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Aldous Huxley, arriscando uma opinião sobre o sentido da vida:

"...o mais alto objetivo que os seres humanos podem estabelecer como

meta não é a busca de quimeras tais como o absotuto conhecimento, mas

simplesmente o infatigável esforço para mover seus limites um pouco mais além e

ampliar a nossa restr¡ta esfera de ação."

Dedico todo este meu esforço à Rosa Maria e Lariessa.



AGRADECIMENTOS

Gostaria de expressar meu agradec¡mento ao prof, Dr. Oswaldo Siga Junior pela
or¡entação extremamente dedicada e dinâmica, com apo¡o irrest[ito em todas as etapas deste
trâbalho. Estendo ao Prof. Dr Miguer Angero st¡pp Basei, meus sinceros agrâdecimentos pera
oportunidade de trabarhar em um grupo de pesquisa formado por excerentes geórogos, que a partir
de agora contam com minha adm¡ração.

De uma forma muito especial agradeço:

Hélcio Jose dos prazeres Firho, peros conserhos que nortearam o projeto iniciar do
trabalho, pela sua participaçáo nas etapas de campo e discussão dos resurtados; Dr. ossama
Mohamed Mirad Harara, pelas d¡scussões sobre os dados geoquímicos e petrográficos; Dra.
cláudia Regina Passare|i, pera grande ajuda na oþtençáo dos dados u-pb; werner weber, pero
auxíl¡o nas etapas in¡cia¡s de preparaçäo das amostras.

Ao pesquisador Dr. Ke¡ sato, peras discussões teóricas e grande auxirio na obtenção dos
dados geocronorógicos. Aos professores Dr. sirvio Roberto Farias vrach e Dr Gergery A. J. szabó,
pelas discussões e auxírio nas descr¡ções petrográf¡cas. Ao prof Dr. ran McReath, pera grande
ajuda na obtençäo das imagens de catodoluminescência, Ao prof. Mauro salgado Monast¡er
(UFPR), pela grande ajuda na obtenção dos mapas georógicos prer¡mina¡es, bem como peras
sugestões de grande valor.

Aos am¡gos Freder¡co Meira Fareiros e sérg¡o wir¡ans de o. Rodrigues, peras discussões
acerca dos dados estruturais; G¡lberto Alexander Kaulfuss, Neivaldo Araújo de castro, Agustin
cardona Molina e césar J. vinasco varejo peras d¡scussões e grande apo¡o. Agradeço também ao
amigo wagner da s¡rva Machado, pera participaçáo nas etapas de câmpo, ¡guarmente ao geórogo
Alberto (Mineração Tabiporå).

Ao centro de Pesquisas Geocronorógicas (cpGeo - rGc - usp), onde fo¡ gerado grande
parte do vorume de dados deste trabarho. Agradeço aos func¡onár¡os Artur T. onoe , vasco A.
Loios, sorange L. Souza e warter M. sproesser, pero grande auxír¡o durante as inúmeras etapas
das anál¡ses geocronológicas.

Aos laboratórios de euímica e lcp e Fluorescência de Raios x, especialmente à Marinês
Lopes da silva, sandra.Andrade e paulo Ernesto Mori, pelo grande auxílio na obtençåo dos dados
geoquímicos.

Agradeço também à Ana paura cabanar, Magari por¡ F. Rizzo (secretar¡a de pós-
graduação) e vera L. M. da silva pere¡ra (secretaria do cpceo), pelos inúmeros favores; Reynaldo
P. castellon (Lab. de cartografia Georógica), pera ajuda na impressäo dos mapas georógicos.

Finalmente, agradeço a Fundaçäo de Amparo à pesquisa do Estado de säo pauro

(FAPÊSP), pelo suporte finance¡ro dispon¡b¡rizado para este trabarho (projeto de pesquisa no.
01/00961-3).



ABSTRACT ..........

RESUMO ..............

INDICE

.........,.t

..........¡i¡

. ......... 1

,........ ' 3

CAPITULO ,1

INTRODUçÃO

CAPÍTULO 2

SÍNTESE Dos coNHEctMENTos .......................

2.1 SÊQUÊNCIASMETAVULCANOSSEDIMENTARES..,..,

2.3.1 Complexos Granít¡cos Três Córregos e Cunhaporanga ...

2-3.2 Outros Mac¡ços Granít¡cos da Fa¡xa Ap¡aí ........................

2.4

2.4.1 Zona do Cisalhamento Lancinha ...........

2.4.2 Zona de C¡salhamento Morrc Agudo .....

2.4.3 Falha do Ceme ...............

CAPíTULO 3

CONTEXTO GEOLóGICO ESTRUTURAL

3.1 CONTEXTO DAS ROCHAS ENCAIXANTES

3. 1. 1 Estudo das Estruturas ..,.......................

3.1.2 Zonas de Contato ...............

3.2 CONTEXTO DAS INTRUSÓES

3.2.1 Feições Rúpteis - Dúcteis ................

3.2.2 Feições Rúpteis

...........................5

....5

....9

............. .. .... ... ........,....... 10

............................ 11

...............17

2.3 MAGMATTSMO GRANÍTTCO |NTRUS|VO .,.....,.... ... ... ....10

..37



CAPíTULO 4

ESTUDOS PETROGRÁF|COS .......,....................,....

4.2 GRANTTO PASSA TRÊS .............

4.2.1 Fácies cran¡to lsótropo ............

4.2.2 Fácies Gran¡to Minenlizado ....

4.2,3 Fácies Gnnito Foliado .............

4,3 GRANITO RIO ABAIXO

4.3.1 Fácíes Gran¡to lsotropo ............

4.3.2 Fác¡es Gran¡to Fol¡ado ...

.........55

..........56

..........58

.........bu

.........61

.........64

... ,.....65

.........66

......,.68

........70

........72

4.5

4.6

4.3.3 Fácies Granito Catactást¡co

4.4 SIENITO CAPIVARA

MONZONITO CHACRINHA

SIENOGRANITO MILONíTICO DO NÚCLEO BETARA

CAPÍTULO 5

ESTUDOS GEOQUíMICOS

CAPITULO 6

ESTUDOS GEOCRONOLÓGtCOS ................... ..........................83



GRANTTO PASSA TRÊS ...........,.,..

SIENITO CAPIVARA

SIENOGRANITO DO NÚCLEO BETARA

CAPíTULO 7

CONCLUSOES

REFERÊNC|AS ..............

ANEXO I
TABELAS DAS ANÁLISES GEOQUÍMICAS

ANEXO 2

TABELA DAS ANÁLISES ISOTÓPICAS SM-Nd & ST-ST

ANEXO 3

TABELAS DAS ANÁLISES U-Pb EM ZIRCÃO

ANEXO 4

TABELAS DAS ANÁLISES AT.AT EM MICAS

ANEXO 5

MAPA GEOLÓGICO - ESCATA 1:5O.OOO

ANEXO 6

ESBOCO FACIOLÓGICO

oÂ

96

98



LISTA DE ILUSTRAçÖES

Figura 1: Loc€l¡zaçáo e vias de acesso..
Figura 2: Esquema geológico com as pr¡ncipais un¡dades geológ¡cas e tec{ôn¡cas dosE brasile¡ro...............
F¡gura 3: Esboço geológ¡co da porçáo sul da Faixa Apiaí..,..

.UJ

.to

F¡gura 26: D¡agrama Concórd¡a da amostra CÊR-16 ...,.....................90

GRAN¡TO PASSA TRÊS
F¡gura 14: D¡agrama de Strecke¡sen (1976)......,.....
Figura 20: Sp idergran dos ETR,........................
Figura 30: D¡agrama Concórd¡a da amostra CER-49.,........................,...

..54
..78
..96



LISTA DE FOTOS

ROCHAS ENCAIXANTES
Foto 47: Sienogranito m¡lonft¡co - Núcleo Betara (CER-OB),.
Foto 48: s¡enogran¡to mitonftico - Núcleo eetara iCÈnJaj..:..........:......::.. .

FORMAçÃO BETARA
Foto 1; Filon¡tos da Fatha do Cerne (CER_32).......................
Foto 2: QuarÞo-anfibótio-xisto (CERì3) .. .....--...................................
Foto 3: Quartzito teitoso (CER-46)....
Foto 4: euarÞito com 

".ì¡rurentó 
iniän"î ióËn-säj................ ........... . .. ... ...Fotos 6: Actinot¡ta-granada-hornfets (cEn_àsl ...--1... . ....,...:.......:... ..... ..Foto7:FeiçõesdehidrocataclasamentotceÉ.ezl'.....''.....''..''','':.'..''.

.....,..........70

...... . ... ....24
.... .... ....24

.................26

.................24
................27

FORMAçÃO VOTUVERAVA
Foto 5 Quartz¡to intensâmente fraturado (CER_27).................
Foto 8: tndicådor dextrat- sigmóide (Zona ou c¡ráLnåråntä ¡¡fir" Áérä"1 .Foto e: F¡tonito (zona oe c¡sãlnamenìto ul;r;;Às;ì;i'--" '- ".:. .-.^::::
CORPOS GRANíTICOS

GRANITO DO CERNE
Foto 10: Estrutura de ftuxo magmát¡co (CER_SS)..................
Foto 11:Deformaçåo rúptit-dúðtit (CÊRj3B) . .... ..... ................ . .Foto 12:Eskutura bandada (CER-18).. : . ... .. .....
Foto 13: Eskuturas m¡tonÍticas (CER-,tB).. .. .. ... . ..-...... . .... ...-... .Foto 15: QuarÞolitos mitonít¡cos (CER_i4) . .-.. .......................
Foto 16; cranito à K fetdspato + quartzo (ôen_za¡ .. .. .......... ..... ....... .Foto '17: Lentes de granitóem meio à meìu_rurgás icËR_öaj . .... ..........
Foto 18: Apóf¡se granftica (CER-7S).
Fotos t9: Veio apìítico fc¡n-áz¡1..].
Foto 2't: Brecira icEn-eal --_1.....
Foto 23: Fácies cranrto liotiooä.......
Foto 24: Enclaves m¿ncos......f.........
Foto 2s: Gran¡to com qr"tc" gróó"iäi iCËÉ-säi .. .'. . .. .. ........ ..... .Foto 26: Foliaçáo de ftuxo magmático (bER_S?i .. .. ...................... . .Foto27i Granito Milonitico................. ......... ...

''''' .''',,,''''''..''''.'..''..'''30
,,. .''..'''''...'','..'.''..'''''''31



SIENITO CAPIVARA
Foto 45: S¡enito Capivara (CER-88)........
Fotos 49 a e b: Tipologiâ dos zircóes (amostra CER-OO).....

MONZONITO CHACRINHA
Foto 46: Monzonito Chacrinha (CER-72)..

LISTA DE FOTOMICROGRAFIAS

ROCHAS ENCAIXANTES

FORMAÇAO BETARA
Fotomicrograf¡a 2 Quartzo-anfibólio-xisto (CER-43d)...........
Fotom¡crograf¡a 3: Quartzo-anf¡bó¡¡o-x¡sto (CER-43d) - presença de microclín¡o..
Fotomicrografia 4: S¡stema de fraturas oblíquos à fo¡¡âção (CER-03)...................
Fotom¡crograf¡a 5: Fraturas com crescimento de quartzo nâs paredés (CER-03)
Fotom¡crografia 6: Granada em me¡o à massa de act¡nol¡ta (iER_BS),................
Fotomicrograf¡a 7: Milon¡to (CER-03)... . . . .

FORMAçÄO VOTUVERAVA
Fotomicrografia 1: Cl¡vagem de crenulação em f¡l¡tos........................,

CORPOS GRANíTICOS

......,....67

...........97

.............23

.............23

.........._..25

............26
. ........28

....,.,....... J ¡

...............42

..... .. ...45

GRANITO DO CERNE
Fotomicrograf¡a 8: Granito protomilonftico (CER-92).........,.
Fotom¡crografia g: Estrutura m/bafish (CER-18)..................
Fotom¡crografia 10: EstiÞmento dos m¡nerais (CER-18)..
Fotom¡òrografìa 1l: Maclas onduladas nos fetdspatos (bER-19).............,.,,...
Fotomicrograf¡a 12: Deformaçåo rúpt¡t no plagioclás¡o (CER-19i.................
Fotom¡crograf¡a 13: Estrutura't¡po Rapakivi' (CER-16).........................
Fotomicrograf¡a 14: Apat¡ta em tamanho avantdado (CER4O).................
Fotom¡crograf¡a 15: Detathe de m¡cro -enclaves (CER-1S)............................

GRANITO PASSA TRÊS
Fotomicrografìa 16: Plagioclásio inctuso em m¡croc n¡o (CER-SO),..,..............
Fotom¡crografia 17: cran¡to com pouco máfico (CER49b).........,....................

GRANITO RIO ABAIXO
Fotomicrografia 18: Anfibólios em meio a massa quarEo-fetdspát¡câ (CÊR-2S).............................

SIENITO CAPIVARA
Fotom¡crografia 19: Zoneamento ¡nterno dos microclín¡os (CER-gg)...,.............

MONZONITO CHACRINHA
Fotomicrograf¡â 21: lntercresc¡mento micrográfico (CER-72),.,...........................

..................ÞJ

.................68

.69



LISTA DE TABELAS E QUADROS

Tabela 1: Relaçåo das Fácies (geral).....

GRANITO OO CÊRNE
ïabela 2; Contagem de m¡nerais (moda).

Quadro 1: Relação temporal de cristâl¡zação..................

GRANITO PASSA TRÊS
Tabe¡a 4; Contagem de m¡nera¡s (moda)......

20



ABSTRACT

The Cerne, Passa Três, Rio Abaixo and the Capivara Syenite gran¡tic stocks crop out as
NE-Sw-elongated, elliptical (Cerne and Passa Três granites) or ovo¡d-shaped (R¡o Abaixo Granite

and Capivara Syenite) bodies, intrus¡ve ¡n the metasediments of the southeastern portion of the

Apiaí Fold Belt ¡n the State of Paraná.

The Cerne Granite is predominantly composed of biotite syenogranites, monzogranites and
(rarer) quartz syenites, w¡th xenomorphic to hypidiomorphic texture, medium-grained ¡nequigranular

to porphyr¡tic, w¡th frequently perthit¡c m¡crocline megacrysts. Generally speaking, this mass¡f ¡s

isotrop¡c or presents incipient magmatic foliation in its inner portions, or ¡s deformed close to the

contacts w¡th the host rocks. Th¡s prêdom¡nantly brittle-duct¡le deformation is associated with h¡gh-

angle (transcurrent) shear zones, developtng protomylon¡t¡c and mylon¡tic terms.

The Passa Três Gran¡te is petrographically and structurally sim¡lar to the Cerne Granite (¡n

special to the syenogranites), differ¡ng only in the almost tolal absence of biotite. A hydrothermal

phase stands out, character¡zed by penetrative, meter-sized quartz ve¡ns with sulf¡des assoc¡ated

w¡th gold m¡neralization.

The Rio Abaixo Granite is composed predominanfly of b¡ot¡te monzogranites and

syenogranites. lts texture is s¡milar to the cerne and Passa Três granites (xenomorphic to

hyp¡diomorphic, medium-grained inequ¡granular to porphyritic, w¡th microcl¡ne megacrysts). lt ¡s

ovo¡d-shaped and its contacts are marked by predom¡nan y br¡ttle shear zones.

The Capivara Syenite is represented by qua¡.tz syenites and alkali feldspar syen¡tes, with

hypid¡omorphic texture, medium-grained inequigranular to porphyr¡tic, w¡th microcline megacrysts. lt
shows flow foliation, as well as marked fracture cleavage throughout the intrusion.

These rocks show lithogeochemical similarities w¡th type-A granites, but are very enriched

¡n Ba, Sr and Zr. The Cerne, Passa Três and R¡o Abaixo granites are possibly more related to an

aluminous ser¡es than the Capivara Syenite, which ¡s more character¡stic of the alkal¡ne series. Sm-

Nd (TDM) model ages ind¡cate the 2200-2000 Ma interval (Paleoproterozo¡c) as the maln per¡od of

mantle/crust differentiation of the protol¡ths of the cerne, Passa Três, Rio Abaixo and capivara

Syenite massifs. oNd values, when calculated at the time of formation of the granit¡c bodies, are

negative (average values around m¡nus 15), character¡z¡ng long crustal res¡dence period of the
protoliths.

The Chacr¡nha Monzonite, also included in this study, shows l¡thogeochemical

characterist¡cs distinct from the nearby intrusions. lt is located west of the Cerne Granite and crops

out as small intrusions characterÞed by quartz monzonites associaled with Nw-SE-striking diabase

dikes that intensely crosscut the region.



Cerne, Rio Aba¡xo and Cap¡vara Syenite gran¡tes are characterized by (in general prismat¡c

and biterm¡nated) zircons showing ¡sotop¡c heritages. The analyt¡cal points plot discordântly on the

concordia diagram, defining the best ages at the lower intercepts: S63t34 Ma (Cerne Gran¡te),

564*63 Ma (Rio Aba¡xo Granite) and 553+9 Ma (Capivara Syen¡te), interpreted as the crystallization

/ recrystallization time of these zircons and consequently of the gran¡t¡c massifs formation. The
upper ¡ntercepts are very imprecise (between 2.2 and 2.7 Ga), evidencing an important heritage

component. Th¡s heritage ¡s best character¡zed by the evaporat¡on techn¡que using zircon

monocrystals directly on the spectrometer filament, which defines a 2295+1S0 Ma age.

Additionally, the ¡sotopic pattern of the Betara Nucleus, south of the Cerne Granite, was

determined. A u-Pb age in zircon of 175017 Ma was obtained, related to the crystall¡zation /
format¡on of these syenogranites, associated with taphrogenet¡c events that took place during the

Stather¡an per¡od,

Ar-Ar analyses of the Cerne Granite biotites yielded a SS7+2 Ma age, very close to that
obtained for the format¡on of this body (563134 Ma). such values are related to cooling at

temperatures lower than 250-300 oC, suggesting a relatively short per¡od encompassing

emplacement, crystall¡zat¡on and exhumat¡on of the intrusion.

The intrusion of the Cerne, Passa Três, Rio Abaixo and Capivara Syenite gran¡tic stocks

seems to be assoc¡ated with the h¡gh-angle tectonics that took place during the final phase of a
transpression reg¡me. They represent a post-orogen¡c magmatismo (-s60Ma) in relation to the Três

Córregos - Cunhaporanga magmatic arc (630-590 Ma), and are tardj-orogenic in the Ap¡aí Fold

Belt context, related 1o its transpression final stages. The emplacement of these bodies ¡s int¡mately

assoc¡ated w¡th transcurrent shear zones and the development of the major antiformal and

synformal structures.



RESUMO

Os stocks graníticos de Cerne, Passa Três, Rio Abaixo e Sienito Cap¡vara são

representados por corpos elípticos, alongados segundo a direção NE-SW (granitos do Cerne e

Passa Três) ou com formas "ovó¡des" (Gran¡to Rio Abaixo e Sienito Capivara). Estes corpos são

intrusivos nos metassedimentos da porção sudeste da Fa¡xa de Dobramentos Apiaí, no Estado do

Paraná.

O Granito do Cerne é expresso predominantemente por b¡otita-s¡enogran¡tos,

monzogranitos e quartzo-s¡enitos (mais raros), com tex:tura xenomórfica à h¡pidiomórf¡ca,

¡nequigranular média à megacrista¡s de microclinio, estes freqüentemente pertitizados. De modo

geral este maciço apresenta-se isótropo ou com fol¡açäo magmática insipiente em seu interior, ou

deformado próximo aos contatos com as encaixantes. Essa deformação, predominantemente

rúptil-dúctil, associa-se a zonas de cisalhamento de alto ângulo (transcorrências), desenvolvendo

termos protomilon¡t¡cos e miloníticos.

O Granito Passa Três é petrograficamente e estruturalmente semelhante ao Granito do

Cerne (pr¡nc¡palmente aos sienogranitos), distinguindo-se por praticamente não apresentar biotitas.

Destaca-se uma marcante fase hidrotermal, ca'€¡cteÍizada por ve¡os de quartzo métricos,

penetrat¡vos, com sulfetos associados à mineralizaçäo de ouro.

O Granito Rio Aba¡xo é composto predominantemente por biotita-monzogranitos e

sienogranitos com telitura semelhante aos gran¡tos do Cerne e Passa Três (xenomórfica à

hipidiomórfica, inequigranular média à megacristais de microclínio). Apresenta forma ovóide e seus

contatos säo marcados por zonas de cisalhamento predom¡nantemente rúpteis.

O Sienito Capivara é representado por quartzo-sienitos e álcali-feldspato-sienitos, com

textura hipid¡omórfica, inequigranular média à megacristais de microclínio. Mostra fol¡ação de fluxo,

bem como uma clivagem de fratura marcante em toda intrusåo.

Essas rochas mostram semelhanças litogeoquímicas com os granitos tipo-A, porém,

bastante enriquecidas em Ba, Sr e Zr. Os gran¡tos Cerne, Passa Três e Rio Abaixo parecem

relacionar-se à uma série aluminosa, enquanto o Sienito Capivara apresenta assinatura

semelhante à rochas das series alcalinas. As idades modelo Sm-Nd (TDM) indicam o intervalo

2.200-2.000Ma (Paleoproterozó¡co) como princ¡pal período de diferenciaçäo manto / crosta dos

protolitos dos macigos granít¡cos Cerne, Passa Três, Rio Abaixo e S¡en¡to Capivara. Os valores de

eNd, quando calculados para época de formação desses corpos graníticos, mostram-se negativos

(valor médio de aprox¡madamente -15), caracterizando longo período de residência crustal dos

protolitos dessas rochas.

O Monzonito Chacrinha, também abordado neste trabelho, mostra características

litogeoquimicas distintas as demais intrusões estudadas. Encontra-se localizado como pequenas



intrusöes à oeste do Granito do cerne, caracteÍizado por quartzo-monzonitos assoc¡ados aos

d¡ques de d¡abásio de d¡reção NW-SE, que cortam intensamente a região.

Os dados U-Pb dos granitos Cerne, Rio Aba¡xo e Sienito Capivara se caracterizaram pela

presença de z¡rcões (normalmente pr¡smáticos e biterminados) com heranças isotóp¡cas. Os
pontos analít¡cos posicionam-se discordantes no diagrama concórd¡a, defìnindo melhores ¡dades

nos interceptos inferiores em 563r34Ma (Granito do Cerne), 564f63Ma (Granito Rio Abaixo) e

553t9Ma (S¡enito Capivara), ¡nterpretados como época de cristal¡zação / recristalizaçåo desses

zircões e conseqüentemente de formaçáo desses maciços graníticos. os ¡nterceptos super¡ores

mostÍam-se bastante ¡mprec¡sos (entre 2.2 e 2-7Ga), evidenciando uma importante componente de
herança. Esta herânça é melhor caracterizada pela lécn¡ca de evaporação de monocrista¡s de
zircão em filamento do espectrômetro, defin¡ndo ¡dade de 2295*lS0Ma.

Adicionalmente, foi determ¡nado o padrão isotópico dos sienogran¡tos miloníticos do Núcleo

Betara, ao sul do Granito do Cerne. Foi obtida ¡dade U-Pb em zircáo de 17SOr7Ma, relativa a
cristalização / formação desses sienogranitos, associados à eventos tafrogenéticos durante o
período Estateriano.

Análise Ar-Ar real¡zada em biot¡tas do Gran¡to do Cerne ind¡cou idade 557+2Ma, bastante

próx¡ma a obtida para formação deste corpo (563t34Ma). Tal valor relaciona-se ao resfriamento

dessas rochas a temperaturas infer¡ores a 250-300o C, sugerindo período relativamente curto entre

a colocação, cristalização e exumação da intrusáo.

A intrusão dos stocks granít¡cos do Cerne, Passa Três, Rio Abaixo e Sienito Capivara

parece associar-se à tectônica de alto ângulo, durante a fase final do regime de transpressão.

Representam um magmalismo pós-orogêníco em relação ao arco-magmático Três Córregos -
Cunhaporanga (630-590Ma) e tardi-orogênico no contexto da Faixa de Dobramentos Apiaí,

relacionados aos estágios finais de transpressåo, estando a colocação desses corpos ¡nt¡mamente

associadas às zonas de cisalhamento transcorrente e desenvolvimento das grandes estruturas

antiformais e sinformais.
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1 INTRODUçÃO

Este trabalho tem enfoque nas caracterizações petroquimicas e geocronológicas de stocks

granít¡cos da porção sudeste da Faixa Ap¡âí, no Estado do Paraná. O estudo teve ênfase nos

granitos do Cerne, Passa T¡ês e Rio Aba¡xo, além de abranger outras intrusôes menores pouco

reconhec¡das, como o "Monzonito Chacr¡nha" e o "S¡enito Capivara". Ad¡cionalmente, pretende-se

d¡scutir aspectos relac¡onados a tectôn¡ca de colocaçäo desses corpos, suas relaçöes com as

seqüênc¡as metavulcanossedimentares encaixantes e as zonas de cisâlhamento adjacentes.

Durante a primeira etapa deste trabalho fo¡ realizado um levantamento das publicações

existentes relacionadas à região, além da confecçäo de um mapa base para or¡entação em campo.

Também foi confecc¡onado um mapa geológico preliminar, integrando mapeamentos (escala

1:10.000) realizados pelos alunos da Universidade Federal do Paraná, em diversos anos, com

auxílio da interpretaçáo de fotos aéreas (lTC-PR, 1980, escala 1 :25.000).

Na etapa segu¡nte in¡ciaram-se os trabalhos de campo, com ênfase no Granito do Cerne e

arredores, visando o Íeconhecimento geológico e coleta de amostras para análises petrográficas,

geoquímicas e geocronológicas. Durante esta etapa foram confeccionadas lâminas delgadas para

descrições petrográficas detalhadas, seguidas da seleçäo de amostras para análises geoquímicas

e concentraçöes de m¡nerais para anál¡ses geocronológicas. O final desta etapa foi marcado pela

volta ao campo, agora realizado nos gran¡tos Rio Abaixo, Passa Três e Cerne, além do S¡enito

Capivara e Monzon¡to Chacrinha. As amostras coletadas foram processadas nos laboratórios do

lGc-USP.

Na etapa final do trabalho foram concluldos os estudos laboratoriais, bem como a
interpretação dos dados obtidos, Foi confeccionado um mapa geológico na escala 1:50.000,

adequando as informações de campo, foto ¡nterpretação (fotos aéreas na escala 1:25.000) e dados

prelimínares (dados bibliográficos e integração de mapas dos alunos da d¡sciplina de Mapeamento

de Graduação, do Curso de Geologia da UFPR). Por f¡m, a redaçäo da presente dissertação em

sete capítulos (1 - lntrodução, 2 - Sínlese dos Conhecimentos, 3 - Contexto Geológico Estrutural, 4

-EstudosPetrográficos,5-EstudosGeoqulm¡cos,6-EstudosGeocronológicoseT-Conclusöes).

A síntese dos conhecimentos realizada no segundo capítulo abrange os terrenos do Pré-

Cambr¡ano no Estado do Paraná, com ênfase nas unidades que part¡cipam do contexto geológico

e do foco do presente estudo (unidades metavulcanossedimentares e ¡ntrusöes).

No terce¡ro capitulo encontram-se detalhadas as informações geológico-estruturais

levantadas durante as duas etapas de campo, real¡zadas num total de 25 dias. Este capítulo

pretende abordar de modo sucinto os padrões estruturais relativos às rochas encaixantes e corpos

granÍticos, com ênfase em suas relações de contato, bem como com as zonas de cisalhamento

adjacentes.



O quarto capítulo apresenta os dados referentes aos estudos petrográficos real¡zados

através da análise macroscópica e de secçÕes delgadas ao microscópio, com ênfase nos litotipos

graníticos. Apresenta resultados de contagem mineral realizada em 20 secçöes (média de 1000

pontos, espaçamento 0,6x0,6mm) para determinaçäo das modas nas intrusöes. Durante o estudo

foram separadas diferentes fácies nos corpos granít¡cos, v¡sando uma melhor compreensäo do

comportamento interno bem como em zonas de borda dos mesmos.

No quinto capltulo são apresentados os estudos geoquímicos com dados referentes a

Elementos Maiores, Menores e Terras Raras, todos em rochã total, obtidos nos laboratór¡os do

lGc-USP. Os resuftados sáo apresentados através de classificaçöes e comparações entre os

diferentes corpos estudados, tentando fazer uma associação do padráo geoquÍm¡co observado nas

¡ntrusöes com algumas característ¡cas de séries magmáticas reconhecidas na l¡teratura.

O sexto capÍtulo d¡z respeito aos estudos geocronológicos, estando subdivid¡do em três

sub-capítulos: Método U-Pb (zircão), Método Sm-Nd e Método Ar-Ar. No que se refere ao método

U-Pb em zircão, o texto introdutório traz importantes considerações sobre a metodologia,

característ¡cas do zircão (metamictlzação, d¡fusão de chumbo, zoneamento interno), além de

alguns aspectos sobre ¡dades discordantes. Essa discussão é de grande relevânc¡a para o

trabalho, refletindo diretamente no valor ¡nterpretat¡vo dos dados obtidos. Nos sub-capítulos

relativos aos métodos Sm-Nd e Ar-Ar são feitas breves descriçöes sobre a metodologia

empregada, abrangendo as técnicas de anál¡se, com posterior apresentaçäo dos obt¡dos.

Por fim, no sétimo capítulo encontram-se as conclusões tecidas a partir da ¡ntegração dos

dados obtidos utilizando-se das d¡ferentes técnicas, bem como alravés de comparações e

interpretações com o cenário tectônico no qual se inserem as intrusões.
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1.1 LocALrzAçÃo e tcesso À Anen

A área de estudo localiza-se a noroeste da cidade de Curitiba, Estado do Paraná e

distribui-se segundo uma faixa alongada de direçåo aproximada NE-SW. Situa-se entre os

municipios de Campo Largo, Campo Magro, ltaperussú e Rio Branco do Sul (figura 1). Outra

localidade de referência é Bateias (região de Campo Magro), localizada no caminho da principal

via de acesso à área (PR-090).
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Figura 1: Localização e vias de acesso à área de estudo

Abrange os terrenos Pré-Cambrianos paranaenses, da porçäo sudeste da Faixa Apiaí

(definida por Hasui, 1975), onde ocorrem os granitos Passa Três (mais ao sul), Cerne (centro) e

Rio Abaixo (mais ao norte), além de outros corpos intrusivos menores como Monzonito Chacrinha

e Sienito Capivara.

Um dos principais acessos à área se faz pela rodovia estadual PR-090 (Estrada do Cerne),

que possui apenas um pequeno trecho asfaltado (de Campo Largo à Bateias) e em grande parte

por estrada de chäo (pavimentada com saibro), com alguns trechos bastante preiudicados durante

a época de chuva (setembro à abril). A Estrada do Cerne representa um importante perfil geológico



na reg¡ão leste do Paraná, uma vez que corta quase orlogonalmente grande parte das estruturas,

tanto nas seqüências metavulcanossedimentares, ôomo os maciços graníticos intrusivos. Dessa

estrada vicinal ram¡ficam-se estradas secundárias e trilhas, que perm¡tem bons acessos aos

afloramentos, porém, nem sempre de tráfego fácil.

O Gran¡to do Cerne localiza-se bem no centro da área de estudo e o melhor acesso a esta

intrusão se faz pela Estrada do Cerne (PR-090). O Sienito Capivara e o Monzonito Chacrinha

local¡zam-se nos arredores do Gran¡to do Cerne, portanto seus acessos säo os mesmos.

Já o Granito Rio Abaixo (ao norte da ûea) localiza-se nas proximidades da cidade de Rio

Branco do Sul, onde o melhor âcesso a partir de Curitiba se faz pela rodovia estadual PR-092

(Rodov¡a dos Minér¡os). Esta rodovia encontra-se asfaltada até Rro Branco do Sul, a part¡r de onde

os acessos se fazem através de estradas secundár¡as, com pavimentaçäo ¡rregular até o Granito

R¡o Abaixo.

O Granito Passa Três localiza-se na região de Povinho de São Joåo, Municfpio de Campo

Largo, e seu acesso pr¡ncipal se faz pela estrada da ltambé (fábrica de cimento), à partir da BR-

376. O acesso à Mina do Pov¡nho de São Joäo, explorada pela mineradora Tabiporã, se faz por

estrada secundár¡a, pavimentada com saibro. A exploraçäo de ouro no Granito Passa Três

empresta o apel¡do de "Granito do Ouro", como é ma¡s conhecido na regiáo. Outro caminho para o

Granito Passa Três se faz a part¡r da Estrada do Cerne (PR-090), com alguns trechos bem

precários.



2 SINTESE DOS CONHECIMENTOS

A geologia do Pré-Cambriano paranaense, intensamente estudada e amplamente discut¡da desde o

século passado, se caracteriza por uma bibliografia bastante extensa que perfaz ma¡s de uma centena de

trabalhos e relatórios publ¡cados. O quadro gerado é bastante confuso e fragmentário, caracter¡zado por

inúmeras propostas de empilhamentos estratigráf¡cos, modelos evolut¡vos grande prol¡feraçäo de

denom¡naçöes, mu¡tas das quais oriundas de trabalhos localizados, contraditór¡os às normas estÍatigráficas.

No âmbito regional, merecem destaque os trabalhos de mapeamento da Com¡ssão da Carta Geológ¡ca

do Paraná (CODEPAR), Projeto Leste do Paraná (CPRM), Projeto Sudeste do Estado de São Paulo (CPRM),

Projeto Ribeira, Projeto de lntegraçáo e Detalhe do Vale do Ribeira e Projeto Anta-Gorda. Tâmbém merecem

destaque os trabalhos de JICA/MMAJ (1982), Hasui (1986), Ebert ef a¿ (1988), Soares (1987), Campanha

(1987), Fiori (1990, 1992), Fior¡ e Gaspar (1993), Daitx ('1996), Fassbinder (1996), Soares e Rost¡rolla (1997),

Hackspacher et al. (1997), Wernick ('1997 e 1998a,b) e Campanha e Sadowski (1999), que abordam de modo

integrado estudos relacionados a ambientes de sedimentação, metamorf¡smo, magmatismo (incluindo

pluton¡smo e vulcanismo), caracterização estrutural, geofís¡ca, geocronologia e compartimentação tectônica.

Numa tentativa de melhor pos¡cionar os corpos granít¡cos (objeto deste trabalho) sob o ponto de vista

tectôn¡co, são abordados neste capítulo aspectos relacionados a evoluçáo dos conhecimentos das seqüências

metavulcanossedimentares terrenos de embasamento e intrusöes graníticas no âmbito da porção sudeste do

Estado do Paranâ. O esboço geológico (figura 2) aqui apresentado reúne, a grosso modo, informações de

dist¡ntos autores, contando com uma legenda que ¡nc¡u¡ recentes estudos geocronológicos, muitos dos quajs

a¡nda no prelo.

2,1 SEOUÊNCIASMETAVULCANOSSEDIMENTARES

As prime¡ras descrições e relatos sobre as rochas do Pré-Cambriano paranaense referem-se a Derby

('1878), que as classificou em duas séries distintas: "Sér¡es Não Cr¡stalof¡l¡anas" (Arqueano) e "Séries

Cristalofilianas" (Cambriano ao Siluriano lnferior).

Oliveira (1927) foi o primeiro autor a apresentar um mapa geológico regional (na escala 1:1.000.000),

d¡v¡dindo o conjunto l¡tológico do leste paranaense no "Complexo Cristalino" (Arqueano) e na "Sér¡e Assungul'

(Ordoviciano), descrevendo pela pr¡meira vez o pacote metassed¡mentar do primeiro planalto.

Carvalho & Pinto (1937) correlacionam a "Série Açungui" com as sér¡es "São Roque" (SP), "Brusque"

(SC) e "Porongos" (RS), situando-a no Algonquiano. A¡nda neste trabalho, os autores reconhecem granitos

¡ntrusivos na seqüência metassedimentar.

Olive¡ra & Leonardos (1943) concordam com as idades Algonquiana para a "Seqtiência Açungui" e

Arqueana para o "Complexo Cr¡stal¡no', atr¡buldas por Carvalho & Pinto (op c,T.). Os autores caracler¡zam os

filitos como as rochas mais freqüentes do Agungui e ¡nterpretam o ambiente depos¡cional como marinho

relativamente profundo. Alme¡da (1944), observando o registro fóssil de estruturas algálicas, reforça a idade

Algonquiana para o Açungui.
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F¡gura 2: Esquema geológíco com as princ¡pais unidades geológicas e tectôn¡cas, sudeste bras¡leiro (adaptado de Sigâ

Jun¡or e¡ a/. 2002:): (1) - Coberturâ quatemária; (2) - Bacia do Paraná; (3) - Bac¡as de Ante-País (Grupo Castro (NVV) e

Grupo Camarinha (SW)); (7) - Batólito Cunhaporanga [600-590], (11) - Grupo ltaiacoca lNeoproterozóico]; (8) - Batól¡to

Très Córregos e corpos granlt¡cos associados [630€00Ma], (10) - Fomaçåo Agua Clara fc.l45oMal, (12) - Seqtiências

Lajeado e Antinha [Neoprot.?; (9) - Formaçåo Votuverava [c.l450Mal; (14) - Seqüências Perau e Betara [1450Ma1, (1s) -
granitó¡des Alc€l¡nos deformâdos [1750Ma] e granitó¡des cálico-alc€linos deformados [2l00Ma¡, (6) - Gran¡tó¡des Sin a pós-

col¡s¡onais [59O570Ma], (4) - S¡en¡to Tunas [85Ma]; (13) - Formaçåo Cap¡rú; (16) - Complèxo cnáiss¡co-M¡gmatft¡co AtuÞa,

(5) - Complexo batolft¡co Coste¡ro.



Maack (1947) s¡tua a "Sér¡e Açunguy' no Eo-Algonqu¡ano. O autor correlac¡ona esta seqüência de

rochas com o "Sistema Espinhaço" (MG), "Sér¡e M¡nas" (MG) e a "Série Brusque" (SC), além de d¡v¡d¡r o

embasamento em "Complexo Cr¡stal¡no" (infer¡oo e "Complexo Brasileiro" (super¡or). Em '1953, Maack

apresenta o Mapa Geológico do Estado do Paraná, confeccionado nâ escala 1:750.000.

Bigarella & Salamuni (1956 e 1958) caracter¡zam as rochas da região do Morro do Setuva (à leste de

R¡o Branco do Sul) como seqúênc¡a basal da "Série Açungui". Os autores propõem a subdivisão da "Série

Açungu¡" em três formações: "Setuva'' (basal), "Capirú" (intermed¡ária) e "Votuverava" (superior), todas s¡tuadas

no Pré-Cambriano, mantendo a denominação de "Complexo Cristalino" (Arqueano) para o embasamento.

Almeidã (1956) define a "Formaçåo ltaiacoca", na porçäo nordeste da "Série Açungu¡", e correlaciona

essa un¡dade com a "Formação Capirú", devido a semelhanças litológ¡cas (dolomitos) e conteúdo fossilífero

(estromatólitos).

Bigarella & Salamun¡ (1958) definem a "Formação Votuverava" como uma seqt¡ência

metavulcanossed¡mentar, de baixo grau metamórfico, caracterizada pela associação de espessos pacotes

pelíticos a psamít¡cos compostos por flitos carbonosos, meta-ritmitos e meta-arenitos subordinados, além de

meta-calcoaren¡tos, com express¡vas interdigitações de rochas vulcânicas þásicas, vulcanoclásticas e

formações ferríferas.

Muratori (1966) eleva a "Série Açungui'' a categor¡a de Grupo, subd¡vidindo-a em três un¡dades:

"Seqüência Quartzítica", "Seqùênc¡a Filítica" e "Seqúência Carbonáiica". Também os autores Bigarella &

Salamun¡ (1967) abandonam a ut¡l¡zação do termo 'Série Açungui", julgando-o inadequado. Os autores

propöem a denominação de "Grupo Açungui", até hoje utilizada.

Fuck ef a/. (1966) e Muratori ef af (1966) reconhecem uma nova formação nas proximidades do

Municipio de Campo Largo, composta por meta-silt¡tos, meta-argilitos, meta-arenitos e meta-conglomerados,

anqu¡metamorfisados e pouco deformados, nomeando-a "Formação Camarinha". Consideram essas rochas

sobrepostas às dema¡s unidades metavulcanossed¡mentares por discordância angular, sendo seu contexto

estrutural bastante distinto (menos complexo), caracterzado pela ocorrência de dobramentos abertos.

Marini ef al. (1967) caracterizam o conjunto litológico superior do "Grupo Açungui", como uma

seqüência carbonática de plataforma rasa (rochas calco-argilosas), propondo a denominação de "Formação

Água Clara". Os autores mantêm as denominaçóes das formações 'Votuverava", "Capirú" e "Setuva" para as

unidades inferiores, de acordo com Bigarella & Salamuni (1956 e 1958).

Marin¡ ef al. (op. cit.l consideram a "Formação Capirú" (Bigarella & Salamun¡, 1956) formada por epi-

metamorfitos compostos por dolomitos, quartsitos interdigitados e f¡litos (em menor proporção). Correlac¡onam

estratigraficamente a'Formação CapinÍ" com a "Formação ltaiacoca" (Almeida, 1956), dev¡do a similar¡dãde do

conteúdo fossilffero (estromatólitos).

Petri & Sugu¡o (1969) realizam um dos poucos estudos relacionados à estruturas sed¡mentares nas

rochas do Pré-Cambr¡ano paranaense. Os autores consideram que o 'Grupo Açungu¡" depositou-se em

condições 'm¡ogeossincl¡nais', do tipo 'plataforma continental', em 'mar epicontinental raso'.

Mar¡n¡ (1970) reconsidera a posiçåo da "Formaçäo Setuva', definido-a como mais antiga que o'Grupo

Açungui'. Neste trabalho, o autor admite a contemporaneidade entre as formaçöes "Capirú', "Votuverava" e

?gua Clara', através de estudos comparativos do metamorf¡smo e das estruturas das rochas.



Ebert (1971) propõe a denominação de "unidade Pré-Setuva" para os 'gnaisses basa¡s', antes

pertencentes à "Formaçäo Setuva", de resto concordando com a divisão proposta por Marin¡ (1970).

Popp ef a/. (1979), em estudo realizado na região do'Núcleo Betara', elevam a "Formação Setuva" a

categor¡a de Grupo, divid¡ndo-o em duas unidades: gna¡sses pertencentes à "Formação Meia Lua" (base) e
quartz¡tos e mica-x¡stos da "Formação Betarâ" (superior). Neste trabalho os autores suþd¡videm a "Formação

Capirú" nos membros "Ermida" e "Ouro Fino".

Schöll ef at (1980) dividem o Pré-Cambr¡ano paranaense em três unidades: "Complexo Cristalino"

(base), "Formaçäo Setuva" (intermediária) e "Grupo Açungui" (superior). Os autores consideram as formaçoes

"Capirtl" e "Votuverava" (Grupo Açungui) como contemporâneas.

Pontes (1981), adm¡te uma diferença metamórfica e estrutural para as rochas da "Formação Água

Clara" e posiciona esta unidade na base do "Grupo Açungui".

Fioti et al. (1985) dividem o Pré-Cambriano paranaense em o¡to compartimentos tectônicos, limitados

por importantes alinhamentos e falhas transcorrentes. Através da análise estrutural em diferentes litot¡pos, os

autores identificam três fases deformacionais para o "Grupo Açungui".

Soares (1987), em estudo de integraçáo, propõe a seguinte divisão da estratigrafia do ¡este

paranaense: "Grupo Setuva" na base, const¡tuído pelas formaçöes "Perau" e "Água Clara"; um pacote

¡ntermed¡ár¡o const¡tuído pelo "Grupo Açungui" ("Formação Votuverava", "Formaçáo ltaiacoca", "Formação

Capirú" e "Seqüência Abapã"); unidades superiores, representadas pela "Seqüênc¡a Antinha", "Grupo Castro" e

a "Formaçäo Camarinha".

Reis Neto & Soares (1987) admitem que o "Grupo Setuva" sofreu uma deformação essencialinenle

dúctil com grau metamórfico de xisto-verde a anfibolito, enquanto que no "Grupo Açungui" é caracter¡zado um

regime dúct¡l / rúptil, com metamorfismo fác¡es xisto-verde.

Dias & Salazar (1987) consideram a "Seqüência Antinha'' (definida por Pontes, 1981) representada por

metarritimitos sílticos à sílticos arenosos, ¡ntercalados com níve¡s areno-conglomeráticos e metacalcários

rÍtmicos com intercalçöes sÍltico-argilosas. Os refer¡dos autores cons¡deram que esta seqüênc¡a fo¡ depositada

em regime de transtensäo, durante um evento relat¡vamente rápido, associâdo ao desenvolvimento das

grandes falhas transcorrentes.

Fiori (1990 e 1992) caracteriza e nome¡a três sistemas deformaciona¡s pr¡ncipais no Pré-Cambriano

paranaense, na seguinte ordem cronológica de eventos: 'Sistema de Cavalgamento Açungu¡", "Sistema de

Dobramento Apia¡" e "Sistema de Transcorrênc¡a Lancinha". O autor considera o "Grupo Açungu¡" (composto

pelas formaçöes "Capirú" e "Votuverava"), sobreposto ao "Grupo Setuva" (composto pelas formaçöes "Água

Clara" e "Perau").

Campanha (1991) define o "Super Grupo Açungui" (super¡o0, constituído pelos grupos "ltaiacoca" e

"Votuverava", além das formações "Cap¡rú" e'Água Clara'. Como unidade intermed¡ár¡a, considera o "Grupo

Setuva' const¡tuído pelo "Complexo Turvo-Cajati" e pela "Seqüência Clástica-Carbonatada Basal' de Schöll

(1982). Como embasamento dessas rochas, o autor considera os complexos "Gnáissico-Migmatítico' e

'Costeiro".

Fassbinder (1996), em trabalho de síntese e ¡ntegração, propõe a seguinte seqüência estratigráfica

para o Pr6cambr¡ano paranaense (da base para o topo): "Complexo Cr¡stalino', 'Complexo Pr6setuva",



"Grupo Setuva", "Grupo Água Clara", "Grupo Votuverava", Grupos "lta¡acoca" e "Capirú", adm¡tindo para os

quatro últimos tanto a designação de grupo, quanto a de formação.

Daitx (1996), estudando a regiåo da mina do Perau, agrupa os l¡totipos da regiáo como pertencentes ao

"Complexo Perau", subdivid¡ndo-o em três unidades l¡tológicas: 'seqüência ¡nferior' (quartzitica), 'seqüência

¡ntermediária' (carbonática / pelít¡co - carbonática) e 'seqüência superior' (pelítico-aluminosa / anfibolítica).

S¡lva ef a¿ (1998), em mapeamento geológ¡co realizado na região de Bocaiuva do Sul - PR, caracle¡iza

as rochas da "Formação Setuva" como um tectonofác¡es com maior grau de deformação, das rochas da

"Formação Cap¡rú". O autor cons¡dera as rochas gná¡ssicas e migmatít¡cas, aflorantes na regiäo central do

'Núcleo Setuva', como pertencentes ao "Complexo Atuba".

Moro (2000) associa a "Formação Camarinha" à depósitos de leques aluv¡onares, relac¡onados à uma

seqùência molássica desenvolvida durante o Eo-Cambr¡ano.

Siga Jr. ef al (2002) sugerem para o "Grupo lta¡acoca" uma sedimentação neoproterozóica, estando as

unidades ¡nferiores intensamente afetadas por um vulcanismo correlato ao arco-magmático Três Córregos -
Cunhaporanga.

Basei ef al. (2003) através de estudos U-Pb em z¡rcão, realizados em rochas meta-básicas da

"Formação Perau" (regiäo da mina do Perau) e da "Formação Votuverava", caracterizam ¡dades

mesoproterozójcas (em torno de 1.5Ga), relacionadas a deposiçäo dessas seqúências

metavulcanossedimentares. Valores similares foram obtidos por Werner et a/. (2003) em zircöes de rochas

meta-bás¡cas da "Formaçäo Água Clara", na regiäo de AraçaÍba - SP.

2.? TERRENOS DE EMBASAMENTO

Os terrenos cons¡derados como embasamento das seqüências metavulcanossedimentares, distr¡buem-

se como núcleos isolados denominados de Núcleo do Tigre, Núcleo Betara e Núcleo Setuva, este último

¡nser¡do no conte)do do Complexo Atuba, que ocorre a sul da Zona de Cisalhamento Lancinha.

São descritas rochas poli-deformadas, constituídas por gnaisses orto a para-derivados (protomiloníticos

a m¡loníticos) com intercalações de b¡otita-xistos, muscov¡ta-xisto e anfibol¡tos. (Fritzons Jr. efa¿, 1982; Hasu¡ ef

al., 1984; Piekar¿, 1984; Salamuni, 1991 e Salamuni et al.,19921. Soares (1987) destaca que o metamorfismo

reg¡onal atingiu nesses terrenos a fácies anfibolito, com fenômenos de retro-metamorfismo na fácies xisto

verde.

Siga Jr. ef a/. (1995) denominam de Complexo Atuba os terrenos gnáiss¡cos - migmatít¡cos limitados a

node pela Faixa de Dobramentos Apiaf e a sul com os gnaisses granulít¡cos do Domínio Luís Alves.

Caracter¡zam a formação desses terrenos durânte o Paleoproterozó¡co (2.0Ga) com intensa re-migmatização

mo Neoproterozóico (0,6Ga). Silva ef a/. (1998) e Yamato (1999) correlacionam os gnaisses do Núcleo Setuva

com as rochas do Complexo Atuba.

Kaulfuss (2001) faz uma correlação entre núcleos de embasamento (Setuva, Betara e Tigre) e o
Complexo Atuba. O autor reconhece no âmb¡to dos núcleos Betara e T¡gre granitó¡des deformados

(sienogranitos, monzogranitos, granodioritos, quarEo-monzonitos e quartzo-monzodior¡tos), expressos em

termos protomiloníticos, m¡lonít¡cos e ultramiloníticos. Estes granitóides encontram-se em me¡o às seqüências

metavulcânossedimentares da Formação Perau (Núcleo do Tigre) e da Formação Betara (Núcleo Betara).



Kaulfuss (op cÍ.) reconhece idades de 1.7Ga nos granitóides alca¡¡nos, além de um caráter pol¡ciclico
nos demais litot¡pos dos núcleos (monzogranitos, granod¡or¡tos, quartzo-monzonitos e quartzo-monzod¡oritos),

com heranças em z¡rcões relativas ao Arqueano (3.1Ga - exceto para o Núcleo do Tigre) e paleoproterozóico

(2.1 a 2 zGa) o autor destaca que a ma¡or¡a dessas rochas leve seus protolitos crusta¡s diferenciados do
manto superior durante o Arqueano (idades Sm-Nd).

Cury et al. (2002), estudando os granitóides deformados dos núcleos Betara e T¡gre, avaliam as
lntrusóes alcalinas (s¡enogranitos) como relat¡vas a processos extensionais do Estateriano (-1750Ma), e
sugerem a h¡Pótese das deposições das seqüências metavulcanossed¡mentares do Perau e Betara estarem
relacionadas a esse evento d¡stens¡vo.

2^3 MAGMATISMOGR,ANíTICOINTRUSIVO

Corpos granít¡cos de naturezas diversas são reconhec¡dos no setor sudeste paranaense, no âmb¡to da
Fâìxa de Dobramentos Ap¡aí, individualizados em projetos de mapeamento geológico básico, dentre os quais
destacam-se os executados na década de 60, pela comissão da carta Geológica do paraná,

Essas intrusöes apresentam dimensões variadas, de pequenos stocks à batólitos, cujas denom¡nações
tem por base a toponímia das regióes onde ocorrem: Três Córregos, Cunhaporanga, Cerne, passa Três, Rio
Abaixo, etc..

2.3.1 Complexos Graníticos Três Cónegos e Cunhaporanga

O Complexo Três Córregos (assim defin¡do pol Paiva et al., 1977) constitu¡ a maior intrusão granit¡ca no
sul do Brasil (CPRM, 1977) com aproximadamente 95Km de compr¡mento por 25Km de largura, com seu ma¡or
eixo na direção NE-SW. Os pr¡ncipais litotipos desse complexo sáo descritos como tonalitos fracamente
deformados, granod¡oritos à monzogran¡tos porfirít¡cos (por vezes deformados) e quartzo-monzonitos à
monzogranitos porfiríticos (Prazeres Filho, 2000; Guimaräes, 2O0O; G¡menez F¡lho, i993).

O Complexo Cunhaporanga (assim definido por Algarte & Kaefer, 1972) ocupa a porçáo setentr¡onal da
Faixa ltaiacoca e também possui uma or¡entação preferencial NE-SW. É representado princ¡palmente por
rochas granito-gnáiss¡cas. suas principais variedades litológ¡cas referem-se à biotita-monzogranitos, biotita-
monzogranitos porfiríticos, e anf¡bólio-biotita-monzogranitos (Prazeres Filho, 2000; Gu¡marães, 2O0Ot G¡menez
Filho, 1993).

Prazeres F¡lho (2000), através de uma anál¡se conjunta dos dados geoquímicos e geocronológicos

referentes aos complexos granílicos Três Córregos e Cunhaporanga, sugere tratarem-se de maciços multi-
intrusivos, cálcio-alcalinos, gerados em ambientes compress¡onais associados ao c¡clo Bras¡liano. Atualmente
este autor reconhece a presença de alguns litotipos ¡nternos aos dos Complexos Três Córregos e
Cunhaporanga, que não representam gran¡tos cálcio-alcalinos típ¡cos relacionados à arcos-magmáticos. porém,

estes são de ocorrência subordinada dentro dos complexos (prazeres Filho ef a/., 2003).

Embora autores como soares (1987), campanha et at. (1gg7l, Fiori (1990), campanha (199i ), Basei ef
al. (1992' 1997) e Reis Neto (1994), proponham modelos tectôn¡cos distintos, os mesmos cons¡deram os
complexos Três Córregos e Cunhaporanga como representantes de dois arcos magmáticos. prazeres Filho
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(2000) sugere a gênese desses complexos graníticos como produto de um único arco-magmático, que sofreu
uma migração (para w) em seu foco pr¡ncipal.

Fassbinder (1996) propoe um modelo tectônico alternativo para o complexo GranÍtico Três Córregos,
onde a origem seria vinculada a um cinturão transpressivo, com ascensäo do magma durante uma fase
transtrat¡va.

2.3.2 Outros Maciços Graníticos da Fa¡xa Apiai

São representados pelos granitos Piedade, Morro Grande, varginha, Barra do Santana, Joaquim
Murt¡nho, serra do carambe¡, cerne, Passa Três, Rio Abaixo, Monzonito chacrinha e sienito cap¡vara, entre
outros corpos menores. Esses maciços graníticos são ¡ntruslvos nas unidades metavulcanossedimentares da
Faixa de Dobramentos Apiaí. são classificados como sfocks, apresentando em sua maioria formas elípticas,
com a direção do ma¡or eixo concordante com a estruturação geral da FDA (NE_SV\4.

segundo Fiori (1990) muitos desses corpos graníticos estão est¡.uturas antiformais, or¡ginadas pela
movimentação caracter¡sticamente dextral das falhas ou zonas de c¡salhamento (Lanc¡nha e Morro Agudo). Em
seu modelo, Fioti (op. c¡t.) sugere que as intrusöes sejam contemporâneas ao desenvolvimento das zonas de
cisalhamento com deformaçäo em condições ainda dúcteis.

Gran¡to P¡edade

Ïrata-se de corpo com forma elíptica e e¡xo principal orientado segundo N4sE, intrus¡vo nas seqüências
metavulcanossedimentares da Formação votuverava. chiodi Filho (1gg9) e spoladore (1993) descrevem
domín¡os com predominânc¡a de álcal¡-granitos e álcal¡-sienitos, com ocorrência esparsa de m¡crogranitos
tard¡os ao magmat¡smo principal.

segundo spoladore (1993), os contatos desse corpo, a leste, sáo marcados por c¡salhamentos
transcorrentes enquanto que, a oeste, a relaçäo com as encaixantes se ca¡acter¡za por metamorfismo de
contato Devido a forma do corpo (elípt¡ca) e suas relaçöes de contato com as encaixantes, spoladore (op. c/ï.)
considera este granito s¡n-cinemát¡co ao evento das transcorênc¡as da reg¡ão.

chiodi Firho et ar. (19g7) interpreta, com base no padräo ritogeoquímico, que o magma pr¡mário teve
origem no manto superior, com contaminação de crosta infer¡or.

Gnn¡to Morro Grande

o Granito Mono Grande (definido pela com¡ssão da carta Geológice do paraná, 1967) cobre uma área
de aproximadamente 70 kmz, apresentando forma elipso¡dal grosse¡ramente orientado na direção NE-sw. o
GMG está inteiramente alojado em rochas da Formação votuverava, apresentando contatos intrusivos com
formação de auréolas de metamorfìsmo, no fácies albita-epidoto-hornfels nas rochas enca¡xantes (prazeres
Filho, 2000).

A anárise minerar modar rearizada por prazeres Firho (op. c,¿) indicou (3s a 3B%) de k-ferdspato, (30 a
35%) de quarÞo, (19 a 21o/o) de plagioclás¡o, (4 a 5o/o) de biot¡ta. Em diagrama eAp essas rochas são
classificadas como monzo à sienogranitos. Em diagramas discriminantes (pearce ef al, 19g4) as amostras do
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Gran¡to Morro Grande plotam preferenc¡almente no limite dos g[anitóides de arco-magmát¡co com gran¡tóides
intraplaca.

Granito Varoinha

o Gran¡to Varginha (Com¡ssáo da carta Geológica do Paraná, 1967), abrange uma supelfÍcie de 25Km2
e está localizado entre as cidades de Tunas e Adrianópolis, no estado do Paraná. É composto pr¡nc¡palmente
por rochas monzogranÍticas, podendo também ocorrer s¡enogranitos e quartzo-monzonitos. De um modo geral,
tratam-se de rochas com textura equigranular média a grossa, estrutura predom¡nantemente maciça, com
estruturas cataclásticas e miloníl¡cas em sua pofção norte (Fuck et at., 1967). chiodi Filho (.1989), através da
anál¡se de elementos terras raras, sugere uma m¡stura de fontes crustais e mantélicas para gênese desse
granito.

Granito Barn do Santana

Também denom¡nado de Granito Taic¡ (Mart¡n¡, 1982), const¡tui um corpo de d¡mensões reduzidas (1,4
x 0,5 Km), intrud¡do na Formaçáo Agua Clara, nas proximidades do R¡o piedade. segundo Mart¡n¡ (op. c/ï.) é
constituído pelos fácies monzogranito, fácies quartzo-monzonito, fác¡es granito-alaskít¡co e fác¡es granito. As
var¡edades mais comuns são essencialmente quartzo-feldspáticas (leucocráticas), muilo piritizadas.

segundo chiodi Filho et at. (1987) o Granito Barra do Santana possui maior abundância relativa em
plag¡oclásios, quando comparado ao Granito Piedade. Os autores aventam a possib¡lidade de a¡gumas
caracteristicas da ¡ntrusão serem atribuidas à contaminaçäo do magma durante seu alojamento, com a
assimilação parc¡al das rochas encalxantes ricas em cálcio.

Granitos Sena do Carambeí e Joaqu¡m Muftinho

Foram pr¡meiramente definidos durante os trabalhos da com¡ssáo da Carta Geológica do paraná (em
Fuck ef af, 1967), onde foram mapeados junto ao contato dos terrenos pré-cambrianos com o Grupo castro.
Foram considerados como granitos "araskíticos", inscr¡tos no complexo cunhaporanga.

Guimarães (2000) caracteriza essas intrusöes como álcall-feldspato-granitos, reconhecendo
deformação rÚptil em suas bordas. o refer¡do autor cons¡dera os aspectos petroquímicos de ambas ¡ntfusões
como semelhantes aos granitos t¡po-A (anorogên¡cos). Trabalhos da CPRM (1972) ind¡cam a cristalização do
Gran¡to Serra do Carambef com idade de S43*25Ma (Rb-Sr em rocha total).

Granito Ceme

o Granito ceme (Muratori, 1966), localiza-se a NW do município de Bateias (pR), cobrindo uma área
de eproximadamente 45km2. É constituido predom¡nantemente por granitos leucocráticos, de coloração
avermelhada, equigranulares, de granulação média a grossa e composigão sienogranítica a álcal¡-feldspato
granítica. Sáo rochas isótropas, por vezes desenvolvendo orientaçäo mineral de fluxo magmático (Fuck et a/.,
1967; Silva ef a¿ 1998a). Foliações m¡loníticas são descritas ao sul do Granito Cerne, impostas peta Falha do
Cerne (Santos & Felipe, jgBO).

Prazeres F¡lho (2000) sugere pata o Gran¡to cerne predominânc¡a de rochas shoshoníticas
metaluminosas. Segundo o referido autor, as anál¡sês modais em secções delgadas ind¡caram (9747%) de



microclínio, (28-23%) de oligoclásio, (20-25%) de quarÞo, (4ôo/o) de biotita, além de traços de hornbtenda,
titanita, z¡rcão, allanita, fluor¡ta e m¡nera¡s opacos.

o contato geológico ¡ntrusivo com as unidades metavulcanossedimentares é evidenciado pela
ocorrência de xenólitos de rochas metassedimentares e pelo desenvolv¡mento de termo-metamorfismo imposto
nas rochas enca¡xantes (Fuck efa¿, 1967). Ao sul, este corpo é balizado pela Falha do Cerne (F¡ori, 1990).

Fiori (1990) caracteîiza uma falha de cavalgamento, contornando a antiforma do cerne, pos¡c¡onando-a
em sua ma¡or parte, entre um corpo de quartz¡to e um pacote de fil¡to, O autor denomina a estrutura de Falha de
Ouro Fino.

Prazeres Filho (2000) utilizando parâmetros geoquímicos, interpreta o Gran¡to Cerne como de origem
pós-colis¡onal' o autor ainda apresenta ¡dade de 569131 Ma (pelo método U-pb em z¡rcöes), que apesar do alto
erro analítico e da presença de herança em zircões, interpreta como relat¡va à formação do mac¡ço granítico,
em parte controlada pela idade K-Ar em biotita de 545110 Ma. Siga Jr (1995) cita idade TDM de 2.0 Ga,
relacionada a épocâ de separaçäo manto-crosta dos protolitos dessas rochas, caracteÍizando longo per¡odo de
residênc¡a crustal.

Gran¡to Passa Três

o Granito Passa Três (piekarz, 19gl) ocorre nas proximidades do município de campo Largo,
abrangendo uma área de apfox¡madamente 5km2. Autores como P¡canço (2ooo) e piekarz (1ggr, 1gg2)
consideram esse maciço constituído predominantemente por s¡enogranilos, onde são ident¡f¡cados do¡s
domínios principais: a) sienogran¡to-melagran¡to, const¡tuído por rochas róseas, equigranulares e granulometria
média a grossa; b) s¡enogran¡toJeucogranito, constituído por rochas róseas, equigranulares e granulometr¡a
predominante méd¡a. ocorrem ainda veios aplít¡cos, pegmatiticos e microgranít¡cos, além de veios de quartzo
r¡cos em sulfetos, representando manifestações magmát¡cas tardias à formaçäo do Granito passa Três. Esses
possuem grande importância econômica, uma vez que representam os depósitos auríferos da região (Soares &
Góis, 1997; Piekaz, 1981, 1992; picanço,20OO).

os contatos desse corpo com as un¡dades metavulcanossedimentares adjacentes se fazem através de
importantes zonas de cisarhamento, a exempro da Farha do cerne, no contato norte.

soares & cóis (1987) e picanço (2000), através de estudos geoquímicos, caracter¡zam a
predom¡nância de termos cálcio-alcalinos, shoshoníticos, suger¡ndo para formaçåo dessas rochas contr¡buição
de fontes crusta¡s e mantélicas.

Picanço (2000) apresenta idade de 616136 Ma (isócrona Sm-Nd mineral) para o Granito passa Três e a
cons¡dera como a relativa à colocação desse maciço granÍtico. Tal valor deve ser considerado com ressalvas,
fungão do ¡ntenso hidrotermalismo presente nessas rochas e por não se tratar de uma ¡sócrona de boa
qualidade (considerado pelo própr¡o autor). o referido autor admite como idade da mineralização aurífera o
intervalo 510-527Ma, através de dados K-Ar em sericita (zonas de falha-528t1oMa), Rb-Sr da encaixante
mineralizada (526t23Ma) e de tixiviados de pir¡ta (S1O+13).
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Gran¡to Rio Abaixo

O Granito Rio Aba¡xo se localiza a oeste no municfpio de Rio Branco do Sul, intrusivo nas rochas dê

Formação Votuverava. Apresenta forma grosseiramente c¡rcular e uma área aprox¡madamente de 4,SKm'z. É

principalmente representado por biot¡ta-granitos róseos, equigranulares a porfiríticos, de granulação média à

grossa, ¡sótropos. Segundo Martin¡ (1982) este corpo apresenta contatos tectônicos e verticalizados, produz¡ndo

muitas vezes efeitos térmicos nas encaixantes. Santos & Felipe (1980) reconhecêm neste corpo, três

variedades petrográf¡cas distintas: fácies granitos e quartzo-s¡enitos hipidiomórficos róseos; fácies gran¡tos

porfiríticos róseos e fác¡es cataclástica de cor cinza.

Pinto Coelho & Siedlecki (1991), através de estudos petrográficos, caracterizam quatro fácies pr¡ncipais

(magmáticas): fácies granltica, fác¡es álcali-feldspato granítica, fácies álcal¡-feldspato sienít¡ca e fác¡es quartzo

sienítica. Apesar das ¡nformações petrográficas, os autores destacam que as análises químicas caracterizam o

granito no campo dos cálcio-alcal¡nos, atfibuindo este fato à influênc¡a da carbonatação, presente em grande

parte da intrusão.

Sienito Capivara

O S¡enito Capivara const¡tu¡ um corpo de aproximadamente 2,2Km2, localizado no Mun¡cíp¡o de

Itaperussú, à norte do Granito do Cerne. lnic¡almente esta ¡ntrusão era reconhecida como uma apófise do

Granito do Cerne, à exemplo de Fiori (1990) e CPRM (1977). Durante os trabalhos de campo da d¡sciplina de

Mapeamento Geológico, real¡zado por alunos da UFPR em 2000 (equipes I e 5), foram reconhecidas

importantes diferenças em relaçáo ao Granito do Cerne, noladamente quanto a composição (sienítica). Nesta

ocas¡ão, foi proposta para este coÍpo a denominaçäo de Sienito Rabo de Galo, devido a sua cor castanho -
amarronzada, adquir¡ndo tons escuros quando polida, semelhante à bebida largamente difundida entre

geólogos. Apesar da simpatia pelo nome, o mesmo náo satisfaz o código de nomenclatura, razäo pela qual o

mesmo será aqu¡ denominado como Sienito Caoivara dev¡do sua proximidade ao Rio Capivara.

"Monzon¡to" Chacr¡nha

O Monzonito Chacrinha foi pr¡meiramenle reconhecido na local¡dade de Freguesia dos Laras (trabalhos

de mapeamento e integração da CPRM, 1977), como um pequeno corpo granítico intrusivo, situado nas

proximidades do Gran¡to Cerne (à oeste).

Trabalhos de campo realizados por alunos da disciplina de Mapeamento Geológico da UFPR (em

relatórios internos de d¡versos anos) sugerem a presença de vários corpos intrus¡vos al¡nhados segundo a

direção NW-SE. Alguns desses relatórios sugerem a associação dessa intrusão com os diques máficos do

Mesozóico.

O presente trabalho caracteriza composições predominantemente quartzo-monzonítica à quartzo-

monzodiorítica para esses corpos (discussão adequada no capítulo Estudos Petrográf¡cos), razão pela qual

optou-se pela denominação de Monzonito Chacrinha.



2.4 ZONAS DE CISALHAMENTO

As zonas de cisalhamento são hoje as estruturas de maior express¡vidade nos terrenos pré-cambr¡anos

do sudeste brasileiro, geralmente definindo alinhamentos com d¡reção NE-SW at¡ngindo extensões de dezenas
e centenas de quilÔmetros. Na área de estudo as pr¡ncipa¡s zonas de cisalhamento sáo representadas pelas
falhas da Lancinha, Morro Agudo e Cerne. Suas relaçöes com as ¡ntrusöes aqu¡ estudadas são de fundamental
importânc¡a para a compreensão da colocação desses corpos.

2.4.1 Zona do Cisalhamento Lancinha

Representa uma das principais zonas de c¡salhamento transcorrentes que afetam as rochas do pré-

Cambriano paranaense. Apresenta direção geraf N50-55E e um traçado essencialmente ret¡líneo fazendo
prever sua at¡tude verticalizada, com extensäo de seu al¡nhamento chegando a lsokm (Fior¡, 1990).

Fiori (1990) caacletiza dobras de arrasto e estruturas sigmoidais, compatíve¡s com movimento
dextrógiro. Nas litologias do Grupo Açungui, o autor ressalta a ausência de zonas miloniticas típicas ao longo
de seu traçado, mas tão somente rochas bastante deformadas. Segundo Fior¡ (1985 e l9B7) a Falha da
Lanc¡nha representa no Grupo Açungui, o reflexo de uma importante falha transcorrente do embasamento,
provavelmente a Falha de Cubatão.

2.4.2 Zona de Cisalhamento Mono Agudo

Esta zona de cisalhamento encontra-se local¡zada à oeste da Falha da Lancinha e possui direção geral
N40E. Segundo Fiori (1990), do Rio Capivari para sudoeste, seu traçado torna-se sinuoso, encurvando-se e
aparentemente concordando com a forma arredondada da borda sul do Granito Três Córregos. Em sua
trajetór¡a, intercepta diversas falhas de cavalgamento, bem com a Falha do Cerne, de caráter transcorrente.

Da mesma forma que na Zona de Cisalhamento Lanc¡nha, a lenticular¡zação das rochas é aspecto
marcante, bem como a presença de mater¡al brechado ao longo de seu traçado. Em alguns de seus pontos de

ocorrênc¡a podem ser observados planos com preenchimento por óxido de manganês, comumente associados
a eventos de descompressão.

2.4.3 Falha do Ceme

Tem d¡reçäo aproximada E-W, e uma extensão de cerca de 30Km. Segundo Fiori (1990), esta falha
ocorre do sudeste da localidade de Conceição dos Correias e desaparece de encontro com a Zona de
Cisalhamento Morro Agudo, na altura da confluência do Arro¡o Santana com o Rio Açungui, após secc¡onar a
parte sul do Granito do ceme. o autor considera esta, como componente sintética da Lancinha.

Ao longo de seu traçado, notam-se inflexões de camadas de quartzitos, indicativas de um mov¡mento
lateral direito, compatível com o sentido de movimento da Zona de Cisalhamento Lancinha. Fioti (op. cit.)
observa que as zonas de cisalhamento de alto ångulo (associadas a essa falha) são expressas por uma

foliação de caráter dúctil-rúptil que corta planos anter¡ores, formados por uma foliação de baixo ângulo de
mergulho (relacionada à tectônica de cãvalgamento). O autor ressalta a ¡elaçäo temporal entre as zonas de
cisalhamento, onde a de alto ângulo é seguramente mais jovem que a de baixo ângulo.
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[åJlesozóicol: inifusivas Èásicas: lM ch) Monzonito ChacrÌnha.

[Cambro-Ordovieiano]: Fcrmacão Camarinha - (CCCa¡ meia-ergiliros, meia-si¡ritos, meta-aienitos e conglomerados polimít¡cos.

[Neo-Proierozóico]: (PÛc; Graniio do Ceme; (PCpri Granito Passa Três; (PCra) Graniio Rio Rbaixo ; iPcca) S¡eniio Cepivara
tPCicr Cornplexo Graníûco Îrês Cónegos.

Sequência Antinha i Grupo Lageado: (L1) mármores com lntercalçöes de fil¡tos, meta-ritim¡tos; (12) filitos;
i,-3) rnármcres É margâs com interceleçöes meia-pelíticas e meta-psamíiices.

lniesoproterozéico!: Formaçåo Voiuverava - (PCVl) meia-riimi¡os, filitos e conglomerados; (PCV2) f¡l¡tos, riÍn¡tos, måm¡ores e
ccnglomerêdos: iPCV3) meta-ritm¡tos, mármores, calco-silicáücas e meta-básicâs ¡ntercaladas.

Formação Água Clara - (PCAc1) mármores e margas com iniercalações de filiios, xistos e quartzitos; (PCAC2)
*reta-peiiro;. inetê-psam¡ros, mármores e meta-vulcån¡cas.

,?) Formaçåo Capirtl - (PCC1) mármcres tpredorû) ñiiio e quartzäos; iPCC2) fiiiros e quarEitos (predom) com
r,airìú¡¡ês ¡niercaiados; (PCC3) filitos e quarizitos.

iPaleo-Prorcrozóicol: it¡.icieo Betara - (PCBI) granitóioes alcalinos defom-'aoos, (PCB2; xisios ê guarizitos (?); (PCB3) filitos e margas (?)
'3a¡cô-siiicjáticâs e meia-basitos í?,.

pc 83

õ

,o ú'00'S_
Þc v2

1a rtroço cepLóerco - EsTRUTURAL,Ñ DA AREA DE ESTUDO
¡sli€ (modificado de Fiori 1991)

lûKm

DIQUES DO MESOZércO
Chacrinha

ffi
FORittAçAO CAMARTNHA

COCa

GRANITOS TARDIA PÓS OROGÊNIGOS
Cerne Passa Três Rio Abaixo CapivaraMNTTffi

+
I
I

N

COMPLEXO GRANíTICO
TRÊS CÓRREGOS

ffi
SEQUÊNC|A ANTINHA \ GRUPO LAGEADO

-ç-!'-r -$"9-' :qË!l

FORMAçÃO VOTUVERAVA

r.Yr P_c_Y¡_ ryllt

FORMAçÃO ÁCUn CLARA

PCAci PCAc2

FORMAçÃO CAP|RÚ

PCCI PCC2 PCC3

NÚCLEO BETARA
Granitóides Aloalinos debrmados

qgÈr

Formaçåo Betara

?cÈ2 PCB3



3 CONTEXTO GEOLÓGICO ESTRUTURAL

No esboço geológ¡co - estrutural (figura 3) encontram-se representados os maciços

graníticos, oþjeto principal do presente estudo, as seqi¡ências metassedimentares /
metavulcanossed¡mentares enca¡xantes, bem como os granitó¡des alcalinos deformados

pertencentes ao núcleo de embasamento do Betara. Também estäo representadas na figura 3, as

pr¡ncipais zonas de cisalhamento que compartimentam este setor (sul da Faixa de Dobramentos

Apiaí). Este capítulo pretende abordar de modo suc¡nto aspectos geológico-estrutura¡s dos

maciços do Cerne, Passam Três, Rio Abaixo, Capivara e Chacr¡nha, bem como de suas

encaixantes (formações Betara, Votuverava e Antinha, numa tentativa de melhor caracter¡zar o

contexto tectônico relacionado a colocação desses corpos.

3.1 CONTEXTO DAS ROCHAS ENCAIXANTES

A comparação entre os padrões estrutura¡s dos mac¡ços graníticos rochas enca¡xantes e

zonas de cìsalhamento adjacentes é a pr¡ncipal ferramenta para o estudo das cond¡çöes de

¡nstalaçáo desses corpos. As condiçöes tectôn¡cas de instalaçåo dos maciços graníticos deve estar

reglstrada em suas encaixantes, permit¡ndo revelar importantes características genéticas desses

maciços.

De modo geral, os terrenos vizinhos aos maciços graníticos são representados por

seqüências metavulcanossedimentares compostas predom¡nantemente por filitos, xistos, margas,

mármores, quartzitos e meta-bás¡cas metamorfisados no fácies x¡sto-verde à anf¡bol¡to. Muitas

dessas seqüênc¡as se assemelham quanto aos litotipos presentes mas, divergem quanto ao

padrão estrutural e metamórfico.

A Seqüência Antinha (Dias & Salazar, 1987) é representada predominantemente por

rochas meta-pelíticas e meta-carbonáticas, metamorfisadas no fácies xisto-verde. Autores como

Dias & Salazar lop. cit.) e Fior¡ (1991) admitem para deposição dessa seqirênc¡a regimes

transtensivos, associados a at¡vação da Zona de Cisalhamento Morro Agudo (durante o

Neoproterozó¡co). As rochas da Seqt¡ênc¡a Ant¡nha aparentemente apresentam um contexto

estrutural menos complexo, em relação as formaçöes Votuverava e Betara. Na ma¡or¡a dos casos é

fácil visualizar estruturas pr¡már¡as em seus litotipos, a exemplo de acamadamento sedimentar e

estruturas cruzadas acanaladas. Ocorrem com freqüência dobras abertas e isoclina¡s, tanto visíve¡s

em afloramento como em escalas maiores, com caimento de eixo de aproximadamente So para

N30-40E. Nas proximidade! com a Zona de Cisalhamento Morro Agudo essas rochas encontram-

se mais deformadas, com uma evidente foliaçáo de alto ângulo. O Monzonito Chacrinha encontra-

se ¡ntrudido nas rochas dessa seqüência.

A Formaçåo Votuverava (Bigarella & Salamun¡, 1967) é constituída predominantemente por

filitos, mica-xistos, meta-margas, mármores, quartzitos e meta-básicas, metamorfisados no fácies



xisto-verde à anfibolito. Representa uma das mais extensas seqùênc¡as

metavulcanossedimentares do Pré-Cambriano paranaense. Basei ef at (2003), com base em
dataçöes u-Pb (z¡rcäo) de rochas meta-básicas, sugere épocas de depos¡çäo relac¡onadas ao

Mesoproterozó¡co (-1450Ma) para essa seqüência, valores esses muito próximos aos obtidos para

a Formação Água Clara (Weber ef a/.,2003). O Gran¡to R¡o Aba¡xo e o Sienito Capivara encontram-
" se intrudidos em rochas da Formação votuverava, as quais apresentam nas regiões das intrusöes

uma foliaçäo de médio ângulo e outra foliação de alto ângulo com caráter mais rúpt¡|, expressa por

cl¡vagens de fratura que produzem ¡ntenso queþramento nos litotipos.

Na regiäo do Betara ocorrem rochas metavulcanossedimentares (Formação Betara)

representadas predom¡nantemente por xistos, xistos ferrug¡nosos, meta-margas, quartzitos e meta-

básicas. Nas regiöes ¡nternas do Núcleo de Embasamento Betara ocorrem rochas de natureza
granit¡ca (s¡enogranitos e granod¡or¡tos) deformadas, expressas por miloníticos, protomolonÍticos e

ultramiloníticos (Kaulfuss, 2001). Nas v¡zinhanças do cranito Cerne, já no Núcleo Betara, são

reconhecidos s¡enogran¡tos m¡loníticos com características de granitos tipo-A, com idades de

1750Ma (u-Pb - z¡rcåo), admitidos como marco de um período d¡stensivo na região, relacionado a

Tafrogênese Estater¡ana (Kaulfuss, 2001: cury et al.2002\. o cranito cerne encontra-se intrudido

nas rochas da Formação Betara, onde, as enca¡xantes v¡zinhas à intrusäo apresentam pelo menos

duas importantes foliações de baixo ângulo, afetadas por uma superfície de alto ângulo.

Nas adjacências da porçäo leste do Granito passa Três ocorrem rochas da mesma

unidade observada nos arredores do Granito do cerne (Formação Betara). Na região à oeste do

Granito Passa Três, onde é balizado pela Falha de Morro Agudo, a intrusäo faz contato com os

metassedimentos da Formação Votuverava. Nesta região, afloram xistos e filitos intensamente

deformados, sendo possível d¡stinguir duas foliaçöes (baixo e alto ângulo). Nas proximidades da

Zona de Cisalhamento Morro Agudo a foliação de baixo ângulo näo é fac¡lmente identificada,

sendo prat¡camente obliterada pela foliação de alto ângulo.

3.1.1 Estudo das Estruturas

O estilo estrutural e o grau metamórfico são ¡mportantes cr¡térios utilizados na

diferenciação nas grandes unidades l¡to-estrat¡gráficas do Pré-Cambriano Paranaense. No entanto,

não pode ser descartada a poss¡bil¡dade de transição de estilo estrutural e grau metamórfico no

âmbito de uma mesma unidade. De um modo geral, observa-se que as Formações Votuverava e
Betara apresentam var¡ações quanto ao grau metamórf¡co, de xisto-verde à anfibolito. Também
quanto ao padrão estrutural essas duas formações mostram semelhanças, com a presença de

foliações de baixo à médio ângulo, alto ângulo e superfícies so representâtivas do acamamento

sedimentar. As estruturas primárias (s0) são pr¡ncipalmente identificadas pela ¡ntercalação de
pacotes de distintos litotipos, variaçöes granulométr¡cas e de coloraçäo.
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Em termos estruturais, ex¡ste consenso entre autores (Ebert, 1971; Fiori ef a/., 1987; Fiori,

1985a, 1991, 1992; Soares & Reis Neto, 1987; Hasu¡ et al., 1984i Hasui, 1986; Campanha ef a/.,

1987i Salamuni et al., 1992: Fassþinder, 1991; Daitx, 1996; Kaulfuss, 2000; Cury et at.,2OOZ)

quanto a existência de uma importante foliaÉo de baixo ângulo no âmbito do Grupo Açungu¡ (s.¿).

Esta foliação encontra-se bem desenvolv¡da na ârea estudada, no âmbito das formações

Votuverava e Betara. É responsável pelo desenvolvimento de sericitas e moscov¡tas paralelas e

sub-paralelas ao bandamento composicional. Existe discordânc¡a (principalmente no âmbito das

formaçöes BetaÍa e Perau) quanto a esta foliaçäo representar uma superfície S, ou 52, função

pr¡ncipalmente de dobras (centimétr¡cas a decimétr¡cas) fechadas a isoclinais, desenhadas pelo Se

(ou mesmo Sr), com flancos rompidos (Dr ou Dt. Essa superfície evolui a uma foliação

heterogeneamente desenvolvida (S2 ou 53), também de baixo a méd¡o ângulo, com tendênc¡a a se

concentrar ao longo de algumas falhas de cavalgamento, a exemplo do Betara. Referem-se a

zonas de c¡salhamento, também de baixo a médio ângulo, as vezes sub-paralelas aos estratos

composicionais, as vezes causando crenulação ou dobramentos associados. Segundo alguns

autores representam processos deformacionais contínuos, muitas vezes desenvolvidos em padräo

estrutural t¡po duplex (Fiori ef a/., 1994; Salamuni efal., 1993).

As foliaçöes Sn \ Snrj encontram-se perturbada (freqüentemente crenuladas) por uma

superfíc¡e de alto ângulo (S*z), que é representada pela or¡entação / ¡e-orientação e est¡ramento

dos minerais (por vezes formando r¡bbons e boudins), bem como planos de clivagem irregulares

com penetrativ¡dade variável. As grandes sinformas e ant¡formas impressas parecem se assoc¡ar

aos planos de c¡salhamento de alto ângulo, tendo se desenvolv¡do durante o evento transcorrente /
transpressivo. Estes dobramentos são caracterizados por dobras abertas à ¡socl¡nais, com

mergulho dos eixos variando ora para NE, ora para SW, com inclinações de até 20o. Esta foliagão

de alto ângulo geralmente forma planos ¡rregulares, anastomosados, var¡ando quanto a direçäo

(NE à NNE) e mergulho (subvertical ou até 70o ora para SW ora para NE). Nota-se que esta

superfície de alto ângulo (Sn.2) näo ocorre homogeneamente por todo pacote de metassed¡mentos,

sendo mais expressiva em regiÕes próximas às principais zonas de cisalhamento.

Os dados obtidos relativos as foliaçöes de baixo à médio ângulo (S" \ S".1) de rochas

pertencentes as formaçöes Betara e Votuverava, adjacentes aos maciços graníticos Cerne, passa

Três, Rio Aba¡xo e Sien¡to Capivara, quando tratados em d¡agramas de equiárea (projeç€o polar),

ap¡esentam comportamento bastante s¡milar, Êzâo pela qual são aqui analisados conjuntamente

(estereograma da fìgura 4). De um modo geral, observa-se duas concentrações de pólos, nos

quadrantes SE e NW com predominåncia de at¡tudes neste último e máx¡mos respect¡vamente a

N40E/39NW e N30958SE. Tal padrão permite a construção de uma guirlanda sugestiva de

dobramentos relativamente abertos e ass¡mélricos, com eixo constru¡do (e) em N32-10.
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D¡ag.ama de Equiárea (n=ll0)

Figura 4: Estereograma (densidade dos pólos) da sn (baixo à méd¡o ångulo) nos metassed¡mentos

(fomações Votuverava e Betara) viz¡nhos as intrusóes dos granitos (Cerne, Passa Três e Rio Abaixo).

Nâs proximidades das zonas de cisalhamento (Cerne, Morro Agudo e Lancinha) as
foliaçöes de baixo a médio ângulo (sn e s".i) mostram-se bastante afetadas ou até mesmo

obl¡teradas pela foliaçäo sn*2, de alto ângulo, apresentada na f¡gura 5. Essas superfícies

vert¡calizadas mostram caimentos tanto para o quadrante SE quanto para NW
(predominantemente). Apresenta máximos muito próximos em N3SE, suþvertical.

Diagrama de Equiárea (n=56)

F¡gura 5: Estereograma (densidade dos pólos) da Sn+2 nos metassedimentos. Geralmente a Sn+2 (superflc¡e

de alto ångulo) é bem caraclerizada em zonas de cisalhamento presentes nos l¡m¡tes das intrusóes. Estas

zonas de cisalhamento estáo or¡entadas grosso modo em N4SE.
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O padråo relativamente similar observado entre a direção do eixo construldo (e) dos

dobramentos nas foliaçÕes de baixo à médio ångulo (grandes sinformas e antiformas) e a direção

das superflcies de alto ângulo (Sn*z) sugere tratarem-se de estruturas geradas dentro de um

mesmo sistema de esforços, em uma fase deformacional posterior a geraçäo das foliaçÕes de

baixo à médio ângulo (Sn e Sn*r).

3.1.2 Zonas de Contato

As relações de contato entre os corpos graníticos e as encaixantes såo

predominantemente tectônicas, representadas por zonas de cisalhamento que se encontram

melhor evidenciadas nos metassedimentos adjacentes, através de estruturas protomilonfticas e

milonlticas (foto 1). A foliaçäo de cisalhamento é essencialmente de alto ångulo e apresenta-se

normalmente anastomosada, com formaçäo de pares S-C e desenvolvimento de nlveis

lenticularizados de quartzo leitoso, concentrados em regiÕes muito próximas aos corpos graníticos.

Foto 1: Filonitos da Falha do Cerne, adjacente ao maciço homônimo (afloramento CER-32).

Os metassedimentos próximos aos contatos com os maciços graníticos normalmente såo

representados por filitos e meta-margas, com textura lepidoblástica e minerais finamente

cristalizados. Apresentam intercalações de níveis de diferentes composiçöes (mais quarlzosos x

mais micáceos), com sericita (-55%), quartzo ('AOYo) e biotita (-5o/o). Observa-se tarnbém

estruturas fantasma caracterizadas por proto-minerais (biotitas), totalmente substituidos por

sericita. A sericita é o mineral que melhor define a foliaçäo, por vezes, eviclenciando estruturas tip<r

S-C. O quartzo apresenta-se finamente cristalizado, normalmente concentrado em niveis

milimétricos. Alguns cristais maiores (0,3 a 0,5rnm) se destacam sc¡b formas sigmoidais, ribbons e

boudins, estirados e com extinçäo ondulante Ocorrem tamlrem, preenchendo parcialmente
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fraturas, cristalizados nas paredes. As biotitas ocorrem como porfiroblastos, com formas sigmoidais

e clivagem interna ondulada (micañsh). Encontram-se, de maneira geral, bastante oxidadas.

Fotomicrografia 1: Clivagem de crenulação em filitos da Formaçåo Votuverava (polarizadores cruzados).

No contato oeste do Granito do Cerne ocorrem anfibólio-xistos (Formação Betara) com

textura nematoblástica (foto 2) e foliaçäo de alto ângulo bem pronunciada, mais intensa nas

proximidades do contato com o corpo granitico. Estes xistos säo compostos por hornblendas

(parcialmente alteradas para actinolita), e quartzo. O quartzo mostra feiçöes de recristalizaçâo

freqüentes, enquanto as hornblendas apresentam-se bem cristalizadas (fotomicrografia 2). Em

algumas porções (aparentemente as mais próximas do contato com a intrusäo) observa-se a

presença de plagioclásio (oligoclásio), microcllnio (fotomicrografia 3) e epidoto, todos em

quantidades reduzidas (menor que 3olo). Esta paragênese sugere um grau metamÓrfico mlnimo na

fácies epidoto-anfibolito.
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Foto 2: Quartzo-anfibólio-xisto da Formaçåo Betara, próximo ao contato oeste do Granito do Cerne (CER-43).

Fotomicrografias 02 e 03 (polarizadores cruzados): Quañzo-anfibólio-xisto (CER-a3d) corn micro-bandas

quartzosas intercaladas com hornblendas. Presença de feldspatos (como o microcllnio no exemplo à direita).

Outro litotipo de ocorrência comum na Formaçäo Betara é representado por quartzitos,

geralmente impuros e intensamente deformados (foto 3). Mostram planos anastomosados com

pronunciada lineaçäo de estiramento (geralmente com baixo caimento). Este litotipo é

freqüentemente observado nos contatos (leste e oeste) do Granito do Cerne. Säo quartzitos

normalmente puros, embora também ocorram termos ricos em micas (sericita, moscovita e/ou

biotita) com foliação bem clesenvolvida, denotando interrso estiramento mineral (foto 4) e freqüente

ocorrência ,Je ¡nulions. lambéll crcorrem quartzitos felclspáticos, conì filmes de K-feldspatcr

estirados.

a
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Fotos 3 e 4: Quartzitos da Formaçåo Betara (à esquerda - CER-46). lntenso estiramento mineral, junto a

Falha do Cerne (à direita - CER-36). Ocorrências próximas ao Granito do Cerne.

De um modo geral, próximo aos contatos as deformaçÕes säo de natureza

predominantemente rúptil, com feições locais de natureza rúptil-dúctil. O contato sudeste do

Granito Rio Abaixo é um exemplo de deformaçäo rúptil, onde os quartzitos da Formaçäo

Votuverava apresentam-se intensamente fraturados, com presença de brechas (foto 5).

Foto 5: Contato sudeste do Granito Rio Abaixo (CER-27). Quartzito de Formação Votuverava intensamente

fraturado.

lmportante sistema de fraturas é observado à sul do Granito do Cerne (nas proximidades

da Falha do Cerne). Säo representados por planos irregulares oblfquos à direçäo da foliaçäo

(fotomicrografia 4). Por vezes aplesentam-se parcialmente preenchidos por quartzo

(fotornicrografia 5). Apresentam direçÕes variáveis entre NBOW å E-W, com mergulhos de 70-B0n

para SW. Este sistema cle fraturas (NBOW à E-W) tem caráter distensivo, distintos dos sistemas N-

E / S-W derivados da fase de deformação rúptil.
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Fotomicrografias 4 e 5 (polarizadores cruzados): Sistema de fraturas (sul do Granito do Cerne - CER-03) com

planos oblfquos à foliaçåo (à esquerda), por vezes com crescimento de quartzo nas paredes (à direita).

Os pr¡ncipais sistemas de fraturamento observados em seqüênc¡as

metavulcanossed¡mentares das formaçÕes Votuverava e Betara, próximo aos contatos com os

granitos Cerne, Passa Três e Rio Abaixo foram lançados em diagramas de rosetas (figura 6).

Observa-se concentração cte planos com direçöes NNWSSE, bern como próximo à E-W.

I )r¿ll) r lt I r¿ I rh ) l?r ):ji('t;ì::; ( I t: : f i /' )

Figura 6: Diagranra de rosetas; clireçåo clos plarros de fraturas nas rochas elrcaixatltes (Formaçêio Votuvetava

e Betara). Så9 superffcies de alto ångulo rneciicJas nos arredores das intt'r.tsi)es (gratritos Cerne, Passa frês e

Ri<¡ Abaixo) e enr regiöes cle contato orr¡Je a clefotrnaçäo rútptil é evidenciada.
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As relações de contato entre as rochas encaixantes e os corpos granlticos se fazem

predominantemente através de zonas de cisalhamento, porém, em locais restritos podemos

encontrar feiçÕes de metamorfismo de contato. Tais feiçöes säo observadas no afloramento CER-

85 (foto 6), onde ocorre um actinolita-granada-hornfels (Formaçäo Betara, contato norte do Granito

Cerne), com granadas de dimensÕes entre 1-5mm e formas arredondadas, sem sombra de

pressão (fotomicrografia 6). Sugere efeitos associados à metamorfismo termal nestes

metassedimentos (provavelmente em marga pretérita), fato este reforçado pela ocorrência de

feiçöes de hidrocataclasamento próximo ao local (ponto CER-84, foto 7).
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Fotos 6 e Fotomicrografia 6: Amostra de måo do actinolita-granada-hornfels (à esquerda) e a fotomicrografia à

polarizadores paralelos (à direita), com granada em meio à massa de actinolita (afloramento CER-85, contato

norte com o Granito Cerne).

Foto 7: FeiçÕes de hidrocataclasamento (fraturamento pela açäo de fluidos), provavelrnente resposta à

intrusåo do Granito do Cerne. Afloramento CER-82, contato norte com o Granito Cerne.
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Estas feiçÕes de hidrocataclasamento relacionam-se a fases hidrotermais, ocorrendo em

rocha bastante alterada de cor ocre, provavelmente uma meta-marga, intercalada com niveis

quartzíticos, intensamente afetados por um complexo sistema de fraturas preenchidas por caulim.

Ocorrem ainda veios de leucogranitos com formas sigmoidais, que truncam estruturaçäo geral da

rocha.

Zonas de Cisalhamento

As zonas de cisalhamento Morro Agudo e Lancinha säo as estruturas de maior expressäo

regional e balizam a ârea de ocorrência dos granitos do Cerne, Passa Três, Rio Abaixo e Sienito

Capivara. Também a Falha do Cerne possui grande expressäo neste contexto, sendo considerada

como uma componente sintética da Zona de Cisalhamento Lancinha. Todas apresentam caráter

transcorrente, aparentemente em um estrutural médio à superior. Fiori (1990), Fassbinder (1996),

entre outros autores, caracterizam uma cinemática predominantemente dextral para essas zonas

de cisalhamento. lndicadores cinemáticos tais como porfiroclastos de feldspato rotacionados e

relaçöes S-C caracterizam movimentaçâo dextral nas adjacências dos maciços graníticos do

Cerne, Passa Três e Rio Abaixo (fotos I e 9).

Fotos I e 9: Afloramento próximo ao Rio Conceiçäo, no traçado principal daZona de Cisalhamento Morro

Agudo. Predomlnio de indicadores cinemáticos dextrais (foto da esquerda, plano XZ). Geralmente a zona de

cisalhamento produz unr intenso tiaturamento nas rochas (foto da direita).

lnteressante e que as zonas de cisalhamento (l.ancinha, Morro Agudo e Cerne) afetanr as

rochas da rcgião estudada de forma heterogênea, denotarrdo um comportamento
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predominantemente rúpt¡l à norte (região do Gran¡to Rio Aba¡xo) e relativamente mais dúc{il (dúctil

-ntptil) à sul (regiões dos granitos do Ceme e Passa Três). Mesmo nas regiões onde predominam

deformeções dúcteis, observa-se diferenças quanto ao estilo dessa deformagåo.

Numa tentativa de melhor ærac/.enzü o padråo da deformaçåo ao longo das zonas de

cisalhemento, foram realizados estudos em emostras orientadas de três afloramentos (CER-03,

CER-53 e CER-78), localizados nas adjacências dos granitos Cerne e Passa Três. São

representados por rochas protomilonlt¡ces à miloníticas (exemplo na fotom¡crograf¡a 7),

especif¡camente por ser¡cita{uartzo-biot¡ta (CER-03), quartzo-moscovita com porfiroblastos de

feldspato (CER-53) e biotita-quartzo (CER-78). A detemineçåo dos elipsóides de defomaçåo foi

¡ealizada através de análise petrográfica das secções XZ e YZ, para cada afloramento.

Fotomicrograf¡a 7: Milonilo (CER-03) da Falha do Cerne. Porfiroblasto de mìneral opaco

(polar¡zadoÍes paralelos).

Os diagramas Rf/Phi (Ramsay & Huber, 1983) mostram, para as três rochas analisadas,

deformaçäo final maior que a deformaçåo in¡c¡al (figura 7, plano )12). Porém, o milonito CER-53

apresenta um padrão algo d¡st¡nto dos demais no plano YZ (f¡gura 8), com menor variaçåo em Phi

(aprox¡madamente 600) neste corte.

No diagrama R¡a versus Rxy (Flinn, 1979 - figura 9), as amostras CER-03 e CER-78

apresentam caracterfstices de uma deformação com ¡mportante componente de estiramento, com

razöes máximas de cisalhamento de 4,2 e 4,4, respectivamente. Já na amostra CER-53 predomina

uma componente de achatamento, com razåo máxima de cisalhamento de 3,4.
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Figuras 7 e 8: Diagramas Rf / Phi (planos XZ e YZ) para amostras das zonas de cisalhamento adjacentes aos

granitos do Cerne e Passa Três [CER-03 - Falha do Cerne (sul do granito); CER-53 - contato Leste do

Granito Passa Três; CER-78 - contato nordeste do Granito do Cernel.
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Os estudos aqui realizados såo preliminares, de simples reconhecimento, uma vez

envolveram somente três amostras coletadas em distintas zonas de contato dos maciços granlticos

( sul e nordeste do Granito Cerne; oeste do Granito Passa Três). Tais dados sugerem deformação

heterogênea nas rochas hospedeiras, produzindo milonitos e protomilonitos oom tramas

caracterizadas pela presença tranto de elipsóides prolatos (CER-03 e CER-78), como elipsóides

oblatos (CER-53). As razÕes de sfna¿h entre 3 e 5, caracteúzam a alta taxa deformagåo imposta

nessas regiões.

3.2 CONTEXTO DAg INTRUSOES - ZONAS DE CONTATO COTI AS ENCAIXANTES

3.2.1 Feigões R(tpteis - D(tcteis

As foliações obseruadas nos granitóides estudadoa podem ser divididas, de um modo

geral, em dois tipos principais: (1) de fluxo magmático (foto 10), expressas por nlveis æntimétricos

a milimétricos de mirerais máficos, lerremente orþntadoe, formando uma superficie irregular; (2)

foliagðes de deformação (protomilonltica à milonltica), caracterizadas pela forte orientaçäo, com

estiramento mineral e formaçåo de uma superffcie relativamente mais regular (foto l1), mais

proplcia a tomada de medklas em campo.

Foto 10: Granito do Ceme com æüutura de fluxo magmático (ponto CER-55).
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Foto 11: Granito do Gerne (ponto CER-38) com deformaçäo niptil-dúctil.

As estruturas de fluxo magmático estão presentes tanto nas regióes de borda quanto em

porçÕes mais internas dos maciços granlticos, enquanto as foliaçÕes de cisalhamento,

essenciallnellte de alto ângulo, são restritas às zonas de contato.

No diagrama de equiárea (projeção polar) da figura 10, foram lançadas conjuntamente

foliaçÕes de cisalhamento de alto ângulo relativas as bordas dos granitos Gerne, Passa Três e Rio

Abaixo. As foliaçÕes apresentam-se verticalizadas com caimentos para os quadrantes SE

(subvertical) e predominantemente NW (subvertical à 55). O padrão observado é bastante similar

ao obtido para as seqüências metassedimentares adjacentes aos rnaciços graníticos. Essas

estruturas limitam-se a fãixas rnétricas ou mesmo decanrétricas podendo, neste pequeno espaço,

mostrar grande variaçäo quanto a foliaçäo presente (magmática à milonítica - fotos 12 e 13;

fotomicrografias 9 e 10).

Fotornicrografia 8. Granito protornilonítico (Granito clo Cerne - CER-82). Detalhe do porfiloblasto t.le

miclocllnio rr¡tacionaclo, em meio a matriz com quartzo intensamente estirado (polarizadrlres cruzados)
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Figura l0: Estereograma (densidade dos pólos): foliação rros granitos Cerne, Passa Três e Rio

Abaixo.
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Fotos 12 e 1 3: Ponto CER-1 8, contato entre o Granito do Cerne e quartzitos micáceos (borda oeste do corpo)

A esquerda, estrutura bandada definida por porçöes quartzo-feldspáticas e porçöes máficas. À cJireita, o

grarrito mostra ulna textura r¡rais fina, conr estruturas miloniticas.
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Fotomicrografias 9 e 10 (polarizadores cruzados): A esquerda, estrutura micafrsh em nlveis mais máficos

intercalados em uma matriz com quartzo, microclfnio e plagioclásio. A direita, estiramento dos minerais e

concentraçäo em nfveis, com clorita, biotita verde, quartzo e microclfnio. Amostra CER-18 (contato oeste do

Granito Cerne).

Fotomicrografias 11 e 12: Detalhe das maclas onduladas nos feldspatos (foto da direita), sugerindo

deformaçäo em regime dúctilem microcllnios e deformaçäo nlptil (foto da esquerda) no plagioclásio

(fraturado). Lâmina CER-18, contato oeste do Granito Cerne.

Nas zonas de borda dos maciços granlticos observam-se diferenciaçðes composicionais,

como acumulaçÕes de k-felspato (foto 14), porçöes r¡cas em máf¡cos, porçöes mais quaftzosas,

variaçöes nas dimensÕes dos minerais, diferenças texturais, ondulações nas maclas de k-

feldspatos e micro-fraturas em plagioclásios (fotomicrografias 11 e 12), sugerindo gue as rochas

granlticas não estavam totalmente cristalizadas (em estado de pasta - "mush") durante a

deformaçäo.
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Foto 14: Contato sudeste do Granito Rio Abaixo (CER-25). lntercalaçöes de bandas mais feldspáticas com

bandas enriquecidas em máficos e minerais opacos.

É interessante notar a freqilência de veios e bancos de quartzito (leitoso) próximo ao

contato nas bordas das intrusões (principalmente nos gran¡tos do Cerne e Passa Três), além de

porçöes das intrusöes que podem ser classificadas como quartzolitos (diagrama de Streckeisen,

1976). Apresentam foliaçäo bem pronunciada, caracterizada pela orientação de nlveis milimétricos

ricos em mica e anfibólio (máficos em torno de 20o/o), intercalados em bandas centimétricas de

quartzo (70o/o), plagioclásio (5o/o) e k-feldspato (5%). Observa-se a presença de titanitas,

associadas principalmente aos níveis máficos.

Fotos 15 e 16: Afloramento CER-74, Granito Cerne (contato leste). À esquerda, quartzolitos miloniticos com

niveis máficos a porçöes com feldspato alcalino. Na foto à direita, granito constitufdo basicamente por

feldspato alcalino e quartzo.

Em algumas regiÕes de contato das intrusões ocorrem apófises e veios graniticos cortando

as encaixantes, grosso modo, concordantes com a direçâo principal da foliaçäo (fotos 17 e 18).
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Podem ser expressos por termos vulcånicos (textura afanítica, foto 19), ou apenas de textura mais

fina (microgranito).

Fotos 17 e 18: À direita, lentes de granito em meio à meta-margas, próximo à zona de contato (CER-83,

contato norte do Granito do Cerne). À esquerda, contato entre apófise granltica (mais clara) e encaixantes

(vermelho escuro) aproximadamente concordante com a direçäo da foliaçäo nas encaixantes (ponto CER-75,

contato oeste do Granito do Cerne).

Fotos 19 e 20: À direita, veio aplltico que ocorre em meio aos metassedimentos, regiäo norte do Granito do

Cerne (CER-82b); notar os gashes de tensåo preenchidos por quartzo. À esquerda, veio granltico cortando

carbonatos, no contato norte do Granito Rio Abaixo (CER-30).

3.2.2 Feiçôes Rítpteis

FeiçÕes de cataclase são também marcantes nos contatos das intrusÕes com as

encaixantes. A intensidade da deformação é variável, podendo ser caracterizada através de

brechas de falha (foto 21) ou apenas por planos de fraturas, algumas com preenchimento de
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quartzo. Também ocorrem porçðes onde o granito se mostra texturalmente bastante fino, com

pouca porcentagem de minerais máficos e minerais de aspecto quebrado.

Fotos 21 e22: Aesquerda, brecha, no contato norte do Graníto do Cerne (CER-S4). À dire¡ta, granito

cataclástico, aflora ora mais quartzoso, ora mais feldspático, com quantidade de minerais máficos reduzida

(contato sudeste do Granito Rio Abaixo, ponto CER-25).

Localmente, podem ser observados no interior do Granito Cerne planos de falha na direçåo

norte-sul, com indicadores cinemáticos nos espelhos de falha (sfeps) sugerindo movimentaçäo

dextral.

O padräo de fraturas observado nas intrusÕes granlticas (figura 11) difere do contexto das

encaixantes (figura 6), onde predominavam planos NNW e EW. Nos granitos observam-se

sistemas de fraturamento nas direçöes NE-SW (semelhante às foliaçöes), NW-SE e NS, todos com

alto ångulo de mergulho (na maioria das vezes com planos verticalizados). O sistema de

fraturamento NE-SW, predominante no âmbito dos maciços graniticos, apresenta direçåo

semelhante aos planos axiais dos grandes anticlinórios, onde se encontram alojadas as intrusÕes.

As clivagens NS possuem mesma direçäo que os planos de falha observados no interior dos

granitos, anteriormente descritos. Por fim, os planos NW-SE parecem estar relacionados ao evento

de instalaçäo dos diques máficos do Juro-Cretáceo.
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F¡gura 11: Diagrama de rosetas das fraturas nâs intrusÖes destacando pelo menos três famÍlias princ¡pais. l )
NE - cond¡zente com o frend estrutural principal na região; 2) NW - cond¡zentè com o s¡stemâ de d¡ques

básicos do Juro-Cretáceo; 3) NS - mesma direção de planos de falha evidenc¡ados dentro do corpo granft¡co.

3.3 COMPARAçÃOCOMASENCATXANTES

As fe¡gÕes geológico-estruturais macro e microscópicas observadas no åmbito das

seqüências metavulcanossedimentares e dos mac¡ços granfticos Ceme, Passa Três e Rio Abaixo

permite tecer alguns comentários:

. Os.maciços granlticos estudados näo apresentam as fol¡açÕes de ba¡xo ångulo (Sn e Sn.r),

impressa no åmbito das seqUèncias metavulcanossed¡mentares;

. Apresenlam formas ovaladas e elípticâs (granitos do Ceme e Passa Três), com eixo maior

orientado em direçåo concordante æm o trcnd estrutural regional (NE€V9, onde as

intrusões encontram-se posic¡onadas em núcleos de grandes estruturas antiformais;

. Os contatos dos mac¡ços granfticos såo freqt¡entemente marcados por zonas de

ciselhamento com estruturas protomiloníticas e milonfticas (mais raras), bem como

importantes feições de cataclase (caracterlsticas nipte¡s - dúcteis à rupteis);

. As zonas de cisalhamento adjacentes às ¡ntrusões granfticas apresentam cinemática

dextral, simílar ao sistema de c¡salhamento regionel, à exemplo das zonas de cisalhamento

LancÌnha e Mono Agudo;

Tais caracterfsticas permitem posicionar a intrusão dos stocks granfticos do Ceme, Passa

ïrês e Rio Abaixo tardiamente aos sistemas de cavalgamento, estando a colocaçåo dos granitos

assoc¡adas aos sistemas de transconéncia e ao desenvolvimento das grandes estruturas

antifomais.
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ESTUDOS PETROGRÁF¡COS

Neste capitulo seräo abordados aspectos macro e rn¡croscópicos dos maciços granlticos

do Cerne, Passa Três, Rio Abaixo, Sienito Capivâra, Monzonito Chacrinha e. sienogran¡tos

miloníticos do Núcleo Betara:

Os estudos microscópicos envolveram â anál¡se de 74 lâminas de rooha, das.quais foram

selecionadas 20, secções para deteTminaçäo da. moda através de oontagem, mineraf. (figura 12),

com 1000: pontos e espaçamento de 0,6x0,6mm. Não. fòi realizadâ a: contagem m¡neral no.

Mònzonito Checrinha e nos sienogranitos m¡lonlticos do Núcleo Retara devidô ao: alto grau, de.

alteraçåo das amostras colètâdas.

Ouartao Grâr¡ltóide Pâs$aT,és Granitóide Cerne

rl) CER-49¿r O CERloa
O {:r) cER-so (à cËR_17

Granrto'do RioAbårxo lÐ cER'23

(¡) CER-25C @ cÊR-34

o cER"27b @ cEll-38

GrÂn,órdeiìG å::ij;$! cER-00

8+ CËR-88 6) CER'434

(Ð cER'43o

ir) (0 CER"ssh

1?, 
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(Ð .- Cù,i,, (D @} c¡=n-oij

s^ o @ (:ER-70

öø <o €! ÇER-B2a
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Feldst'âto Alc¡¡lù o Plagioclas¡o

Figura J2: Diagrarna de Streckeisen (1976) pàra cfassificaçåo de rochâô plutônicas (contagern

m¡neral: 1000 pontos, esBaçamentù 0,õX0,6mm),

Dentir dr) estudÕ petrog.ráfiao das inirusôes, foi realizåda (tentativamente) uma sepãraçåo

de fácies e até mesmo sub'fácies, Êintêtizadâs na tabelã 1. Os Õr¡tér¡rs åqu¡ utilizados (purarnente

descrit¡vos) diãem respeito âÕ rìûfiìlxûrta ìento internó des inf¡u$Õe$, presÊnça de estrutura$, berÌ¡

cornû å relåçåo entre es granitos e as zonas cle. c¡$âlhåmento adiäcentes.



GRANITO DO

CERNE

Grânito lsótropo

cER-r7, CER-22, CER-23, CER-33,

CER-34, CER-35, CER-37, CER-42,

cER43, CER-55, CER-56, CER61,

CER45. CER69 ø CER-70

Granilo com Enclãv€s
9Er\'lJ' lJtr\-l+ e UEñ- lO, lJEll.O/

CER-79, CER40 CER€1 e CER42

Granito com QuarEo Globular cER-23, CER-56

G€nilos Fol¡ados

Fluxo Mâgmático , UEK-þö e UEK-/Y

E$nnura Milonft¡ca
rÞ, vÈll..rÞ, UEK-Þ4 e

CER-4:,

Estrutura Bandadå utsl(-19 e (;tsR-43

Rúptil-Dúd¡l UtsK-:'ö, UtsK.4U. Gts]<.41 E Uts}I-õZ

Grânilo F¡no Gtsli-43

Granito Grosso CER-55, CER-57, CER69 e CER-70

Grânito Ba¡xo Mático
çEK.4ó, UtsK.5b, UtsK-öö, UtsX-ös E

CER€5

Gran¡to lsótropo cER-54

Granito M¡neral¡zado cER49, CER-50

GRANITO PASSA

TRÊS
Com E¡claves CER49

Alto KF CER-49

Granito Fol¡ado cER-53

Granito Foliado Rúpt¡l-Dúctil cER-53

GRANITO RIO

ABAIXO

GEn¡to lsótropo GER-25. CER-26. CER-30. CER-31

Grânito lsótropo
Baixo Máfico cEft-z5. cbft-30

Alto KF cER-25

Granito Foliado
Fluxo Mâcmático cER-25

Estn.ll urs Pmtomilonf t¡cs cER-30

Granito Cataclástico

SIENITO RG (;En-ðö

GRANITO CHACRINHA çEF(-71. ÇÈf{-r¡z. CÊtt-7

NUçLEO I'ETARA ÇtsR-Ug

Tabela 1: Relaçåo das fácies determinadas em câda intusão, com indicagåo de afloramentos onde podem ser

verificâdas.

4.1 GR.ANITO DO CERNE

Dentre os granitos estudados o Gr¿rnito do Ceme é o de maior expressão, com

aproximadamente 451(m2 de área. Esta intrusão é caracterizada pela presença de sienogranitos,

monzogranitos e quartro-sienitos geralmente com estrutur¿rs maciças. Oconem termos foliados

(foliação magmática e deformados), com presença de enclaves, maior ou menor gErnulometria



(média a grossa), sendo todas essas feiçöes rerevantes que possib¡ritaram a separagão das fácies
da intrusão.

Em gerar, os termos for¡ados são restritos às zonas de borda do granito, sem mu¡ta
expressäo lateral, que na grande ma¡oria dos casos são caracterizadas por contatos tectônicos
com as enca¡xantes, num regime nlpt¡l - drictil. Poucas forâm as evidências de metamorfismo
termal causado pela instalação do Granito do Cerne.

A ma¡oria das amostras do Granito do cerne crassifica-se como s¡enogranitos,
subordinadamente como monzogranitos e quartzo-sienitos (figura 'r3). Apresentam textura
h¡p¡diomórfica à xenomórf¡ca, ínequigranurar média à fina, caracter¡zada pera presenga de
megacr¡stais de K-ferdspatos. Na maioriâ de seus afroramentos apresenta-se isótropo, podendo
algumas vezes mostrar uma foliaçäo magmática ins¡p¡ente.

Ouarlzo

^

PlåglodaSo

F¡gura 13 (D¡agrama de streckeisen, 1976): class¡ticaçáo normativa dos litot¡pos do Gran¡to do Ceme.
Apenas as amostras cER'38 - quar?o s¡enito e cER43e - quarÞorito nåo se crass¡ficam no ,campo 

dos
granitos' (s¡enogran¡tos + monzogran¡tos), encontram-se localizadas em regiões onde o granito fo¡ afetado

pelas zonas de c¡salhamento.

De modo geral apresentam compos¡ção mineralógica expressa por K_feldspato
(m¡croclínio), quartzo, pragiocrásio (teor de An entre 7-1zo/o), biotita, hornbrenda, magnetita,
ilmenila, fluorita, titanita, apatita, zircão e allanita (tabelas 2 e 3). ocorrem a¡nda minerais derivados
de uma fase secundária (alteraçåo) como sericita, clorita e epidoto.
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TIIINERAUPO TO çER-15 qER-l7 cER-23 cER-¡t4 cEtt{ö çER{U çER4Z
MICROCLIN¡O 42,7 37.6 33.8 53.4 ÞI,ó 4,5 5U.5

OUARTZO 23,6 33 21,9 6,1 25,2 2t,z
PAGIOCLASIO 13.4 22.6 20,1 17,3 21,3 22 13.2

BIOTITA 3.5 6.3 4 2,5 x 1.ð 2,3

ANFIBOLIO 3,4 x x x x tr
EPIDOTO 1,4 x tr x lf x x

TITANITA x 1,7 tr tr tr
APATITA tr tr tr tf x tr tr
ztRcAo tr tr lf tr tr tr

ALANITA tr x tr x x x

SERICITA I ta tr tr x tr 1,2

CLORITA x 1,7 4.7 2.3 1,7

OPACOS 1.1 1,1 2,3 3,6 2,4

IIIINERAUPONTO CER43e cER{:¡o CERósb CERìIfi CER6:! GER-zO GER{ZA

MtcRocLtNto 39,5 tr .16,3 y,2 5'1,2 54,6 34,3

OUARTZO 36,1 60,33 19,9 14,7 19,2 22 35,2

PAGIOCLASIO 20,2 3,33 26,6 19 22,4 10,6 u,7
BIOTITA '19.33 3,2 2,2 2,4 2,3

ANI-I6ULIU x x x 1,2 4

TPIJOI Q x 1 x tT ù x

tIANUA lt 1,5 ¡f tf tr 1,4 tr

APATIIA tr x tr x X tr tr

ZIRCAO tf tr r tr r tf tr

ALANITA tr x x x x tr ù
SERICITA 3,6 tr x 3.4 x 2,t X

CLORITA x 2,75 tf tr tr x 4,4

oPACOS tr 7,54 lr 1,5 2,5 1.S 1,2

Tabelas 2 e 3: Contagem de minerâ¡s das amostrâs do Granito do Ceme. Resultados apresentados êm

porcentagem. O espaçåmento utilizado foi de 0,6 x 0,6mm, num total de 1000 pontos Para cada anál¡se (x =

aus€ntq tr = haço - quando <l%).

Quâdro 1: Relação temporal d6 c¡istalizaçåo, ¡nterpretada segundo as feiçõês presentes €m lâminas. Säo

indiv¡dualizadas tês fases principais de cristalização, todas dento de um evento magmálico.

IA. FASE 2A FASF 3A FASE
ZlrrÅo

oatite
Allanila
Titâniùa
Anfihóli.t

sto

a
Mic¡oclfn¡ô
QuarEo
Albitâ lô¿rt¡fâsì
Fluorita



4.1.1 Fácies Granito tsótropo

Esta fácies é a mais representativa do Granito do Cerne e abrange quase todas as porçöes
do corpo. É expressa por rochas de coloração castanha avermelhada, textura inequigranular média
e estrutura maciça (fo1o 221. Sua composiçâo mineralógica contém K-feldspato microclinio (-45o/o),

quartzo (-300/o), plagioclásio (-15o/o), biotita (57o), Ca-anfibólio (3%), magnetita e ilmenita (-2o/o).

ocorrem como minerais acessórios fluorita, titanita, allanita, apatita e zircão.

Foto 23: Aspecto macroscópico mais comum da Fácies Granito lsótropo.

Os microcllnios destacam-se como os maiores minerais presentes (megacristais com até
1cm de comprimento), ocorrendo também em dimensöes reduzidas na matriz. São cristais
subédricos a anédricos, geralmente fraturados e em grande parte pertitizados, chegando a
apresentar mesopertitas. Os megacristais possuem inclusões de titanita, zircão, allanita e biotita,
além de restritas ocorrências de inclusöes de plagioclásios. Em algumas secçöes aparecem
estruturas tipo Rapakivi (fotomicrografia 13), porém näo se faz aqui qualquer relaçäo com o granito
Rapakivi clássico descrito na literatura, devido as suas caracterfsticas geoqulmicas e
petrogenéticas serem aparentemente distintas.

Fotomicrografia 13: Microcllnio com bordas de albita (estrutura'tipo Rapakivi'). Amostra CER-16.
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O quaftzo ocorre sob duas formas princ¡pais; aglomerados microcristalinos (<O,lmm) e
como cristais maiores (2-3mm) com extinção ondulante. De modo geral apresentam-se anédricos e
interstic¡a¡s.

Os plag¡oclásios såo representados por cristais subéddcos com tamanhos vâriados (em

méd¡a com 2mm). Apresentam-se saussuritizaclos, sendo comum também a presença de fraturas,

Seu teor de anortita é de âproximadamente 5-10olo (albita).

A porcentagem de máficos presente nesta fácies é de aproximadamente g%, podendo

at¡ngir valores de atê 15o/o em algumas porçÕes. As biotitas têm dimensões de até 1,bmm,

anédricas, podendo alguns cristais apresentar ondulações nas clivagens (estrutura micaf¡sh). o
anfiból¡o hornblenda, de ocorrênc¡a mais restrita, ocorre como cr¡stais anédr¡cos, bastante

alterados (alguns com nítida alteraçäo para b¡otita).

Os m¡nerâis acessórios (titan¡tå, zircão, apatita e allanita) ocorrem freqüentemente como

inclusÕes. Destacam-se a titanita e a äpatita (fotomicrografia l4), que ocorrem como m¡nerais de

até 0,Smm e såo relativamente abundantes, em compaÌaçäo aos demais acessórios.

Fotomicrogrãfia 14 (pûlar¡zador paralelo): Detalhe de uma apât¡ta em tamanho avânlajado. Amostrá CER-40.

4.1.2 Fácies Gran¡to com Enclaves

Ësta fácies é caracterizada por roÒhas de coloração castanha, contendo endaves máficos

microcristalinos com formas ovóides (foto 24 e fotomicrogrâfia 15). Possuem texturâ ¡nequigranular

média à fina, estrutura maeiça, ou com lève foliaçäo de fluxo magmál¡co,

Nla mâtr¡z predominam r)s minerãis félsicos sobre os minerais nìáficos, própÐrçåo esta que

se invertê nos enclaves. A compos¡ção mineralógica é expressa por.K-feldspãto (b0%), quartuo

(30%), plâgiixclásio (10%), b¡otitâ (10%), enquanto nos enctaves Èi porûentagem de K-feld$patos câi

pâra *150/o, perante 85% de minerais máficos, além da ausênc¡a de plag¡oclá$io.

Û k-feldspato (ortoclásio) é representado na rratriz por c¡,¡stais subédricos, rom dimensÕes

entre 1 e 2mm, m¡crôpertitizados, alguns lévemente sêricitizados. Apresentam inclusÕês de titanita
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e outros minerais acessórios como zircão e allanita. Nos enclaves possuenì tamanhos sttb-

milimétricos, anédricos, com aspecto 'quebrado' e fraca extinção ondulante.

l: otc¡ ?-4 . Detalhe cla presença de enclaves máficos microclistalinos. Estes enclaves apresentam composiçäcr

siertftica

O quartzo ocorre na matriz como cristais anédricos intersticiais. sub'milimétricos, alguns

r:om extinçáo ondulante. Nos enclaves naio t'oi evidenciada a presença de quaÍzo.

Os plagioclásios apresentam,-se com dimens<ies cle aproxintadamente 1nrrn, attédricos à

subédricos. 0 teor cle anortita e cle aproximaclarnente "/<'/o (albita). iìr:a proporçáo tro$ enclaves it

bastante reduzida (traços), ocorrerrdo apenas alguns fragnretttos r¡ub-milimétri<;os.

A biotita ocorre clispersa na matriz, com cristais sr,rbédrir;os à anédricos, geralrtretrte stlb-

rnilimétrir;os e raramente com cristais rnaiores de t,5mnr" Por vez-es ocorrem em meio a uma

concentraçåo de cloritas microcristalinas. Nos enclaves a biotita ocorre etrr porçÕes concelrtradas

rle micr<¡-ct'istais, com alguns rninerais tnaic¡res cloritizarjtls rlr-r r)elttro à borda Nr:ta-se u¡na

diferenÇa de coloraçä<¡ entre as biotitas presentes na n'ntriz, vercle claras, e¡n rclaÇáo as preselltes

nos enclaves, cûn tont castanhcl avernrelhado.

Nlos enclaves observam,se estruturas fantasrn¡r cle anfibólios, já f.otalmente sttbstituidos

por hiotitas. Estas estrutrlras säo benl r.:aracterizadas pekl ânç¡trlo enhe arì 'páleo-r:rlivagens' e

fbrrnas <Je algurts tninerais.

/\ clorita, tanto na matriz. quarrto nos ent;laverj, ()(;ort'É] cortìo Lttiìt) tTtassa rnicrtlcrisLalitt;,'¡,

!,)r,-ralmetìte assr:ciada à l.liofita. Pr¡rér¡r, ll{):j enclaves ¡rodrlnt l¿rtrlbei-r.¡ r)tlürrer' ¡:ltlt'itas rJcl e¡tt::

(),.Jrrrrn, r.:ollt r:livagerrl br:r¡ ¡tarr:acl¿¡ llrn;tlgr-rrni,rsi llrlr(:í:ies;r t;k-rrit¿'r ril,l(J9r{? *t'lt'llrcrc|lto rl;,t

A i:itarritir ()cot'rri ern r;ristais c.¡r.r<5clri(x.¡* à ;r.tb¡irJticr)s, (-ìr)ttì rlittt<:rtsóes entrc,' 0, i U,lrrtttlt

etr<-;laves
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Fotomicrografia 15: Ocorrência de enclaves com 'aglomerado' de máficos, no detalhe com polarizadores

paralelos (amostra CER-1 5).

As principais distinçÕes mineralógicas da matriz e dos enclaves são: (1) porcentagens

entre os minerais (a matriz possui uma composição sienogranítica, enquanto os enclaves são

notadamente sieníticos); (2) os m¡nera¡s são maiores na rnatriz; (3) os opacos são relativamente

mais abundantes nos enclaves; (4) as biotitas nos enclaves possuem coloraçäo castanho

avermelhada, na matriz apresentam coloraçäo verde-clara. Pelos aspectos mineralógicos texturais

observados, os enclaves säo aquiadmitidos como autólitos.

4.1.3 Fácies Granito com Quartzo Globular

Gao

Foto )15: ()ranito <;orn cristais cle quartzo avantajados, na foto exf.nesso por r;t'istais cle cok:raçäo t;irtza (¡.ronto

cER-56)

Ërn algumas pclrçöes clo Granito do Cerne, ocol'rern r:ristais cle quartzo t;om tamanhos

avarrtajarJos, rxrm <Ji¡nensijes senrelhantes aos feldspatos (foto 2li), tlr até nr¿riores (ntais tilt'os). As
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condições de cristalização são indicativas, nestes casos, de baixa pressäo e temperaturas

relativamente elevadas, o que sugere a cristalização da rocha sob baixas profundidades. Os

máficos apresentam-se intersticiais e em quantidade que variam entre 3 e 60/o. No restante,

assemelha-se muito a Fácies Granito lsótropo.

4.1.4 Fácies Granitos Foliados

Esta fácies do Granito do Cerne apresenta composiçåo mineralógica muito semelhante à

Fácies Granito lsótropo, distinguindo-se por tratarem-se de litotipos foliados, tanto por fluxo

magmático como por cisalhamento. As relaçÕes entre os minerais, suas dimensöes e a trama

definida nesses litotipos diferem substancialmente de acordo com a natureza da foliaçäo

(cisalhamento X fluxo magmático), caracterizando as três sub-fácies descritas a seguir:

Sub-Fácies Fluxo Maqmático

Apresenta uma foliaçäo caracterizada pela insipiente orientação dos filossilicatos e dos

megacristais de microclínio (foto 26), contudo, sem apresentar feiçÕes de estiramento mineral.

Geralmente esta foliaçåo mostra-se bastante irregular, sem a definição de planos regulares, nem

sempre possibilitando a mensuraçäo da direção e mergulho.

Esses litotipos mostram uma textura inequigranular média, com megacristais de microclínio

por vezes como aglomerados (em contato mútuo), provavelmente efeito do fluxo magmático. Os

máficos tambénl mostram conrpoúamento semelhante, concentrados em níveis lenticulares

(schlieren), que melhor clefinem a foliaçäo.

Foto 26: Grarrito com foliaç:åo de fluxo rrragntático Amostra CER-57
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Sub-F ácies Estrutura Milonltica

Esta sub-fácies é representada por rochas com foliação milonitica, caracterizadas por

nlveis máficos milimétricos (schlierenl intercalados em uma matriz granítica composta por cristais

de k-feldspato e quartzo estirados, com formas sigmoidais (foto 27). Podem apresentar termos

bastante ricos em quartzo (quartzolitos).

Nesta sub-fácies os minerais apresentam-se nítidamente mais finos, com dimensöes

milimétricas à sub-milimétricas. A foliaçäo é definida por planos regulares, facilmente medidos em

campo, ao contrário da foliaçäo de fluxo magmático.

Foto 27: Granito milonltico, evidenciado em algumas faixas métricas, restritas às porçöes de borda do Granito

do Cerne.

Sub-Fâcies Estrutura Ba¡tdada

Säo rochas compostas por microcllnio (55-600/o), quartzo (15-2OVo), biotita (2O-25Vo),

sericita (-3Vo), plagioclásio (-3o/o) e zircâo (tr), com bandas máficas (biotita + clorita + opacos)

intercaladas com bandas félsicas rosadas (quartzo-feldspáticas), aparentemente sem estiramento

dos minerais. Apresenta uma foliação irregular definida pelas bandas de concentraçäo de minerais

(bandamento contorcido), dificilmente definindo planos perfeitos para tomada de atitudes (foto 28).

O microcllnio apresenta-se como cristais subédricos, com tamanhos entre 0,2-1,5mm.

Chama atençåo a ocorrência de aglomerados de microcllnio, concentrados em bandas. Esta
'acumulação' pode ser decorrerrte efeitos provocados pelos cisalhamentos aincla durante a fase

magmática (estado de pãsta -"mush")" Os plagioclásios (An-11% - oligoclásio) säo representados

por cristais subédricos bastante sericitizados. Podem ocorrer como in<;lusões nos microcllnios.

C) quartzo ocorre como cristais sub-milimétricos (it0,3mm), anédricos e intersticiais, ou

como crístais um pouco maiores (0,5-0,8mm) com extinção ondulante. Comumente ocorrem em
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micro-veios (>1mm) e lamelas (<1mm) orientadas, que melhor definem a foliaçäo na porçäo félsica

da rocha.

Foto 28: Estrutura bandada, evidenciada apenas na borda oeste do Granito do Cerne.

Os máficos são representados quase que totalmente por biotitas e cloritas, além de

algumas sericitas. As biotitas possuem coloraçáo castanho escura, diferentes das biotitas verdes

presentes no granito isótropo. Esta variação pode ser decorrente da simplificaçäo dos máficos no

granito deformado, com titanitas e anfibólios (ausentes) recristalizados / alterados como biotitas.

O zircão é principal mineral acessório, com cristais euédricos sub-milimétricos, inclusos

nos demais minerais. Ocorrem pelo menos dois tipos diferentes quanto à forma. O mais comum

mostra forma de bojo (prismas curtos - 1:1), sem zoneamento, e outro ocorre como prismas mais

alongados (3:1), com zoneamento visivel com polarizadores cruzados.

S u b-F ácie s Rír pti l-D ticti I

Esta sub-fácies é caracterizada por uma foliaçáo fraca à incipiente, chegando a promover

termos protomiloniticos. Outra feição de destaque é o aspecto cataclástico dos minerais maiores

(principalmente nos feldspatos). As rochas apresentam-se freqüentemente fraturadas, sob um

complexo sistema de planos de fraturas, algumas com preenchimento por quartzo (foto 29).

Os minerais constituintes säo essencialmente os mesmos das demais fácies, cotn litotipos

que podem apresentar variaçÕes significativas em porcentagens, principalmente quanto ao

quartzo. lsto é observado no afloramento CER-38, onde a rocha (com feições cataclásticas)

classifica-se no campo dos quartzolitos (diagrama QAP, figura 13).

Onde a deformaçåo rúptil é predominante (foliaçâo incipiente), os megacristais de

microcllnio e os plagioclásios apresentam-se bastante fraturados, por vezes com micro-falhas

sugerindo movimentaçäo ora dextral, ora sinistral. O quartzo ocorre comulnente como pequenos
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crista¡s (-0,2mm) com contatos poligonais (caracteristicos de recristalização), além de algumas

ocorrências microcristalinas (<0,1mm). Também pode ocorrer como cristais de maiores dimensões

(0,5-1,5mm), estes com extinção ondulante. Os plagioclásios ocorrem como cristais subédricos de

-2mm, invariavelmente saussuritizados e fraturados, ou como inclusões nos megacristais de

microcllnio, por vezes apresentando bordas de corrosäo.

Foto 29: Granito do Cerne intensamente fraturado, cortado por veios de quarEo (contato sul).

Os termos protomiloníticos são de ocorrência mais restrita, aparentemente compondo

faixas métricas com maior intensidade de deformaÇão (corredores deformacionais). Geralmente

säo precedidos de termos com características mais rúpteis. Os megacristais de microclinio

apresentam-se tanto como podiroblastos (estirados), quanto porfiroclastos rotac¡onados, com

recristalizaçäo de bordas (estrutura moñar). O quartzo também apresenta-se estirado formando

ribbons e por vezes pequenos boudins. O plagioclásio (An'18% = oligoclásio) apresenta

comportamento essencialmente rúptil, com fraturas e microfalhas. A porcentagem de minerais

máficos chega no máximo à 8o/o, sendo representados pela sericita com raras biotitas, dispostas

em niveis lenticularizados (scfi/leren).

4.1.5 Fácies Granito Fino

Esta fácies foi evidenciada na regiäo oeste do corpo, próximo ao contato do granito com as

encaixantes, caracterizado por uma zona de cisalhamento. Em nada diferc da Fácies Granito

lsótropo, a não ser pelo tamanho rlos rninerais, visivelmente reduzidos nesta fácies (textura

equigranular fina * foto 30).

49



o O Orntm

Foto 30: Fácies Granito Fino - textura equigranular fina (exemplificada no ponto CER-43a). Sua ocorrência é

restrita às proximidades da zona de contato oeste da intrusåo.

4.1.6 Fácies Granito Grosso

A Fácies Granito Grosso é caracterizada pelo tamanho relativamente mais avantajado dos

minerais félsicos, que imprimem uma textura inequigranular média à grossa nas rochas (foto 31).

De um modo geral, observa-se uma maior porcentagem dos minerais máficos (até 15%), além do

tamanho relativamente maior das biotitas, podendo chegar à 4mm. Essas rochas säo constituidas

por microclínio (55%), plagioclásio (10Vo), quartzo (15-2Ùo/ol, biotita (10Yo) e Ca-anfibÓlio (5%).

Ocorrem como acessórios allanita, zircåo, apatita e titanita.

Foto 31: tiranito com textura pouco rnais grossa. Aflora¡nento CER-69, rìo centro do corpcr

Os microclínios apresentam-se como rnegacristais u>tn alé 1,5cln de r:omprimento,

freqüentenente pertitizados e fraturaclos. Alguns rJesses r:ristais, geralmente os maiores,

l0t(1Nr.O :E
E:
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apresentam zoneamento interno. Os plagioclásios (An-8% = albita) apresentam-se como cristais

subédricos de até 1cm, saussuritizados e fraturados. Os cristais de quartzo apresentam-se tanto

como microcristais intersticiais, quanto cristais maiores (-3mm) com extinçâo ondulante.

Os máfícos säo representados principalmente por biotitas (10-12o/o) e subordinadamente

por anfibólios (verificado apenas na låmina CER-70). Esses anfibólios apresentam-se alterados

para biotita (alguns com bordas alteradas). Alguns cristais apresentam geminaçäo e pleocroismo

fraco em tons de verde. As biotitas presentes säo as maiores evidenciadas no Granito do Cerne,

com até 4 mm de comprimento.

4.1.7 Fácies Granito Baixo Mâfico

Esta fácies é representada por rochas hololeucocráticas rosadas (foto 32), com

porcentagem de minerais máficos muito reduzida, ou até mesmo ausente. A ocorrência desta

fácies é restrita a algumas porçöes (bandas), podendo ser individualizadas em escala de

afloramento.

Sua composiçäo quartzo-feldspática define t¡ma trama com textura equigranular média à

lina (minerais com até 3mm) e estrutura maciça, onde predominam quartzo (-60%) e feldspato

alcalino (-35To), além do plagioclásio (*5%)

Foto 32: Granito com pouca ou nenhuma porcentagem de máficos. Afloramento CER-83, apófise na poçäo

norte do Granito do Cerne.

Os cristais de quartzo, muitas vezes, apresentam öontatrls pr:liEonizados, sugerindo

proLÌessö cle rex;ristali zaçãa. Or.rtra caracteristica ilessas rrrr;lras é a ausêt-¡cia de gentinaç<Íes tttls

lbldspatos, sendo observadas rararnerrte (r:arlstracl) ()s plagioclásios presetfes, nonnalrnet¡te

alterados (sartssuritizadcls) aptesentar¡r teor de An prciximos rJe 8%, (albila).
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4.1.8 Veios Aplíticos

Os veios aplíticos foram observados em poucos afloramentos do Granito do Cerne,

possuindo espessura variável desde centlmetros (mais comum - foto 33), chegando até

aproximadamente 1m. Na maioria dos casos esses aplitos apresentam textura afanftica

(vulcânica), sendo evidenciados como veios tanto nas encaixantes, como no corpo granitico.

Apresentam estruturas planares, espaçadas, que nitidamente truncam o corpo granltico. As

observações em campo näo permitiram definir um padrão regular quanto à direçäo desses veios.

A composiçäo mineralógica dos veios aplíticos assemelha-se muito com a Fácies Granito

Baixo Máfico, porém, a ocorrência em veios e o tamanho reduzido dos minerais são distintivos

entre os dois litotipos.

CM
Foto 33: Veios aplfticos cortando o Granito do Cerne. Geralmente apresentam espessura centimétrica.

Foto 34: Veio aplltico (métrico) que corta as encaixantes, grosseiramente concordante coma direçâo principal

da foliaçåo Afloramento CER-83, borda norte do Granito do Cerne.
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4.2 GRANITO PASSA TRÊS

O Granito Passa Três, a exemplo do Granito do Cerne, possui forma elipsoidal com eixo

principal orientado segundo NE-SW. Este corpo encontra-se mineralizado à ouro, associado a

sulfetos, presentes em veios de quartzo (foto 36) que cortam o corpo granítico. Uma importante

fase hidrotermal é observada neste maciço granítico, com intensas epidotização e saussuritização.

Em apenas um afloramento observou-se a presença de litotipos foliados (cisalhamento). Porém, é

comum a presençâ de uma clivagem de fratura, espaçada em toda a intrusäo.

De modo geralo Granito Passa Três possui composiçäo semelhante ao Granito do Cerne.

Säo sienogranitos (figura 14) com textura inequigranular média, estrutura geralmente maciça ou

com foliação magmática (mais rara). Porém, chama a atençäo sua composiçäo mineralógica

(tabela 4), devido à ausência de biotita nos litotipos analisados (foto 35). Outro fato peculiar é a

presença de mineralização aurifera associada a sulfetos, relacionados a fase hidrotermal.

Foto 35; Amostra do Granito Passa Três com conteúdo máfico bastante resumido. Afloramento CER-49, no

centro do Granito Passa Très

Foto 36: Mirreralizaçåo aurlfera em sulfetos associados a veios de quartzo leitoso, cortam intensamente a

intrusåo ern quase toda sua extensäo. Mina abandonada clo Pacheco (CER-50).
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Feldspâto A¡ca t¡n o ptagioclas¡o

F¡gura 14 (streckeisen, 1976): classificação dos litot¡pos do Granito passa Tres, de acordo com a norma

determinada. As duas amostras (representativas do fác¡es ma¡s abrangente do corpo) plotam no c€mpo dos

sienogranitos.

MINERAUPONTO cER49a cER-50
MtcRocLtNto 45,4 44,4
OUARTZO 38,3
PAGIOCLASIO 16 6,6
BIOTITA X X

ANFIBOLIO t,Þ tr
EPIDOTO X tr
TITANITA tr tr
APATITA tr tr
ztRcAo tr tr
ALANITA x
CLORITA tr
FLUORITA tr tr
SERICITA 1 2.3
CALCITA 5,8
OPACOS 1 1.9

Tabela 4: Moda determinada nas amostras do Granito passa Três (espaçamento O,6xo,6mm; tolal
de 1000 pontos / cada), com resultados em porcentagem.



2: Relaçåo temporal de cr¡stalizaçåo, ¡nterpretada segundo as fe¡ções presentes em lâmina

4.2.1 Fácies Granito lsotropo

É expressa por rochas de coloraçáo c¡nza-rosada, textura equigranular média, compostas

por K-feldspato (-45o/o), quarlzo (-32%), plagioclásio (-16%), clorita (-4%) e epidoto (-3%), com

mineralogia acessór¡a composta por fluorita, titanita, apatita, zircão e allanita. Seus m¡nerais

metálicos são representados por ¡lmenita, magnet¡ta e calcop¡r¡ta. Apresenta textura ¡nequ¡granular

média à fina, geralmente isótropa ou com uma foliação magmáticâ ¡ncipiente. Algumas porçóes

apresentam relativo acréscimo na porcentagem de máficos (8-10%). Freqüentemente estas rochas

encontram-se cortadas por ve¡os milimétr¡cos à cent¡métr¡cos de quartzo e calcita.

O K-feldspato microclín¡o ocorre como megacr¡stais (8mm-1cm) subédricos,

freqilentemente pertíticos. Podem também ocofl.er como cristais menores (24mm) sem

intercrescimento pertltico. O quarÞo ger€¡lmente ocorre nos interstícios de outros m¡nerais como

cristais anédricos sub-milimétricos ou com dimensöes de até 4mm. Alguns apresentam contatos

poligonizados, representando uma fe¡ção de recristalizaçåo.

O plagioclásio (An-10%) apresenta-se como cr¡stais subédricos com cerca de smm de

comprimento, encontr¿lndo-se fratu¡ados e intensamente saussur¡tizados. Ocorrem também como

cristais menores inclusos nos megacr¡stais de m¡croclínio (fotomicrografia '17).

A clorita ocorre como agregados microcristalinos, algumas vezes apresentando estruturas

fantasma de anfibólios. Geralmente ocorrem associadas a epidotos, sendo estes dois minerais

(clor¡ta e epidoto), aparentemente, produtos de substituiçäo dos máficos primários (anfiból¡o e

biotita?).



Fotomicrografia 16 (polarizadores cruzados): Plagioclásio incluso no megacristalde
microclínio pertítico. Afloramento CER-50.

4.2.2 Fácies Granito Mineralizado

Esta fácíes possui ocorrência restrita às zonas mineralizadas, com freq{ientes veios de

quartzo e tem como principais características a baixa porcentagem de máficos (foto 37) e a

presença de intensa fase hidrotermal. É caracterizada por rochas cinza-rosadas compostas por

microclínio (-47o/ol, quartzo (-38o/o), plagioclásio (-10o/ol, epidoto (-1Tol, clorita (-1o/o), sericita

(-1o/o), calcita (-1Yo), fluorita (-'lYo) e mineralogia acessória composta por titanita, apatita, zircäo e

allanita.

Seus litotipos apresentam-se entrecortados por veios de quartzo com sulfetos associados,

bem como por micro-fraturas preenchidas com epidoto e calcita. Dentre os sulfetos destaca-se a

calco-pirita (foto 38) com ouro disseminado, largamente explorado na região (mina do Povinho de

São João - CER-49 e na mina desativada do Pacheco - CER-50, ambas da Mineração Tabiporâ).

Foto 37: Fácies caracterizada pela baixa porcentagem de máficos, dém da presença de veios de

quartzo com sulfetos (próxima foto). Afloramento CER-50.
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Foto 38: Detalhe dos veios de quarlzo mineralizados, bastante penetrat¡vos nessa regiåo do granito.

Afloramento CER-SO.

o microclínio apresenta-se como megacristais (5mm à 1,bcm), com intercrescimento
pertítico (podendo formar mesopertitas). Também é comum a presença de fraturas, algumas
preenchidas por carbonato e quartzo. o plagioclásio (An-12% - oligoclásio) apresenta-se em forma
de cristais subédricos com dimensÕes que atingem até smm. Encontram-se freqüentemente
fraturados e saussuritizados.

O quartzo ocorre nos interstícios de outros minerais, com dimensões variadas,
normalmente sub-milimétricos, podendo atingir até 5mm, como cristais anédricos e extinçâo
ondulante' ocorre também preenchendo micro-fraturas que cortam os megacristais de microclln6.

Os minerais máficos ocorrem em pequena porcentagem (-lo/o ou menos). Apresentam_se,
geralmente, anédricos e com tamanhos reduzidos (sub-milimétricos à milimétricos), concentrados
em porçÕes preferenciais (fotomicrografia lB). Aparentemente os minerais presentes (clorita,
epidoto e sericita) são produto da alteração dos máficos primários (anfibólio e biotita?).

Fotomicrografia l7 (polarizadgres cruzados): Pequenos cristais de clorita (anéclricos) e felcJspatos
fraturados. Låmina CER-4gb
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Sub-Fácies com Enclaves

Esta sub-fác¡es foi observada na região mineralizada, em porçöes restritas. A rocha é
mu¡to semelhante às ¡efer¡das na Fácies Granito lsótropo, sendo diferenc¡ada pela presença de
enclaves máficos microcristalinos (minerais com no máximo 1mm). Estes enclaves apresentam
formas ovóides em dimensões entre 3 e scm, sendo compostos por clorita (5oo/o), ep¡doto(2solo), K-
feldspato (15)% e Ca-anfibótio (10%) e traços de ptagioctásio.

Sub-Fácies Alto KF

Também caracterizado na região de ocorrênc¡a da minerarização, como bandas
centimétr¡cas compostas basicamente por K-feldspato e quartzo, com porcentagem de máficos
mu¡to reduz¡da à inexistente. Apresenta textura equigranular média, com cr¡stais subédricos de
microclínio com dimensões próximas de 2cm. o quartzo ocorre como cristais anédricos,
¡ntersticia¡s aos m¡croclínos.

Destaca-se a presença de contatos mútuos entre cristais de microclínios, aparentemente
produto de um evento de 'acumulação' dentro da história magmática do granito. uma hipótese para
formação desses litotipos, tem como sugestão a atuaçäo de esforços no maciço ainda não
totalmente cristalizado, promovendo a aglomeragåo dos microclínios.

4.2.3 Fác¡es Granito Fol¡ado

Esta fác¡es ocorre em porçöes restritas, normarmente próximas aos contatos com as
enca¡xantes. E caracterizada por rochas com m¡croclín¡o (-s5o/o), quarlzo (-35%), plagioclásio
(-7%), epidoto (-3%) e crorita (-3%), def¡nindo uma trama inequigranular f¡na. os minerais
acessór¡os são representados por titanita, zircão, apat¡ta e allan¡ta. Estas rochas apresentam uma
incip¡ente foliaçäo de fluxo magmático, irregular e somente evidenc¡ada pela orientação de níveis
máficos lenticular¡zados (schlieren).

o microclínio apresenta-se como megacristais (1-1,5mm), subédr¡cos ou como cr¡stais
menores (milimétr¡cos) anédr¡cos. É o mineral mais abundante na rocha, podendo sua
porcentagem var¡ar entre 45 e 600/o, em escala de alguns metros. Esta var¡ação mostra-se
inversamente proporcional à porcentagem de quartzo. o quartzo ocorre como cr¡stais anédricos
com ext¡nçäo ondulante, ¡ntersticia¡s e com d¡mensöes entre 0,2 à smm. podem a¡nda ocorrer sob
forma de micro-ve¡os, oblíquos à direção principal da foliação. o plagioclásio (An -g%) ocorre
como cristais subédricos, com tamanhos entre 2 à 6mm, fraturados e freqt¡entemente
saussur¡t¡zados.

os máficos (em torno de 60/0) tendem a ocorrem como agregados de pequenos cristais
anédricos (milimétricos a sub-milimétricos). Tanto a clorita como o epidoto ocorrem em níveis de
maior concentreção.



S u b- F ácie s Dticti t- Rti oti t

Esta sub-fácies representa as porções onde o granito encontra-se deformado, com termos
predominantemente cataclásticos (foto 39) e subordinadamente protomiloníticos. Sua ocorrência é
bastante restrita, estando associada a zonas de cisalhamento de alto ângulo, no contato com as
encaixantes' Nas encaixantes (moscovita-quartzo milonito) observa-se a presença de lentes com
fornras sigmoidais de composição granítica e dimensões entre 10 e 50cm.

l--oto 39: Detalhe do granito bastante fraturado, com preenchimento de quartzo nas fraturas.
Afloramerito CER_53.

A composiçäo rnineralógica clesses litotipos é representat"la por microclínio (-so%),quartzo
(-37Yo), clorita (,10%) e epidoto (-:\Yo), além de veios milimétricos rJe quartzo e calcita que
freqÚentemente cortam a rocha. Apresenta textura xenomórfir:a, ûort intenso fraturarnelrto clos
minerais.

C) microclítlir) e o quartecl säo os maiores minerais presentes r¡a roclra com cJinrerrsÕes de
até 4mm, definindo uma textum equigranular media. Nos termos protomiloníticos, r1þssry¿-ss
cristais de microclínio com recristalizaçäo de bordas, co¡lcordante com o sentido principal da
foliaçäo (estrutura moñar). lar¡to o micrr:clinio como o quartzo podem ocr)rrer so¡ tbrma
i'icrocristalina (srb-mirimétrica), com aspectos sugestivos de recristarização.

l)s máficos ocorrem como cristais de pequenas dilnensöes, conrlentrados ern níveis, que
tJefine a lbliaçáo na rfrcha. Tanlbétn ocorrenì neis interstíoios citr r;ristais rnaíores.
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Foto 40' Granito Passa Três (cER-49) com quarlzo mobilizado (recristalizado) e aglomerado em porçöes

levemente orientadas.

4.3 GRANITO RIO ABAIXO

Esse maciço, ao contrário dos granitos Cerne e Passa Três, apresenta forma ovóide. Seus
contatos säo marcados tanto por zonas de cisalhamento (predominantemente rúpteis), como
através de metamorfismo termal (intrusivo), com veios graniticos cortando as rochas encaixantes.

Petrograficamente o Granito Rio Abaixo é semelhalrte aos granitos do Cerne e passa frês,
com algumas diferenças nas porcentagens dos minerais. A análise modal realizada em duas
antostras(as lnais representativas), caracteriza pontos distribuídos no campo dos monzogranitos
(figttra 15), diferentes das amostras do Granito Fassa Três (esserrcialmente sienogranitos).

A composiçäo mineralÓgica (tabela 5) mostra um relatívo acréscinro no teor de plagioclásio
nestas rochas, além de uma maior porcentagem cle máficos (anfibólio e biotita) em relaçãg aos
demais granitos.
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O CER-25C

(Ð cER-z7b

Fetdspato Alcjt¡no flag¡octâsio

F¡gura 15 (Diagrama de streckeisen, 1976): crass¡ficaçåo no d¡agrama eAp quanto a moda obtida nas
amostras do Granito Rio Abaixo, caracter¡zadas no câmpo dos monzogranjtos.

3: Relação temporal de as presentes em
lâmina. Semelhanle aos granitos do Cerne e passa Três.

4.3.1 Fácies Gran¡to lsótropo

É a fácies mais comum do corpo, æ,.cteto.ada por rochas cinza rosadas com trama
equigranular méd¡a e estrutura meciça (foto 41), composta por m¡crocfnio (-3s%), quar?o (-zso/o),
plag¡oclásio (-25%), biotita verde (-12o/o'), anfibótio hornblen da (-3o/o), fluorita (tr), ilmenita (tr) e
megnetita (1,50lo). como minerais acessór¡os oconem titanita, apât¡ta, zircáo e allan¡ta.
caracterizam uma textura xenomórfica, com freqüente presença de fraturâs nos minerais, por
vezes preenchidas por sericita, epidoto e carbonato.
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Foto 41: Granitos isótropos com intensa epídotizaçäo (tons verdes escurecidos). Afloramento CER-

30, em uma pedreira abandonada.

Em algumas porçÕes, próximas ao contato, ocorrem veios granlticos centimétricos,
cortando as rochas encaixantes (carbonatos), com desenvolvimento de sulfetos (foto 42).
Especificamente no ponto CER-30 (contato norte), ocorre uma interaçäo entre a intrusäo e a
encaixante, onde os carbonatos apresentam-se bastante silissifícados (aspecto de cozimento) e o
granito intensamente cortado por micro-veios, preenchidos por epidoto (principalmente) e
carbonato.

Folo 42: contato norte do Graníto Río Abaixo (cER-30 * pedreira abandonada). veio granltico intrudindo
carbonatos. Notar os quartzos avantajados no graníto e a presenÇa de sulfetos no carbonato.

O microclinio ocorre como megacristais, com climensões entre I e 2cm, ou como crístais
menores (il0'5mm). Os megacristais mostram-se fregüentemente pertitizados e intensamente
fraturados. Alguns cristais mostram bordas de albita (lipo Rapakivi), sernelhante ao observado no
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Granito do Cerne. O plagioclásio (An-13 - oligoclásio) apresenta-se como cristais subédricos,

algumas vezes zonados, freqtientemente saussuritizados, com cristais chegando à 6mm de
comprimento. Alguns apresentam bordas de microcllnio (tipo anti-Rapakiví).

O quartzo ocorre freqüentemente como cristais sub-milimétricos, anédricos e intersticiais,
por vezes mostrando contatos poligonizados sugestivos de recristalizaçâo. Com menos freqäência

ocorrem cristais que atingem até 5mm.

A biotita é caracterizada por cristais subédricos, milimétricos, ou como cristais sub-
milimétricos, produto de alteraçäo dos anfibólios. Apresenta cor verde clara, satvo alguns cristais

mais oxidados e os produtos de alteração, que mostram cor mais escura (castanha). Geralmente

säo ricas em inclusÕes, tanto de minerais acessórios, como de minerais opacos,

O anfibólio hornblenda apresenta-se algumas vezes alterado, geralmente para biotita e/ou
epidoto. Os maiores cristais podem atingir até 3mm (fotomicrografia 1g).

Fotomicrografia 18 (polarizadores paralelos): Anfibólios alterados em meio a massa quartzo-

feldspática. Låmina CER-25.

Sub-Fácies Baixo Máfico

A faixa de ocorrência desta sub-fácies é restrita a porçöes de alguns afloramentos (CER-25

e CER-30, por exemplo). Este litotipo é caracterizado pelo decréscimo da porcentagem de máficos

(foto 43), que totalizam cerca de 6% da rocha. De resto é semelhante aos litotipos da Fácies

Granito lsótropo.
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Foto 43: Fácies do Granito Rio Abaixo com baixa porcentagem de minerais máficos.

Sub:Fácies Alto KF

Em alguns afloramentos distinguem-se bandas métricas, compostas essencialmente por k-

feldspato com dimensÕes entre 0,5-1,Scm. Observam-se cristais em contato mútuo, com pequena

quantidade de quartzo intersticial (10-15o/o). A relaçâo de contato entre o granito isótropo e as

bandas ricas em k-feldspato, aparentemente, é gradativa e pode representar uma "acumulaçâo"

durante a história magmática do Granito Rio.

4.3.2 Fácies Granito Foliado

Sub Fácies Fluxo Masmático

Estes litotipos âpresentam composição semelhante à Fácies Granito lsótropo, cotn

microcllnio (-35%), quartzo (-25o/o), plagioclásio (-25o/ol, biotita (-'l2%o) e anfibólio (-3%).

Distinguem-se pela presença de uma foliação de fluxo magmático, definida pela orientação dos

cristais subédricos de anfibólio e biotita. Esta foliação magmática mostra-se bastante irregular, a

exemplo da observada nos demais granitos, dificilmente definindo estruturas planares. Não

apresenta feiçÕes de estiramento mineral.

Sub Fácies Estrutura Protomilgn ítica

De ocorrência bastante restrita, esta sub-fácies é definida por bandas protomiloníticas

localizadas em zonas de contato entre o Granito Rio Abaixo e a seqüência carbonática encaixante.

A rocha é composta basicamente por k-feldspato (,-45%), quartzo (*4O%), opacos (8%), sericita

(-5o/o) e epidoto (*2%), podendo ser evidenciados alguns raros cristais de calcita, titanita e z-ircäa.

Possui textura granolepidoblástica, com minerais finos (nrilimétricos à sub-milimétricos) e

foliação definida tanto pela orientaçåo dos máficos, como pelo estiramento do quartzo e do k-
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feldspato. Ocorrem micro-veios de quartzo e epidoto concordantes com a direçâo principal da
foliaçäo.

Os minerais máficos (sericita e epidoto) apresentam-se como cristais anédricos (sub-
milimétricos), bastante oxidados. Associados aos máficos correm minerais opacos, com relativo
acréscimo no teor de sulfetos (calco-pirita) próximo ao contato entre o granito e a encaixante.

4.3.3 Fácies Granito Catactástico

Esta fácíes é restrita às zonas de contato do granito. Säo rochas compostas basicamente
por microclfnio (-600/o), quartzo (-30%), plagioclásio (-1Oo/o), sericita (-3o/o) e traços de biotita.
Caracterizam-se por uma trama xenomórfica, textura média à fina, com estrutura macíça e
presença de intensos sistemas de fraturamento (foto 44).

Foto 44: Detalhe do granito intensamente fraturado. Afloramento CER-27 (contato sul).

O microclínio, mineral mais abundante, se destaca na matriz com dimensÕes de até Smm.
Encontram-se bastante afetados pela deformaçäo rúptil, apresentando intensamente fraturados,
com microfalhas e algumas vezes cominuídos em pequenos grâos sub-milimétricos. O plagioclásio
(An-8% - albita) ocorrem como cristais de até 3mm, comumente saussuritizados. Assim como o
microcllnio, apresentam-se bastante fraturados. O quartzo geralmente ocorre como cristais de
pequenas dimensÕes (até 1,5mrn), por vezes apresentando contatos poligonizados, sugerindo
recristalizaçäo.

A porcentagem de minerais máficos é bastante reduzida ('3o/o'), em sua grande maioria
representada por cristais de sericita, anédricos à subéclricos e sub-nrilimétricos. Ocorrem traços de
biotita, já bastante alterada para sericita. A sericita também ocorre preenchendo micro-fraturas,
com óxidos associados.
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4.4 SIENITO CAPIVARA

o s¡enito capivara fo¡ inicialmente reconhecido em trabalhos de campo da disciplina
Mapeamento Geológico da UFPR (equipes I e s, de 2ooo) sendo, na época, utirizada a

denominação sienito Rabo de Galo, em referência a cor castanha escura da rocha. Em trabalhos
mais ant¡gos (à exemplo de Fior¡, 1991) a intrusão, aparentemente, é reconhecida como uma
apófise do Granito do cerne, sem mencionarem tal d¡ferença quanto à compos¡ção entre amþas
¡ntrusões. A denom¡nação s¡en¡to capivara é aqui utilizada, dev¡do à sua proximidade ao Rio
capivara e à local¡dade homônima. Embora o nome anter¡ormente proposto (sienito Rabo de Galo)
se ¡dentifique claramente com a cor dessas rochas, näo é âdequado segundo normas de
nomenclatura, motivo pelo qual não é aqui util¡zado.

F€tdspalo Atcålinô p¡ågiocatrio

Figura l6 (D¡agrama de strecke¡sen, 1976): ctass¡f¡caçåo modaldâs amostras do sienito capivara,
com amoskas nos campos dos quarEo-álcal¡-feldspato_sienitos.

MINERAUPONTO cER-00 CER€8
MrcRocLtNto 1.7

OUARTZO 6.7 3,4
PAGIOCLASIO J 1.2

BIOTITA 1,6 X

Câ-ANFIBOLIO 13.6 12,7
CLINOPIROX, 1 2

TITANITA Tr 3,1
APATITA Tr tr
zrRcAo Tr tr

EPIDOTO X x
CLORITA x 1,6
oPACOS 2.7 2,8

Tabela 6: Composiçåo modat (porcentagem) das amostras do Sien¡to Capivara.
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É caracterizado por rochas de cor castanha escura (foto 45), textura equigranular média,
hipidiomórfica e estrutura maciça à levemente foliada. Possui composição 'sienítica' (figura 16),
com k-feldspato microclínio (-7Ùo/o), anfibólios (15Yo), biotita (-g%o), clinopiroxênio (-2o/o), opacos
(-3Vo)' quartzo (-3%), plagioclásio (-2o/o), e epidoto (-2To). Seus minerais acessórios säo
representados pela fluorita, titanita, apatita e zircão.
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Foto 45; Sienito Capivara (Rabo de Galo). Rocha de cor castanha escura e aparente ausència de quartzo.

Afloramento CER-88.

O microcllnio ocorre como megacristais subédricos à euédricos com até 1,5cm de
comprimento, geralmente apresentando um zoneamento interno (fotomicrografia 20). Também
ocorrem como pequenos cristais (com dimensões próximas de 1mm) intersticiais aos cristais
maiores. Alguns cristais são pertíticos, chegando a apresentar mesopertitas.

Os máficos presentes na rocha (-20o/o) säo expressos principalmente por anfibólio, biotita
e clinopiroxênio. Foram descritos dois tipos distintos de anfibólio nos litotipos do Sienito Capivara,
um alcalino (riebeckita) e outro cálcico (Ca-anfibólio), aparentemente em porçÕes distintas da
intrusão. Fica dificil a individualizaçâo das fácies (de acordo com a ocorrência de um determinado
tipo de anfibólio) devido à escassez de informações, mas, aparentemente a ocorrència de
riebeckitas é restrita à porçäo norte da intrusäo. Os Ca-anfibólios säo os de maior ocorrência, com
oristais anédricos à subédricos, com dimensÕes de até 3mm.

O clinopiroxênio (hedenbergita) aparece como pequenos cristais subédricos (-2mnr)

alguns parcialmente alterados para Ca-anfibólio O epidoto ó outro rnineral que ocorre comc)

produto da alteraÇäo dos clinopiroxênios
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o plagíoclásio (An-1Oo/o) ocorre em baixa porcentagem como cristais que atingem até
-3mm, anédricos à subédricos, bastante saussuritizados. O quartzo, também de ocorrência
restrita, é caracterizado por cristais anédricos com até 2mm.

Os minerais acessórios (titaníta, apatita e zircäo) ocorrem geralmente como cristais
euédricos sub-milimétricos à milimétricos (titanita), inclusos em outros minerais maiores. A titanita
pode também ocorrer como produto de alteração do clinopiroxênio e anfibólio, representando uma
fase secundária, diferente da titanita da fase acessória.

Fotomicrografia 19 (pdariz"otrff"";;xXääËffiãr*to interno dos cristais de microctrnio.

4.5 II'IONZONITOCHACRINHA

Anteriormente denominado de "Granito" Chacrinha, essa intrusäo possui alguns aspectos
peculiares' O primeiro é quanto a localtzaçâo dos corpos, que variam consideravelmente em uma
linha na direção NW-SE, de acordo com relatórios da disciplina e Mapeamento Geológico da
UFPR. O segundo aspecto é a presença de termos básicos em suas bordas (diabásios), cuja
evidência em campo, sugere sua associação aos diques básicos do Mesozóico.

Sua classificaçäo petroquímica define termos quartzo-monzoniticos e quartzo
monzodioríticos, onde para nomear a intrusäo (ou as intrusöes?) optou-se por "monzonito',, por se
tratar do termo mais diferenciado. A descriçâo a seguir é relativa ao afloramento mais expressivo
da intrusäo, mas outras ocorrências nas proximidades (alinhadas NW-SE) säo aqui consideradas
da mesma natureza.

Essas rochas apresentam coloraçäo cinza-rosada (fotr: 4ti), o<;orrendo variaçöes enr tclns

cinza escuros, geralmente sob forrna de blocos arredr¡ntlaclos ()on¡ tlecornposiçäo esferoidal. os
litotipos ¡naís cornulls são caracterizados por rochas quartzo-monzoníticas a quartzo-
¡nonzodiorfticas, coln textura equigranular fina, xenornórfica å hipidiomórfica e estrgtura maciça. É

compcrsta por plagioclásio (45-40%), k-feldspato (.-30%), quartzo (-10o/o), hornblenda (*7o/o),

clinopitoxênio (-5%), epirloto (-1,5o/ù e clorila (*1,5%). Os principais rninerais acessórios descritos



foram apatita, allanita e zircäo. Ao microscópio, chama atençåo a presença de textura micrográfica,
definida pelo intercrescimento entre plagioclásio e quartzo (fotomicrografia2l).
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Foto 46: Amostra do Monzonito Chacrinha marcada pela textura xenomórfica. Ocorre geralmente em blocos e
matacöes arredondados. Afloramento CER-72.

O plagioclásio (An-12% - oligoclásio) ocorre como minerais subédricos ripiformes ou
anédricos, com dimensÕes entre 2-5mm. Os cristais maiores apresentam-se alterados com intensa
saussuritizaçäo, os tnenol€s geralmente apresentam-se intelclescidos com quartzo, tormando
feições micrográficas. O quartzo presente na rocha ocorre essencialmente dessa forma.

F
Ë

[;otonricrografia ?1 (polarizadores cruzados). lnte-rcä"#ï" micrográfico entre quartzr: e plagioclásio.

Os máficos (*12-15o/o) são representados principalnrente pela hornblenda e clinopiroxêrrio.

Geralmente ocorrenl como cristais subédrir;o{i, Çom tlimensöes entre 2.3rnry1, alteracJos para ck':rita

e epidoto
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Os minerais acessórios são representados por zircäo apatita e allanita, caracterizados por

cristais sub-milimétricos, euédricos à subédricos, que ocorrem como inclusÕes em outros minerais

da rocha. Podem ser evidenciados traços de calcita nos interstícios de outros minerais,

provavelmente produto de uma fase de alteraçäo secundária.

4.6 SIENOGRANITO II¡IILONíNCO DO NUCLEO BETARA

Os sienogranitos miloniticos do Nrlcleo Betara possuem composiçäo bastante semelhante

ao Granito do Cerne e podem ser confundidos devido à proximidade entre essas unidades. Porém,

o padrão estruturalobservado nessas rochas é bastante distinto.

Afloram nas proximidades do Granito do Cerne (à leste) e são caracterizadas por rochas

de composição sienogranltica deformadas, com ocorrência de protomilonitos, milonitos

(predominantes) e ultramilonítos. Possuem estruturação concordante com suas rochas vizinhas

(metassedimentos da Formaçåo Betara), onde os contatos, aparentemente tectônico em alguns

locais, ainda säo motivo de discussäo (Cury et a1.,2O02). A sua forma elipsoidal, segue em trend

sub-paralelo àZona de Cisalhamento Lancinha, se estendendo até as proximidades do Granito Rio

Abaixo. Apresentam composição semelhante ao Granito do Cerne, mas, diferem drasticamente

quanto à natureza da deformação.

Säo rochas cinza-rosadas quando frescas, adquirindo tons cinza-claros quando

intemperizadas. Apresentam textura inequigranular média a fina, estrutura milonitica (foto 47) com

estirarnento dos mineraís. Säo compostas por K-feldspato (-48%), quartzo (-25o/o), plagioclásio

(-15o/o), biotita (-5%), sericita (-4o/o') e clorita (-3Yo) Destaca-se, ainda, a presença de enclaves

máficos em meio aos sienogranitos, compostos por um material muito rico em biotita e anfibólio

(hornblenda). Os minerais acessórios säo representados por apatita, zi¡câo e allanita.

Foto 47: Sienogranito milonltico. Nåo há uma diferença composicional clara entre os milonitos do Núcleo

Betara e o Granito do Cerne. Porém säo rochas de níveis estruturais totalmente distintos,

7Ð



Estas rochas encontram-se intensamente deformadas, podendo ocorrer termos

protomiloníticos, milonfticos e ultramiloníticos, com foliaçäo concordante com a observada nos

metassedimentos da Formaçáo Betara. Esta deformação às vezes produz um bandamento

composicional (foto 48), com porçÕes mais quartzosas intercaladas com porções mais máficas.

Foto 48: Sienogranito deformado (ponto CER-48) com desenvolvimento de bandamento composicional.

O microclínio ocorre tanto como porfiroclastos (até 5mm) ou como constituintes da matriz.

Apresentam-se intensamente fraturados, alguns estirados segundo a direçäo principal da foliação,

outros com recristalizaçâo de bordas (moñar). O quartzo apresenta-se como cristais intensamente

estirados, alguns com contatos poligonais. É o principal constituinte na matriz da rocha.

O plagioclásio (An-10%) ocorre como cristais subédricos com dimensões de até 2,5mm,

intensamente fraturados. Apresentam conrportamento essencialmente r(rptil perante a deformação.

A biotita ocorre como cristais milimétricos (-1mm) intensamente estirados segundo a

direção principal da foliaçäo, normalmente alterados para clorita e sericita. Geralmente ocorrem

minerais opacos associados.

Os minerais acessórios (principalmente zircäo e apatita) ocorrem como cristais euédricos á

subédricos, como inclusÕes nos demais minerais.
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5 ESTUDOS GEOQUíMICOS

Nêste capítulo serão discutidos os resultâdos de análises quím¡cas de elementos maiores,

menores e terras raras, oþtidos nos laþoratórios de Fluorescência de Raios X, Ouímica e ICP do

GMG-IGC-USP. Maiores detalhes sobro as técnicas ompregadas encontlam-se em Navarro ef a¿

(2002) e Janas¡ ef a/. (1995). As análises quimicas foram rêalizadas êm I amostras do Granito do

Ceme, 3 amostrâs do Granito Passa Três, 2 amostras do Granito Rio Abaixo, 1 amostra do Sienito

Capivâra e 2 amostras do Monzon¡to Chacr¡nha. Tamb{5m são aqui utilizadas três análises

químicas do Sienito Capivara (referentes ao ponto CER-00), realizadas np LAMIR (Laboratório de

Análises de Minera¡s e Rochas), do Departamento dê Geologia da UFPR.

As amostras do Granito do Cerne selecionadas foram CER-15 (Fácies Granito com

Enclaves - onde foram analisados separadamente enclave e matriz), CER¡6 (Fácies Granito

lsótropo, a mais abundante na intrusåo), CER-17, CER-22, (Fácies Granito lsótropo, região de

oontato da intrusäo), CER43 (Fácies Granito Baixo Máfico), CER-55 (Fácies Granito Grosso) e

CËR-82 (Fácies Granito Foliado - Sub-Fácies Rúptil Dúctil, localizado na região de contato).

Nos granitos Passå Três e Rio Aþaixo foram selecionadas duas amostras de cade corpo,

relativas a fácies mais representativa de cada uma dessas intrusões. No Sienito Capivarä foi

seleö¡onada uma amostra (CER-88), referente ao fácies com Ca-anfibólio. Para o Monzonito

Chacrinha foram analisadas duas amostrâs (mozodioritos), representat¡vas dos termos mais

freqüentemente encontrados em suas intrusöes.

Figura 17: Diâgrânìa P/Q de Deþon e LeFoft, 1983. Classificaçáo quim¡câ dos litot¡pos estudados (sÍmbolos:

Iia Grân¡to do Oeme; /å Granito Passâ Três; il) Gran¡to Rio Afraixo; ! ) Sienito Çapivara; w Monuonito
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No diagrama PQ (f¡gura 17) as amostras do Gran¡to do Ceme encontram-se concentradas

nos campos dos sienogranitos e monzogranitos, com exceção da amostra dos enclaves máf¡cos

microcristalinos que classif¡ca-se no câmpo dos sien¡tos. As amostras do Granito passa Très

distinguem-se entre os campos dos sienogranitos e quartzo-sienitos, enquento as do Granito Rio

Abaixo indicem uma tendência menos alcal¡na (posicionadas entre o campo dos monzogranitos e

sienogranitos). As amostras do Sienito Cap¡vara distribuem-se no campo dos quartzo-sien¡tos e no

limite com o campo dos sienitos. Por fim, as amostras do Monzonito Chacrinha classifica-se entre

os campos dos quarÞo-monzonitos e quaftzo-monzodioritos.

O conteúdo de SiO2 nas fácies mais abundentes dos granitos do Ceme (Fácies Granito

lsótropo), Passa Três (Fácies Granito Mineralizado) e Rio Abaixo (Fácies cranito lsótropo) são

muito semelhantes (Ceme -700lo; Passa Três -67%: Rio Abaixo 68-700/0). Os três mac¡ços também

epresentem porcentagens muito prox¡mas dos demais óxidos, com Alzos ?14o/o), Fe2O3 (-2,4o/o),

MgO (0,74,9olo), CaO (1,11,50/o), Na2O (3,54olo), KrO (4-5%), P2O5 (2-3o/o), MnO (0,03olo) e TiO2

(O,4-O,5Vo).

As assinaturas de elementos menores rêlativas aos granitos Ceme, Passa Três e Rio

Abâixo mostram-se muito semelhantes (Ba, Cu, La, Ni, Sc, Sr, V, Y, Zn, Cr, Zr, Ce), O Be

apresenta um padÉo de aparente enriquecimento nos termos de meior porcentagem de SiO2.

Apenas a amostra CER-15 (matriz) mostra uma discrepåncia no teor de y, com um pico

enriquecido em relação aos demais. De modo geral apresentam valores extrememente elevados

em Ba (em tomo de 900ppm) e Sr.(em tomo de 700ppm).

As fácies mais félsicas do Granito do Ceme (CËR43, CER-55 e CER€2) apresentam

relativo acréscimo em SiO2 (74-760lo) e decréscimo em CaO (0,2-0,5olo), MgO (0,084,1olo) e Fe2O3

(0,6-0,8olo). Também diferem na proporção de elementos menores, com relativa diminu¡ção em Ba,

Be, Sr, V, Zn e Zt, em relação às fácies mais representativas dos granitos do Ceme, Passa Três e

Rio Abaixo,

O Sienito Capivara possui teor de SiOz variável entre 56-60%, valores semelhantes ao

enclave sienít¡co do Gran¡to do Ceme (SiO2 -550/0). Apresentam também teores semelhantes em

álcalis (NazO 2,43o/o; Ir9O ^ô,5€7o), CaO (2,14o/o), FerO3 (5-7oó), MgO (2-4./6), P2Os ( 0,4-o,8%),

MnO (0,08€,14oi6) e TiO, (0,08-0,15%). Porém, o Sienito Capivare epr€senta teor superior em

Abq (13140/6) em relação ao enclave do Granito do Ceme (AþO3 -8olo). Estes dois litotipos

aprssentam glÌlnde semelhançâ quanto aos elementos menofes.

O Monzonito Chacrinha possu¡ teor de SiOz em tomo de 57o/o, Al2O3 (-13olo), FqO3
(-10oÁ), MgO (-2,3o/o), CaO (-4,30/6), Na2O (-3,5olo), K2O (-3,4oó), P2Os (-0,6%), MnO (0,13olo) e

TiO2 ?2,3o/or. Estia intruEão moslri¡ uma assinatura geoquímica algo diferentê às demais intrusões,

fato este marcado pela ma¡or porcentagem (relativa) em Fe2O3, CaO e TiO2, bem como pela menor
porcentagem de K2O. A diferença geoquímica do Monzonito Chacrinha às demais intrusóes é

tâmbém assinalada pelà menor proporçåo em Ba (-745ppm) e Sr (-405ppm) e €tativo

enriquecimento de Cu (144ppm), V (-21oppm) e Zn (-140ppm).
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A maior¡å dos maciços estudados apresentam caráter aluminoso (figura 1g), com as
amostras apresentando um espalhamentó rolativamente grâncle no diagrama de Maniar & Picoli
(1989) As amostras do Granito do Cerne apresentam carâcteristicas d¡stintâs, com os termos mais

diferenciados (maior teor em sior) apresentando tendência peraluminosa, enquanto os termos
mais reprêsentativos dossa intrusão tendem åo campÕ das rochas metaluminosas (assim como os
granitos Passa Três e Rio Abaixo).

As amostras Sienito Capivarâ apresentam características distiñtas das demais ¡ntrusöes,

apresentando äpârenlemonto caráter alcalino. Distriþuem-se no campo das metaluminosas,

contudo, mostrândo uma tendência ao campo das peralcalinas.

O Monzonito Chacrinha apresenta um caráter francamente motaluminóso, distinto do
padrão definido nos maciços graníticos do Cerne, passa Três, Rio Abâixo e Sienito Capivara.

Os altos teores em SiO2 (-68-780/o) tornam a classiflcaçäo quanto a alcalinidadê (figura 19)

do$ granitos cerne, Passa Três e Rio Abaixo, relativamente complexa (príncipalmente os termos

fiìâis félsicos do Granito do cerne - 76-78% sio2). As amostrâs clos maciços graníticÕs aproserìtam

aparente tendôncia sub-alcalina, com um relat¡vo acréscimo no teor de álcal¡s nos termos com

menor poroentagem ern SiO2. Apenas ê amostrã do enclave s¡enitico do Granito do Cerne

classifice-se no campo dâs rochas alcalinas.

As âmostras do Sienito Capivara class¡ficam-se dist¡ntamente nû câmpo das rochas

alcalinas (figura 19), mostrândo também umå tendência de relativo acréscimo no t€or de álcal¡s nos

termos com nìenor porcentagem em Sioz.
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As amostras do Monzonito Chacnnha plotam perto do lim¡te entre o campo das sub-

alcal¡r'ìas o alcalinas (figura 19), novamentê, com tendência d¡stintá das demais intrusöes.
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A análise conjunta dos maciços granít¡cos do Cerne, Passa Três, R¡o Aþa¡xo e Sienito

Capivara, sugere uma aparento tèndênc¡a geoquímica, ônde os termos com maior teor em SiO2

apresentam-se mais aluminosos e com menor porcentagem de álcâlis. Esta sugestão levanta

hipótese da interação crustal ter exercido um pâpel importante nð assinatura geoquímica dessas

rochas, côm aumento na porcêntâgem de alum¡na e decréscimo em álcalis, além do expressivo

enriquêcimento em Ba, Sr e Zr. Segundo Foster ef a/. (1997), em um processo orogënico complexo

podem ocorrer misturås de fontes de d¡ferentes naturezas g€oquím¡cas, caso comum em årcos

continenta¡s e ambientes de colisáo, O processo de diferenciação magmática pode, por outro lado,

produzir pádrões geoquimieos 'diferenciados', principalmente nos termos mais félsicos (näo

cumulát¡cos), dentro de umâ mesma sér¡e magmática.

As semelhanças quanto aos elementos maiores s m€nores dos três granitos (Cerne, Passa

Très o Rio Abaixo) é também observada no perfil Terras Raras, onde as amostras dos três maciços

graníticos apresentam comportamento praticamente idênt¡oo, com grands fracionamento dos ETR

lèves em relação aos ETR pesados (fagura 20). Estê perfil sugêre trâtarem-sè dê granitos bastante

d¡ferenciados de suas fontes
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Figura 20: Spldergä,Îl dos EI R para os gran¡tos Ceme, Passâ Três e R¡o Aba¡xo. Valores nomalizados

segundo NakamuÍä (1977).

L) perf¡l terfâs raras dos tomos ma¡:Ì lélsicos do Grarìitn do Cerns (figura 21) denota um

rnenor teor ôm EIR leves ern relaÇåo às fåoies titâ¡s repre$entat¡vo dosse corpo, ma6

apresentarldo ainda um evidenfe fråc¡onåmåtìto liTR levesl þ.fR pesadÒs. Sal¡entâ-sê que a

arnostfa eom n'ìqnor oonteúdo èm EfR leves no diagrârna, apresentou valore$ ¡nuifo próximÒ$ ¿tn

limite de detecçåo dÕ ICPÀilS, dèvendo ser Êonsider¿ida coin ressalvå$.
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Figura 2'l: Sp,rrergram dos ETR pâra os termos félsicos do cranito do Cerne (CER-43, CER-55 e CER-BZ).

Valores normal¡zados segundo Nakam|.]fa (1577).

A Fácies Granitû com Enclave, do Gránito do Cerne possui um teor relativamente mais

elevado em ETR pesados e não apresenta fracionamento tão pronunc¡ado romo o verificado nas

fácies mais abrangentes do corpo (figura 22). Ainda, o enclave mostra-se trais enriguecido em

EÏR (total) em relaçáo a sua matriz. O comportamentô dos ETR do Sienito Capivara (f¡gura ZA),

quando compáràdo âo enclave s¡enftico apresenta oerta semelhança, porém com fracionamento

ËTR leves / ETR pesados relativamente tì1aior.
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Figurã 22: Sp/i1êlg/ìefi dos ETR parâ o $ien¡tû Cap¡varâ e amostrâs do tirårì¡to do Cenle (enclâve e målriz -
pontù CER-15). Valores Íìormâl¡zados segundo Nakåffiurâ (1977).

O perfil ETR observãdô para o Molìzonito Chacrinhâ (figura 23) apresenta um

fracionamento menos pronunciader, se comparado aos gflanito$ estudådô$, com relativo
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enriquecirÌìeÍìto em ETR pesados e levós, rêforçando mais uma vez sua assinatura geoquímica

distintâ.
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Figura 23: Spidergrân dos ETR psrä åmoslras do Monzonitl Chacr¡nha. Vâlores nörftrâlizados segundo

Nakamura (1977).

O padräo litogeoquímico obseruado para ôs granitos sstudados (excluindo o Monzonito

Chacr¡nha) se assemelha à padröes litoquímicos dos granitos tipô-A (tabela 7), com algumas

ressalvas, devido aos altoË teores em Ba e Sr (e médio Rb) apresontadts polos grânitóides

ésilrdados. Eby (1992) distingue dois d¡ferentes grupos dentro dos grân¡tos tipo-A, do acordo com

assinaturas geoquimicas e petrográf¡cas. O pr¡meiro sub-tipo (Ar) é caracterizado por magmas

derivados de fontes mantélicas (tipo-M) cDm colocaçäo om ríftâ$ ôontinentais, ou durante

mâgmatismo inira-placa. 0 segundo sub-tipo (Ar) reprôsentâ mågrnas der¡vados da crostâ

continental ou por {Jnderplaf,ng, durante fasos finai$ dê procèsÈos oolisionais (continênte-

continente). Ap,lrentômente, os granitûs do Cêrnê, Passa Trô:J, Rio Aþaixo e Sienito Capivara

assemelhâm-se ao 6ub-tipo 42, porém, ëvidenciam uma assinaturâ singulâr (altÕs teore$ de Ba e

Sr), provavelmente prÒporcionada pela interação crustal alessas rochas.

Também pode-se oomparar a ass¡natura geoquímica desses granitóides com â séris

$hoshûnít¡ca (dê âcordo com Närdi, 1986), roirì grândè semelhâr1Ça (altos teores de Ba, $re médio

Rb). Porém, os rêÕiçoe graníticô$ do Cerne, Pas$a Trós, Rio Aþaixù e Sienitô Cäpivara

apre$entam altos teorês de Zr, iliscrepante clâs carsrteristiûa{i das rÕchas da 5ér¡å shoshoníticå.

As rc,chas da série shoshonítica sár: freqüentefienÌê assarciådâ6 à fdse fiûal de arcos

nlagmátioos, com termos þâstante enr¡quecidos ern K. A,pesar da ÊeÍnelhançâ dos ffiðoiços

grêfiÍticos âcìui estudadùs com a sér¡e sho$honítica (tabelã /), ufirâ t$sociaçáo com ta¡s rochâs
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deve ser tomada com cuidados, devido a alta porcentagem em sílica e o fato das intrusões aqui

estudadas provavelmente nåo estarem associadas à uma série cálcio-alcalina.

No diagrama tectônico Rbx(Y+Nb) de Pearce (1996) - figuta 24 - encontram-se

representadas as amostras do Grânito do Ceme e Sienito Capivara (únicas com dosagens de Nb)

em conjunto, para f¡ns de comparação com os campos relativos aos complexos graníticos Três

Cónegos e Cunhaporanga (amostras admitidas como características do arco magmátic¡- Prezeres

Filho ef a/., 2000), Granitos Sena do Carambeí e Joaquim Murtinho (nepresentantes d magmatismo

tipo-A na Feixa Apiaí - Guimarães, 1999) e gran¡tos tipo-A da Sena do Mar (Kaul, lggT e Harara,

2001).

Observe-se que tanto as amostres do Granito do Ceme como as do Sienito Capivara

posicionam-se no campo dos granitos pós-colisiona¡s (Pof€OLG), sim¡larmente aos campos

deñn¡dos pelos granitos tipo-A da Sena do Mar e de P¡ên. Destaca-se que os dados analíticos do

Granito do Ceme (Fácies Grenito lsótropo - predom¡nante) aproximam-se do campo dos sin-

colisionais (SYN-COLG), enquanto os relativos ao Sienilo Capivara aproximam-se do campo dos

CARACTERISTICAS DOS
TtPos cRANfTtcos GRANITOS TIPO A sÉRIE sHosHoN¡TIcA PASSA TRÊS, RIO

ABAIXO E SIENITO

ELEMENTOS MAIORES

All€ porcentæem em álcali!
(KrO+NarO entre 7 à llolo,
quando SiOFT0o/o)

Alh, mas variável porcentagem
em Al2O¡ e alta porcentagem
em álcalis (KrO+NarO >50¿)

^2U+Na2U 
-V-lo; Al?93 -

14%

Altals razöes de FeO/MgO
(entre 8€0, quando
Sioz-7oo/o) e alto K2O/Naro

Razão NarO/K2o entre 0.6 e I Naro/lQo -0,6

tsarxas pofcenta9ens em tsatxa porcentagem em lro2 cao -1,bvo;
Tio -0.5%

ETR ^rE PruP¡çau uc r r ñ
(exceto Eu), f rac¡onamento

ELEMENTOS MENORES

l\t¡os Eofes oe ¿¡, ND, KD, Y Altos I i em t,, KD, Ðf. Þa e Alosleores oe ð4, ¡i( ¿r

Ba¡xos teores em Sc, Cr, Co, Ba¡xo a médro teores em Nb e Bâ¡xos teores e¡n Y

LITOTIPOS

Q uarf¿o-s¡en itos, granitos
melãlúñinosôs e

lllonzonitos, granod¡ornos e
granitos

MOnZOgranttos,
S¡enoglanitos, OuarEo
S¡en¡tos Sienitos

Colocação em nlve¡s rasos Termos intermed¡ár¡os e
metaluminoso6 predom¡nantes

Colocação em niveis
relat¡vamente rasos,
termos aluminosos

aMBtENTE TÊcrôNtco

Magmarlsmo anoroger
granitos intra-placa de
Pearce et a/. (1984)

Arcos mâdurôs e bâck-âtc Pó6-Colisionais,
anorogên¡cos em relaçäo
ao arco-magmático

NäO relactonados a
compressão, tardi a pós

uflmas manÍe$açÒes õe um
c¡clo orogèn¡co

( rÌ rcsE ¡rllcrud qrnsal)
ou re¡acionados ao alfvio
.lê ñr^<ã^ ñÁs.ôl¡.¡^ñ.1

MÁFrcos E
ACESSóRrOS

(coMUNSl

tslotßa e anltÞolto câlctco-
magnes¡anos: magnetita, z¡rcåo,
apatita e titan¡h

óroÍ¡a veloe e nomþþnda
(cálcico - sód¡cos),
magnetita, z¡rcão, apat¡Þ

nos e

Cap¡vara com os gran¡tos l¡po-A clássico (Eby, 1990) e com a série shoshonítica (adaptado de Nârd¡, 19E6).
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granitos intra-placâ WPG - whithin plate granites). Os granitos SenE do Carambeí e Joaquim

Murtinho apresentam-se, distintamente, bem caracterizados no câmpo dos gran¡tos ¡ntra-placa.

1000

¡ Grânfo do Ceme

@ S¡e¡ito Captuara

A Comple¡oe Grånftico6 Três CóÌ¡egos
e Cunhaporanga

B Gràn¡lDs SerÞ do CaEñhe¡
e Joaquim Murünho

C Gran¡tos'ïpoA de Ser¡E ô Mar e P¡èn10 100 1000y+Nb (ppm)

Figufa 24: Diagrama de Pearce 1996, modif¡cado de Pearce et â1. 1984. Classif¡cação tectônica para

gmniló¡des de acordo com conteúdo de elementos traços (Y, Nb e Rb).

Outro aspecto interessante é o posicionamento das amostras refativas aos complexos

granít¡cos Três Cónegos - Cunhaporanga, dentro do campo dos gft¡nitos pós-col¡sionais. Vermca-

se que a dispos¡ção das amostras sugere uma tendência ao campo dos granitos de arco vulcånico

(VAG), diferente das tendências definidas pelo Granito do Ceme e Siên¡to Capivarâ.

O diagrama de Pearce ef a/. (1996) mostrou-se eficiente na caracterizaçåo tectônic€ do

Granito do Ceme e do Sienito Capivara, porém, cuidados devem ser tomados para algumas

interprotações, função do complexo quadro tec{ônico e aparente interação crustal nessas

intrusões. Esses corpos classificam-se no câmpo dos pos-col¡s¡onais, com os termos menos

diferenciados assemelhando-se a outros gr€nitos'tipo A', como os da Sênr do Mare Pièn. Porém,

mosham comportamento distinto em relação aos granitos Sena do Carambeí e Joaquim Murtinho,

representantes do magmatismo t¡po-A na própria Faixa Ap¡ai. De fato, apesar de todos os

Exemplos (Sena do Mar / Piên, Joaquim Murtinho / Sena do Carambeí, Ceme / Sien¡to Capivara)

serem semelhant€s aos granitos tipo-A, d¡sfibuem-se em campos d¡stintos no d¡agrama de Pearce

ef a/. (1996), possivelmente função dos difer€ntes contextos geotectônicos aos quais se

relacionam.

Observa-se que os Granitos do Ceme, Passa TfÊs, Rio Abaixo e Sien¡to Capivara

relacionam-se à um magmatismo pós{rogênico em relaçåo ao arc¡-magmático Três Cónegos -
Cunhaporanga, porém, tardi-orogênico quanto ao desenvolvimento da Faixa de Dobramentos

Apiai assoc¡ando-se aos processos sin à tardi- transcorências.
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6 ESTUDOSGEOCRONOLÓGICOS

6.r MÉTODO U-Pb Z|RCÃO

O método U-Pb em z¡rcão é uma das técnicas mais util¡zadas na determ¡nação de ¡dades

de cr¡stalizagäo em rochas granitó¡des e metamórficas. lsto se deve à freqúente ocorrência de

zircão nessas rochas, à alta precisão das idades obtidas e à alta res¡stênc¡a deste mineral à açäo

¡ntempér¡ca.

O z¡rcão apresenta alta resistênc¡a à eventos poster¡ores, o que lhe confere elevado valor

no estudo de terrenos policícl¡cos. Um mesmo cristal pode apresentar diferentes idades de núcleo

(heranças) e borda (recr¡stal¡zação), com distintos significados geológicos. Sua presença em

rochas de natureza ác¡da, intermediár¡a e até mesmo básica, além de sua alta res¡stência e

memória ¡sotópica faz da metodologia U-Pb em zircões, uma das ferramentas geoc¡onológicas

com maior potenc¡al ¡nterpretativo.

Estudos experimentais como de Chern¡ac & Watson (2000), ¡ndicam que as tempe¡aturas

de fechamento do z¡rcäo, calculadas a partir dos parâmetros de difusäo, podem exceder a 900oC

em cr¡stais com tamanhos típicos (pesando enke 1-2pg). O comporlamento do z¡rcão à

temperaturas mais baixas, como em fases metamórficas de ba¡xo grau e hidrotermalismo, é

bastante d¡scutido na literatura, envolvendo processos de perda de chumbo por d¡fusáo e

metamictização. A presença de fluidos e as características químicas do ambiente também exercem

um importante papel, podendo variar a temperatura de saturaçäo do Zr (Watson ef a¿, 1983).

6.1.1 Cancterísticas do Z¡rcão

Metam¡ct¡zacão:

O fenômeno de metamictização tem origem na instabilidade estrutural do cristal de zircáo,

dev¡do a presença de átomos ¡adioativos.Quando o decaimento radiogênico do U e Th (e de outros

elementos radiogênicos presentes) tem início, ocorre a emissão de partículas q. Essas partículas

movem-se pelo retlculo cr¡stalino, dissipando energ¡a, promovendo avarias na estrutura mineral

(Deer et a/., 1982).

Boriani & Villa (1995) avaliam que os defeitos cristalogÍáficos causados pelo decaimento

radlogênico do U e Th têm origem durante o reaquecimento contínuo, sob as condiçöes da crosta

méd¡a e infer¡or, de modo que a perda de chumbo começa â tomar importância somente em rochas

próximas à superfície de resfr¡amento, onde o reaquecimento contínuo não mais predomina. Neste

modelo, a perda de chumbo ocorre apenas à baixas temperaturas, relacionada à exumaçóes

recentes.
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Em contraste, a maioria dos pesquisadores têm comumente associado perdas importantes

de chumbo em zircões metamícticos à antigos eventos temais, onde a presença de mais de um

evento pode trazer benefícios e revezes para o método convencional. O beneflcio encontra-se no

fato da análise de uma populaçåo d¡scordante fornecer duas ¡dades geológicas singulares. Por

outro lado, a falta de precisão em ambos os interceptos (no diagrama concórdia) mu¡tas vezes

¡mpossib¡l¡ta a definição exata para os eventos.

D¡fusão de Chumbo:

ldades U-Pb discordantes são freqüentemente atribuídas a 'perda de chumbo', em cristais

de zircão. Porém, Cherniac & Watson (2000) consideram improvável que uma quantidade

significativa de chumbo seja perdida por difusão, pois este processo é lento em z¡rcöes à

temperaturas geolog¡camente moderadas.

Aparentemente a difusáo de chumbo não sofre influência sign¡f¡cativa pela presença de

água, pressão, ou orientação cr¡stalográfica. A lenta razáo de difusão do chumbo indica que a
quant¡dade (razão) deste isótopo não será âlterada pelo volume de difusão em cristais de zircão,

na maioria das condições geológicas. Talvez seja esta lenta d¡fusão que propicie freqúentes

observagões de heranças e preservação de histór¡as múltiplas em zircöes. Zircões expostos à

temperaturas equivalentes ao manto superior, sob longos períodos de tempo, sofrem s¡gnificativas

perdas de chumbo, contudo, nem sempre â composição ¡sotópica desses cr¡sta¡s é recomposta

completamente, como sugerem os estudos em kimberl¡tos de Mezger & Krogstad (1997).

A difusäo deve ser significativamente considerada em cr¡stais com avarias radiogênicas

(metamÍct¡cos), as quais permitem a obliteração (parcial ou total) do zoneamento sob condições

terma¡s muito menos intensas. A ma¡oria dos casos de perda de chumbo em zircâo não d¡zem

respeito a difusäo natural do chumbo nesses crista¡s, sendo provavelmente decorrentes de eventos

termais poster¡ores (possíve¡s recr¡stalizações) ou pelo 'transporte'de chumbo em zircões com

importantes avar¡as rad¡ogênicas (efetivas apenas em vastos períodos, à baixas temperaturas).

Portanto, a perda de chumbo por d¡fusão é associada à z¡rcões metamícticos, uma vez que

a difusão é mu¡to mais propícia em crista¡s com importantes avar¡as radiogênicas. Tais avarias

radiogênicas tomam significativa importåncia em grandes escalas de tempo, com permanência

desses cr¡stais abeixo da 'temperatura crftica de amorfzaçäo' (acima da qual o zircão näo se toma

metamíct¡co - Meldrum ef a/., 1998). A temperatura crítica de amorfizaçäo é determinada pela

simples relaçáo entre a atividade radiogênica, quantidade de urânio no cristal, e a idade. Essa

temperatura em zircões com 1000 ppm de urânio é aprox¡madamente de 360"C, enquanto que em

zircões com 10.000 ppm (10lo) de urân¡o a temperatura ficaria apenas em 20oC.

Mezger & Krogstad (1997) consideram quatro processos teor¡camente passíveis de causar

a mobil¡zação de Pb e, portanlo, perda de chumbo em zircões: (1) redistribu¡çåo de chumbo

durante a cristal¡zaçåo de zircões metamícticos; (2) difusão termal de chumbo, sem recr¡stalização;

(3) lixiviaçäo por fluídos em zircões metamícticos e (4) d¡fusão em z¡rcöes pr¡mit¡vos. Os autores
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concluem que a metam¡ctizaçäo é uma pré-cond¡çåo para a ocorrênc¡a de perda de chumbo sob

condições crustais, sendo que o últ¡mo processo (4) não deve ter ocofl.ência em condições crustais

normais.

Zoneamento em Zircão:

Cristais de z¡rcäo com zoneamento encontram-se quase que on¡presentes em rochas

ígneas, sendo consideradas por pesquisadores como evidências da formação magmát¡ca

(primária) desse m¡neral, O exato mecanismo responsável pelo zoneamento é ainda muito

discutido, contudo, esta fe¡ção é freqüentemente atribuída à cristalizagão progressiva do zircão, em

um desenvolvimento e/ou rejuvenescimento cícl¡co do magma (Varva, 1990; p¡dgeon, ,f gg2;

Hanchar & M¡ller, '1993; Hanchar & Rudn¡ck, 1995). Este zoneamento químico é caracter¡zado

através de m¡cro-bandas nos crista¡s de zircäo, que normalmente apresentam concentraçäo similar

de elementos traços, incluído elementos terras raras, Th e U (conseqüentemente Pb rad¡ogênico).

O zoneamento em zircões (não alterados) de rochas granitóides é observado através de

imagens de catodoluminescênc¡a. Tratam-se de zonas finamente intercaladas de ¡gual

lum¡nos¡dade, controlada primeiramente pelo ETR Dy*3, secundariamente pelo Sm+3, Eu+3, Tb+3

e Y+3, e suprimida pelo U e Th. O zoneamento químico näo ¡mpede a utilidade do zircão quanto à

determinação geocronológ¡ca U-Pb, desde que cada zona química represente um s¡stema fechado.

Neste caso, todas as zonas devem possuir razões de U e Pb idênticas (portanto, mesma idade U-

Pb), mesmo com diferentes valores absolutos dos dois elementos.

A preservaçáo das zonas internas do zircão dependerá das cond¡ções as quais o cristal

será submetido, tais como temperatura, tempo de exposição, bem como a espessura das mesmas.

Segundo Connelly (2000), uma zona de 1o¡.rm irá resistir à obliteração quando exposta à 750"C,

durante períodos maiores do que a própr¡a idade da Terra, porém, sob temperaturas de gOOoC,

iriam durar apenas alguns milhöes de anos. Apenas como ressalva, a preservação do zoneamento

¡nterno, observada pela catodoluminescência, não garante que a assinatura isotópica tenha sido

igualmente preservada.

Ace¡tando que o zoneamento represente diferenças primárias de concentração dos

elementos e sua presença é comum em zircóes de rochas granitó¡des, a ausência ou modificação

desse zoneamento em zircões primários requer ume difusão intra-cristal¡na e talvez implique em

perda de chumbo extra-cr¡stalina.

O método da catodoluminescência (CL) representa uma das ma¡s ¡mportantes análises

v¡sua¡s da constituiçäo interna dos cristais de z¡rcão, poss¡bilitando a caracterização de zonas de

cresc¡mento, nucleação, inclusive permitindo a distinçåo de avar¡as ¡sotópicas importantes. Através

de estudos de CL, pode.se aval¡ar a eltensäo das zonas preservadas em uma população de

cristais de zircão, obtendo-se uma estimativa (qualitativa) da relaÉo do grau de difusão sofr¡do

pela população. A ¡ntegração das ¡magens CL, pode indicar posslveis perdas de chumbo extra-
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cr¡starinas (pré-dizendo anár¡ses discordantes), com atuação da d¡fusäo em escara suficiente para
modificar o zoneamento primário. Apesar desta integração dê dados não possu¡r caráte¡.
quantitativo, pode def¡nir uma importante reraçäo entre a discordâ¡c¡a e o grau de preservação do
zoneamento nos zircões.

6.1.2 Anátises D¡scordantes _ Alguns Aspecfos Re/eyanfes

A presença de cristais de zircáo com sobre-crescimentos, zonas osc¡ratórias ou mesmo
fraturas, representam maior ¡mprecisäo nos resurtados e difícir interpretaçäo quando anar¡sados
através do método u-pb convencionar, utirizando-se de diagramas concó¡.d¡a e Tera_wasserburg.
Em técnicas como sHRrMp ou TAJCpMS são rearizadas anárses pontuais, o que possibirita a
determ¡nação de idades de núcreo e borda desses cristais, com resurtados bastante prec¡sos.
Porém' estes métodos säo bastante cafos e ainda não disponíve¡s no país. A técnica de abrasäo
das bordas dos cristais é também comumente empregada nesses cenários, bem como a tentat¡va
de se ev¡tar a anárise desses z¡rcões, após estudos de cL. outra técn¡ca que pode ser acoprada a
metodorogia u-pb convencionar, é a Lixiviação (digestäo parc¡ar em microondas), onde o ataque
quím¡co (com HF) realizado nos crista¡s de zircão é apenas parc¡al (bordas), possibilitando análises
d¡stintas de borda (lixiviado) e núcleo (resíduo). Este procedimento näo é aconselhável quando os
cristais de zircão se apresentam fraturados.

A presença de perturbaçöes ¡nternas pode representar significat¡vas modif¡caçöes nacomposição ¡sotópica do minerar, derivadas de processos como metam¡ct¡zaçäo, difusão dechumbo ou recristarização, c¡¡sta¡s com estas feições podem apresentar ¡dades imprec¡sas ou até
sem significado geológico. A presença de diferentes gerações de z¡rcão na mesma rocha (zircôes
neo-formados e zircões detríticos ou com herança) trazem importântes informaçöes georógicas,
porém, se não identificados podem fornecer ¡dades sem s¡gnificado geológ¡co.

Ta¡s observaçöes mostram a necessidade de estudos comprementares, que possibir¡tem oreconhec¡mento das popurações de zircão p¡esentes na rocha. para isso, é de fundamentar
importåncia a anárise prév¡a de imagens de cetodorum¡nescência, que possibirita a visuarizaçäo da
estrutura ¡nterna dos z¡rcöes outra ferramenta ¡mportante é a anárise por evaporação de
monocristais de z¡rcão, em firamento do espectrômetro. Este método pode caracterizar opol¡c¡,ismo em zifcöes, expresso por patamares de idade d¡stintas em um mesmo cristar.

Existe uma grande d¡scussäo quanto a existênc¡a ou não de uma reraçåo entre aquant¡dade de urån¡o e a discordância. Tar reraçäo tem sido fregi¡entemente verificada em zircões
levemente d¡scordantes (influência de metam¡ctização), po¡ém, mostra-se ¡ncomum em zircões
fortemente discordantes (infl uência de processos como recr¡stalização).
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6.1.3 Método U-Pb (z¡rcão) Convencional

A amostragem para concentração de zircöes deve ser realizada em porgöes definidas do

afloramento e jamais por composição de diferentes porções, ev¡tando assim a mistura de cr¡stais

geneticamente diferentes. Para os estudos U-Pb aqui realizados, foram coletadas em média 2OKg

de amostra, processadas (para concentraçáo de zircões) da seguinte maneira:

1. Desagregaçäo mecânica alravés de britagem e moagem da amostras, reduzindo a
granulometr¡a e extraindo um produto f¡nâl entre 100 e 250mesh por peneiramento

(tamisação);

2. Concentração de minerais pesados na mesa vibratór¡a;

3. Separaçäo magnética, inicialmente extraindo minera¡s intensamente magnét¡cos (ilmenita,

magnet¡ta), utilizando ímã de mäo. Poster¡ormente, o concentrado näo magnético ao ¡mã

de máo é processado através de um separador eletro.magnético tipo Frantz à

aproximadamente 0,5 A e ¡nclinaçöes de 20o frontal e 10o lateral, eliminando magnetitas,

biotitas, anfibólios e p¡roxènios;

4. Concentração de mineÍais pesados através de líquidos densos B¡omofórm¡o (d=2,8S

g/cm3) e lodeto de Met¡leno (d=3,2 g/cm3);

5. Nova separaçáo magnética (Frantz), com corrente em 1 A, e inclinaçöes de 20o (frontal) e

10o (lateral);

6. Ataque com HNO3 para eliminaçäo de sulfetos e HCI para eliminaçäo de apatitas.

Com intu¡to de se obter zircões com d¡ferentes susceptibilidades magnéticas, real¡za-se

nesta fase uma cuidadosa separaçåo magnética (Frantz) mantendo-se constante a corrente (.1,5A)

e a ¡nclinaçäo frontal (10o).

As frações obt¡das såo entäo anal¡sadas em lupa binocular, onde é realizada a separação

dos melho¡es cr¡sta¡s por cataçäo manual. Busca-se separar populações formadas por tipos de

zircÕes similares, com cr¡stais sem inclusões, fraturas, os ma¡s llmpidos possível. Os níveis de

branco total (contaminação advinda de reagentes, ambiente, frascos, etc.) atualmente nåo

ultrapassam 20p9, possibilitando a análise de poucos cr¡stais de z¡rcão (10 à 20 cristais em média).

Depois de selecionados e armazenados em savillex de teflon, os zircões såo previamente

descontaminedos com ácidos destilados HCl, HNO3 e água tr¡-deslilada, com aquec¡mento e
utilizaçåo de ultra-som. A diluiçäo ¡sotópica é feita por ataque com HF e HCI (destilados e com

ba¡xlssimo conteúdo de Pb) em micro-bombas de teflon, em uma estufa a temperàturas da ordem

de 200" C, permanecendo por cerca de 3 dias. Durante o ataque químico é adicionado o sprke

120sPb¡ à amostra. Posteriormente a soluçåo é processada em colunas de resina de troca an¡ônica

previamente calibradas (AG-1X-8), coletando U e Pb. Após secagem, este concentrado é
depositado em filamento de Rên¡o e analisado em espectrômetro de massa, por termo-ionização

(Finningan MAT 262, detalhado em Sato & Kawashita, 2002).
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6.1.4 RESULTADOS OBT'DOS

Granito do Ceme

As análises U-Pb (zircão) relativas ao Granito do Cerne foram realizadas em três amostras,

escolhidas de acordo com as diferentes fácies da intrusäo. Representam os litotipos com enclaves

microcristalinos (CER-15), ossienogranitos isótropos (CER-16) e os monzogranitos (CER-23).

Na amostra CER-15 (Fácies Granito com Enclaves) foram selecionadas quatro fraçÕes de

zircâo, com peso médio de aproximadamente 75ltg. Esses, apresentam hábitos prismáticos

(relação comprimento / largura 3:1), geralmente biterminados, com poucas inclusÕes, translúcidos

e com pouca ou nenhuma fratura. As imagens de catodoluminescência (prancha 3) indicam a

presença de zircôes heterogêneos, com cristais nucleados, com zoneamento por setor, ou mesmo

sem qualquer zoneamento igneo. De um modo geral distinguem-se nticleos e zonas de sobre-

crescimento variados.
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Prancha 3: lmagens de catodoluminescência de zircões da amostra CER-15.

Os dados U-Pb da amostra CER-í5, quando tratados em diagrama Concórdia (figura 25),

apresentam pontos analiticos relativamente alinhados em uma discórdia, porém, os mesmos

encontram-se distribuídos relativamente afastados tanto do intercepto superior como do inferior da

curva concórdia. A discórdia que melhor se ajusta â esses pontos anallticos apresenta para o

intercepto inferior idade de 632*110M e para o intercepto superior idade de 2711t440Ma. Os

elevados erros, funçåo da distribuiçäo bastante discordante dc¡s pontos anallticos no diagrama,

tornam as idades obtidas bastante ímprecisas e sem credibilidade para um significado geológico. O

padråo analítico observado, acoplado ao estudo de imagens de catodoluminescência, revelam
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nesses zircÕes a presença de heranças isotóp¡cas com ¡dades imprecisas e recr¡stalizaçåo

essociada ao Neoproterozóico.
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F¡gura 25: D¡agrama Concórdia da amostra CER-15.

Na amostra CER-16 (sienogran¡tos isótropos) foram analisadas 4 fraçÕes de z¡rcão, cada

uma delas com peso médio de 8089. Os zircöes såo prismáticos (2:1, 311), biterminados,

translúcidos à transparentes, com pouci¡s inclusöes e raras fraturas. As imagens de

catodoluminescência (prencha 4) mostram uma grande diversidade de tipologias, a exemplo da

amostra CER-15, desde cristais com zoneamento lgneo, até cristais com núcleos completamente

discordantes da forma externa do cristal. Aparentemente representam zircÕes neo-formados, com

núcleos he¡dados e com recristalizaçäo de bordas. Variam quanto a forma e dimensão, por vezes

apresentando zonas osc¡latórias entre o núcleo e a borda do cristal.

Os dados analft¡cos U-Pb definem pontos relativamente concentrados em diagrama

Concórdia (f¡gura 26), estando distantes do intercepto inferior e, pr¡ncipalmente, do intercepto

superior. A discórdia que melhor se ajusta a esses pontos anallticos indica idades de -2.44OMa
(intercepto superior) e -533Ma (intercepto inferior) com enos bastante elevados, tomando tais

valores com dificil interpretegåo geológ¡ca. Similarmente ao observado para a amostra CER-IS,

tratam-se de ¿rcöes com heranças isotópicas, recristalizados durante o Neoproterozóico.
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Figura 26: Diagrama Concórdia para amostra CER-16
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A amostra CER-23 representa os termos monzograníticos do Granito do Cerne. Foram

analisadas 6 frações de zircåo, cinco das quais com aproximadamente -601lg cada e uma fração

com -35tjg. As cinco primeiras fraçÕes são representadas por zircões prismáticos (3:1,4:1),

biterminados, transparentes, com poucas inclusÕes e raras fraturas. A fraçäo restante (com 35t-lg,

SPU 2080) é composta por cristais semelhantes, porém, com dimensöes mais reduzidas. A análise

desses zircöes por catodoluminescência (prancha 5) mostra a presença de núcleos e sobre-

crescimentos. Alguns cristais sugerem um zoneamento igneo (freqüentemente por setor),

notadamente os de menores dimensões.
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Prancha 5: lmagens de catodoluminescência de zircðes da amostra CER-23.

Os dados analiticos obtidos para a amostra CER-23, embora näo se alinhem perfeitamente

na discórdia, apresentam-se relativamente bem distribuldos e próximos ao intercepto inferior da

curva concórdia (figura 27\. O ponto analltico mais próximo desse intercepto (SPU-2080) refere-se

aos menores cristais de zircão analisados que sugerem, em sua grande maioria, um zoneamento

ígneo nas imagens de catodoluminescência. A idade obtida para o intercepto inferior, de

556+56Ma, é aqui interpretada como relativa å época de cristalizaçåo / recristalizaçäo dos zircões

e, portanto, de formação dessas rochas granfticas. Acredita-se que análises adicionais envolvendo

esses pequenos cristais, em número reduzidos, ou mesmo monocristais de ztrcão previamente

selecionaclos, fornecerá pontos anallticos concordantes (sobre a curva concórdia) e

conseqi¡entemente idades mais precisas.
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Figuø 27: Diagrama Concórdia dâ amostÌa CER-23.

Tentativamente, os dados analft¡cos U-Pb relativos às amostras CER-15, 16 e 23 foram

plotados em um único diagrama Concórdia (figura 28). A discórdia que melhor se ajusta a esses

pontos intercepta a curva concórdia na idade 563t34Ma (inferioo. Tal valor é aqui admitido como

mas representativo da época formação / cristalizaçåo do Granito do Cerne, pois envolve um

número significat¡vo de frações (14 no total). Tais fraçöes säo caracterizadas por zircöes com

herançes isotóp¡cas, ou se¡a, tipificados predominantemente por núcleos, bordas de crescimento e

zonas oscilatórias. A idade do intercepto superior é aqui interpretada como desprovida de

significado geológico, uma vez que os pontos enalfticos posicionam-se bastante afastados do

mesmo.

A ¡dade de formação do Granito do Geme aqu¡ assumide (563ù34Ma), mostra-se muito

próxima ao valor obtido por Prazeres Filho (2000), onde o autor apresenk um diagrama Concórdia

referente a esse maciço granftico, com idade de ¡ntercepto infer¡or de 569t30M4.
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Figura 28: D¡agrama Concórd¡a de todas as amostras do Granito do Ceme (CER-15, CERI6 e CER-23)

Gran¡to R¡o Abaixo

O estudo U-Pb em z¡rcåo envolveu a análise de um único aflorâmento do Granito R¡o

Abaixo, relat¡vo a um monzogranito (CER-30), representativo da Fácies Granito lsótropo. Foram

analisadas 4 fraçÕes de zircöes (-30tr9 cada), envolvendo crista¡s com dimensöes bastante

reduz¡das (abaixo de 250mesh). A escolha destâ granulometria foi propos¡tal, numa tentative de se

obter zircöes neo-formados e portanto mais concordantes, a exemplo do observado no Granito do

Cerne. Tratam-se de zircÕes prismát¡cos (3:l à 5:1), b¡terminados, transparentes, com poucas

inclusöes e reias fraturas. Em imagens de catodoluminescência (prancha 6) observam-se cristais

com zoneamento lgneo incipiente, outros onde este zoneamento está ausente e, por fim, cristais

que envolvem núcleos e zonas de sobre-crescimento.

Os dados anallticos, embora não se apresentem bem al¡nhados, distribuem-se

relativamente próximos ao intercepto inferior do diagrama Concórdia (figura 29). A idade obtida

para esse intercepto mostra-se imprecisa, com alto eno anallt¡co (564t63Ma), bastante próxima à

obtida no Granito do Ceme (563f34Ma). Tal valor é aqui interpretado como de cristalização desses

zircöes e, conseqi¡enlemente, próximo à idade de formaçåo do Granito Rio Aba¡xo. A idade do

intercepto superior à 2204r170ua é de diflcil interpretaçåo, principalmente pela distáncia dos

pontos anallticos em relação a esse ¡ntercepto, podendo representar heranças relacionadas ao

Paleoproterozóico, ou mesmo não possuir signif¡cado geológico.
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Figura 29: Diaglama Corrcórdia da arnostra CER.30
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Granito Passa Três

Foi selecionada uma amostra para datação U-Pb em zircöes do Granito Passa Três (CER-

49), um sienogranito, com baixa porcentagem de máficos, encontrado nos arredores das regiöes

mineralizadas. Foram analisadas 4 fraçöes de zircões (-30t ig cada) com dimensões bastante

reduzidas (granulometria abaixo de 250mesh), prismáticos (2:1 à 4:1), transparentes, com raras

fraturas e inclusöes. As imagens de catodoluminescència (prancha 7) mostram alguns cristais com

zoneamento interno e outros sem nenhuma feiçäo interna marcante.
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Prancha 7: lmagens de catodoluminescência da amostra CER-49.

Os dados U-Pb relativos ao Granito Passa Três, quando analisados em diagrama

Concórdia (figura 30), revelam uma concentração de três fraçÕes de zircão (SPU: 2087; 2088;

2089) relativamente próximas a idade de 450-400Ma da curva concórdia, estando a fração restante

(SPU 2086) significativamente afastada das demais. O traçado da discórdia fica prejudicado, uma

vez que podemos admitir heranças isotópicas tanto para o conjunto de fraçÕes próximas ao

intercepto inferior, quanto para a fração mais discordante, ou alternativamente só para esta última

fraçäo, considerando as demais fraçÕes (próximas a curva concórdia) como relativas a zircões neo-

formados (durante o Neoproterozóico) com perdas significativas de Pb. As idades obtidas nestes

casos poderiam variar de aproximadamente 3'70Ma à cerca de 800Ma, caracterizando um forte

desequilibro isotópico do sistema U-Pb nesses zircões. lnfelizmente as imagens de

catodoluminescência desses zircöes não permitem caracterizar o quadro isotópico presente.

Acrescente-se que este corpo granítico apresenta uma intensa fase hidrotermal, cortado por
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inúmeros veios de quartzo, com pronunciado sistema de fraturas, além de elta porcentagem em

flúor.

P¡canço (2000) obteve idedes isocrôn¡cas Rb-Sr (rocha total) de 526+23Me (corpo granftico

com ri = 0,709), de 5l0t13Ma e 384f62Me (lix¡v¡ados de sulfetos). O autor (op.c¿) posiciona a

idade da m¡neralização aurffera no intervalo 527-51oMa, com dados K-Ar em seric¡tas de zonas de

falha. Discute ainda, com base em dados Sm-Nd (isócrona) em fluoritas, uma idade mfnima de

616t36Ma para colocação desse corpo grenítico.

A tentativa de se obter zircÕes neo-formados, isentos de heranças, através da seleção de

cristais com dimensões bastante reduzidas (<250mesh), bem suced¡da nos maciços granlt¡cos do

Cerne e Rio Abaixo, não obteve resultado positivo no Granito Passa Três, provavelmente devido

aos intensos processos hidrotermais. Dados adic¡onais, envolvendo cristais de dfferentes

d¡mensões e, principalmente, utilizando-se da técnice SHRIMP são de fundamental importância na

obtengão de idades significativas para esse corpo granítico.
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Figura 30: Diagrama Concórdia da amoslra CER-49.

Sienito Capivara

O estudo geocronológ¡co U-Pb deste corpo envolveu a análise de uma amostra (CER-00),

representativa dos quar¿esienitos. Foram datadas 4 fraçöes de zircåo, que incluem do¡s tipos

deferentes presentes na amostra. O ma¡s abundante (fiaçöes no. 1369, 1371 e 1372\ é

0,13

0.'11

Ð

lt
,F o,æ
oN

96



caracterizado por grandes fragmentos de zircÕes, aparentemente pr¡smáticos, transparentes,

fraturados, com pouce ou nenhuma inclusão (foto 49a). O outro t¡po (fraçåo no. 1370) é

representado por cristâis menores, pr¡smáticos, biterminados, zonados, com pouGls inclusôes e

freqiientemente fraturados (foto 49b).

250,41.m

Fotos 49 a e b: Tipologia dos z¡rcões da amostra CER-00. Fotos obtidas em lupa b¡nocular
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Figura 31: Diagrama Concórdia da amostra CER{o.

Os dados analft¡cos U-Pb, quando lançados em d¡agrama Concórdia (figura 31), revelam a

presença de uma fração concordante (SPU-1370), posicionada sobre a curva concórdia em

553t9Ma. Tal fraçåo refere-se a zircões prismáticos alongados, biterm¡nados, com d¡mensões

menores e zonados (foto 49b). O valor de 553tgMa representa a idade de cristalizaçåo desses

z¡rcões e, portanto, de formação do Sienito Capivara. As demais fraçðes sugerem a presença de

heranças ¡sotópicas, distribuindo-se ao longo de uma discórdia que interoepta a curva concódia
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em uma idade imprecisa, próxima à 500Ma. Ressalta-se que o padräo ísotópico observado no

Sienito Capivara mostra-se bastante similar ao observado nos maciços graniticos do Cerne e Rio

Abaixo.

Sienoqranito do N(tcleo Betara

Nos sienogranitos miloníticos (CER-08 - extremo sul do Núcleo Betara) foram analisadas

quatro frações de zircÕes (M-3, M-4, M-5 e NM-5), com um peso médio de aproximadamente 80LJg

por fraçäo, com cristais individuais pesando entre 0,7 e 3,5n9. São em geral cristais prismáticos

(prancha 8), biterminados, translúcidos e com inclusöes freqüentes. Sua morfologia mostra uma

variaçäo, desde cristais alongados (3:1) até cristais em forma de balão (menor desenvolvimento do

eixo c) com dimensÕes entre 7O pa 200 p.
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Prancha 8: lmagens de catodoluminescência dos zircöes da amostra CER-08.

A análise de imagens de catodoluminescência (prancha 8) indicam a presença de

zoneamento ígneo em grande parte desses cristais, alguns sugerindo a existência de bordas muito

f i nas ( recrist alizaçäo?) .

Os dados U-Pb, quanclo tratados em diagrama Concórdia, apresentam-se bem alinhados e

distribuídos, caracterizando no intercepto superior a idade de 1750t2Ma (figura 32). Nota-se ainda,

uma tendència à maior concordância, quanto menor a intensidade magnética das fraçÕes. A idade
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obtida de aprox¡madamente 1750Ma nesses sienogranitos deformedos, encontra-se

adequadamentè discutida em Cury et al. (2OOZ). Tal valor é interpretado como relat¡vo a época de

cristelização desses zircÕes e, conseqt¡entemente, de formaçåo dessas rochas. Rochas similares e

com valores U-Pb (zircão) bastante próx¡mas säo reconhecidas no âmbito do Nrlcleo do Tígre,

localizado à NE (Kauffuss, 2000). Acred¡ta-se que tais rochas devam relacionar-se e reg¡mes

extens¡onais do Estateriano, que afetou grande parte da plataforma sul-americana, notadamente

em sua porção orientel.
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Figura 32: D¡agrama Concórdia do Sienogranito do Núcleo Betara.

6.2 EVTIMS (Evaporat¡on Thormal lonization Mass Spectometry): Evaporeção por

lonizaçâo Termal em Eepect¡ômetro de Massa Apl¡cada êm ilonocrist¡is de Zircão.

Esta técnica consiste na análise por evaporação de zircåo diretamente no filamento do

espectrômetro, sem util¡zar as rotinas qufm¡cas ou ad¡çåo de sprke, a exemplo do método

convencional. Trata-se de uma fenamenta poderosâ para análise da composiçäo isotópica do

zircåo, podendo caracterizar de idades (Pb-Pb) distintas em um único cristral (borda e núcleo).

Este procedimento näo permite â obtençåo de refaçöes U/Pb, sendo somente utilizedo

para obtençåo de razöes isotópicas de Pb. Determinar a época de cristalizaçåo dos z¡rcöes, bem

como a presença de heranças isotópicas, onde a qualidade dos resultados depende diretamente
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do tamanho do cristal analisado, idade, bem
(recristalização) e núcleos (herança).

como das dimensöes relativas a bordas

Para realização da análise o cristal de zircäo é cuidadosamente aprisionado a um filamento
e entäo analisado em espectrômetro com aquecimento gradativo (step and heaf), obtendo-se a
relação 'o'Pb/ouPb no início (bordas do cristal) até o final da análise (núcleo). É importante
salientar que esta técnica não apresenta precisão em análises de bordas de recristalizaçàopouco
expressivas, função da quantidade de Pb comum presente durante o início do aquecimento em
filamento do espectrÔmetro. Pormenores sobre a técnica podem ser encontrados em sato ef a/.,
200'1.

6.2.1 Resu/fados Obtidos:

Foram realizadas analises EVTIMS em duas amostras pertencentes ao Granito do cerne,
numa tentativa de melhor compreender o padrão isotópico obtido através do método convencional.
Foram selecionados os zircöes dos afloramentos cER-15 e CER-16, por apresentarem heranças
isotópicas significativas, com pontos analíticos distantes do intercepto inferior em diagrama
Concórdia' os dois tipos de zircäo mostram-se bastantes distintos quanto a morfologia (fotos 50
tipo 1 e tipo2), sendo os zircões do tipo 1 pertencentes à amostra CER-15 e os zircöes do tipo 2
pertencentes à amostra CER-16. Ressalta-se que ambas tipologias foram descritas em todas
amostras do Granito do Cerne.

TIPOl

500¿lLm
Fotos 50 (1) e (2)'. Fotos em lupa dos dois tipos diferentes de zircoes analisados (CER-15 - tipo 1; cER-16 -

tipo 2).

os zircöes do tipo 1 (mais freqüentes) säo expressos por cristais, prismáticos com peso
entre 0,1 e 1LJg, biterminados, transparentes, com poucas inclusões e razão entre 2:1 e 4:1
(comprimento x largura). As observaçöes realizadas utilizando-se de imagens obtidas por
catodoluminescência, indicam a presença de zircÕes com zoneamento ígneo, sem zoneamento

l- .r,hr,rr\ ')'/"
l1'llì¡i¡',1,a) ili' f)f Í)(ìli I r.ìl^3 LJSf'

,1 ,i I ii i r (l ;'r
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v¡sível e, por vezes, com presença de núcleos (prancha 3). O zoneamento Ígneo é definido por

bandas relativamente espessas ou por setor (em pârtes distintas do cristal). A ausênc¡a de

zoneamento interno em alguns cr¡stais e a presença de zonas oscilatórias sugerem um caráter

metamíctico e a presença de núcleos em alguns crista¡s sugere heranças isotópicas.

O segundo tipo de zircão (t¡po 2) presente na amostra CER-16, é representado por cristais

ma¡ores (entre I e zpg), pr¡smáticos, facetados, translúcidos, em forma de balão, com razöes de

2:'l e 1:1 entre compr¡mento e largura.

1421oC
TEII4PERATUR-A

1500

loo0

= 500

1350oc l1l4ooo

TEMPÊRATURA

Figuras 33 e 34: Gráf¡cos Temperatura versus ldade (análises EVTIMS).

Os dois diferentes tipos de zircáo foram analisados através do método Pb-Pb por

evaporação de monocristal em fìlamento do espectrômetro, com elevaÉo gradual de temperatura

(f¡guras 33 e 34). Os dois tipos de zircâo mostraram diferentes conteúdos ¡sotópicos, definindo

idades distintas. O mono-cr¡stal de z¡rcão do tipo I apresenta um patamar em torno de 600Ma,

bastante impreciso devido a ba¡xa quant¡dade de chumbo presente e, conseqüentemente, a baixa
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detecção no contador de íons do espectrômetro. Os dados analíticos referentes ao mono-cr¡stal de

z¡rcáo do tipo 2 apresenta um patamar com idade em torno de 2.2Ga, näo caracterizando valores

relativos ao Neoproterozóico.

Embora as ¡dades obtidas através do EVÏIMS se mostrem bastante imprecisas, observa-

se no Gran¡to do Cerne a presença de zircões formados durante o Neoproterozó¡co (tipo 1), bem

como zircões com s¡gn¡ficativa herança isotópica, possivelmente relativa ao Paleoproterozóico (t¡po

2). Tal herança deve associar-se a possíve¡s áreas fontes do Gran¡to do Cerne. Porém, não

descarta-se a hipótese de parte desta população com herança, ser representada por cristais

capturados durante a colocaçáo do corpo.

6.3 MÉToDo sm-Nd

O método Sm-Nd é uma das mais impofantes ferramentas no estudo da evoluçäo da

crosta terrestre, definindo idades modelo, relativas à diferenciação manto / crosta (TDM e TCHUR),

bem como parâmetros petrogenéticos (€Nd), indicativos do tempo de residênc¡a crustal.

o Sm e o Nd são elementos pertencentes ao grupo dos Elementos Terras Raras (ETR) ou

Lantanídeos e apresentam comportamento lsoquím¡co, com ra¡os iônicos bastante próximos e

mesma valência. A razäo Sm-Nd habitualmente mostra-se pouco d¡feÍenciada em diversos

minerais e rochas, variando entre 0,1 e 0,37. Outra característica é a fraca probabilidade de

fracionamento desses elementos, fazendo com que a razão Sm-Nd seja dificilmente modificada,

mesmo por eventos geológicos superimpostos (De Paolo, 1988). Porém, em minerais pode-se

observar a redistribu¡ção de Sm e Nd em fases neo-formadas.

Os princ¡pais minerais analisados através desse método säo clinopiroxênios, anfibólios,

m¡cas, feldspatos e pr¡nc¡palmente granadas, minerais esses que apresentam teores relativamente

elevados de Sm e Nd. Alguns minerais acessórios em rochas granít¡cas podem apresenlar-se

enriquecidos em ETR, a exemplo de allanita, monazita, xenotímio, columbita-tantalita e fluorita, lsto

se deve à grande afinidade desses minerais com ETRS, que tendem a concentrar quantidades

relevantes de tais elementos, provocando mu¡tas vezes o fracionamento da razão Sm-Nd e

mod¡f¡cando substancialmente a øzâo original. Como esses minerais são normalmente

constituintes da fase acessór¡a, ocorrendo em pequenas quantidades a razáo Sm-Nd pode

mostrar-se diferente em do¡s pontos distintos da mesma rocha (Pimentel & Carnley, 1991).

Para realizafio da análise, a coleta de amostras deve pr¡orizar rochas com o mín¡mo de

alteraçäo intempér¡ca possfvel, representat¡vas da un¡dade à que penencem. Recomenda-se a

coleta de um volume ma¡or que o necessár¡o para fase quÍmica, realizando um 'quarteamento' da

amostra. O material deve ser então reduz¡do à uma granulometr¡a inferior à 250mesh, normalmente

pulverizado, estando assim pronto para os procedimentos qulmicos que v¡sam a concentraçåo de

Sm e Nd, detalhados a seguir:
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Pesagem em savillex entre 50 e 100m9 de amostra;

Adiçåo de sp,ke combinado Sm-Nd;

Atâque quím¡co, conforme rotina do laboratório Sm-Nd do CPGeo - lcc - USP;

Separação de Sm e Nd (também pode ser coletado o Sr, para determinação da relação

petrogenéticas Esr) em coluna catiônica tipo AG-50W-X8 (200400mesh);

Deposiçáo dos concentrados de Sm e Nd em filamentos ultra-descontam¡nados e anál¡se

em espectrômetro de massa (Finningan MA'l 262).

6.3.1 ResultadosObt¡dos

Foram real¡zadas um total de 10 análises Sm-Nd em rocha total, envolvendo os gran¡tos do

Cerne (6 análises), Rio Abaixo (1), Passa Três (1), Sienito Capivara (1) e Monzonito Chacrinha (1).

As amostras selecionadas para o Granito do Cerne representam as segu¡ntes fácies: CER-15 (m) -
gran¡tóide com enclaves, porção da matr¡z; CER-15 (e) - granitóide com enclaves, porção do

enclave; CER-16 - sienogranito isótropo (2 análises) e CER-17 & CER-22 - monzogranito isótropo.

Nos dema¡s gran¡tó¡des, foi selecionada uma amostra de cada, representando os litotipos

mais express¡vos desses maciços: sienogranito do Granito Passa Três (CERag); monzogranito do

Gran¡to Rìo Abaixo (CER-30); quartzo-sien¡to do Sienito Capivara (CER-88); quartzo-monzonito

Monzonito Chacrinha (CER-72). Os dados obtidos apresentam um relativo empobrecimento em Sm

e fator f(Sm/Nd) bastante heterogêneo (tabela 8). O Monzonito Chacrinha (CER-72) apresenta um

padräo isotópico completamente distinto das demais intrusões.

De modo geral as idades modelo obtidas para esses mac¡ços granlt¡cos (com exceção ao

Monzonito Chacrinha) distribuem-se no ¡ntervalo entre 2.0 -2.2Ga (labela 8), com ¡dades TDM

calculadas tanto para estágios simples, como para estágios duplos.

As duas análises realizadas para a amostra CER-16 apresentam valores anômalos,

empobrecidos em Sm, quando comparadas ás demais amostras (dos gran¡tos do Cerne, Passa

Tre, Rio Abaixo e Sien¡to Capivara). O fator f(Sm/Nd) se mostra extremamente reduz¡do G0,74 e -

1.

2.

J,

4

NO. CAMPO
___r_^E6ilA_

Sm
(ppm)

t{d
(ppm)

-7;--;-

147S.nl
l¡l4tld Effo l43Ndt

l4¡Nd Eflo fSn'rNd
¡toPåoto
E3táglo
¡lmolsß

&tágio

Ceme

--:Y¡:_
-0,48
-0,89

'I

CER-30a 6.258 40,564 0,0933 0,0009 o,511424 0.000012 -0,53 2052.2 Me

cER-49e 7,705 56.895 0,0819 o.oo03 0,511415 0_00001 .0,58 1883.4 Ma 2306Mâ

Capivara cER-88 13,238 5 0,0571 0.0002 0.511449 0.000016 -o,71 1552 Ma 221oua

66 Án1 o oTat

Tabela 8:Tabela com os resultâdos das análise Sm-Nd.
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0,89) para rochas graníticas (normalmente entre -0,45 e -0,5). Tal padrão pode refletir um

fracionamento desses ETRs, que pode ocorrer frente a presença de allanita, existente nessas

rochas. A allanita possui grande afinidade com ETRs, podendo provocar fracionamento na rocha

durante sua cristalizaçäo. Não está descartada a possibilidade da contaminaÇão ter contribuído

para complexidade desse quadro isotópico,

As amostras que sugerem TDM em estágio simples (figura 35) indicam um caráter químico

aparentemente menos alcalino. As amostras dos granitos do Cerne (CER-15m, CER-17 e CER-22)

e Rio Abaixo (CER-30) säo expressas por monzogranitos, muito semelhantes entre si. A amostra

CER-15(e), do Granito do Cerne, representa enclaves máficos microcristalinos de composição

sienítica, encontrados em meio à monzogranitos, e apresenta idade modelo entre 2.O e 2.1Ga,

concordante com as demais.

O Monzonito Chacrinha é expresso por quartzo-monzonitos, aparentemente relacionados

ao enxame de diques máficos (ver petrografia). Sua idade modelo em torno de 0,7Ga, mostra-se

bastante distinta da observada para os demais granitos estudados.

15r
I

i

1¡.1 DePaolo
.l.a+.t

5

¿ìNd o
0,5 I

l,t.'A¡\il1()lt )f . llA( rìll\il1^

l)\i.r' Ìt.l;i

Figura 35: Diagrama €¡¿ v€rsus Tempo (Ga) -TDM De Paolo calculadas para estágio simples.

Os termos sienograníticos à quartzo-sieníticos do Granito do Cerne (CER-16),

sienogranitos do Granito Passa Três (CER-49a) e quartzo-sienitos do Sienito Capivara apresentant

relaÇão Sm/Nd anômalas, sugestivas de fracionarnento desses elementos. As idades Sm-Nd

C[DM) obticlas por estágio rlr"rplo, considerando que tal fracionarnentr"¡ lenha ocorrido quando da

formaÇäo dessas rochas ('560Ma), distribuem-se no i¡rtervalo 2.2-2.0Ga, concordante cotn os

demais dados isotópicos obtidos por estágio simples (figuta 36).

No cas<¡ do Granito Passa Três (CER-49a), deve-se levar em c<¡nta a foñe atuaçäo de

lridrotermalismo, à qual o gran¡to foi submetido, podenclo ter afetado o sistema Sm-Nd rJesto corpo

t,5
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versus fempo (Ga) -TDM De Paolo calculadas para eslág¡o duplo.

Ad¡c¡onalmente, foram realizadas nessas amostras anál¡ses de Sr (Sf7 e 5É6¡, que

possibilitaram o cálculo das relações lSr"tlsrtu¡i e ssr, impoftantes parâmetros p€trogenéticos

notadamente quando assoc¡ados as relações de Nd (€Nd). Os fatorès Ên¡ è Esr såo eficazes na

classificação das rochas, comparativamente com os valores de tais elementos enconttados no

manto. O manto apresenta-so enr¡quec¡do em Nd e empoþrecido em Rb (ôlemento pa¡ do Sr

radiogènico), enguanto rcchas mais diferenc¡adas (ou com maior contribu¡çäo crustal) såo

empobrécidas em Nd (por fracionamento) e enriquec¡das em Rb e Sr radiogênico.

De um modo geral as intrusões apresentam razöes iniciais èntre 0,708838 à A,712414,

com exceçáo ao Monzonito Chacrinha que aprèsenta razão inicial inferior (0,706975) Esta

discrepância mostra mais uma vez que a gênese do Monzonito Châcrlnha pÒuco tom haver com as

demais ¡ntrusöos, sendo uma rocha muito menos diferenciada.

NO.CAMpO 9r87tgr0S
atual

Erro atual
(ar87rsr80)l

50OMe
e

SeOMâ

cER-15 0.715173 0,00û05 151,49 0,7092910 77,3

CER¡5 o,713037 0,o00057 121,17 0,7092n9 77.1ß

cER-16 9'11$-
o,71ß72

o:99P5

o.000068

1?q,.s1.

t2a,1l

g,l'osi1l
o,7096900

_80,136.
82,994CER-?ô

cER"17 o,71288õ 0,000021 119,O3 0,7089860

cER-22
- 9:7-l 

3,!-81

-?|P-
0,712863

0,0000iJ6 128,E2 0.7094435 79,492

Rio
CER-30a ù,000131 167,21 o,7124135 12 t .69

Très
CER49a 0,000038 114,99 0,708s379 70,88

Cap¡vaÞ CER-{J8 D,715 0,000039 145,O4 0,710929 100 61

Chscdnha cER-72 o,707839 0,000063 47,3gj

Tabèla 9: Îâbela conl os dados de estlônc¡o
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No gráfico tu¿ X Ês' (figura 37) as amostras dos granitos do Ceme, Passa Três, Rio Abaixo

e S¡enito Capivara, posiclonam-se no quarto quadrante, com valores de tNd baslante negat¡vos e

de Ês, bastante positivos, sugerindo forte contriþuiÇão crustal na formaçáo dessas rochas. Já o

Monzonito Chacr¡nha apresenta uma tendência crustal não tão acentuada, com valores de gsr

menos positivos ê t¡¿ Dìênos negat¡vos, quando comparado aos dema¡s maciços granít¡cos,

Figura 37: D¡agrama E¡¡ versus ts¡. Os parâmelros petrogenél¡cos d€ Sr 6 Nd sugerem grânde ¡nteraçåo

crustalpara os granitos do C€me, Passa Tl€s, Rlo Aba¡xo e Sienilo Cap¡vara.

6.4 MÉTODO Ar-Ar

o método de datação ooArftAr é uma variante do método K-Ar convencional, diferenciado

por não haver necessidade de se obter medidas de K (potássio) da amostra, bem como pela

análise de cristais individuais (por /ase4 e näo de frações de cristais conjuntos. Sua grande

vantagem reside no fato de permitir a obtenção de idades ma¡s precisas, com erros analíticos

bastante reduzidos.

O gás noþre Ar encontra-se preso mecanicamente no retículo cr¡stalino dos minerais,

podendo ser liberado poÍ simples âquecimento ou pela deformação física do cristal. A temperatura

crítica para retençäo de Ar define um intervalo muito restrito (de alguns poucos graus), acima da

qual pode ocorrer perda completa do gás. Os limites críticos var¡am de acordo com o mineral.
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O método é comumente aplicado em micas, anfiból¡os e feldspatos (mais freqt¡entemente

em K-feldspatos). No caso das micas, a temperatura crÍt¡ca de fechamento é da ordem de 250-

3000 C, enquanto que nos anfìbólios, aproxima-se de 5000 C.

Para obtenção dos m¡nerais a serem analisados por este método, a amostra deve ser

reduzida à uma fraçäo entre 60 e loomesh, onde os minerais encontrem-se livres de agregados.

Sua concentração é realizada com auxllio de separador magnét¡co tipo Frantz, líquidos densos, à

exemplo do bromofórmio (d = 2,85g/cm3) e, por f¡m, catação manual em lupa. O processo envolve

a irradiação (em reator nuclear) dos minerais selecionados (-30 cr¡sta¡s), com final¡dade de

produzir artificialmente 3sAr a partir do t'K. Esse procedimento é realizado no lpEN-USp. Após

essa etapa, a e)rtração de Ar é realizada através de feixe de raio laser incidindo diretamente no

cr¡stal. São analisados normalmente 3 crista¡s po¡ amostra, para obter-se maior conf¡abilidade dos

dados (conforme rotina do laboratório Ar-Ar do CPGeo - lGc - USP).

As razões Ar-Ar medidas durante a análise geram patamares de idades que podem ser

constantes ou irregulares (o que pode evidenciar algum tipo de perturbaçäo). Os melhores

resultados säo relativos a idades em "platô", definido quando um sfep, ou do¡s sfeps com

sobrepos¡ção de valores, representam mais de 50% do gás anal¡sado na amostra. Mais

informaçöes sobre o método podem ser encontradas em Vasconcelos et al. IZO0Z), Renne (2000),

Kawashita e Torquato (1999) e Mc Dougal & Harr¡son (1988).

6.4.1 ResultadosObtidos

As anál¡ses Ar-Ar foram realizadas em duas amostras do Granito do Cerne (biotitas) e em

duas amostras das rochas encaixantes próximas ao contato desse corpo (moscovitas). No Granito

do Cerne, foram selecionadas biot¡tas das amostras CER-16 (s¡enogranito) e CER-23

(monzogranito).

Na amostra CER-16, os três grãos analisados def¡nem patamares com idades entre SSS e

560 Ma (prancha 9). Quando plotados con¡untamente em ideograma (prancha 9), indicam idade de

557x2 Ma, bestante próxima aos valores obtidos nos ¡nterceptos inferiores dos diagramas

concórdia, através de análises U-Pb Convencional em zircões (563t34Ma). Tal valor (S57+2Ma) é

aqu¡ ¡nterpretado como relat¡vo ao resfriamento do Gran¡to do Cerne (isoterma enke 2S0-300o C).
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Prancha 9: Diagramas dos 3 cr¡stais de b¡ot¡ta anal¡sâdos e ¡deograma com as ¡dades ¡ntegradas

(amostra CER-16 - cranito do Cerne).

Valores Ar-Ar ¡nesperados foram obt¡dos am b¡otitas da amostra CER-23 (monzogranito do

Granito do Cerne) com patamares em torno de 140Ma (prancha 10). Após cr¡teriosa verificação dos

dados de campo, verificou-se que o afloramento CER-23 encontra-se muito próximo (metros) de

um mega-dique de diabásio, no mesmo alinhamento do Monzonito Chacr¡nha (NW. Associa-se

aqui o valor obtido para as biotitas do afloramento CER-23 às idades de instalaçäo desses diques.

A ¡dade obtida de 143t4Ma reflete a perda total de Ar nessas biot¡tas, funçao do aquecimento

provocado pelas intrusões básicas, at¡ngindo em regiões próximas aos contatos com as

encaixantes graníticas, temperaturas mínimas da ordem de 250-300oC.
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Prancha 10: Diagramas dos 3 cr¡sta¡s de biot¡ta anal¡sados e ldeograma com as ¡dades integradas

(amostra cER-23 - Gran¡to do cernè).

As anál¡ses Ar-Ar real¡zadas em moscovitas das rochas enca¡xantes, referem-se à
moscovita-quartzo-x¡stos da Fomação Betara, localizados próximos aos contatos com o Gran¡to do

Cerne (porçäo sul CER-09 e oeste CER-19).

Para a amostra CER-09, as moscovitas analisadas defìniram platôs que sugerem perda

parcial de argôn¡o (padrão em escada), com ¡dade mínima pera formação dessas moscovitas

próxima à 1200Ma (prancha '11). A perda de argônio deve ter sido ocas¡onada por eventos

posteriores, ficando muito d¡fícil defìn¡r a procedênc¡a de tais eventos. porém, a localização da

amostra em zonas de cisalhamenlo adjacentes ao Granito do Cerne cons¡ste em um aspecto

relevante para a associação da perda de argôn¡o das moscovitas, ao evento de instalaçao do

gran¡to.
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Prancha 11: Diagramas dos 3 cr¡stais de moscovita analisados e ldeograma com as ¡dades ¡ntegradas

(amostra CER-09 - Formação Betara).

Os dados Ar-Ar em moscovitas dos metassed¡mentos da Formação Betara, próximos ao

contato oeste do Granito do Cerne (amostra CER-19), apresenta idades mais jovens, em torno de

840t30Ma (idade def¡nida no ¡deograma - prancha l2). Os estepes definidos nas análises

mostram comportamento irregular caracterizado pela grande oscilação, sem defìnir platôs. Este tipo

de padÉo é de difíc¡l interpretação, assumindo-se aqui a idade de 840+30Ma, como provável idade

mln¡ma dessas moscovitas.

As análises dessas moscovitas objet¡varam uma melhor caracter¡zação das épocas

relacionadas ao aquecimento provocado nas encaixantes, quando do desenvolvimento dos

sistemas de cisalhamento e colocação do Granito do Cerne. Os valores obtidos, próximos de

1.200Ma e 840Ma, acoplados ao padräo isotópico, indicam a presença de moscov¡tas pretér¡tas,

com perdas parc¡ais de Ar. Os valores obt¡dos podem representar idades mín¡mas relacionadas a

um evento metamórfico Pré - Neoproterozóico (1.200Ma) no åmbito da Formaçåo Betara. Náo
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podemos descartar, no entanto, a possibil¡dade de tratarem-se de moscov¡tas detríticas, com

heranças isotópicas de áreas fontes e perdas parciais de Ar relac¡onadas a eventos poster¡ores.

Ainda, outro fator a ser cons¡derado seria o excesso de Ar, provocado pela influência de fluídos
hidrotermais que proporcionariam o enriquecimento em Ar dessas moscovitas, produzindo assim

uma idade mais ant¡ga, sem s¡gnificado geológico.

Análises ad¡cionais envolvendo a seleção de moscovitas e ser¡c¡tas, com granulometria

bastante fina, säo de grande importânc¡a, uma vez que devem associar-se a aquecimentos
provocados pela colocação do Gran¡to do Cerne, Neste caso, ta¡s determinações devem ser

real¡zadas através do método K-Ar, uma vez que as análises Ar-Ar requerem cristais de ma¡ores

dimensöes-

cuñulqlìE %394r R6rrâ$d

Prancha 12: D¡agramas dos 3 cristais de moscovita analisados e ldeograma com as ¡dades ¡ntegradas

(amostra CER-lg - Formaçåo Betara).
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7 coNCLUSÕES

Os granitos do Cerne, passa Três, Rio Abaixo e o Sienito Capivara localizam_se na porçãosudeste da Faixa de Dobramentos Ap¡aí, apresentando ."r""*-,,*l"l^1.;:;:^^ï"- "t t

metavurcanossedimentares dasformações eetar" 
" 
votru";:;i::,î"ï::äìä;ïi:ï::

ovaradas à erípticas' or¡entadas segundo a drreção NE-sw e contatos representados pof zonas dec¡sarhamento o Monzonito chacfinha dist¡ngue-se dos demais maciços estudados, apresentendo_se intrusivo nas seqüênc¡as metassedimentares do Grupo Lajeado (seqüência Antinha), sendorepresentado por quartzo_monzon¡tos à quartzo_monzodir
d¡abásio, que cortam com srande penetrativ¡dade a r"n,." ".iilì",'."iï:,i"rå;:r:,".'Jff-:r*O Granito do Cerne .

de m croc ín o, se ra m e nte ::::J,i ä:j;ïff ;ïï"ï:::Tïï:::ïï"ï:îlï::i:
oco'em termos monzograniticos e guartzo-sieníticos. Nas reg¡ões de contato, pode apresentartermos deformados em reg¡me rúptir-dúctir, quando obse¡vam-se feiçöes protom¡roniticas emiloníticas (pr¡ncipalmente nE

dos minerais 
ts bordas W e E), ou mesmo rúpte¡s, denotando intenso quebramento

O Granito passa Três .

b¡orita, ten do 
"o,o 

p,.in 
"ipa" 

Tlil:iffi:: ï::'j ffi :" Hîî:'j:'niïl:",i.ff:
afetado por uma fase hidrotermal, com presença freqt¡ente de veios de quartzo le¡toso, comsulfetos associados e mineralização de ouro.

O Granito Rio Abaixo é representado predominantemente por monzogranitos àmegacrista¡s de microcrín¡o. seus contatos såo representados por zonas de cisarhamentocaracterist¡camente rúpteis. Esta intrusäo apresenta uma auréora de contato na porçáo norte, ondese observa intensa s¡l¡c¡f¡cação e coz¡mento dos márn
¡ntensamente cortado po[ micro_ve¡os preenchidos po¡. ep¡doto. 

nores encaixantes. Apresenta-se

o sienito capivara é expresso por álcali-ferdspato-s¡enitos à quartzo-s¡enitos com texturainequigranular méd¡a com megacristais de k-ferdspato. Em partes dist¡ntas da ¡ntrusão oco'emanfibólios alcalinos e Ca_anfibólios, com predomínio deste últ¡mo.
Estes stocks granít¡cos apresentam caracterÍst¡câs l¡togeoqufmicas semelhantes aosgranitos tipo-A, associados à

orogênicos (Eby, 1990 
" 

.,n "tot"nt"" tectôn¡cos anorogênicos, pós-orogênicos ou tard¡-

apresentêremartosteores","i?,J."!'i;::"ïH::ì"ï:_ïï:ï1."i::lïïì:JJ
gran¡tos.

os gran¡tos do cerne' passa Três e Rio Aba¡xo associam-se a uma série aruminosa,apresentando grande semerhança em seus conteúdos de erementos trago e pronunciadofracionamento dos ETRS. o sienito capivara apresenta uma tendência arcarina, dist¡nta das
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demais ¡ntrusões. Apresenta conteúdo de erementos traço semerhante aos dema¡s corpos
graníticos e seu perf¡l ETRS assemelha-se ao observado nos termos com enclaves s¡eníticos do
Granito do ce¡'ne, com fracionamento menos pronunciado, se comparado às demâ¡s intrusões.

o padrão isotópicos sm-Nd (TDM) obt¡do nos stocks graníticos do cerne, passa Três, R¡o
Abaixo e sienito capivara revela idades paleoproterozó¡cas (C¡clo Transamazônico), do ¡ntervalo
de 2.200-2.000Ma, relacionadas a derivaçäo manto - crosta dos protolitos desses granilóides. Os
valores de eNd, bastante negat¡vos (entre -13 e -16) e Esr, bastante positivos (enve 1zo e 72)
sugerem ¡mportante contribu¡ção crustal na gênese desses mac¡ços. O Monzonito Chacrinha
apresenta padrão distinto, com idades sm-Nd (TDM) de 73oMa e valores de €Nd menos negativos
(aprox -2,5) e rsr menos posit¡vos (aprox. 37), sugerindo menor participação de mater¡ar c¡ustar na
gênese dessas rochas (comparativamente).

o estudo dos zi¡côes nos stocks graníticos do cerne, passa Três, Rio Abaixo e sien¡to
capivara, revelou a presença de cr¡stais prismáticos, biterminados, de dimensöes variadas, com
maior ou menor presença de inclusões e fraturas. Análises de imagens de catodolum¡nescênc¡a
¡dentif¡caram padrões ¡nternos heterogêneos, arguns sugest¡vos de zoneamento ígneo, outros
denotando a presença de núcleos e zonas de sobre-crescimento com d¡mensões variáveis, além
de cr¡stais sem qualquer zoneamento.

os dados u-Pb (zkcão) dos gran¡tos do cerne e Rio Abaixo, quando tratados em diagrama
concórdia, distribuem-se em pontos discordantes com ¡dades rerativamente imprecisas no
intercepto inferior, ¡nd¡cando valores de s63r34Ma (Granito do cerne) e 564t63Ma (Gran¡to Rio
Abaixo), rerat¡vos à formação desses granitos. Ressarta-se a presença de uma importante
componenre de herança pareoproterozó¡ca (-2.2 à 2.7Ga), presente em zircoes de ambos os
corpos.

os dados u-Pb do s¡en¡to capivara caracterizam uma ¡dede concordante em 553fgMa
(adm¡tida como de formação deste corpo), pouco ma¡s jovem em reração aos granitos cerne e Rio
Abaixo Também ocorrem fraçöes discordantes com idades bastante imprec¡sas, provavelmente
¡'eflexo da componente de herança.

As análises dos z¡rcões do Granito Passa Três indicam forte desequilíbr¡o isotópico do
sistema u-Pb, com ¡dades variáveis entre aprox¡madamente goo e 37oMa. Acredita-se que o
intenso hidrotermarismo, com expressíva presença de veios de quarEo, possa ter afetacto
significat¡vamente o sistema u-pb em zircões (notadamente os de menores d¡men6ões) deste
maciço.

Adic¡onâlmente, foi realizada análise U-Pb em zircöes dos sienogranitos miloníticos do
Núcleo Betara (embasamento), com idade de 1.75otzMa, semerhante aos varores obtidos por
Kaulfuss (2001) no âmbito dos núcleos Betara e Tigre. Tal idade é associada a ¡mportantes
reg¡mes distens¡vos na região, relacionados à Tafrogênese Estaterian a (cury et at.,2oo2; Kaulfuss;
2001; Brito Neves, 1995), a qual afetou grande parte da prataforma sur-americana em seu setor
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or¡ental (Província Borborema, super-Grupo Espinhaço e embasamento adjacente, Grupo são
João Del Rei, Província Tocantins, Faixa Ribeira e Tandília - NE da Argentina).

Análises Ar-Ar em biot¡tas do Gran¡to do cerne ind¡caram uma idade integrada de
557!2Ma. Tal valor mostre-se relat¡vamente próximo a idade de cristal¡zação dos zircões
(563+34Ma), sugerindo curto período de tempo entre a formação desse corpo e seu
pos¡c¡onamento à ¡sotermas com temperaturas infer¡ores á 2so-3o0oc. os dados Ar-Ar obtidos em

moscovitas de metassedimentos da Formaçäo Betara, adjacentes ao Gran¡to do cerne, indicaram
valores da ordem de 1.120x7oMa (contato sul do granito) e g40+30Ma (oeste), suge¡indo contatos
relalivamente a frio, aonde a ¡ntrusáo do gran¡to não provocou a expulsão de todo argônio dessas
moscovitas. A idade Ar-Ar de 143*4Ma obt¡da em biotitas do Granito do Cerne, localizado bastante
próximo a um grande dique de diabásio, refrete a perda totar de argôn¡o, provocada por

aquec¡mentos que atingiram temperaturâs mínimas de 250-3OOoC.

os padrões estruturais, Iitogeoquímicos e geocronológicos sugerem para a colocação
desses corpos (granitos do cerne, passa Três, Rio Abaixo e sienito capivara), reg¡me tectôn¡co
com características tardias em relação as deformações da Faixa Apiaí, estando associados
provavelmente a fase final de desenvolv¡mento dos grandes sistemas de c¡salhamento. Tal
posicionamento mostra-se s¡m¡lar âo observado por F¡ori (19gsb), onde o autor associa a
colocação de diversas intrusões graníticas, a exemplo dos granitos do cerne, p¡edade e varginha,
a dobras de arrasto antiforma¡s, ao desenvolv¡mento das zonas de cisalhamento Lanc¡nha e Morro
Agudo. Acredita-se que a colocação do sienito capivara possa ter ocorrido pouco mais tardia, em
relação aos demais granitos. È importante salientar que dados K-Ar obtidos em frações f¡nas de
sericitas (Basei, informagão verbal) de filonitos próximos à Falha da Lancinha (Formação capirú),
acusaram valores de 537t11Ma (<2pm) e 501rl4Ma (<0,2pm), ind¡cando que esses sistemas de

cisalhamento estiveram ativos por longo período de tempo.

Portanto, as ¡ntrusöes dos granitos do cerne, passa Três, R¡o Aba¡xo e sienito capivara
representam um magmat¡smo anorogên¡co em relação ao arco-magmático Três córegos -
cunhaporanga (630-590Ma) e tardi-orogênico em relaçäo ao regime de transpressão (no sentido
de Robin & Cruden, 1994) na Fa¡xa ApiaÍ.

Difere desse padrão o Monzonito chacr¡nha, expresso por corpos alinhados grosso modo
NW-SE, com característ¡cas petrográficas, litogeoquÍm¡cas e geocronológicas que perm¡tem

associálo aos diques de diabásio do Mesozóico, expressivos na reg¡ão de estudo.

chama atençäo ocorrências de granitos tipo-A em boa parte da província Mant¡que¡ra,

relativamente alinhadas segundo em um trend NE-sw. como exemplo, podemos citar os granitos

P¡edade e Morro Grande (Faixa Apiaí), biotita-sienogranitos da Faixa ltu (vlach ef a/., i990), e o
Maciço serra da Bateia, no âmb¡to do complexo Batolft¡co Agudos Grandes (Janasi ef al.,2oo1).
Também os granitos do ceme, Passa Três, Rio Abaixo e sienito cap¡vara encontram-se grosso

modo alinhados nesse fren4 levantando a hipótese, embora especulativa, destas intrusões

configurarem um quadro geotectôn¡co mais amplo.
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ANEXO 1

TABELAS DAS ANÁLISES GEOQUÍMICAS



Laboratório de Químicâ e ICP - lcc -





RX cER-00 cER-00 cER-00

Sio2 59,796 56,995 61,864

At203 13.173 14,038 13,939

T¡02 1,096 1,141 0,758

Fo2O3 6,542 7,1Ê7 5,394

MnO 0,106 0,148 0,083

Mso 3,171 3,304 2,301

CeO 3,684 2,354 2,145

Na20 3.338 2,414 3.148

K20 6,89 8,301 6,755

P20s 0,858 0.637 0.47

Ba ,1490 6368 4074

Cu l5 I
Rb 146 158 175

S¡ 618 77A 83ô

32 30 34

Zr 629 577

Nb 25 16 18

deLaboratório de (elementos maiores e menores)





ANEXO 2

TABELA DAS ANÁLISES ISOTÓPICAS

Sm-Nd & Sr-Sr



NO. CÁMPO
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Sm (ppm)
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0.0003
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-0,4ô
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TDM DêPaolo
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cER-16

R-16
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-u.53
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cER-22
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Er.o e(O) (€stág. dupto)

-u.53

o.713037

1306,9

CER-30â

o.713413

0,0000'16

1558,3

CER-49a

,0,58

o,713572

18,5 -21,95

ß 1 -21.95

2072,4

cER-88

0,712886

- CPGeo -

2063,1

-0,6

CER.72

0.00005

0,713583

2052,2

0,000057

.0,71

o.71624

19 -24,42 2258

1883.4

0,00005

0.712883

rS -24,36

rg,g -23,99

20a -23,68

0.000068

730,6

0,715

0.00002'1

151,49

0,707839

0,000036

121.17

1552

1r 5 -23,86 2360

0,000131

e
560Ma

r26,51

(ùfõ/,ltföttrt

0,000038

128,77

0,000039

-'15,5034

119,03

0,7092918

0.000063

14,9 -23,2 22

e
l40Ma

0,7092779

124 92

4.6'l

167.21

0 709s31 r

-alr t\47

0.7096900

118.99

-16,8769

-16,5679

149.04

0.7089860

47,395

0.7094435

77,336

0,7124139

77 13A

-15 6561

0,7088379

l0

80.736

'lAî|t^

0,7r0929

82,994

72,991

-19,2217

79,492

2,50;55

121 6S

70.88

100.61

0,7069750 37,44



ANEXO 3

TABELAS DAS ANÁLISES

U.Pb EM ZIRCÃO





das análises dos granitos

Milonítico do Betâra (CER-08) - Cpceo - USp

sem ou com raras inc.lusöes ou



ANEXO 4

TABELAS DAS ANÁL¡SES

Ar-Ar EM MICAS



Análise Ar-Ar da amostra CER-16 (Granito do Cerne), 3 diferentes grãos - Cpceo _USp
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'1,13
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r.t8

o,
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r38J'
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o
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4,20E{6
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141,2A

Anál¡se Ar-Ar de amostra CER-23 (Granito do Cerne), 3 diferentes grãos - CpGeo _USp
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31t12nOO2
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sPA0203-72
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Análise Ar-Ar da amoslra CER-09 (Moscov¡ta-Quartzo-Xisto, Fm. Betara), 3 diferentes grãos - CPGeo 
-USP
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0.02110

1266,€€

t04,s3't70

1,0053

105 6

o,02211
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0,0O816,12

4,20E46
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Análise Ar-Ar da amostra cER-19 (Moscovita-Quêrtzo-xisto, Fm. Betara), 3 diferentes grãos - cpGeo _usp
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