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RESU!,fO

Uma porção

do conplexo Granítico Três córregos no sul--sudoeste do Estado de São Paulo, com mapa geológico na escala
1:50,o0o já disponlvel, foi objeto de investigrações de cunho geocronológico e litoqulnico. Estes mapas foram ¡nodifícados e reinterpretados de forna integrada, sendo apresentados na escala
1: L00.000.

o objetivo principal dos estudos foi a caracterização da
evolução do conpLexo e contribuir para o debate quanto a sua colocação tectônica. Já as unidades netassedirnentares existentes na
área (do conplexo Metamórfico Apiaí-Mirin, Fornação Água Clara,
Grupo Ïtaiacoca e Fornação córrego dos Marques) não foram objeto
dos estudos,
Foram realizadas 53 deterninações Rb-Sr, L5 K-Ar e duas aná-

ìises experinentais pelo nétodo U-Pb (zircões). os estudos litoqufrnicos envolvera¡n a interpretação dos dados de 40 anáIises de
el-ementos maiores e traços, além de l-0 análises de elementos terras raras.
As príncipais rnodificações quanto à cartografia das unidades
referen-se ao Conplexo Metamórfico Apíaí-Mirirn. Dois conjuntos
litológicos anteriormente nele ad¡nÌtidos (ortognaisses e nignatitos) foram redefinidos. os ortognaisses forarn admitidos cono cranitóides Orientados e incluÍdos, devido às senel-hanças petroqráficas, geoqulnicas e padrão geocronotógico, no cornpl-exo Três
córregos. os migmatitos foran subdivididos, sendo parte incJ-uída
nos Granitóides orientados, parte adnitida corno Granitóides de
Anatexia/Migmatitos e parte destacada como augen gnaisses. As duas
primeiras foram incluidas no compl-exo Três córregos e, a (rJ.tirna,
interpretada cono rnegaenclave engl-obado por este conplexo.
Três principais unidades geoJ.ógicas com caracteristicas petrográficas, geoqufmicas e geocronoJ"ógicas distintas foram caracterizadas: a. Augen Gnaisses; b. compl,exo Granítico Três córregos;
e c. Sufte Granitica Pós-Tectônica.
os augen gnaisses, juntanente com gnaisses finos que são seus
enclaves (anbos de cornposição quartzo diorítica
a quartzo
monzodiorftÍca), apresentanì comportamento geoqufrnico anômaLo e¡n
rel-ação às rochas do cornpLexo Três córregos. fdades Rb-Sr obtidas
nos gnaisses finos (ca. Lt8 ca), foram as nais antigas obtidas

XI

neste trabalho. Um resul-tado U-Pb preliminar em augen gnaisse sugere idade tambén antiga.
No Complexo cranltico Três Córregos foram incluldos quatro
conjuntos J-itoJ.ógicos: 1. Granitóides de Anatexia/Migmatitos; 2.
Granitóides orientados; 3. Sulte Porfiróide; e 4. Granito Lajeado.
O prineiro conjunto não foi objeto de estudos experirnentais. O
segundo apresenta caracterfsticas petrográficas, geoqufmicas e
padrão geocronoì-ógico rnuito semelhantes ao terceiro. Este (Suítê
Porfiróide) é o de maior expressão en área, sendo composto petos
granitos Barra do Chapeú, Saival, Córrego do Butiá, capote e paiol
de Te1ha. o cranito Lajeado (4) reprèsenta um pequeno corpo de
granito nicroporfirítico existente en rneio à área do Granito Barra
do chapéu.
Os granitóides do Conpl-exo Três Córregos, objeto principal
dos estudos, foran caracterizados como uma seqüência cálcio-al-calina, básica-intermediária-ácida, de granitóides do típo I caledoniano ou de soerguimento tardi a pós-colisional. Tais caracterfsticas são compatfveis co¡n urn a¡nbiente de arco rnagrnático tipo
Andino ( correlacionáveis a granitóides do chile centraL) . Os dados
geocronoJ.ógicos Rb-Sr obtidos indica¡n para a atividade deste arco
o perfodo entre 800 e 650 Ma atrás, o que é corroborado por uma
indicação preliminar de idade U-pb em zircão. As altas razões
iniciais 87sr786sr obtidas são ilustrativas de processos de contaninação crustal na qênese deste cornplexo.
o padrão das idades aparentes K-Ar a nfvel regional pernitiu
indicar o intervalo ternporal entre 625 e 600 Ma como do resfriamento reLacionado ao soerguimento e estabilização do Cicl-o Brasil iano

.

A Sufte Pós-Tectônica é constitufda, na área, pelos granitos
correas e Sguário. o Granito canpina do Veado, fora da área, correlacionado a estes, foi tambén estudado, São granitos fortenente
diferenciados e caracterizados, geoquirnicamente, co¡no do típo intraplaca. forrnados por fusão crustal. Os dados Rb-sr obtidos indicaram idade carnbro-ordoviciana (4BO-5ZO Ma), surpreêndentenente
mais jovens que as idades K-Ar (564-596 Ma), as quais são aqui
adnitÍdas como ¡nais realfsticas para a idade de colocação destes
corpos, en função dos altos erros das razões iniciais 87sr/86sr
obtidas e da existência de ¡netasso¡natismo nestes granitos.

xl.1

ABSTRÀCÍ

A portion of the Três Córregos Granitic Comp1ex, southsouth!'/est of the State of São Paulor has been investigated in its
geochronoLog ica J- and geochernÍcal aspects. Previous geologic rnaps
(1:50.00O) that supported the fieÌd r¡/ork were revised, adapted and
integrated in a 1-:L00|O0O scaLe nap.
The main subject of the studies done was the characteri zation
of the evolutÍon of such a Conplex leading to discussion of its
t.ectonic setting. on the other hand rnetassedi¡nentary sequences
beJ.onging to the apiaf -1.,1írirn complex | Á,gua clara and córrego dos
Marques Forrnations and Ïtaiacoca croup have been not investigated.
Fifty three Rb-Sr (isochrons) and l-5 K-Ar age determinations
and tl^ro experirnental analyses by the U-Pb (zÍrcons) nethod have
been performed. The geochernÍcaÌ studies involved data
interpretation of 4O analyses for major and trace eLe¡nents and
further 10 analyses for Rare Earth ELements. These data have been
discussed together with published che¡nical data on granitoids of
the study area.
The main rock units (mignatites and orthogneisses) exposed in
the investigated area v/hich have been considered previousJ-y as
belonging to the Apiaf-Mirirn conpl-ex are here excluded from this
Complex, based on their geological inferences, controll-ed by
petrographic, geochemicaJ. and geochronologica I data: The
migmatites are subdivided and incLuded in the rrOriented
Granitoids'r, rrÀnatectíc/Migmatic Granitoidstt and,,Äugen Gneissesrr.
The forners are incLuded within the Três Córregos CompÌex and the
Latter interpreted as a large enclave/xenoJ. ith within this
CompÌex. Thê orthogneisses hrere considered as rrOriented
Granitoidstt.
As general three rnain geological units have been emphasized
in the studies: a) .Augren Gneisses; b) Três Córregos Granitic
conplexi c) Pos-tectonic cranitic Suite.

The .Augren gneisses together vrith the thin, dark gneisses
encLaves (both of quartz dioritic
to quartz rnonzonitic
conposition) showêd anomal-ous geochenical pattern conparatively to
the units of the Três córregos conplex. The thin gneisses yielded
Rb-Sr isochron ages of ca. 1-,8 ca which are broadLy cornparabJ.e

X

vrith one prelininary U-Pb zircon age also perforrned in the

I1J.

augren

gneisses.

To the Três Córregos Granitic ConpLex belong four
lithol-ogicaL groups of rocks: 1) Anatètic /Migrnatitic Granitoids
(not studied); 2) Oriented Granitoids; 3) Porphiritic Suite (best
exposed in the area), which is constituted by the Barra do Chapéu,
Saival-, córrego do Butiá, Capote and Paiol de Tel-ha cranites; and
4) Lajeado cranite, a smaLl body within the Barra do Chapéu
cranite .
Chenically, the plutonic rocks of the Três Córregos Conpl-ex
are consistent with a calc-alkaline sequence of basicinterrnediate-ac id character, corresponding to f-type Caledonian
granitoids or tardi- to post-coL l-isionaf upJ.ift granitoids types.
Those chemical features are ccnrpa.tible with tl1¿¡¡ of an Andine arc magrnatic
tectonic setting. Radio¡netric data (Rb-sr and U-Pb) indicate that
such a plutonisn took place bethreen 800-650 Ma açfo. Isotopic
evidences given by the high 87s.7eøtr initiat ratios obtained
suggest that crustal contanination played an irnportant rol-e in the
genesis of the rocks in coherence with the chenicaL data.
The age pattern given by the distribution of K-Ar data in the
investigated area may indicate that the regíonal cooling of the
above proposed nagmatic arc took place at the end of the
BrasiÌiano CycLe, betr¡/een 625-60O Ma ago.
Final-ty, the Post-Tectonic suite yielded K-Ar ages between
596 and 565 Ma. This Suite is represented by the Correas and
Sguário granites, in the investigated area aLthough other one
body, the campina do Veado Granite, may be a correl-ative out.side
the area, as supported by its che¡nical trend. As a r4rhol-e the Suite
is chenically characterized by strongl-y differenciated rocks of
intrapJ.ate type. The high 87sr¡86sr i.ritiul ratios together with
chemicaL data support a crustaL origin for these rocks.

1.

TNTRODUçÃO

A presente Dissertação é resultado de estudos realizados
desde 1989 na área das folhas (1:50.000) Barra do Chapéu, Araçafba, Ribeirão Branco e Engenheiro Maia, co¡n ênfase em
geocronologia e litoqulmica. A escolha desta área e a abordagen
tenática proposta deven-se ao fato de que a região do VaIe do
Ribeira, apesar de contar, e¡n diversas áreas, com napeamentos
geológicos de se¡nidetalhe, vinha sendo objeto de diversos
estudos tanto de ânbito regional co¡no ¡nais locaÌ, mas nenhun
del-es tendo co¡no enfoque principal a gêocronoJ-ogia, e¡nbora
deterninações radionétricas tenharn sido realizadas como suporte
em al-guns destes trabalhos. Os estudos ora realizados envol-ven
apenas uma pequena porção da área do Conplexo Granltico Três
Córregos e contaram con o apoj-o financeiro da FAPESP (Processo
88/3806-2).

1.1 Localização da Área e AcessoE
os estudos desenvolvidos envolveram a área situada entre as
falhas Quarenta Oitava (a SE) e de Itapirapuã (a NW), dentro das
folhas (1:50.000) nibeirão Branco (SG.22-X-B-II-L), Barra do
chapéu (SG.22-X-B-I-4) e Araçafba (sc.22-X-B-II-3) (Figura l-.L).
Emborâ a área seja tratada genericanente como pertencente ao
VaIe do Ribeira, na verdade situa-se no divÍsor entre as bacias
dos rios Ribeira e Paranapanema, representado pela Serra de
Paranapj-acaba, que distribui-se nas áreas das folhas Barra do
Chapéu e Araçaiba de NW para SE, aproximadamente.
A área l-ocaliza-se na porção sul-sudoeste do Estado de São
Paulo, sendo balizada peLas cidades de Apiaf, a sul-, Itapeva, a
norte, e Itararé, a noroester estas (rlti¡nas já en dornlnios da
Bacia do Paraná. Dista cerca de 320 km de São Paulo, que são
percorridos em aproximadamente 5 horas por rodovias estaduais. o
acesso a partir da capital é feito pela Rodovia Presidente CasteLo Branco (SP-280) até o trevo Cerqui tho-Tatuí , daí seguindose para Itapetininga (pe]a SP-L27) ou até esta cidade, desde São
Paulo, pela Rodovia Raposo Tavares 1be-ZZO¡. Oe ftapetininga
atinge-se Capão Bonito pela SP-f27 e, daf até Guapiara e ApiaÍ,
peLa SP-250. Alternativanente, pode-se dirigir de cãpão Bonito
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para Itapêva (SP-258) e daf para Ribeirão Branco, pel-a SP-249
(Figura 1.l-) ,
U¡n ranal- ferroviárío da FEPASA corta a área aproximadamente
no sentido norte-suL e serve tanbén cono }igação com a capital
para transporte de carga.
L.2 objetivos e üustificativas
os objetivos propostos originai.rnente cono pl-ano de Dissertação de Mestrado visavarn a interpretação da evolução geológica
da Faj-xa de Dobramentos Apiaf co¡n base, principal-mente, num estudo geocronológico. Para tanto, propôs-se a realização de um
programa de coleta de anostras para a obtenção de determinações
radionétricas nos litotipos do conplexo Metamórfico Apial-Mirirn,
Co¡nplexo cranftico Três Córregos e Granitos Pós-Tectônicos, alén
das rochas metabásicas existentes na Forrûação Á,gua CLara e no
crupo Itaiacoca presentes na área.
Aliado ao prograna geocronológico, tinha-se como proposta
ta¡nbém a real-ização de análises qufrnicas en litotipos
fgneos e
ortoderivados das referidas unidades. Estes estudos foram realizados con intuito da ¡nelhor caracterização petroJ-ógica de
litotipos e da obtenção de elementos indicativos dos processos
geoi.ógicos envoLvidos e dos ambientes tectônícos em que os
mesnos se fornaram.
En ternos de cartografia geológica, propôs-se a compilação
e integração dos mapas geológicos jáL disponfveis na escala
l-:50.00o das folhas Engenheiro Maia e Ribeirão Branco
(Theodorovicz et a7., 1986) e Barra do Chapéu e Araçalba
(Bistrichi et aL., L985), cujo produto seria reduzido de 5OE
para apresentação final na escala 1-:LOO.OOO.
Con o desenvolvirnento dos trabaLhos de campo, das pesquisas
bibliográficas e un ¡nelhor entendimento das unidades da área e
suas relações, optou-se pela concentração dos estudos nos
litotipos pertencentes ao Complexo Granltico Três Córregos, ao
CompÌexo Metanórfico Apial-Mirirn e aos Granitóides Pós.Tectônicos. Excluiu-se, portanto, as unidades metassedimentares,
metavulcanossedirnentares e intrusivas associadas pertencentes à
Fornação Á,gua clara e ao Grupo ltaiacoca, bem como as rochas
paraderivadas então incl-ufdas no conpLexo Meta¡nórfico ApiafMiri¡n.
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Tal direcionament,o dos estudos deveu-se, principa lrnente, a:
1. Extensão da área (os estudos cono original-mente propostos
exigiriam un volune de trabaLho e de anál-ises - tanto
qufnicas quanto geocronológicas - incornpatíveis com os
recursos disponfveis para sua realização a contento);
2. Entendinento que as unidades da Fornação Á,gua Clara e os
tipos paraderivados do complexo Metanórfico Apíaf-Mirim
constitue¡n-sê nas encaixantes tanto para os granitóides do
compl"exo Três córregos como para os litotipos então admitidos
como ortoderivados e incLufdos no CompLexo Metamórfico ApiafMirin, diferenternente do colocado nos mapas geológicos
1:50.000 das folhas ern questão;
3. Maior potencial- de apJ-icação dos métodos disponlveis relativamente às unidades estudadas e tendo en vista os métodos
disponlveis no CPGeo.
Desse modof optou-se pela concentração dos estudos na busca
de elenentos que propiciasse¡n a caracterização do Compl-exo Três
Córregos na área estudada e contribuir para o debate existente
quanto a represêntação tectônica desta unidade.

2. uÉToDos, TÉcNrcAs E pRocEDrMENToa ÀDorADos
Faz-se, aqui, um reLato do tipo de abordagem e
procedinentos adotados nas diferentes etapas desenvolvidas,
incluindo as pesquisas bibJ.iográficas (iten 2.1), os trabalhos
de campo (item 2.21 , elaboração do mapa geoJ"ógico (2.3),
petrografía (2.4), geoqufnica (2.5) e quanto aos métodos
geocronoJ-ógicos utilizados (2.6). Nestes relatos, não houve a
preocupação especlfi.ca, no entanto, de aprofundanento teórico
nos diversos métodos enpregados, tanto geocronológicos co¡no nas
dernais anáLises realizadas. Descrições mais detafhadas dos
¡nétodos e técnicas utilizados forarn inclufdas, quando se julgou
pertinentes, nos capÍtulos e/ou itens específicos.
2.L Pesquisa Bíbliográfica
O estudo bibliográfico desenvolvido ao longo do perfodo de
preparação desta dissertação envol-veu una revisão da bibliografia, não só da área, nas de toda a porção do ernbasamento cri.stalino do sudoeste paulista e leste paranaensef a quaL acha-se
consubstanciada no volurne subnetido a Exame de Qualificação
(Ginenez Filho, 1991). Entretanto, tendo em vista o enfoque aqui
adotado e uma rnaior objetividade no tratamento e discussão das
diversas proposições de nodelos evol-utivos para a área, optou-se
peJ-a apresentação e discussão da bibliografia
exj-stente
principaÌmente nos últirnos dez anos, restringindo-se ao mlnino
necessário as referências a trabalhos mais antigos. En adição,
pode ser lembrada a existência de diversas revisões sobre a
bibJ-iografia de todo o sudoeste paulista e leste paranaense, as
quais são referidas no Capitulo 3.
2.2 TrabalhoE de Canpo
Dada a di¡nensão da área envolvida, as condições de
locomoção e os objetivos propostos, os trabal-hos de campo foram
dimensionados en função das infornações dos napeamentos en
1:50 00O a1i efetuados (Bistrichi et at., 1985i Theodorovícz et
a7. L986ì Almeida, 1989), a partir dos quais foram selecionados
os principais perfis a realizar. Esta orientação pernitiu não só
un rápido reconheci¡nento das principais unidades e litotipos da
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área, dos problemas geoi-ógicos envoLvidos, como tanbén a
reaJ.ização de coLetas nos aflora¡nentos selecionados a partir
daqueles levantamentos.
A coleta de a¡nostras foi orientada no sentido da máxi¡na representatividade no tipo litológico e/ou unidade anostradar corn
a escolha de afloramentos de rocha com o menor grau de alteração
possivel. Assim, deu-se preferência a afloramentos ern pedreiras,
grandes cortes de estradas ou de ferrovías e matacões, estes
preferencialmente quando já subrnetidos à explosivos, expondo
porções de rocha sã.
En cada afloramento escolhido para estudos isocrônicos RbSr, efetuou-se coleta de anostras (com peso superior a !-2 kgl
dependendo da granulação da rocha) ern quantidades que variavam
até algumas dezenas e envolvendo, no geral, os diferentes tipos
IitoJ-ógicos existentes e con a melhor distribuição possfvel no
afloranento. Nos afÌoranentos com distintos tipos litológicos,
estes critérios foran utilizados para cada um dos J.itotipos presentes

.

Anostragem vol-unosa (blocos de L0 a 20 kS) foi também
reaLizada com vistas à separação de zircão paia deterrninação UPb. Neste caso coletou-se una única amostra ou várj.os fragroentos
de um mesmo ponto no afLoramento.
os últimos perfodos de trabalhos de campo real-izados

tiveram objetivos
que se
distintos
dos anteriores,
caracterizaram pel-a coleta volunosa de amostras. O objetivo
principal nestes perfodos foi a checagem da fotointerpretação e
conpatibilização con os mapas pré-existentes. As coletas, quando
realizadas, foram restritas e com vistas à conplernentação e
¡nelhoria dos dados obtidos .

No Anexo B estão indicadas as principais estradas
utÍlizadas durante os trabal-hos de canpo, assím como o nfinero, a
localização e o tipo de ensaio realizado con as arnostras
col-etadas. Aquelas que não foran objeto de anál,ise não estão aLi
inclufdas.
.3 ¡,fapa ceológico
A elaboração do mapa geológico compilado na escaLa
1: 10o. o00 |
a partir
das cartas em 1: 50. 000 disponfveis
2
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(Bistrichi et ã1 ., 1985; Theodorovicz et ã7., l-986; AJ-rneida,
1989), como previsto inicialnente, contou com a cornpLementação
de um mapa na escala 1:25.O0O do quadrante NE da Folha Araçaiba
(inédito) , elaborado en L991, por alunos do 5a ano do curso de
geologia, sob a supervisão de professores da discípi.ina de
napeanento geológico do fcc-USP. Tambén utilizou-se o mapa
geológico (1:50.0oo) da área do cranito Correas e adjacências
(Goraieb et a7. , L9A7).
A conpatibi l ização entre os diferentes produtos e as observaçõès realj.zadas durante os trabathos de campo foi real-izada
com fotointerpretação das áreas onde se verificaram
discordâncias. Foran empregadas fotografias aéreas nas escaLas
1:25.00o e 1360.000 (disponíveis no IPT), o que se deu
principal-nente nas porções NE e NW da FoLha Araçaíba, NW da
Folha Barra do chapéuf e SW da Folha Ribeirão Branco. Para
subsidiar a elaboração do napa de conpitação foran consultadas,
tarnbérn, as descrições de afl-oranentos das folhas Barra do chapéu
e Araçafba (Bistrichi
et ãl ., 1985) cujos dados fora¡n
confrontados com as observações efetuadas ao longo do
desenvolvimento dos trabalhos de campo,
O mapa geoLógico obtido (Anexo A), foi objeto de checagem
de canpo em deterninadas áreas, principaLnente ao longo dos
ramais ferroviários existentes nas porções NE e NW das folhas
Barra do chapéu e Araçafba, respectivanente.
2.4 Petrografia
O estudo petrográfico foi dÍrigido no sentido de caracterização dos litotipos da área com ênfase, principalrnente, nos
afloranentos objeto de estudos geocronológricos e/ou geoquÍmicos.
As anostras coletadas para geocronologia passaram, previarnente,
por descrição rnacroscópica. Em todas as amostras encaminhadas
para anáIise quírnica realizou-se, tanbém, análise petrográfica
modal, con contagen de L60 a 1-600 pontos, dependendo da amostra.
Na contagen de pontos das amostras de rocha de granulação
rnais grossa foi ¡nuito útiI a realização de ensaios de coloração
seletiva de feldspatos (ECSF), efetuados, assim como as seções
delgadas, no laboratório de petrologia do IPT.

t5

2.5 Geoquínica
As análises qufnicas foram reaLizadas nos laboratórios da
GEOSOL, em Bel-o Horizonte. Foran selecionadas 40 amostras
(Tabel-a 3, no Àpêndice 1) para anáIises conpletas de rocha, nas
guais se utiliza de ¡nétodos combinados instrumenta is /via hrnida,
com a det.errninação de: SiOr, Af2O3, FeZO3, FeO, MgO, CaO, Na2of
K2O, TiO2 | p2O5, Cr2O3, MnO, NiO, F, CI, p.r'. e S.
Adicional-nente foraÍr efetuadas anáLises dos seguintes eIe¡nentos traços (nas 40 amostras): Ba. Rb, Syt Zr, Nb, Ni, Cr e V.
Das 40 amostras analisadas, 1-0 foran selecionadas para análise tanbé¡n dos Elementos Terras Raras (TR), cuja técnica consta
de separação do grupo das TR em coluna de troca iônica e
deterninação finaL por Espectrornetria de Pl-asma ICP, conforme
descrito por Dutra ( r-984 ) .
,funt.amente co¡n estas amostras de litotipos da área, foran
enviadas duas outras anostras (con análise já conhecida) para
servir corno padrão de referência't.
2.6 ceocronologia
Os estudos radio¡nétricos realizados no CPceo buscaram, na
¡nedida do possfvel, a interação de diferentes nétodos con vistas
à obtenção de interpretações as mais abrangentes possíveis, Para
tanto, al-érn das deterninações Rb-Sr e K-Ar, procurou-se reaLizar
deterninações U-Pb (estas em caráter experinental no CPceo).
2.6. L Método Rb-gr
Após descrição macroscópica, as aùostras dos afloramentos
selecionados para isócronas Rb-Sr, envolvendo L3 conjuntos l-itológicos, foran encaninhadas ao laboratório de laninação do fPT,
onde foran J-inpas, serradas e fatiadas até atingir as dimensões
necessárias para britagen. Após britagern e quarteamento, etapas
realizadas no CPceo, as a¡nostras foram pulverizadas ern moinho de
boLas com cápsulas de carbeto de tungstênio.
Todas as anostras pulverizadas, en nhnero superior a L6O.
passaram por dosagem de Rb e Sr (fluorescêncÍa de R-X), para se
determinar a razão Rb/Sr. Ern cada conjunto analisado foran esco*Amostras cedidas peLo Prof .Dr,M.C.H.de Figueiredo, do IGC-USP,
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Lhidas as amostras co¡n ¡naior variação na razão Rb/Sr entre si,
de modo a se obter uma nelhor distribuição de pontos nos
diagramas isocrônicos para cada conjunto.
Quatro dos conjuntos submetidos à dosagern de Rb e Sr náo
¡nostrara¡n variação signifÍcativa na razáo Rb/Srf apesar do
grande nú¡nero de amostras preparado, pelo que não se deu
continuidade aos ensaios, restando a al-ternativa de se tentar
outros nétodos .

2.6.2 .Métoalo K-Àr
Determinações pêl-a siste¡nática K-Ar foran progranadas tanto
e¡n J.itotipos onde não houve possibilidade de coLeta para
deterninação Rb-Sr, quanto em alguns dos afloramentos
sel-ecionados para aplicação daquel-e método, no intuito de se
obter dados do resfria¡nento regional e de una correlação entre
os resuLtados de cada nétodo.
A maior parte das anostras selecionadas para deterninação

K-Ar já havia sido britada para tentativa de obtenção de
ísócrona Rb-Sr; as demais foram Iimpas e britadas. Partiu-se,
portanto, deste rnaterial, con peneiranento na fração 6o-L00
mesh, separação de rnagnéticos em frnã de não, separação no
eLetro-í¡nã Frantz e, posteriorrnente, em pape1. Quando
necessário, efetuou-se separação en bromofórnio e catação en
Iupa binocul-ar. os ¡ninerais escolhidos para as detêrninações KAr foran biotita e/ou hornbl-endar na dependência de obtenção de
quantidade suficiente en cada aÌnostra, o que não foi possfvel no
caso de hornblenda, pelo que as amostras em que se concentrou
este mineraL foram encaminhadas para deterninações peJ-o nétodo
40¡¡-39¡¡ no exterior,
2.6.3 Uétodo U-Pb
As deterninações radionétricas peJ.o nétodo U-Pb fora¡n prograrnadas con objetivo de cornplementar os estudos real-izados pelo
¡nétodo Rb-Sr, Assin, na escoLha dos litotipos para análise por
este método deu-se preferência àqueJ.es onde não foi possivel a
obtenção de isócrona Rb-Sr.
As quatro anostras selecionadas foran processadas no IPT,
con britagen (dois britadores de diferentes dimensões) a partir
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blocos de I a 10 kg e peneiradas nas frações 48-1OO e 1OO-270
¡nesh. As frações acina de 48 nesh passaram por moinho de barras
e repetiu-se o procedimento. Para cada uma das frações efetuouse concentração de pesados em nesa vibratória, separação de
rnagnéticos ao f¡nã de mão e separação no el-etro-fnã Frantz a o,5A
e L,0A e inclinações de 2Oo (Iongitudinat) e tEo (lateral).
A seguir efetuou-se separação no brornofórmio, lavagem con
ál-cool e secagem em estufa a 6OoC. Con o concentrado de pesados
retornou-se ao Frantz, onde se procedeu nova separação a arnperad.e

gens mais al-tas (I,2, 1,5 e L,8A) e rigoroso controle das
frações nagnéticas à lupa binocular (nêsta fase, o rnineral_
magnético era, principalnênte, titanita).
Ao começar a ocorrer
mistura de zircão na fração nagnéticaf procedeu-se a reciclagen
en anperagen mais baixa, con várias passagens em cada atnostra.
O concentrado obtido foi passado em iodeto de netileno
(d = 3,32), lavado en acetona e seco sob lâmpada, etapas
realizadas no cPceor onde se efetuou, tarnbérn, Lavagen con HNO3
(6N) para elirninação de piríta e a separação das diversas
frações magnéticas ('rspLittt) no eletro-í¡nã Frant.z, a I,4A e
inclinação longitudinal de l-Oo. Esta separação consiste na
diminuição do ângulo de inclinação lateral do Frantz, corn inlcio
a 6o, obtendo-se, então, as frações M6f M4, M3, M2, M1 , etc. I
até a fração NMn (não rnagnética, quando o resÍduo é insuficiente
para uma nova passagen)

.

Para cada amostra efetuou-se sel-eção de 4 frações
("spLit'r), corn vistas à catação de zircão sob lupa binocular,
etapa realizada no IPT. Apenas duas amostras tíveram anáIises
reaLizadas no cPceo (em caráter experimental), cujos dados são
discutidos no capítul-o 6.
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3.

CONTEXTO GEOI,óGICO REGIONâI.,

E

TR.ABAI,IiOS PRÉVIOs

Este capftuLo acha-se subdividido em dois itens. o prirneiro
trata da definíção da Faixa Apiaf e sua inserção nurn quadro regional rnais amplo. o segundo apresenta a descrição das unidades
l itoestratigráf icas da Faixa sj-tuadas na área e/ou nas adjacências.
os dados da literatura referentes a geoqulmica, geocronologia e nodelos evolutivos estão incLuldos nos capftul,os 5t 6 e 7l
respectivamente.

3.1 A Faixa Àpiaí: Histórico e contexto Tectônico
A área en estudo acha-se incLuída na Faixa de Dobramentos
Apial, denorninação utilizada por Hasui et a7. (L975, para as rochas de fácies xisto verde a anfibolito do crupo Açungui, inclufda nos domfnios do cinturão Dobrado Ribeira, designação esta
ut.ilÍzada por ALmeida et al . (1973) para as unidades brasilÍanas
existentes desde o Rio de Janeiro (rtSérie serra dos órgãostt) até
o Uruguai. Para estes autorês, os grupos Açungui e são Roque farian parte do cinturão Ribeira no Estado de são Paul-o. Para
Hasui et al.. (op.cit. ) o Grupo São Roque não faria parte da
Faixa de Dobrãnentos Apial e constituiria originalnente parte de
outra faixa de dobramentos, situada a nordeste da Faixa Apiaí.
Alneida et a7. (1976) caracterÍzaram a Faixa de Dobranentos
Apiaf dentro da Região de Dobramentos Sudeste, norne proposto en
substituição à designação "Cinturão Dobrado Ribeiratt, mantendo
cono pertencente à Faixa os grupos Açungui e São Roque, estendendo, portanto, os seus linites para nordeste.
considerando a natureza do embasamento exposto e de suas
coberturas, Al-neida et al . (L977) dividen a área do território
brasileiro em províncias estruturais, entendidas como rrgrandes
regióes que manifestam feições de evolução estratigráfica,
tectônica, rnetarnórfica e rnagnática diversas das apresentadas
pelas provlncias confinantesrr e inclufran toda a área do
ernbasarnento da região sudeste no que deno¡ninararn Provlncia
Mantiqueira, caracterizando, em seu interior, a Faixa Apiaf, que
incluiria os litotipos dos grupos Açungui e São Roque.
Hasui et ai. (1978) estendem os l-irnites da FaÍxa Apiaf (no
â¡nbito da Região de Dobramentos Sudeste de AL¡neida et a7. | 1-976)
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para nordeste, em direção aos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, ao nesno tenpo en que deta subtraen a porção correspondente ao crupo São Roque, caracterizando os litotipos desta
unidade dentro da Faixa de Dobranentos São Roque. Este critério
foi tanbéÍr adotado por Hasui et al . (1980); por Almeida et a7.
(1981) na Nota Explicativa do Mapa Geológico do Estado de São
PauLof escal-a 1-3500.000; por Hasui (L982) e por Hasui et al..
(L9A4 , in schobbenhaus et a7, , !984). Hasui e Ol-iveira (I9A4 , ìn
Alneida & Hasui, L984) situan a Faixa Apiaf no Setor central da
Província Mantiqueira, nela incluindo o crupo Açungui e o Complexo Enbu.
Cordani & Brito Neves (L982) utilÍzarn a denominação de cinturão Móvel, Ribeira (resgatando, portantor o nome Ribeira de Almeida et al . L973). para designar a área de embasanento exposto,
representada tanto pelas coberturas metassedi¡nentares quanto peIos terrenos gnáissico-nigiratfticos re¡nobilizados no cicLo
Brasiliano, situados na faixa costeira a Leste e a sul do cráton
do São Francisco e cujo li¡nite sul- se dá corn o Cráton de Luiz
Alves (KauI , L979, l-980). engLobando, portanto, a área da Faixa
Apial.
Hasui et al.. (1984a) redefine¡n a Faixa apiaf no sul- de São
PauÌo e leste do Paraná, que se restringiria apenas às unidades
do subgrupo Lajeado (Grupo Açungui) . Estes autores propuseran a
existência, na área do cranito Três Córregos, de un naciço do
e¡nbasanento, ao qual- deno¡ninaran Maciço de Catas Altas, ladeado
por duas faixas nóveis. Para a faixa de SE, nantiveram a
denominação de Faíxa Apial, enquanto que para a de NW, que
envolveria apenas os rnetassedimentos do Grupo Itaiacoca,
propusera¡n a denominação de Faixa Itapeva. Todos os litotipos
por el-es admitidos no enbasamento foram englobados no Cornplexo
Setuva

.

Basei (L985) situa o l-ímite suL do cinturão Ribeira nos falha¡nentos L,ancinha-Ribeira e ltariri
e subdivide a área do
maciço ¡nediano de JoinvilÌe (de Hasui et ãl ,, f975) em duas
unidades. A primeira, a norte, correspondente aos terrenos
formados e/ou retrabalhados no BrasíLiano, à qual denonina
Maciço Marginal de Curitiba e, a segunda, às áreas poupadas por
esse event,o, por ele correlacionadas ao cráton Rio de La Pl-ata

l-3

(de Àlneida et a7. L973). Esta últina área corresponde ao Cráton
de Luf s Alves de Kaul (l-979, l-980) .
Tassinari (1988), considerando Úos padrões geocronológicos
e os estil-os de evotução geol-ógicat', subdivide a porção SE do
Estado de São Paulo en Do¡nfnios. O Donínio Enbu, situado entre
os faLhamentos de Cubatão e Taxaquara, abrange a extensão NE da
Faixa Apiaf e, fazendo-se o prolonganento deste Donlnio para SW,
en direção ao VaLe do Ribeiraf engl-obaria toda área da Faixa.

3.2

LLtoêEtratigráficas
Em termos regionais esta porção da Faixa (Figura 3.1) tem
sido tratada como constitufda por um enbasamento gnássico-mignatftico e um conjunto de supracrustais, afetados por intrusões
granitóides. O rrembasanentorr incluiria rochas de médio a alto
grau rnetamórfico, as quais já forarn consideradas sob dÍversas
deno¡ninações, como os complexos Pré-setuva (Ebert, LgTLi
Bistrichi et ã7., 1985), setuva (Hasui et aI ., l-984a, b) ou
Metamórfico Apiaf-Mirin (Chiodi FiLho et al , , L9A3; Takahashi et
a7., I9A4, Theodorovicz et al-. I L986 | 1"988; Canpanha et. a7.,
L987, L9a8; Campanha, L991). sobre este rrenbasamentorr ocorrem as
seqüências supracrustais que são descritas dentro do supergrupo
Açungui (Souza, I99oi Campanha, ]-9971 , em suas diversas
Unídaates

subunidades.

fntrusivas nestas seqüências, tanto do embasanento cono supracrustais, as rochas granitóides podem ser consideradas, a
grosso nodo, en dois grandes conjuntos. o primeiro, formado
pelos complexos granitóides, onde se incluem os complexos de
cunhaporanga, Três Córregos e Agudos Grandes, são extensas
nassas batolfticas aLongadas segundo SW-NE e incl-uern tipos
petrográficos diversos. O segundo conjunto é representado peLos
corpos intrusivos pós-tectônicos, que são caracteristicamente
circunscritos e de dimensões nais reduzidas.
Dignas de registro são ainda as bacj-as molássicas
êocanbrianas e intrusivas associadas (corno o crupo Castro) e as
intrusivas relacj-onadas à Reativação da plataforna (Almeida,
L9671 , r.epresentadas pelos enxanes de diques de diabásio e
derrames predorninantemente basálticos (Fornação serra ceraL) e
pelos diversos maciços aLcalinos existentes na área da Faixa.
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Deve-se registrar tanbénr a extensa cobertura fanerozóica
representada pela Bacia do paraná (Figura 3.1).
Na descrição das unidades I itoêstratigráf icas a seguir considerou-se o arranjo apresentado por Campanha (1991-), que indicada as áreas de ocorrência das diversas unÍdades e denominações
I itoestratigráf icas para todo o su1 paulÍsta e leste paranaense
(Figura 3.1). São descritas apenas aquelas unídades que dizen
respeito rnais diret.amente ou que envolvern a área estudada, a saber: Corûpl-exo Metarnórfico Apial-Mirin (iten 3.2.L), supergrupo
Açungui (iten 3.2.2), Complexo Granitico Três Córregos (3.2.3),
Sufte cranftica Pós-Tectônica (3.2.4), Bacia do paraná (3.2.5) e
Magnatisno Mesoz ó ico-Cenoz ó ico (3.2,6).
3.2.L Complexo ltetanórfico Àpiaí-Uirin
os diversos tipos Iitológicos descritos na Literatura cono
co¡nplexo Metamórfico Apiaí-Mirin (no Estado de São paulo) poden
ser separados ern dois conjuntos, os paraderivados e os ortoderivados.

O conjunt.o de rochas paraderivadas abrange restritas
porções de áreas na região entre Apiai, Itapeva e Capão Bonito,
a1én de pequenas nanchas a oeste de Barra do chapéu. No geraL,
estas rochas são descritas como constitufdas por biotita
gnaisses La¡ninados a porfiroblásticos , por vezes bandados;
gnaisses bandados, parcialnente rnignatizados e ¡nesmo mignatitos;
xistos diversos, mais ou menos quartzosos e feldspáticos; e
quartzitos, ora rnais puros, ora mais micáceos, de granul-ação
fina a média. ocorrências ¡nenores de anfiboLitos ta¡nbén são
citadas,
O conjunto de rochas ortoderivadas, nais abrangênte en área
de exposição envoJ.ve, basicarnente, ortognaisses e granitos
gnáissicos,
constítuindo-se
nos
tipos
litológicos
principais do Conpl-exo. No geraL são rochas de granuJ.ação rnédia
a grossa, inequigranulares, co¡n matriz cinza, orientada, con
quartzo, feldspato cinza, biotita e hornblenda, na gual se
destacam negacristais de K-feLdspato (cinza a cinza rosado), ern
geral com gerninação carTsbad e inclusões de biotita, quartzo e
hornblenda, crandes porções destas rochas, mapeadas cono
ortognaisses, poderian ser cl-assificadas cono J.eucogranitóides
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orientados, pois são en geral feucocráticas, de granulação rnédia
a grossa, con megacristais de feldspato aLcaLino. A conposição
deste conjunto ortognáj-ssico varia
de granltica
a
granodioríticar en função da rnaior proporçãor ou não, dos
megacristais de K-feÌdspato em relação à matriz. Tendo em vista
as semelhanças petrográficas, geoquímicas e os dados
geocronoJ.ógicos obtidos na área estudada, este conjunto
litoIógico foi inclufdo no complexo Granltico Três córregos
(capítulo 4).
3.2.2 Supergrupo Açungui
As unidades rnetassedimentares e netavufcanossedimentares da
região investigada, consideradas cono supracrustais, já tiverarn
denominações estratigráficas
das mais diversas,
desde
Série/crupo Açungui, Formação e/ou crupo setuvaf forrnações Água
Clara, Votuverava, Capiru, Perau, Itaiacoca, etc. Serão aqui
tratadas como pertencentes ao Supergrupo Açungui (Souzaf 1990;
Campanha, L991).
Embora não tenham

sido objeto específico do estudo, duas
das subunidades do Açungui (Fornação Água Cl-ara e crupo
Itaiacoca) assunen importância para o presente estudo, pois
representam as encaixantes para a ¡naioria das intrusões do
Complexo cranftico Três córregos e dos granitos pós-tectônicos
da área, con os quais fazern contato, quer seja por reLações de
intrusão, quer seja tectônico.
3.2.2.1 Fornação Água clara
os litotipos englobados na Fornação Água Clara (Marini et
ã1 ., 1967) expóe¡n-se entre as falhas Quarenta OÍtava e do Espírito santo, a sudeste, e as unidades do Conplexo Meta¡nórfico
Apiaf-Mirim, a noroeste (Figura 3,1). Na porção mais a sudoeste
da área, no Estado do Paraná, situan-se entre o Lineamento Ribeira, a sE, e as unidades do compl-exo cranftico Três córregosl
a noroeste. Encontran-se inti¡nanente associados, em área, aos
diversos corpos enfeixados dentro do Comptexo Três Córregos e,
tanbém, aos tipos litológicos cartografados como ortognaisses do
Apiaí-Mirirn.
São três os tipos litológicos principais existentes na for-
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nação Água Clara: rochas calcioss i l icát icas I xistos e anfibolitos. As rochas calcioss ilicáticas são francanente predominantes
e incluem cálcio xistos, carbonato xistos, mármores impuros e
intercal-ações subordinadas de
quartzitos,
micaxistos,

¡netabasitos, filitos,
raros rnetauLtrabas itos e forrnações
ferrfferas. Entre os xistos aparecèrn anfíbó1io xistos, granadacLorita-biotita xistos, netachertes, quartzitos e rnetabasitos.
Os anfibolitos engJ-obarn desde ortoanfibolitos a anfibólio
xistos, carbonato anfibolitos e metabasitos diversos.
Quanto ao metarnorfismo para as rochas da Formação Á,gua
Clãra, Alneida et a7. (1986) consideraram condições que
compreendem o intervaLo de grau médio a infcio do grau forte e
que há um aunento das condições metamórficas de leste para
oeste, na área das folhas Barra do Chapéu e Araçafba.
Con relação às estruturas, aquèles autores reconheceram
três fases de deformação nas rochas da Fornação Água CJ-ara (na
área das folhas Barra do chapéu e Araçafba). A prineira é
representada por un bandanento cornposicional e xistosidade
(gerados por transposição) e a segunda gera dobras corn traço
axial norte-noroeste, o qual é ondulado pel-a fase seguinte
(terceira) , de direção leste-oestê. As duas últinas fases geram
clivagen de crenulação, a prirneira de espaçanento rniJ-imétrico e,
a segunda, com espaçamento naior.
Na porção leste da Folha Àraçaíba aparece, en neio à Forrnação Água CIara, um pacote ¡netassedirnentar ( ForrTração Córrego
dos Marques de Bistrichi et a7., 1985), constituldo de filitos,
cál-cio filitos
e cálcio xistos finos, calcários dolomíticos
impuros, arenososf con intercaJ.ações de xistos finos e,
esporadicamente, de quartzitos e metarenitos fj.nos.
3.2.2.2 crupo Itaiacoca
Definido por Almeida (L956, L957) como Formação Itaiacoca,
constitui-se de extenso pacote litológico que representa uma seqüêncía platafornal. de águas rasas, com padrão estruturaL
relativamente sirnples, grau metarnórfico baixo a incipiente, cuja
estratigrafia
originaJ. acha-se preservada. Foi elevada à
categoria de crupo por Bistrichi et aJ. (1985) e Souza (l_990).
Bistrichi et a7. (op. cit.) distinguern quatro seqüências
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litoì-ógicas na área da Fo1ha Barra do chapéu: seqüência
psamftica basal (metarenitos e rnetassittitos),
9ue se
interdigita corn a seqüência peLftica basal (filitos e micaxistos
finos); seqüência internediária (filitos sericfticos e quartzo
fiJ-itos, quartzitos finos, rnetassiltitos); e seqüência de topo,
constitufda por márnores dolomfticos. Theodor ovícz et al . (1996)
subdividen o Grupo Itaiacoca, na área da FoLha Ribeirão Branco,
en tres unídades: supostanente basal (netavulcânicas com
interca I ações
de
¡netassedimentos ) ;
inter¡nediár ia
( vulcânica/ subvuJ-cânica,
com metabasaltos,
netagabros ,
metadiabásios) ; e unidade de topo, que é a nais representativa e
composta por netapeJ"itos, metarritmitos,
rnetacherte e
metacalcários.
Souza (1990) subdivide este crupo, na área das foLhas Ouro
Verde e Barra do Chapéu, en 4 fornações, da base para o topo:
Fornação Bairro da Estiva (netarenitos arcoseanos, rnetassiltitos
e metabasitos); Formação Água Nova (rnetassi ltitos,
fÍlitos,

ardósias e mármores irnpuros); Fornação Serra do Macaco
(ortoquartzitos finos, netarenitos, quartzitos irnpuros e metassiltitos);
e Formação Bairro dos Canpos (rnetadolornitos e
metacal-cários argilosos, co¡n intercal-açóes de quartzitos).
3.2.3 Conplexo cranítico Três Córregos
A denoninaçáo de Granito Três córregos foi utilizada
prirneirarnente por Fuck (l-966) para as rochas granfticas que
ocupam a porção NE da quadrfcula col-ônia euero-euero (pR),
cobrindo cerca de 1-0 kn2 en árêa. Estenden-se para leste,
adentrando a quadrfcul-a Campo Largo (PR), onde ocupan extensa
área da porção NWr para as quais Muratori (i.966) adotou a nesma
denoninação. Paiva et aL. (1977) passam a designá-Io de compl-exo
Granítico Três Córregos.
Para Fuck et a7. (L967), o batólito granftico estende-se
desde a região de ftaiacoca-Três córregos, onde emerge sob a
capa dos arenitos devonianos da Forrnaçáo Furnas, até o rio
Itapirapuã, onde adentra o Estado de São PauLo, no qual
const,itui parte da serra de paranapiacaba. para estes autores,
sua faixa de afloranentos apresenta estreitânentos em área, onde
restos de tetos pendentes de grandes dirnensões, representantes
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de netassedimentos do crupo Açungui, o encobrem parcial-mente.
No Estado do Paranáf segundo Fuck et a-l . (1967), o granito
é u¡na rocha de textura porfiróidef que aflora geraLmente na
forna de rnatacões eue, não raro, ul-trapassam 5 netros de
diârnetro; os matacões possuen superflcie rugosa, dada pela
exposição de fenocristais de feldspato potássico (róseos ou
esbranquiçados, idionórficos, ricos em inclusões de biotita, corn
geninação carTsbadl contra un fundo de coloração cinza claro e

textura granul-ar.
Observan-se (segundo Fuck e¿ al-,, op. cit.) , principalnente
junto ao contato com os netamorfitos do Grupo Açungui, lineações

dos feLdspatos porfiróides ou dos ninerais constituintes da mal--tlz, ondê poden ocorrerr esporadicarnente, rochas bandadas
originadas por cisalhamento e milonitização. Seus minerais
dorninantes sáo quartzo, feldspato potássico, oligoclásio,
biotita e hornblenda e, cono acessórios rnais comuns, aparecem
titanita,
apatita, ilrnenita, opacos, zírcáo, alLanita e
pistacita. Os minerais secundários, resultantes de aLteração,
são clorita,
serícj-ta, epfdoto (pistacita,
zoisita
e
cLinozoÍsita). Conposiciona lrnente I as rochas variam de granito a
quartz o-monz on ito e granodiorito.
Para Fuck et a7. (1967), o Granito Tres córregos constitui
un batóLito ben individua I izado, de forrna alongada segundo NESW, relativarnente homogêneo e circunscrj.to, co¡n bordas
dorninante¡nente concordantes com as encaixantes (apenas
local-mente discordantes) e em geraJ- nltidas e precisas, podendo
ser cl-assificado como tardi a pós-tectônico. O caráter intrusivo
é reforçado pelas auréolas de metamorfisno de contato, pelas
apófises e filões
granlticos
e pelos enclaves de
metassedÍrnentos. Tais caracterfsticas nostran que o granito
fornou-se nos estágios finais da orogênese responsáveI pelo
dobranento e rnetamorfj-s¡no do crupo Açungui.
segundo estes autores observa-se, Iocalnente, que os metassedimentos encaixantes são gnaissificados na zona de contato,
adquirindo un aspecto enbrechftico, que passa gradualnente para
biotita granito porfiróide bandador co¡n aÌÍnhamento dos minerais
constituintes paraJ.elarnente à estratificação das encaixantes
güê, por sua vez passar nais adianter para o granito con suas
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feições rnais tlpicas,
sen Iineaçóes. citan ainda eue,
localmente, observa-se u¡na mistura intrincada de metassedimentos
com rochas granfticas, com aspecto de nignatito heterogêneo e,
que as atitudes da estratificação dos netassedirnentos podern ser
extremamente variadas, com brechação e milonitização, indicando
provavel-nente, rruma ativa e poderosa tectônica de borda durante
a intrusão do granito".
Melcher et a7. (L973) apresentam trabalho de sfntese geológica do VaIe do Ribej-ra, nu¡na área de 16.900 kn2 abrangendo
parte dos estados de São Paulo e Paraná, que incLui toda
extensão do cranito Três córregos aflorante no Estado de São
Paul-o. Estes autores caracterizan os corpos granlticos da área
em sin, tardi ou pós-tectônicos, de caráter cáIcio-aLcalino e os
dividern, com base nos caracteres petrográficos, en três
categorias: porfiróide, migrnatÍtico e equigranular. O granito
Três córregos é col-ocado corno principal representante do tipo
porfiróide, que são tidos co¡no sin a tardi-tectônicos e
descritos como de forna ovaLada e alongada para nordestesudoeste, con bordas en geral nftidas e precisas e contatos, a
grosso modo, concordantes con as encaixantes. No geraL, a
descrição destes granitos é muito sernelhante à de Fuck et a7.
(L967), já resurnida acima para o Estado do Paraná.
Estê extenso rnaciço granítico, até então considerado un dos
maiores batóIitos do sul do Brasiff teve sua conceituação e configuração cartográfica radicalmente nodificada na década de
1980, em função da interpretação de que os tipos granitóides
rnais orientados serian ortognaisses do e¡nbasanento, e cono taL
sendo colocados no Co¡npLexo Metanórfico Apiaf-Mirim. Por outro
lado, diversos corpos granitóides (na área do Três córregos)
cartografados e nelhor estudados, foram interpretados co¡no
intrusivos pós-tectônicos, e cujos representantes na área
invest,igada serian os granitos correas e sguário.
3.2.4 guíte cranítica Pós-Tectônica
Ultrapassa a una dezena o nú¡nero de corpos granitóides
interpretados cono pós-tectônicos apênas na área com cartografia
na escal-a 1:50,000, nas adjacências da área estudada.
Entretanto, peLas rnás condições de afl,oranento ou pelo estado de
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al-teração das rochas encontradas na naiorj_a dos corpos
percorridos, o seu estudo torna-se bastante dificul-tado.
Estes corpos constituem-se de granitos caracteristicamente
intrusivos, róseos (por vezes avermelhados), de granulação média
a grossa, isótropos, norrnalnente de aspecto equigranular (com
fel-dspatos róseos e quartzo subcenti¡nétricos e biotita miLinétrica a submilinétrica) nas, por vezes, inequigranuLares I onde
aquele tipo petrográfico aparece cono natriz para megacristais
centimétricos de nicrocLfnio, conferindo-fhes uma textura rnais
tipicanente porfirltica.
A conposição varia de álcal-í fel,dspato
granito a granito 3a e quartzo sienito, rnais raranente granito
3b (Bistrichi et aJ., 1985i Theodorovicz et a7. | 1986). Feições
de metanorfismo de contato nas encaixantes, com forrnação de
hornfels fora¡n descritas para o cranito Correas (Goraieb et af.
1987) e para o Granito Carnpina do Veado (santoro & Frascál
t98e).
Na área do Granito Sguário, que é o de ¡naiores di¡nensões na
suíte dentro da área, theodorovicz et al . (op. cit.) observaram

variações faciotógicas na porção central do corpo, onde
predornina fácies de granulação fina a rnédia, quase sempre cinza
claro (l-ocaLnentè avernelhado) de cornposição granito 3b. Estes
autores referirarn, tarnbém, a existência de textura rapakivi na
porção norte da área de afLoramento do Granito Sguário e em
rochas do cranito campina do veado. VarÍações faciológicas
fínas, aplíticas, assi¡n corno pegrnatíticas, são conumente citadas
nos diversos corpos desta sufte (Bistrichi et aL., op. cit.¡
Theodorovicz et al ., op. cit.).
Dentre os diversos corpos referidos na literatura, destacan-se nesta região da Faixa Apiaf, os grani.tos capão Bonito,
Sguário, Correas e canpina do Veado, sendo que estes três
últimos estão inctuldos nos estudos aqui enfocados.
3.2.5 Bacia do paraná
É representada, na área, pelos arenitos da Formação Furnas
e pelos depósitos predoninantenente glaciais do Subgrupo
Itararé. A Formação Furnas (Alrneida et a7., 1991) apresenta
contato discordante erosivo con o ernbasamento cristalino e
constitui-se por arenitos de granulação ¡nédia a grossa,

subordinadanente arenitos conglomeráticos e siltitos.
são
encontradas estratificações plano paraLelas e cruzadas (planas e
acanaladas). O Subgrupo Itararé é constituído (Alneida et a7.,
op. cit..) por u¡n conjunto de depósitos gJ-aciais continentais,
glácio-marinhos , f luvial.s, deltaicos, lacustres e marinhos,
incluindo arenitos de granulação variada, dianictitos,
argilitos, siltitos e foLhelhos.

3.2.6 I'tagnatísmo !.{eso zóico-cenozó ico
É representado, principalmente, por diques de diabásio e
intrusivas aLcaLinas. os prirneiros apresentarn-se geraJ,nente na
forna de enxames de diques de orientação predoninante Nw,
subverticais.
As intrusivas alcalinas são de natureza predominantemente
féJ-sica, rnas existen ta¡nbén intrusões de caráter qabróide a ultrarnáfico-a lcaf ino co¡n carbonatitos, onde o principal representante é o Maciço de ilacupiranga.
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unidades descritas neste capftulo são aqueLas
reprêsentadas no ¡napa geoJ-ógico de escaLa 1-3L00.000 (Anexo A).
Os litot,ipos
ati
cartografados, cono as
unidades
metassedimentares, netavulcanossedinentares e corpos ¡nenores têrn
sua representação cartográfica fundanentada nos napea¡nentos
geológicos (L:50,000) anteriornente efetuados na área (Bistrichi
et a7., 1985; Theodorovicz et a7., l-986).
considerando-se o quadro geológico apresentado na Figura
3.1 e descrito no Capftulo 3, o napa geológico do Anexo A e o
texto que se segue mostranì irnportantes diferenças, fruto da
reinterpretação e repos iciona¡nento da grande maioría dos
litotipos anteriornente tidos co¡no ortognaisses do Compl-exo
Metamórfico Apial-Mirin, os quais foram aqui admitidos co¡no
granitóides orientados e inclufdos no conpLexo Granftico Três
Córregos. Tanbén a área anterior¡nente colocada como rnigrnatitos
do Complexo Apiaf-Mírin foi nodificada e desmembrada, propondose aqui duas novas unidades: os cranitóides
de
Anatexia/Mignatitos e os Augen cnaisses, estes de nenor
expressão em área. A prineira foi incl-ufda no conpLexo Três
Córregos e os Augen Gnaisses foran interpretados cono
negaencLaves (rixenólitostt) envolvidos pelas rochas deste
complexo granítico.
Embora sejam descritas todas as unidades constantes do napa
geológico (Anexo A), deve-se registrar novanente que apenas
parte delas foram objeto das análises reaLizadas para esta
Dissertação. A principal delas é o complexo cranftico Três
Córregos e, ne1e, apenas os Granitóides oriêntados (Pstcco), os
granitos da Sufte Porfiróide (Pstccp ) e o cranito Lajeado
(PStcGL) forarn inclufdos. Enclaves nos Granitóides Orientados e
na Sufte Porfiróide tanbéÍr foram considerados. Duas outras
unidades foram objeto das análises, os .4ugren gnaisses (pfAcn) e
a SuÍte Pós-Tectônica (EO).
A Figura 4.L apresenta, sirnpl if icadamente, as unidades geoIógicas da área, conforme constan do rnapa geológico (Anexo A) .
Nesta Figura o ConpLexo Três Córregos incfui os Granitóides de
Anatexia /Mignatitos (6) , os Granitóides Orientados (7), os
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granitos da Sufte Porfiróide (8 a 12) e o cranito Lajeado (5).
A seguir são descritos, pela orden, o complexo Meta¡nórfico
Apial-Mirin (iten 4.1-), os Augen Gnaisses (iten 4.2), a Fornação
fÁgua CJ.ara (4.3), a Fornação Córrego dos Marques (4.41 , o Conpl-exo Granftico Três Córregos (item 4.5, com 4 subitens) e a
sulte cranltica Pós-Tectônica (4.6) .
.1 conplexo Metanórf Íco Apiaí-!,rírin (PIanl
os litotipos aqui rnantidos neste cornplexo aparecen principal-mente na porção noroestê da área estudada e em pequenas manchas na forna de tetos pendentes nos granitóides do compLexo
Três Córregos. No Mapa Geológico (Anexo A), são individualizadas
áreas com predornínio de xistos diversos (PIanX), quartzitos
(PIamQ), rochas calcioss i Ì icáticas (PIamCS) e um pequeno corpo
tido corno rnetaultrabas ito (PIanu). As descrições aqui contidas
foram obtidas de Bistrj-chi et ai, (1985) e Theodorov i,-cz et a7.
tl

(r.e86).

Na área con predornínio de xistos (PIamX) aparecen
metassedímentos diversos,
incluindo mícaxistos, quartzo
mj-caxistos e paragnaisses, os quais encontran-se feldspatizados
en graus variados, por vezes chegando à migmatização parcial e
injeção de veios quartzo-feldspáticos. Bandanento composicional,
dado por bandas e lentes quartzo-fel-dspáticas al-ternadas con
bandas mais xistosas, finas, é comumente observado nos ternos
gnáissicos.
I nterca L ações
subord inadas
de
rochas
calcioss i I icáticas, quartzitos e anfibolitos são rel-ativanente

freqüentes incJ-usive, por vezes, na forna de boudìns
concordantes com o bandanento. Os Iitotipos predominantes
(nicaxistos e quartzo micaxistos) são en geral de textura
granolepidobLást ica a porfirobLástica (cristais de biotita en
gêraL cloritizados) e constitufdos predoninantenente por
quartzo, rnuscovita-serícita, biotita e cl-orita. os contatos con
os granitóides são intrusivos, com encLaves de xistos e
desenvolvimento de hornfels e, por vezes, tectônico.
Dentre os quartzitos (PIamQ), aparecem doís tipos principais: quartzitos finos, puros e/ou ferruginosos; e quartzitos de
granul-ação nédia a grossa, feJ.dspáticos e con rnuscovita, gue são
predoninantes. Estes úItimos, em geraL associados a micaxistos
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Figura 4.1. Distribuição das unidades da área. A legenda não reflete ordenação estratigráf ica.

quartzo micaxistos, sustentarn a rnaioria das serras alongadas de
direção aproxirnada SI{-NE a l-este-oeste na porção noroeste da
área. Estes litotipos apresentarn textura granobLástica e

foliação

ben desenvolvida. Os quartzitos finos, ¡nais
ferruginosos, por vezes apresentam nagnetita e outros óxidos de
ferro, podendo ser considerados co¡no forrnaçóes ferríferas, enquanto que os tipos nais puros, muitas vezes associados a rochas
ca lcioss il icáticas ,
são intêrpretados como possfveis
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. Est,es tipos aparecem freqüentenente como Lentes
não mapeáveis em ¡neio às rochas caÌcioss il icáticas .
As poucas ocorrências individua I i zadas cono rochas calciossilicáticas (PIamcs) aparecen na FoLha Ribeirão Branco, na forna
de l-entes e/ou tetos pêndentes, que incluem rochas
calcioss i L icáticas , márrnores, quartzitos, tremol ita-tal-co xistos
e para-anfibol itos .
Um único e pequêno corpo napeado como anfiboLito netaultrabásico (PIanU) aparece na porção nordeste da Folha Barra do Chapéu, sendo descrito como constitufdo essencial-nente por hornblenda (>952) , alé¡n de biotita, clinopiroxênio, epfdoto, opacos,
titanita e clorita. São rochas de estrutura rnaciça a foliada,
cinza escuro, às quais se associa¡n, Iocalnente, anf ibóJ.io xj-stos
e cáIcio xistos.
4.2 Augen cnaisses (pIAGn)
O finico corpo cartografado no presente trabalho aparece na
porção noroeste da Folha Araçaíba (Anexo A) e aflora príncipal¡nente na forma de matacões da ordem de um metro, onde predorninam
augen gnaisses contendo enclaves gnáissicos de coJ-oração rnais
escura e, por vezes, veios graníticos róseos. A nelhor exposição
destas rochas se dá ern extenso corte de ferrovia (superior a 300
m) na porção NW da Folha Araçalba, ondê se tellì a coexistência
dos três conjuntos litoÌógicos citados.
o Iitotipo predominante, que representa cerca de 7OZ do
afloramento, é constitufdo pelos augen gnaisses, cujas rochas
são cinza cLaro a rnédio (Foto 1), de cornposição quartzo
diorftica a quartzo monzodj-orltica (Figura 4.2), com cristais de
plagioclásio ovalados em torno de um centfmetro e raros cristais
mili¡nétricos de quartzo envoLtos por uma matriz fina con
quartzo, feJ-dspato (pLagioclásio e K-F), biotita e hornblenda.
PlagiocJ.ásio representa, no total (negacristais + matriz), em
torno de 7OZ da rocha (Tabela 4,1) . Os minerais traços
principais são apatita, titanita, opacos e zírcão, al-ém de
carbonato e epfdoto.
o segundo conjunto IitoIógico, que perfaz aproxirnadamente
208 do afloramento, é dado por encLaves escuros, cornpostos por
gnaisses de granulação fina (a rnédia, Localnente) , cínza ¡nédio-
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escuro a preto (Foto 2), de
a quartzo monzodioritica
mineralógica ê representada
50å da rocha), seguido por
hornblenda.

cornposição também quartzo dioritica
(Figura 4.2) , cuja constituição
por pJ-agioclásio (aproximadarnente

guartzo, biotita,

K-feldsPato

e

Foto 1. Augen
Gnaisses. Na amostra MN-2 efe

tuou-se Ensaio
de Coloração Se
l-etiva de Felds
patos (ECSF):
em amarelo, pêquena eo de K-F.
os rnegacristais
claros são plagiocJ-ásio.

a.--lfCll

titanita,
zírcáo e , mais raramente , carbonato e cl-orita (Tabela 4 . 1) .
Termos litoJ-ógicos evidenciando uma aparente mistura entre este
tipo petrográfico e o descrito anteriormente (augen gnaisse) são
observados Iocalmente, resultando num aspecto bandado ao
conjunto, com alternância irregular de bandas rnitinétricas a
centirnétricas, ora mais cl-aras, ora mais escuras.
O terceiro tipo de rocha observado no referido afl-oramento
ê de menor proporção (cerca de l-OZ) e compõe-se principalmente
por veios e diques róseos, de composição sienogranitica (arnostra
MA, Figura 4.2) e, mais raramente, por veios pegmatiticos. A
constituição mineralógica, dada essencialmente por K-feldspato,
plagioclásio e quartzo (amostra MA-1, na Tabela 4.1) pode ser
variável, uma vez que em certos veios nota-se uma variação de
tonalidade da rocha, com aumento gradativo de constituintes
máf icos, possivelmente assimil-ados dos gnaisses.
Este último conjunto litológico descrito pode aparecer cortando ou mesmo situar-se paralelo aos outros dois (augen
gnaisses e gnaisses finos), os quais são concordantes e
apresentam uma foliação gnáissica com direção variando entre
Como minerais traços aparecem apatita'

opacos,
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Foto 2. Gnaisses finos, escu
ros, que ocorrem como enclaves nos augen
gnaisses da Foto L. Notar a
baixa Z de K-F
(amarelo) na MP
-L4, com ECSF.
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Figura 4.2. Diagrarna QAP para amostras de augen gnaisses (MN),
de enclaves (MP) e veio granitico (MA) naqueles gnaisses, e de
enclaves nos granitóides Três Córregos (ET e GD).
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Não foram observados os contatos destes augen gnaísses

as demais unidades da área, peLo que
aproximados no mapa geológico (Anexo A).
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TabeLa 4.7. Conposiçáo mineral-ógica nodal de augen gnaisses
encl-aves no compl-exo cranltico Três córregos (em å ; t=traço) .
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4.3 I'ormação Água Clara (Pltfsac)
As rochas desta formação ocupam a porção l-este-sudeste da
área estudada, além de aparecer em inúrneras ocorrências ern meio
a área dos granitóides Três Córregos, onde constítuem
tetos pendentes. os principais Iitotipos separados no napa
geológico (Anexo A) são: rochas calcioss i I icática s (PMSaCCS) /
xistos (PMSacX), mármores (PMSacM) ¡ quartzitos (PMSacQ) e
anfibofitos (PMsacA) . Enbora tenharn sido observados ern diversos
afLoramentos junto ao contato con os granitóides do complexo
Três Córregos, as descrições que se seguem são baseadas em parte
nos trabafhos de Bistrichi et al . (l-985) e de Almêida (l-989).
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As rochas caÌcioss i I icáticas (PMsaccS) são francanente predominantes na unidade e são encontradas geralnente aLternadas
co¡n cál-cio xistos, em intercalações de espessuras ¡nil-inétricas a

quartzitos,
deci¡nétricas.
ocorrências subordinadas de
micaxistos, mármores, metabasitos, metauLtrabas itos e formações
ferrlferas são encontradas, embora a maioria de dimensões não
representáveis,
As rochas cal-ciossi l icáticas apresentam como constituintes

principais diopsídÍo, actinolita e pl"agioclásio, por vezes
quartzo, biotita e f J.ogopita. São êrr qeraf de granulação fina e
seu banda¡nento é dado pela predoninância ora de diopsidio, ora
actinolita,
ora flogopita, resultando, respect ivarnente, en
texturas granoblástica, nematoblástica e lepidoblástica. As
paragêneses minerais indicam metamorfismo em grau nédio, com
evidências de retrometamorfisrno em diversas amostras. cono a
alteração de piroxênio em clorita.
As ocorrências de mármores (PMsacM) e quartzitos (PMsacQ)
são mais freqüentes na área de naior exposição, porção leste-sudeste da área estudada. Os márrnores poden ser tanto calcfticos
quanto dolornlticos, enguanto que dentre os quartzitos,
predominarn tipos mais finos e puros a sul, ao passo que mais a
norte eles são, ern sua rnaioria, de granulação ¡nédia a grossa,
freqüentemente feldspáticos e com rnuscovita. .As ocorrências de
xistos (PMSacX) aparecem no sul da área, sobre o cranito Barra
do chapéu ou na forma de lentes en meio às rochas
(PMsacA)
ca Lcioss i f icáticas ,
enquanto que os anfibolitos
concentran-se na porção nordeste da Folha Araçafba.
o narcante bandanento composicional apresentado pelas
rochas da Formação Água Clara é interpretado cono resultado de

transposição intensa que afetou todo o pacote/ originando uma
forte xistosidade e cujas evidências são ápices de dobras
intrafoliais
con fLancos estirados e rornpidos observados nos
metassedinentos

.

Nas proximidades dos contatos com os granitóides do
conplexo Três córregos há, nos litotipos da Formação Água cfara,
feldspatização, ora generalizada, ora com concentração de
material quartz o-f e.l-dspát ico em bandas, tanto paralel,as quanto
discordantes (vêios graníticos) ao bandarnento das rochas
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calciossilicáticas e demais Iitotipos. Quando as reLações de
contato são afetadas por forte tectonismo (por exemplo, na
porção leste
o conjunto rnetassedirnentos
da área),
bandados / inj eções apJ-fticas quartzo-feldspáticas torna-se todo
deformado, estirado e milonitizado, con faixas de brechação
associadas, É comum o aspecto de bandamento adentrar para os
granitóides, con faixas ¡nilonitizadas e recristaLizadas
( blastoni Ìonfticas )
de granulação fina, al-ternadas a faixas
granfticas com nenor grau de defornação e de granulação rnédia a
grossa.

4.4 Formação córrego dos Marques
As rochas desta fornação não foran, assim como aquel-as do
conplexo Metamórfico ApiaÍ-Mirim e da Formação Água cl-ara,
objeto principal dos estudos aqui desenvolvidos. Tên seus dados
obtidos de Bistrichi et al.. (1985) e de Afneida (l-989) e são
descritos por aparecer no mapa geológico (Anexo A).
constitui-se de uma seqüência netassedirnentar predoninantenente peÌftica e quírnica, com intercalações restritas dê
metapsamitos, Os pelitos ocorren en pacotes pouco espessos,
alternados com rochas carbonáticas.
os J.itotipos mais freqüentes são filitos e xistos finos,
aos quais se intercalam cálcio xistos, cáÌcio filitos,
metacalcários irnpuros arenosos e metacalcários dolomiticos rnais
puros. Maís rararnente aparecem intercal-ações de fitito grafitoso
e metarenito fino, feldspático. Dois pequenos corpos de
metabasito são citados e¡¡ meio às rochas carbonáticas.
são descritas estruturas reliquiares, como acanamento
(dobrado e com clivagem ardosiana plano-axial) e narcas de onda.
As rochas desta formação estáo ern dÍscordância angular corn as
rochas catc ioss i l icáticas da Fornação Água cIara, enquanto que
corn o Granito Saival, o contato é tectônico.
4.5 Conplexo cranítico Três córregos (Pstc)
Este compLexo é composto pelos granitóides de Anatepelos Granitóides orientados
xia/Migrnatitos (PstccaMg) ,
(Pstcco) , pela Sulte Porfiróide (Pstccp ) e pelo Granito Lajeado
(

PstcGL )

.
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Observações de canpo ora efetuadas ao longo do ramal ferroviário de direção aproxirnada SW-NE na porção noroeste da área

permitiram, como referido anteriormente, a subdívisão dos
litotipos mapeados corno rnigrnatitos por Bistrichi et a]. (L985),
en ,Augen Gnaisses (PstcAGn) , Granitóides de Ànatexia/Migrnatitos
(PstccaMg) e uma faixa gue foi inclufda nos Granitóides Orientados (Pstcco).
A inclusão dos Granitóides de Anatexia /Mignatitos no Complexo Três Córregos se deu em função da interpretação, a partir
das observações de canpo e das senelhanças dos seus litotipos
con os cranitóides Orientados, que os mesmos seriam produtos de
nigrnatização e granitogênese brasÍ1ianas. A adrnissão, por sua
vez I dos eranitóides Orientados (Pstcco) no compl-exo é baseada
nas caracteristicas petrográficas, geoquírnicas e padrões
geocronoJ.ógicos correfac ionáve i s
da Sufte
aos granitos
Porf iró ide

.

4.5.1 Granitóides ale Anatexia/!'f ignatitos (PstccaMg)
Aparecen principalnente na porção NE da Fo1ha Barra do Chapéu (napa geológico, Anexo A), adentrando para o canto NI,ù da Fofha Araçaíba e ocupam mais ou nenos a porção Õentral de una estrutura anticlinorial na área, adnitida por diversos autores
(e.q. Bistrichi et a7., L985; canpanha et a7., 1988).
A rnaioria dos afloramentos desta unidade observados ao
Iongo da referida ferrovia constitui-se de blocos e rnatacões de
granitóide orientado, por vezes corn estruturas rnigmatÍticas mais
evolufdas, como scåfiere¡ e nebul-ltÍca. São rochas de granulação
¡nédia a grossa, en geral cinza claro, em que se destacam
rnegacristais de K-feldspato róseos en quantidades variáveis. São
freqüentes, principalnente en cortes con rocha alterada, a
ocorrência de tipos bastante orientados, gnáissicos.
Em un extenso corte de ferrovia na porção NE da Folha Barra
do Chapéu, tern-se un afloramento de granitóide de granulação média, cinza claro (con pouca biotita) , em geral isótropo, onde se
observam deformações, en faixas decirnétricas a rnétricas, as
guais dão un aspecto bandado (gnáissico) à rocha, nornente
quando en estado de alteração mais avançado. Tal constatação
sugere gue, pelo menos parte dos afloranentos de qnaisse
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observados ao Longo da ferrovia poden representar, na verdade,
porções mais deformadas e alteradas dos próprios granitóides.
contatos destes granitóides de anatexj.a/nignat itos com as
demais unidades da área não foram observados diretamente, fato
tanbén registrado por Bistrichi et a]. (1985), autores que ante-

riornente individual i zaraTn estes Iitotipos.
4.5.2 Granitóides orientados (Pstcco)
Sob esta designaçäo engloban-se as rochas referídas como
ortoqnaisses e inclufdas no conpl-exo Pré-setuva por Bistrichi et
a7. (f.985), na área das folhas Barra do chapéu e Araçalba, e
aquelas enfeixadas corno granitos gnáissicos porf iroblást icos e
ortognaisses, e inclufdas anteriormentê no conplexo Metamórfico
ÀpiaÍ-Mirirn por Theodorovicz et a7. (1986, 1988), na área da FoIha Ribeirão Branco. Todas estas unidades foran englobadas cono
ortognaisses no conplexo Apiaf-Mirim por campanha et af. (L987,
1988) e por campanha (1991) , conforne consta na Figura 3.1.
A inclusão destes granitóides no complexo Três córregos no
presente trabalho se deu en função dos mesmos não apresentarern
características marcantes gue os diferenciem dos dernais
granitóides do conplêxo. Muito ao contrárío, apresentain
sernelhanças cornposicionais (tanto em ternos rnineralógicos quanto
nas características geoqufnicas) , padrão geocronológico con
faixas de idades muito próxirnas, nostran os nesmos típos de
enclaves quartzo rnonzodiorÍticos / quartz o dioríticos ef a exemplo
dos outros granitóides do conpLexo, feições intrusivas nos
metassedimentos encaixantes tanbém foran observadas. A
existência de rnaior grau de deforrnação em suas rochas justificase pela sua própria disposição cartográfican geralrnente como
borda de outros corpos do conplexo e, não raro, junto a
importantes feições tectônicas.
Embora con figação contínua no napa geológico, a área rnaior
de ocorrência destes granitóides, que ocupa as porções feste da
Folha Barra do chapéu, centro noroeste da Folha Araçaíba e centro-sudeste da Fofha Ribeirão Branco pode ser considerada, a
grosso nodo, pela existência de dois tipos de granitóides nais
ou menos distintos. o prirneiro deIes, caracterizado pela rnaior
ocorrência de granitóides porfiróides a biotita e hornblenda, é
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mais freqüentemente observado na área da Folha Ribeirão Branco
(nordeste da área), enquanto que na porção mais centro-sudoeste
da área, passam a predoninar granitóides mais claros
( leucogranitóides ) , com menor incidência de máficos e de meqacristais de feldspato alca1ino.
os tipos predorninantenente porfiróidês (porção nordeste da
área) são de cornposição granodiorftica (predoninante) a
nonzogranltica no diagrama QAP (Figura 4.3). Estes granitóides
porfiróides são compostos por ulna matriz (Fotos 3 e 4l de
granulação rnédia, cinza ¡nédio, em geral orientada (por vezes
defornada) , con quantidade variáveI de rnegacristais rosados de
feldspato al-caIino, concordantes, ou nãor com a orientação da
natriz. os constituintes principais são ptagioclásio, feldspato
alcalino, quartzo e biotita, alérn de hornblenda, en proporções
zircáo e apatita
bem inferiores. opacos (magnetita) , titanita,
são os acessórios rnais comuns (Tabe1a 4.2). Nas porções rnais
deformadas nota-se forte epidotização. Veios granfticos rnais
finos, em geral cinza claro a rnédio, são freqüentes. Já veios
e/ou bol-sões pegmatfticos róseos, embora presentes, são ¡nais
raros. Ern ter¡nos de aspectos gerais da rocha/ estes granitóides
são muÍto parecidos con os tipos observados no Granito Barra do
chapéu, situados na porção centro-sudoeste da área.
Na porção sul-sudoeste da área, a principal ocorrência destes granitóides aparece circundando a área do cranito Barra do
chapéu, a nordeste, norte e noroeste deste. Nesta porção dos
Granitóides orientados são marcantes faixas com forte
defornação, cono observado na sua borda NE, junto a irnportantes
l-imites tectônicos, onde estes granitóides acham-se ernpurrados
por sobre os metassedirnentos da Formação Água clara (Anexo A) .
Em geral- os litotipos predorninantes são granitóides rosados
a cinza rosados claros, por vezes nesocráticos, de granui,ação
média a grossa, com orientação dêsde incipiente a forte
deformação (Leuco granitóides cataclásticos são descritos), de
composição predominantenente rnonzogranÍtica e constituidos por
plagiocJ-ásio, K-feldspato e quartzo. Biotita e hornbLenda/
somados, raramente u.ltrapassan 52 da rocha, enquanto que opacos,
titanita e apatita, aÌém de cl-orita (que aparece associada à
biotita) são os acessórios principais. Termos corn megacristais
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Foto 3.

Amos

tras de
"t..rl
tóide orienta-

do, uma com EC
SF e outra poIida/únida. Em
amarelorK-F e,
cinza claro a
rosado, plagio
cIásio.

Foto 4.
Aml": Granitóide

Orientado/defor
mado, com ECSF;
TC-z: Granito
Barra do Chapéu.
Notar semelhança da matriz,
embora a Am1 eg
teja fortemente
orientada.
o¡+--jtt

de dois centimetros de K-feldspato são também
observados. Uma amostra de veio (VA-1") com análise petrográfica
indicou tratar-se de monzogranito.
Em diversos af l-oramentos destes granitóì-des f oram
constatados enclaves de rocha de granulação mais fina, €ñ geral
orientadas, de coloração desde cinza médio a cinza escuro (Foto
5, amostra GD1-A) . Por vezes estes Iitotipos são vistos em
concentrações de rnatacões, como na porção centro-norte da Folha
Araçaíba, onde, pela relativarnente extensa área em que se
registrou a presença de matacões destes tipos de rocha, foi
em torno
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delinitada no mapa geoÌógico (PstcEDr Anexo A) , junto ao contato
granitó ides / Fornação Água cLara. Estes enclaves são de
composição predorninante quartzo rnonzodiorÍtica, por vezes
quartzo monzonitica, corn mineralogia dada por plagioclásio, KC. TRES CORREGOS
b1

n

1o quortzolito (silexito)
1b gronitóides guqrtzosos
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Figura 4.3 . Diagrama QAP dos granitóides Três córregos e de
veios granÍticos neles.
feldspato, biotita, hornbfenda e quartzo. En algunas amostras, o
quartzo aparece en proporções um pouco superiores à hornblenda
e, em apenas una das amostras con seção delgada, à biotita
(Tabeta 4.1) . Dentre os minerais acessórios mais comuns aparecem
zírcão e apatita. carbonato e epídoto estão
opacos, titanita,
presentes èm algunas amostras.
os contatos entre estes granitóides e as demais unidades do
conplexo Três córregos são mantidos no mapa geológico (Anexo A)
cono aproxiÍìados, una vez que não se encontrou afloramento que
possibilitassen a sua rnelhor caracterização. Entretanto, com as
unidades metassed inentares do conplexo Metanórfico Apiai-Mirim e
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N-ne de pontos

/sericita
da Formação Água Clara, os contatos são bruscos, intrusivos, ou
através de importantes feições tectônicas, cono na porção
central da Folha Àraçalba, onde se ten estes granitóides
empurrados por sobre as rochas cal"c iossi I icáticas , anfibolitos e
quartzitos da Formação Água C1ara, com defornações intensas nos
envolvidos. Feiçóes intrusivas destes
diversos litotipos
Granitóides orientados nas rochas calciossiÌicáticas e nárnores
irnpuros desta formação também foran observadas naquela região.
M-muscov.

s.3. suíte Porfiróide (Pstccp)
Esta suíte engloba os granitóides porfiróides mapeados na
escala L:50.000 na área das folhas Barra do chapéu e Araçafba
(Bistrichi et aL. 1"985) e Ribeirão Branco (Theodorovicz et af.,
4.
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Foto 5. Amostras de encla
ves: ET-25, com
ECSF (rnuito pou
co K-F), no Gra
nito Barra do
Chapéu; GD1--4,
nos Granitóides
Orientados (as
manchas claras,
maiores, são do
rnarteJ-o)

.

1986), cujas denominações foram adotadas por aqueles autores.
Dentre os corpos mapeados destaca-se, pel,a dj-mensão batol,itica na porção centro-sudoeste da área estudada, o Granito Barra
do Chapéu (PStcGpBC, no Anexo A), que envolve em seu interior o
Granito Lajeado, corpo de dimensões reduzidas e características
distintas desta suÍte e que tem sua descrição à parte. os demais
granitos são menores em área de exposição, mas ainda assim
abrangem grandes áreas (mapa geológico, Anexo A) e são os
denominados Granito Saival (PStcGpS), na porção NE da Folha
Araçaiba,' Granito Córrego do Butiá (PStcGpCB), NW da Fo1ha Barra
do Chapéu; Granito Capote (PStcGpC), no extremo nordeste da área
estudada e o Granito Paiol de Telha (PStcGpPT), no extremo NE da
Folha Araçaiba. Corpos granitóides menores, sem denominaÇão,
cartografados em meio a outros Iitotipos, foram incluidos na
suÍte e são referidos no mapa geotógico com a mesma simbologia
do corpo da suíte que lhe seja mais próximo.
Em geraÌ estas rochas podem ser descritas como granitóides
de granulação média a grossa, orientados ou não, cujo caráter
porfiróide é dado peLo desenvolvimento de megacristais euédricos
ou ovalados de K-feldspato em meio a uma matriz de granulação
rnédia e cor cinza claro a médio (rnesocrática) (Fotos 4, amostra
TC-z; 6ì 7; 8; 9ì e 10). A textura ê predominantemente granular
hipidiomórfica e a composição predominantemente granodioritica.
Das anáIises petrográfj-cas realizadas, êil que se efetuou

39

contagen de pontos (megacristais e matriz), obteve-se que estes
granitóides são constitufdos principalmente por monzogranitos (a

maioria) e por quartzo monzonítos, alérn de granodioritos e
quartzo monzodioritos, en nenores proporções (Figura 4.3). cono
se pode verificar na Tabela 4,2r pLagioclásio é o constituinte
rnineral de maior abundância, con teores que variarn de 36 a 492,
seguido por K-feldspato (17 a 36?)f quartzo (L2 a 272), biotita
(3 a L42) e hornblenda (2 a 92), os rninerais acessórj-os mais
zireáo, apatita e
comuns são opacos (rnagnetita), titanita,
clorita, esta freqüentemente associada à biotita, Muscovitaserícita, carbonato e epldoto podem aparecer, eventualmente.
os megacristais de K-feldspato podem atingir I centímetros
de eixo maior, corn predoninância das dinensões de até 3-4 cn,
sendo freqüentes geminação carJ.sbad e incfusões de biotita" A
proporção de megacristais em reLação à matriz é bastante variável-, ora predorninando rnegacristais, ora matriz, o gue resufta em
diferenças na granuLação e na cor da rochaf ou seja, mais rosada
e de granulaçáo mais grossa e mais escura e de granulação mais
f ina, respectivamente.
São freqüentes nestes granitóides, principalnente en
afloramentos do Granito Barra do chapéu/ encfaves básicointernediários, de dirnensões variadas, de cor cinza nédio a
escuro, de qranulação fina a rnédia (Foto 5, amostra ET-25) e de
cornposição quartzo diorítica a quartzo monzodiorÍtica (Figura
cono quartzo
4.2) Petrograf icanente são classificados
dioritos / quartzo monzodioritos gnáissicos, constituidos por
pJ.agiocJ.ásio, feldspato alcalino, quartzo, biotita e hornblendaf
atém de titanita, opacos, apatita e zi-rcão, cono os rninerais
traços mais comuns (Tabela 4.1)
Em alguns afloramentos são observadas, junto aos enclaves
bás ico- intermediár ios
descritos, feições rrnigmatiticas" e
assemeJ.hadas, possiveJ.mente resultado
de
assimilação
parcial/fusão parcial dos enclaves pelo corpo granítico.
Veios graníticos e/ou apì.íticos centimétricos a decimétri.cos, representando fase ou fases granÍticas tardias, são
observados em todos os granitos da sufte estudados. são en geral
granitos de granulação rnédia, localmente fina, cinza cfaro a
rnédio, por vezes rosado. Uma amostra de veio analisada,
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Foto 6 ^ Granito
Barra do Chapéu.

0õ
HCü
intrusivo no Granito Barra do Chapéu, indicou tratar-se de
quartzo monzonito contendo plagioctásio, K-feldspato, quartzo e
biotita, como constituintes principais e,, hornbJ-enda n opacos,
titanita, zireão e apatita como minerais acessórios.
Os contatos destes granitóides com as unidades
metassedimentares são em geral bruscos e dj-scordantes e, muitas
vezes, são tectônicos. Particularmente importantes são as
feições observadas na borda oeste do Granito Saival, cujos
contatos com as rochas calciossilicáticas da Formação Água Cl-ara
se dão por uma i-ntrincada faixa de falhamentos por

Foto 7. Face oposta da amostra
6
da
foto
(Granito
Barra
do Chapéu); com
ECSF.

4L

,itiroto B. Granito
Barra do ChaPéu
(com ECSF). Notar orientação.
Comparar com

as

fotos3e4dos
Granitóides Orientados.

empurrão, onde as rochas calciossilicáticas são jogadas de
oeste para leste por sobre o Granito Saivat (Anexo À). Ali,
são
injetados nas calciossilicáticas
veios granÍticos
deformados e a elas paralelizados, resultando num aspecto
bandado ao conjunto, com intercalações entre bandas granilonitizadas e bandas calciossilicáticas,
nfticas/apllticas
tanbérn def ormadas.

Exposições de rochas calciossilicáticas e diversas de
xistos da Formação Á,gua C1ara aparecem na área do Granito Barra
do Chapéu, sendo interpretadas aqui como tetos pendentes.

Foto 9. Arnostra
do Granito Saival, com e sem
ECSF.
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Foto L0. Granito Saival-, com
ECSF. Os prismas
maLs

escuros

(porção inferior
da amostra) são
hornbl-enda.

11.5.4 Granito Lajeado (PStcGI¡)
No interior do Complexo Granitico Três Córregos, o Granito
Lajeado é o único corpo cartografado que foge da caracteristica
principal
(porfiróide)
apresentada pelos demai-s, sendo
caracterizado como um granito l-eucocrático, cinza claro
(levemente rosado), microporfirÍtico,
de granulação fina a
média, com estrutura maciça e com incipiente orientação (Foto
11). Acha-se localizado na área do Granito Barra do Chapéu,
porção centro-sudoeste da Folha Araçaiba.

As análises petrográficas realizadas indicaram tratar-se
de monzogranitos local-mente microporfirfticos (megacristais de
microclinio
até
um
centímetro raros
maiores de
micropertítico), constituÍdos por pJ-agioclásio, K-feldspaton
quartzo e biotita, esta em porcentagern não superior a 52. os
cristais de plagioclásio podem mostrar zoneamento, com bordas
mais sódicas e ì-ímpidas, enquanto que biotita acha-se alterada,
parciaÌ a totaJ-mente, em clorita. Como minerais acessórios mais
freqüentes aparecem opacos, titanita, zircão e apatita, alérn
de, mais raramente, hornblenda, muscovita-sericita, clorita,
carbonato e alanita.
4.6 suite Granítica Pós-Tectônica (Eo-¡
É representada, hã área estudada, pelos granitos Sguário
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Foto 1"1. Amostras do Granito
Lajeado, com e
sem ECSF. Notar
tênue orientação na L-5.

(1, e 2) e Correas (EOco). O Granito Campina do Veado,
também aqui descrito, Por não ocorrer na área, não
mapa geológico (Anexo A).

embora
figura no

4.6.1 Granito Sguário (EOsg)
Aparece na porção sudoeste da Folha Ribeirão Branco, norte
da área estudada (Anexo A). Tem sua representação cartográfica
obtida de Theodorovícz et a7. (l-986), onde são destacadas duas
fácies, uma predominante, representada por granitos porfiróides
(EOsg 1) e, outra de menor expressão em área, situada na porção
central do corpo, constituida por rrmicro-adamelitostt ( EOsg 2) .
Uma terceira fácies, referida por aqueles autores mas não
representada em mapa, é citada na porção norte do corpo e
rapakiviticor'.
constitui-se de "biotita grani-to porf irÍtico
Esta última fácies não foi aqui estudada, uma vez que nos
trabalhos de canpo efetuou-se coleta de amostras principalmente
na faixa sul do corpo e na porção central (granitos finos).
Os granitos porfiróides são cinza rosados claros a avermel-hados, de estrutura maciça, de granulação nédia a grossa, Por
vezes destacando-se megacristais maiores (até 2-3 cnt) de Kde
e agregados ou mesmo cristais
feldspato pertÍtico
aproximadamente um centÍmetro de guartzo (Foto L2), o que dá um
aspecto porfiróide à rocha. Conposicionalmente situam-se no
Iimite dos campos sienogranito/rnonzogranito e os minerais
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Foto t2

Granito

Sguário

L;

ECSF
úmida.

pol ida /

E

com

tsqr-e
'\',-,

0ffiCü

quartzo e
são
K-feldspato,
com biotita (marrom, parcial-mente cloritizada)
apresentando teores em torno de 5-6e". os minerais acessórios

constituintes
plagioclásio,

prr-ncrpar-s

são opacos (magnetita), titanita, zírcão, apatita e allanita.
Carbonato e/ou fluorita podem aparecer em microvênulas e,
sericita, epídoto e clorita, como minerais secundários.
Os contatos destes granitos com as encaixantes são
intrusivos ou tectônicos, podendo aparecer feições rnigrnáticas
l-ocalizadas, com injeções de veios e/ou apófises graniticas.
Nos Limites por falha são comuns brechação e epidotì-zação.
sao
localmente
microgranulares
registrados
(Theodorovicz et aL. l-986).
O corpo separado na porção central constitui-se de granito
de granulação média a fina, onde aparecem dois extremos em cor:
um tipo predominante, cinza claro a médio (Foto 13), e outro
avermelhado a vermel-ho carne. Pode ser considerado, pelo menos
pela existência de megacristais
localmente, como porfirítico,
(até 1- cm) de K-feldspato e quartzo em meio à rocha mais fina.
A composição ê sienogranitica, dada por K-feldspato, quartzo,
plagiocl-ásio e biotita, esta em proporções inferiores a 52. os
minerais traços são apatita, opacos (magnetita), muscovitasericita (secundária), epÍdoto e ctorita (Tabela 4.3).

Enclaves
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Foto l-3. Granito
Sguário 2; com e
sem ECSF.

4.6.2 Granito Correas (EOco)
Ê, um corpo alongado de direção SSW-ENE, localizado na
porção noroeste da Fol-ha Araçaiba, a sul do Granito Sguário e
distante aproxirnadamente 2 a 3 km deste. É muito semel-hante ao
tipo porfiróide descrito para o Granito Sguário (Eosg 1-) e,
TabeIa 4.3. Conposição mineralógica rnodal dos granitos da Suite
Pós-Tectônica (em ? ; t=traço).
LITOTIPOS

AMOSTRAS

KF PL QZ B H O T Z A M C E CL QAP

GRANTTO

Sgl--A
Sg2-G

422428658 10284-

tt
t

co-2
co-5
co-7

33382s2263434
4421292-

t
t

cv-1

51 :..237

SGUÁRIO

GRANITO
CORREAS

GR.CAMP.DO VEADO

KF-feldspato potássico
PL-plagiocl-ásio
QZ-quartzo

B-biotita

H-hornblenda

O-opacos

T-titanita
Z-zircáo
A-apatita

M-muscov. / sericita

t
t

tt
tt
t

1-t
-3t
t3tt

t
t

N

3b3s8
3a1-55

1 3b325
3 3a360
1 3b384
t

3a245

C-carbonato

E-epidoto
CL-cl-orita

na Pig.4.4
N-na de pontos
QAP-campos

a exemplo deste, seus contatos são francamente intrusivos ou
tectônicos. Brechas s j-l-icosas são observadas nos lirnites por
fal-ha e hornfels básicos foram observados, localmente, nas
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Foto L4. Granito
Correas; com e
sem ECSF.

Streckeisen 1973 (IUGS)
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Figura 4.4

Diagrama QAP dos granitos da Suite Pós-tectônica.
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encaixantes (Goraieb et al-. l-987).
Constitui-se de granito inequigranular, de granulação
média a grossa, cinza rosado a avermelhado, com textura
porfiritica
representada por megacristais de K-feldspato
(rnicroclinio pertítico) de até 3 cm e tambérn por quartzo

até um centimetro (Fotos 14 e 15).
Composicionalmente variam de monzogranitos a sienogranitos
(Figura 4.4) e seus constituintes principais são K-feldspato,
plagioclásio e quartzo güe, somados, atingem, 952 da rocha. Em
seguida aparecem biotita parcialmente cloritizada, clorita,
muscovita-sericita (secundária), opacos, carbonato e apatita.
(agregado?) de

Foto l-5. Granito Correas,
polida/úmida;
e com ECSF.
Notar
semeIhança com o
Granito Sguár10.
L2) .

(

Foto

4.6.3 Granito Canpina do Veado
Este granito não aparece na área estudada, não constando do
mapa geoì-ógico (Anexo A). É aqui considerado para correlação con
os granitos Sguário e correas, uma vez que foi objeto de col-eta
de amostras nas primeiras etapas de campo e tambérn por ter sua
descrição e un razoáveI número de amostras anal-isadas por
Theodorovicz et al,. (l-986) , que correlacionaram-no ao Granito
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Sguário. Tem sua área de afloramentos em vales rebaixados e
liberados da rrcapart formada pela Bacía do Paraná, situada cerca
de

1O km

a norte-noroeste do Granito Sguário.

granitos de estrutura maciça,
inequigranulares, localmente porfírftícos, de textura granular
hipidionórfica, de composição sienogranftica, cuja mineralogia é
dada por K-feldspato (cerca de sot), quartzo, plagioclásio e
pequenas manchas de biotita cloritizada. Cono traços aparecem
opacos, clorita, muscovita-sericita (secundária) e carbonato.
É

constitufdo por
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5.

IJITOcEOQUÍUICA

Neste capÍtulo são apresentados e discutidos os dados de
análises quimicas obtidos para a área, tanto no ânbito deste
trabalho
como daqueles encontrados na bibliografia.
Prirneiramente, ño iten 5.1, apresenta-se uma sfntese dos
trabalhos já realizados de geoquimica de rochas de interesse
para a área, destacando-se suas principais concJ-usões, inclusive
as de ordem tectônica. Segue-se a caracterização dos litotipos
analisados especificamente neste trabalho (iten 5.2) e, por fim,
o tratamento e discussão dos dados obtidosr Do item 5.3. Na
confecção da maioria dos diagramas geoquÍmicos, contou-se com
programas de computador fornecidos por H.H.Ens, cujos resumos
foram publicados por Ens & Yamamoto (L992).
5.1 Estudos Prêvios
os dados prévios referentes a anáIises quÍmicas das rochas
para a porção sudoeste da Faixa Apiai são ainda precárj,os. As
primeiras aná1ises completas de rochas graníticas desta região
(elementos maiores e traços), foram publicadas por Gomes et aL.
(L975a, b), que apresentam dados de SL anáIises quÍmicas, sendo
26 delas pertencentes ao rrMaciço de Três Córregosil, nos estados
de São Paulo e Paraná. Os autores caracterizaram os maciços de
Itaoca, Três Córregos e Cunhaporanga como de natureza
adamelitica e o rrMaciço de Canpina do Veadorr como de natureza
granÍtica. Discutindo histogramas de composição para diversos
óxidos, Gones et a7. (op. cit. ) concJ-uem que as rochas do Maciço
de Três Córregos possuem, em geral, composição mais
granodioritica que as do Maciço de ltaoca. Dentre as amostras do
Maciço de Três Córregos analisadas por aqueles autores, d,ez
acham-se localizadas na área aqui estudada (Anexo B), de modo
que estes dados (Tabela L, Apêndice l") serão discutidos
juntamente com os resultados obtidos nesta Dissertação.
Na área da Folha Ribeirão Branco, estudos geoqufmicos efetuados por Theodorovicz et al. (l-986) caracterizaram os ortognaisses do Complexo Metamórfico Apial-Mirirn (Granitóides
Orientados, Anexo A) e os granitos Capote e paiol de Telha
(ambos pertencentes ao Complexo Três Córregos) como do tipo T,
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pouco diferenciados. Os granitos Sguário e Campina do Veado
também foram considerados como do tipo I, no entanto, bastante
diferenciados. Parte das anostras (25) analisadas por
Theodorovícz et a7. (1986) situa-se na área estudada (Anexo B) e
seus resul-tados analfticos (Tabela 2, Apêndice 1-) são
reinterpretados e discutidos juntamente com aqueles obtidos
nesta Dissertação.
Goraieb et a7. (1987, l-988) apresentaram estudo com ênfase
nas mineralizações do Granito Correas (corn análise qulrnica de
uma amostra, Tabela 2, Apêndice l,) . Este granito ê definido
rrcomo unidade intrusiva pós-tectônica de caráter anorogênico
distensivo em ambiente cratogênico, apresentando caracteristicas
de especialização metalogenéticarr. Tais autores correlacionaram
o Granito Correas à Suite Intrusiva Serra do Mar de Kaul et al-.
(L982) e Kaul (l-984), e sugerem uma relação genética desse
granito com o Granito Sguário.
Chiodi Filho et a7. (1989), em estudo de elementos terras
raras para caracterização e avaliação metalogenética de
granitóides no Escudo Paranaense (envolvendo porções do pR e
SP), colocam o Complexo Três Córregos no grupo dos granitos précol-isionais, com filiação granodiorftica e de origem mantélica.
Estes autores correlacionam os granitos Sguário e Campina do
Veado aos granitos Morro Grande e Banhado, por el-es tidos como
sin-coÌisionais, de fitiação rnonzogábríc,a/sienogranitica e de
origem crustal.
l{ernick et al. (1990a, b), êh estudo comparativo entre os
complexos granitóides cunhaporanga e Três Córregos no Estado do
Paraná consideram, baseados nos diagramas Ba x Rb e Sr x Rb, que
os termos Litológicos principais de arnbos os corpos
(sienogranitos, monzogranitos, granodioritos) apresentam o mesmo
processo evolutivo, cujo vÍnculo é o processo de cristalização
fracionada. No diagrama Ba-Rb-sr, âs amostras do complexo Três
Córregos situam-se, principal-menter r"ro campo dos granodioritosdioritos. Com base no estudo da tipologia de zircão (pupin,
1980) os autores classificam o Complexo Três Córregos como per'
tencente à série cáIcio-aLcalina de nédia temperatura. Em termos
tectônicos, wernick et a7. (op. cit) interpretam os complexos
Cunhaporanga e Três Córregos como relacionados a geração por
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arco magmático cuja subducção teria ocorrido de NhI para

SE,

concordando com Soares (L987, L988).

5.2 Litotipos Estudados
A escolha das 40 amostras para as análises qufmicas
(elementos maiores e traços) teve o intuito de representar os
principais
conjuntos titológicos
existentes
na área,
enfatizando-se assim os granitóides pertencentes ao Complexo
Três Córregos. O mesmo critério foi adotado para a escolha de l-0
entre estas amostras para análise de Elementos Terras Raras
(ETR). Nesta seleção priorizou-se amostras cujos aspectos
macroscópicos e microscópicos não indicavam alteração
intenpérica e/ou hidroternal. Quando de granulação grossa,
partiu-se de grande volume de material por amostra (até 3-4 kg),
com britagem e quarteamento, para posterior envio ao
laboratório.
A seguir são relacionadas as amostras analisadas com as
unidades descritas no capitulo 4, envolvendo os Augen Gnaisses,
o Complexo Granftico Três Córregos e a Sufte Granftica PósTectônica. No Anexo B acham-se assinal-ados os pontos de coleta
das amostras analisadas. A Tabela 3 (Apêndice 1), apresenta os
dados das análises quÍrnicas realizadas.
5.2.L Augen Gnaisses
Foram selecionadas 5 amostras, das quais duas referem-se a
augen qnaisses propriarnente ditos (MN-l- e MN-2), duas a enclaves
(ou xenólitos) (MP-1 e MP-14) e a última, a veio granítico que
corta os dois outros litotipos (Tabela 3, Apêndice f-).
As amostras MN-l- e MP-L foram analisadas também para ETR,
cujos resultados constam da Tabela 3, Apêndice L.
5.2.2. Complexo Granít,ico Três Córregos
Do total das amostras, 29 pertencem a litotipos englobados
neste Cornplexo, sendo L2 dos Granitóides orientados e enclaves,
l-5 na Sufte Porfiróide e enclaves e 2 do Granito Lajeado.

5.2.2.L. Granitóides orientados e enclaves
conforne descrito no item 4.L.3.3 , estes litotipos são
¡nuito senelhantes petrograficanente aos da Sufte Porfiróide e
apresentamf tambérn, nesno comportanento geoquírnico, rnotivo pelo
qual terão seus resultados discutidos conjuntamente (iten 5.3).
No total-, foran analisadas L2 amostras destas rochas (Tabel-a 3l
Apêndice 1), sendo cinco de granitóides (4M1, AM3-4, ÀM4-H, E1-c
e E2-A), seis de enclaves quartzo rnonzodioríticos (cD1-4, cDL-C,
GDI-D, cD2-A, cD2-B e cDz-C) e uma de veio granitico (VA-l-) .
Duas anostras de enclaves (GDI-A e cD2-C) foram anaLisadas
para deterninação de ETR (Tabela 3, Apêndice 1).
5.2.2.2 Suíte PorfLróide e enclâves
É o conjunto que teve o maior núrnero de amostras analisadas
(15), assirn distribuldas (Tabela 3, Apêndice 1-): cranito Barra
do Chapéu, dez anostras, sendo seis de granitóides (TC-z, 'IC-]-4,
TC-l-s, TC-L6, ET-48 e ET-50), três de enclaves quartzo
monzodioríticos (ET-21, ET-25 e ET-5L) e uma de veio (VA-2) que
corta o granitóide da amostra TC-15; cranito Saival-, 3 anostras
(S-1, S-5 e S-15); e, co¡n urna arnostra cada, os gTranitos Córrego
do Butiá (B-2) e PaioL de leLha (PT-l).
Destas amostras, quatro foran tanbén anaLisadas para ETR,
sendo três do Granito Barra do chapéu (TC-15, ET-48 e ET-5L) e
urna do Granito SaivaL (S-15),
5.2.2.3 cranito Lajeado
Duas amostras (L,-5 e L-16) deste granito foram analisadas,
u¡na delas (L-5) tanbém para ETR.
5.2.3 guíte cranítica Pós-Tectôníca
Desta sufte foran anal-isadas 6 anostras (TabeLa 3, Apêndice
1), sendo três do Granito correas (CO-2, CO-5 e CO-7), duas do
Granito Sguário (Sg1-A e Sg2-c) e una do cranito Campina do
Veado (cV-L), A anostra CO-7 foi tanbé¡n analisada para ETR.
5.3 Rêsultadoa Obtldos
os resul-tados das análises qufnicas real,izadas para elemen-

tos maiores, traços e terras raras, estão apresentados na TabeIa
3 (Apêndice 1-).
Alé¡n das 40 amostras da área, fora¡n analisadas duas outras
(TabeÌa 5.1), cujos dados quírnicos já eran conhecj-dos através de
análises efetuadas en laboratório do canadá, corn o objetivo de
se ter uma avaliação conparativa dos dados obtidos, conforme
referido no ite¡n 2. 5.
TabeLa 5.1. Dados comparativos de análises qulnÍcas realizadas
em duas amostras padrão. NF10 e NF15 são os resu.Itados en
Iaboratóríos do Canadá que correspondemf respectivamente, às
amostras PT-2 e cv-z, cujos dados foram obtidos na GEOSOL.
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Na confrontação dos resuLtados, observa-se que a primeira
amostra (NF10/PT-2) apresenta erros geraLmente próxinos ou inferiores a 5?. Dentre os óxidos, apenas K2O ul-trapassa os L0&
(I2 t6AZ), enquanto que, dentre os traços, os maiores erros são
para Cr (+79,42), Ba (-15,33?), Ni (+L2 t52), Nb (-12,5å) e Rb (11,768) . A outra anostra (NF15/CV-2) apresenta discrepâncias
maiores, chegando a 508 (para nenos) de P2o5. Nos demais óxidos
as ¡naiores diferenças são para Fe2o3 (rL6t44Z), yfg? (+!e,262l ,
KZO (+9,8å) e Na2O (+8,53å), ao passo que entre os traços são
para Sr (+25,632\ | Zr (+22 1222), V (+18,188) e Rb (+1 5,55å). En
que pese a relevância das diferenças encontradas quando observadas algurnas das porcentagens isoladamente, adrnite-se aqui que as

mesnas não chegan a conpro¡neter a análise e interpretação dos
dados, como se verá nos diversos diagramas geoquÍmicos.

5.3.1 ElenentoE naiores
A análise dos dados obtidos para as 40 amostras, con base
nos elementos naiores, indica a existência de três gruparnentos
litológicos principais: a) augren gnaÍsses e seus encLaves,. b)
granitóides Três córregos e seus enclaves; e c) granitos da
Sufte Pós-Tectônica. As três amostras de veios granlticos não
chegan a definir um grupo,. duas delas (VA-l e VA-2) apresentam
comportarnento semeLhante ao de suas encaixantes (granitóides
Três Córregos) (e.9r. Figura 5.12) e, a outra (MA-1), aparece con
certa freqüência em campos caracterlsticos dos granitos póstectônicos (e,9r. Figura S.6) .
considerando-se que os dados petrográficos de rochas graníticas constituem-se ern irnportantes el-enentos na distinção de séries granitóides que, por sua vez, podem auxil_iar na discriminação de ambientes geradores dessas rochas, apresenta-se na Figura 5.1-, o diagrana QÀP de todas as amostras com análise petrográfica modal .
Neste diagrana as amostras dos augen gnaisses fora¡n colocadas junto corn todas as outras de encLaves que, corn exceção de
una (GD1--C) , dispõem-se nos canpos dos quartzo rnonzodioritos e
dos quartzo dioritos, enquanto as anostras dos granitóidès Três
córregos ocupam, na sua rnaioria, o canpo dos rnonzogranitos,
algunas o dos monzodioritos e, outras, o dos granodioritos. As
anostras dos granitos pós-tectônicos são de conposição
sienogranftica. As três anostras de veios granfticos rnostram
distribuição aleatória, uma no canpo dos rnonzogranitos (VA-l),
outra no campo quartzo rnonzonftico (VA-2) e, a úrItina, no d.os
sienogranitos (MA-1).
O conjunto das arnostras dos granitóides Três córregos e dos
enclaves, quando analisados dentro dos carnpos de variação das
séries granitóides de Lameyre & Bovrden (1-gïz), apresenta nltida
afinidade con o campo da séríe cáIcio-alca1ina granodíoritica de
nédio K (Figura 5.1). As amostras dos granitos pós-tectônicos
situan-se, coerentemente, no canpo 7, de recobrinento de
granitóides fornados por fusão crustal.
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Figura 5.1-, Diagrana QAP con todas as amostras ora analisadas e
com os campos de distribuição das séries granitóides (de Lameyre
& Bo$¡den, L982).

De acordo com os campos de distribuição das rochas granlticas dos tipos I, S e A no diagrama QÀP, de Bol,rden et a7., !984
(páS.9), as rochas granitóides do conptexo Três Córregos situanse exclusivamente no campo do tipo I (que corresponderian a rochas derivadas de rochas fgneas de conposição gabróica a granftica),
enquanto que os granitos da Sufte pós-Tectônica
predominan no campo do tipo A (granitos anorogênicos
representados por pequenas intrusões de caráter pós-tectônico)
havendo, neste úItino caso, recobri¡nento com o campo do tipo s.

A Figura 5,2 apresenta as relações percentuais bivariantes
de óxidos versu.s sfÌica (diagranas de Harker) para as 40
amostras anaJ.isadas. Destaca-se, af, a correlação linear
negativa com o aumento de sílica, dos óxidos CaOf FeO, M9O,
Fe2o3 e P2o5. conportanento seneLhante, embora com nenor
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definição, apresentam os óxidos TiO2, MnO e Al-2O3. o diagrarna
KZO versus Sio2 nostra, coerentenente, correlação positiva,
enquanto que o Nazo nostra teores variáveis entre 3 e 4¿.
A tendência coLinear e a baixa dispersão mostrada peJ-as
anostras dos conjuntos dos granitóides Três córregos è de seus
enclaves sugere urna origern cogenética, por díferenciação magrnática. No entanto, as anostras de augen gnaisses e seus encl-aves
(quadrados vazados, na Figura 5.2), constantemente fornan
conjuntos destacados do al-inhamento das demais rochas, sugerindo uma f il-iação genética distinta. Coerentemente, as a¡nostras da Sufte Pós-Tectônica, agrupan-se no extremo com naior
teor de sll-ica dos d j-agrarnas.
Os diagrarnas de Harker para amostras da área com dados
obtidos, respectivarnent.e, por cones et a7. ( 197Sa) e
Theodorovicz et a7. (l-988), são nostrados nas figuras 5.3 e 5.4.
Conparando-se estas figuras coÌn a Figura 5.2 verifica-se urna
variação de sflica mais restrita (entre 66 e 75 å, na Figura 5.3
e entre 60 e 77 Z, na Figura 5.4)f coincidente com a faixa de
distribuição dos granitóides Três córregos da Figuya S.Z. Isto
sugere que as anostras anaJ.isadas, tanto por Gones e¿ a-2.. (op.
cit.) cono por Theodorovicz et aL. (op. cit.), restringirarn-se
somente aos granitóides, visto gue, nornalmente, os enclaves
rnostram sio2 < 60å. Nota-se, tambérn, boa concordância na
distribuição dos dados para a Sufte pós-Tectônica.
E¡nbora os dados não configurern trends be¡n defínidos verifj.ca-se, tanbém, boa coincidência quanto à corretação dos
e1e¡nentos ¡naiores vetsus sÍlica, e¡nbora os valores absol-utos
sejarn muitas vezes discrepantes. os diagrarnas da Figura 5.3
nostram certa correl_ação negativa para: CaO, Al2O3, MgO, TíOZ,
FeO, Na2O e P2O5r concordantemente com a tendência colinear
(ainda que co¡n rnaior dispersão) obtida com os dados deste
trabaLho (Figura 5.2). O mesno ocorre nos dì.agrarnas da Figura
5.4, con relação principalnente a: CaO, Mgo, FeO, A1ZO3, Fe2O3,
TiO2 e P2OS.
A Figura 5.5 apresenta diagrarna K2O x NaZO, con canpos
delirnitados segundo Middlenost (Ig7Sl , para todas as a¡nostras
aqui analisadas, o quaL ilustra o trend de enriquecimento de
K20, sugerindo diferenciação e a existência dos três grupos
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FÍgura 5.3. Diagramas de óxidos versus sflica para amostras de
granitóides da área, con dados de conìes et al-, (L975a) . Legenda
como na FÍgura 5.2.
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IitoJ-ógicos referidos no infcio deste ite¡n: a) augen gnaisses,
que situarn-se no canpo das séries sódicas,. b) granitóides Três
córregos e seus enclaves, no campo das séries potássicas; c)
granitos pós-tect.ônicos, que acham-se agrupados no lirnite das
séries potássicas e de alto K. U¡na anostra ee veio apl-ftico (MAL) que corta os augen gnaisses, situa-se na série de aLto K,
junto ao grupo dos granitos pós-tectônicos, o que sugere uma
eventual orige¡n associada à intrusão destes.
O conjunto anatisado, quando lançado no diagrarna AFM
(Irvine & Baragar, Lg7i,), correlaciona-se perfeitamente con a
sufte cál-cio-a lca 1Ína (Figura 5.6). Tanto as amostras dos
granltóides Três Córregos quanto as de seus encLaves situam-se
no canpo das suftes cornpressionais (petro et al . IgTg). As
anostras da sufte pós-Tectônica e dos veios granÍticos situam-se
junto à extrernidade de maior alcal-inidade do diagrama, onde são
parcialnente coincidentes os campos das suftes compressionais e
extensionais. A amostra com maior dispersão (Mp-14), novamente,
é representante de encLave de quartzo diorito gnáissico nos

augen gna j-sses.
No diagrana AFM (Figura 5.7) contendo os dados de Gornes et

al-. (L975a) as anostras situa¡n-se no caìnpo das suítes extensionais, coincidenternente com aqueLe da sulte pós-Tectônica e d.os
veios graniticos da Figura 5.6, o que sugeref novamentè, que estes autores consideraram apenas amostras dos granitos.
O diagrarna AFM (Figura 5.9) com os dad.os de Theodorovicz et
a7, (L986), enbora com dispersão un pouco maior que a da Figura
5.6, tambén rnostra que os granitóides Três Córregos e os
granitos pós-tectônicos pertencen à sulte cá1cio-alcalina
situando-se, os prineíros, predorninanternente no canpo das suítes
compressionais e, os pós-tectônicos, eÌn área de sobreposição
entre os ca¡npos das sultes compressionais e extensionais.
As rochas dos granitóides Três córregos e de seus encl_aves,
quando lançadas no diagrama K2O x SiO2 (Figura 5.9), coÍr os campos de rochas vul-cânicas de arcos nodernos de peccêriILo &
TayÌor (f976), ocupam os ca¡npos das séries cáIcio-alcalina de
alto K e shoshonitica (Figura 5.9). Esta distribuição é rnuito
sernelhante àquela apresentada por tùitson (LgAg, págs. 2:-I e
2L2), para as rochas da zona vulcânica central_ dos Andes e
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para as rochas plutônicas do batólito da costa do Peru, cujas
caracterÍsticas são tanbén de aLto K.
Já as amostras da Sufte Pós-Tectônica situam-se (Figrura
5.9) todasr no campo da série shoshonítica, enquanto que as
anostras dos augen gnaisses, dispõem-se no ca¡npo da série
cá Icio-alcal,ina .
A Figura 5.Lo apresenta diagrarna K2o + Nazo versus Sio2
para as amostras da área, con a nomenclatura das rochas
pJ-utônicas segundo cox et at. (I979) e com a 1ínha dívisória
entre as séries de magma alcalino e sub-alcal-ino de Miyashiro
(1978). NeLa observa-se que a quase totalidade das amostras
situou-se no campo da sé-rie alcalina, nuna faixa ¡nais ou menos
contfnua próxirna à linha divisória, cuja classificação varia de
sienodiorito (a maioria dos enclaves) e quartzo diorito a
alcaJ.igranito (a rnaioria dos granitóides Três córregos e os
granitos pós-tectônicos). Neste gráfico as amostras dos augen
grnaisses (com baixos teores de K2o) situarn-se alinhadas no trend
dos granitóides Três córregos e seus encÌaves, o que se
justífica pelos altos teores de Na2o, os maiores dentre todas as
amostras analisadas (Tabe1a 3, Apêndice 1). os seus encLaves,
entretanto, destoam, situando-se uma anostra (MP-L4) no canpo
sub-aLcaLino e a outra (MP-1) no alcalj-no, mas coln rel-ativamente
alta taxa de aÌcalinidade.
No diagrarna ]og cao/ (Kzo + Na2o) versus Sioz (Figura 5,1L) ,
a rnaioria das amostras dos granitóides Três Córregos situa-se no
campo dos andesitos cálcio-alca l inos normais de arcos rnagrnáticos
modernos (Brown, 1982). Já os enclaves ¡nostram certa dispersão,
con aLgumas amostras distribufdas na faixa do diagrana indicada
por aquele autor como de maior rnaturidade do arco.
No diagrana mul-ticatiônico R1-R2 (Figura 5.1-2) de De L,a Roche et al.. (1980), com canpos de ambientes tectônicos segundo
Batchelor & Bor¡¡den (L985), as aîìostras dos granitóides Três
córregos e de seus encl-aves situan-se nos canpos correspondentes
aos granitos caledonianos ou de soerguirnento pós-co1ísionais
(que, por sua vez, corresponderian aos granitos cálcio-aÌcafinos
de nédio a alto K de Lameyre & Bor,¡den, L982). Parte das anostras
dos granitos do conpl-exo Três córregos ocupa (tanbém à
semelhança dos granitóides caledonianos, segundo Batchelor
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& Bohrden, 1-985, páçt. 46), o canpo dos granitóides tardiorogênicosf que corresponderia ao grupo cálcio-alcalino
nonzonltico de al-to K de Lameyre & Bor¡/den (L982). Esta
distribuição (Figura 5.L21 configura, para as amostras dos
granitóides e seus enclavesf urn trend contlnuo entre os canpos 3
(granitóides cal"edonianos) e 4 (granitóides tardi-orogênicos ) de
Batchelor & Bovi¡den (op. cit.).
Ainda na Figura 5.L2t as amostras dos granitos da suÍte
Pós-Tectônica situa¡n-se junto ao campo dos granitos crustais, ern
área onde são pequenas as diferenças entre os campos dos
granitóides tardi-orogênicos, anorogênicos, crustais e pósorogênicos.
O padrão aLeatório de distribuição das anostras dos augen
gnaisses e seus encl-aves (Figura 5.L2l , reaf írrna o caráter distinto deste grupo de anostras em relação às rochas do Conpl-exo.

5.3.2 Elenentos traços e terras raras
Da Ínterpretação dos dados qufnicos nos diagranas de variação de el-e¡nentos traços em função de síl-ica e dos diagramas
de traços versus traços de Pearce et aL, (L9841 , verifica-se urna
boa discriminação dos ambientes tectônicos para as rochas
analisadas. As anostras dos granitóides Três Córregos e de seus
encLaves ocupan, no diagrarna Nb x SiO2 (Figura 5.13), o ca¡npo
dos granitos de arco vuLcânico e dos granitos colisionais,
enquanto que os granitos da SuÍte Pós-Tectônica comportan-se
corno granitos intraplaca, Indicações semelhantes são obtidas do
diagrarna Yb x sio2 (Figura 5.L4), sendo que a anostra Mp-L
(encJ.ave nos augren gnaisses) situa-se no linite entre os campos.
No diagrarna Rb x (Y + Nb) (Figura 5.15), o conjunto das
anostras (granitóides + enclaves) do ConpLexo Três Córregos comporta-se cono de ambiente de arco vulcânico, coincidindo com o
ca¡npo de dois granitos tardi a pós-colisionais (r'Adarnellott e
frQuerigutr) de Pearce et. a7., L984. As amostras da SuÍte pósTectônica situara¡n-se, coerentenente, no campo dos granitos
intraplaca, do nesmo nodo que as duas a¡nostras já referidas de
veios granlticos e una do cranito Saival. Comportanìento anômalo
apresentara¡n duas anostras do cranito Barra do chapéuf que se
situararn no campo intraplaca, nas rnuito próxino ao limite com o
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campo tipÍca¡nente de arco vulcânico.

No diagrarna ternário Ba-Rb-sr (Et Bouseily & EI sokkary,
1-975) (Figura 5.16), que indica o grau de diferenciação de
rochas granfticas, as a¡nostras dos granitóides Três Córregos e
de seus enclaves situam-se no campo dos granodior itos-quartz o
dioritos e as anostras da Suite Pós-Tectôníca, enbora con aJ-guma
dispersão, situarn-se junto ao campo dos granitos fortenente
diferenciados. Uma amostra do Granito Sguário (sq1-A) apresenta
naior teor de Ba, situando-se no limite dos campos dos granitos
norma j-s e dos anômalos. Os augren gnaisses ocorrem no campo dos
dioritos (menos diferenciados), enquanto que os seus encl-aves
situan-se um no canpo granodiorito-quartzo diorito e, o outrof
próxirno, ¡nas fora deste campo.
As fiquras 5.17 e 5.18 nostrarn os diagranas Ba-Rb-Sr con os
dados, respectivanente, de Gones et al-. (1975b) e Theodorovicz
et al-. (f-986). E¡nbora con certa dispersão das anostrasf pode-se
considerar, grosso modo, que tais diagramas indicam tendência de
conportamento nuito se¡nelhante ao da Figura 5. L6. A exceção rnais
marcante é una anostra do Granito Canpina do Veadof que aparece
no ca¡npo dos dioritos, indicando tratar-se de encLave pouco
diferenciado.
A fÍgura 5. L9 apresenta os aranhograrnas para todos os
enclaves e amostras dos .Augen cnaisses e a Figura 5.2o, para os
granitóides do Conplexo Três córregos. o padrão de distribuição
exibido pela totaJ.idade destes litotipos é compatfvel com o de
granitos de arco vulcânico (rnargen continental- ativa) e poderiam
ser correlacionados aos granitóides do Chile central (Pearce et
aL., L9A4), ainda que haja um enriquecirnento de Ba e um senslvelempobrecirnento de Yb nestas amostras, en conparação corn os dados
daqueLes autores (registre-se, novamente, o conportanento dos
augen gnaisses e seus enclaves, que ocupam as extremidades máxi¡na e ¡nfni¡na - da Figura 5.19). Feitas as nesmas ressalvas,
os conjuntos Iitológicos das figuras 5.19 e 5.20 poderiam ser
correlacionados tambén con os granì.tos colisionais (coIisão
contínente-continente) e, no caso dos granitóides Três Córregos,
tanto sin co¡no tardi-tectônicos. Os referidos aranhogra¡nas são
senelhantes àqueles da seqüência cálcio-alcalina dos granitóides
de Muniz Freire, no Estado do Espfrito Santo (Figueiredo &
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Neto, L99L).
os granitos da Sufte pós-Tectônica tnostram, nos
aranhogramas da Figura 5.2Lt conportanento que pode ser
correÌacionável con granitos intraplaca (de pearce et ã7.,
L9A4), embora ocorra enriquecirnento de Y e acentuado
ernpobrecirnento dê Yb na anìostra CO-7, o j-nverso do que ocorre
nos diagrarnas daqueles autores. con exceção da amostra do
cranit,o campina do Veado, que te¡n baixo teor de Bâ, estes
aranhogramas são conparávèis aos dos biotita granitos da região
de Muniz Freire, adnitidos como pós-col- is iona is e corn origern por
fusão crustal (Figueiredo & Canpos Neto, op. cit.).
Os padrões de distribuição dos Elenentos Terras Raras (ETR)
para as l-0 amostras analisadas estão apresentados na Figura
5.22. As fiquras 5.23 e 5.24 mostran os mesmos gráficos, mas
subdivididos, em augen gnaisses e enclavesf na prirneira, e
granitóides Três Córregos, na segunda.
O padrão apresentado pela arnostra MN-l (augen gnaisse), o
nais baixo ern relação ao condrj-to dentre as l-O anostras anal_isadas, sugere urna origern distinta para este litotipo. A amostra é
bastante fracionada, con enriqueci¡nento en terras raras Leves
(TRL) e empobrecinento en terras raras pesadas (TRp), con
estabilização em torno de 4 vezes o condrito, do Er ao Lu. Este
padrão é sernelhante ao padrão nédio de ETR de sedinentos
clásticos arqueanos (Figueiredo, tgBb); de gnaisses tonal-lticos
(Weaver & Tarney, 1980) com exceção de pequena anornalia positiva
de Eu nestes; e tambén guarda alguma seneÌhança com as
vulcânicas félsicas arqueanas do tipo FI de condie (L9Bj.).
A amostra MP-l-, considerada encl-ave nos augen gnaisses,
aprêsenta, por sua vez I o padrão rnais alto ern reLação ao
condrito dentre as amostras anal-isadas. É muito sernelhante ao
das três anostras de encLaves nos granitóides Três Córregos
(Figura 5.23), principalnente a anostra cDZ-C.
As amostras dos enclaves dos granitóides Três córregos (ET5L, GDI-A e cD2-C) mostram acentuado fracionamento, com enriquecinento en TRL e empobrecirnento en TRp, numa disposição
aproxirnadarnente paralela e con padrão nais enriquecido em
reLação ao condrito inversamente proporcional ao conte(rdo em
sflica. Enbora rnais enriquecidos e co¡n pequena anonal_ia negativa
campos
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de Eur assemelham-se aos padrões dos andesitos cál-c j-o-alcal-inos
de alto K e tanbén às vuLcânicas féIsicas do tipo FII (Condie,
1981).
Das quatro anostras dos granitóides Três córregos com análíse de ETR, três são do tipo porfiróide e uma (do cranito IJajeado) é rnicroporf irftica.
Enbora com padrões bastante
parecidos, co¡n grande fracionamento (enriquecidas em TRL, e
ernpobrecidas en TRP) e pequena ano¡naLia negativa de Eu (Fiqura

as amostras dos granitos porfiróides
são rnais
enriquecidas em relação ao condrito que a do cranito Lajeado e
esta exibe leve enriquecimento de Lu en rel-ação ao yb,
diferentemente das demaj-s. Os padrões das três amostras do tipo
porfiróide são muito parecidos com aqueles dos granitóides
cál-cio-afcaI inos deforrnados (granitóide noroeste) da região de
Piên, no Estado do Paraná, assurnidos como granitos de arco
vulcânico tipo andino (Machiavelli et aI ., 1991-).
Ern slntese, os padrões de ETR para os granitóides do coÍtplexo Três Córregos e seus encl-aves são bastante fracionados,
con enriquecirnento em TRL e ernpobrecinento en TRp, e pequenas
anomaLias negativas de Eu, características de granitóides de
seqÍiências cá lcio-aLcal- inas de ¡nédio a alto K.
O padrão de distribuição de ETR (Figura 5.22) para a única
amostra da sufte Pós-Tectônica anaLisada (do cranito Correas) é
conpl-etanente diferente dos demais anterior¡nente discutidos. Caracteriza-se por TRL enriquecidas e¡n relação ao condrito, con
teores decrescentes do La ao Sn, forte anonal.ia negativa de Eu e
TRP enriquecidas, cujos teores são crèscentes do cd ao Lui conportamento que sugere uma origern por fusão crustal, tfpico de
granitos anorogênicos, co¡no admitido por Gimenêz Filho et al..
5.24l I

(L992')

.

Enbora os dados qufrnicos indiquem caráter anorogênico para
os granitos da Sufte Pós-Tectônica, eles sáo aqui assumid.os como
mais provavelmente pós-tectônicos. Esta preferência justificase, coÌno será visto no capftuto 6, pela indicação de idades dada
por três deterrninações K-Ar (biotitas) , güê situa¡n estas
intrusões em perfodo rnuito próxi¡no do adrnitido por canpos Neto
(1991) e Campos Neto & Figueiredo (L9921 (entre 600 e bg5 Ma) |
para a cessação da granitogênese de caráter pós-orogênico

70

rel-acionada ao Ciclo Brasiliano.
Some-se a isto, o fato

de que partê das muscovitas
existentes nestes granitóides, até então tidas como de origern
secundária refLetir. mais provavelmente, origen primária, com
base em estudos petrográficos de c.L. coraiêb (infornação
verbaÌ) . para anostras do cranito Correas. Em se confirmando
esta hipótese, tais granitos seria¡n caracterizad,os como a duas
micas e, conseqüentenente, co¡n caráter pós-tectônico.
Neste caso, as caracterfsticas indicadas pela geoqulrnica
poderiarn ser atribuldas aos processos rnetassornáticos verificados
nos granitos da Sufte.

Nb ppm

7L

o
r
o
.

WPG

Á
r00

at

t¡

'äFVAG+COLG

40

50

Figura 5.13.
Rb ppm

60
D

iagrana Nb

70

Encloves

Gronlt. Orlentados
Gr. B. do chopéu
Gronlto Soivql
Gr, Po¡ol de Telho
Gron¡to Lojeodo

^o
v Velo nos Augcn Gns.
+ V.nos Gr.Orlentodos
I V.no cr.B. do Chopéu
+ Grqnlto Sgu<írlo
x Gronito Correos
* Gr. Complno do Veodo
Peorce et ol. (1984)

x.*

t

Augen Gnoisses

WPc

gronltóíd€s
introploco
VAG oronltófdes de
orco vulc6nlco
COLG gronitóldes
collslonols

80

sio2 %
x sio2 para as 40 anostras da área.
Yb
9prn

x

¿- ¿.Æla-...--'--.--.......o

I

o

a
0

vÀ0

+ coLs

80

SiO2 70

Figura 5.L4, Diagrama Yb x
síO, para as 1O amostras
com' anáIises de elementos
terras raras, Legenda cono
na Figura 5.13
Figura 5.15. Diagrana Rb x
(Y+Nb) (Pearce et ã1 . ,
L984) para as 40 arnostras
y+Nb analisadas. Legenda cono na
Figura 5.13. Dados em ppm.

'7 '>

Rb

CAMPOS SEGUNDO

El Bouselly & El Sokkory, 1975

*

wlores em ppm

o

Augen Gnalsses

¡

Encloves

o Grqn¡t. Orientodos
o Gr. B. do Chopéu
Â

^o
v
û

I
+
X

{(

Gronito Soivol

Gr, Poiol de Telho
Gronito Lojeodo
Veio nos Augen Gns.
V, nos Gr.Orientodos
V.no Gr.B. do Chopéu
Gronlto Sguório
Gronito Correos
Gr. Cqmpíno do Veodo

Ba

Sr

Figura 5.1-6. Diagra¡na Ba-Rb-Sr (El Bouseily & EI sokkary, 1975)
para as anostras da área. Canpos como nas figuras 5.12 e 5.L9,
abaixo

,

Rb

Rb

CAMPOS:

I . Dioritos
2. Gronodioritos

e dioriios

3. Gronilos onõmolos

4.

Gron¡los normois

5. Gron¡tos fortemsnte
difBrsnciodos

Bo

Figura 5. tz. oíagrana Ba-RbSr (81 Bouseily & El- Sokkary
L975) para amostras da área,
con dados de Gones et al . ,
L975b. Legenda corno na Figura 5. 16.

Sr

Bo

Figura 5.18. Diagrana Ba-RbSr (81 Bouseily & El Sokkary

1975) para amostras da área,
con dados de Theodorovicz et

a¿. (1986). Legenda
Figura 5.8).

como na

Sr

r00

100

t0

t0

e

io.

0.1

o

P

0.0

.

0.

.. P Þ
-qfD

o
()

ñL

E
ro

euE.o
frNvr>->

-o It
!caÊ

>-ç-o

Figura 5.19. AranhograÌnas para a- Figura 5.20. Aranhogranas para
nostras dos augen gñaisses- (cor- amostras dos granítóides Três
respondendo aos extremos de naior Córregos. L,egenda corno na Figu
e de rnenor padrão rocha/org) e ra 5. L6.
dos encl-aves nos granitóides Três
Córregos (porção internediária de padrão rocha/org, con maior
concentração de amostras). Legenda co¡no na Figura 5.16.
1000

100

+ Granito Sguârio
x Granito Correas
* Gr.campina do Veado

10

E
o

Figura 5.2L. Aranhogramas para a¡nostras
da Sufte Pós-Tectô-

o

E.
(J

e

nica

0.,|

lttt
¡lo
Y(xfD

ttttlt
rDr-E
0()Nth

tt

>f

.

74

tr
t
O
O

o

'tr

A¡gon

GholsoG€

Enclovoo

Gronlt, orlontodos

Gr, B. do chofÉu
Gronlto Salvot

100

^ Gr. Poror dê Tcrho
A
O Grontto Lolêodo
V Vclo nos AugGn cns.
$ v.*" Cr.Odcntodos
I uno cr,B, do çhopóu
+ Grontto sgudrto
X Gronlto corrôos
* Gr. cqmplno do V{odo

îtc

o
f.)

e
o
o
E

o lo

fotores de normollzoçõo
do Evensen et ol (1978)

oo!Ê=pà-9r--ot
io
Øú(9
Z
ôIü¡
Ë-¡
Figura 5.22. Padrões de ETR para as 10 amostras

9,3 Z EAg ð€,b Êl
Figura 5,23. Padrões de terras raras para arnostras de
augen gnaisses e de enclaves
nos granitóides Três córregos, Legenda como na Figura
5.22

.

ana.j. j_sadas.

9,3 E å'ìE

ÀÊ.1 9l

Figura 5.24. Padrões de ter
ras raras para granitóides
do CornpLexo Três Córregos.
Legenda como na Fí9. 5.22.

t5

6.

GEOCRONOLOGIA

Este capftulo é tratado em dois itens: um aonde se procurou
registrar, para a área e adjacênciasr os dados geocronoJ-ógicos
da Literatura e as principais interpretações dadas pelos
diversos autores consuLtados (iten 6.i-), os quais já dão urna
idéia da compJ.exidade geocronológica da área; e, outro, en que
se apresenta e interpreta os dados geocronológicos deste
trabalho ( itern 6.2).

6.1 Trabalhos Prévios
Os dados geocronológicos disponíveis para as unidades da
porção sudoeste da Faixa Apiaí, tanto metassedinentares quanto
lgneas e ortoderivadas, são ainda en pequeno nú.mero,
comparativarnente aos dados para as unidades consideradas do
ernbasamento cristaLino situadas nais a sul desta Faixa.
A nlvel regionaJ-, KauI & Teixeira (L9821 apresentam urna
reavaliação dos dados geocronoJ.ógicos para os conpl-exos do
Arqueano e Proterozóico Inferj-or expostos nos estados de Santa
Catarina, Paraná e São Paulo. Apresentarn isócrona Rb-Sr para o
Maciço de Serra Negra co¡n uma idade transamazônica (2.210 + L2O
Ma e Ri= 0,708) e interpretam a alta razão inicial como
sugestiva da existência de contaminação do nagma prinário
durante os procêssos de di ferenciação-acreção ou incorporação na
crostaf dos materiais datados, ocorrida anteriormente ao
Transamazônico. Estes autores consideran que os dad.os K-Ar, de
3.L92 + 37 Ma, 2.7]-3 + 11_5 Ma e 2.530 + 36 Ma (arqueanos,
portanto) se significantes, poderiam ser um indfcio desta úl-tina
hipótese

.

Para o complexo de ltatins, Kaul e Teixeira (op. cit.)
apresentan diagrarna Rb-sr com i,5 pontos interpretados,
tentativarnente, como correspond.entes a três
isócronas,
ref l-etindo a existência de ¡nateriais co¡n idade do ciclo Jequié
(2.614 + 68 Ma e Ri= 0,703), e imposição dos ciclos
Transa¡nazônico (aproximadamente 1.BOO Ma) e
Brasiliano
(aproximadanente 630 Ma) sobre eles. A idade Jequié foi
interpretada como un irnportante evento fornador de rochas, já
que a baixa razão inicial obtida é conpatfvel cotn nateriais ori-
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ginados por diferenciação direta do manto superior. O padrão
geocronológrico mais joven, por outro lado, do Ciclo BrasiJ-iano,
seria resul"tante da proxinidade dos ¡nateriais datados com a
Faixa Apiaí, cinturão este ativo neste ciclo.
Numa reaval-iação regional no contexto do cinturão Ribeira,
TeixeÍra (L982) comenta os dados geocronológicos do Conpl-exo Metanórf ico-Migrnático do L.,este Paranaense e do Nordeste de Santa
Catarina. o padrão, geocronológíco do conjunto avaLiado nostrase genera I izadanente brasiliano, com idades aparentes no
interval,o de 520-700 Ma. O autor (op. cit. ) destaca, entretanto,
que duas determínações em anfibóLios e plaqioclásios de
anfibol-itos da região de Morretes, cacatu, Antonina e Serra
Negra revelaram. idades pré-bras i l ianas , (1.230 Ma) o que
sugeriria a existência de frações de embasamento antiþo do
Cinturão Ribeira incornpletarnente rejuvenescidas em seu interior.
Especif icarnente quanto à geocronologia dos rnetassed j.mentos
da Faixa Apial (crupo Açungui e Formação Setuva) , obtidos no ânbito do convênio CPRM/CPGeo e tanbéÍr de Batol,Ìa Jr. et a7.
(L977) , Teixeira (op. cit. ) apresenta urn diagrarna isocrônico RbSr reunindo o conjunto de dados isotópicos então existente.
Dessa forma foram definidos, tentativarnente, três alinhamentos
isotópicos, O mais antigo, de idade L.42O + 120 Ma e Ri= O,7166,
foi interpretado cono a época de metamorfisrno da Formação setuva
e necessitaria, ainda segundo Teixeira (op. citl , de
refina¡nentos geocronológicos , com a adição de amostras desta
Forrnação com razões Rb/Sr rnais elevadas. O segundo a.j.inhanento,
rrmelhor definidott, engloba xistos ent,ão considerados como da
base do crupo Açungui (provavelmente Fornação perau). A idade de
L.2L2 J 55 Ma, com Ri= O,7!L2, foi considerada corno época do
¡netamorfismo dos metassedirnentos, ao rno¡nento do fechanento do
sistema isotópico das arnostras. O terceiro aLinharnento refine
anostras de filitos
do crupo Açungui (possivetrnente Formação
capiru) e uma de gnaisse Setuva, Forneceu idade de g86 + I Ma e
Ri= O,7434 quê representaria o últirno evento írnportante de
rehornogeneização isotópica de Sr. A elevada razão inicial obtida
indicaria que os ¡nateriais analisados já possuíam vivência
crustaL anterior ao evento Brasitiano.
As poucas detenninações K-Ar existentes para os ¡netassedi-

¡nentos da Fornação Setuva e do crupo Açungui (SB7 t 17 Maf
537 + 32 Ma e 783 Ma e¡n biotitas; e 560 + 20 Ma em fil-ito - RT)
foran consideradas por Teixeira (L9BZ) como idades mínj_¡nas
reLacionadas à inposição dos processos brasilianos sobre a área.
Especificanente no caso da amostra da Formação Setuva datada em
783 Ma (biotita), esta idade evidenciarj-a mais uma vez o caráter
pré-brasiliano da unidade.
Cerca de duas dezenas de determinações pb-pb en gal-enas
para a porção SW da Faixa Apiaí forarn publicadas entre 1966 e
1983 por pesquisadores diversos (Damasceno, L966, fg67;
Damasceno & Bettencourt, L96B ì Melcher, L96Aì Cassedane &
Lassêrre, 1970; Cassedane et al .t !972; MMA,] /JICA, 1983). Ernbora
com grande dispersão de idades obtidas por modelos diversos, é
posslvel visualizar-se dois intervalos onde se tern naior
concentração de resuLtadosr urn na faixa de 1.2oo-L.4OO Ma e

outro entre 900 e l_.L00 Ma.
Tassinari et al . (1-99o) reaÌizan 2S deterrninações da conposição isotópica de Pb em anostras de gal_enas e 9 determinações
das razões 879¡786g¡ en concentrados de baríta e calcita cle
rnineralizações das fornações perau e Votuverava (inctuindo
Subgrupo Lajeado) e interpretam-nas juntarnente con dados da
literatura.
os depósitos seLecionados foran inclufdos en
j az inentos do tipo rrPeraurr (rninas perau, Água CJ_ara , canoas e
Pretinhos) e do tipo rrPanel-asrr (ninas Rocha, Furnas, Barrinha e
Tigre). Situam-se, respectivarnente, na Formação perau e na
Formação Votuverava (e Subgrupo Lajeado).
Nest,e estudo, os depósitos tipo perau foram considerados
por Tassinari et a7. (op.cit. ) os nenos radioqênicos do conjunto
analisado, corn idades entre l_,7 e Ltg Ga. os jazirnentos do tipo
Panelas são rnais radiogênicos ê a sua formação, por processos de
remobiJ-ização de Pb crustal, deu-se entre l_,3 e 1,1 Ga atrás.
Estes dados são interpretados conjuntarnente pelos autores (op.
crt.) ern ternos da época de deposição das seqüências litoLógicas
(para os jazinentos do tipo perau), entre L,7 e L,5 ca, e de
atuação de um evento metamórfico (para os jazimentos do tipo panelas) entre 1r3 e 1r1 Ga. por extrapolação, os autores consideran que as seqüências netamórficas da Faixa de Dobrarnentos ApiaÍ
forarn depositadas entre 1,9 e l-,5 Ga atrás e que sofreram meta-
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norfisno entre l-f 4 e I,O ca, co¡n superj.mposição de um evento metarnórf ico, pelo menos ternal, no Proterozóico Superior, en torno
de 70O Ma.
Nogueira (l-990) reaLiza anál-ises Pb-Pb en duas anostras de
gaÌenas cono parte de seu estudo acerca das rnineralizações de
ouro no depósito de Piririca (Fornação Perau), no VaIe do Ribeira-sP. As idades obtidas (modelo de stacey e Kraners) foran
de f .27o e 1-.303 Ma, con evidências de que a origem para o
chunbo fornador das gaLenas anaLisadas seria crustal, com base
no rnodef o da Pl-umbotectônica
Daitx et al-. (1990) apresèntam isócrona Rb-sr em rocha
totaf para o metagabro de Apial (intrudido em seqüências do
Subgrupo Lajeado - Fornaçáo corutuba) com idade de 85O + g5 Ma e
Ri= o,705 ! otoO27. o valor foi interpretado como idade de
resfriamento da intrusão, devido à baixa transforrnação
retrometamórfica das a¡nostras analisadas. Estes autores
considera¡n que a intrusão teria ocorrido no proterozóico
Superior, em perfodo sin
a tardi-tectônico em rel-ação ao
principaJ- epísódio tectono-metanórfico que afetou o Grupo
Açungui.

Campanha ( 1-9 91)
apresenta dados de três diagramas
j.socrônicos Rb-Sr para rnetabasitos e ardósias da Forrnação perau
e para xistos da Fornação setuva, realizadas com anostras de

afloramentos da porção paulista do Vate do Ribeira. para os
net,abasitos obteve-se idade de L.745 + l-4 Ma, com Ri= o,7OBg,
interpretada como correspondênte à idade de cristalização das
rochas. Os xistos da Fornação Setuva forneceram idade de 729 +
26 Ma (Ri= 0,7090), enquanto que as ardósias da Formação perau,
de 765 + 35 Ma (Ri= 0,731-8), Estas ídades, semelhantes dentro do
erro anaJ-ftico, forarn interpretadas cono indicativas do
rnetamorfismo principal que afetou estas rochas.
En adição às deter¡ninações radio¡nétricas realizadas para os
metassedimentos da Faixa, podem ser citados os estudos paleonto1ógicos de formações estronatol fticas efetuados por Fairchild
(1977, 1982, em rrcaLcáriosrr do Grupo Itaiacoca què sugerem una
posslvel idade entre 850 e 1.700 Ma para a unidade,
os dados geocronoJ-ógÍcos para as rochas granitóídes na área
da Faixa Apiaf são tanbém em pequeno n(tmero. Salanuni &
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Bigarella (1967) citarn una idade K-Ar de 604 I L4 Ma para
anostra do cranito Três córregos, obtida no Departamento de
ceodésia e Geoffsica da Universidade de Carnbridge. CordanÍ &
Bittencourt (L967) efetuaram deterrninação K-Àr em biotitas de
uma anostra de granito porfiróide do co¡nplexo cranftico Três
Córregos, coletada em Itapirapuã-SPf que forneceu idade de
510 + 1-5 Ma. Cordani & Kav¡ashita (L97L) apresentam uma
determinação K-Ar em biotita para o cranito Itaoca, corn idade de
500 + 15 Ma. Teixeira (L982) apresenta idade K-Ar do Granito
Carumbé (Conplexo Cunhaporanga) de 603 + 21 Ma.
Mais recentenente, Souza (1990) apresenta uma isócrona RbSr para enclave no Granito cunhaporanga que forneceu idade de
642 + 78 NIa t co¡n Ri= Ot743O2 e outra para o cranito Córrego do
Butiá (conplexo Três córregos), cujos dados indicara¡n idade de
652 + 60 Ma (Ri= 0,7195). A idade do enclave foi interpretada
como de rejuvenescimento provocado pela intrusão granltica que o
contém.

Para os do¡nfnios adjacentes à Faixa, a sul- e a sudeste, os
dados exibe¡n maior diversidade. Poden ser destacados o diagrama
isocrônico para o cranito Agudos (600 t LO Ma, Ri= 0,704), e as
isócronas de referência para os granitos pós-tectônicos
Graciosa, Anhangava e Marunby (492 J L6 Ma, Rí= O,7L24') e
Guaraú, Mandira, Morro Redondo e Corupá (506 t 7 Ma, Rj-= o,7062)

(Teixeira,
1982). l¡achiavelli
(1991) apresenta díagrama
isocrônico para granitóides deformados da região de Piên (PR),
com idade de 609 136 Ma e Ri= 0,70437 e interpreta a forrnação
dos referidos granitóides nu¡n arco rnagmático.
Os estudos geocronológicos nais recentes que envolvem uma
porção do Conpl-exo Três Córregos sáo os de Reis Neto (l-992), que
apresenta dados isotópicos de Pb, Sr e Nd para a Faixa Itaiacoca
e partes dos granitóides que a Ladeiam (no Estado do Paraná), ou
seja, o cunhaporanga, a noroeste, e o Três Córregos, a sudeste.
Para metadol-eritos da Faixa Itaiacoca apresenta idade Pb-Pb de
1.083 + 252 Ma (¡.t]= e,oz¡, interpretada cono idade rnlnina. Para
gnaisses associados a quartzitos do Conplexo Cunhaporanga mostra
idade Rb-Sr de 735 + 38 Ma (Ri= o,7O7L) e idade ¡nodelo Sn-Nd entre 1,7 e 1,8 ca.
Para gnaisses associados a rochas caLcioss i l icáticas do
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conpÌexo Três córregos, Reis Neto (op. cit.) obteve idade Rb-sr
de 658 + 49 Ma (Ri= 0,7098) e idade nodelo s¡n-Nd (TDM) de

t 2,o ca. Para o granitóide porfiróide do complexo, reveLou
isócrona Rb-Sr con idade de 509 + 31 Ma (Ri= 0,7128), interpretada como rnlnima, sendo proposta uma Ídade e¡n torno de 550 Ma
para a colocação deste granitóide, com base em tratanento
estatfstico com os erros verificados.
6.2 Resultados Obtidos
são aquí apresentados e discutidos os resultados das análises geocronoJ.ógicas real-izadas nesta dissertação pelos métodos
Rb-Sr, K-Ar e U-Pb. No Anexo B constam a localização das
anostras e o tipo de análise efetuada. No Apêndice 2 são
apresentadas tabelas, por conjunto litológico,
de todas as
amostras processadas pelo método Rb-Sr (isocrônico em rocha
total).
Estas tabelas incluen
ta¡nbé¡n todas as amostras
analisadas pela fl-uorescência de raio-X nas que não compõern
díagrarnas isocrônicos, no intuito de faciLitar aos posslveis
interessados uma eventual retonada de estudos geocronológicos na
área

.

As unidades geológicas da área que foran objeto das
aná1ises geocronoÌógicas poden ser consideradas, ern concordância
con os dados petrográficos e Iitoquínicos díscutidos nos
capftulos 4 e 5, em três grupos distintos:
l. Augen Gnaisses e seus enclaves;
2. granitóídes Três córregos e seus enclaves; e,
3. granitos da Sufte Pós-Tectônica.
Estes três grupos serão abordados separadamente quanto aos
dados e resultados geocronoJ.ógicos obtidos.
Foram realizadas L5 deterrninações K-Ar, sendo una em augen
gnaisse, 11 no co¡npl-exo Granftico Três Córregos e três na Sufte
Pós-Tectônica.
PeLo nétodo isocrônico Rb-sr foran anal-isadas 53 amostras,
sendo 15 na área dos augen gnaisses, 28 na área dos granitóides
do Conplexo Tres córregos e 10 da Sufte Pós-Tectônica.
As duas anìostras escolhidas para deterrninação U-Pb são,
una, de augen gnaisse e, outra, do Granito Saival (Sufte
Porfiróide, do compLexo Três córregos). Deve-se salientar que os
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dados U-Pb apresentados são prelirninares, obtidos em caráter
experimental no CPGeo.
Dados de deterninaçõss 40¡¡-39¡r de a¡nostras enca¡ninhadas
para análise não são aqui apresentados e discutidos, uma vez que
ainda não foram concluldas, o que se espera para futuro breve,
através da cooperação cientffica em curso com o Institute of
Hunan Originsr em Berkeley, EUA.
No método K-Ar, a constante de decaimento total- (\J do aoX
é dada pel-a soma das constantes de decai¡nento do 40K para o
40Ar (Xe) e para o 4Oca (Àp), cujos val-ores reconendados pela
SubcornÍssão de ceocronologia da IUGS são (Steiger & iläger | 1927,
apud Faure r L986) :
\e = 0,581 x l-O-10 anos-l
\p=n'962x1o-10anos-l
\r = 5,543 x L0-10 anos-l
No Írétodo Rb-Sr, a constante de decai¡nento do 87Rb e a
razã,o 86Sr/ 88Sr aceitas peLa fUcS (Steiger & Jäger, op. cit.),
são

:

\a¡= 1,42 x 10-11 anos-l
865¡7889¡ = o, L.-g4
A quase totalidade dos diagrarnas isocrônicos Rb-Sr ern rocha
total foi confeccionada utilizando-se o modelo de Williamson
(1968, apud Kav/ashita et aI ., 1990). Os níveis de corte (para
nfveis de confiança de 95å) convenientes para a distinção entre
isócrona e errócrona nos diagrarnas Rb-srr acirna dos quais são
definidas errócronas, são os seguintes (obtidos de Kahrashita et
al". I op. cit.)r
Nc de pontos: 3
4
5
6
7
A
9
10
MSI,ÍD: 3,92 3t07 2,68 2,45 2,29 2tL8 2,09 2t02.

Deve-se registrar, antecipadamente I que se optou por apresentar al-guns diagrarnas Rb-sr, nesmo con MSWD exageradanente altosf com objetivo de iLustrar a conplexidade isotópica inerente
aos IitotÍpos estudados pelo rTrétodo isocrônico. Tais dados não
forarn considerados na deter¡ninação de idades, o que é registrado
na discussão dos nesnos.
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6.2.L Augen gnaisE€E e seua ênclaveE
Os três litotipos existentes na área desta unidade foram
considerados separadamente para tentativa de se obt,er isócrona
Rb-sr. os conjuntos de encLaves e de veios aplft,icos foram
analisados e têm seus dados aqui discutidos ( separadarnente ) . Já
o conjunto dos augen gnaisses G2 amostras) não apresentou
variação significativa
na razão Rb/Sr, não se dando
prosseguirnento nas aná1isês. Seus dados constam da Tabel_a
(Àpêndice 2). Una amostra de augren gnaisse foi processada para
determinação U-Pb en zircões e sèus resultados são aqui
discutidos. Foi realizada també¡n uma determinação K-Ar en
biotitas, concentradas das arnostras dos augren gnaisses.
j_

6.2.L.1. EnclaveE nos augen gnaiEEer¡
O conjunto de arnostras processadas corresponde a dioritos e
quartzo rnonzodioritos gnáissicos, cujo diagrama isocrôníco achase apresentado na Fígura 6.1. A reta obtída (9 pontos) foi traçada por regressão si¡nples (nodelo de shields, Lg63 | apud
Kawashita et a7., 1990) e indicou idade de j_.819 + t-75 Ma, com
Ri = 0r7o5O + o,0693. Uma vez quê fica cl_ara a existência, no
diagrarna, de dois conjuntos de amostras com patamares distintos
e aproxirnadamente paralelos, o que sugere a rehomogeneização
incornpleta do sistena Rb-Sr no afloramento estudad.o, procedeu-se
a separação destes conjuntos, cujos diagranas consta¡n das
figuras 6.2 e 6.3. Uma outra amostra (Mp-14), não foi
considerada neste diagrama. por apresentar conportamento anômal_o
ao conjunto (amostra espúria, conforne Kawashita et al-., J.ggO) i
sua inclusão leva a idade da isócrona da Figura 6.1 para
2.L79 + 26s Ma (Ri= 0,703).
Os dois diagramas isocrônicos obtídos (figuras 6.2 e 6.3),
con 6 e com 3 anostras, respectivamente, indicaram as idades de
1.801- + 38 Ma (Ri= O,7O43 + O,OOO2) e de L.790 + 86 Ma (Ri=
O,7068 + 0,0004). Con base no exposto e no conportamento das
amostras é sugerido que a idade de 1,9 Ga seja considerada urna
idade rnfni¡na para os litotipos estudados, referente à rehomogeneização (incornpleta porérn signifÍcativa) isotópica dos sistemas
Rb-sr das anostras no finat do Cicl_o Transarnazônico. os dados
anaLfticos das l-O arnostras constan da Tabela 6.i-.
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Figura 6. 1. Diao,724
Rb-Sr (por regressão s irnpi.es )
þara 9 amostras oi7ì 6
ã" enclaves dê
dioritos a quart
zo monzodioritos
gnáissicos nos o,7oB
augen gnaisses.
Dados analfticos
grarna isocrônico
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l j-..:-.:_
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Ri:o,7050 t 0,0693

na Tabel-a 6.1.
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Figura 6.2 . Dia-

o,724

grama isocrônico
Rb-Sr Para 6 a- 0'716
nostras da Figu

ra 6.L.

T = l,8ol t 38 Mo
R¡=0,7O431O,0OO2
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Figura 6.3. Diagrana isocr5r'ti"o or7l8
Rb-Sr para 3 amostras da Figu- o,zl z
ra 6.1.
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T = ',t.790

Ri.O,7068
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t
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MSWD:1,70
Co€f. corr. =O,9998
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Tabela 6,1-. Dados anal-íticos Rb/Sr (rocha total) para arnostras de
encLaves de dioritos a quartzo nonzodioritos gnáissicos nos augren
gnaisses (MP e MM) e dos veios aplíticos (MA).
N9LAB N9cAMPo
L

15I4

1158s
11586

Ll547

11588
11589
11635

IL449
11450
114 51

LL444
Lt44 5
LT446
LL4 47

L744A

MP-4
MP-6
MP-7
MP-11
MP- 12

uP- 3
MP-14
1_

MM-2
MM-3A
MM-38

MA-1
MA-3
MA-4
MA-6
MA-7

Rb

Sr

153 62 985,50
L24 L2 L2L7 ,25
108 o4 947 t40
13 r. 32 1060,40
111_ 99
733,95
47 58
653 | 02
12A 00
342 t7O
156 20 489 | 50
1-43 30
563,00
t64 20 549,8O
180 20 4O7 , 40
156 00 269 ,20
150 60 747,LO
l_84 20
595 | 80
196 o0 575,40

87Rb/86sr
0 4 515

0 29 68
0 3302
0 3587
0 4 4L9

0 2LO9
1 0850
0

0
0

1

9250
7380
8660
2830

l- 6A40
0 5840
0 8960
0 987 0

Erro
otoo76
0,0050
o,0055
0, 0 060

o,oo74
0,0035
0,0310

87sr786sr

Erro

775770

0

0 7 145LO
o 7 L227 0

0
o

0

0 7

L5820

0

0 7 L6t20
0 7 099LO
0 7 40960

0
0

0260 0 7 243 70
0,021_0 0 7 259 60
o , o24o 0 727L70
0,0360 o 7 2923 0
o,o47o U 7 44980
0,0160 0 7 ]-47 80
0,0250 o 7l-8560

0
0
0

o,

0,o280

0 7 20LAO

0

0
0

0
0
0

00006
00007
00007
00008
00009
00006
00006
000L4
00005
00010
00008
00007
00006
00005
00007

A Figura 6.4 apresenta diagrana de evoJ.ução do Sr (que representa o crescimento da razão 87 sr¡86sr
função do tenpo
"m
geológico para o Manto superior,. Faure, l_996) para os dados de
dÍversos diagrarnas isocrônicos. As Iinhas ¡nédias de evotução
isotópica foram traçadas a partir do ponto dado pel-a razãô
iniciaL e peJ-a idade indicada em cada diagrarna isocrônico,
enquanto que a razão 87Sr¡865r atual foi obtida co¡n a média
aritnética das razões de cada anostra por isócrona. As retas
obtidas para os enclaves nos augen gnaisses (L, 2 e 3, na Figura
6.4) indican que estes litotipos seguranente já apresentavam
vÍvência crustaf anterior. Tratar-se-iam de materiais gerados a
partir de rocha incorporada à crosta ern ternpos nais antigos que
a idade obtida, aqui interpretada como de netarnorfismo, embora
este período seja rnais jovem que o adnitido para o ápice dos
processos do cicl-o Transamazônico.
6.2.L.2 Àugren gnaisses
Como já referido anterior¡nente, não foi possfvel- a obtenção
de isócrona Rb-Sr coÍr amostras destes litotipos. Entretanto, obteve-se u¡na deterrninação K-Àr em biotitas e a anál-ise, tentativa
e experinental, de zircóes de una a¡nostra peÌo método U-pb.
Os dados U-Pb da anostra de augen gnaisse (MN-15) estão representados, esquenaticanente, na Figura 6.5. como se observa no
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diagrama, os dados são precários e não concLusivos, send.o necessária nova cataçáo de zircões na anostra e abrasão con pirita
para reanáIise, na busca de resuÌtados significativos. A anáIise
de titanita tambén poderia ser tentada, pois a idade de sua formação corresponderia à do possível- rcrescinentoI dos zj.rcões. O
principat problerna verificado na amostra aqui datada d.eve-se,
provavefmente, à significativa perda de chu¡nbo dos zircões, conforme é demonstrado pelo cornportamento dos pontos no dj.agrama
concórdia (Figura 6.5).
Embora nantidas tais ressalvas, o diagrarna da Figura 6.s

parece apontar para a existência de idades do prot.erozóico
Inferior, con base nos interceptos superiores das retas 1 e 2. A
reta 1, corn intercepto inferior fixado en 660 Ma (com base en
idade Rb-Sr para o cranito córrego do Butiá), aponta un inter-'
cept,o superior com a concórdia de Zt4 Ga, enquanto que a teÌ-a z,
se¡n fixação dê intercepto inferior, aponta o superior para
1,86 ca. Este valor é próxino daquele obtj.do para idades Rb-Sr
nos enclaves gnáissicos (Figuras 6.I, 6.2 e 6.3), no mesmo
afloramento da anostra MN-L5, de onde se separou os zírcões
analisados.

Figura 6.4. Diagrana de evo
lução do Sr para enclaves
nos augen gnaisses ( retas
L, 2 e 3, com dados das figuras 6.!, 6.2 e 6.3t respectivanente); para grani
tóides do conpLexo Três cóI.
regos (retas A e B, co¡n dados das figuras 6.2 e 6.8,
respectivarnente); e para os
granitos pós-tectônicos (re
ta c, com dados da figura
6. r.2C)

.
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A idade em biotita obtida pelo nétodo K-Ar, de 608 + 9
( a¡nostra MN, na Tabela 6 .2)
, î.oí interpretada como indicativa
resfriamento nos estágios finais do Ciclo Brasiliano.

Ma

de

6.2.L.3 Veios aplítícos
os dados anaLfticos Rb-sr das cinco arnostras analisadas
(MA) constam da TabeLa 6.l- e as errócronas traçadas estão na
Figura 6.6. Dada a compJ.exidade isotópica verificada, estes
dados não podern ser considerados na indicação de idades,
servindo apenas como registro da perturbação do sistema Rb-Sr
das a¡nostras

.

A discrepância nestes resultad.os anal,fticos poderia ser explicada isotopicarnente peLa nistura con material das encaixantes
e absorção de sr destas, resuLtando en idades irrealmente rnais
o'5
antigas.
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6.2.2. Complexo cranítico Três Córregos
Entre os diversos corpos de granitóides pertencentes ao
ConpLexo Granítico Três Córregos, 6 conjuntos de amostras de
diferentes afl-oranentos foram processadas para tentativa de
obtenção de isócronas Rb-Sr. Três conjuntos de amostras de
enclaves foram tanbém analisados, sendo un de enclaves no
Granito Barra do chapéu e dois nos Granitóides Orientados. Deste
total de 9 conjuntos de a¡nostras processadas, 6 foran
analisados, una vez que os conjuntos dos Granitóides orientados,
do cranito Saival e do Granito L,ajeado, não apresentaraÍt
variação na razão Rb/Sr (seus dados Rb-Sr estão apresentados
nas tabelas 5, 7 e 9, do Apêndice Z). Os conjuntos anal_isados
são: um dos cranitóides orientados, dois da Sufte porfiróide e
três de encLaves. contudo, o conjunto de amostras do Granito
Barra do Chapéu (suíte PorfiróÍde) nostrou grande perturbação do
seu sisterna isotópico (arnostras ET, na Tabela 6.3) e, como tal-,
não se prestou para um d j_agrarna.
TabèLa 6.2. Dados analfticos K-Ar en biotitas de anostras da
área. Abaixo acharn-se listados os diversos corpos e as anostras
correspondentes.
NO

DE

NO DE

I.,,AB .

CAMPO

6993
010
7 004
7003
7005
7 009

MN

7

AM1
AM4
E2

TC- l- 4

TC-l-5

L22
7008
7 1L9

vA-2

L20

PT- 1

7

7
7

r23

699 4
7
7

7

007

006
T2L

ET-4 8
S

GD1

L

co-7
SG1-A
-G

SG2

%K

4800
0480
6 o932
4 7 899
6 2303
5 9 654
6 2800
7 0930
6 5124
6 oL42
6 0730
6 2523
5 2664
6 7 023
5 L952

I

GNAISSES:

(x10-6

, 7244

)

(zt

5

L

o,7785

153 83

5

7

ra7

0, 5 000

l_88 o2

2 t30

* ( ccsTp/q)
.EUGE

Ar4 0Rad * Ar. Atm.

SErro

0,5000
1,6796
1,0363

,7 o32
r , 44LL
0, 5000
2 | 0427
o

1,0057

L
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608
580
658
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6l_ 0

6r5

624
6L7
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COMPLEXO TRÊS CóRREGOS:

MN

SUfTE PóS-TECTôNIcA:

Granito Correas: CO-7
cranito sguário 1: sG1-A
Granito sguário 2. scz-c

(Ma)
o
7
7
7

11
9
7

11
7

L4
12
L9
7

Granitóides OrÍentados: AML, A-l'14 e E2
Gr.B.do Chapéu: 'IC-]-A, TC-Ls e ET-48
cranito Saival: s
Granito Paiol de Telha: PT-L
Enclave nos Gran. Orientados: cD1
Veio. granftíco no ponto TC-l-5: VA-2
cranito Lajeado: L,
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6.2.2.1 Granitóidles Orientados
O conjunto de anostras destes granitóides com anál-ise Rb-Sr
foi coLetado ern afloramentos da porção norte da área, situados a
sul e a oeste de Ribeirão Branco. A Figura 6.7 apresenta o diagrarna isocrônico para as 5 anostras analisadas, cujos dados anaIfticos constam da Tabela 6.3 (anostras AM).
Embora com al-to MSWD, que a caracteriza como errócrona,
devido a pequena distribuição dos pontos no diagrama, a idade
obtida (788 t 76 Ma, com Ri= O,7L28 + O, OOOT) pode ser
considerada coìno representativa da época de forrnação destas
rochas.
o

Figura. 6,7.

-Diagrama rsocrônLco

Rb-Sr para 6 amostras dos crê
nitóides Orienta
dos (porção norte da área). Da
dos anaLfticos
na Tabela 6.3 .
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A al"ta razão iniciaL verificada e o diagrama de evolução do
sr (Reta A, na Figura 6.4) indicaria urna orige¡n clararnente crustal para estes granitóides. Entretanto, considerando-se os dados
geoqufrnicos (capítulo 5) para os granitóides Três Córregos
(incluindo os Granitóides orientados) e seus enclaves, que os
caracterizan cono do tipo-I (derivados de rochas de conposição
gabróica a granítica) , adrnite-se que a alta razão inicial seria
devida a um processo de contaninação crustal durante a ascensão
do corpo. o diagrana de evol-ução do sr sugere, ainda, que seus
protolitos poderiam ser correl-acionados a ¡nateriais com evolução
isotópica semelhante aos litotipos dos enclaves nos augen gnaisses.

A idade K-Ar (658 ! 7 yIa, TabeÌa 6.2), obtida e¡n biotitas
concentradas das anostras (Alif4 ) que compõen o diagrarna da Figura

a9

6.7t ê. a Ìnais antiga verificada por este nétodo dentre todas as
amostras anal-isadas neste trabaÌho, É interpretada cono
representando a época de resfrianento do granitóide, sendo
coerente com o padrão Rb-sr acima obtido. Por outro lado, a
análise K-Ar na anostra Alf-l-, col-etada no Ìnesmo corpo, mas 1l- Km
a oêste deste af l-oranento, indicou idade en biotita de
580 + 7 Ma, portanto cerca de 70 Ma mais joven que a outra idade
K-Ar. Esta diferença poderia ser explicada pelo soerguirnento
diferencial our o que é mais plausível-, pela influência da
intrusão do Granito Sguário, nais jovem e distante en
superf f cie, cerca de 500 n do ponto de coleta da amostra AI.,I-1. O
aquecirnent,o provocado por este corpo pós-tectônico seria a causa
do escape de Ar no sistema da referida anostra, rejuvenescendo a
idade K-Ar do Granitóide Orientado analisado.
Na amostra 82, coletada na extensão sul-sudeste do corpo (a
norte de Araçaíba, Anexo B), obteve-se idadè K-Ar (en biotitas)
de 610 t 7 Ma, signi ficativamente mais nova que a amostra AM4
citada acima, o que pode ser explicado: L. pela proximidade com
importantes faLharnentos, que poderiarn ter aberto o sistema K-Ar;
2. pela proxinídade co¡n os granitos Barra do Chapéu e Saival,
distantes rnais ou menos un quiJ.ônetro, a oeste e a leste,
respectivanente, e com idades K-Ar da orden de 620 VIa i e 3.
devido a esta porção dos Granitóides Orientados tratar-se, o que
é nais prováveJ., de corpo granftico rnais jovem (mas dentro da
granitogênese Três Córregos), contemporâneo aos veios graniticos
intrus j.vos no cranito Barra do chapéu, cuja idade K-Ar é a
nesma, de 6l-0 + 7 Ma (amostra VA-2, Tabela 6.2).
6.2.2.2 suíte porf,íróíde
Dois corpos granfticos desta sulte forarn anaLisados peJ-o
nétodo Rb-Sr: o Granito Córrego do Butiá e o Granito Barra do
Chapéu. o Granito Saival teve uma anostra anaLisada pelo rnétodo
U-Pb em z ircões.
Para o cranito córrego do Butiá, apresenta-se urn diagTrama
isocrônico Rb-sr (Figura 6.8) com I amostrasf sendo 3 arnostras
obtidas no presente trabalho (8, na Tabela 6.3) e 5 outras (cB,
Tabela 6.3) oriundas de souza (L990), todas elas col-etadas no
nesmo afloranento. os resultados obtidos (idade de 664 ! 62 yta,
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Ri=

o,7L59 t

o,oOOB e Msv{D= 3,4) são admitidos como
correspondentes à idade da intrusáo. A al,ta razão inicial, assin
como o diagrarna de evo]-uçáo do Sr (Reta B, na Figura 6.4), são
aqui interpretados corno indicativos de contarninação crustal, por
correLação com os dados geoqulrnicos deste e dos dernais
granitóides Três Córregos, que indicarn trataren-sê de granitos
do tipo I.
Para o Granito Barra do Chapéu, as anáIises realizadas na
tentativa de obtenção de isócrona Rb-sr (amostras ETf na TabeLa
6,3), devido a honogeneidade conposicionaL na razão Rb-Sr e a
inexistência de um padrão isotópico único, não foi possÍvel
a

o 1732

Fiqura . 6.8.
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t
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Corf corr. - O,9285
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o,4oo
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composição de un diagrarna. O problema verificado deve estar
relacionado à escala do sistema Rb-Sr frente às dinensões e a
quantidade dos rnegacristais de K-feLdspato nas amostras, apesar
de, na coleta, o volune de material- ter sido da ordem de 5-6 Kg

por amostra.
Das seis deterninações K-Ar real-izadas enì rochas da Sufte
Porfiróide, três são no Granito Barra do Chapéu, una no Granito
SaivaL, uma no cranito Paiol de Te1ha e una em veio granftico
que corta o Granito Barra do chapéu (Tabela 6.2).
As detêrninações K-Ar efetuadas en anostras da sufte porfiróide mostram grande hornogeneidade de resultados, situando-se,
quatro deles, no interval-o de 615 a 624 y!a, como verificado na
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Tabela 6. 3, Dados anaLlticos Rb/sr para arnostras dos Granitóides
orientados (AM) e dos granitos Córrego do Butiá (BeCB)eBarra
do chapéu (ET).
N9LAB N9CAMPO

11633
11634
1L615
11616

tt6L7

LL618
rr4 40

LL44I
1L4 42

L1443
9 640
9 64L
9 642
9643
9644
l-1630
11631
LL632

r!637
11638

AM].

AM3-A
AM4-A
AM4-E
AI,I4 - F
ÄM4-H

B-5
B-6
B-8

B- 11

cB-3 *

cB-6*
cB-8*
cB-9*

Rb

Sr

135,86

595,95

L6r,60

L26 ,7 2

L4r t78
L4O t79
Lst | 26

L45, 00
r37 t60

!46,90
L72,30

150, 60
L24 ,8Q

L77,30
L55 , 60

cB-12 * 772tIO
ET-4 8

ET-49
ET-53
ET-54
ET-55

2L4 ,44
14L ,53
L34 , OO
r93 | 4r
L83 ,37

582 | 60
612 ,52
641 , L8
642 ,9 6
57O, O5
446 | OO

459,00

5O7 | 60
433 , 60

444,20
47L,60
485,80
47 3 ,50

427 , 60
7 59 ,88

7L7,42
577,7O
7 56 ,22

455 , 32

87p57869¡
0 6606
0 8040
0 5995
0 64L3
0 63 45
0 7 690
0 9 420
0 8690
0 8390
1 L520
0 9830
0 7670
1 0580
0 9530
1_
L67 0
0 8170
0 5715
0 67 20
7
U

490

62LO

Erro

879¡7I6s¡

0,01,34 o,71990O
o I o23o o ,7 224OO
o | 0106 o ,7 2O22O
0, 0108 0,720050
o | 0110 o ,7 L9A4O
o I oL29 o ,7 2IO5O
o,o27o o ,7 23980
Q , O25O o ,7 247 rO
o , 0240 o ,7 241-90
0,0330 o | 7 24940
0,0280 Q ,7 2538O
o I o22o o,723O4O
0,0300 o ,7 259LO
o to27o o t7 247 20

0,0330 o,72647O
0,01_13

0,0o96
0,019o
0, o 103
o. ooa6

o
o
o

,7 L7 54O

t7L787O

,7 L8 42O
,7 L7 4OO
o ,7 L67 70
o

Erro
0,
0,
o,
o,

000 05

00005
00009
00006
o | 000Lo
0, 00007
0 | 00009

o,00009
0,00008
0, 00006
0,00005
0,0o006
0, 00005
0, oo0 05
0, 00005
0, 00009
0, 00005
0, 00007
o,00005
o, 00005

Dados de Souza (1990).

Tabela 6.2: Granito Barra do Chapéu, amostras Tc-l-s (620 + 9 Ma
e ET-48 (615 t 1-1- Ma); Granito Saival (624 ! 7 Ma); e Granito
Paiol de TeLha (6L7 ! l-4 Ma). Uma arnostra de veio granítico no
cranito Barra do chapéu (junto à amostra Tc-15 deste) indicou
idade de 6Lo + 7 Ma, muito próxina às de¡nais.
A anostra Tc-14, tanbén do Granito Barra do Chapéu, indicou
idade K-Ar um pouco rnais joven (587 t 11 Ma), ainda assin não
fugindo e¡n dernasia do padrão geocronológico K-Ar das demais.
Esta amostra localiza-se na extremidade suL da área, portanto

relativamente dístante das outras do Granito Barra do chapéu,
cuja idade ¡naís jovem poderia ser explicada por soerguirnento
díferencial da área. Registre-se aqui, que esta amostra (TC-14),
é do ¡nesmo af lorarnento de una anostra analisada pel-o nétodo U-Pb
e¡n zircões (Tc-l-), con idade em torno de 650 Ma (R.V, Schmus,
inf. verbaL).
Estes dados K-Ar obtidos para a sulte Porfiróide são
concordantes con aguel-es de SaLamuni & BigarêlIa (79671, para
anostra do Granito Três Córregos (604 Ma), e de Teixeira (1-982)
para o Granito Carumbé (do Conplexo Cunhaporanga) (603 l,la),
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referidos no ite¡n 6.L, e caracterizam o resfrianento
refativanente à colocação destes granitos nos estágios finais do
ciclo Brasil-iano.
A Figura 6.9 apresenta diagrana concórdia com 4 pontos
(dados U-Pb en zírcóes, obtidos em caráter experimental- no
CPGeo) para u¡na amostra do cranito Saival, com intercepto
superior indicando idade de 7L9 t 162 Ma. Embora com erro
elevado, a idade pode ser extrapolada cono a época aproxirnada de
íntrusão da maioria dos granitóides Três Córregos. Como )â
referido, há uma indicação de idade de 650 Ma, pelo método U-Pb
en zircões, para o Granito Barra do chapéu.
6.2.2.3 Enclaves no Conplexo Três Córregos
Foram analisados com objetivo de obtenção de isócrona RbSr, três conjuntos de amostrasf de afLoramentos distintos,
constitufdos de enclaves nos granitos do conpl"exo Três Córregos.
Dois conjuntos (GD1 e cD2) são de afloramentos nos cranitóides
Orientados e, o terceiro (ET), en afloranento no Granito Barra
do Chapéu. os dados anaLfticos Rb-Sr constan da TabeLa 6.4.
0,r3
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No geral estas amostras apresentan baixo têor de Rb e, con-

seqüentenente, baixa raz'ao Rb/Sr (<O,71 , dif icul-tando a
confecção dos diagrarnas. En se considerando cada aflora¡nento
amostrado isoladamente, os gráficos indicaram idades absurdas,
sugerindo que a escal-a da difusão isotópica do sistema Rb-Sr
transcende a escala do afloramento. Con isso optou-se peLo
tratamento das amostras dos três afloramentos num mesmo
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diagrama, que é apresentado na Figura 6.10.
O alintra¡nento hipotético assim obtido sugere idade de 695 t
15 Ma (Ri= O,7L3), com MSWD extremamente alto (L20). Enr seguida
adotou-se um procedimento aLternativo justificado pel-a razã.o
iniciaÌ
compatfvel (Kavrashita et a7., I99Ol I que foi a
construção de um diagrana apenas com as anostras que se situara¡n
rnais próxinas à reta, que resuLtou ainda numa errócrona, com
idade de 722 + 23 Ma e Ri= Ot7L29 + O,OOO1, mas com MSVID= 9166

(Figura 6.l-L)

.

Conquanto a interpretação dos resultados deva ser feita com
a devida cautel-a, vaJ.e registrar que as idades obtidas (em torno
de 700 Ma) situa¡n-se en posição inter¡nediária entre as idades
Rb-Sr dos Granitóides Orientados (ca. 790 Vla, Figura 6.71 e
aqueLas do Granito Córrego do Butiá (ca. 660 Ma, Figura 6.8) e
que fazem parte do rnesrno conjunto de granitóides aqui adnitidos
no complexo Três córregos. Em adição, pode-se lembrar que a
idade de 722 l(a (Figura 6.LL) é compatlvel total-mente corn aquela
obtida pel-o nétodo U-Pb (719 Ma) para o Granito saival , corpo
este pertencente tarnbén ao Compl-exo Três Córregos.
Em suma, estas indicações de idade para os enclaves nestes

granitóides poden ser interpretadas cono idades rnfnirnas, ou
seja, relacionadas a uma rehornogenei zação isotópica geral dos
enclaves à época da granitogênese Três Córregos. Outra hipótese
alternativa a ser aventada, seria a de nistura de dois
co¡nponentês, porérn esta foi descartada, uma vez que o teste com
Tabela 6.4. Dados anallticos Rb/sr para os encl-aves nos Granítóides Orj.entados (cD) e no Granito Barra do Chapéu (ET).
N9I-,AB N9CAMPO

tL623
IL624
L!625

GD].-B

7L626

GD1-G

t7627

7L628
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1-D

1-F

GD2-B
GD2

-D
-E

rL629

GD2

tL57 2
1L573

ET- 18
ET- 19

TL57 4

ET-23

L7575

E!-26

TL7 37

ET-28

11636

ET- 51
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Sr
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72 47 LO48 | 69
116 55 7 49 ,55
100 !7 835,50
L20 55 794 t46
L49 77 654 | 45
133 o7
8OO t76
93 o2 LOO4 , 57
94 60 79L,87
56 o7
850,16
57 43
945tOr
44 04 725,65
tL4 27 867 ,82
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0,004I

0 2001
0 456 4
0 3472
0 4396

0
0
0
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0
0 L91-0
0 17 60
0 37 L4
0 3814

879¡7869¡
o|7

L52LO
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o
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o
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0 00005
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o diagrana de mistura 1875¡7865¡ versus 1/sr), não corroborou
este processo.
Finalrnente, uma .determinação K-Ar en biotitas de amostras
de enclaves nos Granitóides Orientados (cDL, na TabeLa 6.2)
indicou idade de 6L2 + 9 V!a, a qual é coerente co¡n as demais
idades aparentes K-Ar obtidas nas proxinidades (Granitóides
Orientados, 610 Ma; Granito Barra do Chapéu, de 615 e 620 IvIa; e
de veio granitico,
610 Ma), e que estão registrando o
resfria¡nento regional do ciclo BrasiLiano.
6.2.2. { cranito IJajeado
Cono já referido anteriornente, o conjunto de anostras
deste granito processadas para isócrona Rb-Sr nostrou-se rnuito
homogêneo, não se prestando para tal f im. Seus dados constan da
Tabela 9 do Apêndice 2.
Por outro lado, a deterninação K-Ar e¡n biotitas
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concentradas daquelas amostras indicou idade de 645 + 12 Ma,
sugerindo não ser o cranito L,ajeado intrusivo no Barra do
Chapéu, uma vez que as três anáLises K-Ar para o cranito Barra
do chapéu (Tabela 6.2) e una de veio granftico naquele granito
apresentara¡n idades menores que esta (predorninantemente na faixa
de 610-620 Ma). Possivelrnente o Granito Lajeado tem a mestna
idade do Barra do Chapéu, ou nesno pode ser considerado u¡n pouco
nais antigo (nas dentro da nesna granitogênese) e ter sido
englobado por este.

6.2.3 auíte cranítica pós-Têctônica
Foran obtidas isócronas Rb-Sr para os Granitos Correas e
Sguário, aLém de três deterninações K-Ar em biotitas de arnostras
destes granitos,
As figuras 6.124 e 6.l-28 apresentam díagramas isocrônicos,
respectivanente, para os granitos Correas e Sguário, enquanto
que a Figura 6.!2c mostra o diagrama con as amostras de anbos os
granitos, cujos dados analfticos estão apresentados na TabeLa
6.5. Una amostra do Granito Correas (CO-6) não foi considerada
nas figuras (6.L2A e c) pois seus dados anaLfticos são anô¡nalos
en relação às denais.
Tabela 6.5. Dados analiticos Rb/Sr para anostras dos Granitos
Correas (CO) e Sguário (SG).
N9I,AB N9CÀMPO

1I452
11453

r7454
L1455
11456
IL77A
LL779
11780
11781
1,17 7 7

co-3
co-4
co-6
co-9
co-10
SG1-B

1-E
sGL-F
SG2 -D
SG2 -G
SG

Rb

Sr

4O5 ,9O L22 , 50
339 ,7 O 1_L7 | 80

375,60
534,50

86,50

83 r 50

87¡5/86s¡
9|

6720

8,4110
72 , 6810

L8,8070
't-9

374,1O 56,50
288 ,3O 138,10
361,80 75t7O
359 t't O 73 t50
343,7O L44,20

6,0740
L3,9840
L4 ,3280
8,7750

347 , 30 L44 ,80

6,993O

| 4460

o

Erro

879¡7 869¡

,27

0,795O80

LO

o,2360 o,78657O
0,3550 o ,7 99330
o ,5240
o | 542O

o , 86L71_O

0,857350
0,1710 o ,7 62100
0,3910 0,81920O
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o ,2460 o,7a34LO
0, 1960 0,7833L0

Erro
0,00011
0, 00 oo9
0, 00012
0,00007
0,00011-

0,00006
o, 00008
0,00019
0,00013
0, 00015

As isócronas obtidas indican idade de 4gO I l_9 Ma, Ri=
ot7289 + 0,0032 e MSWD= L,4 (Granito correa6) ê de 523 t 21 Ma,
Ri: 0,7L7M.QQ27 e MS!{D= Or5 (cranito Sguário) . O diagrama
conjunto forneceu idade de 926 ! 14 Ma, Ri: O,7IB7 + 0,0021 e
MSI{D= 3,3. Esta idade corresponderia à época de coLocação dos
qranitos da Sulte Pós-Tectônica, ou seja, no perfodo Cambriano-
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Ordoviciano. As altas razões iniciais confir¡na¡n u¡na derivação
crustal para estes corpos (Figura 6.4). Estas idades são concordantes com aquelas obtidas por Teixeira (1982) para granitos
pós-tectônicos, referidas no iten 6.1.
A idade K-Àr (biotitas) obtida para o Granito correas (co7 | na Tabela 6.2) foi
de 564 I 19 Ma, enquanto que para o
Granito Sguário 1 foi obtido um val-or de 596 + 7 Ma e, para o
Sguário 2, de 57A + I Ma (arnostras SG1-A e SG2-G,
respectivamente, na TabeIa 6.2). Tais idades são completamente
discordantes do esperado a partir da observação dos dados Rb-sr
e poderiam ser explicadas: 1. pela absorção de Ar das
encaj-xantes, tornando-as irrealnente rnais velhas; 2, peJ.a
existência de metassonatismo nos granitos, con abertura do
siste¡na Rb-Sr, tornando os resultados por este rnétodo
irreal-nente rnais j ovens .
Prefere-se aqui optar pela hipótese 2 | una vez que os diagramas isocrônicos não possuen u¡na distribuição ideal dos pontos
analfticos, aLén de não haver efetivamente controle da razão
inicial obtida. Nesta hipótese, as idades K-Ar estariam corretas
e a faixa de idades entre 564 a 596 Ma representaria o
resfriarnento dos referidos granitos. Assirn, tais granitos viriam
representar o plutonismo final do Ciclo Brasiliano, com caráter
de evento pós-tectônico, o que é aqui adnitido, em que pese a
relevância dos dados geoqufnicos, Contudof tendo en vista os
resul-tados geocronológicos Rb-sr e K-Ar, a definição mais
precisa da idade de colocação dos granitos Correas e Sguário
sonìente será aJ-cançada por datações pelo nétodo U-Pb.
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Figura 6.12. Isócronas Rb-Sr para amostras da Suíte
Pós-Tectônica. Dados analítícos na Tabela 6.5.
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EVor,UçÃo cEor.,ócrcA

Neste capftulo apresenta-se uma resenha dos principais
nodelos evolutivos já propostos envolvendo a área (iten 7.1) e,
a seguir (itern 7.2) , são feitas breves consideraçóes sobre
alguns destês modelos, tendo-se en conta os resultados obtidos
neste trabaLho,

7.L lfodelos propoEtoE
os principais rnodelos já referidos para explicar a evolução
desta porção da Faixa Apiaf e adjacêncías são resu¡nidos a
seguir.

Petri & Suguio (1969) propõem condições miogeossincl inais
tipo pl,ataforma continental, para os metassedirnentos na área da
Faixa Apialr onde as unidades do crupo Itaiacoca constituir-seiam nas porções mais externas, possivel-mente um misto de pÌan1cies de ¡narés e lagunas.
chiodi Filho (1-984) considera evol-ução para as bacias
Setuva e Açungui, a partir de urna estrutura aulacogênica (entre
1400 e 1100 Ma) seguida por riftea¡nento até aproximadamente
900 Ma.

Hasui et a-¿. (1984a, b) propõem uma evolução por megazonas
de cisaLhamento dúctil,
subhorizontais, relacionadas a
cinturões rnóveis de idade arqueana tardia, com riftearnento
posterior e formação de bacias al-ongadâs, restritas e orj.entadas
segundo NE-Sw. Nestas bacias depos itar ia¡n-se os sedÍmentos do
crupo rtaiacoca (que constituiria una unidade independente, a
Faixa Itapeva) a NW, e os do Grupo AçunguÍ, a SE, este
considerado como conpreendido apenas pelos netassedimentos do
subgrupo Lajeado, ao que se restringiria a Faixa Apial. Neste
nodelo, a região ocupada peLo Conplexo cranftico Três Córregos é
interpretada como un alto do embasarnento (ttMaciço catas ALtastt)
e as porções granitóides defor¡nadas como ortognaisses arqueanos.
Hasui ( l-986 ) posiciona ternporalrnente o evento de cisal-hanento dúctil dè baixo ângulo (de Hasui et a7., op.cít. ) no f inaJdo Arqueano, co¡n sutura rnarcada pelo Iineamento L,ancinha-Itapeúna-Cubatão e cavaLgamento do bl-oco suL sobre o bloco norte.
No Ciclo Transanazônico teria ocorrido rrcisafhamento dúctil de
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aLto ângulo concentrado e¡n faixas Iineares, e¡n conexão con
rotações da massa continental-rr. As bacias Itaiacoca e Lajeado
teriarn desenvolvimento rrpor processos ensiáIicos, a partir do
Proterozóico Médiorr,
campanha et a7. (L987) propõem u¡n nodel-o de evolução para a
porção sudoeste da Faixa Apiaf que envolve subducção de placa
oceânica de SE para Ni,\t, seguida de colisão continental-, a partir
de 1400 Ma atrás. Neste esquena, as formações Perau ê fporanga
f ariarn parte da região de sutura,. o Subgrupo Lajeado representaria urna seqüência ptatafornal distal- e o crupo Ttaiacoca uma seqüência platafornal litorânea, enquanto que o domÍnio do
Complexo Três Córregos foi interpretado cono una estrutura de
arco rnagmático.
Soares (1987) propõe, para a porçáo centro-oeste do escudo
paranaense, a existência de un rnegacicJ-o tectônico envoLvendo o
Proterozóico Médio e Superior para explicar a origern das bacias
setuva e Açungui. A bacia setuva seria do tipo rrretro-arcoativarr e teria desenvoLvi¡nento no Proterozóico Médio (entre 14OO
e 1200 Ma), con deformação por colisão arco/ contínente. A bacia
Açungui (ttCornpJ-exo Votuverava-Ttaj.acoca-capiru) ter-se-ia
desenvolvido entre L05o e 7oo Ma num rievento riftu, acompanhado
de rnagrnatismo básj.co, havendo rrcontemporaneídade com un arco
vulcânico a oesterr. soares (1-988) rediscute este "megaciclo
meso-neoproterozóico-eopaleozóico", onde o'tbloco
continental
Paranárr foi envolvido e¡n colisão rrcom 5 ou 6 blocos continentais
e 3 ou 4 blocos rnicro-continentais rr e, propõe eventos
coLisionais há 1350 Ma, 1000 Ma, 750-800 Ma e 600 Ma atrás, o
que ref J.etiria um progressivo fecha¡nento dos oceanos for¡nados.
Souza (1990) advoga un nodelo para a sedirnentação do crupo
It.aiacoca relacionado a rift continental, güê evol-uiria para
nargem continental tipo atlântico, cujo continente situar-se-ia
a NW deste crupo. Este autor discorda que o alto estrutural que
individualizou a bacia Ttaiacoca pudesse constituir um arco
magnático, preferindo a hipótese de que se trate de porções
soerguídas de ernbasamento siático.
Campanha (1991) adota basicanrente o modelo proposto por
canpanha et a7. (L987), com evol-ução na área do Compl-exo Três
Córregos como un arco rnagrnático, cujo esquetna envoLveria a aber-
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de um rilt
continentaL (1,8 - Lt7 Gal ì abertura e
instal-ação de fundo oceânico com nargen continental passiva (1,7
- 1,5 ca); ronpinento da margem continentaL e desenvolvimento de
subducção tipo B para NW, com arco rnagmático no Grupo Itaiacoca
(It4(?) - l-,3(?) Ga); distensão de retroarco, com iritrusão do
Gabro de Apial (0,8 ca); colisão continentaL, produzindo o
principaJ. evento meta¡nórf ico (Ot75 - Or63 Ga); e desenvolvimento
do sistema transcorrente, deposição das seqüências motassóides,
rnagrnatisrno granitóide tardi e pós-tectônico e resfríanento
regional- (0,63 - 0/45 ca).
Basei et al.. (s.d.) propõên un ¡nodelo de evolução, co¡n subducções seguidas de col-isões continentais, envoÌvendo as microplacas Curitiba e Luis Alves e o cinturão cranitóide Costeiro,
cujos eventos terminais teriarn alcançado o Pal-eozóico Inferior.
Tais autores propõen estas denonj-nações ern substituição a
rfMaciço de Joinvilletr (de Hasui et a7., L,975), Neste esque¡na, a
subducção (Tipo-A) da Microplaca Curitiba rumo noroéste sob o
Cinturão Ribeira (con sutura rnateriaJ.izada, em superffcie, na
Falha da Lancinha) iniciar-se-ia por volta dè 8oo + 50 Ma e o
riarco rnagrnático de Três Córregosrr teria seu desenvolvimento por
voLta de 7o0 + 50 Ma, co¡no arco continental- na borda do Cráton
do Paraná. Novo arco nagnático originar-se-ia peta subducção da
MicropLaca L,uis Afves sob a Curitiba, coÍr sutura em torno de
610 Ma, à senelhança da modelagern sugerida por Machiavelli
(1991) e Machiavelli et al.. (L99I), en seus estudos na região de
Piên, PR.
7.2 gíntese dos dados obtÍdos e ínplicações tectônicas
A análise dos dados geocronológicos obtidos neste trabalho
deixa clara a constatação da não existência, na área estudadar
geoJ.ógico pré-Proterozóico Inferior.
de registro
Por
conseguinte, não serão aqui considerados os esquemas de evolução
propostos que envolvem o Arqueano.
De outra parte, cabe aqui justificar que, a manutenção no
napa geoi.ógico (Anexo A) das unidades netassedirnentares do co¡nplexo Apial-Miri¡n como do Proterozóico Inferior, é feita seguindo-se Canpanha et a7. (1988), pois estas unidades, assirn
como agueJ-as da Fornação Água clarar não foram objeto de estudos
lnstitulo cle Goociencias
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neste trabalho. Registre-se, no entanto que, dos trabal-hos de
canpo efetuados e dos poucos afLoranentos dèstas duas unidades
visitados, constatou-se uma certa simitaridade de litotipos
ent,re elas (quartzitos, por exenpJ.o), ficando a impressão de que
tais J.itotipos (do conplexo Apiaf -Mirirn e da Formação Água
Clara) poderiam, eventualmente, tratar-se
de conjuntos
titológicos distintos de uma ¡nesma unidade. o prineiro conjunto
(Apial-Mirirn), com predomínio de xístos e quartzitos e, o
predonlnio
sequndo (Água Clara) ,
de
rochas
con
cal-cioss i Licáticas

.

Por esta tazãot estudos cornparativos de ¡naior detal-hê
fazen-se necessários não apenas entre as unidades do conplexo
apiaf -Mirj.:n e da Formação Água cl-ara, nas tanbém nos litotipos
inclufdos no Grupo Itaiacoca, principal-mente na faixa central- da
Folha Ribeirão Branco, a norte da área aqui estudada.
As indicações de idade mais antigas aqui obtidas (e.gr. RbSr de 118 Ga nos enclaves de augen gnaisses, afora as
inferências do método U-Pb en zircões), dão ¡nargen à
interpretação de que os protolitos destes encLaves já terj-am
vida crustaL pregressa. Esta vivência crustal
seria
relativamente curta no ternpo, uma vez que as razóes iniciais
879¡7865¡ obtj.das, en torno de 0,705 (Figuras 6.1, 6.2 e 6.3') |
são pouco superiores comparaÈivamente co¡n a do Manto Superior
nessa época (Figura 6.4). considera-se que, nesmo os protolitos
sendo rnais antígos que 1,8 ca, muito provavel-mente não
excederiam ao Proterozóico Inferior.
Para a deposição das seqüências sedimentares do Àçungui e
magrnatisrno associado, é ad¡nitido o perlodo de L,7 a 1,5 ca
(Tassinari et a7., !99O; Campanha, L99L), com netamorfismo entre
L,4 e 1,0 ca (fassinari et ãf., op.cit.l , não tendo sído
indicada a existência de rnagrnatismo conternporâneo a este
metamorf i"sno.

os dados geocronoi.ógicos Rb-SI obtidos neste trabafho indican que durantê o Proterozóico Superior atuou o evento tectononetamórfico nais Írnportante registrado regionalmente (Ciclo Brasiliano). Corresponderia à geraçáo dos granitóides do Complexo
Três Córregos no perfodo aproxirnado de 800 a 650 Ma. Os dados
dos estudos geoqufrnicos aqui realizados indica¡n que os
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granitóides do complexo Três Córregos são do tipo-l Caledoniano
ou dè soerguimento tardi a pós-col is ionais , compressionais
(formados a partir de rocha de cornposição gabróica) e as
evidências isotópicas indicam que taI plutonismo sofreu
processos de contarninação crustaf. A faixa de idades de 800650 Ma pode ser considerada coÍto os linites inferior e superíor
de atuação do Arco Magmático de Três Córregos.
Estes dados apontan no sentido de confirmar a proposição de
Basei et a-l . (s.d.), no quê tange à existência do arco rnagnático
de Três Córregos no Proterozóico Superiorf por aquel-es autores
sugerida como tendo ocorrido há 7oO + 50 Ma atrás. Registre-se,
no entanto, que soares (1988) tambén propõe evento colisional na
borda do Cráton do Paraná há 750-800 Maf cono visto no iten 7.1.
Outros autores (Canpanha et aI . I 1987; Campanha, 199L; Basei et
ã7,, s.d.; Soares, 1987; WernicR et a7., 1990af b) já f izerarn
referência à existência do arco de Três Córregos, mas com fal-ta,
ou indicações menos precisas de idade.
Ainda no contexto evolutj.vo, um outro extrêmo ternporal para
os eventos térrnicos regionais é indicado peLos dados K-Ar em
biotitas das 15 amostras analisadas neste trabal-ho, conforne
iLustrado na Figura 7.1. oito das deterninações K-Ar (que ocupam
una faixa leste-oeste aproxinadarnente central na área),
indicaran idades aparentes entre 625 e 6OO Ma, período aqui
adnitido como do infcio do resfriamento rel-acionado ao finat do
Ciclo Brasiliano. Note-se que estas arnostras representam a
¡naioria dos granitóides Três córregos e mais a amostra de urTr
augen gnaisse.

Outro interval-o temporal importante é delineado na porção
norte da área (Figura 7.1), na região onde ocorren particular¡nente os granitos da Sufte Pós-Tectônica. AIi as idades
aparentes K-Ar, que envol-ven quatro deterninações, situam-se
entre 600 e 564 Ma. Uma outra anostra, do Granito Barra do
Chapéu, Localizada no extremo sul da área, situou-se tambénr
neste intervalo
temporal (587 Ma), e poderia reftetir
soerguimento diferenciaL tardio daquela porção do granito, uma
vez gue as demaís idades K-Ar neste. granito situara¡n-se em faixa
nais antiga ( 625-600 Ma).
As duas amostras com idades K-Ar no intervaLo de 660-640 Ma
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situam-se, uma, no extremo nordeste da área e, outra, na porção
centro-sul (cranito L.,ajeado) , cono visto na Figura 7,1. Cono já
referido anteriormente, a prírneira corresponde a litotipos
(Granitóides Orientados) corn a idade Rb-Sr nais antiga do complexo Três córregos (ca. 79O Ma) agui obtida. De qualquer forma,
dado que o mineral analisado pelo nétodo K-Àr foi a biotita, estes resultados são considerados surpreendentès, una vez que situa¡n-se acima do interval-o adrnitido cono o perlodo de
resfriamento do f Ínal- do cicÌo Brasiliano. Àlternativamente, poder-se-ia considerar, tambérn nestes dois casos, a existência de
soerguÍrnento diferencial destas áreas.
Estès dados acima cornentados não são confLitantes com os de
Canpos Neto (1991) e Ca¡npos Neto & Figueiredo (L992), euê
adnitern para o f inal- do ciclo Brasiliano o perfodo entre 600 e
INT

ER VALOS

Q eoo -see uo
O 6zs-600 Mo

^

660 - 640 Mo

Figura 7. 1. fnterval.os de idades K-Ar para as 15 determinações
realizadas na área. Legenda cotno na Fig. 4 . l- (pâq. 25).
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585 Ma marcado. segundo estes autores, pela transição entre

o

plutonismo tardi /pós-orogênico e o anorogênico. Entretanto, os
dados aqui apresentados indica¡n a cessação do magrnatisrno tardi a
pós-orogênico (aqui representado peJ.os granitóides do complexo
Três córregos) na área, há 650 Ma atrás. Quanto ao magmatismo
marcadanente pós-tectônico, considerando-se os dados K-Ar
(granitos correas e Sguário) como mais verdadeiros que os Rb-sr
(os quais seríam irrea.Lmente mais jovens devido a
rnetassornat isrno ) ,
situar-se-iam aproxirnadamente no interval-o
sugerido por tais autores (canpos Neto, op. cit. e campos Neto &
Figueiredo, op. cit.).
sobre uma possfvel correJ.ação de eventos verificados na
área co¡n a Orogênese Rio Doce (de Campos Neto, op. cit. e Campos
Neto & Figueiredo, op. cit), de idade canbro-ordoviciana,
referida por Basei et al . (s.d.) para os granitos da suftê serra
do Mar (de KauL, 1984), não se têm elenentos para urn juJ-garnento
seguro. Neste contextof cabem algumas consideraçóes sobre as
estruturas tectônicas que afetan indistinta¡nente os diversos
granitóides da área. No napa geoi.ógico (Anexo A) aparecen tanto
falhanentos e/ou zonas de cisalharnento de caráter
predominantemente transcorrente (a naioria co¡n direção NE-SW)
quanto grandes estruturas de ernpurrão, estas mais freqüentemente
na porção leste da área, con traçado norte-sul e corn sentido de
transporte de oeste para lêste (referidas no capítul-o 4).
Dado que estas estruturas afetam inclusive os granitos da
Sufte Pós-Tectônica, poderia ser aventada a hipótese de que as
mesmas estarian relacionadas a esforços cono ref l-exo aos
¡tovinentos oriundos da justaposição dos terrenos da referida
orogênese, hoje situados a sudeste.
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os estudos desenvolvidos, desde os trabalhos de campo, coIeta e processamento das amostras, seleção e análises, tanto petrográficas quanto geoquímicas e geocronológicas, proporcionaram
a obtenção de uma série de dados sobre as rochas e as unidades
geológicas da área que, aliados ao quadro geológico obtido a
partir da análise da l-iteratura, permitern subdividir os
Iitotipos fgrneos e ortoderj-vados da área em três unidades
geológicas petrográfica, geoqulnica e geocronoLogicanente
distintas, a saber: a) augen gnaisses; b) conpÌexo cranltico
Três córregÕs; et c) Sufte Granítica Pós-Tectônica. Para os
augen gnaisses é ad¡nitida idade mlnina transamazônica; para o
conplexo cranitico Três córregos, proterozóica superior e, para
a suíte Pós-Tectônica, idade na passagem do Proterozóico
Superior a canbro-ordoviciana.
o mapa geoJ-ógico (Anexo A) apresenta, alén destas três unidades estudadas, as dernais unidades cartografadas na área, conforme referido no capftulo 4.
A seguir são resumidas as principais conclusões e considerações jul-gadas rnais irnportantes quanto aos augretJ gnaisses (1 a
3), complexo Três Córregos (4 a 11) e Sulte Pós-Tectônica (12 e
13).
t-.

2.

o conjunto formado pelos augen gnaisses e seus encl-aves foÍ
aqui considerado cono urn megaenclave/rnegaxenól ito engfobado
pelos granitóides do compl-exo Três córregos no Brasil-iano.
os enclaves nestes augen gnaisses foran considerados os
litotipos nais antigos da área, cuja idade Rb-Sr (1,8 ca)
pode ser considerada como nfnima, ou seja, representaria a
sua fornação a partir de protol-ito incorporado à crosta não
muito antês que a época datada (provavelmente no próprio
Proterozóico Inferior),
con o seu rnetamorfisrno tendo
ocorrido no Transa¡nazônico.
os dados U-Pb para os augre¡ gnaisses são precários, mas
podern ser un indfcio de una idade mínima para o substrato. A
idade nfnima transanazônica aqui assumida para os augen
gnaisses se deu en função destes litotipos encontrarem-se
intimarnente associados com os seus enclaves (para os quais
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4.

se obteve idade ¡nfnima Rb-sr de L,8 Ga); levando-se en conta
que tais litotipos são únicos na área (representados por um
grande afloramento e bLocos e natacões e¡n suas cercanias) ;
quê tên características petrográficas distintas; e que
apresentam um comportamento geoqufmico distinto (anôna1o)
'
cornparat j.varnente aos granitóides Três córregos e seus
encl-aves na área. Àcrescênte-se quer caso tenhan sua origern
interpretada como por anatexia en tempos brasilianos, e
francarnente
levando-se en conta que é o litotipo
predominante no afl-oranento estudado, seria Lícito esperar
que este evento poderia ter provocado uma rehonogenei z ação
isotópica do siste¡na Rb-Sr dos enclaves no Brasil-iano, o que
não é suportado pelos dados isotópicos obtidos. Note-se gue
os diagrarnas Rb-sr para os enclaves podem ser considerados
dentre os mais consistentes obtidos neste trabalho.
Infelizmente, não foran observadas no presente estudo
reJ-ações de contato entre estas rochas e suas encaixantes'
o conpl-exo cranftico Três córregos é a unidade de ¡naior expressão em área, constituindo-se nun batóIito rnulti-intrusivo, no interior do qual foran caracterizados quatro grupos
de granitóides: a) Granitóides de Anatexia/Mignatitos; b)
Granitóides orientados; c) Sulte Porfiróide; e, d) Granito
I-,a j eado ( rnicroporf irítico ) . A sufte Porfiróide é a que ocupa
a ¡naior parte da área, sendo cornposta pelos granitos Barra
do Chapéu, Saival, córrego do Butiá, capote e PaíoI de
TeIha.

os Granitóides orientados, anteriormente adrnitidos, por
dÍversos autores, como ortognaisses e pertencentes ao
geoqufnica e geocronoembasarnento, são petrográfica,
logicarnente cornparáveis às rochas do complexo Três
córregos (mais intinaÌnente associados aos granitos da Sufte
Porfiróide) , onde são aqui incluldos (vide mapa geológico,
Anexo A).
6.

os granitóides Três córregos e seus enclaves são
caracterizados, no diagrarna QAP, como da série cálcioaLcal-ina granodiorftica de rnédio K e como do Tipo-I , ou
seja, provavelmente são derivados de rochas ígneas de
conposição gabróica.
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7. ceoquimicanente, o conjunto de granitóides e enclaves do
Conplexo Três Córregos constitui, en ter¡nos de elementos
Ìnaiores, urna seqüência cogenética, que pode ser considerada
como bás ica-intermediária-ácida, cáfcio-alcalina de ¡nédio a
gerados em anbiente
alto-K, de granitóides tipo-I,
conpressivo.

8. Este comportamento geoqufnico é cornparável- ao das rochas da
zona vul-cânica central dos Ändes e do batólito da costa do
Peru; ao de andesitos cál-cio-alcaL inos de arcos nagmáticos
modernosi e ao dos granitos caledonianos, de soerguinento
pós-coJ-isional ou dos granitóides tardi-orogênicos. ou seja'
os granitóides Três córregos são geoquirnicarnente semeLhantes
a diversas sultes de arcos magrnáticos.
g. E¡n termos de eLementos traços e terras raras. o tratanento
dos dados tanto dêstes granitóides quanto dos seus enclaves
aponta tambén para granitos de arco, quer seja sin cono
pós-colisionais (col-isão continente-continente),
tardia
quer seja de rnargen continental ativa.
10. Em termos geocronoJ-ógicos, os dados Rb-sr apontam' para o
comp]exo Três córregos, idade variando entre 665 Ma
(Granito córrego do Butiá) e 790 Ma (Granitóides
orientados), com indicações nenos seguras de resuftados
internediários para os encLaves e para o Granito Barra do
chapéur o que permite adrnÍtir como idade de atuação do
rrArco Magmático de Três Córregosrr. o período entre 800 e
a7g¡¡46s¡ indican ter
650 Ma. As altas razóes iniciais
havido contaminação crustal durante a granitogênese Tres
córregos.
11. As idades K-Ar obtidas para estes granitóides são inferiores
às Rb-sr, perrnitindo compor un quadro que caracteriza o
infcío do resfriamento do final do CicIo Brasil-iano entre
625 e 600 Ma. Duas indicações K-Ar com idades inferiores a

intervalo foram aqui interpretadas, uma' cono
soerguirnento diferenciaJ. e, outra, cono devido a aquecimento
provocado pela intrusão dos granitos da Sufte Pós-Tectônica,
este

rnais j overn.

12. Para os granitos da Sufte Pós-Tectônicaf os dados
geoquírnicos indicarn tratare¡n-se de granitos fortenente

1-

0I

diferenciados, for¡nados por fusão crustal (tipo-A), com
campos coincidentes com o dos granitos intrapJ-aca.
13. os dados Rb-Sr para os granitos da Sufte Pós-Tectônica compreenden o perfodo entre 480 e 520 Ma, na passagen canbriano/ordoviciano. As altas razões iniciais embora apresentem al-tos erros, corroboran com as interpretações geoqufmicas, indicando trataren-se de granitos crustais. Entretanto,
os dados K-Ar indicaram idades rnais altas (564 | 578 e
596 Ma) que as Rb-Sr e nos parecem consistentes, uma vez que
o padrão geocronológico não é destoante com o padrão geralde resfriarnento da área. Desse nodo, tal plutonismo estaria
sÍtuado, mais precisamente, na passagem Proterozóico Superior/Canbriano, tendo sido aqui assurnido um carátêr póstectônico para estes corpos.
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Análises qufmicas dos granitóides (dados conpilados
da literatura e análises deste trabalho) .
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Dâdos de snélises qufmicas obtidos em gnaisses, enctaves e nos granitóides dâ área investigada.
em pgn.

óxidos, F e S em %; demsis elenentos
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Hzo-

s
ct
B8
Rb
sr
zt
Nb
Ni

| 0.12 0.30 0.17 0.171 0.12 0.20 0.13 0.47 0.21 0.291 0.25 0,40 0.24
| 0.07 0.0r 0,01 0.031 0.01 0,01 0.05 0.02 0.03 0.011 0.01 0,01 o.o1
| 120.00 ó4.00 73.oo 47.001 310.00 250.00 390.00 150.00 180.00 110.001 310.00 38o,oo 28o.oo

ñ0.00 410.00114ó0,00 1330.00 1310.00 1420.00 1170.00 1370,0011470,00 1720.00 '1710.00
140.00 79.00 93.001 89.00 99.00 52.00 110.00 1i0.00 130.001 9ó.00 100.00 90.00

l1ó30.00 390.00

|

120.00

870.00 800.00 1040.00 g5o.oo 820.00 920.001 970.00 920.00 B5o.oo
120,001 2ó0.00 250.00 130.00 270.00 290.00 250.001 240.00 290,00 300.00

11200.00 3ó0.00 1590,00 1460,001

|

|
|

330.00 '130.00

86,00

18.00 11.00 8.00
20.00 59.00 20.00
29.00 33.00 10.00
ó5.00 130.00 13.00

8.001 't0,oo 10.00 '13.00 17.00 20.00 15.001 19.00 13.00
38.00 35.00 35.00 20.00 20.00 20.001 1-0,00 3ó.00

20.001
14.001

24.00 23.00 32.00 26.00 2ó.00 30.001 31.00 33.00

1ó.00

31,00
33.00

100,00 87.00 190.00 ó4.00 ó1.00 3ó.001 150.00 150.00 140.00
20.00 210.00 21,00 23.001 81.00 ó8.00 9ó.00 20.00 20.00 20.001 300.00 92.00 98,00
53.001

71.74
134,ó0

Lâ

147.00

15.53

ce

323.80

35.97

Nd

150.20
23,90

17.42

ó1,05

Sfil

10.25

Eu

4.52

Dy

9.89

Ho

1

.83

2.9?
0.74
1.69
1 .28
0.25

Er

4.20

0. ó3

Yb

2,81
0.31

0.ó0
0.09

Gd

LU

13.

ól

|

-

|

-

57.171
117.401

-

1.97

.

6,41

47.281
7.711
1

.11

4,7t+l
3.55

4.80
0.99
2.78
I .69
o.32

-

0,ó81
1.711
1.18

|

0.

|

15

*enclaves

Linìites de detecção:Pzo5

-

83,81
197.20
a7,63

14.87
2.75
9.02
6.59
1.32

1.58
2.05
0.35

continua

-

0.05%; S

- 0.01%; Ct, Ni eCr -

20 ppn,. V

-

10 pFmt

Nb- I

pgn;

{þ

TABELA

3 (continuscão)

GRAI/

Grenitóides

OrientEdos

ITÓI DES TRËS

crani

I

CÓRREGOS

to Earra do

I

Chapéu

cranito

sai vs(

Át't0sfRAs

s

67.60 66.50 67.10 71.60

i02

66.50 ó6.80 ó0.00

0.53

0.51 0.64 0,82

67.70
0.59

ó7.50
0.ó0

14,90 15.20 14.80 r4^ó0 14-ó01 14.90

15.40 15.10 15.70

14,70
1.20

14,501

70.701

67.70

0.52 0.54 0.57 0,22 0.291

f i02
A t2o3

1.90
1.70
0.0ó
t.t0
3.00
3.50
4.60
0,18
0.09
0.4s

ÉeZo3

Fe0

lln0
llS0
Câ0
Nâ20

Kzo

Pzoi
F

P. F.

1.90 1.90 0.91
2.00 2.00 0.98
0.07 0.0ó 0.03
'1.50 1.40 0.43
3.50 3.00 1.ó0
3.70 3.50 t+.70
3.ó0 4.50 4.?0
0,1ó 0.19 0.10
0.09 0.14 0.08
0.84 0.57 0.43

0.9ól

1.70

1.301

1.70

0.0s

|

0.05

0.ó91 1.20
1.901 2.80
1.501 3.90
4.001 4.40
0.121 0.18
0.07

|

0.521

0.1ó
0.11

2.00
1.80
0.05
1 .30
3.00
3.90
1.20
0.19
0.13
0.53

2.00
1,70
0.05
1.40
2.80
4.00
4.30
0.?1
0.11
0.48

3.00
3.50
0.10
2.70
4.80
3.ó0
4.10
0.30
0.12
0.77

2,00
0.05
1.40
2.70
3.70
4.90
0,19
0.12
0,52

| 70,30 70.20
| 0.37 0.31

.80

I

TorÀL

--------t-------

É20*

rzos
ct
Bâ
Rb
sr
zt
Nb
Ni
y
Cr

I 99.ó0 99.ó0 99.õ 99,88
¡

--------- --------

I
|
|
I

99.701

----------t---------------- t-------

3.00

-------

79.00 85.00 85.00 31.00 5ó.001 99.00 1ó0.00 ó5.00 130.00

1.10

o.o7
1.50

3.oo
3.70
1.70
o.?3
0.10
0.85

-----------_----------99.61

t------------- ¡

------------

0.44 0.57 0.52 0.40 0.391 0.32 0.21 0.40 0.53 0,38 0,541 0.34 0.32
0.09 o.z0 o,r7 0.12 0.zzl 0.r9 0.13 0.14 o.zo 0,18 0.141 0.17 o.1g
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 | 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.011 0.01 0.01
'1/+0.00 89.001

0.55
0.12

o.ol

21.00 25.00

200.00
11f0,00
f1ó0.00
940.00
930.00
1080.0011120.00
1ó30.00
1550.00
1ó10.00
1510.0011520.00
1290.00
1330.00
11200.00

|
|

130.00 120.00 '140.00 110.00 90.001 r30.00 120.00 120.00 8E.oo 120.00 roo.o0l 70.00 71.00 r30.oo
710.00 s80,00 ó30.00 820.00 820.001 Bó0,00 850.00 1030.00 900.00 860,00 91,0.0011120.00 1130.00 810.00
190.00 220.00 180.00 1ó0,00 170.001 250.00 240.00 290,00 2ó0.00 240.00 270,001 190,00 200,00 220.00

|
| 12.00 10.00 8.00 8.00 8.001 8.00 11.00 14.00 1ó.00 9.00 9.001 8.00 8.00
| 20.00 1ó.00 20.00 20.00 20.00 | 20.00 20.00 23.00 20.00 20.00 20.001 20,00 20.00
| 28.00 22.00 25,00 34.00 12.001 17.00 1ó.00 29.00 27.00 7ó.00 ó3.001 170.00 14.00
43.00 59.00 54.00 r5,00 24.001 42.00 47.00 54,00 fl0.00 45.00 42.001 28.00 27.00
20.00 37.00 20,00 20.00 20.001 24.00 22.00 34.00 4i.00 39.00 36.001 20.00 20.00

Ce
Nd

48.88

Sm

7.55

Eu

I .36

Gd

4.17

Dy

2.55

tlo
Yb

0.47
1 .08
0.78

Lu

0.11

ET

14.90

1.70
0.84
0.03
0.87
1.80
4.80
4.00
0.13
0.10
0,44

99,66 99.51 99.59 99.51 99,77 99.691 99.62 99,55

59.65
125,70

L6

14,ó0 ',I4.30

| 0.9ó
1.701 '1.30
0,051 0,03
1.401 0.76
2.901 1,80
3.701 4,60
4.ó01 1.20
0.201 0.1ó
0.101 0.11
0.ó4 |
0.43
1

ó5.90
0.59

14.00
20.00
23.00
5ó.00
28.00

65,42

5r.39

132.60
50.52

118.40
46.66

7.77
1.13
5.02
3.ó8
0.82

7.66
1.44
4.6A

3.26

.71

0.62
1.53
1 .18

0.26

0,17

2.r9
1

\t4

TABELA

3 (continuação)

|

ôR. rRÊs

cóRREcos

sUiTE Pós-TECTÔN¡cA

I

t-------------- | --------------- | ------

Gran. Co¡teâs

AMoSTRÀS

I

si02

pT-1

L-5

| B-2 |

L-1ól

r.,tA-

I

VA-1

.------------l-- -'---------------l-----vA-21 ssl-A ss?-cl co-2 co-s co-71 cv-1

71,20 71.201 72.20 71.90 68.901 71.30 73.30 73.60 73.30 73.501 76.00
0.721 0.381 0.30 0.3t I 0.0ó 0.28 0.41 | 0.35 o.18 0.19 0.17 0.11 | 0.11
'1ó,501 14.401 11.70 14.701 14.90 14.40 15.001 13.90 .13.70 13.ó0 'r3.30 13.ó0 12.30
|
2.701 1.201 0.26 0.871 0.3ó 1.20 2,001 1.10 0.67 0.58 0.81 0.771 0.62
3,001 1.101 1.30 0.841 0.42 0.70 0.981 1.50 0.84 1.10 0.98 0.84 | 0.70
0.091 0.051 0.02 0.031 o.o1 0.04 o.o4l 0,0ó 0.04 0.05 0.0ó 0.011 0.03
1.901 1.001 0.54 0,551 0.22 0.45 0,881 0.34 0.24 0.20 0,23 0.18 | 0. 12
4,601 2,401 1.70 1.801 1.20 1.40 2.101 1.20 1.10 1.00 1.20 0.871 0.55
3.701 3.501 4.10 4.001 3.50 ¿..10 3.óOl 3.50 3.30 3.30 3,40 3.501 3.30
3.901 4.301 1.e0 4.901 ó.50 4.60 5.001 5.90 5.80 5.40 5.40 5.501 5.30
0.281 0.111 0.08 0.091 0.05 0.07 0.131 0.10 0.05 0.05 0.05 0.05 | 0.05
0,111 o.fl | 0.17 0.131 0.03 0.13 0.101 0.13 0.13 0.19 0.20 0.25 | 0.20
0.ó81 0.7r I 0.17 0.381 0.52 0.5ó o.ó01 0.43 0.5ó 0.77 0.89 0.761 0.75
--------t-------t-------- | ------- | ------ | -------------t-----ÌoTAL I 99.581 99.761 99.71 e9.801 99.97 99.81 99,741 9e.81 99.91 100.03 99.99 99.971100.03

|
|
Ar2o3 |
Fe203 |
Feo I
Mno |
Èleo I
cêo f
Nã20 |
Kzo |
pzos |
F |
p.F. |

ó1.301 70.201

Ti02

|
|
s |
ct |

Hzon

Hzo-

0.ó41 0.451 0.19 0.121 0.19 o,4z 0.J71 o.J7 0.3s1 o.ls o.rz 0.101 0.40
0.121 0.101 0.12 0,241 0.13 0.20 0.201 0.19 0.141 1.27 1.33 1.lel 0.28
0.011 0.01 | 0.01 0.01 | o,o1 0.0r 0.01 | 0.01 0.011 0.01 0.01 0.0r I 0.01
ó5,001 ó2.001 s0.00 20.001 óó.00 75.00 92.001 98.00 95.001 0.00 97.00 92.001140.00

Ba l1ó30.001950.0011290.00 t4ó0.001920.00 104o,oo 1420.001770.00 400.001370.00
Rb | 91.001140.001 180.00 1ó0.001190.00 1ó0.00 140.001310.00 370.001370.00

3ó0.00 2ó0.001 7ó.00
370.00 470.001300.00
I720.001500.001 910.00 940.001550.00 óó0.00 1000.001170.00 150.001130.00 120,00 110.001 32.00
| 250.001190.001 210.00 180.001 9t.oo 22o,oo 210.001400.00 210.ool2o0.oo 200.00 ,t70.001200.00

sr
zt
Nb |
Ni |
Cr

11.001

8.001

20.001 20.001
29.001 30.001
82.001 37.001
23.001 2e,001

8.oo 8.001 8.00 25.00 12.001 27.00 24.001 28.00 17.00 37.001 35.00
20.00 20.001 20.00 20.00 20.ool 20.00 20.00{ 20.00 20.00 20.001 20,00
11.00 'ro.00l 11.00 150.00 230.001 84.00 47.001 87.00 ó1.00 350.001 51.00
17.00 'r8.001 10.00 13,00 39.001 13.00 10.001 10.00 10,00 10,001 10.00
20.00 20.001 20.00 20.00 20.ool 20.oo 20.ool 20.00 20.00 20.001 20.00

La

30.03

Ce

76.04

d

28.29

52.54

sm

4.07

11.13

EU

66.37
128.

',t0

Ho

0.74
2.04
1.14
o.22

Er

0.51

15.ó1

|

Yb

0.3ó
0.0ó

1e.40

|

Gd

Dy

Iu
*1-G¡anito PEiol de

Tel,ha;

Lirnites de detecção: PZ05

-

9.08
14.8ó

3.e61

2.811

*2-crênito Córrego do Butiá;

0.05%e

s - 0.01%; Cl, Ni ecr -

I

-------------

|

--------------------

*3-cl"anito campina do

20 ptrn;

v-

10 ppm;

VeÊdo

Nb- B pglt;

|

------

APÊNDICE

2

conjuntos 1íto1ógicos proceEEadoa para obtenção ale iEócrona Rb-sr.
fnoluem tanto oE dacloE de anostras que conpõem cliagranas Lsocrônicos
(discutídos no capítulo 6), quanto daquelas não aproveitåðas para tal
fi.n.

\"Ib

Tabela 1 - Dados anallticos Rb-sr (Análise seni-quantitativa através de
fLuorescência de raios X em rocha total) para anostras dos Augen
cnaisses.
N9

DE

SEPAR.

24449
24490

2449r

24 492
24 493

24494
24495
24496
24497
24 494
24 499
24500

N9

DE

ST

CÃMPO

(ppn)

MN- 1

L314

MN-2
MN-3
MN-4
MN-5
MN-6
MN-7
MN-8
MN-9

115 4

l-393

t3a2
L297

t326
]-402
L3 L7
12 40

MN- 1O L4A6

MN-L1 L365
MN- 2 LIAT
1_

Rb/

Rb

(ppn)

sr

o 159
0 244

72
99
58
76
65
80
62
94
1L1
79
57
95

0 120
0 r_58

ROCHA

Quartzo ¡nonzodiorÍto gnáissico

Biotita quartzo monzodiorito gnáissico
Quartzo ¡nonz od ior ito / dior ito gnáissico

Quartzo rnonzodiorito/diorito gnáissico
Quartzo monzodiorito/diorito gnáissico
Quartzo rnonzodiorito/diorito gnáissico
Quartzo nonzodiorito/diorito gnáissico
Quartzo monz odior ito / d ior ito gnáissÍco
Quartzo monz od ior ito/ dior ito gnáissico
Quartzo monz odiorito/ dior ito gnáissico
Quartzo ¡nonz od ior ito/ dior ito gnáissico
233 Quartzo monz od ior ito/ diorito gnáissico

0 t46
0 175
0 L29
0 206
0 25A
0 L62
0 L20
0

Tabe1a 2 - Dados analfticos Rb-Sr (Fluorescência de raios X em rocha
totaJ-) para anostras dos encl,aves nos Augen Gnaisses.
N9

DE

N9

22496
22497
22 49A
22 499
243 66

24367
24364
:t (

'1,45

sQ

L2T6
12L6

SQ

120 4

1_38

0
0
0

sQ

l_031
L2O6

(ppn)

MP- 1

sQ*

MP-2
MP-3
MP-4
MP-5
MP-6
MP-7
MP-8
MP-9

2244 6
22 487
22 4AA
22 489

2249 5

Rb/sr

ÀNÁL.

CAMPO

22490
2249L
22 492
22493
22494

sr

Rb
(ppm)

DE TTPO

SEPAR.

MP- 1O
MP- 11

MP-12
MP-13
MP-14
MM-2
MM-3A
MM-3 B

ô
a
o

sQ
sQ

o
o
a
o
a
a
o
o

L39

103I,1 \67,O

0

138
0
L23
,2
t2 0

988,

O

71-6

12I6

14T

7LLz

139

7L2,4

66
LO98 , 4 !5O

,2
,9
,4

765,O LzOtL

7!4,9

62t6
342,7 L28,O
489,5 L56 t2
563, o L43 ,3
549 .8 L64 ,2

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0

ROCHA

345 Qzo rnonzodiorito gnáissico
331 Qzo monzodior, /dior. gnáis.
331 Qzo rnonzodior. /dior. gnáis.
466 Qzo monzodior. /dior. gnáis.
Jöö
Qzo monzodior. /dior. gnáÍs.
297 Qzo monzodior. /dior. gnáis.
339 Qzo ¡nonzodior. /dior. gnáis .
336 Qzo monzodior. /dior. gnáÍs.
363 Qzo rnonzodior. /dior. gnáis .
267 Qzo monzodior. /dior. gnáis .
396 Qzo rnonzodíor. /dior. gnáis .
456 Qzo monzodior. /dior. gnáis ,
255 Qzo nonzodior. /dior. gnáis .
090 Biot-hornb qzo diorito gn.

Gnaisse bandado (ttrnistura'r )
73r cnaisse bandado (ttnisturatt)
860 cnaisse bandado (rrmisturarr)
922

gQ=Eq¡j-quantitativa ; g=quantitativa)

\ùL

Tabela 3 - Dados analfticos Rb-Sr (Fluorescência de raios X em rocha
totaL) para amostras de veios aplfticos que cortam os augen gnaisses
e seus enclaves.
N9

DE

N9

DE

TIPO

SEPAR. CAMPO ANÁ.L.
2

435r

243 52

24353
24354
24355
24356
4357
243 58
2

24359
24360

2436r
243 62

24363
't

(

MA-]MA-2
MA-3
MA-4
MA-5
MA-6
MA-7
MA-8
MA-9

Q*
sQ

ô
a

sQ

a
a

MA- 1O

sQ
sQ
sQ

MÀ-LL

s0

MA- 12
MÀ,- 13

sQ
sQ

Sr
Rb Rb/ sr
(ppn) (ppn)
4O7,4 LgO ,2
62L
191
269 ,2 156 | O
747,r 150, 6
4L2
r64
595,8 L84 t2
575 ,4 L96,O
575
192
665
L90
608
L62
792
770
444

134
155

17L

1 2AO
0 890
1 673
0 583
1 151

0 762
0 985

967
826
772
0 561
0 584
1 115
0
0
0

SQ=seni-quantitativa; g=quantitativa

ROCHA

Sienogranito irregul . bandado
Sienogranito irregul , bandado
SÍenogranito irregul. bandado
Sienogranito irregul bandado
Sienogranito irregul. bandado
Síenogranito irreguJ-. bandado
Sienogran j-to irregul, bandado
Sienogranito irregul. bandado
Sienogranito irreguJ-. bandado
Sienogranito irregul. bandado
Sienogranito irregul. bandado
Síenogranito irregul. bandado
sienogranito irregul. bandado
)

Tabela 4 - Dados analfticos Rb-Sr (Fluorescência de raios X em rocha
total) para amostras dos cranitóides orientados.
N9

DE

N9

DE

TIPO

SEPAR. CAMPO AN.ÁI-,.

25L45
25]-46
24600
2460L
24 602
24603
24604
24 605
24 606
24607
2460A
24609
*

An1
Am3-A
Am4-A
Am4-B

An4-C

Q*

a
a
sQ
sQ

AM4-D
AM4-E
AIn4-F
AN4-G

a
a

An4-H

o

A¡n4

-T

AM4-J

SQ

sQ
sQ
SQ

Sr
(ppn)

Rb

(ppn)

Rb/Sr

ROCHA

646 ,4 L29,5 0,581 Monzogranito porf irftico
5A2,6 L6L,6 0,801 Blotita granodiorito porfirft.
606,5 128,I o , 61_6 Granodiorito porf irf tico
584
]-49
o,736 Granodiorito porf irítico

o,753 Granodiorito porf irítico
ot679 Granodiorito porf irftico
,5 L54,L ot704 Granodiorito porf irftico
,8 l3o t2 o | 577 Granodiorito porf irltico
631
153
o,7oo Granodiorito porf irftico
572,6 150,9 o t755 Biotita granodiorito porfirft.
637
L52
0, 688 Granodiorito porf irítico
640
159
o,72Q Granodiorito porf irftico
575

r49

ö¿ I
64L
652

L47

(sQ=semi-quantitativa; g=quantítativa)

\'),\

Tabela 5 - Dados anal-Íticos Rb-sr (AnáIise seni-quantitativa através de fluorescência de raios X e¡n rocha total) para amostras dos
Granitóides Orientados.
N9

DE
N9 DE ST
SEPAR. C.AMPO (ppn)

24L41
4LAz
24L43
24L84
2

2

4rA5

24r46
24187

E2 -A
E2-B
E2 -C
E2 -D
E2-E
E2-F
E2 -H

E2-I
24]-49 E2 -J
24

t48

24L90

E2

-K

651
665
667
673
734
7

04

6 01_

685
702
672

Rb

Rb/sr

97
88
94
a4
92
80

0,430
o ,3a2
o,4o7
0,361

(ppn)

ROCHA

Sienogranito
Síenogranito
Sienogranito
Sienoqranito
Sienogranito
S ienogranito
S ienogranito
Sienogranito
Sienogranito
Sienogranito

0, 3 63
,327
o t576
o

L20
L20
100
88

0,506
ot4L4
o t379

médio-grosso
médio-grosso
médio-grosso
porf irftico
porf irftíco
rnédio-grosso
médio-grosso
médio-grosso
rnédio-grosso
nédio-grosso

- Dados anallticos Rb-sr (Fl-uorescência de raios x erî rototal) para anostras do cranito Barra do Chapéu.

Tabe1a 6

cha

N9

DE

DE

TIPO

ST

Rb

(pprTr)

24A90
25L43

TC- 14
TC- 15

2574 4

TC-16

SQ
SQ

934
804
9L4

ET-4 8
ET-4 9

a
o

25L3I

25139
25L40

*

N9

SEPAR. CAMPO ANÁL.

25L4t
25r42

ET-50
ET-52
ET-53

25228
25229

ET-55

ET-5 4

sQ*

sQ
SQ

a
a
o

(ppn)

Rb/

sr

95
o t294
L43
0,516
92
o | 29O
8O1-,6 743 ,7 o,5L7

6L0,
66L

L7ltO

,8L2
0,653
627
o,620
577,7 L34 tO 0t672
8L6t5 L1-9 t2 ot422
89L,8 133,6 o , 435
3

L49
L34

o

ROCHA

Granodiorito porf.
Monzogranito porf.
Monzogranito porf.
Monzogranito porf.
Monzogranito porf.
Monzogranito porf.
Monzogranito porf.
Monzogranito porf.
MonzogTranito porf .
Monzogranito porf.

(gQ:sg¡i-quantitativa; ç=quantitativa)

or j.entado

orientado
orientado
orientado
orientado
orientado
orientado
orientado
orientado
orientado

\ao

TabeLa 7 - Dados anaLlticos Rb-Sr (Análise serni-quantitativa através
de fluorescência de raios X em rocha total) para anostras do Granito

Saival.
N9

DE

N9

DE

SEPAR.

CAMPO

24650
2465L
24652
24 6s3
24654
24655
24656
24657
24658
24659
2 4660

s-1
s-2
s-3
s-4
s-5
s-6
s-7
s-8
s-9

2466].'
2 4662
24663
25L47

794
857

822

s-l-0

s-t

Sr
(ppn)

1

s-L2
s- 1,3

s- l-4
s- 15

792
857
7 4L
801
845
754
a47
890
7LA
861
837
aL2

Rb
(

Rb/

sr

ROCHA

pp¡n )

63
69
59
65
7A
75
68
62
56
63
73
55
66
69
777

o t229

o ,234
o ,2o7
o | 237
o ,262
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

,294
,247

,zLl

,2].5
,2L7
,237
,222
,227
,237

, 632

Monzogranito porf irltico
Monzogranito porf irÍtico
Monzogranito porf irltico
Monzogranito porfirltico
Quartzo rnonzonito porfir.
Monzogranito porf irltico
Monzogranito porf irítico
Monzogranito porf iritico
Monzogranito porfirltico
Monzogranito porf irftico
Monzogranito porfirítico
Monzogranito porf Írftico
Monzogranito porf irítico
Monzogranito porf irltico
Quartzo nonzonito porfir'

orientado
orientado
orientado
orientado
orientado
orientado
orientado
orientado
orientado
orientado
orientado
orientado
orientado
orj-entado

orientado

Tabela I - Dados anallticos Rb-sr (Fluorescência de raios x
total) para amostras do Granito córrego do Butiá.
N9

DE

SEPAR.

24L9I

24L92
24L93
24L94
24L95

24t96
24L97
24194
24799
24200
2
2
2
rr

420r
4202
4203

N9

DE

CÄMPO

B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8
B-9
B-10
B- 1L

B-12
B-13
B- 14

TIPO
ANÁL.
SQ*
SQ

sQ

sQ

ô

SQ
SQ

a
sQ
SQ
SQ

Sr
(ppn)

Rb
(

Rb/ Sr

e¡n rocha

ROCHA

pp¡n )

o,975
433
L46
1,020
473
L67
446
155
1", oo7
446 0 145 0 o t937
459 0 t37 6 0 | 866
462
L49
0,935
507 6 t46 9 0,838
0,983
444
L5L
r47
o ,925
459
433 6 L72 3 r,r49
132
o,876
436
474
158
o ,964
1-44
o,944
443

Monzogranito
Monzogranito
Monzogranito
Monzogranito
Monzogranito
Monzogranito
Monzogranito
Monzogranito
Monzogranito
Monzogranito
Monzogranito
Monzogranito
Monzogranito

(gQ=ss¡i-quantitativa; Q=quantitativa)

porfir. orientado
porfir. orientado
porfir. orientado
orientado
porfir. orientado
porfir. oríentado
porfir. orientado
porfir. or j.entado
porfir. orientado
porfir. orientado
porfir. orientado
porfir. orientado
porfir. oríentado

Tabela 9 - Dados anallticos Rb-Sr (Análise serni-quantitativa através de
fluorescência de raios x em rocha total) para amostras do Granito
La j eado .

N9

DE

N9

DE

sr

( ppÍr

SEPÀR.

CAMPO

24369

L-1

665

2437 0

r.,-2

6 01_

24371
2437 2
2437 3
2437 4
2437 5
2437 6
24377
2437 A

24379
2 43AO
2 43Ar
2 4342
2 4343

L-3
L-4
L-6
L-8
L-9
L-11
L-L2
L-

1-5

L-r-

6

L-L7
L-18
L-l-9
L-20

)

644
608
659

'194

73L
7L9
651

7t9
7A6
7 64
690

7L5
7AL

Rb/sr

Rb
(pp¡Ìr)

or
o|

1_83
1_80

L66

Monzogranito
Monzogranito
Monzogranito
Monzogranito
Monzogranito

795
867

o,7Q3
o t787
0, 808
o | 669
Q,696

5
LA4
r_6

1_8

ROCHA

4

L76

MonzogTranito

Monzogranito
Monzogranito
Monzogranito
Monzogranito
Monzogranito
Monzogranito
Monzogranito
Monzoqranito
Monzogranito

o,643

160
L49
184
L49
L69
L79

o

| 662

o,74L
ot549
ot642
o,750
o,694

L71
L82

o t675

irftico
irltico
irftico
írftico
irítico
porfirltico
porfirftico
porf irltico
porf irltico
porfirítico
porfirltico
porfirltico
porf irítico
porf irÍtico
porf irÍtico
porf
porf
porf
porf
porf

orientado
orientado
orientado
orientado
orientado
orientado
orientado
orientado
orientado
orientado
orientado
orientado
orientado
orientado
orientado

Tabela 10 - Dados anal-íticos Rb-sr (Fluorescência de raios X em rocha
total) para amostras dos Enclaves nos Granitóides orientados.
DE
N9 DE TTPO
SEPAR. CÀMPO ÀNÁL.

N9

25L26
25L27
25128
25129
25130

GD

GD1-C

sQ

GD1.-D

a

GD1-E

2513t

25132
25133
25r3 4

GD1-G

25L3 5

-C
-D

25t3
25137

sQ*

1-B

GD ].

6

*

GD1-A

GD2
GD2
GD2
GD2
GD2

-F

-A
-B
-E

sQ

a
a
sQ

a
sQ

a
o

Rb

ST

(ppn)

(ppn)

r"L9
833
891 2 Lr6t6
861
90
1111 0 72,9

L02L
8L2
944
864
835
866
736

L46

Rb/sr
0,41_3

o t379

0,30L

0, L90

o,4L3

7 L2O t9 o , 43L
7
9o r'7 o,276
L

106
0,355
1-01,9 o ,356

or511
,649
L47,9 0,504
1-53

L 1,64 | 3 o

84A 0

(gQ=ss¡j-quantitativa; ç=quantitativa)

ROCHA

Biot
Biot
Biot
Biot
Biot
Biot
Biot
Biot
Biot

hornb qzo monzodiorito gn.
hornb qzo monzodiorito gn.
hornb qzo monzonito gnáis.
hornb.qzo nonzodiorito gn.
hornb qzo rnonzodiorito gn.
hornb qzo monzodiorito gn.
hornb qzo rnonzodiorito gn.
qzo ¡nonzodiorito gnáissico
qzo monzodiorito gnáissico
Quartzo ¡nonzodiorito
Quartzo monzodiorito
Biot gzo ¡nonzodiorito gnáissico

Tabefa 11 - Dados analfticos Rb-sr (Fluorescência de raios X em
rocha total) para amostras de enclaves no Granito Barra do chapéu.
N9

Sr

CAMPO

TIPO
ANÁL.

(ppm)

22499
22500

ET-14

SQ*

LO25

ET- 16
ET- 17

22502
22503

ET-18

a
Þv
o
a
a

DE

2250t

2250 4

22505
22506
22507
22504
22509
225LO

225LL
225L2

25!49

*

N9

SEPAR.

DE

ET- 19
ET-2 O

ET-21
ET-22
ET-23
ET-25
ET-26
ET-27
ET-28
ET-3 O
ET-5l_

sQ
sQ

a
sQ

ô

SQ

a
a
a

Rb
(

Rb/Sr

ROCHA

ppÌn )

/dior. gnáis .
898, 6 L!6 ,3
/dior. gnáis ,
907
t27
/dior. gnáis.
1056,1 101,3
/dior. gnáis.
885, 3 724 ,9
/dior, gnáis .
955
L09
/dior. gnáis .
qzo
monzodior. gn.
Biot hornb
1078
LL2
9A2
1"35
Qzo monzodior. /dior. gnáis .
L008 , 5 L25t4
Qzo rTronzodior. /dior. qnáis .
950
LO7
Biot hornb qzo rnonzodior. gn,
o
944,7 96 t8 t29A Qzo monzodior. /dior. gnáis .
945
99
0,303 çzo rnonzodior. /dior. gnáis,
o
935t6 103 r 8 | 32O Qzo monzodior. /dior. gnáis .
852 t3 87,L 0,309 gzo monzodíor. /dior. gnáis.
9L7 t5 L57,O o,494 Hornb qzo mondiorito gnáis .
105

,298
,382
0,405
o,277
ot4o7
o ,329
0,301
o ,396
0,358
o ,327
o
o

Qzo
Qzo
Qzo
Qzo
Qzo
Qzo

monzodior.
monzodior.
nonzodior.
nonzodior.
nonzodior.
nonzodior.

(SQ=semi-quantitativa; q=quantitativa)

Tabela 1-2 - Dados analíticos Rb-Sr (Ftuorescência de raios X em rocha
totaL) para amostras do cranito corrêas.
N9

DE

N9

DE

TI

PO

SEPAR. CAMPO ANÁ.L.

257r6
25LL1
25LL8
25TL9
25120
25L2L
25L22
25L23
25L2 4

25L25
*

co-

1

co-2
co-3
co-4
c0-5
co-6
co-7
co-8
co-9
co- 10

SQ*
sQ

o
ô
sQ

a
sQ
sQ

a
o

Sr
Rb
(ppn) (ppn)
l-0L
108

Rb/

377
10
t0
406
r22 t5 405 9 9
L77 ,8 339 7 ö
11
ro7
4L4
86r5 375 6 72
65
445
19
11
110
435
83,5 534 5 18
56 ,5 374 l- L9

sr

ROCHA

porf
porf
porf
rnaciço porf
rnaciço porf
rnaciço porf
rnaciço porf
maciço porf
maciço porf
rnaciço porf

760 Monzogranito rnaciço
444 Monzogranito rnaciço
661 Monzogranito naciço
383
158
597

Monzogranito

2A5

sienogranito

Sienogranito

Monzogranito
a49 Monzogranito
467 Monzogranito
646 Monzogranito

(SQ=semi-quantitativa; q=quantitativa)

iritico
irítico
irftico
irftico
irltíco
irftico
irltico
irftico
irftico
irÍtico

\\ì

It

Tabel,a 13 - Dados analíticos Rb-sr (Fluorescência de raios x en rocha
total) para a¡nostras do Granito Sguário.
r¡9 pn

HP on TIPO

SEPAR.

CÀMPO

24449

sg1-A

257 03
257 04
257 05
257 06
257 07
257 0A
257 09

SgL-B
SgL-C
Sg 1-D

24492

Sg2-G

¡k (

sg1-E
SgL-F
sqz-C
sg2-D

¡uÁ,r,.
a
sQ
sQ

o
sQ

a
a

Sr
(ppn)

(ppn)

159
138

356,0
288 ,3

1

Rb

335
100
32L
75 7 361,8
73 5 359,7
343
L20
LO2

Lt4
t44

2
ö

343,7
347 t3

Rb/

sr

ROCHA

6,469 Monzogran. naciço médio-grosso
5 ,996 Monzogran. rnaciço rnédio-grosso
9 ,5L9 Monzogran. rnaciço médio-grosso
9 t245 Monzogran. maciço rnédio-grosso
13,804 Monzogran. maciço nédio-grosso
t4 | 733 Monzogran. naciço rnédio-grosso
I ,26r sienogran. rnac. porf. fino-néd
8,678 Sienogran. rnac. porf. fino-néd
6.985 Sienogran. mac. porf. fino-néd

Se=seni-quantitativa; Q=quantitatíva
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