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RESUMO 

Ilhabela, localizada no litoral norte do Estado de São Paulo, está inserida na Província 

Mantiqueira, no contexto geotectônico da Faixa Ribeira Central (CRB). Em contexto local, 

Ilhabela e as áreas continentais adjacentes são designadas de Domínio Costeiro. 

Ilhabela é um fragmento continental cujo embasamento precambriano é constituído por 

uma estreita faixa, a oeste, de direção NE (~2 km) de gnaisses migmatíticos milonitizados 

correlatos aos litotipos do Complexo Costeiro. À leste aflora a unidade mais expressiva do 

embasamento, representada pelo Batólito Ilhabela. Diques máficos, três stocks alcalinos, 

gabros estratificados e diques traquíticos são unidades mesozoicas intrusivas nas rochas 

precambrianas. 

A unidade metamórfica é constituída por ortognaisses grossos ricos em veios 

leucocráticos, com intercalações de biotita gnaisses mesocráticos, gnaisses bandados e rochas 

calciossilicáticas. Ocorrem ainda lentes de granitos leucocráticos miloníticos e gnaisses 

leucocráticos. Esses gnaisses apresentam caráter sódico com altos teores de SiO2, 

características de rochas do tipo TTG. O terreno gnáissico migmatítico encontra-se 

intensamente deformado, com foliação milonítica de direção NE mergulho para NW e dobras 

intrafoliais com flancos rompidos e espessamento de charneira. 

O Batólito Ilhabela, intrusivo nas unidades gnáissicas, é representado por granitoides 

porfiríticos foliados. Foi subdividido em cinco facies graníticas, classificadas como (i) 

Granodiorito porfirítico com hornblenda, (ii) Granodiorito porfirítico rico em encraves, (iii) 

Granito porfirítico esverdeado, (iv) Granito porfirítico com granada e (v) Granodiorito com 

granada rico em fenocristais. Ocorrem ainda, de maneira pouco expressiva, monzonitos, 

leucogranitos e o Granodiorito Castelhanos. 

Similaridades estruturais e petrográficas dos granitos estudados aponta para processos 

batolíticos de diferenciações com efeitos diferentes em níveis crustais distintos. Com base em 

dados petrográficos e geoquímicos foi possível identificar três fontes que contribuíram para a 

construção do Batólito Ilhabela: (i) magmas alcalinos do tipo-A, de possíveis derivações 

mantélicas, representado pelo Granito porfirítico esverdeado; (ii) magmas derivados de crosta 

média de tendências cálcio-alcalinas do tipo-I, resultando em granodioritos porfiríticos com 

hornblenda e; (iii) magmas de crosta superior a média, de tendências peraluminosas do tipo-S, 

que contribuíram para a geração do Granito porfirítico com granada. 

Foliação magmática paralela a subparalela à foliação milonítica regional de direção NE, 

mergulhos de alto ângulo para NW e zonas de concentração de deformação de estado sólido 

(com recristalização marginal dos feldspatos e subgrãos de quartzo com padrões de tabuleiro 

de xadrez) evidenciam o caráter sintectônico dos granitos estudados. Estruturas ígneas bem 

preservadas e a restrição das zonas miloníticas indicam que o posicionamento do batólito se 

deu em zonas de baixa deformação, mesmo que de altas temperaturas. Dessa forma, as zonas 

de cisalhamento seriam facilitadoras para processos de ascenção e mistura de magmas 

máficos e félsicos dada a dinâmica tectônica que paraleliza as estruturas magmáticas com as 

metamórficas miloníticas. 

Tendências geoquímicas anorogênicas (pós-colisionais) associadas à idade de ~570 Ma 

para o Batólito Ilhabela estão de acordo com o modelo proposto por Meira (2014), onde, num 

período entre 600-550 Ma, o Cinturão Ribeira Central estaria passando por descompressão 

associada a processos de colapso orogenético (colisão Orógeno Brasília – 650-600 Ma). 
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ABSTRACT 

Ilhabela is a scenery island located in the northern coast of São Paulo State, southeastern 

Brazil, and is included in the Mantiqueira Province, as part of the Central Ribeira Belt (CRB). 

In a local context, Ilhabela and the adjacent continental areas are designated as Costeiro 

Domain. 

The Ilhabela is a partially detached continental fragment. The western NE-directed 

narrow belt of gneissic Precambrian basement, parallel to the coast, is represented by variably 

mylonitized gneisses. The eastern and most expressive basement unit of Ilhabela is composed 

of granitic intrusions, named Ilhabela Batholith. Mesozoic mafic dikes, three major alkaline 

syenite stocks, layered gabros and trachyte dikes intruded the Precambrian rocks. 

The metamorphic units comprise coarse-grained ortogneisses rich in leucocratic veins, 

intercalated with mesocratic biotite gneisses, banded gneisses and calc-silicate rocks. Lenses 

and irregular bodies of leucocratic mylonitic granites and leucocratic gneiss occur within the 

coarse-grained gneisses. The gneissic terrain is intensively deformed, with mylonitic foliation 

(NE-striking, NW-dipping structured) and rootless intrafolial folds with thickened hinges. The 

gneissic rocks show sodic geochemical character with high SiO2 contents, yielding TTG 

affinities. 

The Ilhabela Batholith is intrusive in the gneissic units. It comprises foliated porphyritic 

granitoids that can be divided into five granitic facies, represented by (i) hornblende-bearing 

porphyritic granodiorites, (ii) enclave-rich porphyritic granodiorites, (iii) green porphyritic 

granites, (iv) garnet-bearing porphyritic granites and (v) phenocryst-rich garnet-bearing 

granodiorites. Furthermore, restricted occurrences of monzonite, leucogranite and the 

Castelhanos Granite complete the Precambrian granitic units. 

Structural and petrographic similarities indicate batholithic-sized processes with different 

effects in distinct crustal levels. Based on petrographical and geochemical constraints, at least 

three different sources can be defined for the petrogenesis of the Ilhabela Batholith: (i) 

mantle-like A-type alkaline magma (green porphyritic granites and monzonites); (ii) middle 

to lower crust-like I-type calc alkaline magma (hornblende-bearing porphyritic granodiorite); 

and (iii) middle to upper crust-like S-type peraluminous magma. 

The granitoids magmatic foliation, parallel to subparallel to the host mylonitic foliation 

(NE-striking and dipping to NW), narrow solid-state deformational zones (with marginal 

recrystallization of feldspars and chessboard subgrain patterns) suggest syn-tectonic 

emplacement of the studied rocks. Well-preserved magmatic structures and minor solid-state 

deformation suggest emplacement in a relatively high-temperature low strain environment. 

Therefore, the shear zones would facilitate the emplacement and interaction between different 

sourced magmas. 

The ~570 Ma post-collisional anorogenic magmatism of the Ilhabela Batholith is in 

agreement with a recently proposed tectonic model (Meira, 2014), associated with 

decompression-related metamorphism occurred between 600-560 in the Central Ribeira Belt. 

This metamorphic stage would be related to the orogenetic collapse of the collisional orogen 

(Brasilia orogen) with metamorphic peak between 650-600 Ma. 
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CAPÍTULO 1 – APRESENTAÇÃO 

1.1  Introdução 

A presente dissertação de mestrado foi realizada entre julho de 2014 e julho de 2016, vinculada 

ao Programa de Pós-graduação em Geoquímica e Geotectônica do Instituto de Geociências – 

Universidade de São Paulo. Os trabalhos geológicos realizados nesse período incluíram revisões 

bibliográficas, estudos de campo, análises petrográficas, geoquímicas e geocronológicas referentes às 

rochas da região de Ilhabela-SP. 

A Ilhabela, localizada no litoral norte do Estado de São Paulo, insere-se no contexto da porção 

central da Província Mantiqueira (Faixa Ribeira Central), em sua parte mais oriental, o Domínio 

Costeiro. 

Estudos referentes à evolução do terreno precambriano da Ilhabela ainda são escassos, com 

contribuição pioneira dada por Freitas (1947). Contudo, o trabalho precursor deu maior atenção para 

as rochas alcalinas aflorantes na Ilhabela e, devido às novas tecnologias e evolução dos conceitos 

geotectônicos, muitos critérios de classificação precisam ser revistos. Campanha et al. (1994) 

mencionam que o embasamento da Ilhabela é constituído essencialmente por granitoides porfiríticos 

foliados. Barreto (2012) detalha em dois perfis parte do embasamento da ilha, mas sem o devido 

aprofundamento ao entendimento dos granitos. Em estudos regionais, Meira (2014) descreve granitos 

encontrados na Ilhabela, agrupando-os no Batólito Ilhabela. Estudos de detalhe com o intuito de 

delimitar e descrever as diversas fácies constituintes do batólito, assim como as relações estruturais e 

petrogenéticas das rochas graníticas com as demais rochas precambrianas são imprescindíveis para o 

entendimento da evolução geológica do Batólito Ilhabela e, constituem os objetivos centrais deste 

trabalho. 

Este trabalho, portanto, baseou-se no mapeamento geológico do Batólito Ilhabela e na 

caracterização dos litotipos encontrados, a fim de se entender os processos de evolução crustal 

ocorridos durante a configuração do supercontinente Gondwana no neoproterozoico. 

O Batólito Ilhabela foi subdividido em cinco (5) unidades principais, distribuídas de oeste para 

leste em: Granodiorito porfirítico com hornblenda (unidade principal); Granodiorito porfirítico rico em 

encraves máficos; Granito porfirítico esverdeado; Granito porfirítico com granada; e Granodiorito com 

granada rico em fenocristais. Subordinadamente ocorrem monzonitos, leucogranitos e o Granito 

Castelhanos. 

Foram descritas feições de interação de magmas entre os diferentes litotipos estudados, o que 

permitiu, baseado adicionalmente nos dados geoquímicos, inferir a evolução petrogenética das rochas 

do Batólito Ilhabela, reconhecendo distintas fontes para os magmas formadores, desde níveis crustais 

mais rasos até contribuições mantélicas a crustais profundas. Os dados geocronológicos U-Pb, obtidos 

via SHRIMP, permitiram ainda a contextualização temporal da colocação do batólito. 
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1.2  Justificativa da Pesquisa 

Apesar da proximidade da cidade de São Paulo, estudos geológicos de detalhe são escassos na 

região da Serra do Mar, principalmente a respeito das rochas precambrianas. A escassez de trabalhos 

na região litorânea do Estado de São Paulo é exemplificada pela ausência de mapas geológicos de 

maior detalhe (o mapa geológico disponível para a região possui escala 1:500.000), a qual inclui a área 

estudada nessa dissertação. Essa pesquisa é justificada primariamente, portanto, pela confecção de 

mapa geológico do município de Ilhabela, com ênfase na subdivisão do embasamento precambriano 

da ilha, o que forneceu o alicerce para os estudos petrogenéticos das rochas precambrianas e 

interpretação da evolução geológica e tectônica da Ilhabela. 

O magmatismo neoproterozoico do Cinturão Ribeira possui ainda relevância científica tanto nas 

implicações tectônicas durante a configuração do supercontinente Gondwana, quanto em relação aos 

processos de interação de magmas e evolução crustal desse período. 

Adicionalmente, o conhecimento cartográfico e geológico básico da região da Ilhabela possui 

importância para a divulgação geológica ao público em geral, já que a Ilhabela constitui um 

reconhecido balneário turístico do litoral paulista. Ademais, os conhecimentos geológicos básicos são 

imprescindíveis para o planejamento territorial, urbano e estratégico, considerando que o município de 

Ilhabela comporta em grande parte de seu território o Parque Estadual da Ilhabela. 

1.3 Objetivos 

O principal objetivo deste trabalho foi o reconhecimento e caracterização geológica, petrográfica, 

geoquímica e geocronológica dos granitoides de Ilhabela, com o intuito de contribuir ao conhecimento 

da geologia básica e ao entendimento dos processos petrogenéticos e de evolução crustal da área 

estudada. 

O presente trabalho pretende ainda acrescentar novos dados com a finalidade de caracterizar e 

testar hipóteses referentes à gênese do magmatismo granítico neoproterozoico do Cinturão Ribeira, 

contribuindo assim para o melhor entendimento da evolução geológica e tectônica desse segmento do 

supercontinente Gondwana. 

1.4  Localização e vias de acesso 

A área de estudo localiza-se no litoral norte do Estado de São Paulo, na região de São Sebastião, 

no município de Ilhabela. Abrange as folhas em escala 1:50.000 (IBGE) SF.23-Y-D-VI-1 

(Caraguatatuba) a norte, SF.23-Y-D-VI-3 (São Sebastião) a sul e SF.23-Y-D-VI-4 (Paranabi) a leste 

(Figura 1.1). 

São dois principais acessos, ambos saindo de São Paulo pela Rodovia Ayrton Senna (SP-070) 

(Figura 1.1). O primeiro através da Rodovia SP-098 desde Mogi das Cruzes até Bertioga, seguindo 

posteriormente para nordeste pela Rodovia Rio-Santos (BR-101) até São Sebastião. O segundo é pela 

Rodovia dos Tamoios (SP-099) desde São José dos Campos até Caraguatatuba. A partir daí segue-se 

para São Sebastião pela BR-101, sentido sul. 
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Figura 1.1: Localização da área de estudo, litoral norte do Estado de São Paulo, com principais rodovias de 

acesso destacadas e disposição das folhas topográficas. 

1.5  Materiais e Métodos 

Para alcançar-se os objetivos propostos nessa dissertação de mestrado foram utilizados os 

seguintes métodos: 

Revisão Bibliográfica 

Os estudos bibliográficos foram desenvolvidos com consultas ao acervo da biblioteca IGc-USP e 

aos sistemas de busca de dados, por meio do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São 

Paulo (SIBI/USP), incluindo as bases de dados DEDALUS, SciELO, ERL, ProBE e Web of Science e 

pelo Portal CAPES. 

Inicialmente a consulta concentrou-se em artigos, dissertações, teses, relatórios e mapas sobre a 

área de estudo, além de trabalhos de interesse metodológico e temático. Foi realizada extensa pesquisa 

sobre a formação de magmas graníticos em diferentes ambientes tectônicos. No decorrer da pesquisa, 

assuntos pertinentes ao tema como granitogênese associada a zonas de cisalhamento e formação de 

texturas porfiríticas também foram consultados. 

Levantamentos em campo 

A base deste trabalho está fundamentada no mapeamento geológico da Ilhabela, uma vez que 

muitas das rochas estudadas não estavam descritas na literatura. 

Os levantamentos geológicos de campo contaram, como base, folhas topográficas na escala 

1:50.000 (IBGE) SF.23-Y-D-VI-1 (Caraguatatuba), SF.23-Y-D-VI-3 (São Sebastião) e SF.23-Y-D-

VI-4 (Paranabi) (Figura 1.1). Foram realizadas seções transversais ao longo das drenagens, estradas e 

trilhas, e ainda caminhamentos ao longo de costões a fim de verificar a continuidade lateral, limitar e 

caracterizar as heterogeneidades dos litotipos observados. 

Os trabalhos de campo foram orientados pelo Prof. Dr. Vinícius Tieppo Meira, sendo realizados 

em quatro etapas, incluindo levantamentos detalhados e o reconhecimento de novas áreas. Foram 

sempre realizadas descrições detalhadas de afloramentos, considerando os litotipos, suas estruturas e 

relações de contato, complementados pela coleta de dados estruturais e amostras para análise 
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petrográfica. Os dados estruturais foram tratados em estereogramas que possibilitaram análises 

estruturais locais e comparações regionais. 

O mapeamento litoestrutural foi realizado em caminhamentos a pé e, quando possível com 

suporte veicular, seguindo métodos convencionais, verificando a continuidade lateral das associações 

litológicas coerentes. 

As seções geológicas foram esboçadas durante as atividades de campo e posteriormente refinadas 

com o progresso dos estudos estruturais e do mapeamento geológico, utilizando como base os mapas 

topográficos em escala 1:50.000 (IBGE). Os afloramentos estudados foram georreferenciados com o 

auxílio de um GPS (Global Positioning System). O mapa geológico, mapa de pontos e tabela de 

afloramentos descritos estão apresentados nos ANEXOS I, II e III. 

Petrografia 

Os estudos petrográficos iniciaram-se a partir da revisão dos dados e das coleções de amostras e 

seções delgadas disponibilizadas pelo grupo de pesquisa. 

Posteriormente, com estudos petrográficos mesoscópicos de amostras representativas coletadas 

em campo, foram selecionadas amostras para análises petrográficas em microscópio ópticos de luz 

transmitida. Tais análises tiveram como objetivo a caracterização das rochas pela identificação de 

associações minerais, texturas e microestruturas, incluindo a subdivisão dos principais litotipos e 

fácies do Batólito Ilhabela e estimativa da sequência de cristalização dos minerais magmáticos. A 

análise petrográfica orientou ainda a seleção de amostras para os estudos de litogeoquímica e 

geocronologia. 

Os estudos petrográficos foram realizados em microscópios Zeiss Axioplan, no laboratório de 

Óptica no Departamento de Mineralogia e Geotectônica, com fotomicrografias realizadas no mesmo 

laboratório. 

Análise estrutural 

Os dados estruturais coletados em campo estão incluídos na planilha de afloramentos (ANEXO 

III) e foram tratados pelo programa “Open Stereo” em projeção equidimensional em hemisfério 

inferior. Os estereogramas confeccionados possibilitaram análises estruturais de orientação 

preferencial das principais estruturas e ainda, análises comparativas entre as diferentes rochas expostas 

na Ilhabela. 

Análises estruturais realizadas em campo tiveram como objetivo a caracterização da direção de 

movimentação, no entanto fazem-se necessários mais estudos, uma vez que as estruturas magmáticas 

muitas vezes apontam interpretações dúbias, devendo-se realizar análises estatísticas para maior 

confiabilidade dos diferentes indicadores cinemáticos. 

Litogeoquímica 

Os estudos geoquímicos em rochas ígneas foram realizados com a finalidade de classifica-las em 

relação às séries magmáticas e investigar a gênese e evolução através do estudo do comportamento 
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dos elementos maiores, traço e terras raras, utilizadas como base para interpretações petrogenéticas e 

geotectônicas. 

As 21 amostras analisadas foram selecionadas por critérios litoestratigráficos e petrológicos para 

análises de rocha total para elementos maiores e traço incluindo os elementos terras raras (ETR), pelos 

métodos de fluorescência de raios X (FRX) e espectrometria de emissão de massa com fontes de 

plasma indutivamente acoplados (ICP-MS). Estas 21 amostras representam 9 exemplares da unidade 

de Granodiorito porfirítico com hornblenda (Hornblende-bearing porphyritic granodiorite – HBPG), 

4 amostras da unidade de Granito porfirítico esverdeado (Green porphyritic granite – GPG), 2 

amostras da unidade de Granito porfirítico com granada (Garnet-bearing porphyritic granite – GG), 1 

amostra de Granodiorito com granada rico em fenocristais (phenocryst-rich garnet-bearing 

granodiorite – PGG), 1 amostra de monzonito (monzonite), 1 amostra de leucogranito (leucogranite), 

1 restito máfico (IL-64C), e 2 encraves mesocráticos incluídos no GPG (IL-89A e IL-92C). Os dados 

geoquímicos estão apresentados na tabela 5.1 (Capítulo 5). 

As amostras foram preparadas no Laboratório de Tratamento de Amostras (LTA) do IGc-USP e o 

processamento incluiu a lavagem inicial para remoção de eventuais porções alteradas, corte em fatias 

de ~ 3 cm e/ou fragmentação com martelo em pedaços com dimensões de ~5 cm. A seguir foi utilizada 

a prensa hidráulica, com pistão de aço para diminuição da granulometria dos fragmentos para 

dimensões inferiores a 2 mm, e logo após o material foi quarteado. A pulverização se deu em moinho 

de panela de anéis de ágata. Foi enviado de 50 a 100g do pó, produzido na fração com tamanho de 

grão inferior a 200 mesh, para o laboratório ACME_ Bureau Veritas Minerals do Canadá, sendo os 

elementos maiores analisados por Fluorescência de Raios X e menores e traços e terras raras por ICP-

MS. 

Para cálculo de minerais normativos – CIPW foi utilizado o programa Norm 3 e a interpretação 

dos dados foi realizada através de gráficos binários e diagramas classificatórios e discriminantes 

confeccionados com  o auxílio dos softwares Microsoft Excel 2012 e GCDKIT 2.3. 

Geocronologia  

O método U-Pb em zircão baseia-se na determinação dos isótopos radiogênicos de Pb (206Pb e 

207Pb) e seus respectivos isótopos radioativos (238U e 235U). Nesta dissertação foram realizadas 

datações U-Pb pontuais em zircão, via SHRIMP, com o intuito de determinar as idades de 

cristalização dos granitoides do Batólito Ilhabela e encraves máficos associados. 

A obtenção dos zircões foi realizada no Laboratório de Separação do CPGeo – IGc-USP, sob 

coordenação do técnico Vasco Antônio P. Loios, abrangendo as seguintes etapas: 

Separação Mineral 

As amostras foram inicialmente cominuidas com auxílio de marreta, seguida pela passagem no 

britador secundário de mandíbulas de aço, para obtenção de pedaços com dimensões inferiores a 1 cm. 

A seguir o material foi passado no moinho de disco para posterior peneiramento em malhas 

progressivamente menores e as etapas de concentração foram: 
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- Mesa de Wiffley: consiste na colocação da amostra num funil que a despeja lentamente em 

pequenas porções em uma mesa vibratória, que possui várias canaletas e uma pequena inclinação 

lateral. Há constante fluxo d´água que, combinado à vibração da mesa, separa os minerais com 

significativas diferenças de densidades em recipientes de coleta diferentes, obtendo-se um recipiente 

com minerais de maiores densidades e outro com minerais de menores densidades. 

- Líquidos densos: o material contido no recipiente de minerais pesados foi separado em iodeto de 

metileno. Quando havia uma quantidade muito grande de material o mesmo era submetido primeiro à 

separação em bromorfómio. 

- Separação Magnética: o zircão é então separado dos demais minerais pesados por separação 

magnética. Para a realização desta etapa, primeiramente utiliza-se um imã de mão para a retirada da 

magnetita. O restante da amostra é colocado em um pequeno funil e submetido a uma corrente inicial 

muito baixa, próxima de 0 A, com a utilização do Separador Frantz. Dessa maneira os minerais são 

divididos em magnéticos e não magnéticos e recolhidos. Cada amostra é então submetida a correntes 

de 1,0, 0,8 e 0,7 A. O zircão é concentrado na fração não magnética. 

Catação manual e montagem das pastilhas em resina 

Após a etapa de separação mineral obtêm-se os concentrados de minerais pesados e não 

magnéticos onde se encontra a maior parte dos cristais de zircão. Contudo, esta fração, além de cristais 

de zircão há também outros minerais, como apatita e alguns sulfetos, sendo necessária a catação 

manual em lupa Olympus com a utilização de pequenas agulhas para separação dos cristais de zircão. 

Feito isso, segue-se uma etapa de seleção dos cristais a serem utilizados no estudo. São selecionados 

cristais de diferentes populações, priorizando os sem fratura, feições de metamictização ou inclusões. 

Após a seleção de aproximadamente 50 cristais por amostra, estes são capturados com auxílio de uma 

micropipeta e são colocados numa lamínula. Estes cristais serão capturados com o auxílio de uma 

agulha fina e dispostos em linha numa fita dupla face. 

Após a disposição dos cristais na fita, esta é encaminhada para impregnação de resina Epoxi em 

moldes redondos de 2,5 cm de diâmetro. Com a resina seca esta seção é polida até que a face dos 

cristais a serem analisados seja atingida. A seguir, faz-se a metalização com película de carbono para 

que sejam imageadas (imagens de catodoluminescência – CL) no microscópio eletrônico de varredura 

– MEV. 

As imagens CL e as feições morfológicas dos grãos de zircão guiaram a escolha dos pontos 

analisados. 

As análises U-Pb foram obtidas em microssonda iônica SHRIMP IIe/mc no laboratório CPGeo do 

IGc-USP. A calibração da concentração de urânio foi obtida com o padrão de referência SL 13 (U: 238 

ppm). Razões U-Pb foram calibradas com o zircão de referência TEMORA – 2 (416.78 Ma como 

idade 206Pb/238U de referência) (Black et al., 2004) medido a cada quatro novas análises. Os dados 

foram reduzidos usando SQUID 1.06 e o diagrama concórdia foi obtido utilizando o software 

ISOPLOT (Ludwig, 2009). 
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Comparação dos granitóides do Batólito Ilhabela com Granitos da Suíte Sintectônica 

A comparação entre os granitos foi efetuada em etapas finais do trabalho, com os resultados 

obtidos dos granitoides do Batólito Ilhabela confrontados com os dados de Meira (2014) dos granitos 

intrusivos das áreas continentais adjacentes do Domínio Costeiro (Batólito Pico do Papagaio, 

Leucogranito São Sebastião e representantes do Plúton Ponte Nova-Paraibuna). Diatexitos e 

neossomas do Complexo Costeiro e ainda dados obtidos do Batólito Ilhabela do Hornblende-bearing 

porphyritic granodiorite e dos encraves dioríticos. 

Esta comparação tem como intuito verificar possíveis relações petrogenéticas, com base na 

contextualização tectônica para se caracterizar os processos de magmatismo granítico 

neoproterozóicos do Domínio Costeiro. 

1.6  Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação está dividida em seis capítulos, os quais incluem três capítulos 

introdutórios, dois que compõem o corpo principal da tese (Capítulos 4 e 5) e um capítulo final com a 

integração dos dados obtidos e considerações finais. Os capítulos introdutórios abrangem a 

apresentação da dissertação (Capítulo 1), a exposição de revisões conceituais para discussões 

abordadas neste trabalho (Capítulo 2) e o contexto geológico da área estudada (Capítulo 3). 

Os dois capítulos seguintes são referente à geologia do embasamento precambriano da Ilhabela 

dividida em duas partes, ambas redigidas em forma de artigos científicos em língua inglesa, sendo o 

Capítulo 4 intitulado “Ilhabela Precambrian geology, southeastern Brazil: TTG-like basement rocks 

in the Costeiro Domain”, apresentando os litotipos gnáissicos e migmatíticos da Ilhabela, com 

descrições detalhadas dos afloramentos, baseado nos dados obtidos por Barreto (2012). O Capítulo 5 

intitulado “Multiple sourced post-collisional Ediacaran magmatism in the Costeiro Domain, West-

Gondwana: An example from Ilhabela Batholith, southeastern Brazil” compreende os principais 

resultados da dissertação, onde são detalhados os litotipos graníticos que compõem o magmatismo 

pós-colisional ediacarano do Batólito Ilhabela, incluindo análises petrográficas, geoquímicas e 

geocronológicas. 

No Capítulo 6 são apresentados os principais resultados e as conclusões desta dissertação. 

No ANEXO I encontra-se o mapa geológico de Ilhabela e perfis, ANEXO II o mapa de pontos, 

ANEXO III a planilha de afloramentos com descrições resumidas dos afloramentos visitados, 

coordenadas e dados estruturais, ANEXO IV - relação de amostras que podem ser encontradas em 

acervo no IGc-USP, ANEXO V - tabela de amostras laminadas, que também estão no IGc-USP, 

ANEXO VI – tabela de amostras com análise geoquímica e geocronológica, ANEXO VII – Resumo 

do pôster exposto no 8th Hutton Symposium on Granites and Related Rocks, intitulado Ilhabela 

Precambrian geology and crustal evolution, São Paulo State, SE – Brazil; ANEXO VIII – Resumo 

submetido ao 48º Congresso Brasileiro de Geologia, intitulado Estruturas e texturas magmáticas e pós-
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magmáticas em granitos porfiríticos associados à zonas de cisalhamento: exemplos precambrianos da 

Ilhabela, litoral norte do Estado de São Paulo. 

As referências bibliográficas utilizadas serão apresentadas ao final de cada capítulo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 6 
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CAPÍTULO 6 – PRINCIPAIS RESULTADOS E CONCLUSÕES 

A principal contribuição deste trabalho foi o mapeamento do terreno precambriano da Ilhabela na 

escala 1:100.000 (Anexo I). A oeste aflora uma estreita faixa de direção NE ( ~2km) de gnaisses 

migmatíticos milonitizados correlatos aos litotipos do Complexo Costeiro. À leste, aflora a unidade 

mais expressiva do embasamento precambriano da ilha e é representada pelo Batólito Ilhabela. 

A unidade metamórfica é constituída por ortognaisses grossos ricos em veios leucocráticos, com 

intercalações de biotita gnaisses mesocráticos, gnaisses bandados e rochas calciossilicáticas. Ocorrem 

ainda lentes de granitos leucocráticos miloníticos e gnaisses leucocráticos. Esses gnaisses apresentam 

caráter sódico com altos teores de SiO2, características de rochas do tipo TTG. O terreno gnáissico 

migmatítico encontra-se intensamente deformado, com foliação milonítica de direção NE, mergulho 

para NW e dobras intrafoliais com espessamento de charneira e rompimento dos flancos. (Capítulo 4). 

O Batólito Ilhabela, intrusivo nas unidades gnáissicas, é constituído por granitoides porfiríticos 

foliados. Foi subdividido em cinco facies graníticas, representadas por granodioritos pofiríticos com 

hornblenda, granodioritos pofiríticos ricos em encraves, granitos porfiríticos esverdeados, granitos 

porfiríticos com granada e granodioritos com granada rico em fenocristais. Ocorrem ainda, de maneira 

pouco expressiva monzonitos, leucogranitos e o granodiorito Castelhanos (Capítulo 5). 

Os granitos podem ser classificados como sintectônicos devido a foliação magmática ser paralela 

a subparalela à foliação metamórfica regional de direção NE e mergulhos para NW, muitas vezes 

subverticais. O sintectonismo também é constatado por zonas de concentração de deformação de 

estado sólido, onde é observada recristalização marginal dos feldspatos e subgrãos no padrão tabuleiro 

de xadrez, ambos indicativos de altas temperaturas. O caráter não penetrativo das zonas miloníticas e 

preservação de estruturas magmáticas apontam o posicionamento dessa intrusão em zonas de baixa 

deformação. 

Os granitos da Ilhabela são heterogêneos devido às diferenças composicionais e texturais. 

Encraves máficos são exclusivos dos granodioritos porfiríticos com hornblenda (HBPG). Em geral, os 

granitos são metaluminosos a fracamente peraluminosos. Os HBPG apresentam tendências calci-

alcalinas de alto-potássio bem definidas. Os granitos porfiríticos esverdeados (GPG), com tendências 

ainda mais alcalinas, constituem derivações mantélicas ou crustais profundas. Os granitos porfiríticos 

granatíferos (GG) apontam incrementações crustais rasas e os granitos com granada ricos em 

fenocristais (PGG) se localizam em campos intermediários entre GPG e GG, comumente com maiores 

afinidades com os GPG, indicando processos de hibridização. Estudos comparativos não excluem a 

possibilidade de contribuição sedimentar dos materiais provenientes dos litotipos do Complexo 

Costeiro (diatexitos e neossomas), representados em diagramas spider (Fig. 5.17). 

As similaridades estruturais e petrográficas dos granitos da ilha apontam para simultaneidade 

genética, o que é corroborado pelos dados geoquímicos (variações nos teores de SiO2), o que pode 

indicar um processo batolítico de diferenciação com efeitos diferentes em níveis crustais distintos. 
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As zonas de cisalhamento características da região parecem ter servido como facilitador para a 

ascenção de magmas máficos e félsicos, possivelmente favorecendo processos de mistura (em 

diferentes proporções de magmas crustais e mantélicos/crosta profunda) dada a dinâmica tectônica, 

que paraleliza as estruturas magmáticas com as metamórficas miloníticas. 

Pelos diagramas discriminantes de Moreno et al. (2012, 2014), Whalen (1987) e Pearce (1986), 

os granitos estudados se localizam nos campos pós-colisionais, com tendências anorogênicas. 

Volumoso material de origens mantélicas ou crustais profundas representado pelo GPG, e, ainda, a 

presença de encraves máficos sugere processo de adelgaçamento crustal, segundo modelos clássicos 

de complexos de núcleos metamórficos. Tal adelgaçamento ocasiona elevação de isotermas devido a 

ascensão da astenosfera, fornecendo calor para fusão de rochas de origens sedimentares do Complexo 

Costeiro. 

As tendências geoquímicas pós-colisionais (anorogênicas) associadas à idade de ~570 Ma para o 

Batólito de Ilhabela, estão de acordo com o modelo proposto por Meira (2014), onde, num período 

entre 600-550 Ma, o Cinturão Ribeira Central estaria passando por descompressão associada ao 

colapso do orógeno (colisão Orógeno Brasília e Araçuaí – 650-600 Ma). 
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