clinopiroxênio e acessórios.

O feldspato potássico, como cristais anédricos e subédricos, é um dos

constituintes principais da rocha, raramente se apresentando como megacristais.

Está mais ou menos pertifizados e pouco argshzado. O plagioclásio, presente em

quantidade mais ou menos equivalente à do feldspato potássico, se apresenta em

geral zonado (com núcleos mais cráIcicos), comumente pouco saussuritizado. O

qùarfzo, em geral bastante límpido, é sempre intersticial, oconendo com teor em

torno de 3%. A homblenda e a biotita castanha perfazem cerca de 100/o dos com-

ponentes da rocha, predominando, entre elas, a primeira. O clinopiroxênio (cerca

de 1%) se encontra mais ou menos alterado para achnolita. Os componentes aces-

sónos estão normalmente associados aos máficos, consistindo em apatitzr

(predominante), ¿rllanita, opacos e zircão.

D - Afvedsonita álcali-feldspato gramto,

Esta rocha, que ocorre no S do G¡anito Graciosa, aflorando na "estrada

da Graciosa", é de coloração cinz,a clara, com pontuações escuras, de granulação

fina a média, equigranular, maciça. constituída macroscopicamente por feldspato

cinza, quartzo límpido e máficos díversos, disseminados. Ao microscópio, apresen'

ta-se composta por feldspato potássico mesopeffítico, quaftzo, anfibólio sódrco,

snlpnomelano (?), piroxênio e acessórios.
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O fèldspato potássico mesopertítico se apresenta como cristais inequi-

granulares, subédricos, não raro com fina franja albítica vez que outra com bo¡da

granofírica (foto 4d). Em geral, está muito pouco argilizado. O quafizo, como cris-

tais subédricos a anédricos, aparece incluso nos cristais de feldspato potássico e

preenche interstícios da rocha. O anfìbólio sódico (arfvedsonita) ocorre como grãos

subédricos, de bordas bastante irregulares. É sempre intersticial e apresenta f'orte

pleocroísmo (do azul escuro ao cinza violáceo). O stilpnomelano(?) está presente

como diminutos cristais de cor caramelo, aciculares ou fibro-radiados, associados

ou não ao anfibólio sódico. O piroxênio ocorre como diminutos cristais anédricos

incolores, tardios, nas bordas do anfibólio.

3.2.1.4.3 - Geoquírnica

Foram realizadas análises químicas de oito amostras do Granito Gracio-

sa, f,lgura 3.34, com determinação de elementos maiores, menores e ETR

(apêndicet): quatro amostras de biotita + hornblenda sienogranitos, uma de hor-

nblenda biotita monzogranito, duas de hornblenda biotita álcali-feldspato granito e

uma de afvedsonita álcali-feldspato granito.Os índices químicos principais apre-

sentam os seguintes valores para essas rochas, em função das análises realizadas:

SiOz

Biotita +
hornblenda

sienogranitos

Na2O+K2O

KzO,A,lazO

70,52 a73,09%

IA

7 ,50 a 9,21%

A/CNK

Hornblenda
biotita

monzonito

F/FM

1,14 a I,4l

0,71 a 0,84

Os índices comespondentes a quocientes que envolvem os álcalis indi-

cam: o caráter metaluminoso dos biotita + hornblenda sienogranitos, do ho¡nblenda

r4'7

60,s9%

Hornblenda
biotita álca1i-

feldspato granito

0,97 a1,02

8,54%

0,71 a0,'7fl

0,94

72,07 a73,40%

0,77

9,02 a9,11/o

Arfvedsonita
álcali-feldspato

granito

0,tì4

1,20 a 1,25

0,75

0,88 a 0.89

76,34%

0,9tì a 0,99

9,02%

0,85 a 0,86

1,02

1,02

0,94

0,99



biotita monzonito e do hornblenda álca1i-feldspato granito, e peralcalino do ar-

fvedsonita álcali-feldspato granito, todos mais potássicos do que sódicos, à exceção

do hornblenda biotita monzonito (vide diagrama KzO x NazO, figura 3.36).

Na maior parte dos diagrama apresentados a seguir, as amostras refe_

rentes aos biotita + hornblenda sienogranitos formam um "trend" bem definido,

que denominar-se-á de "trend" I . As amostras relativas às outras rochas do maciço

alinham-se, aparentemente, num outro "trend", que chamar-se- át de .\rend', 2.

Nos diagramas óxidos x sílica, flrgura 3.35, Na2O e ÇO tem comporta-

mento indefini<lo no "trend" 1 . No "trend" 2, Na2O decresce entre 60-72(% SiO2,

elevando-se, a seguir, até o final da diferenciação; ÇO tem comportamento inver-

so. Al2O, CaO, Fe2O3,, MgO e TiO2 conelacionam-se negativamente com a sílica

nos 2 'trends".

No diagrama CaO x Sr, figura 3.36, ambos 'trends" são ascendentes,

sugerindo possíveis evoluções por cristalização fracionada de plagioclásio. No dia-

grama Rb x K2O, na mesma figura, o "trend" 1 se ajusta às 2 .,tendências 
de

Shaw",, enquanto que o'trend" 2 tem situação indefinida.

Os diagramas elementos menores x sílica, figtxa 3.37, evidenciam o

compoftamento compatível ou incompatível de referidos elementos, na evolução

dos dois "trends", com dispersão maior ou menor das amostras.

Nos diagramas da figura 3.3 8, relacionam-se elementos incompatíveis

entre si (Yb x Y e Yb x Rb) e elemento compatível com elemento incompatível (Sr

x Rb). Em conjunto, esses diagramas indicam cristalização fracionada como pro-

cesso petrogenético atuante na evolução dos 2 "trends".

Os diagramas Rb x (Y + Nb) e Nb x Y, figura 3.39, revelam o caráter

intraplaca do plutonismo representado pelo Granito Graciosa.

Os ETR foram dosados em todas as amostras dos dois .t¡ends,,. Os dia-

gramas desses elementos normalizados aos condritos, referentes às quatro amostras

do'trend" I (biotita + hornblenda sienogranitos) constam na fìgura 3.40, em ordem

crescente dos teores em sio2 nessas amostras, representando possíveis etapas de

evolução magmática. Os principais índices de fracionamento e as anomalias nega-

tivas de Eu neste 'trend" tem os seguintes valores:
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Amostra

PK-O10

PK-001

CeN/Yhr

PK-011

PK-019b

t4,37

8,97

Os ETRL estão moderadamente fracionados; os ETRP apresentarn ape-

nas ligeiro f¡acionamento. Aqueles e estes se comportam, na diferenciação, como

elementos incompatíveis.

A abundância de ETR é semelhante nessas quatro amostras, caindo de

cerca de 250 x condrito para o La a aproúmadamente 15 x condrito para o Lu.

Na evolução representada por essas quafto amostras de biotita + hor-

nblenda sienogranitos atuou, provavelmente, uma só fase mineral (feldspato) capaz

de modificar os espectros dos ETR. Subtraindo continuamente Eu dos "líquidos",

tal fase ocasionou, nestes, aumento de ETRL e ETRP.

Os prìncipais índices de fracionamento e as anomalias negativas de Eu

no "trend" 2, cujos dìagr amas de ETR constam nas figuras 3.41 e 3.42, tem os se-

guintes valores:

Cerq/Smr.r

t4,27

4,08

9,42

?05

GdN/YbN

4,53

1,80

3,74

t,29

EuÆu*

1,56

0,64

1,35

n /1)

Sioz (%)

0,3 5

70,52

0,27

70 55

Amostra

73,09

PK-O13

73,02

PK-O19

PK-O12

Ceu/Ybr.r

PK-019b

10,09

Nessas amostras, os ETR, no seu conjunto, e os ETRL se encontram

moderadamente fracionados; os ETRP apresentam pequeno fracionamento.

Os espectros das amostras PK-019 e PK-012 são praticamente coinci-

dentes.

8,l5

Cew/SmN

8,05

2qo

6,i2

3,03

GdN/\.bN

2,96

1,89

2,44

1,58

Eu/Eu+

1.60

0.68

l .51

0,20

sio, (%)

0.22

60,59

0.07

72,07

73,40

76,34



AabundânciadeETRnasquatroamostfasé,comonaquelasdo..trend,'

l, semelhante (exceto quanto a Eu), variando de cetca de 300 x conddto para o La

a 20-40 x condrito Para o Lu

Feldspatos foram fases minerais importantes, que atuaram nos

.,Iíquidos,,, nestes baixando o conteúdo em Európio e elevando os de ETRL e

ETRP. Entre as etapas representadas pelas amostras ("líquidos") PK-013 e PK-019

devem ter ¿rtuado acessórios, tais como allanita e ztrcão, que empobreceram os

"líquidos" em ETRL e ETRP respectivamente.
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Todas amostras da figura 3.41. Graníto Graciosa.
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F'oto 4a - Biotita + hornblenda sienogranito cinza, porhritico, maciço. Amostra PK-O11, no de ordem 25.

Procedência: afloramento do vale do rio Cotia. + 4 km a W de Cachoeira de Cima, Mun. Antonina,
PR,

Foto 4b - Fotorniclografia com polalizadores paralelos (aumento 5x). Cristal euédrico de honrblenda

verde, com diminutas inclusões de zircão e cristais mais ou menos g'andes de titanita nos arredores;

biotita + hornblenda sienogranito. Amostra PK-001, no de ordem 86. Procedência: afloramento junto

à torlc da IIMBRATEI-. exfrerno N do Glanito Graciosa, + 60 krn a NE de Curitiba. PR.

Foto 4c - llor¡blenda biotita álcali-feldspato granito rosa, equigranular, de granulação grossa, tnaciço.

Amostra PK-012, no de ordem 26. Procedência: afloramento do vale do rio Cotia (adjacente ao da

foto 4a), + 4 krn a W de Cachoeira de Cima, Mun. Antonina, PR.

Foto 4d - Fotomicroglafia com polarizadores cruzados (aumento 5x). Cristal de feldspato potássico

mesoperfítico, com bolda granofirica, arfvedsonita álcali-feldspato granito- Amostra PK-006, n" de

ordern 89. Plocedência. aflolarnento da "estrada da Graciosa", + 35 km a E de Curitiba, PR,





3.2. 1 .5 - Cranito Marumbi

3.2.1 .5.1 - Aspectos Belais

Localizado justo a SSVy' do Granito Graciosa, com o qual provavelmente

compunha' originalmente, um só maciço granítico, antes que este fosse seccionado

por extensas falhas transcorrentes N458, de deslocamento dextrógiro, o Granito

Marumbi, figuras 3.33 e 3.34, ó um colpo inû-usivo de forma mais ou menos fi.ian-

gular, que ocupa uma área de aproximadamente 70 km2, sendo ligeiramente alon-

gado na direção NE-SW, segundo a qual mede cerca de l5 km.

Maack (l 961) foi quern primeiro usou o termo Marumbi para denominar

tal corpo intrusivo, chamando-o, precisamente, de "Granito do pico Marumbi" ou

"Granito da sena Marumbi". Posteriormente, Cordani e Girardi (1967) preferiram

designáJo, simplesmente, de Granito Marumbi, expressão que, a seguir, passou a

ser de uso corrente na literatura geológica.

O maciço tem um relevo fortemente montanhoso, formando a ,.sera do

Marumbi", de direção NE-SW e cujo ponto culminante está no pico de mesma de-

signação, com 7 .547 m de altitude. Possui grande cobertura vegetal.

O acesso ao corpo granítico pode ser feito através de duas vias de deslo-

camento: estrada de femo da RFFSA, que liga Curitiba às cidades litorâneas de

Monetes e Paranaguá, e que percoffe as regiões N e E do maciço; através de rodo-

via secundária que, paftindo da cidade de Piraquara, alcança alguns pontos das

bordas SW e S do maciço. Em tais pontos, o corpo intrusivo tem sido explorado

comercialmente, extraindo-se blocos para senaria. Os produtos aí obtidos são gra-

nitos conhecidos pelas denominações de "Mel Paraná" (granito fino, cinza rosado

ou cinza amarelado) (foto 5a), "Mel Paraná Extra" (granito fino, cinza amarelado,

com pigmentação avermelhada) e "Colonial" (granito grosso, cinza acastanhado).

Em 1990, atuavam quatro empresas nessa região do maciço, lavrando juntas em

torno de t 00 m3 de rocha/mês (MINEROPAR , lgg0).

São conhecidos, como trabalhos principais sobre esse corpo granítico,

aqueles de Maack (1961), Cordani e Girardi (1961) e Cordani etal.(196l-).

O maciço faz limtte, a W, através de extensa falha N458, corn granitói-

des deformados do Domínio Ribeira; e, a E, com gnaisses granulíticos do Domínio

162



Luís A1ves. Tais limites nunca puderam ser observados diretamente, dada a grande

petturbação tectônica que se verifìca nas áreas dos mesmos.

O maciço contém, de acordo com Cordani e Girardi (1961), na sua regi-

ão N, à altura da estação Engenheiro Lange, restos de teto da intrusão granítica.

3.2.1 .5.2 - Caracterização petrográfìca

As informações até aqui obtidas sobre o Granito Marumbi são sugesti-

vas de que este é relativamente homogêneo, em contraste coÍt a maior parte dos

maciços graníticos da SMA. Os litotipos que o compõem são leucocráticos, equi-

granulares,, de granulação comumente média, coloração habitualmente rosa clara ou

cinza clara ligeiramente rosada, em geral maciços, constituídos, a olho nu, por

feldspato e quartzo, tendo como único máfico, aparentemente, a biotita.

Ao microscópio, esses litotipos apresentâm composição de biotita álcali-

feldspato granito, sendo constituídos por feldspato alcalino mesopeftítico (foto 5b),

albita (cristais isolados), plagioclásio (oligoclásio), qoartzo, biotita castanha

(principal máfico), biotita verde, clorita e acessó¡ios (fluorita, ztrcão e opacos). O

feldspato alcalino mesoperlítico forma, em pafte, intercrescimentos granofíricos. A
albita, em cristais isolados e límpidos, é em geral bastante rara. O quarlzo é sempre

anédrico, intersticial. O conteúdo em máficos, na rocha, é de cerca de 2%o.

3 .2.1 .5.3 - Geoquímica

Foram analisadas somente três amostras do presente maciço granítico,

figura 3.34, determinando-se nelas teores em elementos maiores, menores e ETR.

Os índices químicos principais obtidos para essas amostras foram os seguintes:

sio"
Amosha

Nâ.O+K"o
KrOlNa,O
IA
A/CNK
F/FM

PK-Ols
73,96yo
9.23y:o

1.32

0.94
0.97

PK-016

0.89

75.03v"
8,860/"

134
0.94

PK-024

0.99

76^l5o/"

0.95

8-73o/.

l^3 1

0.95
0.98
0.96



Os biotitas álcali-feldspato granitos em pauta, em função destes resulta-

dos analíticos, são metaluminosos, mais potássicos do sódicos, com valores eleva-

dos do índice F/FM.

Nas figuras 3.43, 3.44, 3.45, 3.46 e 3.47, a seguir, apresenta-se vários

diagramas de variação para o presente corpo granítico (incluindo dados de amostras

dos maciços Dona Francisca e Piraí) que relacionam elementos maiores e menores

determinados nas três amostras (PK-O I 5,PK-0 I 6,PK-024).

Na figura 3.48, apresenta-se os dìagramas de ETR destas três amostras,

cujos índices para avaliação do fracionamento dos ETR e avaliação das anomalias

negativas de Eu são os seguintes:

Amostra
PK-o15
PK-016
PK-024

Cen'/Yb*

Tais índices indicam que o fracionamento dos ETR, no seu conjunto, e

dos ETRL varia, nas amostras em pauta, de fraco a moderado, não tendo havido

fracionamento dos ETRP. As anomalias negativas de Eu variam de grau moderado

a forte.

A abundância aproximada dos ETR revela os seguintes valores extremos

aproximados (para o lantânio e o lutércio):

8.54
4.97
7.28

CeN/SmN

3"67
3.t8
3"34

GdN/YbN
1.28

1,00

l.t6

Eu/Eu*
0.17

Amosûa

0,09

PK-O15

0.10

sio, l%)

Comparanclo-se todos os diagramas construídos para o presente maciço

com aqueles atrás apresentados para o Granito Graciosa (com o qual o G¡anito Ma-

rumbi, supostamente, se ligava originalmente) verif-tca-se que as três amostras, PK-

015, PK-16 e PK-024 se posicionam no'trend" 2 desse maciço (Graciosa), "trend"

este cujos termos inicial e fìnal estão representados, respectivamente, por hor-

nblenda biotita monzonito e arfvedsonita álcali-feldspato granito.

t64

PK-O16
PK-O24

73.96
75.03
76.15

450 x condrito
La

120 x condrito
250 x condrito

30 x condrito
I,U

20 x condrito
25 x conddto



O posicionamento das três amostras no "trend" 2 é bem próximo do fi-

nal da evolução do mesmo, de modo que se teria, na diferenciação magmática de

tai "trend", a seguinte sucessão de "líquidos":

homblenda biotita arfvedsonita
alcali-feldspato granito + álcali-feldspato ganito + á,Icali-feldspato granito

Permanecendo como tema interessante para investrgação mais aprofun-

dada, tal inserção de biotita áLlcali-feldspato granito no "trend" 2 do Granito Graci-

osa parece favorecer, de qualquer forma, o pensamento de Maack (1961) sobre o

Granito Marumbi, definido por ele como de "tendência alcaiina".
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Figura 3.46: Diagrama Rb x Ba x sr (em ppm). Maciços Marumbi, Dona

Francisca e Piraí. (Mesma legenda da figura 3.43).
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Foto 5a - Biotita álcali-feldspato ganito cinza arnarelado. de

granulação fina, equigranular. maciço- Tipo comelcial de

granito conhecido pela denotninação de "Mel-Paraná"'

AmosÍa PI(-024a. n'de otdem 97. Procedência: pequena

pedreira da borda W do Granito Marumbi. a 13 km em

linha reta a W de Morretes, PR.

Foto 5b - FotomicroE afia (aumento 2,5 x : polarizadores

cruzados). Feldspato alcalino mesoperlítico com manto de

albita; biotita como máfico principal. Alnosfia PK-015, n"

de ordem 95. Procedência: afloramento em frente da

estação Engenheiro Lange, da RFFSA, na borda N do

Granito Marumbi.
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3.2.1 .6 - Granito Mandira

3.2.1 .6.1 - Aspectos gerais

Sob a forma de um corpo aproximadamente retangular, direcionado se-

gundo N408, o Granito Mandira, figura 3.51, está localizado no Distrito de ltapi-

tangui, Município de Cananéia, no extremo S do Estado do São Paulo. Segundo a

direção de seu alongamento, mede cerca de l5 km, tendo largura que varia de 1 a 4

km, aproximadamente, com uma étrea lolal de mais ou menos 35 km'?. Tem relevo

bastante acidentado, cujas formas mais proeminentes são conhecidas pelas deno-

minações de: Serra do Acaraú, Serra do Mandira, Mon'o Boacica, Serra do Aleixo

ou da Tassuva, Serra do Itapitangui e Serra do Arrepiado. Suas altitudes maiores

ocoffem na Setra do Aleixo ou da Tassuva, estando próximas de 1.000 m.

O acesso à região do Granito Mandira é feito, comumente, pela estrada

que liga Pariquera-Açu a Cananêia.

Como trabalhos anteriores, realizados especificamente nesse maciço

granítico, registram-se aqueles desenvolvidos pelo IPT (vide capítulo 3), que foram

seguidos pelos de Boin et al. (1982) e Oliveira (1989).

O termo Mandira diz respeito à sena e rio homônimos situados na ex-

tremidade S do maciço, sendo que a designação "Granito Mandira" deve-se a Mor-

gental et al. (1975).

Quase inteiramente circundado por depósitos sedimentares inconsolida-

dos do Cenozóico, o Granito Mandira, em raros pontos, fhz contato direto com su-

as rochas encaixantes 
- 

migmatitos, granitóides f'oliados e xistos, contato este

brusco, discordante, nitidamente intrusivo, de acordo com Oliveira (1989).

l)iferentes granitóides compõem o maciço, que foram agrupados em três

unìdades faciológicas por Oliveira (19{:19):

- Unidade Acaraú

- Unidade Mandira

- Unidade Mandira 1 .
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Figura 3.51 - Mapa geológico do Granito Mandira e arredores.
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A Unidade Acaraú corresponde a duas porções elipsoidais da extremi-

dade SW do corpo intrusivo, alongadas na direção E-W. O termo Acaraú faz alusão

à serra homônima. O contato entre tal unidade e o restante do corpo gfanítico é

através de falhamentos E-W e N50W.

A Unidade Mandira abrange a maior parte do maciço, tendo formato,

aproximadamente, de um elipsóide alongado na direção NE-SW

A Unidade Mandira I corresponde a quatro corpos relativamente pe-

quenos, dos quais três estão na periferia da Unidade Mandira e o qualto na pafte

centr al da Unidade Acaraú. Os contatos dessa unidade (Mandira 1), onde obsela-

dos, são nítidos, através ou não de falhas-

Atingindo as frês unidades faciológicas, muitas falhas seccionam o ma-

ciço, segundo três direções gerais: NE-SW, NW-SE e E-W. Diques de diabásio e

veios de lamprófiros, b¡echas tectônicas, alasquitos, aplitos e microgranitos ocor-

rem associados a essas falhas em certos locais. Praticamente em todo o maciço,

concentrando-se apenas em algumas regiões, ocorrem alterações tardi a posmag-

máticas.

3.2.1.6.2 - Caracteização petrográfica

A - IJnidade Acaraú

Esta unidade é constituída, essencialmente, por álcali-feldspato granitos

com hastingsita, que são rochas de aspecto charnoquítico, em raz,ão de sua colora-

ção cínza esverdeada e eshuturâ maciça. A microscópio. mostram composição à

base de ortoclásio pertítico e/ou mesopertitico e quartzo, que perfazem mais de

85% do total dos constituintes mine¡ais das rochas. Outros componentes são; has-

trngsita (geralmente em quantidades inferiores a 5%), minerais opacos, zircão, albi-

ta, allanita, fluorita, esfalenta, stilpnomelano (?), riebeckita, apatita e calcita.

Em comparação às outras unidades componentes do Granito Mandir4

esta é a que menos foi afetada por processos tardi e pós-magmáticos, traduzidos

por presença de pertitas em geral do tipo "patch", fran¡ as albítrcas no feldspato

potássico e inclusões de pequenos cristais de albita neste mesmo mineral.
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Compõem esta unidade do Granito Mandira alcali-feldspato granitos

com riebeckita, que são os litotipos mais abundantes no maciço. I)e coloração cin-

za cl¡ra, raramente rosa, creme ou cinza escura, são rochas de granulação em geral

médla a fina, isótropas, a não ser em zonas atingrdas por cataciase, quando a textu-

ra se mostra, então, orientada a srtborientada, como por exemplo naquela ao longo

do rio ltapitangui. Ao microscópio, essas rochas apresentam composição em que

mesopertita, ortoclásio pertítico e quartzo perl'azem mais do que 90%o do total dos

componentes minerais. Subsidianamente, incluem: metassilicatos rle sódio, dos

quais o mais importante é a riebeckita. Esta ocorre como cristais com tamanho

médio em tomo de 2 mm, em geral subédricos, com hábito prismático, eventual-

mente acicular e com pontas coroídas. Não ¡aro, está intercrescida com palhetas

de biotita, na qual pode também estar inclusa.

Oliveira (1989) realizou análises químicas por microssonda elefônica

em alguns desses cristais de riebeckita, comprovando prévia determinação que fize-

ra desse mineral por meios óficos. Trata-se de riebeckita altamente fémca que,

como produto de alteração, pode apresentar: minerais opacos (+ hornblenda), car-

bonato, quartzo, biotita ve¡de a castanha e argiio-minerais. 'Iais produtos se mos-

fram não ¡aro alinhados segundo a clivagem do anfrbólio.

Como rninerais acessórios, ocoffem nessas rochas: zircão, minerais opa-

cos (magnetita) e fluorita, com pl'esença oonstante, e esfalerita, biotita, mica branca

ou verde clara, stilpnomelano, allanita e genthelvita, que aparecem eventualmente.

Como minerais secundários, registra-se: albita neof'ormada, calcita, leucoxênio e

hidróxidos de feno.

De acordo com Oliveira (1989), os processos de alteração tardi a pós-

magmática (albitizações) afetaram modestamente essas rochas, colocando-as, a

esse respeito, em posição intermediária entre aquelas da Unid¿de Acaraú e da Uni-

dade Mandira I .

C - Urudade Mandrra I

B - Unidade Mandira



Esta unidade do Granito Mandira é formada por biottta slenogfarutos e

biotrta áicali-feidspato granitos, com ampla predominância daqueles sobre estes.

Trata-se cle rochas em geral de coioração rosa, cinza rosada ou cinza clara, com

estmtura maciça, raramente suborientada. Ao microscópio, os biotita sienogranitos

podem apresentâr texturas rnequigranular hipidiomórfica. g¡anular hipidiornórfica.

poflritica (em parte, rapakir,r) e granofinca; os biotrta áLlcali-feldspato granitos

mosffam textura seguidamente inequigrantrlar hipidiomórfica. Os componentes mi-

nerais essenciais dessas rochas consistem em: mesopeltita e/ou feldspato potássioo

pertítico, quartzo e plagioclásio (oligoclásio) por vezes albitizado. Como consh-

fuintes subsidiários, aparecem: biotita castanha a verde, mica ve¡de clara e branca.

sencita, tunngita, carbonato, leucoxênio, epídoto, minerais opacos, zircão, fluorita.

allanita e apatita.

Os processos de alteração tardi a pós-ma gmâtica afetaram mais a esta

unidade de granitos do que às oufras duas (Acaraú e Mandira). A intensidade de

aruação desses processos, entretanto, foi bastante variada. A albihzação, por

exemplo, varia desde simples desenvolvimento de pertita "patch" e "chessboard" e

franjas albíticas em mesoperfitas, até a total subshtuição dos feldspatos preexisten-

tes por albita, tomando-se a rocha um granito albüzado. Além de tal alteração por

metassomafismo sódico, as rochas da presente unidade do Granito Mandira podem

denotar efeitos de metassomatismo potássico (adulaização) e de greisenização.

D - Rochas resultantes de alterações tardi e pós-magmáticas

Essas rochas consistem em três tipos distintos: I - granitos albitizados.

resultantes, dominantemente, de metâssomatismo sódico; 2 - metassomaútos quart-

zo-feldspáticos, produtos, principalmente. de metassomahsmo potássico, 3 -

greisens, que resultam, preponderantemente, de processo de greisenização.

Os granitos albitizados são de cor branca ou cinza clara, em geral maci-

ços e de granulação média a fina. Ao microscópio, revelam que a textura onginal

do granito foi pouco modificada. Como componente mineral essencial apresentam

albita; e, como outros componentes. biohtâ, turingita, sericita, fluorita, zircão, mi-

nerais opacos, ailanita, carbonato e óxido de ferro.
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Os metassomatitos quartzo-feldspáticos são de coloração cinza mais ou

menos escura, maciços, de granulação fina. Ao micloscópio, exibem textura hete-

rogranoblástica a blastogranular hipidiomódica e a composição seguinte: leldspato

potássico (adulária ou microclínio), quartzo, turingita, biotita verde a castanha,

mica branca, albita e acessórios (stilpnomelano, cartonato, leucoxênio, granada,

esfalerita, magnetita, ilmenita, fluorita, apatita e zircão).

Os greisens se assemelham aos metassomatitos quartzo-feldspáticos,

quanto a aspectos referentes a cor, estrutura e granulação. Ao microscópio, mos-

tram textura sempre do tipo heterogranoblástica, resultante do arranj o de megacris-

tais principalmente de quaftzo subédrico a anédrico, com bordas corroídas, imersos

em agregado de granulação fina de sericita e quartzo. Além desses componentes

minerais, incluem: mica branca, biotita verde a castanha, albita, adulária (?) e aces-

sórios 
- 

esfalerita, zircão, fluorita, allanita e opacos (magnetita, ilmenita, galena,

pirita e calcopirita). Vênulas de adulária e quartzo ou, mais raramente, de albita ou

de carbonato ou, ainda, unicamente de quarlzo, aparecem cortando essas rochas.

O teot de sulfetos nesses greisens pode ser elevado.

3.2.1 .7 - Granito Guaraú

3 .2.1 .'7 .l - Aspectos Gerais

O Granito Guaraú, figura 3.52, é um maciço granítico localizado no

distrito de Cajati, município de Jacupìranga, extremo S do Estado de São Paulo.

Com uma forma irregular, alongada na direção NE-SW, onde mede cerca de 25

km, o maciço tem uma área total de aproximadamente 100 km2. Seu relevo, bas-

tante acidentado, compreende as serras do Cadeado, da Anta Gorda e do Guaraú,

ent¡e outras, onde as altitudes mais elevadas são da ordem de 1.000-1.300 m. Sua

cobeftura vegetal é intensa.

O único acesso ao maciço, precisamente à sua borda ocidental, é feito

pela rodovia BR-l 16, sendo que inexistem, praticamente, vias que penetrem no in-

terior do corpo granítico.
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O termo Guaraú, utilizado originalmente por Morgental et al. (1975)

para denominar o presente maciço, provém da serra e rio homônimos.

A literatura geológica registra, como únicos trabalhos realizados especi-

hcamente nesse maciço granítico, aqueles do IPT (r,rde capítulo 3) e de Oliveira et

al. (1987).

Os limites do rnaciço com suas encaixantes são ora intrusivos, ora tec-

tônicos. Tais encaixantes consistem em: rochas xistosas, a N e numa estreita faixa

a W; rochas gnaissóides blastomiloníticas, a W; migmafitos estromatíúcos e gnais-

ses biotíticos e/ou anfibolíticos, a E, granitóide foliado, parcialmente blastomilo-

mitizado, a S.

De acordo com Oliveira et al. (1987), duas unidades faciológicas consti-

tuem o presente maciço, denomrnadas por tais autores de:

- Unidade I)esemborque

- Unidade Azeite

A Unidade Desemborque é a mais extensa, correspondendo às porções

N (Serra do Guaraú) e central (Serra da Anta Gorda) do maciço. A Unidade Azeite

se estende na par1e S do corpo granitico (constituindo a Sena do Cadeado). Tanto

uma quanto outra unidade foram afetadas, em vários locais, por processos de alte-

ração tardi a pós-magmática (greisenização e metassomatismo sódico). Diques de

-uranitos 
pórfiros e, ocasionalmente, inhusões de diabásio e de lamprófiro ocoruem,

principalmente, na Unidade Desemborque.

3.2.1.7 .2 - Caracterização petrográfica.

A - Unidade Desemborque

Esta unidade é constituída por biotita sienogranitos de coloração em ge-

ral cinza clara. equigranulares, de granulação média a fina, normalmente maciços.

.\o microscópiÕ. esses litotrpos mosfram textura granular hipidromórfica a xeno-

mórfica, porfiróide, "moftar" ou granofirica, sendo constituídos por mesoperhta,
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ortoclásio pertítico, quartzo, plagioclásio (oligoclásio), minerais máficos e acessó-

rios.

Os cristais de mesopertita apresentam. geralmente. finas franjas albíri-

cas. sendo que cristais de albita isolados, límpidos. também ocorrent, cornumente

no contato entre grãos de mesopertita. Os máficos, que perfazem menos de 5 
o/o do

total dos componentes minerais, compreendem biotrta castanha e verde e mica ver-

de clara (possivelmente, flúor-litinífera). Como acessórios, oconem opacos, zircão,

fluorita, ailanita, turingita e stilpnomelano (?)-

B - Unidade Azeite

Biotita álcali-feldspato granitos compõem essa unidade, apresentando-se

como rochas de coloração rósea, equigranulares, de granulação média a grossa,

com estrutura maciça. Microscopicamente, revelam textura granular hipidiomórfi-

ca, raramente do tipo granofirica, e a composição seguinte: mesopertita (+ albita),

quartzo, máficos e mineraìs acessódos, além de minerais secundários.

Os máficos, em quantidade inf'erior a 5o/o do total de constituintes mine-

rars. consistem em biotita castanha e verde e mica verde clara (possivelmente flúor-

litinifera). Os acessórios compreendem opacos (magnefita e/ou ilmenita), allanita,

zircão (parcialmente metamictizado), fluorita e turingrta. Entre os componentes se-

cundários, destacam-se sericita, filossilicatos castanho-alaranj ados (associados à

allanita) e hidróxidos de ferro.

De um modo geral, essa unidade foi bastante afetada por processos de

albitrzação precoce, denunciados por feições características - 
pertitas do tipo

"patches" e localmente do tipo "ohessboard"; franj as albíticas por vezes do fipo

"swapped rims" entre cristars de mesopertita contiguos, etc.

C - Rochas resultantes de alterações tardi a pós-magmáticas

Granitos albitizados, metassomahtos quartzo-feldspáticos e greisens stio

os litotipos que, como no Granito Mandira, se formaram no Granito Guaraú, como
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resultado de processo de alterações tardi a pós-magmáticas, que incidiram tanto na

Unidade Desemborque quanto na Unidade Azeite.

Os granitos albitizados são rochas em geral de composição intermediáría

entre mica quaftzo greisen e sienogranito, que ao microscópio mostram textura

granular hìpidiomórfica rnodifìcada e urna composição à base de quartzo e albita,

esta se desenvolvendo sob a forma de pseudomorfose sobre cristais de mesopertita.

Cristais de plagioclásio intensamente albitizados e parcialmente sericitizados ocor-

rem nos interstícios da ¡ocha, sendo que cristais de albita, límpidos, podem ser ob-

servados nas bordas das mesopertitas. Como acessórios, estão presentes opacos,

zircão e fluo¡ita.

Os metassomatitos quartzo-feldspáticos são rochas de coloração cinza,

maciços, de granulação fina, que mostram, ao microscópio, textura heterograno-

blástica e uma composição formada por quaftzo, albita, mica verde clara, mica

branca e clorita, além de acessórios 
- 

ilmenita, zircão, leucoxênio e sulfetos

(pirita e calcopirita).

Os greisens associados à Unidade Desemborque são litotipos de colora-

ção cinza clara a escura, com granulação milimétrica a submilimétrica, que se

apresentam, ao microscópio, constituídos por quartzo, biotita ve¡rle e castanha,

mica verde clara e branca e minerais acessórios (zircão, fluorita, topétzio, esfalerita

e cassiterita). Muito semelhantes a tais litotipos, os greisens ligados à Unidade

Azeite podem apresentar, entretanto, localmente grande concentração de sulf'etos

(esfalerita, calcopirita, pirita, calcocita e covelita).

D - Granitos pórfiros

Em vários locais do interior do Granito Guaraú e nas encaixantes desse

maciço, há diques, bolsões e pelo menos um possível "stock" de granitos pórfiros

(Oliveira et al., 1987). Os diques tem direção NNW-SSE, constituindo, juntamente

com os bolsões, em corpos de dimensões bastante reduzidas em geral métricas (?).

O possível "stocK'tem, aproximadamente, 0,5 km2 de área, conespondendo a uma

estrutura circular.
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Trata-se de rochas de coloração cinza escura a rosa. de textura pordríh-

ca, com matriz afãîüca a faneritica fina, onde estão inseridos megacnstais milimé-

tricos de feldspato alcalino, quaftzo (geralmente bipiramidal) e raramente plagio-

clásio (oligoclásio) e biotrta. Além de feldspato alcalino e quaftzo, que formam,

seguidamente, intercrescimentos granofiricos, a matriz contem opacos, zjrcâo e

biofta; eventualmente, esfalerita. plagioclásio, titanita, ctonta. allanita, epídoto e

stilpnomelano.

Um dos corpos dessas rochas, localizado justo a E do Granito Gua¡aú, é

constituído por um aegirìna ortoclásio álcali'feldspato granito pórhro.



3.2.1.8 - Granito Corupá.

3.2.1.tì.1 - Aspectos Gerais.

O Granito Corupá, figuras 3.53 e 3.54, o mais meridional dos maciços

graníticos da SMA, é um pequeno corpo intrusivo com forma de "bumerangue",

situado justo a NE da cidade homônima do Estado de Santa Catarina. Sua denomi-

nação deve-se a Albuquerque et al. (1971), que usaram originalmente a expressão

"Granito Alcalino de Corupá", que evoluiu para "Granito Corupá", de uso corente

na literatura geológica.

Com uma área total de aproximadamente 50 km2, o maciço tem uma

largura média de 2,5 km e cerca de 18 km de comprimento. Seu relevo, bastante

acidentado, compreende vários morros alinhados, na metade S da intrusão, segundo

a direção NE-SW, e, na metade N da intrusão, segundo a direção N-S. As altitudes

dos pontos culminantes dessas elevações estão próximas de 1.000-1.200 m.

O acesso às diferentes regiões do maciço tem sido difìcultado pela es-

cassez de vias de penetração. Por outro lado, além deste, outros fatores tem preju-

dicado o conhecimento desse corpo granítico, destacadamente sua grande cobertura

vegetal, bem como cobeftu¡a fiequente pof depósitos coluvionares.

O maciço é contornado quase inteiramente por rodovia secundária que

passa pelas localidades de Corupá, Ribeirão Grande e Santa Luzia. Desta rodovia,

partem poucas outras, além de alguns caminhos e trilhas, que se dirìgem ao centro

da intrusão, avançando, entretanto, até altitudes de cerca de 300 m.

Não há registro, na literatura geológica, de trabalhos realizados especifì-

camente sobre esse maciço granítico. No trabalho pioneiro de Albuquerque et al.

(1971), ele foi mapeado na escala l:250.000. Posteriormente, constou em mapas de

diferentes escalas, das quais a maior loi 1:50.000 (mapa elaborado por Daitx,

1979c), permanecendo seu nível do conhecimento, entretanto, praticamente o

mesmo daquele levantamento pioneiro.

Alojado em rochas gnáissico-gr anulíticas do Domínio [.uís Alves e

condicìonado principalmente a importante falha NE-SW relacionada ao gráben de

Corupá, o maciço rodeia o flanco S/SE da bacia vulcano-sedimentar de Campo
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Figura 3.53 - Mapa geológrco do Granito Corupá e arredores.
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Alegre, com cujos depósitos faz contatos ao longo de alguns trechos. A SE, con-

fronta, através da referida falha, com as sequências que preenchem o gráben de Co-

rupá.

A presença fiequente de depósitos coluvionares em torno de corpo in-

trusivo tem dificultado o estudo dos contatos deste com suas encaixantes, contatos

que, além do tipo brusco, por fàlha, incluem provavelmente o tìpo brusco, intrusi-

vo.

Compõem, o maciço, litologias de composições graníticas, quartzo-

sieníticas e sieníticas, todas leucocráticas, equigranulares, de granulação média a

grossa. Aparentemente, predominam, entre as mesmas, as de composições sienlti-

cas e quartzo sieníticas.

Considerando-se a distribuição dos afloramentos e matacões visitados,

ao longo de todo o maciço, deduz-se que, provavelmente, as litologias graníticas

dominam nas áreas mais internas 
- áreas de mais forte relevo, enquanto que as s!

eníticas e qualtzo sieníticas nas áreas mais externas (bordas) 
- 

áreas de relevo

mais clesgastado do corpo intrusivo. Tal situação (provável) se assemelha à que

ocoffe no Granito Anhangava, em que há claro controle litológico do modelado do

relevo: r'ochas graníticas em posição interna e sieníticas e qual'tzo sieníticas em po,

sição rnarginal no maciço, correspondendo, respectivamente, a regiões menos e

mais aletaclas por processos erosivos.

3.2.1.8.2 - Caracteriz.ação petlog'áfi ca

As rochas componentes do Granito Corupá consistem em arf'vedsonita

álcali-feldspato granítos, arfvedsonita quartzo sienitos com aegirina e faialita e

hornblenda + clinopiroxênio sienitos.

Os arfvedsonita álcali-feldspato granitos são rochas de coloração rosa

pálida, maciças, equigranulares, de granulação média, constituídas, a olho nr.r, por

feldspato alcalino, quartzo e máfico verde escuro, prismático, disseminado. Ao mi-
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croscópio, mostram-se compostos por: i'eldspato alcalino, sob a forma de cristais

subédlicos, pertíticos, um pouco turvos; qualtzo, em grãos anédricos, fiancamente

intersticiais; anfibólio (arfvedsonita), em geral como cristais relativamente largos,

com pleocroismo de azul profundo até bege; aegirina (muito rara), esparsa, como

cristais pequcnos, tardios; minerais acessórios (apatîta, zir.cão, fluorita).

Os alfvedsonita quartzo sienitos corn aegirina e faialita se apresentam

corno litologias de cor cinza clara esverdeada, maciços, equigranulares, de granula-

ção média, compostos, macroscopicamente, por feldspato, muito pouco quatlzo e

málicos prismátìcos ou pontuais disseminados. Ao microscópio, mostram-se for-

madas por leldspato alcalino peftítico, plagioclásio, clinopiroxênio, hornblenda

verde, arfiedosonita, aegirina, biotita, faialita e acessórios (opacos, f'luorita, apati-

ta).

Ocorrendo. frequentemente. como grandes matacòes vez que outra sec-

cionados visando exploração comercial, os hornblenda + clinopiroxênio sienitos

são rochas de cor rosa clara, mais raramente cinz,a clara com manchas escuras e

róseas, maciças, equigranulares, de granulação grossa. Ao microscópio, reveiam-se

constituídas por feldspato potássico pertítico, plagioclásio zonado, hornblenda ver-

de, anfibólio fibroso (tardio), clinopiroxênios (cálcico e sódico-cálcico), biotita e

acessórios (opacos, zircão e apatita). Eventualmente, essas rochas se apresentam de

granulação fìna (PK-131), praticamente isentas de quartzo e mais ¡icas em plagio-

clásio (oligoclásio cálcico), este se apresentando quase sempre como núcleos irre-

gulares, pintalgados de sericita, totalmente manteados por feldspato alcalino.

3.2.1 .8.3 - Geoquímica

Foram lealizadas análises químicas em sete amostras do Granito Cor-u-

pá, frgura 3.54, que abrangem todas as litologias identificadas nesse maciço graní-

tico. Determinaram-se, nessas análises, elementos maiores, menores e ETR, estes

somente em quatro das sete amostras (apêndice I ).
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Os índices químicos principais, calculados para essas âmostras, apre-

sentam os seguintes valores ou variações:

Hornblenda +

clinopiroxênio

sienito fino

sio,

Na2O+K2O

K2O/Na2O

56,96yo

Hornblenda +

clinopiroxênio

sienito gr osso

IA

A/CNK

9,17'/o

o '7?

F/FM

0.85

62,68 a63,030Á

Evidencia-se, por estes dados, o caráter metaluminoso dos homblenda

clinopironênio sienitos fino e grosso e peralcalino dos arlÌvedsonita quartzo sienito

com aegirina e faialita, e arfvedsonita álcali-feldspato granito. Os valores de

KzOlNazO indicam litotipos ora mais potássicos, ora mais sódicos. O valor de

F/FM cresce continuamente, de 0,73, no hornblenda + clinopiroxênio sienito fìno,

até atingir o valor extremo de 0,99 no arfvedsonita álcali-feldspato granito.

Da análise dos diagramas que relacionam óxidos x sílica, ligura 3.55,

elementos menores x sílica, figura 3.56, e Al2O3 x CaO, Al2O3 x TiO2 e Ba x Sr,

fìgura 3.57, deduz-se que todas as rochas em pauta são provavelmente comagmát!

cas, integrantes de um único "trend", à exceção do hornblenda + clinopiroxênio si-

enito fino, que pertence a outro "trend" (do qual é a única litologia representante).

Nos diagramas Rb x (Y + Nb) e Nb x Y, figura 3.58, revela-se o tipo

intraplaca do plutonismo representado pelo Granito Corupá. Na mesma hgura, o

diagrama Rb x Ba x Sr mostra a distribuição dos dados ao longo do "trend" de dife-

renciação de Ei Bouseily e El Sokkary (1975).

Na figura 3.59, constam os diagramas de ETR normalizados aos con-

dritos, referentes a quatro amostras do presente maciço. Os índices para avaliação
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do fracionamento desses elementos e das

tras revelam os valores seguintes:

Amostras

PK-l3l

PK-128

PKI26

Ce¡/Ybr,¡

PK-129

10,31

9,88

A abundância aproximada dos

guintes valores extremos (para o La e para

14,30

Ce¡/Sm¡

anomalias negativas de Eu nessas amos-

1,55

3,67

3,24

'ri\.

Amostra

4,25

GdN/YbN

PK- l2 I

2,13

2,41

PK- 128

PK-126

1,95

2,07

PK-129

Er¡/Eu*

0,70

La

0,65

Os espectros de ETR referentes às amostras PK- I 28, PK- I 26 e PK-129,

que pertencem a um mesmo 'trend", são reapresentados num único diagrama, figu-

ra 3.60. Numa hipótese, bastante provável, de evolução desse "trend" por cristali-

zação fracionada, a fase mineral principal, atuante no "líquido" mais primitivo

(PK-128) seria feldspato (plagioclásio, provavelmente também feldspato potássi-

co), que empobresceria gradualmente os "líquidos" sucessivos em Eu, aumentando

nestes os conteúdos em ETRL e ETRP. Bem ao final da diferenciação, atuaria

provavelmente allanita, empobrescendo os "líquidos" residuais em ETRL, até che-

gar-se ao espectro da amostra PK-129 (74,89yo Sio2), quase plano (Ce¡/Yb¡ :
1,55), com forte anomalia negativa de Eu (Eu/Eu*:0,05).

Tal tipo de evolução se assemelharia àquele descrito no Granito Agudos

('trend" das unidades Palmito 1 e Serra do Tronco) em que, partindo-se de um es-

pectro de ETR bastante fracionado, chegou-se, ao final, a um espectro próximo do
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420 x condrito

1,00

ETR nessas amostras, apresenta os se-

Lu):

170 x condrito

0,12

sio2 (7.)

1000 x condrito

0,05

56,96

400 x condrito

62,97

Lu

67,39

25 x condrito

74,89

13 x condrito

50 x condrito

150 x condrito



ripo "gaivota", ca¡actenzado este por pronunciada anomalia negativa de Eu e pe-

quenos valores de CeN/Ybr.{, CeN/SmN e GdN/YbN.
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Foto 6a - Homblenda + clinopiroxênio sienito de cor rosa clara, granulação grossa, maciço, equigranular' Amostra

PK-132, no de ordem 82. Procedência: pedreira abandonada da localidade de Grota Funda" a + 4 km a NW de

Santa Luzia, Nlun. de Jaraguá do Sul, SC.

F-oto 6b - Arfvedsonita álcalilèldspato granito de cor rosa pálida, granulação média, estrututa maciça, equigranular.

Arnostra PK-130, no de ordem 80. Procedência: matacão de encosta de morro, a + 3 km a NNE de Corupá, SC.

Foto 6c - Fotomicrografia com polarizadores paralelos (aumento 2,5 x). Aspecto geral de arfvedsonita_quaÍzo

srenito com aegirinie olivina, onde são vistos piroxênio verde claro (aegirina-augita) e anfìbólios de cores

va¡iadas (verde até azul), co¡espondentes a termos cálcicos até sódicos, vendo-se também qualtzo e feldspato

aloalino tun/o. Arnostl'a PK-126, no de ordem TT- Procedência: afloramento à beira de estrada, + 2 krn a NNE de

Colupá, SC.

Foto 6d - Fotomicrografia com polarizadores paralelos (aumento 2,5 x). Aspecto geral da textura de arfvedsonita

álcali-feldspato glanito, com quartzo, feldspato alcalino turvo e riebeckita (azul escuro). Amosfla PK-129, n" de

or<lem 15. Procedência: grande matacão seccionado, junto a estrada, a + 10 km a NNW de Santa Luzia, Mun. de

Jaraguá do Sul, SC.
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3.2.1.9 - Granito Alto Turvo

O Granito Alto Turvo, figura 3 61, é um dos menos conhecidos maciços

graníticos da sMA. Tendo uma parte situada no Estado do Paraná (município de

Guaraqueçaba), outra no Estado cle São Pauio (município de Bar¡a do 'furvo)'

apresenta uma forma irregular, alongada na clireção NE-SW, segundo a qual mecle

cerca de 30 km, tendo uma áLrea de aproximadamente 120 km:. Coberto, de modo

geral, por intensa vegetação, tem relevo relativamente montanhoso, com altitudes

mais elevadas da ordem de 1300-1500m.

A única via <le acesso ao maciço é a rodovia BR-116' que passa junto à

borda N do corpo intrusivo,

A literatura geológtca não regtstra nenhum estudo específico sobre essa

manifestação plutônica da SMA. O pouco que se sabe sobre a mesma é fruto,

principalmente, de mapeamentos geológicos em escalas regionais (1:250 000,

1 : 100.000, I : 50.000) das folhas cartográficas que a contem (Trein et al., I 970 apud

Lopes Júnior etaL.,1977; Melcher et al.,l97l; Cordani et al., 1977; Melcher et al ,

1973; Algarte et a|.,1974; Morgental et a1,.,1975; Lopes Júruor et al, op. cit ; Silva,

1981a, b, c). lnicialmente, ela foi designada de "Maciço Alto Turvo" (Cordam e

Bittencourl, 1967). No mapa elaborado por Trein et al. (op. cit )' para a Comissão

da carta Geológica clo Paraná, foi refeúda entretanto como "Granito Rio Pardt-

nho"; e, a seguir, finalmente, como "Granito Alto Turvo" (Cordani et al., 1971),

designação esta que pÍrssou a ser correntemente usada ua literatura geológica.

O maciço é disco¡dante, em grande parte, das estruturas regionais NE-

SW, fazendo contato, a N, principalmente com gnarsses e migmatitos do Domínio

Ribeira; a W, sobretudo com os granitóides defomados deste domínio; e, a S e E,

com gnaisses granulíticos do Domímo Luis Alves.

As descrições feitas, até o presente, dos litotipos componentes dessa in-

trusão granítica, dão conta de que estes correspondem a homblenda biotita gtanitos

de coloração cinza claru ou cinza clara rosada, equiganulares, comumente isótro-

pos, de granulação em geral grossa. que se apresentam. ao microscópio, constittti-

clos por feldspato alcalino pertítico. plagroclásio (albita e oligoclásio) subordinado.

quaftzo, hornblenda verde e biotita castanha, além de minerais de alteração (clodta,
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epídotoesericita)eacessórios(titanita,allanita,lencoxênro.fluorita'zircão,apalt-

taeopacos).Taislitotiposseencontfambastantecataclásticosnasproximidades

das falhas que seccionam ou limitam o maciço

JuntoàextremidadeSWdessecorpoplutônico'ocorreumexpressivo

enxalne cle diques ácidos, constituídos por granito pórfiro, microgranito e granófì -

ro. orientados, na sua maior parte, segundo N30-50E, esses diques tem extensão

variando aproximadamente entre 1 e 4 km e largura de algumas dezenas até poucas

centenas de metros, estando alojados nos gnaisses granulíticos, nos granitóides de-

formados e no próprio Granito Alto Turvo.
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3.2.1.10 - Granito Dona Francisca e Granito Piraí.

3.2.1.10. I - Aspectos Gerais e Caracterização Petrogáfìca.

Rsses maciços graníticos da SMA, respectivamente hguras 3 .62 e 3.63,

localizados no NE do Estado de Santa Catarina (município de Joinville), são corpos

ígneos de forma aproximadamente circular (o primeiro) e irregular-, alongada se-

gundo NE-SW (o segundo), tendo aquele cerca de 70 km2 e este aproximadamente

45 km2 de área. Ambos foram identifìcados por ocasião de mapeamento geológico

em escala l:250.000 (Albuquerque et al., I97l), quando lbram rlenominados de

"Granito Alaskítico de Dona Francisca" e "Granito Alaskítico de Piraí". Aquele e

parte deste segundo maciço fbram mapeados, posterìormente, na escala l:100.000

(Daitx, 1979c).

Ambos maciços são constituídos por granitos hololeucocráticos - o Gra-

nito Dona Francisca, por microgranito, granito granofírico e granófìro; o Cranito

Piraí, por granito granofírico e granito "alasquítico". Tais litotipos são comumente

de coloração rosa clara, isótropos, de granulação fina (foto 7a), compostos essenci-

almente por feldspatos alcalinos (f'eldspato potássico e albita) e quartzo, tendo me-

nos de 1% de componentes máficos (clorita verde, mica branca, epídoto) e, como

acessórios, titanìta, fluorita e opacos. Destacam-se, como feições texturais típicas

desses litotipos, intercrescimentos granofíricos (entre feldspato alcalino e quartzo),

presentes em maior ou menor grau de intcnsidade (f'otos 7b e 7c).

3.2.1 .10.2 - Geoquímica

Duas amostras de cada um desses maciços fbram analisadas quimica-

mente, determinando-se nelas teores de elementos maiores, menores e ETR. Os

pontos ref'erentes a essas análises estão plotados nos mesmos diagramas preparados

para o Granito Marumbi, figuras 3.43, 3.44,3.45,3.46 e3.47, à exceção daqueles

ref'el entes aos ETR (determinaclos em uma âmostra de cada um dos maciços), que

são apresentados nas figuras 3.49 e 3.50.
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Nos diagramas que relacionam elementos maiores contra sílica, eviden-

cia-se, pnncipalmente, o seguinte: em comparação ao biotita álcali-feldspato granr-

to do Maciço Marumbi, os litotipos hololeucocráticos dos maciços Dona Francisca

e Piraí apresentam teores mais baixos de Na2O e CaO, bem como teores mais ele-

vados de K2O, Fe2O3, MgO e TiO2. Todas as amostras destes dois macìços são

mais potássicas do que sódrcas.

Nos diagramas que relacionam elementos menores e SiO2, destaca-se o

seguìnte: comparados, ainda, com o biotita álcali-feldspato granito do Granito Ma-

r-umbi, os litotipos em pauta das intrusões Dona Francisca e Piraí são mais empo-

brecidos em Rb e Y, e mais enriquecidos em Sr e Ba.

No diagrama triangular Rb x Ba x Sr, figura 3.46. os pontos referentes

aos dois maciços estão em posição conespondente à dos "granitos nomais", se-

gundo El Bouseily e El Sokkary (1975), enquanto que nos diagramas de Pearce et

al. (1984), frgwa3.47, estão no campo dos granitos intraplaca.

Os diagramas de ETR normalizados aos condritos. de cada um dos dois

maciços (Dona Francisc a, Pirai), figuras 3.49 e 3.50, mostram espectros coinciden-

tes, caracterizados principalmente pelo seguinte: ETRP não f¡acionados (padr'ão

plano); moderados fiacionamento de ETRL e anomalia negahva de Eu; abundância

em E'IR, para o La e Lu, conespondentes, respectivamente, a cerca de 250 x con-

ddtoe20xcondrito.

208



,f :--f ,^.\\Ë-*;,i[=íå,
{p4l*-**--*__n{

,,"ï-¡{ --t- -+- , --+- --+- i':'/--r'\.*--**.-*-.*1
\- --* -r- --ri

\--t- -r- --r- .t

- 

'\-j- --F 4

riøl ,À:*;\-u I ( '---.}----r I ), -, i|.\ t""/-I i lQ^/.."Ï
LEGENDA

GRÂNITO DONA FRANCISCA

ÀAOUe¡r'¡O - Par¡OPnOrgnOZO'lCO

610nul¡los

Conloto Aprox¡modo.

Fo¡ho Provdvet

Figura 3.62 - Mapa geológico do Graníto Dona Francisca e arredores.

PEÍRoGRAFra, olraçÃo ao-sr

PETROGRAF¡4, At¡ALISE OUIMIC{

PETROGRAF¡Ao

o

a



LE6EUDA
HOLOCENO

AROUEA¡IO-PALEOPROTEROZóICD

GRÂNITO PIRAí

Figura 3.63 - Mapa geológico do Granîto Piraí e anedores.

t#
" n2

-,/ I GRÀNITO

Gronulitos

o
O

o

eetnoenarra, alrduss ouimrca

pETRo_cRÁFra, ar'rÁLrse ouínrca,
DATAçAO Rb-Sr

PElROGRAFIA

CoÌdoto o.linido

Contqlo Apro¡ihodo

Folha o.finido



GRANITO DONA FRANCISCA

Prancha Fotográfrca 7



Foto 7a - Granófiro cor de rosa, maciço. Amostla PK-113. no de

ordem 84. Procedência: matacão de uma encosta- jtrnto ao

rio Cubatão (região N do maciço granítico).

Foto 7b - Fotomrcrografia com polarizadores cruzados (aumento

2,5 x). Albita idiomódìca (prismática) com manto de

feldspato alcalino, circundado por intercrescimentos

g.unófi.i"ot, rnicrogranito. Amosfia PK-l14, n" de ordem

i4. Procedência: afloramento à beira de estrada' junto ao

rio Cubatão (r'egião NW do maciço granítico).

Foto 7c - F otomicrografia com polarizadores cruzados (aumento

2,5 x). Pequeno cristal de feldspato alcalino (centro da

foto) com intercrescilnentos granofíricos em volta: granito

granofitico holo leuc ocrático. Amostla PK- I l2' n" de

órtlem 83. Procedêncra: mâtacão de ttma encosta (região

NW do maciço gtanítico).
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3.2.1 .11 - Granito Serra Alta

Este pequenino corpo granítico da SMA foi assinalado, peia pnmeira

vez, po¡ Trainini (1974), em afloramentos j unto à rodovia que liga Corupá a São

Bento do Sul, a aproximadamente 10 km a S desta cidade. O corpo tem forma apa-

rentemente ovóide, com área de aproximadamente 3 km2. Ocorre associado a ro-

chas vulcânicas ácidas (riolitos e traquitos) (Daitx, 1979c; Daitx e Czrvalho, 1980).

O litotipo que o compõe aflora, em geral, com acentuada alteração intempérica,

coloração rosa ligeiramente esverdeada, sendo leucocrático, equigranular, de granrt-

lação média. Macroscopicamente, se mostra formado por feldspatos, quartzo e

componente máfico, este sob a forma em geral de agulhas, dispersas ou formando

agregados radiais. Ao microscópio, revela-se constituído por mesopertita, qualtzo,

plagroclásio (muito raro) e anfibóiio (riebeckita), além de minerais de alteração e

acessórios (esfeno e opacos), podendo ser classificado como riebeckita álcali-

feldspato granito.

3.2.1.12 - Granito Serra da lgrej a

De forma irregular, alongada na direção geral NE-SW, o Granito Sena

da Igreja, figtra 3.64, é uma massa ígnea com cerca de 20 km de comprimento e

largura média em tomo de 3 km, com mais ou menos 60 km2 de área. Ele está situ-

ado nos municipios paranaenses de Morretes e Guaratuba. sendo, provavelmente, o

mais desconhecido dos maciços graníticos da SMA, em virtude, sobretudo, de sua

densa cobertura vegetal e da inexistência, pratrcamente, de vias de acesso ao mes-

mo.

O maciço foi mapeado nas escalas l:70.000 (Muratori et al., 1969) e

l:100.000 (Daifx, 1979d; Daitx e Carvalho,1980), quando for considerado como

formado por "granito subalcalino". Entretanto. análise petrográfica de uma amosh¿t

coletada na regrão central do corpo ígneo, por ocasião clos levantamentos do Proje-

to RADAMBRASIL, revelou composição de nebeckita álcali-feldspato granito

(Coinnho e Fernandes, 1982).



O maciço está relacionado a quatro sistemas principais de falhas: Nl0-

20 E, N50-60 E (direção coinciclente com a de alongamento do maciço), em tomo

de N80E e de N50W, mantendo ¡elacionamento, também, com a bacia wlcano-

sedimentar de Guaratubinh a, localtzada justo a W e SW, e com os diques ácidos

que ocorrem junto ao bordo NW de referida bacia. Tais relações, entre massas íg-

neas e elementos estruturais, examinadas no capítulo a seguir. são um ponto de

apoio importante, posto que bastante claras, para o entendimento da evolução tec-

tono-magmática da SMA no final dos tempos do Neoproterozóico.
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3.2.2 - I)ìques áci<los e manif'estações vulcânicas

Conforme já fbi visto em itens anteriores, os diques ácidos da SMA são

corpos que tem ampla clistribuição geográfica, estando concentrados, entretanto,

em três áreas: I - em torno tla bacia de Campo Ãlegre;2 - junto ao {lanco NW da

bacia de Guaratr-rbinha; 3 - a S do Granito Alto Turvo. A possança desses cor.pos

pode variar desde poucos metros até várias dezenas de metros (?). Sua extensão,

desconhecida em torno da bacia de Campo Alegre, alcança viirrios ou por-rcos qui,

lômetros, respectivamente, nas proximidades da bacia de Guaratubinha e a S do

Granito Aito Turvo.

Compõem tais corpos rochas que tem sido descritas corno micrograni-

tos, riolitos, tlaquitos, f'elsitos, granólìros e quartzo pórfìros. Leucocráticas, não

raro hololeucocráticas, essas rochas tem coloração vermelho-carne ou cinza aver-

melhada, são equi ou inequiEpanulales, de granulação tìna ou afanítica, com textu-

ras dos tipos porfìrítica" microgranular, granotïr'ica ou esf'erulítica. Naquelas com

textula porfirítica, os megacristais são de ortoclásio róseo (t a lOmm) e quaftzo

hialino seguidamente bipiramidal ( I a 5mm), raramente de plagioclásio cinza es-

branquiçado ou de minerais máfìcos cloritizados.

Daitx e Carvalho (l9tì()) descreveram, na região em torno da bacia de

Campo Alegre, diclues com espessura maior do que aquela habitualmente apresen-

tacla por tais corpos nesta região, com cefta dif'erenciação quanto a cor, granulo-

metria e textura: ¡ochas mais escuras, de granuiação mais fina" oom textura 1,luida1

ou esferulítica junto à borda dos diques, passando a rochas de granulação mais

grossa, em geral granulares, nas potções centrais desses corpos inh'usivos.

Não há dados, na literatura geológica, quanto à composição química de

tais corpos.

Quanto às manifèstações vulcânicas da SMA, verilìcou-se" atrás, que

elas poclem ocorrer de duas distintas rnaneiras: [ - em íntirna assooiação com um

maciço g anítico (Granito Morro Re<londo); 2 - entremeadas a depósitos sedimen-

tares (casos das ocouências das seqüências vulcano-sedimentares das bacias rle

Campo Alege e Guaratubinha e do gráben de Corupá). As rnanilestações ligadas
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ao Granito Morro Re<londo e aquelas cla bacia cle Campo Alegr.e e do gráben de

Corupá sào dominantemente ácidas:

Manif'estações ligadas ao Granito Morro Redondo:

- Vuicânicas ácidas: riolìtos afaníticos (ou vítr-eos), riolitos làneríticos

fìnos, riolitos pórlìros e riolitos com textura fluidal.

- Vulcânicas intermediárias: anclesitos e andesito-basaltos alàníticos ou

muito finos, eqr"rì a inequigran ulares.

- Vulcântcas básicas: basalto af'anítico ou de granulação fìna, ¡aramente

inequi granular com textura porfìrítica.

Manifèstações ligadas à bacia de Campo Aleg.e :

- I)if'erentes tipos texturais <le riolitos, traquitos e quartzo-traq uitos; lèl-

sitos, 1èlsófì¡os, traqui-andesltos, dacitos, meláfìros, bem como rochas

piroclásticas diversas (tufos, aglomeraclos, brechas, etc.).

Manifèstações ligadas ao gráben cle Corupá:

- Vulcânicas ácidas diversas, principalmente quartzo pórliro, alérn de

basaltos, melá1iros e piroclásticas (tufbs ácìdos, principalmente).

As manifestações <1a bacia cle Guaratubinha loraûì originalmente cles-

critas como correspondentes a lavas ácidas (principalmente, difètentes tipos de rio-

litos) e intennediárìas (anclesìtos e traquitos) (Fuck et al., |r9767b). lnvestigações

realizadas mais recentemente nesta bacia evidencraram, enh.etanto, que os depósi-

tos da mesma consistem dominantemente (90,,/o) de vulcânicas e vulcanoclásticas

cle composição ácida e intermecliirria (Castro et al., I 994).

No qurl se refère à composição químioa das vulcânicas da SMA, há da-

cios somente quanto àquelas ligadas ao Granito Morro Redon<lo e à bacia <le Cua-

ratubinha, como fì utos das investigações tlesenvolvidas, respectivarnente, por Góis

(1995) e Castro et al. (1994).

Cóis (1995), com lrase na lelação entre elementos quírnicos incompatí-

veis (Zr, Ce" f lf, La" Nb e Zr)" no padr'ão de ET'lì e na paragênese mineral de r:ioli-

tos c gtanitos da área clo Maciço Mon'o Redondo (Unitlade Papanduvas), chegou a

evidências da vinculação genética entre essas rochas, não tenclo obticlo evidências

conclusivas, entretanto, quanto à ligação entlc riolitos e basaltos clessa mesma área.
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As anìostras dc .ioiitos c granitos analisadas mostia.am altos tcoics cnr sio2,

Na2O-l-K2O, Fe2O3" F, Zr', Nb, Y e Th, bem como baixas concentrações em Cì2r(),

Mg0, 412C3, lJ¿i c Sr, caractcrístìcas simìlaics" cor.rloi.rnc rcgistr-a r.clbr.ido autor 
"

"dos granitos tipo - 4", atestando "o carátel alcalino-peralcaiino clestas rochas,'.

(lastro ct al. (1994), com dados cic clcmci.ttos rnaiorcs c tiaços, obtìvi_

ram evìdências da cogeniticì<lade t1e riolitos e andesitos <la bacia ile Guaratubinha,

conìo por cxcrnplo simila|icladc cla¡i iazocs Nb/Y c dos padrõcs dc distribuição clc

ETR, mostrando riolitos mais exaunilos em Eu e lcvemente mais enriquecidos em

Ë1'RP.



3.3 - Geocronologia

Os dados geocronológicos relativos às manif'estações magmáticas da

SMA (maciços graníticos e derrames vulcânicos) totalizam, pr€sentemente, pouco

menos de 170 determinações, obtidas por dif'erentes métodos, e praticamente todas

elas no Centro de Pesquisas Geocronológicas da Universidade de São Paulo

(CPGeo-USP). No conjunto de dados, predominam as datações Rb-Sr em rocha

total, das quais 70 constam do trabalho de Siga Júnior (1995), e 50 outras foram

acrescidas através do presente trabalho. Do estudo de Siga Júnior (op.cit.) ainda

constam 17 determinações K-Ar, 24 determinações de frações multigrãos de zircão,

bem como 4 determinações Sm-Nd em rocha total.

O apêndice 2 inclui os dados analíticos completos das determinações

Rb-Sr efetuadas pelo autor. Como todas as análises foram efetuadas no CPGeo-

USP, o autor remete a Siga Júnior (1995) para a caracterização das metodologias

empregadas, e das referências aos ffabalhos anteriores, cujos resultados já foram

por ele comentados. Neste apêndice, estão também os dados analíticos das deter-

minações Rb-Sr incluídas por Siga Júnior (op.cit.) para as rochas granitóides da

SMA, e que serão reinterpretados nos diagramas isocrônicos deste capítulo.

Todas as isócronas aqui apresentadas foram obtidas por regressão se-

gundo Williamson (1968), e os respectivos erros se referem ao intervalo de confì-

ança de 95Yo (crltélio 2o).

No quadro seguinte, 3.1, apresenta-se uma síntese dos dados relevantes

obtidos ou relatados por Siga Júnior (1995), referentes aos métodos U-Pb em zir-

cão, K-Ar em anfibólios ou biotitas e Sm-Nd (idades modelo T¡¡"a) em rocha total.



Quadro 3'l - Determinações radiométricas K-Ar, U-Pb e Sm-Nd nas rochas graníticas da SMA (para localização das
amostras, vide Siga Júnior, 1995).

Maciço

Agudos

K-Ar

AMOSTRA MINERAL IDADE(M.a.)

Morro Redondo

Anhangava

MJ-17 ANF 5BS !24

MJ-17 BIO 54MI

Graciosa

MJ-4414 ANF 565X20

Corupá

MJ-2888 BIO 549 +77

MI-292C BIO 587+11

MJ-640 BIO 569 +11

MJ-300 BIO 5I9 t13

Serra da Igreja

U-Pb

(Zircão, intersepto sup erior)

AMOSTRA IDADE (M a.)

MJ-166 ANF fi3 LZI

PK-CW-61 ANF s23 Ð.0

Marumbi

MJ-405C ANF 599 tzj
MJ-405C BIO 594 Ð3

Alto Turvo

MJ-132 594 !26

MO-133 ANF 5.7j !36
MO-56E BIO s64 Ðs
MO-161 BIO 4s6 85

MJ-ó59 589 + 37

Sm-Nd

(rocha total)

AMOSTRA eNd(5so) Tnv(M.a)

3/2016 BIO ó30 f20

MJ-640 s94 !64

MJ-163D ssO t6

MJ-132

MT.2'758

N{J-29LC

-12,69

-7,38

-'7,50

MJ.163A

2085

1978

1852

-12.20 t942



A caructerização geocronológica esboçada a seguir pretende dar suporte

ao modelo tectono-magmático sugerido pelo autor no presente t¡abalho. Frisa-se,

entretanto, que todos os métodos radiométricos empregados possuem limitações

interpretativas, inerentes à própria nai:ureza do par radioativo-radiogênico tttllizado,

e de sua mobiiidade nos diversos ambientes geoquímicos a que estiveram associa-

dos durante a evolução das respectivas rochas. Rochas vulcânicas ácidas, em es-

pecial, costumam apresentar grandes dificuldades interpretativas em razão de alte-

rações hidrotermais ou intempéricas que ocorrem após sua formação. por sua vez,

rochas granìtóides se formam em episódios complexos, por vezes de longa duração,

e os maciços graníticos raramente se apresentam como intrusões simples, devidas a

um só episódìo de cristalização magmática.

No presente trabalho, verificou-se que considerável pafte dos maciços

graníticos da sMA é constituída por granitóides que apresentam importantes varia-

ções faciológicas, as quais representam sistemas químicos diferentes. Não há

como verificar se e quando algumas das variações observadas poderiam ser partes

diferenciadas do mesmo corpo intrusivo, ou se tratar-se-ia de corpos intrusivos di-

ferentes, cristalizados em épocas sucessivas. Ao mesmo tempo, não há como veri-

ficar se determinadas regiões aparentemente homogêneas de muitos maciços não

poderiam ser integradas por inúmeros corpos intrusivos contíguos, formados a par-

tir de uma mesma fonte magmétttca, mas durante certo intervalo de tempo.

O problema relativo à interpretação geocronológica em maciços grani-

tóides complexos, e notadamente no que se refere ao método Rb-sr, foram aborda-

dos por Vlach e Cordani (1986), para o caso do Maciço de Morungaba, Sp. Nesse

trabalho, os citados autores evidenciaram a grande dificuldade de caracte¡izar

como estritamente cogenéticas as amostras de conjuntos de rochas graníticas,

mesmo as de grande afinidade química, e mesmo as provenientes de um só aflora-

mento. Ao que parece, em muitos casos, os magmas granitóides não conseguem

uma homogeneização completa para os isótopos de sr, possivelmente como reflexo

de misturas incompletas de materiais difèrentes, na fonte, ou na assimilação de

materiais crustais. com isto, a caracterização de uma "razão inicial SrgT/srg6,'



para um magma granítico torna-se complicada, bem como a obtenção de isócronas

de boa qualidade, com seus pontos perfeitamente colineares.

No caso das manifestações magmáticas da SMA, e utilizando pratica_

mente o mesmo acervo de dados geocronológicos, siga Jr. (1995)iá havia caracte-

rizado o período entre 600 e 570 M.a. para a f'ormação das rochas graníticas de

"na|ureza alcalina-peralcalina", bem como para o vulcanismo associado às bacias

de campo Alegre e Guaratubinha. o esf'orço do presente autor, ao acrescentar 50

datações adicionais pelo método Rb-sr, foi o de tentar identif-rcar, através de ìsó-

crona Rb-Sr de amostras dos mesmos afloramentos, a época de alguns episódios de

cristalização, e se possível com cefta precisão.

Infelizmente, no momento, não há datações disponíveis para a SMA

com a precisão que seria desejável. com uma única exceção, de uma determinação

u-Pb em zircões de um granitóide do maciço de corupá, cuja precisão foi de cerca

de l%, todas as demais mostraram erros experimentais de aproximadame nte 4 a
60/o, o que significa incertezas analíticas da ordem de 20 a 30 milhões de anos para

o hnal do Neoproterozóico. Isto torna impraticável qualquer tentativa de se esta-

belecer alguma seqüência interna para o episódio tectono-magmático da sMA fo-

calizado neste trabalho. Para o futuro, deverão ser buscadas determinações em

cristais isolados de zircão, de amostras escolhidas, e possivelmente datações

k40/A139 em anfibólios e micas.



3.3.1 - Análises Rb-Sr

sobre estas análìses, serão efetuados alguns comentál-ios específicos, a

seguir, de preferência associados com as determinações novas, efetuadas pelo au-

tor, e reinterpretando, quando for o caso, resultados já incluídos e comentados por
siga Jr. (1995). Por outro lado, cabe observar que de uma maneira geral continuam

válidos os coment¿írios e interpretações aventados por aquele autor.

3.3. l. t - Granito Agudos

Para este maciço granítico, os melhores resultados referentes ao método

Rb-Sr provêm da pedreira Sepamar, situada na parte norte da intrusão (unidade

serra do Tronco), de cujas amostras foi construída a figura 3.65. Trata-se do aflo-
ramento PK-061, com amosffas muito favoráveis, ricas em Rb (mais de 200 ppm) e

relativamente pobres em Sr (sempre abaixo de g0, e algumas vezes com cerca de 5
ppm). A isócrona resultante, de qualidade aceitável, apresenta idade de 55g+9

M.a., com Ro:0,7089+ 0,0030.

A fìgura 3.66 reúne amostras de vários afloramentos de rochas perten-

centes à unidade Piador-cabral, coletadas entre as localidades de Agudos do sul e

Tujicas do Sul, incluindo a amosffa vG-227, proveniente do s do maciço. A ca-

racterística principal destas amostras é a quantidade de sr elevada, sempre superior

a i30 ppm, e chegando em alguns casos a superff i000ppm. A melhor reta traçada

pelos pontos analíticos pode ser considerada uma isócrona de referência. Seu va-

lor, de 579+5 M.a., com R0:0,7054=r0,000i, é pouco superior ao do afloramento

PK-061. Tentativas de refìnamento interpretativo deste conjunto de dados Rb-sr
levou à construção de dois diagramas isocrônicos adicionais. um deles, utilizando
as amostras dos afloramentos MJ-I09 e MJ-l28, ambas coletadas por o. siga Júni-

or próximas a Agudos do Sul, forneceu idade aparente de 59l.L5g M.a., com

R0:0,707$0,001 e MSWD:0,63. O outro, utilizando as amostras restantes, fbrne_

ceu idade aparente de 573+5 M.a., com p.o:0,7054+0,0001 e MSWD:3,77.

os resultados acima pouco esclarecem quanto a possíveis diferenças de

idade, mas evidenciam possível variação na razão inicial das amostras MJ-109 e

MJ-128, indicando materiais diferentes e não estritamente cogenéticos.

223



Doquadro3'l,poclemserconsideradosconcordantesosresultadosob-

ddospelométocloU.Pbemztrcão(594+26M.a.)emrochadaUnidadeSerrado

Tronco (região N do maciço) e pelo método K-Ar (585+24 M.a.) na amostra MJ-17

da unidade Piador-cabrai (região centro-oeste da intmsão). considerando-se que

a idade isocrônica (figura 3.66) também se apfesenta concordante, dentro do ero

analítico, parece lógico considerar que grande pafie das rochas componentes do

Granito Agudos se formaram durante curto período de tempo, por volta de 580+20

M.a.

ocasodoafloramentoPK-06ldevesertratadocomosdevidoscuida.

dos. É possível que a idade cle 558+9 M.a represente, de fato, uma época mais

nova de formação de rochas (Unidade Serra do Tronco). Entretanto, a razão inicial

mais elevada (Ro:0,709) em rochas relativamente pobres em Sr, faz com que não

se exclua a hipótese de rejuvenescimento com re-homogeneização isotópica de sr

nas amostras do afloramento PK-061, durante uma fase posterior de reaquecimento

do maciço, com mobilização química de Rb e Sr.

Mobilizações posteriores à formação das rochas do maciço são confir-

madas pelos resultados aparentes de uma isóc¡ona mineral de frês pontos, utilizan-

do os dados constantes em Siga Júnior (1995), e obtida em biotrta, anfibólio e ro-

cha total da amostra MJ-17. A idade resultante, de 443+ 27 M.a', indica rejuve-

nescimento associado a hidrotermalismo durante ajustes tectônicos regtonais tzr-

dios,

3.3.1.2. - Granito Morro Redondo

Vários afloramentos deste maciço foram amosfrados para datações Rb-

Sr em rocha total. Entretanto, o conjunto de dados resultantes não permite uma

interpretação inequívoca a respeito da formação e evolução do corpo lntrusivo. A

fr,gra 3.67 inclui pontos analíticos de três afloramentos da porção SE do maciço

(Unidade Quirin), proximidades de Gatuva. Caracteristicamente, as rochas se

apresentam ncas em Rb, e com teores de Sr variando entre 35 e 70 ppm. Na figu-

ra. os pontos analíticos apresentam enoffne drspersão motivada, sem dúnda, por

mobilidade química de Rb e Sr em épocas posteriores à formação das rochas.

Entando-se pontos muito fora de alinhamento, pode ser obtida uma leta de ajuste
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passando próxima dos pontos pK-120a, pK-120j, pK-120n e CW_66, que coffes_

ponderia a uma idade de 632+30 M.a., com razão inrcial p.0:0,702. por sua vez, a

fìgura 3.68 inclui v¿írios afloramentos da região N do maciço, cuja característica

principal é o conteúdo baixo em sr, em geral abaixo de 40 ppm. os pontos estão

muito dispersos com relação à reta de melhor ajuste; e, se f'orem descartados

aqueles claramente não alinhados, pode ser obtida uma idade aparente de 604+9

M.a., com R0-0,71 37+0,001 6.

Cabe assinalar que, no caso do Granito Morro Redondo, Siga Júnior

(i995) obteve uma idade u-Pb em zircão de 5gg{37 M.a. em amostra da região

central do maciço (unidade euiriri), bem como uma idade aparente K-Ar
(anfibólio) de 565-120 M.a. em outra amostra, desta feita da região N do maciço.

considerando-se todos os e''os experimentais envolvidos nos diversos

métodos, bem como a incetfeza dos dados Rb-sr, também para o caso do Granito

Morro Redondo uma idade "preferencial" de 5g0+20 M.a. não parece fora de pro-

pósito.

3.3.1.3. - Granito Graciosa

Apesar de terem sido analisadas muitas amostras (25) provenientes deste

maciço pelo métodos Rb-Sr, os diagramas isocrônicos resultantes mostraram-se de

interpretação muito difícil, de modo que todos os dados foram incluídos no dia-

grama da figura 3.69. com exceção de quatro âmostras localizadas na região S do

maciço, nas proximidades da estrada da Graciosa, com conteúdo em sr ent¡e 400 e

600 ppm, todas as demais se mostraram relativamente homogêneas, com teores de

Rb entre 100 e 200 ppm, e teores de Sr entre 80 e 300 ppm.

A figura 3.69 mostra grande dispersão, sendo viável apenas observar a

tendência das amostras e sua relação com uma isócrona de referência de 5g5+l l
M.a. e Ra:0,7 07 6+0,0002. Dos cálculos foram excluídas as amostras pK-012a,

PK-012c e PK-012f, obviamente fora da tendência prìncipal ao alinhamento, e

também as amostras MJ^297 e MJ-298.3, coletadas por o.siga Júnior na região s
do maciço, ao longo da estrada da Graciosa, e que representam material claramente

difèrente, com R¡ mais baixo, da ordem de 0,705.
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Cabe observar que uma datação U-Pb em zircão obtida por Siga Jr.

(1995) em amostra da parte setentrional do maciço mostrou-se pouco precisa, com

valor de 5941-64 M.a.,, enquanto que três datações K-Ar em biotitas, de dife¡entes

pafies do maciço, apresentaram idades aparentes discordantes, a mais antiga delas

com 587t11 M.a..

Uma vez mais, a atribuição de uma idade "preferencìal" de 580t20 M.a.

para caracterizar o maciço parece viável.

3.3.1 .4 - Granito Anhangava

Tentativas de datação pelo métodos Rb-Sr deste maciço granítico foram

efetuadas em dois al'loramentos, inicialmente por Siga Júnior (1995) em uma

amostra (MJ-291) da borda W da intrusão (Unidade Serra da Boa Vista); e, em se-

guida, no presente trabalho, em amostra da parte central da intrusão (Unidade Sena

do Baitaca) (PK-020). As do afloramento MJ-291 possuem teores elevados em Rb,

bem acima de 200 ppm, e teores em Sr entre 60 e 110 ppm; aquelas do aflora-

mento PK-020 apresentam menores teores de Rb (entre 130 e 230 ppm) e teores

baixos de Sr, sempre inferiores a 30 ppm.

A figura 3.70, referente ao afloramento MJ-291, apresenta gande dis-

persão dos pontos, e uma reta de ajuste correspondente a uma idade rle 610+26

M.a.,, com Ro:0,7177+0"0080. Por sua vez, a figura 3.71, relativa ao afloramento

PK-020, corresponde a uma isócrona de 520+30 M.a., com R0:0,7085.10,0040.

O ponto PK-020g representa um dique de aplito intrusivo no aflora-

mento PK-020, e a idade calculada desta amostra (utilìzando-se Ro:0,705) é de

536+16 M.a. . Cabe assinalar que uma idade aparente K-Ar em biotita obtida na

parte ocidental do maciço (ver quadro 3.1) resultou em 549+17 M.a., corespon-

dendo ao último resfriamento do sistema abaixo de 250'C.

Com relação aos demais maciços intrusivos, este de Anhangava é o pri-

meiro em que aparecem evidências de sistemas formados em épocas sensivelmente

diferentes, e também o primeiro em que, aparentemente, a razão inìcial de uma de

suas rochas (MJ-291) parece ser extremamente elevada, indicando formação a par-

tir de refusão crustal.
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Também no caso deste maciço, como foi discutido para o Granito Agu-

dos, não pode ser excluída a hipótese de rejuvenescimento com re-homogeneização

isotópica de Sr nas amostfas do afloramento PK-020, durante uma fase posterior de

reaquecimento do maciço, com mobilização química de Rb e Sr'

3.3.1.5 - Granito Corupá

Dispõe-se, para o Granito Corupá, de 14 amostras já registradas por

siga Júnior (1995), provenientes das regiões central e S do maciço. A essas foi

acrescentada um a datação do afloramento PK-129, de sua região N

Siga Júnior (1995) apresentou um diagrama isocrônico restrito aos aflo-

ramentos MJ-l63 e MJ-164, da parte N do maciço, resultando numa idade apa¡ente

de 550*26 M.a., com R{:0,707+0,0001 e MSWD:I,34 Entretanto, se todas as

amosras analisadas forem consideradas (figura 3.72), a reta de ajuste conesponde

a uma idade menor, de 500+10 M.a., com Ro:0,7099*0,0002 e MSWD:28,0

Deve ser considerado que as amostras são provenientes de diferentes afloramentos'

a reta de referência traçada no diagrama indicando apenas uma tendência Por ou-

tro lado, os valores aparentes jovens deste maciço são confirmados pelas idades

âparentes K-Ar obtidas em dois anfibólios das partes N e S do corpo intrusivo

(quadro 3. 1).

Siga Júnior (1995) obteve, em amost¡a do afloramento MJ-163 da parte

centro-norte desta intrusão, uma idade U-Pb em zircão. O ¡esuitado, 580+6 M.a., é

o que apresenta maior precisão denf¡e todas as datações geocronológicas da SMA,

e deve representar a cristalização magmática da rocha em questão, Verifica-se

imediatamente que, mesmo que os valores obtidos pelos métodos Rb-Sr e K-Ar

sejam menos precisos, e além disso apresentem dúvidas quanto ao seu valo¡ inter-

pretativo, há uma dife¡ença imporlante, da ordem de 40 M.a. ou mais entre um epi-

sódio formador de ¡ochas e um possível episódio de aquecimento acima de 500'C,

com redishibuição de estrôncio e escape de argônio de anfìbólios. Possivelmente

seja esta a melhor evidência geocronológca para uma evolução tectônica complexa

da SMA, após os episódios principais de formação e alojamento das rochas grani-

tóides.



3.3.1.6 Maciços Dona Francisca, Piraí, Serra da Igreja, Marumbi, Alto Turvo, Gua-

raú e Mandira

Os dados geocronológicos referentes a estes maciços são muito escas-

sos. A figura 3.73 apresenta os poucos clados existentes pelo métodos Rb-Sr e sua

posição em relaçâo à isócrona de referência da pedreira Sepamar (PK-061) do

Granito Agudos. Os pontos relativos às amostras dos maciços Piraí e Dona Fran-

cisca apresentam teores de Rb da ordem de 140 ppm, e teores de Sr próúmos de 50

ppm. Os demais representam amostras dcas em Rb (acima de 200 ppm) e pobres

em Sr (abaixo de 20 ppm), típicas de sistemas fortemente diferenciados no sentido

do polo alcalino.

O exame da figura 3.73 não permite interpretações inequívocas a respei-

to das possíveis correlações de idade, em vista de possíveis diferenças nas razões

iniciais do Sr; e, também, em vista de possíveis imprecisões nas determinações de

Sr total nas ¡ochas com baixos teores neste elemento.

As idades aparentes K-Ar desses maciços também pouco esclarecem,

sendo cligno de nota o valor aparentemente anômalo (em relação aos demais do

quadro 3.1) da biotìta da amostra 312016, do Granito Alto Turvo. lnteressante no-

tar, também, os valores concordantes obtidos em anfibólio e biotita da amostra MJ-

405C, do Granito Sena da Igreja, por volta cle 590 M.a..

3.3.2 - An¿i,lises K-Ar

No quadro 3.1 apresenta-se o conjunto de dados K-Ar existentes até o

presente para a SMA, já comentados individualmente durante a discussão dos itens

apropriados. Apreciados em conjunto, verifica-se imediatamente que dois valores

apaÍentes destoam em relação aos demais: aqueles das biotitas da amost¡a 3/2016

(aparentemente muito elevado) e da amostra MO-161 (aparentemente muito baixo).

Quanto aos demais, os valores mais elevados e próximos de 5 80 M. a. (anfibólios

MO-133, MJ-l7, MJ-4414 e MJ-405C, bem como as biotitas M-O56E, MJ-292C,

MJ-640 e MJ-405C) são concordantes, dentro do eno experimental, com aqueles

dos métodos Rb-Sr e U-Pb em zircões, e podem representar o resfriamento sucessi-

vo à própria cristalização das rochas magmáticas.
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Por outro lado, os demais resultados, entre 520 e 540 M.a., poderiam sr-

gnificar episódios de rejuvenescimento isotópico, ocorridos em função de reaque-

cimento dos materiais durante episódios tectônicos ou tectono-magmáticos posteri-

ores à formação dos sistemas.

3.3.3 - Análises Sm-Nd

Apenas quatro anáLlises pelo método Sm-Nd se fazem disponíveis para

as rochas granitóides da SMA, todas elas apresentadas por Siga Jr. (1995). Embora

nada possam revelar em relação à época do alo.jamento das mesmas, as anáilises são

significativas quanto à origem do material intrusivo, visto que os valores de €f¡¿(ssot,

todos eles negativos, indicam participação de material crustal pré-existente na

constituição dos magmas graníticos. Além disso, os valores de T¡¡a, entre 1850 e

2100 M.a. (ver quadro 3.1) sugerem duas possibilidades: a primeira delas poderia

ser uma refusão total de material crustal de idade transamazônica para a geração

dos corpos granitóides. A segunda, que o presente auto¡ considera mais provável,

seria uma assimilaçâo, por parte dos magmas do Neoprotero zóico, de material

crustal arqueano da região do Cráton de Luís Alves, contendo apreciável quantida-

de de teras raras.

3.3.4 - Conclusões

Considerando-se todas as informações sobre datações radiométricas ob-

ridas até o presente a respeito das manifestações ígneas da SMA, bem como as re-

lações de campo que estas mantém entre si e com os depósitos sedimentares cone-

latos, chega-se às seguintes conclusões possíveis:

- O plutonismo predominantemente ácido e granítico da SMA parece

apresentar um episódio maior de formação de rochas, por volta de 580 M4 repre-

sentado pelos maiores e alguns dos menores maciços - Agudos, Morro Redondo,

Graciosa, Corupá (parcialmente), Anhangava. Pouco ou nada pode ser menciona-

do sobre a possível duração deste plutonismo em cada maciço, em virhrde da es-

cassez de dados dìsponíveis e, particularmente, de sua baixa precisão.
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- Possivelmente, ocorreu (ocorreram) outra(s) fase(s) de formação de

rochas. por volta de 560-540 Ma. acompanhada(s) de aquecimento e rejuvenesci-

mento dos materiais anteriormente formados.

- O vulcanismo das bacias de Campo Alegre e Guaratubinha, bem como

do gráben de Corupá seria, pelo menos em parte, penecontemporâneo das mani-

festações plutônicas mais jovens da SMA. Ta1 conclusão se aproxima daquela a

que chegou Siga Júnior (1995), ao focalizar o problema da possívei equivalência

temporal entre plutões graníticos e rochas vulcânicas de referidas bacias vulcano-

sedimentales.

- A atividade ígnea fissural, evidenciada pelos numerosos diques de ro-

chas ácidas dessa região, é posterior aos depósitos vulcano-sedimentares e aos ma-

ciços graníticos. A única análise disponível para aquele conjunto de rochas ácidas,

do dique de aplito PK-020g encaixado no Granito Anhangava, resultou na idade

calculada de 540 M.a. .

- As razões iniciais 875r/865r, na maioria dos diagramas isocrônicos

apresentados, não apresentam a necessária precisão para interpretações seguras, em

vista das dúvidas existentes quanto à cogeneticidade das amostras, bem como

quanto à sua geoquímica Rb/Sr, com razões geralmente elevadas. Nas fìguras

apresentadas, os valores normalmente apresentam-se próximos de 0,707, com ex-

ceção daqueles extremamente elevados da figura 3.70, relatla à borda W do Gra-

nito Anhangava (Unidade Sena da Boa Vista) e da figura 3.68, referente à região N

do Granito Morro Redondo. Valores entre 0,705 e 0,710 normalmente indicam

misturas de material mantélico juvenil com material crustal pré-existente. Esta

possibilidade é também sugerida pelas poucas análises Sm-Nd disponíveis no mo-

mento.

- As datações K-Ar mais significativas parecem confirmar a época pró-

xima de 580 Ma para a formação de muitas das rochas graníticas, e a existência de

possíveis episódios de aquecimento posteriores, até pelo menos por volta de 520

M.a..
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3.65 - Diagrama isocrônico Rb-Sr do afloramento pK_061 (pedre¡ra
Sepamar, Unidade Sena do Tronco) do Graniio Agudos.
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3.69 - Diagrama isocrônico Rb_Sr de rochas do Gran¡to Gracrosa.
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4 - CONI}TCIONANTES TECTÔNICTS

A aglutinação das massas continentais que, durante o Neoproterozóico,

fez nascer o "Supercontinente Gondwana" gerou compressões entre as mes las,

que reativaram zonas tectônicas antigas e produziram muitas outras, determinando

novos cenários tectônìcos. Assim, no Cráton de Luís Alves, e em sua borda rege-

nerada (anexo 1), estruturas pretér'itas foram reativadas, enquanto outras surgiam.

Entl'e as feições tectônìcas principais das referidas áreas, destacam-se

três, por corresponderem, ern glande parfe, a limites geotectônicos importantes, no

modelo de compartimentação geotectônica adotado neste trabalho: I - zona trans-

coffente Rio Piên; 2 - lineamento Corupá; 3 - lineamento Palmital (ou Garuva).

A zona transcon ente Rio Piên, que conesponde à área onde estão aloja-

dos os granitóides deformados da Suíte Granítica Rio Piên, representa a feição

tectônica mais marcante da reglão em estudo. Trata-se de uma faixa de direção ge-

ral NE-SW, possível continuação, para SW, do falhamento de Cubatão, que marca

o limite entre a borda regenerada e antepaís do Cráton de Luís Alves. Ela atravessa

por inteiro referida região, com largura variável de até 20 km. Interrompida por

quatro nraciços graníticos, esta estrutura faz contato, a N com terrenos gnáissico-

migmatíticos, e a S com te enos granulíticos, sempre através de faixas estreitas,

com vários metros de espessura, de rochas cataclásticas (milonitos, protomilonitos,

protocataclasitos) gerados em duas fases de deformação, de acordo com Machiave-

lli et al. (1 993). Pequenas falhas que seccionam o Granito Agudos, alojado em

grande parte ao longo desta faixa tectônica, sugerem que tal estrutura se reativou

com movimentaçâo dextr'ógila.

O lineamento Corupá separa a área plenamente cratônica do antepaís do

Cráton de Luís Alves, corespondendo, possivelmente, a uma estrutura antiga desta

entidade geotectônica, reativada por ocasião de compressões NE-SW, quando pas-

sou a ser uma das falhas delimitantes do gráben de Corupá.

O linearnento Palmital representa o limite SW do Cinturão Móvel Par-a-

naguá com o Cráton de Luís Alves, consistindo provavelmente numa falha origi-

nalmente tensional relacionada à colisão do Cráton de Luís Alves com massas vin-



das de NW, interpostas entre este e o Cráton do Paraná. Posteriormente, com a co-

lisão por volta de 540 M.a. daquele cráton (Luís Aives) com massas provenientes,

desta feita, de NE, e representadas pelos terenos do Cinturão Móvel Paranaguá,

interpostos entre este mesmo cráton e aquele do Congo, referida falha teria se

compoftado como uma transconência de deslocamento levógiro.

Tendo por condutos sistemas de fàlhas gerados por esforços tensionais,

os magmas graníticos produziram, na crosta, manit'estações ígneas típicas de ambi-

ente distensivo: massas graníticas relativamente homogêneas, essencialmente isó-

tropas, isentas de deformação, bem como derrames vulcânicos seguidamente inter-

calados com estratos e camadas sedimentares horizontais ou sub-horizontais. Ori-

entações texturais e estruturais constatáveis nesse colpos ígneos são feições relaci-

onadas à movimentação dos magmas, ou ligadas a perturbações tectônicas clara-

mente posteriores à fbrmação desses corpos. Em vista disso, o presente autor está

convencido de que o aloj amento na crosta das manifestações ígneas da SMA ocor-

reu num abrangente ambiente distensivo de grande escala.

A seguir, será examinada a relação espacial dos corpos ígneos com as

estruturas rúpteis, em dois segmentos da SMA: na "Á¡ea l"(figuras 4.1 e 4.2), em

que se encontram os maciços Agudos, Morro Redondo, Corupá, Piraí e Dona Fran-

cisca, bem como a bacia de Campo Alegre e o gáben de Corupá; na " Area 2"

(f,igura 4.3), em que se localizam o Granito Sena da lgreja, a bacia de Guaratubi-

nha e o notável enxame de diques ácidos a NW desta estrutua.

Na "Área 1", abstraídas as falhas que seccionam o Granito Agudos (não

representadas na figura 4.1), as lestantes se enquadram em quatro sistemas de es-

truturas rúpteis: N20-30W, N50-608, N20-308 e N70-80E.

As falhas das bordas ocidental e sul-oriental da bacia de Campo Alegre

pefieneem ao sistema N20-30W, enquanto que aquelas que delimitam o gáben de

Corupá ao sistema N50-60E. Os sistemas N20-30E e N70-80E correspondem às

zonas de cisalhamento do extremo S da SMA (região de Pomerode - Luís Alves -

Massaranduva), estensivas, pelo menos, atê, área do rio Itaj aiAçu (fbra da SMA).

As falhas N30W da borda ocidental da bacia de Campo Alegre,baliza-

das pelas localidades de São Bento do Sul e Pomerode, são claramente truncadas
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pelo gráben de Corupá, ou terminam nesta estt'L¿tura' enquanto que o mesmo pare-

ce ocorTel com as falhas da outra borda, sul-oriental, da referida bacia (arrexo 1).

Por outro lado, a forma desta estrutura pode ser caractenzada como um ''C'' aberto,

cuja porção meridional, de direção N30W, acaba j unto ao Granito Corupá' enquan-

to que a outra porção, setentrional, está disposta (alongada) segundo N50-60E' Tais

fatos conduzem, em resumo, à idéia de que a parte S desta bacia' que seria contem-

porâneadosistemaN20-30W,émaisvelhadoquesuapafteN'queseriacontem-

porânea do sistema N50-60E.

oGranitoAgudos,antesdeserseccionadoporfalhastlansconentes

NE-SW, da zona transcofrente rio Piên, ocorria aparentemente de modo análogo

ao Granito Morro Redondo, isto é, com forma aproximadamente retangular e dis-

posto (alongado) na direção N30w. Posicionava-se, possívelmente, justo a NW da

bacia de camoo Alegre (ver figura 4.2), de cujos derrames vulcânicos de composi-

ção ácida poderia ser o equivalente plutônico.

o relacionamento entre as massas graníticas e os sitemas de estruturas

rupteis na "Á¡ea 1" parece claro: o sistema N50-608 é mais visível (pervasivo em

toda área), estando associado a quase todos os maciços - Corupá, Piraí, Dona

Francisca e Morro Redondo (subsidiariamente); o sistema N20-30W é entrevisto

apenas nos dois maiores corpos graníticos - Agudos e Morro Redondo, podendo ser

inferido para os maciços Dona Francisca e Corupá como importante durante o alo-

jamente inicial.

Chega-se, então, a que o atual cenário tectono-magmáticos da "Área 1"

foi determinado por duas fases de distensão da litosfera. Na primeira (figura 4. 1),

em que a distensão ocolleu segundo NE-SW, se formaram as falhas do sistema

N20-30W (falhas tensionais e de gravidade). Associados a essas estrufuras surgi-

ram a metade S da bacia de Campo Alegre e a maior parte do material dos macìços

Morro Redondo e Agudos. Na segunda fase (figura 4.2), em que a distensão se

manifestou segundo NW-SE, se constituíram as falhas do sistema N50-608

(tensionais e de grar.rdade) e os dois sistemas coryugados de zonas de cìsalhamento

do extremo S da SMA, Em ligações com tais estruturas surgiram os diques ácidos

(segundo N50-608) e material ígneo adicional, em especial nos maciços Corupá,

Piraí e Dona Francisca.



Na "Area 2 " (frgura 4.3), repete-se praticamente o cen¿á¡io tectono-

magmático determinado pela segunda clistensão na "Área I " : falhas de direção

próximas de N45E, que delimitam a bacia de Guaratubinha; dois sistemas de es-

truturas cisalhantes (N108 e N80E); corpo ígneo alongado (Granito Serra da Igre-

ja) e diques ácidos dispostos segundo a mesma direção (N45E) de alongamento

daquela bacia. O sistema N20-30W é praticamente "invisível" nesta área.

O importante enxame de diques ácidos localizado justo a S do Granito

Alto Turvo (hgura 3.61), com direção geral próxima de N50E, indica abertura da

crosta coerente com esforços atuantes na segunda fàse distensiva acima desc¡ita.

Casos quase análogos ocorrem, por outro lado, nas regiões mais setentrionais da

SMA (regiões clos maoiços Guaraú e Mandira e arredores) (Algarte et al., 197 4;

Morgental et al., 1975; Batolla Júnior et al., 1981). Aí, massas graníticas, diques e

principais falhas indicam, também, distensão segundo NW-SE.

Resumindo, registra-se que, ao longo de tocla a SMA há sistemas rúpteis

de faìhas coerentes com os esforços distensionais que os geraram. O mais visível é

o sistema -N50E (falhas de gravidade e falhas tensionais), ao qual estariam ligadas

as vulcânicas de Gua¡atubinha e de Campo Alegre (parcialmente), bem como boa

parte dos maciços graníticos e dos diques ácidos. O sistema N20-30W é apenas

entrevisto, a ele estando ligado o material ígneo que, essencialmente, constituiu os

maiores maciços - Agudos, Graciosa./Marumbi e Morro Redondo, além de formar

as vulcânicas ligadas a este último corpo plutônico e aquelas da bacia de Campo

Alegre (parcialmente). O fato da porção S desta bacia, limitada por falhas N20-

30W, não se ter desenvolvido no sentido NNW, deixando assim de avançar na bor-

da regenerada do Cráton de Luis Alves, atribui-se a comportamento incompetente,

à época da distensão NE-SW, das rochas componentes de tal bor<ia. Illies (1981)

explicou desta maneira, também, porque o desenvolvimento de estruturas do tipo

gráben não ocoffeu em certos terrenos (pouco competentes) do amplo domínio do

"Rhinegraben", Acredita-se que boa parte das feições tectônicas da SMA já existi-

riam anteriormente ao Neoproterozóico, ao fìnal do qual f'oram apenas reativadas.

Finalmente, as mudanças no campo dos páleo-esf'orços distensivos estiveram rela-

cionadas à evolução do processo de aglutinação continental.
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Figura 4.1: " Area I',- falhas, Granito Agudos (com sua forma originalprovável) ( I ), Granito Mor¡o RedonJo (2)' e depósitos vulcano_
sedimentares da bacia de Campo Alegre (3). ño 
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Figura 4.2: " Area 1"- falhas, gráben de Corupá (1), zonas de
cisalhamento (2), dique ácido (3) e maciços graníticos de Corupá (4),
Piraí (5) e Dona Francisca (6) (SC). No canto superior direiro,,
elipsóide de deformação, referente à segunda fase de distensão da
SMA, relacionando elementos estruturais e massas ígneas.
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Figura 4.3: "Area 2" - Falhas, diques ácidos e maciço granítico da

região da serra da Igreja e arredores (PR). Seg. Daitx (1979d), com

modificações. No canto inferior direito, elipsóide de deformação,

referente à segunda fase de distensão da SMA, relacionando elementos

estruturais e massas ígneas.
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s - EvoLUÇÃo TECTONO-MAGMÁTrCA DA SMA

5.1 - A aglutinação do Gondwana e seus reflexos tectono-magmáticos no Cráton de

Luís Alves.

O processo de aglutinação mútua que ievou várias massas continentais

(crátons) a constituírem o "Supercontinente de Gondwana"teve seu inlcio por volta

de 800 M.a., sendo concluído bem no fìnal dos tempos do Neoproterozóico. Ele

deconeu, conlorme assinalado no início cleste trabalho, através <le subclucções su-

cessivas de litosfera oceânica, com desaparecimento de fundos oceânicos e forma-

ção consequente de atcos magmáticos, ao que se seguiram colisões entre estes e as

referidas massas continentais.

O cráton de Luís Alves, cujo antepaís e borda tegeneracla são o sítio do

tnagmatismo em estudo nesta tese, foi uma das (micro) massas continentais sub-

metidas a tal aglutinação. Ele colidiu inicialmente, por volta de 600 M.a., com o

arco mãgmático Três Cómegos, vindo de NW e lepresentado, hoje, pelo CTC

(Complexo Cranítico Trôs Córregos). A seguir, por volta de 550 M.a., colidiu com

novo arco magmático, provindo desta feita de NE e conespondente, atualmente,

aos teffenos do Cinturão Paranaguá, pafie integrante da 'Micro-placa Sera do

Mar" na visão de Campos Neto e Figueireclo (1995).

Como consecluência de tais colisões, surgiram neste cráton esforços de

todo tipo, inclusive distensivos, gerando sistemas rúpteis de falhas e reativando es-

trutmas pré-existentes. Por fà1has tensionais N30W e N508, formadas neste con-

texto, e clurante cefio período de tempo, ascencleram os magmas granitóides na

crosta, resultando nos plutões e nas manifestações vulcânicas, por lim nos diques,

que representam a atividade ígnea ftssural fina1 desse magmatismo.

Na figura 5.1, mostra-se, em petfil, a maneira provável pela qual tais

magmas ascenderam na litosfera, através de grandes zonas de falhas verticais: ini-

ciaimente, dá-se a separação diapírica do magma na área fonte ( astenosfera ou

base da litosfera); a seguir, os diápiros ascendem na litosfera, acumulando-se o

magma, finalmente, em câmaras magmáticas já no ìnterior da crosta, próximas à
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superfície, onde se densenvolve o processo de diferenciação geoquímica, e os pro-

cessos tectônicos relacionados à formação de caldeira.

5.2 - Épocas de formação das rochas magmáticas.

Com relação às idades de formação das rochas magmáticas <la SMA, as

datações disponíveis ainda não são adequadas, infèlizmente, para interpretações de-

fìnitivas, em vista da precisão insuficiente dos métodos utilizados.

Ao que parece, em vista da concordância aparente dos principais méto-

dos utìlizados (U-Pb em zircão, Rb-Sr em rocha total e K-Ar em anfibólios e bio-

titas), o valor de idade de 580+20 M.a. engloba o conjunto principal clos eventos

magmátìcos da SMA. Quanto a tais métodos radiométricos, cabe assinalar que os

mesmos são baseados em sistemas radioativos completamente independentes, e

que possuem valores interpretativos próprios e diferentes entre si. Por outro 1ado, a

concordância dos resultados, dentro dos eros experimentais de cada método, é

marcante, e neste sentido, a convergência das evidências (em torno do valor de

580+20 M.a.) leva o presente autor a sugerir que este dado tenha significação geo-

lógica, como a época principal de formação dos sistemas rochosos.

É possível que alguma formação de rochas magmáticas tenha ocorrido,

em celtos maciços (ou até em todos eles) até períodos mais recentes, da ordem de

500 M.a.. Entretanto,, em nenhum caso esta interpretação é inequívoca.

Idades mais jovens do que 580+20 M.a. foram interpretadas, neste trabalho, como

resultado de rejuvenescimento isotópico dos sistemas vulneráveis (Rb-Sr e K-Ar)

causaclo por aquecimentos tardios, ligados a tectonismo e hidrotermalismo.

O estudo geoquímico evidenciou associações genéticas dos sistemas

químicos em cada maciço.

Embora cerla evolução temporal seja necessária, em cada maciço, para

acomodar a existência de unidades magmáticas alojadas sucessivamente,, não é

possíve1 no momento, em nenhum caso, estimar a duração efetiva dos eventos

magmáticos. Por outro 1ado, em vista da coerêncìa observada dos esforços distensi-

vos originais, da cogeneticidade dos sistemas magmáticos e da concordância geral
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das determinações geocronológicas obtidas por métodos diferentes, sugere-se que,

em cada unidade ìndividual, a grande maioria das rochas magmáticas tenha se f'or-

mado ao longo de um período de tempo da ordem de poucos milhões de anos, e

todo o conjunto durante o intervalo de tempo já mencionado, de 580+20 M.a..



5.3 - Caracterização do material granítico

Os maciços graníticos da SMA, considerando-se os dados geoquímicos

e petrográficos apresentados e concisamente discutidos na presente tese, são cons-

tituídos por quatro tipos distintos de granitóides:

- Tipos metaluminoso, comespondente a granitóides que tem, como

componentes máficos, biotita e/ou hornblenda, eventualmente clinopiroxênio. Pre-

domina largamente na SMA, estando presente nos maciços Agudos, Anhangava,

Graciosa, Marumbi, Mandira, Corupá, Alto Turvo e Serra da Igrej a.

-Tipo fracamente peraluminoso, representado por granitóides que tem,

como contituintes máficos, igualmente biotita e/ou hornblenda, bem como por gra-

nitóides hololeucocráticos. Ptesente nos maciços Morro Redondo, Graciosa, Dona

Francisca e Piraí.

- Tipo peralcalino, equivalente a granitóides ca¡acterizados pela presen-

ça de minerais máficos sódicos (arflvedsonita, riebeckita, aegirina). Presente nos

maciços Morro Redonclo, Graciosa, Mandira, Corupá, Sema Alta e Serra da Igreja.

- Tipo fracamente peralcalinq correspondente a granitóides que apre-

sentam, como componentes máficos, riebeckita e biotita. Presente no Granito

Anhagava.

Na figura 5.2, apresenta-se os diagramas IA (índice agpaítico) x SiO2 e

A/CNK (índice de saturação em alúmina) x SiO2 para amostras selecionadas, re-

presentantes dos quatro tipos de granitóides acima referidos (amostras PK-022 I

022a026a I 020a I 021 I 028 I 025 I 023 I 027 / 131 / 128 I 126 / 130 I 104 I 100 I

093 I tt7 I r2r I I18l 11010t9b l0tr l0r3 101210061 123 I I2s).

Na fìgura 5.3, apresenta-se o diagrama A/CNK x IA, para as mesmas

amostras da figura 5.2. Os três diagramas (IA x SiO2, A/CNK x SiO2, A/CN x IA)

dão uma boa visão de conjunto dos tipos de granitóides da SMA.

Foram identi{ìcados, nos maciços estudaclos geoquimicamente,'îends"

agrupando amostras de um só tipo ou de mais de um tipo de granitóides. Na evolu-

ção desses "trends', os teores de AlzO¡,, CaO, Fe2O3, MgO e TiO2 comumente de-

cresceram paralelamente à elevação da sílica. Na2O e KzO não tiveram compofta-
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mento padrão. Os elementos menores analisados comportaram-se, na sua maior

parte, de acordo geralmente com as espectativas que se tem quanto a cada um de-

les: Y, Rb e Nb normalmente incompatíveis; Sr e Ba habitualmente compatíveis. Zr

se mostrou ora compatível, ora incompatível, vez que outra sendo indefinido, en-

tretanto, seu comportamento na evolução dos magmas da SMA. As ordens de gran-

deza dos teores destes elementos nos diferentes tipos de granitóides são mostrados

a seguir (em ppm)

Zt

Y

Metaluminoso

Rb

Nb

300-500

Sr

Ba

50

50-300

Tipos de Granitóides

Fracamente

peraluminoso

Tais elementos, em diferentes diagramas biniírios de variação, combina-

dos ou não com elementos maiores, sugeriram em vários casos evolução dos

'tt'ends" por cristalização fracionada, sendo entrevisto, pelo menos no caso do

'trend" refèrente à Unidade Piador-Cabral do Granito Agudos, processo de evoiu-

ção possivelmente por fusão parcial. Nos casos de evolução por cristalização fraci-

onada, as fases minerais que fracionaram foram feldspatos (plagioclásio e/ou

feldspato alcalìno) e um ou mais máficos, com atuação de acessório (s) ao final do

processo.

Os padrões de ETR das amostras analisadas se car acterizaram, na sua

maior parte, por apresentarem ETRP muito pouco ou não fracionados, bem como

ETRL moderadamente f'racionados, variando de fbrtes a moderadas as anomalias

negativas de európio. Na evolução dos "ffencls", os ETRP revelaram qrÌase sempre

caráter incompátivel, enquanto que os ETRL também assim se mostraram até quase

o final das evoluções, compoltândo-se a patlir daí como elementos compatíveis por
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força provavelmente da atuação, no processo, de acessórios como por exemplo

allanita.

Ã caractenzação, através da geoquímica de elementos maiores' menores

e traços de amostras de granitóides como representantes de materiais cogenéticos'

encontra dificuldades para ser demonstrada, conforme se viu, quando enfocada

através da geoquímica isotóPica

Os isótopos de Sr e Nd indicaram que os magmas parentais dos grani-

tóides resultaram de mistura, por assimiiação, de magmas mantélicos com materiai

crustal pré-exi stente.
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5.4 - Relacionamento entre vulcânicas ácidas e granitóides.

Conforme mostrâm várias hguras do presente trabalho, bem como o es-

boço geotectônico da SPS (anexo 1), os derrames vulcânicos ácidos mantêm es-

t¡eito relacionamento espacial com os maciços graníticos, cobrindo-os ou se esten-

clendo nas suas adjacências: as vulcânicas associadas ao Granito Mo¡ro Redondo

jazem sobre este corpo granítico ou se estendem contiguamente a ele; aquelas da

bacia de Campo Alegre e do gráben de Corupá ocoffem junto ao Granito Corupá

{estão separadâs por esta intrusão), sendo rodeadas pelos maciços Agudos, Serra

Alta e Dona Francisca.

Tais fatos são sugestivos de uma vinculação genética entre corpos vul-

cânicos e plutônicos da SMA, de modo que os granitóides seriam os representantes

plutônicos das manifestações vulcânicas ácidas. A f'avor dessa idéia estão as con-

clusões a que chegou Góis (1995), no seu estudo petrográfico e geoquímico sobre a

porção N do Granito Morro Redondo e vulcânicas associadas. (Granitóides e vul-

cânicas apresentaram, neste caso, lnesmas características petrográficas e geoquími-

cas, com "elevado grau de alcalinidade", no dizer do referido autor).

Por outro lado, os maciços graníticos loram interpretados, conf'orme se

viu no capítulo 4, sobre os condicionantes tectônicos do presente magmatismo,

como fruto dos impactos que o Cráton de Luís Alves sofreu no decurso do proces-

so de aglutinação do Gondwana, representando preenchimentos de falhas tensio-

nais.

Daí decorre que as bacias de Campo Alegre e Guratubinha e o gráben

de Corupá, dispostos (alongados) segundo a mesma direção destas falhas, sôo es-

truturas impactogênÌcas, comparáveis, por exemplo, zìquelas dos sistemas de "rift"

do Baikal (ex-URSS) e de grábens Shanxi (China) (Hefu, 1986) que estão relacio-

nadas à colisão da placa tectônica contendo o continente Asiático com outra, onde

estava inserida a massa continental da Índia.
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5.5 - Rejuvenescimento nos sistemas químicos.

No item referente à geocronologia (3.3), foram descritos diversos casos

de rejuvenescimentos isotópicos evidentes ou possíveis, pelo menos em relação aos

sìstemas Rb-Sr e K-Ar. É o caso, por exemplo, dos afloramentos PK-061 (Unidade

Serra do Tronco, Granito Agudos) e PK-020 (Unidade Ser¡a do Baitaca, Granito

Anhangava), cujas isócronas Rb-Sr com idades mais novas em relação à época pro-

vável de formação dos maciços graníticos (580+20 M.a.) podem ser atribuídas a

processos de re-homogen eização isotópica completa de Sr. Mobilidade química de

Rb e Sr, em outros casos, e sem atingir equilíbrio isotópico, se torna evidente pela

dispersão de pontos analíticos em cliagramas isocrônicos, como ocotre no caso dos

afloramentos PK-l20 e PK-l21 da Unidade Quiriri (Granito Mono Redondo), ou

PK-01 I e PK-012 (Granito Graciosa). Além disso, várias idades aparentes K-Ar

(em anfibólios e/ou biotitas, quadro 3.1) indicam rejuvenescimento por escape de

argônio em épocas entre 560 e 500 M.a..

Tais resultados aparentes, pelos dois métoclos referidos, sugerem que

toda a região da SMA tenha sofiido aquecimentos superiores a 250u-300'C (em al-

guns casos, como o do G¡anito Corupá de até 500'C) possivelmente associados a

hidrotermalismo, dwante reativações tectônicas sucessivas e atuantes ao longo dos

principais sistemas de falhas. Taìs processos são aqui interpretados como ref'lexo,

na SMA, dos impactos terminais da consolidação do Gondwana, quem sabe associ-

ados às últimas compressões do Cráton de Luís Alves com as massas vindas de NE

(Cìnturão Móvel Paranaguá), interpostas entre tal cráton e o do Congo, ou mesmo a

afticulações de outras massas continentais, como os crátons do Rio de La Plata ou

do Kalahari.



Para frnalizar, algumas palavras ainda sobre o relacionamento dos maci-

ços graníticos com as manifestações vulcânicas SMA, bem como algumas conside-

rações sobre o problema dos 'þanitos anorogênicos".

Nas caracterizações das sequências vulcano-sedimentares da SMA feitas

pro Almeida (1967, 1969), as mesmas foram consideradas como representando

molassas tardias associadas a 'þrodutos de vulcanismo subsequente", ou simpies-

mente "cobefturas molássicas" do estágio de transição da estabilização da Plata-

forma Brasileira. Os maciços graníticos espacialmente associados a essas cobertu-

ras foram interpretados como produtos de plutonismo pós-cinemático (ou pós-

tectônico) intei¡amente desvinculados, do ponto de vista genético, do referido

'lulcanismo subsequente". Assim, em todos os inúmeros mapas e relatórios geoló-

gicos de diferentes segmentos da SMA, a partir do fìnal dos anos 60 até pratica-

mente nossos dias, ficou incorporada esta visão de nítida desvinculação temporal e

genética entre plutões graníticos ('þanitos pós-cinemáticos ou pós-tectônicos") e

manif'estações vulcânicas ('þrodutos de vulcanismo subsequente"). Representando

eventos ígneos distintos, separados por um interualo de tempo da ordem de varias

dezenas de M.a., o plutonismo granítico finalizava os processos geológicos pré-

cambrianos, enquanto o vulcanismo era visto como representando os primeiros re-

gistros de umâ nova história geológica,eopaleozoicada'þaraplataforma" Brasileira'

Conforme evidências geoquímicas e geocronológica, bem como de cam-

po, acumuladas nos últimos anos, tal separação radical entre produtos plutônicos e

vulcânicos não pode mais ser mantida na SMA, já que eles fbram constituídos,

como esta tese pretendeu demonstrar, no quadro de um mesmo processo plutono-

vulcano-sedimentar que decoreu, quase inteiramente, no fìnal dos tempos neopro-

telozóicos.

Sobre o problema dos 'þanìtos anorogênicos", registra-se que alguns

autores, nos anos 80, ao estudarem os maciços da SMA (Kaul, 1984, 1987; Issler e

Freire, 1985; Issler, 1987; Oiiveira et al., 1987; Oliveira, 1989) consideraram tais

massas plutônicas como "anorogênicas" ou, por outra, consituídas por "granitos
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anorogênicos", em função das informações que até então se acumulavam sobre as

mesmas e que as aproximava grandemente daquelas tidas como típicas de

'þrovíncias magmáticas anorogênicas": composição peralcalina predominante, di-

mensão em geral discreta, forma original circular (ou próxima desta), alojamento

num "ambiente anorogênico", em terrenos ctja cratonização ocora muito antes da

formação das massas graníticas, etc.. Mais recentemente, o evento ígneo que as

originou na SMA foi comparado por Kaul e Cordani (1994), considerando sobretu-

do aspectos composicionais das massas graníticas, àquele que Bonin (1990) em

outras regiões do Planeta del-tniu como de tipo "anorogênico precoce", represen-

tando uma transição de condições pós-orogênicas para condições francamente ano-

rogênicas".

Hoje mais do que nunca, tem-se apercebido que o termo "anorogênico"

caffega, na relidade, problemas conceituais, que remontam, pelo menos, à época de

Marmo (1971). Referindo-se a granitos pós-cinemáticos, este famoso granitólogo

registrou em sua notável obra, "Granite Petrology and the Granite Problem", que os

mesmo eram anorogênicos.

Em seu trabalho sobre os granitos aluminosos tipo A do Cinturão de

Dobramentos Lachland do SE da Austrália, King et al. (1997), a quem o autor da

presente tes€ remete, ftzeram uma abordagem interessante a respeito dos mencio-

nados problemas, destacando controvérsias, aspectos confusos das definições dos

termos em foco, problema de "overlap" da composição dos granitos tipo A com

aquela dos granitos tipo I, etc..

Em conclusão, chega-se a que os maoiços graníticos da SMA, formados

como se viu justo após colisões continentais relacionadas ao processo de aglutina-

ção do Gondwana, são melhol' descritos do ponto de vista tectônico, em face das

clificuldades acima brevemente relatadas, como pós-colisionais. Eles são, por outro

lado, como se pretendeu mostrar nesta tese, de ambiente distensional, intraplaca.
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t2,5t t2,83 t2,66
|,72 t,46 1,80
0, 16 0,07 0,12
0,66 0,s7 0,61
3,16 4,09 3,87
5,02 4,49 4,82
0,02 0,02 0,01
0,04 0,04 0,04
0,11 0,09 0,16
0 ,57 0 ,46 0 ,52

99,87 99,28 100,09
0,70 0,08 0,07

8,78 8,58 8,69
t,33 l,l0 1,24

t),70 0,67 0,92
0,97 l,0l 0,99
0,ti4 0.91 0.88

q t)
|,4s
0,91

0,98
0,79

2t5
29

170

37
'79

49t
28

8,91
1,30

0,69
1,00

0,84

130

40

40
4't

261
<15

9,0 r

1,32

0,92
0,98
0,84

162

62
29t)
<15

266,64 t]1,20
2,15 5,06
2,89 l,l0
6,2t 5,55 4,6tì

80,850 7 t,060
172,400 153,300
54,830 50,360
9,401 8,746
0,720 0,4s4
6,588 6,303
6"132 6,671
t,229 1,383

3,326 3,9'12

3,04r 4,480
0,362 0,520

164 t45
3't 6l

233 385
-52

5l 20

267 l3s
<15 <t5

A: Biotil¿ nonzogr¿rnito do grânulâção lila
B= Flornblcnda biotita sionoglanito d0 gramrlação rnédir a linl
C : tsiotit¿r sicnogla ito dc grârlrlaçlio rnédia

16,41 I1,58 ls,7s 9,5 r

4,lJ l,s l 4,s8 4,37
1,75 t,30 I,'79 l, 16

0,52 0,39 0,26 o.ln

178,87 96,82 l r 8,34
4,40 19,25 9,39
t,t4 0,3s 0,55
s,04 6,7 s 5,t4

64 24,990 57,810
- 58,160 t28,200
- ?5 510 Á) 1Ãt\

- 5,768 7,388
, lr 2llt o a)d
- 4,760 5,2s',1
, 6,382 5,838
- 1,353 | 

"244- 4,031 3,731
- 4,389 4,467
- 0,546 0,5s6

179
39

338
46
36

185
<15

I Á0 't Q't

2,53 4,34
0,90 0,9'7
0.13 0.20

275



UNIDADE 1 _* SERRA DO TRONCO__ l _ -_ PTADOR-CABRAL ._-_ | __-- l

N"CAMPO pK-057 pK-060 pK-031 pK-076
N" ORDEM (60) (61) (54) (3)
ROCHA' AA A R

si()2
Alrol
Fc2Or

Mgo
CaO
Na2O
KrO
Prot
MnO
Tio,
P.F.

TOTAL
FIrO-

GRANITO AGUDOS

'76,t)5 76,15 76,49 '12,09

12,45 t2,3t t2,43 t4,39
| .2:ì l, I h l,ll{ 2,21
0,02 <0,01 0,02 o,t't
0,46 0,43 0,47 0,61
4,26 4,10 4,24 4,47
4,41 4.32 4,2b 5,2'/
0,01 <0,01 0,02 0,02
0,04 0,02 0,03 0,02
0,03 0,07 0,04 0, 16

0,39 0,51 0,42 0,23
99,37 99,06 99,1ì0 99,78
0,06 0,09 0,05 0.t2

N¿zO t-K2O 8,69 8"42 8,50
KzO.^{¿:O 1,04 1,05 1,00
rA 0,95 0,93 0,68
A/CNK 0,98 l,0l I,00
F/tìM 0,97 1,00 0,97

PK-075 PK-Otis PK-082
(2) (4) (6s)
BBC
'73,9',7 74,24 s6,75
15,04 14,81 ts,20
t,4tì 0,87 9,44
0,07 0,t6 3,37
0,98 1,0 t 5,46
5 ,54 5 ,3't 4 ,00
3,65 3,62 3,23
0,03 0,01 0,62
0,01 0,03 0,15
0,13 0,09 l,fl4
0,3s 0,46 0,s7

t0t,25 t00,12 100,63
0,10 O,tI 0,05

Zt
Y
Rb
Nb
Sr
B¿r

K/Rb
Rb/Sl
Ba/Rb
Ba/Sr

Lì
Cc
Nd
Srrr

Eu
Gd
Dy
Fk)

Er
Yb
Lrr

Ce",Yb.
Ce./Sln,,
Gd,/Yb.
EuÆut

9 90
'74 54

320 427

95
<10 l0
<15 <t5

9,74 9,19
l,l8 0,66
0,91 0,87
t,0 l r,0 r

0,87 0,91

115,00

35,56
<0,03
<1,11

<15

128 188 l6t
s4 42 ll5

256 t67 82
50
6 534 791

<t0 1569 t707
<15 < 15 2.t

84,0',7 13fì, L5 261,98 369,54 341,51
85,40 42,67 0,31 0,10 0,10
0,02 <0,04 9,39 20,82 15,69
2,00 <1,67 2,99 2,16 1,55

<15 20,270 <15 195 <15

50,180
- 2q,160
- 7,252
- 0'0() I

4,87 t

- 8,717
- 1,8 14

- 5,253
. 6,13s
- {1,751)

_ 2,54
l,s4

- 0,66
- 0.0.s

8,99 7 ,23
0,6't 0,8 I
0,86 0,66
1,0 I 0,7 6

0,73 0,58

37 339
<t0 4l
88 76
, 2?-

889 44s
I l8l 1240
<15 154

A : Iliotit¿r sicrograrrito dc gr:urulação rnédiir
B = Flornblcnd¿ biotitit siolìogranito dc grantúçäo média
C : G¿brt (associado ao Grernito Agudos)

3s2,83
0,17

16,31
)'7.)

19,090
180,700
84,810
r6,130
3,289

12,280
I1,310
2,190
5,538
4,409
0,514

|,39
2,80
2,30
069



UNIDADE . PAPANDUVA ..-__-I

N"CAMPO pK-089 pK^099 pK-104 pK-090 pK_I00 pK_105 pK_093 pK_0()2
N" ORDEM (99) (106) (110) (100) (107) (l I l) (43) (lot)
ROCHA.AAAAAAAA

sio,
Alr0r
Fc203

Mgo
CaO
NârO
KrO
PuOs

MnO
f io,
P.F.

TOTAL
HzO

Nâ2O r-K2O

KrO,^{ârO
IA
A/CNK
ItlFM

Zr
Y
Rb
Nb
Sr
B¿

K/Rb
Rb/Sr
Ba/Rb
Ba/Sr

Lir
Ce
Nd
Sm
Eu
Gd
Dy
IIo
Er
Yb
Lu

Co.,lrh,
Cc./Snn
Gd./Yb"

GRANITO MOR.RO REDONDO

74,37 74,39 7 4,88
I t,14 10,88 11,1'7

3 ,24 3 ,t 6 2,44
0,02 <0,01 0,03
0,28 0,42 0,06
4,3s 3,88 4,13
4,78 4,s3 4,8'7

0,01 0,01 0,02
0,06 0,08 0,04
0,2t 0,25 0,t2
0,21 0,21 0,20

98,66 98,40 98,56
0,0s 0,04 0,06

1s,42
10,93

3,15
<0,01

0,07
4,19
4,7 0

0,01

0,06
0,19
0,24

98,97
0,09

9,ll 8,41 9,00 8,89
1,10 t,t1 l,Ift I,r2
1,11 1,04 1,02 1,10
0,87 0,90 0,96 0,90
0.99 1,00 0,98 1,00

8l I 313 412 137
132 t34 25 36
150 120 154 t73

'15,49

11,59
2,89
0,01

0,t4
4,'73
4,41
0,01
0,05
0,13
0,15

99,60
0,04

75,55 75,74 '76,39

1 1,59 10,61 10,14
3,20 3,61 4,52
0,07 0,01 0,01
0,23 0,22 0,2t
4 ,29 4 ,54 4 ,82
4,73 4,20 3,06
0,02 <0,01 0,01
0,06 0,06 0,1 I
0,21 0,1tì 0,15
0,2t 0,09 0,t2

r00 ,24 99 ,26 99 
"5s0,01 0,04 0,05

t25
62 50

<15 <15

264 ,67 3 t3 ,33 262,54 22s ,54
12,50 24,00 <30,80 >34,6
0,4t 0,42 0,50 <0,06
5,17 10,00 <15,40 <2,00

159 2?"1 23 32

9,14 9,02 8,74 7,88
0,93 r,r0 0,92 0,63
1,08 1,05 1,13 l,l I

0,90 0,92 0,85 0,87
0,99 0,96 0,99 0,99

<5 <5
't'/ <10

<15 <t5

t0ló
6B

219
62

5

38
<15

89'.7 t044 685
70 r l8 240
105 174 84
50 59
175

lr5 3? 14
<15 <15 <15

Ilu/Du*

167,18 373,98 200,39 302,43
43,80 15,00 24,86 16,80
0,t'1 1,09 0,18 0,17
7,60 16,43 4,s7 2,80

A = Riebcckit¿ * ¿egirina rflcalitòldspâto granito

40,180
88,590
34,37(\

7 
"472

0,363
6,82',1

9,5 16

2,1'71
'7,233

8,61l
t.t26

113,700 67,610 27
239,900 ts'7,200
95,700 65,830
17,380 15,850
0,804 0,647
11,800 t5"120
I1,400 18,7s0
2,434 4,139
7 ,335 13,090
8,535 14,080
1,t71 1,849

2,86 1 ,8t 3, l0
2,96 3,45 2,48
0,ó5 I,l4 0,tì9
0,15 0,16 0,12



UNIDADE I

N'CAMPO PK-l17 PK-III PK-I i9
N"ORDËM (l 14) (113) (116)

ROCI'IA, A A A

sio, 73,17 '74,53 744,91 '75,07 75,07

Al2or 13,27 12,93 12,61 12,67 12,61

Fc2O, 1,90 1,5'1 1,45 1,42 1,58

MgO 0,39 0,20 0,15 0,14 0,2\)

CrO 1,13 0,68 0,65 0,'76 0,77

NarO 3,59 3,61 3,50 3,51 3,49

KrO 4,56 5,11 4,88 5,04 4,92

PrO, 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02

MnO 0,03 0,04 0,03 0,03 0,01

TrOr 0,22 0,21 0,1'l 0, I 8 0,19

P.F. 0,78 0,s'/ 0,46 0,44 0,63

TOTAT. 99,08 99,50 98,114 99,21 99,52

H,O' 0,19 0,14 0,13 0,09 0,09

GR.ANITO MORRO R.EDONDO

QUIRIRI

PK.O95 PK-]ZI
(102) (42)

Nâ2O-l'KrO
KrO/Naro
IA
A/CNK
ITFM

Zr 158 l'79
Y3839
Rb 100 176

Nb 28 25

S¡ l'10 72

Ba 1231 683
v <15 11

8,15 8"72 8,38 8,55

1,2't r,4l 1,39 |,43
0,82 0,89 0,88 0,89

1,03 1,02 1,03 1,00

0.7t 0,80 0,83 0,1ì3

PK-098 PKI l8
(105) (l ls)
AA

1< A1 7{ 5?

t2,55 12,60

t,2z 1,16

0,14 0,14
0,65 0,49
3,39 3,45
5,07 s,33
0,01 <0,01

0,02 0,02
0,16 0,19
ô¿( ô (c)

99,1 l 99,53
0,16 0,19

8,46 8,78
t,49 1,54

0,8 8 0,91
I,02 t,02
0,8r 0,80

K/Rb
Rb/Sr
Ila/Rb
B¿/Sr

Lâ
Ce
Nd
Srn
Eu
Gd
Dy
Flo

EI
Yh
Lu

Ce./Yb"
Cc,/Sm,
cd,,/Yb,,
IrulEu+

378,57 24t,04 266,s4
0,59 2,44 2,98
12,3'7 3,88 3,80

7 ,28 9,49 I 1,3 I

r 50
47

l5?-

5l
577

t6

8,41
|,4\
0,88
l,0l
0,80

t66
5l

163

61

628
'7

98,I B0 5'l,62\)
179,000 123,',]00

59,360 42,\30
9,929 1,37 |

0,999 0,640
7,308 5"420

6,814 5,807
1,380 |,192
3,821 3,364
3,168 3,695
0,41 l 0,450

t4,'r6 9,30
4,51 4,19
1,79 l,2t
0.34 0.29

153

49
r44
38
59

5u9
<15

290,5',7 250,s9
)¿.A JÁ1
4,09 3,85

9,98 t0,29

l4l
6l

153

69 '/?-,360 70

- \44,000
- 47 ,990
- 9,651
- 0,638
- 7,756
- 8,331
- t;/48
, 5,t23
_ 4,974
, 0,605

- 8,04
_ '\ 11
_ t?q
- 0,22

53 50
590 582
<15 <15

215,10 320,6s
2,89 2,7 6

3,86 4,22
I l,l3 I1,64

'78 59

.¿\ : Biotit¿ sicûogfiìrìrto

t5'l
60

138

2'78



UNIDADE I

N" CAMPO PK-097
NoORDEM (l04)
ROCIJA' A

GRANITO MORRO REDONDO

sio,
Alro,,
Fcu Or
Mgo
C¿O
Na2O

&o
P¿Os

MnO
'r'io,
P.F,

TOTAL
HrO'

PK- 0 PK- 101

(r2) (r08)
A^A

7 5,56 ',l s,68
t2,19 t2,6t
I,46 | ,42
0,18 0,09
0,72 0,4tJ
1AO ì \?
s,tz 5,03
0,01 0,01
0,03 0,02
0,18 0,l3
o,4s 0,52

99,99 99,58
0,14 0,l3

8,61 rì,60

t,41 l,4l
0,88 0,90
t,Ol 1,03

0,80 0,89

163 143

109 73
t34 132

-45
61 53

656 473
<15 i0

3t7,2t 316,36
2,20 2,49
4,89 3,58
t0,75 8,92

I t5 102,500
- 147,400
- 73,470
- 14,840
- 0,804
- r r,46t)
- I1,790
- 2,422
- 6,844
- 6,s45
- 0,167

- 6,25
_ 2,48
, |,4s
- 0.18

75,55
12,s8

1,15

0,13
0,27
3,28
5,15
0,01

0,02
0,r7
0,68

99,00
0,23

QUIRIzu

PK-120 PK- 102

(41) (:44)

AA

75,68 76,t4
t2,98 12,87

1,62 1,22

0,20 0, 1 0

0,77 0,38
3,6 r 3,35
5, 15 5,29
0,03 0,01

0,03 0,0 r

0,20 o,t1
0,62 0,65

100,89 100,20
0, 1 l 0,22

8,76 8,64
I,43 r,58
0,89 0,87
l,00 1,08

0,80 0,86

16r t47
84 1l
151 t44

-45
65 46

6s4 6t7
<15 <15

2',12,32 304,98
2,4t 3,13
4,t6 4,28
10,06 13,41

t34 I t2,40Q

- I Iì5,700
- 7 4,630
- 14,t80
- 0,845
- 10,750
_ I 1,380

- 2,108
- 6,382
- 5,873
- 0,696

- 8,78
- f ,2'Ì_ 1,51

- 0.20

NârO+KrO 8,43
KrO/NarO |,5'7
IA 0,87
A/CNK I, I ()

F/FM 0,82

GRANITO ANHANGAVA

Zt
Y
Rb
Nb
Sr
Ba

I</Rb
Rb/Sr
Ba/Rb
Ba/Sr

La
Cc
Nd
Sm
Eu
Gd
Dy
Ho
Er
Yb
Lu

Ce./Yb.
CeJSm,,
Gd./Yb,,
EuÆu*

SERRA DO BAITACA 

- 
I

PK-029 PK-020
(73) (t2)
BA

t73
27

150

42
5s9
<15

10,35
t4,78
3,10
0,t4
0,84
5 05

5, 19

0,03
0,04
0,23
0,48

qq 75

0,72

t0,24
1,03

0,94
0,95
o q?

s23
13

296
58

42
228
<15

145,s6
7,05
0,1'1
5 41

84,240
t'7'7,t)\t)
7'7,060
t4,360
0,61 8

ll,l60
13,520
2,728
7 ,491
6,673
t) 7\)

7 ,36
3,08
1,38
0.14

73,37
t3,18
lno
0,t7
0,92
4,t t

5,15
0,05
0,04
0,11
0,39

100,27

0,09

o )6
I ts
0,90
0,98
0,86

251
46

257
30

75

392
<15

166,36
3,43
I 5)
s )l

22,930
60,920
24,7 t0
4,821
0,426
3,942
4,948
|,072
3,310
3,7 56
0,510

4,s0
3,16
0,87
0.29

285,03
3,5'1

3,'t3
13,3 I

54

A : Biotita sicnogriurito B : Biotitâ álcâli-(èldspato gr¿uìito



UNIDADE I 

-- 

SERRA DO BAITACI\ 

-I 
- 

SERRA DA BOA VISTA 
---- I

N"CAMPO PK-020a PK-049
N"ORDEM (12) (7 6)
ROCFIA' A B

Sr02
A12Ol
Fc2O3

Mgo
C¿O
N:rzO
KzO
P.o¡
MrrO
Tio,
P.F.
TOTAL
Ll'O'

GRANITO ANHANGAVA

73,49 73,46
t3,25 t3,21
2,26 2,01

0,23 0, 16

0,89 0,93
3,84 4,00
4,63 4,84
0,04 0,02
0,05 0,04
0, 1 9 0,20
0,46 0,48

99,34 99,35
0,01 0,07

PK-021 PK-028
(66) (72)
CC

7 5, t3 7 6,23
12,13 12,04

1,89 1,54

0,05 0,0 r

0,s6 0,39
4,25 4,31
I <s I ',ì Jì

0,03 0,01

0,06 0,04
0,1 I 0,05
0,41 0,49

99,17 99,49
0,10 0,10

11,80 8,69
t,07 1,02

0,94 0,98
0,98 0,96
0,95 0,99

2s9 331

52 7l
t93 264
4s 64

25 1

150 35
<15 <15

t9s,72 t37,7 4

7,72 3'7 ,'Ì I

0,78 0,13
6,00 5,00

28,360 2t,6t0
76,t20 54,090
30,150 24,240
6,244 5,601
0,341 0,\7 |

5,086 s,l4s
5,715 7,891

t,193 t,7 49
3,470 5,579
3,438 6,1 I I

0,490 0,'743

NaTO+K2O 8,47 8,84
K:O.ô{azO 1,20 l,2l
rA 0,85 0,tt9
A/CNK I,t)2 0,98
F/FM 0,81 0,86

PK-022 PK-022a
(67) (67)
DE

69, l9 73,3 r

t4,26 t3,66
1'71 ) )O

0,t2 0,04
I,05 0,69
5,l3 4,55
s,07 5,13
0,04 0,01

0,1 I 0,06
0,27 0, 1 3

0,50 0,60
99,49 100,4rì

0,ll 0,ll

10,20 9,6 8

0,99 I,l3
0,98 0,96
0,90 0,95
0,94 0,9'7

Zr
Y
Rb
Nb
Sr
B¿t

K/Rb
Rb/Sr
Ba/Rb
Ila/Sr

La.

Cc
Nd
Srn
Eu
Gd
Dy
Ho
Er
Yb
Lr¡

Cc./Yb,
Cc,,/Srn.
Gd.,Yb"

PK-026 P K-03 0

(70) (74)
FD

74,08 74,t6
t3,'16 t3,t4
r,9l 2,21

0,01 0,01

0,4't 0,50
4,94 4,88
4,85 4,67
0,01 0,01

0,04 0,05
0,ll 0,ll
0,44 0,42

100,61 99,74
0,07 0,06

070 qss

0,98 0,96
0,97 1,00
0,96 0,94
0,99 0,99

203 r 104

5l ll8
l8l 356
41 '71

ìl <5

36 23
<15 <15

222,46 108,90
t6,45 0,00
0,20 0,06
3,21 0,00

s9,240 45,890
t32,400 l10,500
55,580 5l,630
r0,370 I1,980
0,34 t 0,26',7

7,514 l0,l9t)
7,492 t4,021)
I,4'78 2,923
3,881 8,475
3,534 8,319
0,415 0,916

182
2'7

303
20

9l
462
<15

248
5l

6;
311
<15

126,86
J, JJ
I S'
5,08 4,86

48,510 42
t03,100
35,510

5,446
0,598
16)9
3,533
0,7 54
?-,2',7 tJ

2,693
0,374

t0,69
4,7 6
l,ll

't 05 487

84 75

29 | 316
41 50
23 1l
lr0 86
<15 <15

t44,64 134,77

t2,65 28,73

0,38 0,2'7

4,18 1 ,82

31,200 60,400
85,¡ì90 133,900
39,3'70 51,630
8,786 9,'.7 s4
0,492 0,379
8,185 7,430

10,010 8,099
2,0t0 r,80i)
5,456 5,069
4,84',7 5,069
0,683 0,640

A = Biotit¿ nìonzogrànlto (artólito)
B : Biotitâ sìcrrogra.nito
C = Biotita ¿itcali-tiidspato granito

6,t 5
3,05
1 ))

2-,46
) at

0.10
0

4,92
2,44
1,40
t\ t7

D : Ricbeckitâ biotita álc¿li-l'cldspato grarito
0 = .{l0ali-1èldsp¿ìto grânito corn bidita c riebcckita
F - Bioliit¿ rilcali-liildspato granito coûr liebcckita

280

'7 ,33
3,43
|,21
0 t3

3,69
2,30
1,01

o07



UNTDADE l_ ___ - ROÇA NOVA

N"CAMPO PK-025 PK-025â
N"ORDEM (69) (69)
ROCHA A A

GRANITO ANHANGAVA

sio,
Al2ol
Fo203

Mgo
CâO
Na2O
KzO
PrO¡
MnO
rio,
P.F.
TOTAI,
II?O

63,7 5 65,?-1

15,91 15,5i)

6,07 6,06
0,2s 0,20
1,',76 t,74
5,61 5,29
5,65 5,63
0,0rJ 0,07
0,20 0,20
0,50 0,50
0,26 0,50

100,02 100,96
0,08 0,06

PK-023
(68)

B

PK-027 PK-01 0
(1t) (e0)
CD

68,12 7 5,77 '70,52

t4,45 12,48 14,27

3,99 r,78 3,04
0,02 0,02 0,63
t,t] 0,48 2,r4
4,91 4,38 3,50
s,4s ¿1,46 4,00
0,03 0,01 0,13
0,1 I 0,03 0,07
0"27 0,09 0,41

0,53 0,47 0,85
99,65 99,98 99,s7
0"23 0,08 0, 19

10,36 8,84 't,50

l,l I I,02 t,t4
0,97 0,95 0,7 |
0,90 0,97 1,02

0,99 0,98 o,',l I

1079 283 234'76 I l8 22
t95 273 t2.t
45 70 30
lt 13 369
28 95 1369

<15 16 33

232,03 r 35,63 214,4s
t7,73 21,00 0,33
0,14 0,35 I l,3l
2,s4 1,3t 3,7 I

88,420 44,4t0 4t,s00
r94,100 109, r00 94,160
89,s20 47,9t)0 34,650
15,920 I1,040 5,166
0,510 0,413 1,051

I t,370 10,030 3,9s7
I I,700 t4"690 3,552
2,377 3,155 0,718
6,593 9,584 t,9'74
6,093 10,010 t,820
0,789 t,146 0,2s4

8,84 3,02 14,31

3,05 2,47 4,08
|.49 0.83 l.80

Na2O+K2O 11,26 10,92

KrO/N:r2O I,0l I,06
fA 0,q6 0,o5
AicNK 0,86 0,86
F/FM 0,92 0,94

Zt 399 5ll
Y4t46
Rb I]rì 156

Nb 34 32
Sr 12 l0
Ra 146 135

v <15 .15

GRANITO GRACIOSA

PK-001 PK-o t 9b PK-01I
(86) (27) (2s)
DDI)

70,5s 73,02 '73,09

t4,12 13,50 13,36
2,48 2,t0 |,92
0,49 0,29 0,28
t,5l 1,08 t,13
4,26 3,63 3,54
4,95 4,9t 4,99
,0,07 0,04 0,01
0,05 0,05 0,04
0,32 0,23 0,21

0,37 0,6 t 0,45
99,78 99,46 99,06
0,06 0,t7 0,05

9,21 8,54 8,53
l,16 1,35 t,Ar
0,84 0,84 0,84
0,97 I,02 1,00

0.'72 0.78 0.1't

I(/Rb
RbiSr
Ba/Rb
Ba/Sr

L¿r

Co
Nd
Srn
Eu
Gd
Dy
FIo

Er
Yb
Llr

Cc",Yb.
Ce./Sm,,
Gd.,¡Yb"
EuÆr¡+

339,85 299,36
I1,50 15,60

1,06 0,86
tz,n t3,5

49,980 61,380
I13,600 136,000
50,520 60,640
9,471 10,670
|,026 0,990
6,766 7,881
6,923 7,858
r,393 1,59s
3,1ì05 4,4\9
3,600 4,110
0,484 0,5s 1

204 198 190

3s 46 30
200 23t 178
)5 

'q 
ts

177 150 l8r
957 8?6 959
26 <15 <15

A = Flornblenda álcali-l'cldspalo sicnito
B: Homblenda clinopiroxêdo qùiutzo áloali-l'eldspâto sic to com faialit¿r

8,76
3,00
1,55

C : Biotìtlì álcali-l'eldspato gmrito

205,47 t16,46 232,73
l,t3 r,54 0,98
4,78 3,s7 5,39
5,41 5,51 5,30

9,05
3,19
I,56

49,690
i 06,600

3 8,800
6,152
0,851

5,135
5 S4q

l,lsr
3,320
3,298
0,409

8,97
'ì qs

t7q

76,600 61,640
r44,300 r 34,000
57,250 45,110
9,635 7,395
t),166 (),73"t

6,964 4,93s
7,296 4,487
t,498 t),920
4,243 2,594
4,251 2,607
0,539 0,366

9,42 t4,27
3,'74 4,s3
1,35 t,56

D = Biotita l hoÌ'nblcrLda sicnogranito

28t



UNIDADE

N" CAMPO PK-OI3 PK-O I9 PK-() I2
N" ORDEM (9 r ) (27) (26)
ROCHAI A B B

GRANITO GRACIOSA

sio,
Alror
Fe2O3

Mgo
CaO
Nâro
KrO
Itzo,
MnO
'r'io,
P.F.

TOTAI-
FIrO'

NarO+KrO
KzO./lrlazO

IA
A/CNK
¡-/F'M

60,59 72,07 73,40
15,20 t3,73 t3,52
8,13 2,'t4 2,43

I,4 I 0,24 0,22
3,50 0,96 0,90
4,40 4,05 4,10
4,t4 s,06 4,92
0,52 0,05 0,05
0,t7 0,06 0,05
l,l5 0,27 0,27
0,18 0,31 0,36

99,5'.7 99,55 IOO,24

0,09 0,10 0,1 I

8,54 9,1 r 9,02
0. 94 I ,25 I ,20
0,77 0,88 0,89

0,84 0,99 0,98

0,75 0,8s 0,86

GRANITO MARUMBI

PK-006
(8e)

C

PK-0r5 PK-016 PK-024
(9s) (e6) (e7)
DDD

7 6,34 't3,96 75,03 76,t5
I l,4l 12,99 t2,38 t2,2t
2,50 2,00 l,s0 1,48

0,01 0,t2 0,04 0,03
0,26 0,62 0,43 0,4'l
4,24 3,98 J,79 3,78
4 ,35 5 ,2s 5 ,0'7 4 ,95
0,01 0,02 0,01 0,0 r

0,06 0,04 0,03 0,04
0,15 0,19 0,t2 0,t2
0,26 0,31 0,58 0,4'7

99"59 99,41 98,99 99,7 |

0,06 0,08 0,08 0,l0

Z't 436
v52
Rb 72

Nb 27
Sr 406
Ba 2049
v40
rlr{b
Rb/S¡
BaiRb
Ba/Sr

Lâ
Cc
Nd
Sn
Et
Gd
Dy
Ho
Er
Yb
[¡r

Cc.,Yb"
Ce./Sm.
Gd.,ryb,,

340 303
61 63

154 156

23 3r
94 94

5t6 524
<15 <15

8,59
1,02
t.02
0,94
0,99

4s3
83

185

47
<5

6
<15

471,',18 212;/8 26t,83
0,18 1,64 1,66

28,46 3,35 3,36
5,05 5,49 5,57

66,200 6s,t70 64,270
157,800 150,200 140,100
't3,640 61,900 58,310
13,580 12"390 r 1,830

2,'t 13 0,158 0,779
9,910 9,79'1 9,6s3
9,224 10,700 r(),450
r,826 2,rs0 2,t04
4,82',7 5,fJ48 5,'/39
4,000 5,114 4,831
0,513 0,654 0,600

9,23 8,86 8,73
t,32. t,34 t,3l
0,94 0,94 0,9s
0,97 0,99 0,98
0,89 0,95 0,96

291 t 69 187

68 53 56

207 2t3 239
32 Z7 38

38 13 ll
223 68 63
<15 <t5 <15

t9s,2t 210,55 I9'7,6t 379,06
- 5,45 16,38 2t,'73

0,03 1,08 o,3z 0,26
- 5,87 5,23 5,71

80,690 r 10,100 26,500 s4,460
170,100 185,200 65,7 50 ll8,l00
81,980 78,030 2s,9t0 45,0 r 0

17,440 12,620 5,165 8,835

0,370 0,646 0,153 0,249
13,670 9,297 4,461 6,342
14,270 r 0,l s0 6,031 '7,384

2,840 2,|2 1,264 1,50s
7,s82 6,099 3,704 4,20s

7,4'76 6,020 3,687 4,505
0, 100 0,779 0,4'7 r 0,589

Eu/Er* 0,68 0,20 0,22 0,07 0,17 0,09 0,10I A = Hornblendiì biotita monzonito
B : Hoürblenda biotitâ á1câli-fèldspâto gr¿rnito

C : AÍvedsonitâ álcnli-f'eldspato granito
D Biotiliì dlcaIi-lì ldspato gr:rrrito

10,09 8,15 8,05 6,32 8,54 4,95 7,28
2,90 3,03 2,()6 2,44 3,6'7 3,l8 3,34
1,89 1,58 1,60 l,5l 1,28 1,00 l,ló

282



UNIDADE

N" CAMPO PK-l3l PK-127 PK-128 PK-132 PK-126 PK,l2,9 PK-Ú0
N" oRDËrvr (81) (78) (19) (82) (71) (r5) (lJ0)

ROCHA'ABBtsCDD

sio,
Al203
Fc2O1

Mgo
C¿O
NarO
KrO
PzO¡

MnO
Tio,
P.F,
TOTAL
FIrO-

NarO+-K2O
KzO./N{azO

IA
A/CNK
F/FM

Zt

Rb
Nb
Sr
B¿r

K/Rb
Rb/Sr
BalRb
IJa/Sr

L¿r

Co
Nd
Sm
Eu
cd
Dy
FIo

Er
Yb
Lu

GRANITO CORUPA

56,96 62,68
15,09 15,87

9,25 6,33
1,6fì 0,47
3,76 r,77
s tq s i'ì
3,BB 5"6',7

0,43 0,17
0,22 t),20

1,59 0,8s
0,68 0,35

98,84 99,69
0,39 0,36

9,t'7 I I,00
0,'73 1,06

0,8s 0,94
0,76 0,87
0,73 0,87

488 353
48 4I
56 49
27

244 55

r 163 998
15 15

s7s,2t 960,65
0,23 0,89

20,7't 20,3'7

4,77 t 8,14

rI1,r00
236,500

98,420
16,090
2,s28

I l,3fJ0
q l7q
I,874
5,040
4,7 t9
0,607

62,97 63,03 6',1,39 74,89 75,t)4
16,38 16,0fì t4;t8 n,19 10,84
s,34 5,l5 4,61 3,08 4,09
0,4't 0,38 0,14 0,02 0,10
t,93 1,59 0,94 0,5 l 0,46
5,46 5,17 5,48 4,34 4,2c)

5,52 5,95 5,45 4,5 I -1,0 i

0,16 0,lrJ 0,03 0,01 0,04
0,19 0,18 0,t2 0,09 0,10
0,71 0,6'7 0,42 0,38 0,23
0,45 0,38 0,19 0,39 Q,44

99,57 98,90 99,'t5 100,00 99,62
0,39 0,33 0,3',/ 0"22 0,33

10,98

l,0l
0,91

0,88
0,85

3'.73

30
54

25

76
1647
<15

tr,32 10,93 8,85 tì,30
l,l r '0,99 t,04 0,93
0,95 l,0l l,tlz 1,05

0,88 0,89 0,91 0,88
0,87 0,94 0,99 0,95

398 1300

32 82
293

33 23

338 2t9
<15 <15

848,65 24.698,s0 486,52 228,30 326,38
0,7 r 0,06 4,04 9,65 4,25

30,50 169,00 2,3s 0,29 l, l0
21,67 10,24 9,52 2,82 4,6',7

Cc./Ytrn l0,l I

Cc./Sm^ 3,67
C(l.rYh,, 2,41

3 8,730
93,950
4t),7 t0

7 ,253
) )at
5,144
4,'1t2
0 qÎî
2,46't
2,641
0,369

9,88
1)LL

I,95

949
290
r64
r29
I7
4tl
l1

Eu/Eu* 0,65 - 1,00 - 0,12 0,05 -
' A = Hornblcnda clinopiroxêuio sicnito de granulação ltna

B : llomblc¡rda. t clinopiroxôrúo siclito de griurulaçiro grossa

C = Advcdsonit¿r quarlzo sìenito com aeginna c äúalita D = Arlvcdsonita á.lca1i-f'cldspato grru to

10

123

t02

24
2

<15

- ¿¿8,200 q0,8 r0
- 16 i,600 207,800
- 170,200 q2,6 i0
- 27,16t\ 24.100
- t.002 (t,472

. t8,52(1 26,020
- r5,150 45,750
- .ì,It4 t0.6t0

8,61{) 15,870
- 8,962 37 ,15(t
- I,tc) 2 4,121

. t4,30 1,55

- 4,25 2,t )
- 2,07 0,70
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GRANITO DONA FRANCISCA GTI.ANITO PIRAÍ

UNIDADE

N"CAMPO PK-122
N'ORDEM (85)
ROCI{A A

sio, 13,42
Alrol t2,94
Fc:O: 1,90

MgO 0,2t)
CâO 0,43
Na2O 3,63
K¿O 5,24
Pu O, 0,02
MnO 0,04
T io, 0,25
P.F. 0,s8
TOTAL 98,65
IIzO- 0,24

PK-112 PK-l l4
(83) (24\
BA
1t )\
t) t1

1,',|7

0,14
(\ )')
3,50
5,56
0,02
0,02
0,23
0,61

99,28
0,20

9,06
I,59
0,91

I,06
0,86
2t9

42
l4I

-24
58

810
<15

327 ,37
)L1
5,',I 4

13,96

- 56,650
- I15,200
- 38,860
- 6,rì09
_ n s(,
_ 4,900
_ s toq
_ 1,086

- 3,05 t

- 3,2t3
- 0,180

- 9,95
- t?1
- 1.52

NârO]-IÇO
lÇO/NazO
IA
A/CNK
F/FM
Zt
Y
Rb
Nb
Sr
tsa

K/Rh
Rb/SL

Ba/Rb
Bâ/Sr

L.n

Cc
Nd
S¡n
Err
6d
Dy
IIo
Er
\'b
Lu

Cc,'Lb.
Cc"/Srn.
Gd,/Yb"
Eu/Eu*

PK- t23 PK- 125

(l 17) (50)
BC

13,23 15,00
12,98 t2,91)
t,s4 1,60
0,19 0,1-5

0,9s 0,43
3,39 3,42
5,47 5.54
0,02 <0,0 I
0,03 0,07
0,22 0,22
l,os 0,5¡t

99,09 99,99
0,t2 0,21

8,86 8,96
1,61 1,62

0,89 0,90
0,98 1,04

0,80 0,84
165 175
33 34

I 19 146

-25
57 45

754 542
<15 <15

381,61 3t5,02
) tto 1)a
6,34 3,71

t3,23 12,04

, 63,490
- t28,200
_ 4l,020
- 7 

"049- 0,562
- 5,546
- 5,554
- I, t4i)
- 3,2t6
- J.Jtt l
- 0,425

- lo,s r

_ ¿ {s
- r,64

8,87
|,44
0,90
1,04

082
20()

42
t49

66

699
<15

29 t,96
2,26
4,69

r 0.59

A : Microgra:nito
B : Griurito griuro firico
C : Grârìito " glasqrútico'

0.26 - 0,25



APÊNDICE 2

DADos cgocRoNol-óctcos



N". N'. Lab

oRoErvi (SPR)

DADos RADIoMÉrRtcos Rosr

N.. ROCHA Rb ST RbgT/ ERRO

cAl\¡Po (ppm) (PPm) S¡37

GRANITO AGUDOS

1

I
1

1

I
1

1

,l

I
1

2

4

6

7

7

7

7

I
I
s
'10

11

11

11

11674 PK-061 GRN

11675 PK-0614 GRN

11732 PK-061G GRN

11733 PK46IL GRN

11734 PK-0610 GRN

11735 PK'O61P GRN

11736 PK-O61Q GRN

11737 PK,061S GRN

117æ PK-061T GRN

11739 PK-O6î X GRN

11677 PR475 GRN

11678 PK-O76 GRN

11679 PK-O85 GRN

11680 PK-OB6 GRN

5Æ VG^227 GRN

UK MJ-1æ:4.1 GRN

9626 I\¡J¡æ-8.3 GRN

9626 ¡rJ¡@C.2 GRN

9626 MJ-100-D.1 GRN

9629 l\¡J-'128.8 GRN

9630 |VIJ-128.4 GRN

9934 MJ-131 GRN

9S5 MJ.129,4 GRN

11116 I\4J-RTO GRN

11I 17 MJ-ANF GRN

11118 l\4J-BlO GRN

289.8 37.3

æ7.O 4.4

2A7.5 Æ 4

313.7 4.5

270.9 36.6

259.3 41.O

252.8 38.5

250.9 13.9

2Æ.3 71.7

215.5 71.9

69.9 83S.4

144.5 567.4

89.7 æ4.3

119.2 WB.3

187.0 153.5

194.0 253.0

171 .A 257 .1

1 78.5 214.3

174.3 232.5

1E3.0 110.6

227.0 145.2

91.9 1212.2

a5.1 1043.8

60.3 1346.6

113.O 363.0

3a4 0 263.0

22.æ3 0.316 0.89453 0.00006 NT

78.805 4.373 1.30535 0.00031 NT

20.937 0.289 0.A7470 0.000',11 NT

59.963 3.331 1.185S 0.mæ8 NT

21.'7æ 0.300 0.88125 0.00006 NT

18 sA8 0.257 0.E54æ O.0@1 1 NT

19.27A 0.267 0.85844 0 0000s NT

54.5'19 0.779 114.æ2 0.00æ8 NT

10.029 0.2A1 0.797ffi 0.00008 NT

8.749 0 246 0.7754A O.mO09 NT

0.241 0.æ3 0.70738 0.00009 NT

0.737 0.011 0.7',1',165 0.00010 NT

0277 0 004 0-70776 0.00006 NT

0.346 0.0c5 0.70794 0.00008 NT

3.536 0.010 0.73430 0.00009 01

2223 0.062 0.725/j6 0.00000 Ù2

1.æ7 0.065 0.72338 0.00005 02

2.415 0.068 0.72668 0.00006 02

2.173 0.061 0.72494 0.00008 02

3.112 0.08a 0.73361 0.00005 t2
45Æ Ol2a 0.74317 0.00006 02

0.219 0.001 0707370 0.000æ 02

0.236 0.001 0.7072æ 0.0co06 02

0.130 0.m4 0.107u 0.00067 02

0.909 0026 071024 0 00008 02

4225 0.119 0.73152 0.00006 02

sr37/ ERRo
S166

12 11553 PK{208 GRN

12 11554 PK{20F GRN

12 'r 1565 PK,O2oG APL

12 11566 PK-O20ì GRN

12 '11557 PK020J GRN

12 11558 PK420K GRN

12 11559 PK-O201 GRN

12 12017 PK-ù20r GRN

13 9757 ¡iJ-291.4 GRN

13 11350 MJ-291.H GRN

13 11351 MJ-291.1 GRN

13 11æ2 MJ-2g1J GRN

13 11531 fMJ-291.C GRN

'13 UK tVlJ-291.C1 GRN

GRANITO ANHANGAVA

241.0 69.6 10.1m

270.6 71-4 11.063

328.8 30.1 32.374

2ûj 79.1 Lm
æ1¡ 104.4 8.1

2549 1æ.3 6.786

2Æ.7 æ.5 7.213

241 I æ.2 12.132

190.5 27.4 20.508

133.1 z3.A 16.426

1æ3 27.3 14.370

222.7 Z3.O 24.721

94.9 12.A 45.389

æ.o 11.0 52.579

0.283 0.787600 0.00008 NT

0.310 0.785860 0.00012 NT

0 894 0.952560 0 00014 NT

0.259 0.AOZ37 0.000',12 NT

0.229 0.766S0 0.00007 NT

0.191 0.76196 0.00010 NT

0.204 0.762æ 0.00011 NT

0.340 0.79479 0.00013 NT

0116 0.89525 0.00029 (n

o.27A O.870eS 0.00067 02

0.241 0.8371 1 0.000'14 02

o.Æ2 o.ffi 0.00084 02

0.851 1.06651 0.00014 02

1.472 1.06716 0.00005 02

286



N.. N". LAb N", ROCHA Rb

oRDErvl (SPR) CAMPO (ppm)

13 10S5 t\¡J-291.8 GRN 20.8

14 130 MO-159 GRN 25.0

15 '11810 PK-129 GRN 117 4

16 SSS t\¡J-60.A GRN 81.8

16 9Æ1 t\¡J-60.C GRN 104.1

16 S400 tVlJ-60.8 GRN 124.1

17 9402 t\¡J58.3 CRN 89.7

17 '10019 t\¡J58.2 GRN 1036.0

18 4860 JC-D'\-74 StE 132.6

19 ß20 PK-CW-61 GRN 49.0

20 4636 PK-CW-62 GRN 190.5

21 UR tVfJ-'163.A GRN 51.0

21 109C9 t\¡J-163.8 GRN 44.6

21 10940 t\¡J-163.C GRN 40.6

21 1æ41 tVlJ-163.D GRN 36.8

22 1@42 M¿-164 GRN 36.8

23 109.13 l\¡J-165 GRN 26.7

Sr

(ppm)

Rb37/ ERRo

st37

25.3 25.æ2 0.436 0.97146 0.00024 02

92.5 7.050 0.140 0.76000 0.00005 04

GRANITO CORUPÁ

Sr''/
S136

17.5 29.986 0.417 0.æ816 0.00008

69.8 3.390 0.096 0.73ffi 0.00006

42.9 7.64 0.ræ 0752Æ 0.00008

230 15.811 0.190 0.81f 13 0.00510

66.3 3.926 0.111 0.73387 0.00006

24.5 10.600 0.572 0.780ß 0.00025

12.3 31.918 0.72/ 0.97170 0.000CO

ÆA 3.060 0.060 0.72830 0.00008

13.1 ß.920 1.074 1.æS50 0.00008

39.0 3.795 0.106 0.73666 0.00002

36.8 3.615 0.101 0.73432 0.00007

33.2 3.549 0.@ 0.73665 0 00008

53.1 2.0æ o.ffi 0.722æ 0.00008

Æ.1 2.218 0.062 0.72Æ7 0.00011

79.2 0.997 0.027 0.71923 0.00007

ER RO

11804 PK-ft4 GRN

25 '1'1673 PK4l'1 GRN

25 11544.A PK-of 1C GRN

25 '11545 PK4l I D GRN

25 11546 PK{l1E GRN

25 12015 PK{llF GRN

25 12016 PK-011G GRN

26 11547 PK-Ol2A GRN

26 11548 PKÐ128 GRN

26 11549 PK-O12C GRN

26 11550 PKO12D GRN

26 11551 PK-O12F cRN
26 11ffi2 PK412J GRN

26 12018 PK{12K GRN

26 120'19 PK-Oi2O GRN

26 12020 PK412S GRN

27 116/2 PK419F GRN

GRANITO DONA FRANCISCA

NT

02

02-

02

02

02

æ
ß
m
02

02

02

02

02

02

GRANIÏO GRACIOSA

543

142.7 1/6.5

141 .7 476.7

152.3 267.4

125.7 346.6

f53.f 155.7

164.2 1ß2
1æ.2 96.9

135.7 1@.2

143.6 42.4

158.0 102.0

136.6 æ.9
'133 8 1Æ.2

131.0 89.9

142.6 276.1

96.9 606.8

217.4 160.7

0'195 0 76649 0 00006 N-r

3.0æ 0.045 0.73125

0.861 0.024 0.71378

1.660 0.047 0.71878

1 .061 0 æO 0.7f 661

2 453 0.080 0.73320

3327 0.094 0 73Ð2
4.851 0.137 0.742&9

3.608 0.102 0.7ß7-7

5.061 0.143 0.74242

4.499 0.127 0.7443€

3.972 0j12 0.74525

2.618 0.074 0727æ
4.732 0.119 0.74æ3
1.497 0.042 0.7219a

0.463 0.013 0.7113S

3.927 0.111 0.73742

0.00005 NT

0.00009 NT

0.00006 NT

0.00016 NT

0.00@7 NT

0.00006 NT

0.0m12 NT

0.00007 NT

o00013 NT

0.000æ NT

0.00009 NT

0.00008 NT

0.00012 NT

0.00007 NT

0.00010 NT

000005 NT
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ORDE]VI {SPR)

2A

29

30

31

33

34

35

36

ROCHA

CAMPO

126 A-469

124 PG-3

12.9 A-294.8

1æ22 MJ-294.2

1ß24 MJ-297

11135 l\itJ-298.3

12021 MJ-614

12022 MJ-615

12-OZ3 MJ-61ø

Rb sr Rb37/

(þpm) (ppm) sr37

GRN

GRN

GRN

GRN

GRN

GRN

GRN

GRN

GRN

185.0 l3'1 .6

148.0 424.0

142.0 108.0

110.0 595.0

47.5 471 .O

37.O 492.0

2ffi.O 1fi.7
179.0 133.4

206.6 1n.4

116 GB-54

4.060 0.@ 0.742û O.00ßo

0.980 0.020 0.71900 0.00060

4.æO 0.100 0747û O.Cn060

0.535 0.015 0.71224 0.00006

0.292 0.008 0.70659 0.00008

o21A 0.006 0.7c628 0.00007

3.043 0.086 0.73æ5 0.00008

3.897 0.110 0.74320 0.00013

4A64 0137 074679 0 00006

GRANITO MANDIRA

54S6 8741K-91 GRN 248.3 16.0 46.530

5690 892-JC340 GRN 22A.3 18.O 37.414

GRANITO MARUMBI

38

39

sf'/
Sr36

GRANITO GUARAU

FRRO

2ß.O '10.1 73.300 1.ffi 1.28800

REF

MO-257

o4

04

o4

02

02

02

02

02

02

41 117Æ PK-120A GRN

41 11741 PK-120C GRN

41 11742 PK,120E GRN

41 11801 PK-120J GRN

41 '11802 PK-120N GRN

42 1l8cÍr PK-1218 GRN

42 11ñ4 PK-121J GRN

43 11806 PK{6 GRN

44 '1 '1806 PK-102 GRN

45 ß15 PK-CW-66 GRN

Æ 9753 MJ-275.t GRN

46 11302 ¡rJ-275.t.R GRN

Æ UK IVJ.275.B GRN

Æ 1ffiO t!tJ-275.F.1 GRN

47 9754 tVtJ-281.A GRN

47 S756 l\,tJ-281.8 GRN

GRANITO MORRO REDONDO

o soo 1 04520 0 m2m
o 8a4 f .ccl80 0.m110

17.3 33.710 0.66û 0.97000

1 48.5 56.3 7 .422

127.9 70.5 5.242

1 53.8 63. 7 7 .O24

140.5 36.7 11.181

a1.7 63.7 3,722

151.9 70.4 6.mO

1A3.6 æ.2 8.329

177.7 6.1 90.097

151 .7 46.5 9.525

14tÌ.1 62.7 6.870

Æ.2 37.5 3.5G
41 .5 24.4 4.859

144.0 3.0 163.679

157.3 10.2 45.664

14o.O 15.5 26.851

127.7 23.4 16.æ2

co

03

0.109 0.77312 0.mm6 NT

o 14A O 76&95 0.000æ NT

0198 0.7603'1 0.000cJ7 NT

0.155 0.80134 0.000æ NT

0.106 0.æ449 0.00007 NT

o 177 0.76433 0 00006 ñT

0.234 0.771æ 0.00009 NI
1.252 1.44241 0.00Cß8 NT

0'13'1 0.7A56S 000010 NT

o.1Æ 0.76700 0.00120 ß
o.o21 0.75743 0.00020 02

l)0Ê6 0 76085 0 00020 02

I Om 251520 0 0m40 02

0.772 o.ffi 0.00ß1 02

0.180 095804 0.00060 02

0.æ8 0.88692 0.ffi21 û2
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oRDEI\1 (sPR)

47

Æ
Æ

49

N.. ROCHA Rb Sr Rb87/ ERRO Sr€7/ ERRO REF

cA¡iPo (ppm) (ppm) sr37 srt6

11304 ¡rJ-281.8.R GRN 127.0 17.4 21.521 0.366 0.88478 0.00007 02

9756 t\tJ-276 cRN 172.7 '163 31.632 0.198 0.S731 0.00041 0Z

11306 MJ-276.R GRN 162.5 12.4 39.049 0.712 1.0@48 0.00145 02

12045 MJ-658 GRN 1Æ.9 52.9 7.756 0.214 0.76979 0.cno12 C2

GRANITO PIRA|

'1'18æ PK-l25 145.2 51.3 8.259 0.232 0.79083 0.00007 NT



ABREVIATI]RAS UTILIZADAS NO APÊNDICE 2

GRN - Granito

API. - Aplìto

SIE - Sienito

RTO - Rocha total

ANF - Anlibólio

BIO - Biotìta

Lab - Labolatório

R - Repetição

Ref - Referência bibliográfica
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