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RESUMO

A bibliografia relativa às unidades pré-Cambrianas do leste Paranaense e sudeste cle São paulo
é extensiva, e perfaz mais de uma centenâ de trabalhos e relatórios publicados. o quadro
gerado é confuso e fragmentár¡o, caracterizado por uma imensa proliferaçåo de denominações,

muitas das quais tnformais e resultados de trabalhos localizados, contradttór¡as as normas
estratigráf¡cas. uma destas unidades, objeto desle estudo, é a Formação Água clara. Esla
seqüênc¡a literalmente "passeia" entre o Mesoproterozóico e o Neoproterozóico, sendo incluída
ora no Grupo setuva ora no Grupo Açungui. o enfoque deste trabalho fundamenta-se no

estudo jsotópico dos corpos metabasítjcos associados à Formação Água clara e as suas
relaçöes com as encaixantes. A Fomação Água clara é const¡tuída predominantemenie por
uma seqÚência de rochas carbonáticas (mármores puros a impuros). Rochas calc¡oss ilicática s,
cálcio xjstos, mica xistos, anflbóiio xistos, quartzilos, granada-clorita-biotitá xistos, metacherls,

metatufos básicos

e

Ìntermecliários, metabas¡1os, anfibolitos

e

cornubianitos.

As

rochas

metabásicas estudadas normalmente têm dimensões longitudinais expressivas chegando a
quilomélrjcas, com djmensôes lransversãjs de até centenas de metros. São de coloraçåo cinza

-

esverdeada, apresenlam granulometria fina a méd¡a e lextura normalmente nematobláslica.

ocorrem termos mais isótropos que exibem texlura granoblástica. såo compostos por
piroxênios (diopsídio ou alrg¡ta), anfból¡os (actinotita e hornblenda) e plagioctásios
(andesina/oligoclásio). os acessórios ma¡s comuns såo apatita, magnetila, ep¡doto, titanita e
raramente zircão. Em lâtnina observam-se texturas ofíticas e subofítìcas preservadas o que

indica uma provável origem ígnea par€ esses corpos. Os dados geoquímicos sugerem
composiçöes semelhantes a basaltos enr¡quec¡dos de cadeias meso oceânicas (E-lVloRB) com
tendências a basaltos de ilhas oceân¡cas (olB). As características de basaltos toleíticos,
subalcaJjnos semelhântes a basaJtos enriquecidos de cadeias meso oceânicas com tendência a
basaltos de ¡lhas oceånicas (OlB), permitem sugerir como ambienie geotectôn¡co gerador deste

magmalismo básico, ambientes distensivos ou em bacias de retrÒ arco. Os dados analíticos UPb (convencional, ËMF e SHRJMP) obtidos para o-c Jitotipos metabásicos indicam épocas de
crislalizaçåo dos zircões e conseqúente formaçäo dessas rochas durante o mesoproterozóico,
com idades do intervalo 1 .590

- 1470 Ma. Os valores Neoprote rozó¡cos obtidos provavelmen{e

referetr-se a processos de recristalização e neoformaçåo de zircões nas rochas metâbásicas,
colocação de rochas de natureza granítica e resfriamento regional da Formaçäo Água clara.

ABSTRACT
The bibliography related to the Precambrian units of easlern Paraná and southeastern Säo
Paulo states is extensive, and encompasses more than a hundred published papers an.l reporls.

The result¡ng scenario is confusing and fragmented, characterized by an immense proliferation
of terms, many of them informal and applicable only locally, thus contrad¡cting stratigraphic
norms. One of ihese units, object of th¡s study, is the Agua Clara Formation defined by lltarini et
al. (1967), which is a pile of impure calcareous rocks outcropp¡ng northwest of Rio Branco do

- Paraná. The main object¡ve of this work ¡s to present U-Pb isotopic data obtained from
zircons of metabasic rocks and subordinate acid and associated rocks of the Água clara
Sul

Formation in the Araçaiba reg¡on

-

Säo Paulo.

The Água Clara Formation ¡s predom¡nantly constituted by a sequence of carbonate rocks (pure
to rmpure marbles), calc-silicate rocks, calc schists, mica schists, amphibole schists, quartz¡tes,
garnet-chlor¡1e-biot¡te schists, metacherts, basic and intermediate metatuffs, metabas¡tes,

amphibolites and cornubianites. The metabasic rocks have in general expressive longttudinal
dimensions reaching kilometers in length, and are hundreds of meters wide. They are greenish
gray, fine- to medium-grained, ând usually present nematoblastic texture. More isotropic terms

also occur, showing granoblastic texlure. They are composed of pyroxenes (diopside oraug¡te),
amphibotes (act¡nolite and homblende), and plagioctases (andesine/oligoclase). The most
common accessories are apatite, magnet¡te, epidote, t¡tanite, and rare zirçon. ln thin section,
preserved ophit¡c and subophit¡c textures are observed, indicating a probable igneous origin.
The geochemical data suggest compositions simiiar to enriched midoceanic ridge basatts (E¡/IORB) tending to oceanic island basalts (OlB). The subalkal¡ne, tholei¡tic character¡st¡cs, sìmilar

to E-MOR basalts tend¡ng to ol basalts, suggest distens¡on or back-arc environments as lhe
geotectonic selt¡ngs for lhe basic magmat¡sm. The geochronologic and geochemicat
character¡st¡cs and structural patlerns described for the Água Clara Format¡on metabasic
lithotypes (probably sills and/or dikes) suggest volcanism periods w¡th associated sedimentat¡on
related to the Mesoproterozoic, with ages ctose to 1500 Ma. Therefore such era represents an
important mark in the evolut¡on (sed¡mentation/volcanism) of the Apiaí Domain. The
Neoprolerozoic values obta¡ned refer to zircon recrystall¡zation and neoformation proÒesses
(affecling metabasics/amphibotites), emplacement of rocks of granitic/acid volcanic nature and
regional cool¡ng of the Água Clara Formation
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1.1

-

Definição de Propósitos

Este trabalho ¡niciou-se em setemþro dé 1999, tendo como principal objetivo o
estudo geológico * geocronológico de rochas metabásicas e anfibolíticas pertencentes à
Formação Água Clara (Marini et al 1967), ¡nserida no domínio da Faixa de Dobramentos
Apiaí (Hasui, 1975).

A necessidade de estudos que caracterizassem épocas relacionadas à deposição,

e

mesmo metamorfismo das seqúências metavulcanossed¡mentaÍes
pertencentes a Faixa de Dobramentos Apiaí, acoplados à possibilidade, mesmo que
remota, da obtenção de idades isotópicas precisas, despertou grande interesse nas

vulcanismo

.

pesquisas geocronológicas deste domínio.

A

complexidade litológica, estrutural

ea

ausência

de dados

geocronológicos

precisos são facilmente verificadas através de inúmeros trabalhos de cunho tectônico,

e

idades relacionadas desde ao final do
Paleoproterozóico até ao Neoproterozóico. Os estudos setorizados, por outro lado,

envolvendo dist¡ntos modelos evolutivos

contribuÍram näo só para a proliteração da nomenclatura como também para a elaboraçäo
de inúmeras colunas estratigráficas, muitas das quais discrepantes. Neste contexto chama
a atençåo a Formaçåo Água Clara, que literalmente "passeia" entre o Mesoproterozóico e

o Neoproterozóico, sendo incluída ora no Grupo Setuva, ora no Grupo Açungui.
As metodolog¡as ¡sotópicas hoje disponíveis no CPGeo, acopladas ao refinamento
analítico, funçäo das salas super limpas, envolvendo filtros absolutos, reagentes e spikes

super puros e equipamentos de grande definiçao (balanças, lupas e especkômetros),
permitem a análise de alguns ou um único cristal de certos minerais (zircão, badeleita,
titanita), possibilitando
metamorfismo

a

obtenção

de rochas

de idades precisas relacionadas à formação

anfibolíticas

e

mesmo

de

e/ou

vulcanismo/sedimentaçäo de

seqiiências metavulcanossedimentares
1.2 - Área lnvestigada

A

escolha

da

Formação Água Clara deve-se ao suporte geológico ex¡stente,

advindos de mapeamentos em escala de semi-detalhe realizados por alunos de
graduação dos cursos de geologia da Universidade de Säo Paulo, bem como de
I

mapeamentos regionais real¡zados pela CPRM

e

Comissão da Carta Geológica do
Paraná. Através destes foram selecionadas três åreas, uma localizada próxima à região

de Araçaíba

-

SP, outra a ESE de Abapå

-

PR e outra na localidade de Ribeirinha

-

PR

(figura 01). Tais áreas foram selecionadas por apreseRtarem grande variedade l¡tológica,
composta de seqüências de rochas calciossilicåticas, mármores puros a impuros, quartzo

xistos, mica xistos, calcoxistos, quartzitos

e

intercaladas por rochas metavulcânicas e
metabásicas passíveis de determinaçoes geocronológicas.
Estudos de campo envolvendo a confecção de perfis geológico-eshuturais, relaçöes

de contato, bem como análises petrográficas e geoquímicas precederam os estudos
geocronológicos e foram fundamentais às interpretações relacionadas a possíveis
ambientes de colocação dos litotipos vulcânicos.
No decorrer deste estudo, algumas dificuldades foram encontradas, principalmente

na visualização das relações de contato entre os corpos metabasíticos

e as suas

encaixântes; difìculdade na obtenção de cristais de zircâo, mesmo gue de apenas alguns
poucos, nas rochas metabásicas e anfibolíticas; dificuldade no reconhecimento em lupa
dos cristais de zircäo por nåo apresentarem hábito característico comum a esse mineral.

A principal metodologia isotópica empregada refere-se ao U-Pb (zircÕes) aplicada a

rochas metabásicas e

anfibolfticas intercaladas

nas

seqüências

metavulcanossedimentares da Formaçäo Água Clara.

Outro método utilizado refere-se ao Ar-Ar, aplicado em minerais de anfibólio e
muscovita, fornecendo valores relacionados å épocas de resfriamento das rochas
(isotermas de 500oC e 300oC).
Análises Sm-Nd (Tsi¡) foram aplicadas nas rochas anfibolíticas e metabásicas, com

o objetivo de se obter informações relacionadas ás épocas de der¡vaçäo do manto dos
protólitos crustais dessas rochas.

Portânto, este trabalho fundamenta-se
petrográf¡cas, geoquímicas

e

em estudos de campo, análises

principalmente geocronológicas, em uma tentativa de

caracterizar, com relativa precisão, épocas relacionadas ao vulcanismo, sed¡mentaçäo e
metamorfismo das seqüências pertencentes à Formação Água Clara-

Areas do estudo
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Figura

1-

Esquema geológico com as principais unidades geológ¡cas

e

tectônicas,

sudeste brasileiro:

- Cobertura quatemária; (2) - Bacia do Paraná; (3) - Bacias de Ante-País {Grupo Castro (NW) e Grupo
Camarinha (SW): (a) - Sienito Tunas; , (5) - Complexo Batolftico Costeiro ; (6) - cranitó¡des Sin a Póscol¡s¡ona¡s; (7) - Batól¡to Cunhaporanga; (8) - BatólìtoTrês Córregos e corpos graniticos associados; (9) Formaçäo Votuverava, (10) - Formação Água Clara; (11) - Grupo lta¡acoÇa; (12) - Seqüênc¡as Lajeado e
(1)

Antinha; ('13) - Formaçëio Capirú; (14) - Seqúências Perau e Betara; (15) - granitóides Alcalinos deformados
e gran¡tó¡des cálico-alcalinos deformados; (16) - Complexo Gnáissico-Migmatftico Atuba).

2. MÉTODOS

Serão discutidas aqui as metodologias utilizadas pelo auior para a elaboraçäo deste

kabalho. Tal discussão envolverá os estudos. geológicos convencionais, os métodos
geocronológicos, as análises geoquímicas e as análises petrográficas.
2.1 - Estudos Geológicos Convencionais

As sucessivas etapas pelas quais passou esta pesquisa podem ser

assim

resumidas:

- análise bibliográfica, com a finalidade de selecionar publicações de interesse às
regiões estudadas, bem como de áreas adjacentes, neste caso visando uma melhor
caracterizaçåo geotectônica do setor sudeste do Estado de Säo Paulo e nordeste do
Estado do Paraná;
- estudos de campo, visando o reconheçimento dos principais litotipos que ocorrem

nas duas áreas selecionadas para estudo. Foram utilizados nesta etapa os mapas plani-

e mapas geolôgìcos de semidetalhe (escala
1:25.000) produtos do curso de Mapeamento Geológico dos alunos do curso de

altimétricos do IBGE na escala 1:50.000

graduaçåo em geoiogia da USP, além de cartas geológicas da CPRM (escala 1:100.000 e
1:250.000) e da Comissão da Carta do Paraná (1:70.000);

-

análise de imagens de satélite (escala 1:250.000)

e

fotos-aéreas (escala

1:25.000);
- digitalizaçäo de mapa plani-altimétrico na escala 1:50.000,com equidistância entre

as curyas de nível de 20 em 20 metros, através de mesa digitalizadora, utilizando-se
programa gráfico AUTOCAD 2000;

r trabalhos de campo e confecção de perfis geológicos,

tendo por objetivo

a

caracterização dos litotipos das duas áreas e efetiva coleta de amostras para análises
pekográfìcas, litogeoquímicas, e principalmente geocronológicas;

-

confecçäo de esboço geológico, na escala

1:

100.000, em microcomputador

utilizando programas gráficos AUTOCAD e CORELDRAW versão 11.

2.2 Ëstudos Petrográficos.

Um total de 53 seções delgadas foram anal¡sadas, envolvendo rochas metabásicas,

milonitos, calciossilicáticas e xistos.
Os estudos petrográficos precederam as análises geoquímicas e geocronológicas,

e foram de fundamental

importância na seleção

de amostras. Foram

selecionadas

amostras isentas ou prat¡camente isentas de alteraçôes intempéricas e com a mineralogia

e

padrão estrutural passlveis

de

¡nterpretaçöes posteriores.

As

características

míneralógicas, estruturais e metamórficas seråo objeto de capítulos específicos.
2.3 - Análises Geoquímicas

Foram realizadas análises de elementos maiores, traços e terras raras em 18
amostras coletadas em diferentes afloramentos de metabasitos, todas intercaladas nas
seqüências metassedimentares da Fomaçâo Agua Clara.

Foram utilizadas amostras de rochas isentas de alteração, assumindo-se, como
premissa para o tratamento dos dados geoquimicos, que as variaçöes observadas nos
teores dos elementos se referem à composição original da rocha. Estas análises foram
realizadas no Laboratório de Química e lcP do DMG -lGc-usP segundo os seguintes
critérios:

-seleção de amostras representativas das unidades mapeadas

e com estudos

petrográficos;

quebra manual e posterior britagem em bÍ¡tador de mandíbulas;
-quarteamento e moagem, utilizando-se de moinho revestido em ágata

Os dados obtidos foram tratados em programa Àí¡NPET versão 2.02 para a
confecçäo de gráficos e diagramas. os dados relativos às análises químicas são
apresentados no Apêndice
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2.4 - Estr¡dos Geocronológicos

Neste trabalho foram realizadas 10 determinações radiométricas envolvendo rocha

metabásicas, anfibolíticas

e riolíticas, utilizando-se dos métodos, U-Pb, Ar-Ar e

Sm-Nd

(T¡¡¡), realizadas em laboratórios do CPGeo-USP.

As preparaçöes de amostras

e

interpretação geocronológica obedeceram às

particularidades específicas inerentes a cada metodologia, conforme comentários a seguir.
2.4.1 Método Argônio Argônio (Ar-Ar) e Potássio

- Argônio (K-Ar)

1) Preparaçäo de amostras

Análises através dos métodos K-Ar e Ar-Ar säo realizadas normalmente em
minerais separados. Os mais adequados para análises desta natureza såo anfìbólios,
seguidos de micas e de plagioclásio. A separação desses minerais segue os seguintes
passos:

. fragmentação manual das amostras a níveis centimétricos (1-2 cm);
c redução da granulometria a níveis milimétricos, utilizando almofariz e p¡lão de ferro ou
britador de mandíbulas;

"

concentraçåo do material em intervalos granulométr¡cos que garantam a liberaçåo total

do mineral selecionado (nåo pode estar agregado a outros minerais, nem conter
inclusöes). Nesta etapa utilizou-se em paralelo o moinho de disco e um jogo de
peneiras. As fraçöes mais utilizadas referem-se aos intervalos 35-60; 60-100, e 100-'150
mesh, função do grau de liberação do mineral selecionado.

.

de

aparelho tipo 'Frantz', através das diferentes
susceptibilidades magnéticas. Foi necessário utilizar uma calibragem diferente da
normalmente utilizada, pois mesmo em fraçöes menores (abaixo de 100 mesh) estes
separaçäo

minerais

em

encontravam-se associados a piroxênios,

o

utilização de placa vibratória, que permite concentração de minerais placóides (tendem

a

o

ficar retidos) e prismáticos (tendem a rolar com a vibração).

concentração em líquidos densos, tipo Bromofórmio (d=2.9 g/cm3¡. Os minerais menos

densos (quartzo e feldspato) permanecem em suspensão no líquido, enquanto que os
6

de maior densidade (anfibólio, biotita) tendem a decantar. Neste processo utiliza-se um

funil de vidro que possui em sua extremidade basal um tubo de borracha com um
dispositivo de interrupção de fluxo. Ao se colocar o bromofórmio no funil, adiciona-se a

amostra, processando-se a separaçáo. Após um intervalo de tempo necessário para
separação, o dispositivo de fluxo é aberto, sendo coletado apenas o material mais
pesado, enquanto que o mais leve permanece no funil. Este processo é efetuado dentro

da capela de exaustäo para evitar o escape de gases nocivos. O material coletado é
lavado com álcool e submet¡do à secagem sob lâmpadas refletoras dentro da capela.

.

limpeza final em lupa, através de catação manual.

a seleçäo de minerais como micas, anfibólios, e às vezes plagioclásios, é devido aos
mesmos mostrarem-se favoráveis às datações K-Ar, por apresentarem temperaturas
críticas de difusão/retençäo de gás Argônio relativamente precisas, permitindo delimitar
com nitidez diferentes províncias geocronológicas.

2)Técnicas Analíticas.

a

A metodologia 4oAr-ttAr, recém implantada no CPGeo-USp, é relativamente similar
do K-Ar convencional, diferencìando-se por não haver a necessidade de se obter

med¡das de K na amostra em estudo. As determinaçöes aoAri3eAr são efetuadas dosando-

se o o0Ar radiogênico, resultante da desintegraçäo do aoK ao longo da vida da amostra, e o
3eAr produzido
artific¡almente a partir do 3sK por irradiaçåo em reator nuclear com nêutrons

rápidos. Depois de irradiada, a amostra deve ficar estocada durante 2 a 3 semanas para
que se "esfrie", isto é, para que a radiação emitida caia a níveis toleráveis. Alguns gräos
são então montados sob um suporte adequado, e a extração do Ar é realizada sob ultra-

alto vácuo com feixe de raios laser focalizado com a ajuda de um microscópio. As razÕes
medidas geram patamares de idades, que podem ser constantes (no caso de minerais näo
perturbados) ou apresentar um espectro ¡rregular (no caso de m¡nerais que sofreram
algum tipo de perturbação).

lnformações adicionais relativas

à metodologia Ar-Ar podem sêr obtidas em

Mc

Dougall & Harrison (1988), Kawashita & Torquato (1999) e Renne (2000).

A metodologia Ar-Ar permite de modo bastante eficaz contornar alguns efeitos de
ordem analltica que afetam o método convencional. Assim, por exemplo, um dos graves
problemas do método K-Ar, o da análise a ser efetuada em frações distintas da mesma
amostra para determinaçåo do K e do Ar, desaparece com esta técnica. Ambos os
1

elementos såo med¡dos na mesma fração ou cristal

a analisar; além disso, depois do

é submetido, só se medem as razÕes isotópicas de Ar,
eliminando, deste modo, os possíveis erros nas determinaçöes das concentraçöes
tratamento ao qual o mineral

individuais de Ar e de K (Kawashita & Torquato, 1999),
Através da metodologia Ar-Ar é poss¡vel também ìnferir questöes relativas à perda
de Ar radiogênico, presença de Ar estranho no sistema, composição isotópica in¡cial, bem
como se a amostra permaneceu como um s¡stema quím¡co fechado, tânto para o Ar como
para o K, desde sua cristalização inicial (Kawashita & Torquato, 1999).

O argônio, na qualidade de gás nobre, encontra-se preso mecanicamente ao
retículo cristalino dos minerais, tornando-se susceptível a migraçÕes por simples excitação
térmica. A temperatura crltica para a retençäo de argônio parece representar, na verdade,
um intervalo mu¡to restrito (de alguns poucos graus) em que se passa de uma situação de

perda completa (acima da temperatura crítica), para uma s¡tuaçäo de retenção completa
(abaixo da temperatura crítica). Os limites críticos variam, de mineral para mineral, sendo,
por exernplo, da ordem de.'{50o-500oC para os anfibólios e da ordem de 2500-3000C para
as micas (Faure 1986, Haner 1991).

O padråo de idades aparentes K-Ar ìndica tão somente épocas relacionadas ao
resfriamento regional, idades consideradas mínimas, e que podem ser muito mais jovens

que os episódios reâis de cristalização rnagmática ou recristalizaçäo metamórfica que
deram origem as paragêneses minerais observadas.

Em áreas policíclicas, por outro lado, pode ocorrer uma degaseificação
incompleta de argôn¡o, sendo os resultados obtidos nestes casos superiores aos de
resfriamento regional e, sem significado geológico. Ou seja, os minerais não se
comportam como um s¡stema químico absolutamente fechado para o Ar e K desde sua
formaçäo.

Para obtenção dos resultados K-Ar foram observados basicamente

os

procedimentos técnicos discutidos por Amaral ef a/. (1966) com inúmeras modificaçõe$
introduzidas, desde entåo, pelo corpo técnico do CPGeo.

As

análises

de K, em

duplicata, foram realizadas por ataque químico

convencional e sua quantifcaçäo foi obt¡da por fotometria de chama em aparelho Micronal,

modelo 8-262. O argônio foi extraído em unidades de ultra alto vácuo, sob pressöes
inferiores a 10-7 mmHg e purifìcadas em fornos de cobre e titânio.

I

A reprodutibilidade analítica do método é da ordem de 2 a 3%, com base na
utilização de padröes laboratoria¡s variados. Para o cálculo das idades, realizado em
microcomputador, utilizararn-se as constantes recomendadas por Steiger & Jäeger (1g78),
listadas a seguir:
ÀB

= 4,962 x 10-10 anos-1

&

= 0,581 x 10-10 anos-1

(A140/4136) at,.,
Kao

= 2g5,5

= 0,01 1677o

Ktoral

2.4.2 Método Rubídio-Estrôncio

(Rb€r)- Rocha Total

1) Preparação de amostras

As amostras sáo quebradas manualmente em pedaços com aproximadamente Scm e a

seguir britadas ut¡l¡zando-se de um britador de mandíbulas. Os fragmentos ficam
reduz¡dos a dimensões inferiores a 0,3 mm, quando se procede a quarteação. A fração

selecionada é pulverizada a uma granulometr¡a ¡nfer¡or a 200 mesh (0,074 mm).

é

então anålisado através de fluorescência de raios-X para dosagem
semiquantitativa de Rb e Sr e conseqüente seleçáo das amostras a serem datadas.
Após tal seleção, as amostras são anal¡sadas quantitativamente através dê
material

fluorescência de raios-X e quimicamente:

-depos¡ta-se aproximadamnte 0,19

de amostra em béquer 'savillex' ao qual

são

adic¡onados 1 ml de ácido nítrico (HNO3) concentrado e 2ml de ácido fluorídrico (HF)
concentrado;
-cÐloca-se em ultrassom por aproximadamente 45 minutos;

-mantém-se em aquecimento sob låmpada, em evaporador, por 12 horas
a

-dissolve-se com ácido clorídrico (HCl) 6N destilado e deixa-se sob lâmpada por uma
noite;

-evapora-se até a secura e dissolve-se com HCI 2,62 N;
a

-transfere-se a amostra para um tubo de centrífuga;
-centrifuga-se durante tempo necessário para que o líqu¡do fique transparente, ou seja,
com o resíduo totalmente depos¡tado no fundo. Após fìltragem e passagem na coluna,

devidamente calibrada, adic¡onam-se algumas gotas de ácido perclórico (HClOa)

a

9

50% e coloca-se para secar em evaporadores até a secagem total. Este ácido elimina

a matéria orgânica da resina que por ventuÍâ escapou da cofuna. O resíduo seco é
levado para espectrômetro de massa para a análise isotópica.

2) Técnicas Analíticas

As Ídades Rb-Sr em rocha total, relativas a conjuntos cogenéticos são normalmente
tratadas em diagramas isocrônicos, e indicam episódios formadores de rochas, em sentido
extenso, por meio de quaisquer processos petrogenéticos que conduzam ao aparecimenio

de associações minerais bem definidas, provenientes de cristalização magmática ou de
recristalização metamórfica. Na grande maioria dos casos são datáveis pelo método Rb-Sr
processos petrogenéticos diversificados que levam a formação de rochas do tipo granÍtica

ou assemelhada, processos estes referidos como granitizaçäo, anatexia, palingênese,
metassomatismo, migmatização e metamorfismo de fácies anfìbolito (Faure 1986, Cordani
1s80).

A

relaçäo ¡nicial (Sr81sr86)i isocrônica pode ser utilizada como traçador
petrogenético, em que, de modo grosse¡ro, as rochas com r.i.>0,705 ind¡cam fontes
crustais e aquelas corn r.i.<0,705 sugerem origern do manto superior ou crosta inferior. Os

de suportes adicionais, obtidos ahavés de outras
(Pb, Nd), uma vez que deve ser levada em conta a possibilidade de

parâmetros citados necessitam
metodologias

heterogeneidade do manto, bem como de mistura de materiais oriundos de diferentes
fontes.

Nos modelos de cálculo de idades isocrÕnicas Rb-Sr, cabe mencionar que os
métodos de regressão incluem fatores de peso alicerçados em desvios e erros analíiicos
em relação à reta, com base num nível de confiança estabelecido (e.g. Williamson 1g68,
Brooks et al. 1972). Adicionalmente, uma análise comparativa dos principais modelos de
cálculo aplicados a exemplos brasileiros foi apresentada por Kawashita et al. (1990), com
comentários a respeito de seleção dê amostras e aspectos geológicos, que influenciam no
sistema Rb-Sr.

O espectrômetro de massa utilizado é VG-354 termoiônico com 5 coletores (taças
de Faraday) e com um detectoÍ Daily. Neste equipamento podem ser colocadas até 16
amostras que säo analisadas de forma automática ou semi-automâtica. O detector Daly
tem uma sensibilidade 100 vezes ma¡or que a taça de Faraday.

l0

os valores 518TÆ186 foram norrnalizados em função da relaçåo

5186/5188

= 0,1194,

sendo as constantes utilizadas aquelas recomendadas por Steiger & Jäeger (1978):

= 1,42 x

10-11 anos-1

1RbB5/Rb87¡¡¡

= 2,59265

Àno

2.4.3 Método Urânio-Chumbo (U-Pb)

1) Preparação de amostras

Para este método foram coletadas em torno de 50 kg de âmostra, que após
fragmentaçäo em britador de mandíbulas, foram reduzidas à granulaçäo inferior a 150
mesh em moinho de disco. Os minerais pesados (zircäo, titanita, granada, monazita,
apatita, piroxênios, anfibólios, etc) são concentrados em mesa vibratória. A etapa seguinte

consiste

na utilização de líquidos pesados de diferentes densidades, tais como

Bromofórmio (d= 2.9) e o lodeto de Metileno (d=3.2), com objetivo de eliminar os minerais
indesejáveis, e concentrar o zircào. Os sulfetos existentes no concentrado såo removidos
com HNO3 e as apatitas com HGl. O concentrado é entäo levado novamente ao separador

magnético Frantz, onde säo separadas várias fraçöes
suscept¡bil¡dades (M6, M5, M¿,

de zircöes com diferentes

...).4 razão disto é que existe uma relaçâo inversa entre

a

susceptibilidade magnética e a concentraçäo de Pb no zircão. Com o auxÍlio de uma lupa,

são selecionados cêrca de 100-150 grãos de zircão de cada fraçåo magnética a ser
analisada. Escolhem-se cristais de zircão sem impurezas, bem formados e sem zonação.

Entåo såo subrnetidos a ataque quimico em bombas de teflon até completa dissolução
(três dias) utilizando-se de HF e HNOe. A solução é entåo retomada em HCI para posterior
passagem em colunas de troca iônica, utilizando-se da resina catiônica AG-1-X-8 200-400
Mesh, para purificaçäo de U e Pb, através da lixiviação de outros elementos químicos. No
ataque químico foi utilizado sp¡kes USP-14.
2) Técnicas Analíticas

A metodologia U-Pb tem permitido a resolução de problemas geológicos complexos

devido, principalmente, a excepcional resistência do retículo cristalino dos zìrcöes com
relaçäo a modificaçöes posteriores à sua formação. A "memória' dos z¡rcöes, retendo
idades de eventos iniciais, mesmo gue apenas em seu núcleo, favorece sua aplicação ao

estudo da evolução de terrenos policfclicos. Além disso,

a

resistência ao6 processos

intempéricos permite a análise de zircões oriundos de rochas sedimentares. É também um

u

método muito utilizado na dataçäo de deformações polifásicas onde, associados a
dobramentos têm-se mobilizados neossomáticos com zircöes, esfenos ou monazitas
neoformados.

A metodologia utilizada observou os procedimentos técnicos descritos em Krogh
(1973, 1982a e b) e Corfu & Stott (1986). Estas técnicas implicam num cuidadoso
procedimento experimental, de modo a concentrar fraçÕes de zircões com diferentes
suscept¡bil¡dades magnéticas, para posterior seleçäo em lupa.

Aos trabalhos de Ahrens (1955) e posteriormente de Wetherill (1956) deve-se o conceito

de curva Concórdia, que representa o lugar geométrico dos pontos com

idades

concordantes, obt¡das pelos dois cronômetros U238/Pb206 e U235/pb207 e, por conseguínte,
também do par Pb2o7lPb26.
Þesde que um ponto analítico não esteja situado sobre a curva Concórdia as três
idades deixam de ser iguais. Os resultados fornecidos pelos cronômetros, separadamente,

são diferentes, tendo-se então uma discordância. A reta que contém os diferentes pontos
discordantes recebe o nome de Discórdia.

A intersecção superior da reta discórdia com a curva concórdia caracteriza a época

de cristalizaçåo dos z¡rcões. Para a intersecçåo inferior exÌstem interpretações que a
relacionam com uma perda episódica ou então, a uma perda contínua. Por outro lado, a
idade definida pela intersecção superior será mais confiável quanto rnais concordantes
foram os pontos analíticos.

As características e rotina analÍtica do laboratório U-Pb, no CPGeo-USP encontram-se
sintetizadas em Basei et al. (1994).
O espechômetro de massa utilizado é o FINNIGAN MAT-262, sendo os resultados
obtidos, calculados utilizando-se o "software" ISOPLOT (Ludwig 1993).

As constantes utilizadas nos cálculos das idades foram as seguintes (Steiger & Jäeger
1978):

luz¡a = 1,55125 x
Àuz¡s = 9,8485
u238/u23s

x

10-10 anos-1o

10-10

= 137,88

anos-"

2.4.4 Método Samário-Neodírnio (Sm-Nd)

1) Preparação de Amostras

Os procedimentos de preparaçäo de amostras säo similares aos utilizados nos
métodos Rb-Sr (quando em rocha total), e K-Ar (quando em minerais).

As técnicas de análises envolvem soluçÕes ácidas (HF + HNOs +HCl) e copos
savilex ou bombas (no caso de granadas, zircöes e outros minerais refratários) à 180"C. A
Êeparação do Sm

e Nd são efetuadas em duas etapas.

Utilizando-se inicialmente de

resina catiônica (AG-SOW-X-B) e a seguir pó de teflon revestido com ácido ortofosfótico.
As razões isotópicas ra3Nd/1*Nd, bem como as demais razões de Sm e Nd para o cálculo
das concentrações, por diluição isotópica, säo obtidas no CPGeo-USP em espectrômetro

de massa multi-coletor, marca FINNIGAN MAT-262. As razÕes isotópicas de Nd foram
normalizadas através da relaçäo 1a6Nd/1*Nd = 0.7219. Por menores relativos às técnicas

laboratoriais (digestão química, eluiçáo, preparaçäo

e

calibraçáo de colunas de troca

cat¡ôn¡ca, deposição das amostras, análises espectrométricas,

e

cálculos de diluiçåo

isotópica) podem ser encontradas em Sato ef a/. (1995).

2) Técnicas Analíiicas

O desenvolvimento do método Sm-Nd em materiais terrestres iniciou-se na década de
1970, a partir de estudos de meteor¡tos e rochas lunares (Lugmair et al. 1975; Nakamura
et al. 1976). Com a melhor compreensåo do comportamento dos isótopos de Sm e Nd nos
processos geológicos e de suas características geoquímicas no manto superior e na
crosta continental, a sistemática Sm-Nd tem se mostrado uma importante ferramenta para
os estudos de evoluçâo crustal.
O Sm e o Nd são dois elementos do grupo de Terras Raras (ETR) ou Lantanídeos,

com raios iônicos bastante próximos (0,96 e 1,04), e com mesma valência, o que os
tornam praticamente elementos isoquímicos, ao contrário do sistema Rb-Sr, onde os
elementos possuem ciclos geoquÍmicos opostos. Este fato resulta em razöes Sm-Nd
pouco diferenciadas, variando de 0,1 a 0,37 entre os diversos minerais e rochas. Como os
ETR têm uma forte densidade de carga (3+) e um número atômico elevado (57 a 71), näo

se difunde facilmente em estado sólido, resultando em pouca mobilidade desses
elemenios, em escala de rocha total. Por outro lado, a nlvel mineral, ocorre umâ
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red¡str¡bu¡çäo do sm e Nd entre as fases minerais neoformadâs, durante os processos de
recristalização metamórfica (Faure 1986, De paolo 19BB).

O Sm e o Nd são encontrados em quase todas as rochas, em geral substituindo os

elementos

de íons grandes. ocorrem principalmente nos

clinopiroxênios, anfibólios,

granadas, m¡cas e feldspatos, que constituem os principais minerais a serem analisados
por este método. Em alguns minerais acessórios de rochas graníticas, conìo por exemplo,

as

allanitas, monazitas, xenotimio, columbita{antalita, fluorita, schelita, ocorre
enriquecimento dos ETR. Quando o sistema rocha total é enriquecido nesses minerais
acessórios pode ocorrer o fracionamento de Sm e de Nd, modificando substancialmente a
razäo original Sm-Nd (Pimentel & Charnley 1991).
O significado geológico das idades isocrônicas Sm-Nd em rocha total é similar ao
observado através de isócronas Rb-sr em rocha total e u-pb em zircões. A vantagem na
aplicaçäo do método sm-Nd se deve a pouca mobilidade desses elementos em escâla de

rocha total.

o

sistema sm-Nd dificilmente

é

perturbado por eventos geológicos

superpostos (De Paolo 19BB). Acrescente-se que as razÕes sm-Nd são normalmente mais
elevadas em rochas ultramáficas, permitindo a aplicação do método isocrônico, que
dificilmente seria conseguido por outra metodologia mais tradicional. Entretanto para tais

rochas, as concentrações de sm

e de Nd são mu¡to baixas, na

maioria dos casos,

inferiores a 4 ppm.

O fato da razão

Sm-Nd modificar-se significativamente somente durante

a

diferenciação manto-crosta permite calcular idades denominadas modelo, interpretadas
como da época em que os precursores crusfais (protólitos) se diferenciaram do manto

superior. os modelos de evoluçäo isotópica de Nd para o manto superior envolvem
princ¡palmente a evolução dos condritos (CHUR - Reservatório condrítico) e manto
empobrecido (DM - Depleted Mantle). Este último modelo admite processos envolvendo
fracionamento, resultando em manto residual, enr¡guecido na relaçâo Sm-Nd e
empobrecido em elementos litófilos de íons grandes. A existência de mistura de magmas
na formaçåo de rochas pode levar a obienção de idades sm-Nd hlbridas e sem signifìcado

geológico (Arndt & Goldstein 1987). o grau de fracionamento de sm em relaçåo à Nd
pode ser estimado e os desvios minimizados, se forem conhecidas å idade do evento
formador da rooha (Rb-sr, u-Pb e Pb-Pb) e a razão 1a7sm/taaNd nesta época (valor médio
obtido em várias determinaç,öes da mesma região). Neste caso utiliza-se de modelo de
evolução em estágio duplo (Sato, 1998).

t4

A

comparaçäo

da Êzão

Nd143iNd144

da amostra, e do reservatório

condritico

(CHUR), para a época de formação da rocha ou mesmo para o período atual, poss¡bilita a

utilização dos isótopos
denominado eNd,

de Nd como

indicadores petrogenéticos. Tal parâmetro,
indica fonte mantélica, quando maior ou igual a zero e, contribuição

crustal, quando negativo.

lnformações relacionadas
envolvendo

a

à

implantaçáo dessa metodologia

utilização dos isótopos

de Nd, bem como

no

CPGeo-USP,

procedimentos químicos e

espectrométricos encontram-se publicadas em Sato et al. (1995) e Sato (1998).
As constantes utilizadas no cálculo das idades foram as segu¡ntes (Michard et al. 1985):
]'t¿t = 6,54 x 10-12 anos-1
(Nd143/Nd144)o CHUR =
1sm147/Nd144¡o

0,s1?698

cHUR = 0,1967

As razões isotópicas de Nd foram normalizadas em funçäo da relação
0.7219.

146Nd/144Nd

=

3 . COMPARTIMEI\¡TAçÃO TECTÔNICA

Na figura 02 é apresentado um esboço geotectônico cla porção sudeste do
Paraná, onde se destacam dois domínios teciônicos marores representados pela

Faixa Apiaí e Complexo Atuba. Ocorre ainda, no åmbito desses domínios,
expressiva granitogênes, com destaque aos Batólitos Três Córregos e
cunhaporanga, bem como importante sedimentaçäo com vulcanismo associado,
relacionado as bacias extencionais de Castro e Camarinha.

No presenie trabalho, de cunho essencialmente geocronológico, optou-se
pelo tratamento deste setor em grandes compartimentos, separados entre si por
grandes lineamentos, reconhec¡dos nesses terrenos por dìferentes autores. Foram
cons¡derados cinco (5) grandês compartimentos, denominados informalmente de.

Compartimento Bocaiúva

do Sul;

Rio Ribeira; Compartimento

Compartimento

Guapiara; Compartimento Ribeiräo Rio Branco

e

Compartimento Campina dos

Veados conforme ilustrado na figura 02. Esses compartimentos são balizados a
sudeste, at¡"avés de expressivas zonas de cisalhamento, por terrenos granitognáissicos e migmatíticos pertencentes ao Complexo Atuba.
3.1 Gomplexo Atuba/Núcleos de Embasarnento

O

Complexo Atuba distribui,se

na porção

merid¡onal

da Faixa ApiaÍ,

consiituindo uma faixa relativamente estreita (extensöes médias da ordem de s0 a
60 Km) e alongada segundo a direção NE-sw. Tem como cobertura os terrenos
pertencenies ao compartimento Bocaiúva do sul (seqüências capirú, Turvo,cajati e
correlatos), limitando-se à sudeste com os gnaisses granulítìcos do Domínio Luís
Alves (Microplaca Luís Alves), contaios esses que se fazem por importantes zonas
de cisalhamento (Siga Jr. et al, 1995).
Predominam gnaisses bandados, migmatíticos, normalmente com estruturas

estromáticas,

a

mesossoma

de

biotita-anfibólio gnaisse

e

leucossoma de

composìçáo tonalito-granodiorítica. os gnaisses bandados såo normalmente
leucocráticos, com termos mesocráticos, de granulação média e texturas
granolepidoblásticas, granonemaioblásticas

e, por vezes, granoblásticas.

Säo

freqúentes intercalaçÕes de corpos anfjbolíticos, por vezes granatíferos, gnaisses
granulíticos, bem como de xistos magnesianos, que podem se constituir na litologia
predominante (Silva

et al, 1998"; Reis Neto et al, 1998). São comuns feições

relacionadas a uma segunda fase de migmatizaçåo, cujos mobilizados brancos, por
lr)

vezes róseos, de granulação fina a média, até muito grossa, mostram-se
normalmenie concordantes com o bandamento gnálssico. Os litotipos descriios,
incluídos no Complexo Atuba, encontram-se balizados no setor meridional por
gi'anitóides heterogeneamente deformados (Machìavelli et al, 1993; Siga Jr. et al,
2003; Harara,2000).
Nas regiões do Tigre e Betâra ocorrem como "janelas" esti"utuia¡s em meio às

seqüências metavulcanossedimentares, rochas gnáissico-migmatíticas, graniticas,
miloníticas e xistos associados, (Kaulfuss, 2001

; Siga Jr. et al, 2003) cujos dados

geológicos näo permitem ainda sua correlação com os litotlpos do Complexo Atuba.

A correlação do Complexo Atuba com os terrenos a norte (Bloco Registro) é
ainda objeto de discussão (Passarelli el aJ,2OO2,2003a, 2003b e 2OO4).

O Complexo Atuba pi'eserva registros evolut¡vos do Arqueano (3100
Ma) e principalmente do Paleoproterozóico (2200

-

-

2BO0

1800 Ma), ciclo Transamazônico.

lmportante fase de migmatizaçäo é caracterizada durante o Neoproterozóico (Siga
Jr. et al, 1995; Sato et al, 2003).

O estudo geocronológico não indica com precisão épocas relacionadas ao
metamorfismo principal das rochas gnáiss¡co-m¡gmatíticas deste setor,
caracter¡zando

o intervalo 640 * 560 Ma como relativo ao

resfriamento regional

dessas sequências com grande concentração de idade entre 620 e 600 Ma (principal
período de resfriamento). Tal padrão ¡^eveste-se de fundamental importância, por

caracterizar

o posicionamento desses terrenos a isotermas ¡nferiores a 450.c

500'C (K-Ar em anfibólios) durante

o

-

Neoproierozóico. Acrescenta-se que os

granrtóides da suíte Rio Piên, distribuídos na porçåo sul deste domínro, limitados por

importantes zonas de cisalhamento, apresentam idades de formação do intervalo
620 - 600 Ma, sugerrndo tratar,se de um magmatismo desenvolvido em período
próximo ao de resfr¡amento deste setor.

As relaçöes iniciais
pertencentes

(Sr81SrB6)i, relativas

às rochas gná¡ss¡co-m¡gmatíticas

ao Domínio Curitiba, embora precárias, mostram-se

relativamente

elevadas, tanto no Paleoproterozóico como no Neoproterozóico, sugerindo origem a

partir de reservatórios crustais, com composições isotópicas de Sr similares às
observaçôes para os gnaisses granulíticos Luís Alves nesses períodos. padráo
isotópico distinto é observado para os granitóides deformados da borda sul deste
Dominio (Suíte Rio Piên), que apresentam relaçöes iniciais (5187/5186¡, inferiores às
observadas para os gna¡sses migmatít¡cos regionais.

't7

Os valores de eNd mostram-se menos negativos no Paleoproterozóico

(-1

,2 a

-6,5), do que no Neoproterozóíco (-2O a -22), sugerindo neste últirno caso longo
periodo de residência crustal dos protólitos dessas rochas.
3.2 - Gompartimento Bocaiúva do Sul

Limita-se a sul pelas rochas do Complexo Atuba e a no¡-te pelo Lineamenio

Lancinha. lnclui as seqùênc¡as Capiru (Bigarella

e Salamuni, 1956, 1958; Biondi,

1983); Setuva (Fritzons Jr. et al., 1982; Biondi, 1983); Turvo Cajati (Silva e Algarte,
1981 ); Serra das Andorinhas (Campanha et al., 1985, 1986) ou Rio Pardo (Campos

Neto, 1983)

e

Compìexo Gnáissico-migmatítico

Salamuni, 1956, 1958; Ebert, 1971; Schöll et al
Piekarz,

198'1

do Núcleo Setuva (Bigarella

,

1980; Fritzons Jr. et aI.,

e

.1982,

, 1984; Kaulfuss, 200'1 , Siga Jr et al, 2003).

Abrange parte dos municípios de Bocarúva do Sul, Rio Branco do Sul,
Campo Largo, e Curitiba, estendendo-se por uma ái"ea superior a 600 km2.

Nesse compartimento predominam mármores dolomíticos maciços, localmente
siiicosos, estromatolíticos, quartzitos e, subordinadamente, filitos (Seqüência Capirú)
e mica-xistos, quartzitos, metagrauvacas, filitos, calcioxistos, anfibolitos (Seqüência
,^ ,'\ ^:-¡i \
ur.-.vu-lJdldU./.

-T..

r

O metamorfismo regional é do fácles xisto-verde zona da clorita (Seqûência
Capirú), permitindo o reconhecimento de estruturas primái-iâs, algumas das quars
ìndicativas de topo

e base de camadas, atingindo o fácies

anf¡bolito (Seqüência

Turvo-Cajati)

Neste compartimento destaca-se ainda a presença de rochas gnáiss¡cosmigmetÍticas, graníticas, anfibolíticas e miloníticas (Núcleo Setuva), representanies
da infraestrutura da Faixa Apiaí, associadas ao Complexo Atuba (Silva et al 1998a,
199Bb,Kaulfuss,2001; Siga Jr. et al, 2003).
3.3 - Gompartimento Rio Ribeira
Este compart¡mento encontra-se limitado a sul pelo lineamento Lancinha e a norte

pelos lineamentos Morro Agudo/Ribeira/Figueira/Agudos Grandes. lnclui

as

Seqüências Votuverava (Bigarella e Salamunì, 1958; Fritzons Jr. et al. 1982; Biondi,
1983); Perau (Piekarz, 1981; Takahashi et al., 1981); Setuva (Fritzons Jr. et al. 1982;

Biondi, 1983); lporanga (Leonardos, 1934; Daitx, 1980; Campos Neto, 1983, Chiodi
Filho, 1984; Campanha et al., 1985, 1986); Mármores de Tapagem (Campanha
1991 ); Ribeirão das Pedras (Campos Neto, 1983; Campanha et a|.,1985), bem como
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os granrtó¡des Morro Grande, Cerne, Passa Três, Rio Abaixo, Capivara e Chacrinha

(Fuck et al.,1967, Basei et al 2O03a

e

b; Prazeres Filho et al,2A02;2003 a, b e

c;

Kaulfuss, 2001 ; Cury et al, 2003 a e b) e Complexos Gnáissicos-migmatíticos Betara
e Tigre (Piekarz 1981).

Neste compartimento predominam quartzrtos, filitos e metassiltitos com
Iam¡nação rítmica, além de metaconglomeràdos e lentês de metabas¡tos, oco¡^rendo
raramente níveis de mármores dolomíticos e quartzitos graf¡tosos. Compreende uma
seqüência metavulcanossedimentar , integralmente de baixo grau metamórfico, onde

podem ser recuperadas diversas estruturas sedimentares (Silva et al, 1gg8a e
Pires, 1991 )

pela

b;

assocração de espessos pacotes pelíticos
psamopelíticos, compostos por filitos, via de regra carbonosos, metar¡tm¡tos
Caracteriza-se

a
e

metaren¡tos subordinados, incluindo também metacalcaernitos, todos de natureza

ainda expressiva interdigitaçäo de domÍnios
vulcanossedimentares representados por meiabasitos diversos, rochas
turbiditica. Observa-se

vulcanoclásticas e formações ferro-manganesiferas, sugerindo paleoambienies de
águas profundas.

Trabalhos em rochas anfibolíticas deste compartimento (regiões de Rio
Branco do Sul, Campo Largo, Tunas e Adrianóplis - pR) indicam filiaçäo
ortoderivada para esses Iitotipos, relacionados a magmat¡smo de composição
basáltica, possivelmente de caráter intrusivo e idade proterozóica (Maniese e
Oliveira, 1997, 1998; Bartozievcz e Vasconcellos, 1998)

Estudos geocronológicos U-Pb (zircoes)

de

rochas metabás¡cas das

seqûências Votuverava e Perau (superior) caracterizam idades do intervalo 1 .sOo
1.450 Ma (Mesoproterozóico) como mínimas para a colocaçäo desses litotipos e
metamorfismo relacionado ao Neoproterozóico (-600 Ma), Basei et al 2003 e 2A04.

Nos Núcleos Betara e Tigre ocorrem terrenos graníticos (latu sensu), cujos
dados isotópicos U-Pb (zircão) indicam idades Arqueanas (3. 100 - 3 000 Ma,
predominam no âmbito
desses núcleos sienogranitos, com caracterÍsticas geoquímicas de granitos do tipo
Betara),e Paleoproterozóicas (2.200

- 2100 Ma, Tigre)

A, anorogênicos, com idades U-Pb (zircäo) ao redor de 1.7S0 Ma. Representa um
importante marco na reg¡ão, provavelmente associado a Tafrogènese Estater¡ana.
ldades desse intervalo relacionado a processos extensionais såo reconhec¡dos em
grande parte do continente Sul - Americano, notadamente em sua paite centro

-

oriental. Acredita-se que parte das formações perau (inferior) e Betara possam ter
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sua sedimentaçåo relacionada a esse período. Acrescenta-se que a tecionica
Neoproterozóica é reconhecida nesses núcleos através zircões
(cristalizados/neocristalizados parcialmente), bem como através dos métodos Ar-Ar

e K-Ar (próximos a 600 Ma).
3.4 - Compartimento Guapiara.

Este compartimento localiza-se entae os lineamentos Ribeira/Figueira e

o

Lineamento Quarenta Oitava. lnclui metaconglomerados, metarenitos, metarritmitos,
metacalcários das seqûências Lajeado (Campanha et al., 1985, 1986); Antinha (Dias

e Salazar Jr., l9B7)
Esses litotipos são interpretados por diversos autores como representantes de

uma sequência plataformal de águas rasas, constituídas por alternåncia de pacotes

relatjvamente espessos

de composição carbonática e psamo-pelítica. O

grau

metamórfico é de baixo grau, preservando estruturas primárias do tipo marcas de

ondas, laminações cruzadas

e

estratificações cruzadas.

estratigráfica interna foi inicialmenie reconhecida

por

Sua

subdivisão

Barbosa (1941), tendo sido

admitida pelos demais autores com pequenas modificaçÕes. A coluna estratigráfica
desses autores foi substancialmente modificada por Campanha et al (1985, 1986)
Ocorrem também neste compartimento rochas graníticas, representadas pelo

Maciço Granítico de ltaóca, diques de gran¡tos pórfiros e quartzo sienitos pórfiros
(região de Barra do Turvo), quartzo-microclínio sienito pórfiro em Bombas, e um
pequeno corpo granít¡co (região do Betarizinho).
Os dados geocronológicos exrstentes referem-se a determinaçoes U-pb (em
zircöes) em rochas da Sequência lporanga, indicativas de épocas de sedimentação
relacionadas ao Neoproterozóico (Hachspacher et al, 2001 e 2003).
3.5 - Compartimento Ribeirão Branco

Este compartimento

é

a

sul-sudeste pelos lineamentos Morro
Agudo/Quarenta Oitava e a norte-noroeste pelo lineamento ltapirapuã. lnclui as

limitado

Seqüências Água Clara (Marini et al., 1967; Biondi, 1983; Weber et al 2003 a e b e

2004); Córrego dos Marques (Bistrichi et al., 1985); Complexo GranÍtico Três
Córregos (Fuck et al., 1967, Trein et al., '1985; Prazeres Filho,2000, Prazeres Filho
et al 2003 a, b e c) e Complexo Gnáissico Migmatítico Apiaí Mirim (Takahashi et al.,
1984, 19S6) É const¡tuído por uma seqüência heterogênea composta por

metacalcarenitos, metacalcários micríticos, metacalcìssiltitos

e

calcoxistos.

Associados ocorrem formaçÕes ferríferas e xistos sugerindo natureza vulcanogênica
20

devido à sua composiçäo mineralógica e presença de quartzo anguloso
Uma característica marcante é a alternância de níveis centimétricos de tons

cinza claro a cinza escuro, creme ou violáceo, marrom e esverdeado, seja nos
iermos carbonáticos puros seja nos impuros. Estão presentes ainda calcarenitos e
rochas metabásicas Estas últimas foram interpretadas por Pontes (1981) como
.
sendo tufos almofadados. São registrados a ocorrência de metabasitos, na forma de

possíveis

sr7/s,

aflorantes sempre na forma de blocos ou de matacões.

Na região de Araçaíba/SP, Frascá ef a/. (1990) sugerem o desenvolvimento
do magmatismo bás¡co em vários períodos tectônicos. O primeiro ser¡a de natureza

toleítica, correspondente a basaltos transicionais de fundo oceânico ou toleítos de

arco insular imaturo, relacionado ao estág¡o inicial de abertura da bacia ou ao
período inicial de seu fechamento. O segundo corresponderia a basaltos

de margem continental ativa, relacionado ao estágio final de
da bacia. Frascá ef a/ (1990) consideram ainda, um terceiro tipo de

shoshoníticos
fechamento

magmatismo básico, toleítico, de natureza continental, o qual teria se repet¡do no
Mesozóico quando da intrusão dos diques de diabásio.

O metamorfismo é do tipo regional de médio grau, atestado sobre iudo pela
presença de granada verificada na maioria dos litotipos presentes.
Os dados geocronológicos (U-Pb, Rb-Sr, Sm-Nd e Ar-Ar) existente, referemse a rochas metabásicas e anfibolÍticas da Formação Água Clara. Caracterizam para

a sedimentaçåo, idades mínimas relacionadas ao Mesoproterozóico (1.600 - 1.500
Ma) e para o metamorfismo valo¡s Neoproterozóicos (*600 Ma), Weber et al 2003 a,
b e 2004.

3.6 - Compartimento Campina dos Veados
lncluiu as Formaçöes ltaiacoca (Almeida, 1956; Biondi, 1983; Bistrichi et al.,
1985) bem como o Complexo Granítico Cunhaporanga (Fuck et al., 1962), limitados
a sul-sudeste pelo Lineamento ltapirapuä.

de direção geral NE-SW, com
largura média de 10 km, estendendo-se desde a regiáo de ltaiacoca (pR) até
Distribui-se segundo uma faixa alongada

Itapeva (SP). Os contatos das seqùências metavulcanossedimentares se fazem a
noroeste com o Complexo Granítico Cunhaporanga, a sudoeste com o Complexo
Granítico Três Córregos, ambos através de falhamentos.
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Este compartimento apresenta l¡tolog¡as bastante drversificadas, podendo ser

encontrados

filitos, metassiltitos,

metari"iimitos, quartz¡tos, metarcósios,

metavulcânicas, mármores dolomíiicos e metabasitos (Prazeres Filho et al, 1998)

Aimeida (1956) relata o estromatólito "collen¡a itapevensis sp."como sendo o
fóssil característico da formação. Fairchild (1976) classifica duas formas distintas de
estromatólitos em mármores desta formaçäo, nas proximidades da localidade de
Itapeva

-

SP.

Souza (1990) e Reis Neto (1994), apresentam um empilhamento estratigráfico

que d¡ferem entre s¡, fundamentalmente, quanto à denominação da associaçäo
vulcanossedimentar e da disposiçáo da associaçäo de metassedimentos com
metabásicas e anfibolitos intercalados.

Tem grande expressäo neste compartimento, as rochas garnÍticas do
Complexo Granítico Cunhaporanga. Este complexo é constituído
predominantemente por monzo a sienogranitos, granodioritos e quartzo monzon¡tos

(Reis Neto, 1994; Prazeres Filho, 2000). Predomina

a

textura porfirítica, com

fenocristais de feldspatos potássicos que atingem em média dois centímetros.
Estudos geocronológicos envolvendo isótopos de Sr, pb e Nd, indicam para
essas seqúências metavulcanossed¡mentares épocas de sedimentação realcionadas

ao final do Mesoproterozóicol início do Neoproterozóico (1.200

-

1.000 Ma), Reis

Neto, 1994. Dados K-Ar em sericitas (fração fina) caracterízam para o metamorfismo
idades Neoproterozóicas (630 - 610 Ma; Siga Jr et al, 2003)
3.7

- Batólitos CunhaporangalTrês Córregos e Granitóides Ássocrbdos

Os batólitos graníticos Cunhaporanga e Três Córregos encontram-se alojados
em meio as seqüências matavulcanossedimentares da Faixa Apiaí, apresentando
direçöes gerais N30 -40E.
O Batólito Cunhaporanga ocupa a porção setentrional da Faixa ltaiacoca, é

constituído predominantemente

por

monzogranitos

e

subordinadamente

granodioritos porfiriticos, inequtgranulares isotrópicos, ocorrendo também porçÕes
que exibem estrutura milonitica. As relaçöes de contato entre este batólito com as
rochas encaixanies da Seqùência ltaiacoca é intrusivo.

O estudo isotópico dessas rochas indicou idades distribuidas entre 1830 40 Ma (Sm-Nd, Tdm, Reis Neto, 1994), relacionadas à separação manto-crosta de
seus protól¡tos crustais.

27

22

Os poucos dados geocronológicos relativos às rochas gnáissicas deste
complexo indicararn através do método isocrônico Rb-Sr idade de 746 t 45 Ma
(0,7069), interpretada por Reis Neto (1994) como relativa à época de formação
desses litotipos. Dados Rb-Sr relativos às rochas granítìcas e porçôes riolíticas deste
complexo, quando plotado em diagrama isocrônico, mostraram forte desequilíbrio
isotópico, indicando, respectivamente, valorès da ordem de 616

t

406 Ma (O,7164) e

para os riolitos de Abapã 626'r- 14 Ma (O,7164) Tais valores foram interpretados por
Reis Neto (1994) como representat¡vos da época de formaçåo dessas rochas.

O

Batólito Três Córregos

quartzo-monzonitos

e

é

constituído por monzogranitos, granodioritos,

subordinadamente

por tonalitos e sienogranitos.

Såo

normalmente porfirÍticos, podem exibir deformação ou näo.

As relações de contato deste com as encaixantes é tectonico

(norte),

defenidos pela zona de cisalhamento ltapirapuä e intrusivo intrusivo nas seqúências
pertencetes a Formação Água Clara

Os dados isotópicos apresentados por Reis Neto (1994), Gimenez Filho
(1993) sugerem para as rochas do Complexo Granítico Três Córregos uma evolução
policíclica, com protólitos derivados do manto durante o Paleoproterozóico (Ciclo

Transamazônico), período este relacionado

ao

metamorfismo dos terrenos

gnáìssicos-migmatíticos do embasamento (isócronas Rb-Sr e U-Pb em zircões). Os
dados geocronológicos indicam para a granitização sintectônica, período entre 790 e

660 Ma, com clímax registrado por volta de 720 Ma (idade U-Pb em ztrcões do
granito Saival). Os dados K-Ar em biotitas, relacionados ao resfriamento dessas
rochas, d¡stribuem-se entre 600

e 629 Ma, representando idades

mínimas de

formaçäo desses granitóides. Valores isocronicos Rb-Sr relativos ao magmatismo
pós-tectônico encontram-se representados pelos granitos Sguário (523 Ma) e
Corrêas (4e0 Ma), cujos valores isocrônicos Rb-Sr mostram-se mais jovens que os

observados através

do

método K-Ar

em biotitas (578 Ma e 564

Ma,

respectivamente).

Dataçöes U-Pb (zircöes) apresentadas por Prazeres Filho (2000) apontam um

curto intervalo de tempo para a formação do litotipos do Batól¡to Cunhaporanga ao
redor de 590 Ma. As rochas graníticas do 8atólito Três Córregos, em contraste,
apresentam idades de colocaçåo entre 630 Ma (tonalitos e granodioritos deformados
ou nåo) a 604 Ma (monzogranitos a quartzo-monzonitos).
Os dados isotópicos de Nd, Sr e Pb obtidos pelo mesmo autor sugerem que

as rochas graníticas do Batólito Cunhaporanga e Batólito Três Córregos são
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provenientes

de fontes distintas, situadas em uma crosta

Paleoproterozóica retrabalhada durante

continental

o Neopróterozóìco. Essa interpretação é

evidenciada pelas idades TDM distintas de 1.8 a 2.0 Ga (Batólito Cunhaporanga) e

2.2 a 2.4 (Batólito Três Córregos); pelos valores altamente negativos de eNd (t=600
3 (Batólito Cunhaporanga) e -17 a -1 9 (Batólito Três Córregos),
pelas razões de (Sr81SrB6)i (t=600 Ma) maiores que 0,709. Os isótopos de Pb
Ma) entre

-1

1e

-1

sugerem fontes distintas

na geraçåo dessas rochas graníticas, com uma

forte

contribuição de crosta superior para o Batólito Cunhaporanga e crosta inferior para o
Batólito Três Córregos.

Os litotipos graniticos de ambos os batólitos apresentam tendências cálcioalcalina de médio a alto K, sugestivo de ambienies de margens continentais ativas
(Gimenez Filho, 1993; Reis Neto, 1994; Guimarães, 2000; Prazeres Fllho et al

2OO1,

2003)

Os corpos granítrcos Ìntrusivos nas seqüências metavulcanossedimentares
pertencentes a Faixa Apiaí ou mesmo nos batólitos graníticos Três Córregos e
Cunhaporanga (Cerne, Passa Três, Rio Abaixo, Morro Grande, Piedade, Joaqu¡m
Murtinho, Carambeí, Capão Bonito, Sguário, Corrêas entre outros), são constituídos

por rochas do tipo A, sugestìvos de arnbientes tardi a pós-orogênicos. Os valores
que melhor representam a idade de formação destas rochas distribuem-se no
intervalo 590

*

560 Ma (Leite, 1993; Prazeres Filho, 2000 e 2003; Picanço 2000;

Goraieb, 2001;Cury, 2003; Cury et al 2003a e 2003b).

3.8 - Bacias de Gastro e Camarinha.

As bacias de Castro e Camarinha representam ¡mportantes marcos na
evolução tectônica do setor sul-sudeste brasileiro. Såo representados por uma
sucessão de sedimentos epiclásticos (conglomerados polimítícos, brechas, arenitos,

siltitos/argilitos ritmitos, etc), com importantes contribuiçÕes de rochas vulcânicas
ácidas a intermediárias (Castro), depositadas em depressões crustais relacionadas a
Faixa de dobramentos Apiaí. Dados U-Pb SHRIMP em zircões de rochas vulcånicas
periencentes a Bacia de Castro acusaram idade de 543!12 Ma (Cordani ei al, 1999).

A

Bacia Camarinha representa, segundo Moro (2000), uma unidade de
Ïransiçáo Neoproterozóico - Eocambriano. Está depositada discordantemente sobre
os metassedimentos das seqüênc¡as Capirú, Votuverava e Água Clara. Os litoiipos
pertencentes à Bacia Camarinha mostram-se deformados pela zona de
cisalhamento Lancinha.

Os dados geocronológicos referentes

a

Bacia Camarinha, resumem-se a

datações Rb-Sr em fraçöes finas de lamitos por Moro (2000), resultando em idades
isocrônicas relat¡vamente jovens, 433t6 Ma e 483+3Ma.
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Figura 1 - Esquema geológico com as principais unidades geológicas e tectônicas, sudeste brasileiro:
(1) - Cobertura quaternár¡a, (2) - Bacia do Paraná, (3) - Bacias de Ante-País {crupo Castro (NW) e
Grupo Camarinha (SW)); Compartimento Camp¡na dos Veados: (7) - Batólito Cunhaporanga [6ó05901, (1 1)
Grupo ltaiacoca [c.635Ma]; Compartimento Ribeirão Branco: (B)
Batél¡toTrês
Córregos e corpos graniticos associados [630-600Ma], (10)
Formação Agua Ctara [c.1450Ma];
Gompartimento Guap¡ara (12) Seqüências Lajeado e Antinha [Neoprot.?]; Gompartùnento Riò
R¡beira: (9) - Formação Votuverava [c.'l450Ma], (14) - Seqüências perau e Betara [1540My], (1S)
granitóides Alcalinos deformados [1750My] e granitóides cálico-atcaljnos deformados[2100My], (6)

-

-

-

-

-

Granitó¡des Sin a Pós-colisionais [590-570My], (4) - S¡enito Tunas [BSMy]; Compariimento
Bocaiúva: ('13) - Formação Capirú; Compart¡mento Atuba: (16) - Complexo Gnáissico-l\/igmatítico
Atuba, (5) - Complexo batolítico Costeiro
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4- EVOLUçAO DOS CONHECIMENTOS

A

bibl¡ografia relativa ¿ls unidades pré-Cambr¡anas

sudeste de São Paulo

do leste Paranaense e

é exlensa, e perfaz mais de uma centena de trabalhos

e

relatór¡os publicados. O quadro gerado é confuso e fragmentário, caracterizado por uma

imensa proliferação

de

denominações, muito das quais informais

e

resultado de

trabalhos localizados, contraditórios as normas estratigráficas. Uma destas un¡dades,
objeto deste estudo geocronológico, é a Formação Ágr-ra Clara. Esta sequência
literalmente "passeia" entre

o

Mesoproterozóico e

o

Neoproterozóico, sendo incluída

ora no Grupo Setuva ora no Grupo Açungui.

Os trabalhos de cunho geológ¡co do pré-cambriano paranaense e sudeste
paulista foram motivados desde cedo devido aos importantes jazimentos minerais
encontrados na regiâo. Os trabalhos realizados durante a segunda metade do século
XIX até meados da década de 50, envolveram principalmente o reconhecimento
geológico destes terrenos.
Neste período, o precurso[ dos estudos geológ¡cos na região foi Derby, que em

1878, separa dois pacotes rochosos distintos, aos quais denominou de séries "Não
Cristalofllianas" (atribuídâs ao Arqueano) e "Cristalofilianas" (do Cambriano ao S¡luriano
lnferior).

O primeiro mapa geológico regional, em escala l:1.000.000, foi apresentado por
Ollveira, em 1927. Neste trabalho, o autor caracteriza as rochas metassedimentares do

primeiro planalto paranaense, constituÍda por x¡stos argilosos, quartzitos e calcários.
Nomeia este conjunto de "Série Assunguy" e lhe atribui idade Ordoviciana.
Oliveira e Leonardos (1943) colocam este conjunto no Algonquìano e, sugerem

ainda para esta série uma deposição em um mar relativamente profundo. Para as
rochas gnáissicas descritas, estes menc¡onam um padräo de dobramento com caimento
de eixo de direção nordeste.

Maack (1947) reestudando

a

Sér¡e Açungui, coloca-a no Eo-algonqutano,

englobando nesta série rochas metassedimentares epimetamórficas como filitos,
micaxistos, clor¡ta xistos, talco x¡stos, inclu¡ndo extensas lentes de calcários e calcários
dolomíticos, camadas esparsas de quartzitos puros e quartzitos com minério de ferro
sed¡mentar. lnclui na Série Açungui os gna¡sses de ¡njêçäo, que se refere como ma¡s
recentes.
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O mesmo autor, em 1953, apresenta um mapa geológico do Estado do paraná,
em escaia 1:750.000, compart¡mentando o embasamento em duas unidades princ¡pais.

o complexo cristalino, relacionado à Era Azóica (Arqueano), dispondo-se como uma
faixa de direção noreste-sudoeste; e os gnaisses mais recentes, assoclado às faixas de
rochas metamórficas da Série Açungui, além de uma sér¡e de intrusöes pós-Açungui.

Bigarella

ef a/. (1956) caracterjzam no Complexo Cr¡staljno, a presença

de

gna¡sses predominantemente paraderivados, quartzitos e outras rochas metamórficas.

A

série Açungui, de idade Algonquiana, compreenderia filitos, quartz¡tos

e

rochas

calcárias indiscriminadas

No mêsmo ano, Bigarella e Salamuni (1956) ind¡vìduatìzam dentro da Série
Açungui duas formaçöes distintas separadas por uma d¡scordåncia angular e
metamórfica:

a

Formação Setuva (base)

const¡tuída por um conjunto
quartzitos, filitos

e a Formação Capiru (topo) A

primeira,

de rochas representadas pnncipalmente por

sericita

e

gna¡sses, distribuídos estruturalmente no núcleo de um grande
anticl¡nal, com e¡xo mergulhando para sudoeste_

Almeida (1956), em trabalhos realizados na reg¡ão de ltaiacoca e Sena das
Antas, sugere a denom¡naçäo de Formaçäo ltaiacoca para designar um conjunto c1e
mármores dolomít¡cos, quartz¡tos, f¡litos e metabasitos, que ocorrem neste setor. Devido

às semelhanças no seu conteúdo fossilífero (collenia sp.) e litológico, o

autor

correlaciona este conjunto à Formaçåo capirú, idé¡a reforçada por B¡garella e salamuni
(1e58a).

Concomitantemente, Blgarella e Salamuni (1gS8b) definem a FormaÇão
votuverava, colocando-a no topo da série Açungui. Esta formação, em discordância
erosivo-angular com as rochas da Formaçäo setuva, é representada principalmente por
mármores dolomíticos e filitos.

Bigarella e Salamuni (1967), julgando inadequada a utilização do termo Série
Açungui, propöem a denom¡nação de Grupo Açungr"ri, denominaçåo esta que recebe
concordância de Mar¡ni et al. (1967).

A

primeira tentativa em posicionar a Formaçåo Água Clara numa coluna
estratigráfica foi efetuada por Mar¡n¡ et al (1967), que na mesma oportunidade
redenominaram a série Açungui para Grupo Açungui .

os autores verif¡caram que

as

litologias desta unidade ¡"epousam em aparente discordância estrutural sobre

a
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formação Votuverava. Desta forma, os autores posicionaram as litologias desta unidade
no topo do Grupo Açungu¡.

Fuck ef a/. (1969) acrescentam ao mapa geológico da porção pré-Devoniana do
Estado do Paraná, a Formação Setuva representada por gnaisses e micax¡stos.

Marini (1970) sugere, durante o mapeamento da Fo¡ha Rio Branco do Sul, não

incluir

a

Formaçäo Setuva

no Grupo Açungui, Ievando em cons¡deração

geológicos dist¡ntos, tais como: discordåncia angular; brusca mudança

padrÕes

do

gralt

metamórfico e diferenças nas direçöes dos eixos de dobras existentes entre as rochas
da Formação Setuva e da Formação Capirú.

Manni (1970) menc¡ona

a

existðnc¡a de uma discordåncia estrutural entre as
Formações Água Clara e Votuverava e Llm contato por "aparente falha", interpretaçåo
esta corroborada por Ebert

(1

971), Fuck et al (1971) e Popp et al

(1

979).

O empilhamenio estratigráfico do Grupo Açungui é discutido por Ebert (1971),
que admite contatos tectônicos entre as Formações Capirú, Votuverava e Agua Clara.

Sugere ainda que cada pacote corresponda

a

uma nappe, caracterìzando uma
sobreposiçåo tectônjca e não necessariamente de natureza estrat¡gráfica. Admite a
h¡pótese de que essas formaçöes sejam contemporâneas e que as suas posições
atuais sejam devidas a um processo de acavalamento por nappes.

Fuck ef al. (1971) reforçam as correlações entre as Formaçöes Cap¡ru e
Itaiacoca, colocando-as lado a lado. Mantêm a Formação Água Clara no topo do Grupo

Açungui

e

consideram

a

Formação Setuva como embasamento deste Grupo,
interpretaçäo essa corroborada porScholl (1981)e Scholt et al (1982).
A¡garte ef al. (1972) apresentam no mapa da Folha ltararé (1:250.000)
continuidade entre as rochas do embasamento a sul (representadas princ¡palmente por
m¡gmatitos heterogêneos, localmente com anfibolitos e corpos ultrabásicos),

e as da

Formação Setuva (composta por termos gnáissicos do tipo augen, lept¡nitos, muscovitabrotita gnaisses, x¡stos quartzo-m¡cáceos de transição e quartzitos a muscovita).

No mapa da Folha Curitiba, escala 100.000 (Projeto Leste do Paraná, Batolla Jr.

et al., 1977a) os terrenos de embasamento säo representados principalmente

por

m¡gmatitos embrechiticos e epibolíticos, com intercalações subordinadas de outros t¡pos
de migmatitos, granulitos, anfìbolitos, quartzitos e x¡stos magnesianos.
S¡lva ef a/. (1981) adota o mapa de Batolla Jr. et al (1977a), inctuindo à nordeste

da cidade de Bocaiúva do Sul, a presença de

ortognaisses

e

paragnaisses, e
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subordinadamente de augen gnaisses, hornblenda gna¡sses, biotita gnaisses, milonito
gnaisses e raras intercalaçöes de xistos e metabasitos, todos relac¡onados ao chamado
Grupo Setuva. O contato com os metassed¡mentos do Grupo Açungu¡, através do perfil
geológico, é marcado, no rio Capivari, por falhamento normal.
Em estudos real¡zados no vale do Rio São Sebastiåo, Veiga e Salomão (1980)

descreveram uma seqüência vulcanosed¡mentar, polimetamórfica, complexa e
intensamenie deformada, ¡ntercalada por quartzitos denominando-a de Formação Såo
Sebastião e que seria intermed¡ária entre o Grupo Açungui

e

a Formação Setuva.

FriÞsons et al (1982) retiram a Formação Água Clara da base do Grupo Açungui
situando-a no topo do Grupo Setuva, sem, contudo esclarecer os critérios utilizados
para tal modificação. Atnbui idade do Proterozó¡co Médio para a Formação Água Clara,
sem contudo utilizar dataçöes radiométr¡cas.

Pontes ('1981, 1982), verificou que a Formaçåo Água Clara é constituída de pelo

menos duas associações dist¡ntas, uma representada por ¡ntercalações de níveis <je
metapelitos, metapsam¡tos, rochas carbonatadas puras e ìmpuras, além de I¡tologias de

Seqúência São Silvestre. A outra
associação, predominantemente carbonát¡ca, é composta por mármores bandados e
foliados a qual denominou de Seqüência Serrinha. Pos¡c¡ona essas seqüências da

origem clástica, denom¡nada pelo autor

de

Formação Água Clara na base do Grupo Açungui por jdentificar metassed¡mentos
típicos de águas profundas, metamorf¡smo do fácies xisto verde alto a médìo,
ocorrência de dobras isoclinais quase sempre rompidas, indicat¡vos de incremento de
deformação e metamorfismo em relação às Formaçöes Capiru e Voiuverava. Estas
características levaram o autor a suger¡r um ciclo tectônico anterior para a Formaçåo
Água Clara, provavelmente

do Proterozóico

Médio.

Ch¡odi Filho et al (1983), reconheceram em mapeamento realizado na Folha
Capäo Bonito núcleos de embasamento pré - Açungu¡ const¡tuido predominantemente

de rochas

gnátssicas. Des¡gnaram

Metamórfica Rio Abaixo

e

de Suíte Metamórfica Apiaí

atribuíram idades Arqueano

-

-

M¡r¡m

e

Suíte

proterozó¡co Infenor.

Sobreposto a este embasamento ocorrem as seqüèncias Açungu¡ l, ll e lll (projeto Anta

Gorda (MMJA/JICA. 1981, 1982, 1983).

A

Formação Açungui

I é correlacionável à

Formaçåo Água Clara Chiodi Fiiho et al (1984), ao trabalhar na regiäo de Guapiara e

Apiaí, admitem, funçao de diferenças no padråo estrtutural e metamórfico que as
Formaçöes Água Clara, Perau e Turvo-Cajati pertençam ao Grupo Setuva.
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No mapa geológico do Estado do Paraná (escala 1:500.000: Biondi 1983)

o

embasamento é considerado como Pré-Setuva, de idade Proterozóica lnferior. A oeste

da cidade de Cur¡tiba predominam migmatitos oftalmíticos e embrechít¡cos com
paleossoma de b¡otita gnaisses, biot¡ta-hornblenda gnaisses e hornblenda gnajsses
com quartzitos subordinados. A leste da c¡dade de Bocaiúva do Sul há o predomín¡o de

gnaisses rosados, cataclásticos, com variaçÕes locais para gnaisses granÍt¡cos

e

m¡gmai¡tos também cataclásticos.
No mapeamento das folhas Araçaiba e Bana do Chapéu realizado por Bistrichi et

al (1985), foram ident¡ficadas rochas adm¡t¡das como pertencentes ao Complexo pré

Setuva

e Complexo Setuva. Neste último foram incluídos os

-

metassedimentos da

Formação Água Clara, de ¡dade, segundo os autores, Proterozó¡ca lnferior. Os litotipos

da Formaçåo Córregos dos Marques foram incluídos no Grupo Açungui, de idade
Proterozóica méd¡a ao Superior.
Takahashi et al ('1986) reconhece a continuidade, nas foihas Ëngenheiro Ma¡a e

Ribeirão Branco, dos l¡totipos pertencentes ao Complexo Metamórfico Apiaí
sobreposto pelos metassedimentos conelacionáveis a Formaçåo Água Clara.

-

Mirim

Soares (1987), ¡ntegrando as seqüências tectônico-sedimentares à tectônica
deformadora, propôs o termo Complexo Água C|ara - perau - Setuva para designar
unidades Iitológicas até então denominadas como grupo ou formação.

Reis Neto
associada

e Soares (1987), caracterizaram uma fortê deformação

a um reg¡me tectono{ermal

cisalhante

essencialmente dúctil. Sugerem uma maior

intens¡dade deste reg¡me nas seqüências metavulcanossedimentares da Formação
Água Ctara.

No mapa geológico do Estado do Paraná (Mtneropar, 'l986), observa-se a
cont¡nu¡dade do embasamento a sui com o complexo setuva, admitido como de idade

Proterozóica Inferior Engloba migmatitos bandados, gnaisses fitados, gnaisses

ocelares, quartzitos

a

magnetita

e

subordinadamente, lentes

de

anfibolitos,

metabásicas, serpent¡nitos e talco-x¡stos.

O

mapa geológico do Estado do Paraná, publicado em .i 989 (DNPM /
MINËROPAR), mantém as rochas de embasamento no proterozóico lnferior,
denominando

o

Complexo Setuva como Complexo Gnáissico Migmatítico. Neste
predominam migmat¡tos ofialmíticos ou estromát¡cos, com paleossomas de b¡otita

gnaisses, biotjta-hornb lenda gnaisses, mica-quartzo xistos, metaultrabasitos e
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anfibolitos. Apresentam modificações na cartografia da Formação Capiru, englobando
na mesma a faixa de xistos circunjacentes a Antiforma do Setuva.

Almeida (1989) e Almeida et al (1986) descrevem, na região de Araçaíba (Sp),
rochas carbonáticas constituídas predominantemente por cálcio-silicáticas, cálcio-

xistos, mármores impuros, metabasitos

e

quartz¡tos. Almeida (op cit) considera o
Proterozóico inferior como a ¡dade mais provável de depos¡ção da referida formação.

Também na região de Araçaíba (SP), Frascá

et al (1990) classificam o

magmatismo básico em três tipos principais: um de natLrreza toleítica (estág¡o inicial de

abertura de bacia ou ao início de fechamento);
shoshoníticos (margem cont¡nental ativa

/

o

segundo constituído por basaltos

esiág¡o final de fechamento da bacia) e o

terceiro representado por um magmatismo básico toleítico de natureza cont¡nental.

Os principais estudos reiacionados aos terrenos metavulcanossedimentares do
Grupo Açungui, envolvendo mapeamentos geológicos, análises faciológicas e estrutural
e modelamento tectönico, se referem a Fiori e colaboradores (que publ¡caram mais de
uma dezena de trabalhos na década de 80, sintetizados e rev¡sados em Fiori, 1990,
1992 e Fiori & Gaspar 1 993), e aos irabalhos desenvolvidos por Campanha

(1

987) e

Soares (1987).

A

existência de d¡versas

e

distintas colunas estratigráficas desses terrenos
metavulcanossedimentares caracter¡za a dif¡culdade no posicionamento das unidades
geológicas em termos estratigráficos e tectônicos. o trabalho de Fassbinder (1996),
mostra a existência de cerca de 40 colunas geológicas sugeridas (notadamente para o
Grupo Açungui), várias das quais bastante discrepantes. pos¡c¡ona a Formação Água

Clara na base do Grupo Açungu¡, por apresentar metamorfismo

e

deformação

progressìva mais intensa que as demais formaçöes (Votuverava, Cap¡rú, Ita¡acoca).

No âmbito regional, merecem desiaque os trabalhos de Hasui (1gg6), Soares
(1987), Campanha (1987; '1991); Campanha e Sadowski (1998;1999), Fior¡ (1990,

1992), Fiori

e caspar

(1993), Reis Neto (1994), Soares

e

Rostiroila (1997),

Hackspacher et al. (1997) e wern¡ck (1997), que abordam de modo integrado estudos
relacionados a amb¡entes de sedimentaçäo, metamorfismo, magmatismo (incluindo

plutonismo

e

vulcanismo), caracterização estrutural, geofísica, geocronologia,

compartimentaçåo tectônrca, entre outros.

Nos últimos anos os trabalhos de cunho geocronológicos se intensificaram,
contr¡bu¡ndo s¡gnif ¡cativamente ao quadro estrat¡gráf¡co desses tenenos.

o

Maciço de

lt

et al, 1975) foi compartimentado em três grandes segmentos, com
características próprias e distintas (Complexo Atuba/M icroplaca Curìtìba; Mjcroplaca
Joinville (Hasuì

Luís Alves e Batólito Paranaguá). O contexto tectônico relac¡onado aos terrenos Aiuba

icroplaca/Ienenos profundos acrescidos/Terrenos suspeitos), possível cont¡nu¡dade
da Microplaca Luís Alves rumo aos Maciços Serra Negra/ltat¡ns e justaposição cio
(l\4

Cìnturåo Paranaguá, são motivos de controvérsia na literatura (Siga Jr., .1 995; Siga Jr.

et al, 1995; Basei et al, 1998, 1999,20O0; Sato & Siga Jr.,2001; Sato et at,2003,
Harara et al,2OO1,2003 e 2004; Passarelli et al, 2003 e20O4).

No âmbito da Faixa de Dobramentos ApiaÍ, os estudos geocronológicos
caracterizam ¡mportantes cicatrizes relacionadas à Tafrogônese Estateriana (-1750
Ma), notadamente em rochas pertencentes aos núcleos Betara e Tigre (Kaulfuss,2000;

Cury et al, 2002 e 2003). Grande parte da sedimentaçåo e vulcanismo assoc¡ado às
seqùênc¡as Votuverava, Perau e Água Clara relacionam-se ao Neoproterozóico (i500
1450 Ma: Campanha, 1991 ;Fassbinder, 1996; Maniesi, 1997; Daitx et al, 1990; Datix,
1996; Basei et al, 200'l , 2OO3 e 2OO4: Siga Jr. et al 2001, 2003a e 2003b; Weber et al,

2000,2001

,2003 e 2004;

Jul¡an¡

et al, 200i; Hackspacher et al,2OO1 e

2003).

Destacam-se no âmbito dos Maclços Graníticos estudos geológicos - geocronológicos

de Reis Neto, 1994; Gimenez Filho, 1993; Prazares Filho et al, 2OOj,20O3a e 2OO3b).
ËstLrdos geocronológicos envolvendo as seqùências ltaiacoca, capirú, Turvo-cajati,
Lageado, lporanga, bem como granitóides deformados em meio às seqüênc¡as
metavulcanossed¡mentares são de fundamental importância à compreensão da
evolução tectônica desta fa¡xa de dobramentos.
4.1 . QUADRO GEOCRONOLÓEICO

de modo suc¡nto os principa¡s dados
aos terrenos de embasamento, seqüências

Neste item seråo anal¡sados
geocronológicos pertencentes

metavulcanossedimentares e complexos granítjcos associados.
4.1 .1

Complexo AtubalNúcleos de Embasamento
O Complexo Atuba distribui-se na porção merid¡onal da Fa¡xa Apiaí, constituindo

uma faixa relativamente estreita (extensÕes médias da ordem de S0 a 60 Km) e
alongada segundo a d¡reção NE-sw. Tem como cobertura os terrenos pertencentes ao

compartimento Bocaiúva do

sul (seqüências capiru, Turvo-cajati e

correlaios),
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limitando-se à sudeste com os gnaisses granulíticos do Domínio Luís Alves (Microplaca
Luís Alves), contatos esses que se fazem por ¡mportantes zonas de c¡salhamento (S¡ga

Jr. et al, 1995).

Predom¡nam gnaisses bandados, migmatít¡cos, normalmente com estruturas
estromát¡cas, a mesossoma de biotita -anfibólio gnaisse e leucossoma de composiçäo
tonalito-granodiorit¡ca. Os gnaisses bandados são norma¡mente Ieucocráticos, com

termos mesocráticos, de granulação média e texturas granolep¡doblástìcas,
granonematoblásticas e, por vezes, granoblásticas. São freqüentes intercalações de
corpos anfibolíticos, por vezes granatíferos, gna¡sses granulíticos, bem como de xistos
magnesianos, que podem se constitu¡r na litologia predom¡nante (Silva et al, .1998";

Reis Neto et al, 1998). São comuns fe¡çÕes relac¡onadas

a uma segunda fase de

m¡gmat¡zação, cujos mobilizados brancos, por vezes róseos, de granulação fina a

média, até muito grossa, mostram-se normalmente concordantes com o bandamento
gnáissico. Os litotipos descritos, inciuídos no Complexo Atuba, encontram-se balizados

no setor meridional por granitóides heterogeneamente deformados (Mach¡avelli et
1993; S¡ga Jr. et al, 2003; Harara, 2000).

a¡,

Nas regiöes do Tigre e Betara ocorrem como "janelas" estruturais em meio às
sequênc¡as metavulcanossedimentares, rochas gná¡ssìco-mig matíticas, graníticas,
miloníticas

e xistos associados, (Kaulfuss, 2001; S¡ga Jr. et al, 2003) cujos

dados

geológicos não permitem ainda sua correlaçáo com os l¡totipos do Complexo Atuba.

A correlação do Complexo Atuba com os terrenos a norte (Bloco Registro) é
ainda objeto de d¡scussåo (Passarelli el a:,2002,2003a, 2OO3b e 2OO4).

e

O Complexo Atuba preserva registros evolutivos do Arqueano (3100 - 2800 Ma)
pr¡ncipalmente do Paleoproterozóico (2200
1800 Ma), c¡clo Transamazônico_

-

lmportante fase de migmatizaçäo é caracter¡zada durante o Neoproterozóico (siga Jr. et
al, 1995; Sato ei al, 2003).

O estudo

geocronológico não ¡ndica com precisåo épocas relac¡onadas ao
metamorfismo principal das rochas gnáissico-migmatiticas deste setor, caracter¡zando o
intervalo 640 - 560 l\4 a como relativo ao resfriamento reg¡onal dessas sequências com
grande concentração de idade entre 620 e 600 lvla (principal período de resfriamento).
Tal padrão reveste-se de fundamental importåncia, por caracter¡zar o posic¡onamento

desses terrenos a isotermas inferiores a 450'c - 500'c (K-Ar em anfibólios) durante o
Neoproterozóico. Acrescenta-se que os granitóides da suíte Rio pìên, distr¡buídos na

porçåo sul deste domín¡o, limitados por ¡mportantes zonas
apresentam idades de formação do ¡ntervalo 620

-

de

c¡sa¡hamento,

600 Ma, suger¡ndo tratar-se de um

magmaiisrno desenvolvido em período próximo ao de resfriamento deste setor.

As relações inìciais (Sdi/Sræ)i, relativas às rochas gnáisslco-m¡gmatíticas
pertencentes ao Domínio cur¡tiba, embora precárias, mostram-se relativamente
elevadas, tanto no Paleoproterozóico como no Neoproterozóico, sugerindo origem a
part¡r de reservatór¡os crustais, com composiçÕes isotópicas de sr similares às
observaçÕes para

os gnaisses granulÍticos Luís Alves nesses períodos.

padrão

é observado para os gran¡tóides deformados da borda sul deste
Domínio (suíte Rio Piên), que apresentam retações iniciais (sf1sf6), inferiores às
isotóp¡co distinto

observadas para os gnaisses migmatiticos regionais.

Os valores de eNd mostram-se menos negat¡vos no pajeoproterozoico (-1 ,2 a _
6,5), do que no Neoproterozóico (-20 a -22), sugerindo neste último caso longo período
de residênciâ crustal dos protólitos dessas rochas.
4.1 "2

Faixa Apiaí (Seqüências Metavulcanossedimentares)

A Faixa Apiaí (Hasu¡ et al., 1975) é representada por uma seqùència de rochas
metassedimentares e metavulcanossedimentares localizadas no leste paranaense e
sudestê de såo Paulo. Ësta faixa inclui núcleos de embasamento (l-igre, incluindo
Perau e Anta Gorda, e Betara, incluindo ouro Fìno e A¡to Açungui), destacando-se
ainda o grande número de batólitos e stocks graníticos, que ocorre em me¡o aos
metassedimentos.

As isócronas Rb-sr obtidas por Batoila Jr. et ar. (1g7zb),

recarcuradas por

Teixeira (1982), incluem diferentes litotipos, ta¡s como xistos, filitos, gnaisses e
neossomas de migmatitos do Grupo setuva. Tais dados mostraram-se bastante
dìspersos em diagrama isocrônico, permitindo o traçado de irês al¡nhamentos distintos
com ¡dades de1420!120t\Aa (n= 0,7166r O,O03O), 1212tSS Ma (ri=0,7112 LO,AO24)

e 586 + 8 Ma (ri= 0,7434 t:0,0006). O primeiro valor fo¡ associado ao evento
metamórfico que afetou as rochas do Grupo setuva, o segundo relacionado ao
metamorf¡smo impresso nos xistos da formaçäo perau, e o terce¡ro como representante
de um êpisód¡o rehomogeneizador, assoc¡ado a um metamorf¡smo de baixo grau
impresso nessas seqüências.
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Campanha (1991) apresenta uma isócrona Rb-Sr para

os metabasitos da

Formaçäo Perau (Seqúência R¡o das Pedras) com idade de 1745 + 14 l\Aa (ri=0,7089

,L

0,0001). Este d¡agrama alinha somente quatro pontos, três dos quais bastante próximos

entre si (razões Rb/Sr entre 0,3 e 0,4), estando o quarto ponto analitico posic¡onado
próximo à or¡gem, defin¡ndo a relação inicial, Trata-se, portanto, de uma idade que
deve ser encarada com ressalvas, necess¡tando de dados adiciona¡s que conf¡rmem tal

valor. O mesmo autor apresenta estudos isotóp¡cos Rb-Sr relativos aos xistos da
Formação Setuva (Seqüência Turvo - Areado, em Barra do Turvo), com ¡dade
isocrônica

de 728

r 26 Ma (rì=0,7089 t

0,0008)

e ardósias da

Formação perau

(Seqüência Rio das Pedras, Estrada lporanga-Caverna do Diabo) com idade isocrônica

de 765

r

35 Ma (ri= 0,7316

r

0,0005). Ambos valores isocrônicos foram ¡nterpretados

pelo autor como relativos a épocas de metamorfismo que afetaram essas seqüênc¡as-

Acrescente-se que

os pontos analíticos mostraram-se relativamente drspersos nos
d¡agramas lsocrôn¡cos, confer¡ndo elevados erros às idades, bem como valores

elevados de MSWD.
Daitx et al (1990) apresentam uma idade isocrônica de 850 + 85 Ma (ri= 0,70S)

para o Gabro de Apiaí, interpretada como retatrva a epoca de Íntrusão desse corpo.
Análjse K-Ar (biot¡tas) acusou valor de 67s r: 41 lVla (silva et at., 1gB1) ¡nterpretado
como relat¡vo ao resfr¡amento dessas rochas aba¡xo da isoterma de 300"c. Dados K-Ar
adic¡ona¡s encontram-se reportados em Te¡xe¡ra (1gs2) e refere-se a rochas gnáiss¡cas

e filíticas pertencentes à Formação setuva, cujos valores distribuiu-se entre 7g0 e 540

Ma, ¡nterpretados como idades mín¡mas, relacionadas ao resfriamento

dessas

seqüências durante o evenio geodinâmico brasiliano.

Reis Neto (1994) realizou estudos geocronológicos em rochas metavulcàn¡cas
que oconem no âmb¡to da Faixa ltaiacoca, envolvendo as formaçöes Abapã, Baino dos
Campos e Água Clara, utilizando-se de ìsótopos de Sr, pb

e Nd, em

rocha total e

minerais.

As rochas metavuicânicas da formaçåo Abapã ocorrem como litotipos foliados
ìntercalados às rochas metassedimentares. Os dados isotópicos de pb, Sr e Nd
mostraram forte desequilíbrio ¡sotópico, ¡ndicando um amplo intervalo de tempo
associado à formaçäo dessas rochas (1700-1250 Ma) e conseqùentemente relacionado

à

sedimentação dessas seqllências.

As idades Sm-Nd

(TDM) apresentam valores
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próx¡mos a 2100 l\/a, caracter¡zando para a d¡ferenciação manto-crosta dos protólitos
crustars dessas rochas, épocas relacionadas ao Paieoproterozóico.

O estudo geocronológ¡co da Formaçäo Ba¡rro dos Campos envolveu isótopos de

Sr, Pb e Nd de rochas metabás¡cas e de mármores. Os dados apresentam ¡dades
próximas de 1080 Ma e 1 123 Ma, ¡nterpretadas pelo autor como, respectivamente, de
geração dos metadoleritos e de sed¡mentação/diagênese das rochas calcárias.

Reis Neto (1994) interpreta no åmbito da Faixa lta¡acoca, os valores isotópicos
relativos ao f¡nal do Mesoproterozóico (1250-1 100 Ma), como representativos da época

de sedimentaçäo e vulcan¡smo associado. Näo podemos, porém descartar a hipótese
de representarem épocas relacionadas ao metamorfismo impresso nessas seqüências.
Nesse sentido, estudos radiométricos envolvendo minerais como anfibólios, biot¡tas e
plag¡oclásios (K-Ar e Ar-Ar), z¡rcöes, badeleítas, titan¡tas e monazitas (U-Pb) seriam de

grande ¡mportância na caracterizaçåo de épocas relacionadas ao vulcanrsmo

e

conseqúente sedÌmentaçåo, bem como de metamorf¡smo ¡mpresso nas rochas dessa
faixa.

Para a Formação Agua Clara foram realizadas anál¡ses isotópicas Pb-Pb, e Sm-

Nd em rochas ortoanfibolíticas, intèrpretadas pelo autor como possivelmente
cogenéticas aos metadoleritos da formaçäo Ba¡rro dos Campos. A pequena quantrdade

de análises efetuadas, acoplada ao desequilíbrio isotópico observado (pontos

não

alinhados em d¡agramas Pb-Pb), não permit¡u ¡nterpretar se a idade obt¡da (1910 Ma)
assoc¡a-se a sedimentaçäo das rochas metaclasto-químicas da Formação Água Clara
ou metamorf¡smo superìmposto aos anïibolitos.

Maniesi (1997), Maniesi

&

Oliveira (2000), apresentam idades K-Ar em

concentrado de anf¡ból¡o de rochas anfibolíticas de Adrianópolis

-

PR (ô75

t 2l Ma) e

de plág¡oclás¡os de metabásicas da mesma regiåo (1456 125 Ma), neste caso em
cristais admit¡dos pelo autor como preservados do metamorfismo. Apresenta ainda um

valor K-Ar em anfibólio de 881 + 46 Ma, obtido em anfibolitos da regiåo de Campo
Largo.

Estudos utìlizando isótooos estáve¡s (O18) realìzados oor Fassblnder (1996),
indicaram que

a

Formação Agua ùlara

é

ma¡s iovem que 'l ,3 Ga,

a

Formação

Votuverava com idades próximas a 0,9 Ga e a Formaçao Caprru/ ttatacoca mais antigas

que 0,7 Ga, e sugere que novos estudos geocronológicos sejam real¡zados, para
confirmar ou não a sobreposiçåo de bacias (Água Clara, Votuverava, Caplru).
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Daitx (1996) apresenta isócrona Rb-Sr (rocha total) em metafelsitos da
seqüência superior da Formaçäo Perau, com idade de 1283 Ma (ri de 0,7079) e de
xÌstos da mesma formação com 730 Ma (ri de 0,7893).

Dados isotópicos U-Pb (zircpes) relacionados a
metavulcanossedimentares

do Grupo Serra do ltaberaba foram

Juliani et al (2000), que obtiveram valores de 1395
Pedra Preta),

1.449!3 Ma e 619

i

r

seqüências

apresentados por

10 (meta andesitos da Formação

3 Ma (respectivamente para xenocristais e z¡rcão de

metariol¡tos da Fm. Nhanduçu).

Para as seqüências metavulcânicas do Grupo São Roque, Hackspacher et al
(2000) apresentam valores Neoproterozó¡cos sugerindo tratar-se de uma bacia de backarc de reg¡me exiencional, desenvolvida entre 628 e 605 Ma.

Registros radiométricos relacionados ao f¡nal do Paleoproterozóico (-1750 Ma)

foram reconhec¡dos em rochas s¡enograníticas das reg¡öes do Tigre e Betara,
estendendo-se possivelmente à região do Cerne (Kaulfuss, 2000; Cury et al, 2002,
2003a e 2003b). Acredita-se que parte das sequênc¡as metavulcanossedimentares
admitidas como Betara e Perau (inferior) possam ter sua sedimentaçäo relacionada
também a esse periodo. ldades desse intervalo (1 800 * '1600 Ma) relacionadas a
processos predominantemente extens¡ona¡s são reconhecidos em grande parte do
cont¡nente Sul-Amerìcano, notadamente em sua porção centro-oriental. Representam
¡mportantes c¡catrizes associadas provavelmente à ruptura do Supercont¡nente Atlântico

(Brito Neves et al, 1995; Sato & Siga Jr., 2001).
ldades K-Ar de '1450t25Ma foi obtida por Maniesi (1997) em ptaqioctásios de

rochas metabástcas de Adrianópolis - PR, que preservam texturas ofíticas e
subofíticas, caracterizando uma mìneralogia pouco modificado por processos
metamórf¡cos.

Estudo geocronológico feito por Oliveira et al (2002), através de isócronas Sm/Nd

em minerais (plag¡oclásio, rocha total e piroxênio) em rochas metabásicas de Apiaí e
Adrianópolis, no âmbito da seqüènc¡a Lajeado, resultaram em valores ao redor de

850M4, que foram interpretadas pelos autores como relativos

a

épocas de

d¡ferenciação do manto dos protolitos crustais. Adm¡tem idades Neoproterozóicas para

a cristalização do Cat¡ro Ao¡aí, funçäo dos dados U-Pb 61714 lVIa (Hackspacher et al
2000).
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Padrão ìsotópico d¡st¡nto (U-Pb, zircöes), relacionado ao Mesoproterozó¡co (1500

-

1450 Ma) é suger¡do para grande parte do vulcanismo de natureza bás¡ca associado

às

seqùênc¡as metavulcanossedimentares

da

Faixa Ap¡aí (Formaçöes

Perau,

Votuverava e Água Clara: Basei et al, 2003 e.2004; Weber et al, 2003a, 2003b e 2004)

Tal período (Mesoproterozóico) representa importante marco geocronológico

na

evolução (sedimentaçäo/vulcanismo) do Domínio ApiaÍ. Acredita-se, neste cenário, que

as seqüências Capirú e ltaiacoca (Siga Jr. et al, 2003) possam ter sua evolução
relacionada ao início do Neoproterozóico, enquanto as seqùências Lageado, Antinha e
lporanga tenham sedìmentação associada ao final do Neoproterozóico.

A tectônica Neoproterozó¡ca parece ser responsável pela exposição de grande
parte desses terrenos, que se colocaram a isotermas com temperaturas inferiores a
300oC e/ou mesmo 500oC nesse período (Siga Jr., 1995).

Tal quadro isotóprco mod¡f¡ca substanc¡almente muitas das

colocaçÕes e

¡nterpretaçöes de cunho geotectônlco antes apresentadas.

.3 Geocronologia e Geoquímica isotópica de jazimentos do Vale do Riþeira
lnúmeras anál¡ses isotópicas de Pb e Sr foram real¡zadas em rochas do Vale do
R¡beira, associadas a mÌneraìizaçöes de Pb, W, Sn além de concentraçöes de calciia e

4.7

barita (Damasceno e B¡ttencourt, 1968, Melchei" et al., 1973; Cassedane e Lasseire,
1970)

Análises isotóp¡cas de Pb realizadas através do projeto Anta Gorda, MMAJ-JICA
(1982, 1983) envolvendo jazimentos dessa regiäo, levaram os autores a d¡stingutr duas
seqüências: T¡po Perau e Canoas (¡dades próx¡mas a

i,4

Ga) ê t¡po panelas (jdades

entre 1,2 e 1,0 Ga), utilizando modelos de Cumming & R¡chards, 197S.

Tassinari e¿ a/. (1990) realizaram novas deierminações Pb-pb em galenas da
região, que permitiram juntamente aos dados disponíveis a caracterizaçåo de dots
grupos dtstintos de jazimentos. As galenas de jazrmentos do tipo perau apresentaram
composições pouco radiogênicas de Pb, e ¡dades distribuídas no intervalo 1,7 a 1,6 ba.,
relacionadas à época de sedimentação (Stacey & Krammers, 1 97S).

Os

jazimentos

tipo

Panelas,

- por outro lado, apresentaram

razöes

comparativåmente mais rad¡ogên¡cas, com idades distribuídas no intervalo 1,3 a 1,1
ba., ind¡cat¡vas de contribuiçöes de Pb envolvendo fontes distintas. Algumas amostras
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apresentaram composições isotóp¡cas extremamente rad¡ogènrcas fornecendo idades
cujo sign¡ficado geológico é duvidoso (Stacey & Krammers, 1975).

Análises isotópicas de galenas obt¡das em amostras coletadas no depósito
aurífero do Piririca (Nogueira, '1990) mostraram-se s¡milares às observadas para os
jaz¡mentos tipo Panelas, com ¡dades modelo (Stacey & Krammers, 1975) entre 1,3 e 1,2
ba.

ïassinari e Mello (1994) e Mello (1995) apresentam esiudos isotópicos de Sr
associados as mineralizações de W e Sn do corpo granítico de ltaóca, no vale do
Ribeira. As razões SÉ7/Sfo obtidas para calcitas (0,7103 e 0,7109) mostraram-se
sim¡lares às observadas para os mármores encaixantes (0,7100 e 0,7110). No entanto

estas razöes (SP?istr) em wollastonitas associadas a mineral¡zação ficaram entre
0,7092 e 0,7093, co¡ncidentes com a observada para o corpo granítico de ltaóca,
quando calculada para 600 Ma_ Tais vålores sugerem que as razões SÉ1Sf6 dos
fluídos mineralizadores sejam de natureza endógena.
Ronchi et al (1993) apresentam 11 determinações Sm-Nd para os depósitos
fluoríticos de Mato Preto, sete Barras, volta Grande e Mato Dentro. o número restrito
de dados para cada depósito ¡mpossib¡l¡lou a confecção de isócronas. Foram propostas
alternativamente, algumas l¡nhas de referência, com valores de 12OO Ma, 3OO Ma e 65
lVla.

Daitx (1996) ao estudar os depósitos sulfetados tipo perau, sugere que a
deposìção dos sedimentos daquela seqüênc¡a ocorreu no Mesoproterozóico, dado
pelas razões 5É15186 (em bar¡tas) entre 0,7053 e 0,7068, muito semelhante a água do
mar naquele período

4.

.4 B ató I ito s

apo r an g alT rês Córregos e

Assocrados
O macjço Cunhaporanga ocupa a porção setentrional da Faixa jtajacoca. O
estudo isotópico dessas rochas indicou idades d¡stribuidas entre i93o - 2740 Ma (smNd, Tdm, Reis Neto, 1994), relacionadas à separação manto-crosta de seus protólitos
1

Cun h

G ra n itó i d es

crusta¡s.

Os poucos dados geocronológicos relativos às rochas gnáissicas deste complexo

¡ndicaram através

do método isocrônico Rb-Sr ¡dade de 746 + 45 Ma (0,7069),

interpretada por Re¡s Neto (1994) como relativa à época de formação desses litotipos.
Dados Rb-Sr relat¡vos âs rochas granítrcas e porçöes riolíticas deste complexo, quando
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plotado em diagrama isocrôn¡co, mostraram forte clesequilíbrio isotópico, indicando,
respectivamente, valores da ordem de 616 -r, 40ô Ma (0,7164) e para os riolitos de
Abapã 626 + 14 Ma (0,7164). Ta¡s valores foram interpretados por Reis Neto (1994)
como rêpresentativos da época de formaçäo dessas rochas.
Os dados isotópicos apresentados por Re¡s Neto (1994), Gimenez Fìlho (1993)
sugerem para as rochas do Complexo Granítico Três Córregos uma evolução

policíclica, com protól¡tos derivados

do manto durante o

paleoproterozóico (ciclo

Transamazônico), perÍodo este relacionado ao metamorf¡smo dos terrenos gnáissicos-

migmatíticos

do embasamento (isócronas Rb-Sr

e

U-pb em z¡rcões). Os dados

geocronológ¡cos indicam para a granitizaçäo s¡ntectônica, período entre 790 e 660 Ma,
com clímax reg¡strado por volta de 720 Ma (idade u-pb em zircões do granito sarval).

os dados K-Ar em biotitas, relacionados ao resfnamento dessas rochas,

d¡stribuem-se

entre 600 e 629 Ma, representando idades mínimas de formaçåo desses granitó¡des.

vâlores isocrônicos Rb-sr relativos ao magmatismo pós-tectônico encontram-se
representados pelos granitos Sguário (s23 Ma) e corrêas (480 Ma), cujos valores
isocrÔnicos Rb-sr mostram-se ma¡s jovens que os observados através do método K-Ar
em biotitas (578 Ma e 564 Ma, respectivamente).

Dataçöes U-Pb (zircões) apresentadas por prazeres Filho (2000) apontam um
curto jntervalo de tempo para a formaçäo do l¡totipos do Batól¡to cunhaporanga ao
redor de 590 Ma. As rochas graníticas do Batól¡to Três córregos, em contraste,
apresentam idades de colocaçäo entre 630 Ma (tonalitos e granodioritos deformados ou
não) a 604 Ma (monzogranitos a quartzo-monzon¡tos).

Os dados isotópicos de Nd, Sr e pb obtidos pelo mesmo autor sugerem que as
rochas graníticas do Batólito cunhaporanga e Batólito Três córregos são provenientes
de fontes distintas, situadas em uma crosta continental Paleoproterozó¡ca retrabalhada

durante

o

Neoproterozóico. Essa interpretação

é

evidenciada pelas idades TDM
dist¡ntas de '1 .8 a 2.0 Ga (Batólito cunhaporang a) e 2.2 a 2.4 (Batólito Três córregos);
pelos valores altamente negat¡vos de sNd (t=6oo lva) entre -1 .1 e -13 (Batólito
Cunhaporanga) e -17 a -19 (Batólito Três Cónegos); pelas razöes de (Sr8?Sf6)¡ (t=600
Ma) maiores que 0,709. os isótopos de pb sugerem fontes distintas na geraçäo dessas

rochas graníticas, com uma forte contr¡buiçâo de crosta superior para

o

Batól¡to

Cunhaporanga e crosta infer¡or para o Batólito Três Córregos.
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Os maciços graníticos do Cerne, Passa Três, Rio Abaixo e Sienito Capivara se
mostram mais jovens, com dados U-Pb (zircoes) próximos a 560 Ma (Cury, 2003; Cury

3

êt al 2003a e 2003b).
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As seqüêneias rnetavulcanoss ed¡mentares pertencentes à Formação Água Clara
distribuem-se em dois compartimentos princ¡pa¡s, o primeiro no sudeste Paranaense e o

segundo no sul-sudesie de Säo Paerlo. O primeiro compartirnento localizâ-se nas
proximidades de Rio Branco do Sul, onde as rochas metavulcanossedimentares da

a NNW pelo Batólito Granít¡co Três
que se mostra intrusivo nessas seqüências- A SSE o limite é tectônico,

Formaçåo Água Clara encontram-se balizadas
Córregos,

balizado pela zona de cisalhamento Morro Agudo. No segundo compartimento, essas
rochas distribuem-se a NNE da localidade de Apiaí/Araçaíba, sendo limitadas a SSE

através de zonas de cisalhamento corn as seqûências pertencentes ao Subgrupo
Lajeado e correlatos. A NNW é balizado por rochas graníticas pertencentes ao Batól¡tos
Três Cónegos.

Os principa¡s litot¡pos encontrados nessa região são: rochas calciossilicáticas,
mármores puros â ¡mpuros e xistos (anfibólio xistos, quartzo xistos e mica xistos).
lntercalam-se pacotes de quartz¡tos e corpos de rochas metabásicas e anfibolítjcas,

muitas vezes com d¡mensões longiiud¡na¡s expressivas quando comparadas

às

dimensöes laterais

A seguir seräo descritos de modo sucinto os princÌpais ìitotipos observados no
ämbito da Formaçåo Água Clara nas duas áreas objeto de estudo.

5.1 ROCHAS CALCTOSSíLtCÁr¡CeS

As rochas calc¡oss¡licát¡cas têm ampla distribuiçåo no contexto da Formação
Água Clara. Estas rochas apresentem intercalações de bandas de quarizitos, xistos,
mármores, dolomitos e metabasitos. Apresentam como característica principal de
campo um bandamento milimétrico a cênt¡métrico, dado pela intercalação de níveis com

diferentes composiçöes mineralógicas (calcita/dolom¡ta, anfibólios, diopsídio,
flogop¡ta/clorita/biotita, feldspatos, quartzo, etc.). Esses minera¡s encontram-se
diversificadamente combinados nos diferentes níveis, exibindo coloração cinzaesverdeado

a

cinza-claro quando frescas

¡ntemperizadas (fotografia

5.

1).

A

e

realçando tonalidades ocres quando

granulaçäo normalmente

é fina a média.

Rochas

11a

quartzo-feldspáticas oconem como veios, concordantes ou mesmo d¡scordantes do
bandamento, notadamente próxirnos aos maciços graniticos (fotografia 5.2).

As rochas calciossilicái¡cas ex¡bem uma foliação marcante, dada pela orientaçåo
de filossilicatos, paralela a subparalela ao bandamenio composic¡onal (Sn). Desenvolve
nesta superfície tremolita-act¡noì¡ta, clorìta, flogopita, biot¡ta e granada. Refere-se a uma
superfície de baixo a médio ângulo, presente em praticamente todos os afloramentos.

Trata-se de uma fol¡açåo bem desenvolvida, penetrativa e disposta em geral
paralelamênte ao antigo acamamento sedimentar. As dobras Dn são normalmente de
dimensÕes centimétricas, fechadas a ¡soclina¡s, desenhadas pelo acamamento reliquiar.

Observa-se em alguns afÍoramentos uma segunda superfície fina, penetrativa e

gue forma um pequeno ångulo com Sn, por vezes subparalela, dado pela reorientaçäo

e

cristalizaçåo de filoss¡licatos definindo uma superfície de crenulaçåo diferenc¡ada

Sn+1. Estas superficies encontram-se crenuladas e/ou dobradas (fotografia 5.3).
Referem-se a dobras, desenhadas pelas superfícies Sn e Sn+1, e podem ser
observadas em nível de afloramento, como também em mapas e estereogramas_ São

normalmente abertas, simétricas

a

assimétricas. Uma clivagem plano axial

é

normalmente observada definindo uma superfícies Sn+2.
Petrograf¡camente as rochas calciossilicáticas são compostas prÍnc¡palmente por

diopsídio, hornblenda/âctinolita, plagicclásio, quartzc e clorita. Secundariamente
ocorrem biot¡ta, carbonatos, epidoto e flogopita. Os acessórios mais comuns são,
granada, apatita, zircão, turmalina, titanita e opacos

- geralmente sulfetos

(fotografia

54)
Texturalmente essas rochas variam de granoblásticas a garnolepidoblásticas.

As paragêneses minerais diopsídio + oltgoclás¡o/andes¡na + epidoto + carbonato

t

actinolita/tremoliia, indicam para essas rochas grau médio de metarnorfismo. Um
retrometamorfismo do fácies xisto verde zona da clor¡ta, geralmente é sugerido pela

presença de clorita em agregados sem orientaçåo definida. Quando a granada está
presente, uma transformação para clorita e óxidos/hidróxidos é observada.
O retrometamorfismo pode associar-se a processos de termo-metamorfismo e/ou
h¡drotermalismo, uma vez que nas áreas de estudo ocorrem inúmeros corpos ígneos

associados ao Maciço Granít¡co Três Cónegos. É comum observar-se em campo
apófises de material granítico em meio aos metassed¡mentos.
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Fotografiagrafia 5.1

-

Afloramento de rocha calciossilicática alterada, onde é observávela coloraçåo ocre

e a intercalçäo de cores dado pela alternåncia de bandas com composiçöes diferenciadas, formando a
superffcie Sn

Fotografiagrafia 5.2

-

lntrusäo de material quartzo-feldspático em rocha calciosilicática. Observar que a

intrusåo segue o padräo de dobramento da encaixante.
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Fotografia 5.3 Dobras Dn fechadas em rochas cálciossilicáticas

Fotografia 5.4

-

Fotomicrografia de rocha calciossilicática, composta por quarÞo, plagioclásio, actinolita e
diopsídio, nicóis cruzados , aumento 40X.
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5.2 MÁRMORËS.

Os mármores ocorrem como bancos, lentes, carnadas, normalmente ¡ntercaladas

nos termos calcioss¡l¡cát¡cos. Ocorrern também como teto pendente em intrusões
graniticas (fotografia

5. 5).

Os mármores geralmente exibem bandamento de cor c¡nza claro a médio e
granulação fina. Este bandamento compos¡c¡onal é dado pela alternância de níveis
constituídos de mármores impuros e de mármores puros. As bandas constituídas por
mármores ¡mpuros (carbonato, quartzo, actinolita, flogopita, muscovita, biotita, clorita e
por vezes epidoto e granada almandina), são normalmente mais espessas chegando a

métricas. Já as bandas com mármore puro (carbonato dolomítico e/ou calcítico) são
normalmente centiméiricas. Os acessór¡os ma¡s comuns são clor¡ta e opacos.

A textura predominante é granoblástica, podendo ser granolepidoblåstica nos
termos mais impuros.

A estrutura dessas rochas é dada pelo bandamento composicional, e paralela a
subparalela

a este se desenvolve uma foliação Sn, melhor observada nos termos

impuros quando há a orientação de flogopita e cloriia definindo uma xistosidade Sn
marcante que se encontra crenulada gerando uma clivagem de crenulação que define
uma Sn+1 (fotografia 5.6).

A

paragênese carbonato

+

quartzo

+

actinolita, sugere que essas rochas

sofreram um metamorfismo da fácies xisto verde zona da biotìia podendo em alguns
casos chegar a zona da almandtna, limite superior da fácies xisto verde.
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-

Afroramenb na região de Ribeirinha -PR, onde na porgão inüerior da'foto
observa-se a inûrlsão de corpo granftico relativo ao Granito Três Córregos , e na parte superior afloram
Fotografia 5.5

rochas carbonáticas (mármores impuros).

Fotografia 5.6

-

Fotografia de seçäo delg€da de mármore impuro, notar o nfvel composto por

micas definindo a Sn e gue se enconta crenulada definindo uma superflcie Sn+f

.
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S.3 QUAR.TZITOS.

Os quartzitos ocorrem, geralmente como lentes de espessuras cent¡métr¡cas

a

decamétricas intercaladas nas rochas calciossilicáticas. A granulometria varia de fina a
rnédia, e a coloração de branca a amarelada (creme), esta última dada pela presença

de

oxi/hidróxidos

de ferro. Apresentam foliaçäo bem

desenvolvida

e

textura

granoblásiica. Os contatos observados em campo geralrnente são bruscos, mas
concordantes com a orientaçäo geral das calciossilicáticas.

5.4 XISTOS

Entre os xistos aflorantes nas áreas de estudo predominam mica xistos, quartzo
xistos e cálcio xistos, geralmenle intercalados nas rochas calciossilicáticas e também de
hornfels xistos, próximos a ¡ntrusão de corpos graníticos. Exibem granulometria de fìna
a média e coloração ligeiramente violácea a avermelhada (fotografia 5.7).

A mineralogia principal é representada por quartzo,

muscovita/sericita, biot¡ta,

clorita ocorrendo ás vezes flogopita. Secundariamente ocorrem homblenda/actinolita,

plagioclásio (andesina), diopsídio, estes muitas vezes uralit¡zados, carbonâtos

e

epídoios. Os acessórios mars comuns são turmal¡na, z¡rcåo, granada e opacos.

As texturas variam de lepidoblástica, nos termos onde os filossilicatos såo
dominanles, a granolepidoblást¡ca nos termos mais ricos em quartzo,
actinolita/homblenda. Nåo rarame nte ocorrendo textura porf iroblástica.
Estruturalmente exibem uma xistosidade Sn marcante, dada pela orientação dos

minerais

fi¡oss

ilicáticos. Esta xistosidade Sn encontra-se nomalmente crenulada,

definindo uma clivagem de crenulaçäo Sn+1 (fotografia 5.8) Esta pode evoluir para
uma clivagem de crenulação d¡ferenc¡ada quando da orientação e/ou cristalização de

micas orientadas segundo essa superfície

(Sn+'1

), evoluindo para uma

xistosidade

marcante, que em alguns casos chega obliterar quase que por completo a xlstosidade
anter¡or (Sn)

O grau metamórf¡co varia da fácies xisto verde à fácies anfibolito. Observam,se
ainda processos de retrometamorfismo, evidenc¡ado pela formaçåo de clorita em bordas
de granadas além de bioi¡tas alterando-se para cloritas.
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As relações de contato com os maciços graníticos desses litotipos

säo

discordantes não raramente ocorrem como enclaves com formas e dimensões variadas,
mostrando claramente o caráter intrusivo dos termos graníticos.
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Fotografia 5.7

-

Fotografia

de muscovita-biotita-quartzo xisto

alterado exibindo dobra com padrão

fechado (dobra Dn)
,

I

.t

Fotografia 5.8

-

fotomicrografia de quartzo-flogopita xisto exibindo uma xistosidade Sn sendo crenulada

definindo uma clivagem de crenulação diferenciada Sn+1
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5.5 R¡ETAtsÁS¡CAS E ANFItsOLITOS

Neste estlldo såo considerados como. rochas metabásicas, aquelas rochas de
origem ígnea básica que sofreram poucas modificações por processos metamórf cos,

da rocha original. São considerados anfibolitos
aquelas que foram modificadas substancralmente por processos metamórficos,
preservando as texturas/estruturas

mascarando a textut'a original, e que nõo têm derivaÇão s,e.diî6ntar.

Esses litotipos tem ocorrència generalrzacla. São corpos lenticulares ou em
bandas intercalados concordantemente (sill) ou discordantemente {dique) a rochas
calc¡oss¡l¡cáticas, mármores e x¡stos. As relaçÕes de contato nem sempre são
observáveis, função do grau de alteração intempérica atuante sobre estas rochas.

Boa parte dos afloramentos ocorrem em forma de blocos, ou porções
preservadas do intemperismo (fotograf¡as 5.9 e 5.10), e também como enclaves e
restos de teto nos corpos granÍt¡cos pertencentes ao Complexo Granítico três Córregos
(fotografia 5.1 1 ).

De um modo geral essas rochas exibem uma coforaÇão que varia do cinza
escuro ao c¡nza-esverdeado escuro. Apresentam granulação fina à média e iexlura
nemat"oblástica.

Estruturalmente observa-se uma foliação (Sn, Sn+1) tênue

a boa, dada pela

or¡entação de minerais prismáticos e aciculares (plagioclásio, anfibólios e piroxênios).

Também ocorrem terrnos isótropos, nos quais

a

granulação

é fina e a

textura

granoblástica.
Petrograf¡camente

a

m¡neralogia em ambas as rochas, pode ser sumarizada

pelos seguintes minerais: Anfiból¡os (homblenda e actinolita); plagioclásios (oligoclásio,
andesina e em alguns casos labradorita); p¡roxên¡os (augita e diopsídio); clorita, epidoto

e quartzo. Os acessórios mais comuns são

turmalina, apatita, magnetita, epidoto,

t¡tanita e raramente zircão (fotoorafias 5,.12)

Observa-se ainda microfraturas preenchidas por quartzo, clorita, carbonato,
sericita e epidoto

Fotografia 5.6

-

Fotografia de afloramento tÍpico de rocha metabásica na região de Araçaíba - SP

Fotografia 5.7- Fotografia de afloramento típico de rocha metabásica na região de Abapã - PR
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Fotografia 5.11
AraçaÍba

-

E¡c\ave de rocha metabásica no Granito Três Cónegos, ponto WWD-78,

- SP. O enclave no

centro da foto, próximo ao cabo do martelo foi coletaclo para análises

geocronológicas (U-Pb em zircões)

Fotografia
hornblenda; plg

-

512 - Foto de seção delgada (amosta

plagioclásio; clt

-

ì^M/D-39), de rocha anfibolítica, hbl

-

clorita; opc -opacos (luz paralela, aum. 40x)
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Fotografia 5.13

-

actinolita;

-

foto de seção delgada (amostra WWD-26), aspecto da textura decussada. (act.

aug.- augita e plg.- Plagioclásio)

O Anfibólio é representado principalmente por cristais de hornblenda e actinolita,

esta última como produto de transformaçäo tanto do piroxênio quanto da hornblenda.
Esses anfibólios säo geralmente subedrais, prismáticos às vezes apresentando
terminaçöes fibrosas além de ocorrerem cristais fibrosos. Possuem pleocroísmo forte a

moderado (hornblenda) e fraco (actinolita). Observa-se em algumas amostras cristais

de anfibólios manchados, mostrando pleocroismos diferentes, variando do núcleo
(pleocroismo fraco) para as bordas (pleocroísmo moderado a forte) o que reflete
diferença composicional em um mesmo cristal.

O

plagioclásio (oligoclásio/andesina), ocorre como cristais euedrais

a

subeuedrais e exibe geminação polissintética característica. Muitas vezes as bordas

deste mineral encontra-se "corroída". Os cristais

de

plagioclásio mostram-se

saussuritzados e sericitizados em maior ou menor intensidade, gerando como produtos,
sericita, epidoto e às vezes carbonato.

O

piroxênio, geralmente augita

ou diopsídio apresenta hábito subedral

a

anédrico, oconendo também como núcleos em anfibólios, ou seja sendo manteados por

actinolita/homblenda. Em algumas amostras (\ A¡úDobservam-se em lâmina, cristais

de ortopiroxênio

60, WWD-66 E \ A¡úD-82)

(Ferrosilita).
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O epidoto geralmente ocorre como cristais anédricos, inequigranulares exibindo
birrefringência alta, preenchendo microfraturas bem como produto da alteração de
anfibólios e plagioclásios.

As cloritas encontram-se sob a forma de cristais finos e fibrosos associados a
anfibólios, plagioclásios e piroxênio resultante de processos de alteração destes
minerais. Outras formas da ocorrência das cloritas em lâmina, são cristais subedrais
com coloração verde pálido exibindo pleocroismo moderado, cristalizados em porçÕes
(formam agregados) ao longo de microfraturas (Fotografia 5.14)
O carbonato ocorre geralmente preenchendo microfraturas e também associados

a plagioclásios, piroxênios e anfibólios.

Fotografia 5.14

-

Fotomicrografia da lâmina de amostra WWD-33 exibindo aglomerado de clorita

produto de retrometamorfismo associado a metamorfismo de contato (luz plana, aum. 100X)

Outro mineral observado em lâmina é a turmalina, restrita as amostras WWD-33,

WWD-34

e WWD-03,

(Fotografia 5.15). São euedrais

a subedrais,

prísmáticos, e

cristalizados dispersos e também como agregados radiados.

O quartzo pode ocorrer em algumas amostras, säo geralmente inclusões dentro

de anfibólios, piroxênios e plagioclásios, bem como disseminados

intersticialmente,

principalmente quando próximo a zonas de contalo eom corpos graníticos.
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Fotografia 5.15

-

Turmal¡nas cristalizadas em arranjo radiado. Amostra WWD- 33 (luz plana, aum. 100X)

Próximo ao contato com rochas graníticas observa-se feiçÕes que sugerem
hidrotermalismo, corn desenvolvimento de clorita em aglomerados, saussuritizaçäo de

plagioclásio

ea

formaçåo de minerais opacos, geralmente sulfetos, ao longo de

vênulas,

Estruturalmente esses corpos mostram-se concordantes com

a

estruturaçåo

geral das calciossilicáticas. Exibem foliação Sn (fotografia 5.16) definida príncipalmente

pela orientação de plagioclásios

e

anfibólios, sendo mais pronunciada quando

a

granulometria é grossa, e tênue quando a granulometria é fina.
Alguns afloramentos, a exemplo dos pontos WWD-32,33,34,39 e 78 na área de

Araçaíba-SP

e WWD-60, 65 e 66 na área de Abapå - PR, a foliação é

milonítica,

associada a processos de cisalhamento.

A
horn

paragênese que melhor caracteriza o grau metamórfico

blenda+plagioclásio (oligoclásio/andesina

diopsídio+titanita sugerindo

é represeniada por

- em alguns casos labradorita) +

grau méd¡o (Winkler, 1977).

Processos

de

retrometamorf¡smo podem ser observados através de saussuritização de plagioclásios e
transformaçöes de anfibólios e piroxênios em epidoto, clorita e actinolita, sugeslivo de
grau fraco
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Fotografia 5.16

- Fotografia em detalhe do afloramento

flancos rompidos

-

\M/VD-50 onde se observa dobra isoclinal com

dobra Dn.

5.6 MAC!çOS GRANITrcOS.
Os maciços graníticos admitidos como pertencentes ao Batólito Três Córregos
distribuem-se generalizadamente nas áreas pesquisadas. Esses corpos graníticos
exibem como caracteristica principal a presença de fenocristais de feldspato potássico,

com dimensöes que variam entre 1 e

l0

cm. Säo normalmente leucocráticos, cinza a

cinza-rosados, inequigranulares, porfirlticos. De modo geral, são isótropos mas podem
ocorrer termos deformados (cataclasitos e milonitos).

O caráter intrusivo destes corpos nas seqflências metavulcanossedimentares da
Formação Agua Clara é evidenciado pela presença de tetos pendentes, xenólitos com

formas

e

dimensöes variadas em meio aos granitóides. Adicionalmente observa-se

metamorfismo de contato nas encaixantes
tru

ea

presença de veios

e

apófises que

ncam as seq üências metavulcanossedimentares.
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4.? ROCi{.AS SUBV[,¡LCÂNrcAS

A oconência de rochas

foi observada principalmente nos
PR, no âmbito da Formação Água Clara.

subvulcånicas

anedores de R¡o Branco do Sul

-

Representam corpos decamétr¡cos de rochas subvulcånicas (rìolitos), amostra WWD-

25, normalmente concordantes com a estn-rturação das rochas

calcioss ilicáticas.

Sugerem associação com o magmatismo gerador do Batóliìo Granítico Três Cónegos.

DISCUSSÃO

Nas áreas estudadas os litotipos de maior expressäo são as rochas
calc¡ossilicáticas intercaladas com mármores puros a impuros or¡ginando um
bandamento compos¡c¡onal marcante que define uma superfície Sn/Sn+1 marcante,
que em muitos casos encontram-se dobradas com padrões diversos.

Os corpos anf¡boliticos e metabásicos encontrado nas áreas, muitas vezes
encontram-se ¡ntemperizados dificultando a interpretaçäo das relaçöes de contato.
Notadamente as melhores expos¡ções encontram-se próx¡mos à intrusão de corpos
graníticos pertencentes ao Complexo Granítico Três Cónegos, e que em muitos casos

ocorrem como restos de teto dentro deste. Muitas das associaçöes mineralóg¡cas nos
metabasitos e anfibolitos são características de processos de retrometamorfismo- O
questionamento que pode surgir é até que ponto essa proximidade afetou o equilíbr¡o
¡soióp¡co dessa rocha?

De um modo gêral as paragêneses encontradas na sequência de l¡totipos
pertencentes a Formaçäo Água Clara sugerem metamorfismo que varia do grau baixo
ao méd¡o, observação esta já levantada em trabalhos de diversos autores

6-

cARAcTERíslcns

As

ESTRUTURATs

estruturas primárias presentes

na

Formação Água Clara são

representadas principalmente por intercalaçÕes de níveis, bandas, bancos, que se

distinguem por apresentarem diferenças de cor, texturais e principalmente
composicionais. Uma feição comumente observada refere-se à presença de
carbonatos impuros aiternados com carbonatos mais puros, com espessuras
variáveis. As bandas de carbonatos mais puros são, de um modo geral,
centimétricas, enquanto as de carbonatos impuros at¡ngem espessuras decimétricas.
Regionalmente observa-se intercalações de rochas carbonáticas, calciossilicáticas,
xistosas, quarÞíticas, intensamente tectonizadas.

A

superfície mais pronunciada desenvolvida generalizadamente nas
seqùências metavulcanossedimentares da Formação Água Clara refere-se a uma
foliação de baixo a médio ângulo (Sn) paralela a subparalela ao bandamento
composicional, onde se observa intenso estiramento e recristalização míneral_

A superfície Sn, de baixo a médio ângulo (10'a 50'), de regime tectônrco
dúctil a dúctil-rúptil, é caracterizada nas seqiìências metavulcanossedimentares da
Formação Água Clara por uma textura anastomosada, presença de megacristais
(geralmente granada) rotacionados gerando sombras de pressäo assimétrica e/ou

simétrica, estiramento, boudinagens (foto

6.1

)e

cataclase com recristalizaçäo e

de minerais, além de lenticularização acentuada, foliação S-C,
quartzo-ribbon e dobras falha, interpretadas como produto de cisalhamento. As
lineações minerais (tipo a), associadas principalmente às sombras de pressão
neocristalização

assimétricas e superfícies S-C, sugerem um transporte tectônico de NW para SE.

Essa superfície de cisalhamento (Sn) parece representar uma primeira fase
de deformação, uma vez que a presença de dobras fechadas a isoclinais (foto 6.2),

com flancos rompidos e foliação dobrada nas zonas de charneira, sugerem um
processo contínuo de cisalhamento. Observa-se ainda uma superfície, também de
baixo ângulo, heterogeneamente desenvolvida, subparalela a Sn, que causa muitas

vezes a crenulaçäo desta. Em grande parte dos afloramentos estudados elas se
confundem com Sn, sugerindo tratar-se de uma textura anastomosada.

A presença de maciços graníticos intrusivos nas

seqüências

metavulcanossedimentares da Formação Água Clara modificam substancialmente

as superficies Sn, notadamente próximo aos contatos. Nestes setores se observam

rotações

e

verticalizações das estruturas presentes, com mergulhos que atingem

valores elevados.

d'' --

F.":*Ê
Fotografia 6.1

-

Boudins em mármores impuros pertencentes à Formação Água Clara

Fotografia 6.2

-

Dobras com padråo fechado mais comum nos litotipos carbonáticos impuros
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A superfície Sn encontra-se, em grande parte dos afloramentos estudados,
crenulada, ondulada, dobrada (dobras

e microdobras assimétricas) gerando

uma

clivagem espaçada a penetrativa, em posição normalmente subverticalizada (Sn+1)
Essa superfície Sn+1 ocorre em posição plano axial às dobras abertas e fechadas,
desenvolvidas sobre a superfície Sn, com intensidades variadas (fotos 6.3 e 6.4).

Säo responsáveis pelas antiformas e sinformas regionais, com eixos normalmente
subhorizontais e planos axiais subverticalizados.
Expressivos sistemas de cisalhamento são observados, a exemplo da Zona

de Cisalhamento Quarenta Oitava. Os planos de cisalhamento são normalmente de
alto ângulo, com mergulhos subverticais, e mostram intensidade variável, função da
menor ou maior proximidade com a grande "malha" de falhas. Assumem, em função

da cristalizaçäo e recristalizaçâo dos minerais, características rúpteis a

rúpteis-

dúcteis. Observa-se lenticularizações, redobramentos, percolações e recristalizaçâo
de minerais, obliterando completamente a foliação anterior de baixo ângulo.

Fotografia 6.3

-

Microdobras assimétricas em rochas calciossilicáticas, a porção mais proeminente é

composta por níveis quartzosos, enquanto os níveis cálcicos foram/såo intemperizados com maior
facilidade. Os Planos axiais destas crenulaçöes definem uma clivagem de crenulação Sn+1
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rrlr

Fotografia

6.4

-Dobra em mármores impuros sobre uma superfície Sn, com padrão aberto

lnternamente observa-se o desenvolvimento de uma superfície Sn+1 plano axial.

Para o domínio da Formação Água Clara, na região de Araçaíba, foi rcalizada

a análise geométrica macroscópica de quatro áreas, utilizando-se de diagramas de
igual área (Schmidt-Lambert), elaborados a partir de pólos de Sn.

Na figura 6.1 foram lançadas 1 10 atitudes de Sn, representantes do setor
norte da área de Araçaíba - SP. Os pólos de Sn concentram-se nos quadrantes NE e
SE, denotando uma dispersão expressiva. Sugerem dobramentos da superfície Sn,

abertos, com zonas de charneira relativamente amplas e flancos mais curtos. A
dispersão observada para os pólos de Sn indica variações signrficativas nos eixos
desses dobramentos (Dn+1). Seus mergulhos podem variar de 20" a subvertical.
No diagrama (figura 6.2) que contém 33 pólos de Sn, representativos do setor

sul da área de Araçaiba - SP, os dados embora em número reduzido, mostram uma

inversão no mergulho do eixo (N70E/8'). Tal padrão pode refletir dobramentos,
ondulações mais tardias (Dn+2), proximidade a zonas de cisalhamento ou mesmo
modificações em seus elementos geométricos, devido

à

intensa granitogênese

presente nesta regiåo.

Tentativamente foram lançadas em diagramas atitudes

de Sn,

tomadas

próximas aos maciços graníticos (setor NNW, figura 6.3 e setor SSE, figura 6.4).
Observa-se um padråo de dobramento (Dn+2) similar ao anteriormente discutido,

porém com forte verticalização dos eixos,

o primeiro com atitude N69W75 e o

segundo com atitude NTBE/67
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Para

o dominio das seqüências

metavulcanossedimentares

da

Formação

Água Clara, a W de Rio Branco do Sul * PR (Abapã - Rio Branco do Sul), embora
poucos sejam os dados analisados, o padrâo de dobramentos é similar aos demais,

com máx¡mo em N72W28NE e eixo STBE/37' (figura 6.b). Ainda na área em
questão, os eixos de microdobras exibem um padrão com baixo a médio mergulho, e
direções que variam ora para NW ora para SE (figura 6.6).

O tratamento realizado é bastante

prel¡m¡nar necessitando

de

estudos

microscópicos bem como de análises macroscópicas em nível de afloramentos, para

um melhor conhecimento de sua geometria. De qualquer modo

é

¡mportante

ressaltar que os dados apresentados se mostram muito similares aos observados
por Fiori et al (1987) a sul da Zona de Cisalhamento Lancinha (estruturas de Setuva,
Morro Grande, Colombo, Cachoeirinha, Almirante Tamandaré e Santa Rita) e a norte
da mesma (Rio Votuverava e Betara).
0

1

n=33
max. dens.= I 3.22 (al 7 2128)
Contours all
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Fìgura 6.5.- Estereograma

Eixo construído
Eixo medido

5 - Pólos das medias de Sn para a regiáo compreendida entre Ribeirinha

(Rio Branco do Sul) e Abapã no Paraná
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Figura 6.6.

-

Estereograma 6

-

Medidas de 21 eixos de dobras mostrando a variação no caimento

ora para NW ora para SË.

DISCUSSÃO

No åmbito da Formação Água Clara, as estruturas primárias mais evidentes

são representadas pelo bandamento composicional, dado pela freqüente alternåncia

de níveis com cores, espessuras, granulometria e

composiçöes distintas. As
intercalações de quartzitos, xistos (variados) e mármores, podem sugerir superfícies

pretéritas

de

acamamento. Nos níveis carbonáticos essas superfícies são
representadas por alternâncias de carbonatos ¡mpuros, arenosos, com nÍveis

de

que variam de centimétricas a
decimétricas. Scholl (1981) menciona localmente a presença de estruturas
relativamente mais puros,

espessuras

estromatolíticas (colunares), Marini (1970) sugere

a

presença

de

brechas

sedimentares e de possíveis estrat¡f¡cações cruzadas e Pontes (1g82) de fendas de
ressecamento em mármores impuros, carbonosos.
Quanto ao padrão estrutural, existe consenso da grande ma¡or¡a dos autores

que se ocuparam com a Faixa Apiaí, quanto à importância da foliação de baixo
ângulo (Sn) paralela a subparalela ao bandamento composicional (Ebert, 1971;
Pontes, 1982; Fiori et al, 1987 a e b 1987; Fiori 1991, 1992; Soares & Reis Neto,
1987; Soares, 1987; Hasui et al 1984; Hasui, 1986; Campanha et al,'1987; Salamuni
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et al, 1993; Yamato, 1999; Fassbinder, 1996; Daitx, 1996; Almeida, '1989 e Kaulfuss

2000). Esta foliaçâo Sn é responsável pela lenticularização, fatiamento, formação de

micrólitons variados, com lineações

e

indicadores cinemáticos sugestivos de

transporte de NNW p/ SSE. Existe sim uma discordância quanto a essa foliação Sn

de baixo ângulo representar em alguns compartimentos uma superfÍcie S1 ou 52,
função principalmente de dobras (centimétricas a decimétricas, fechadas, isoclinais,

ou mesmo em bainha),
normalmente rompidos

-

desenhadas pelo So

D1 ou intrafoliais

-

ou mesmo 51 (com flancos

D2). Pontes (1982) refere-se, no âmbíto

da Formação Água Clara, a uma foliação Sn de baixo ângulo responsável

por

dobras isoclinais, acompanhadas de transposiçäo da foliaçäo paralela a So. Sugere
que a mesma possa ter sido gerada, metamorfisada e tectonizada em ciclo anterior_

Almeida (1989), estudando a Formaçäo Água Clara na regiäo de Araçaíba,
refere-se à foliação Sn como relacionada a um processo de cisalhamento simples de

baixo ângulo, em estado dúctil- Menciona que as dobras intrafoliais observadas
apresentam uma xistosjdade paralela ao bandamento composicional de
transposiçäo,

o que sugere terem sido originadas em um único evento de

cisalhamento s¡mples, dúctil, de baixo ângulo associado a processos de deformação
progressiva, desenvolvendo dobramentos sucessivos, que se sobrepõem uns aos
outros. As superfícies Sn representam uma primeira foliação, na opinião de Almeida
(op cit), por se colocarem em posição plano axial de dobras de acamamento reliquiar
So.

A intensa deformação associada provavelmente a

processos de

cavalgamento; as superfícies Ss (confinadas aos micrólitons Sc); a possibilidade de

processos progressivos;

as

dificuldades

de

identificação dessas estruturas
principalmente em litotipos carbonáticos das deformações, pelo motivo de sua
homogeneidade composicional e recristalização e as deformações posteriores,
dificultam a caracterização precisa desta foliação de baixo ângulo Sn.

Os estudos realizados sugerem em alguns afloramentos tratar-se de uma
foliaçåo Sn (dobras intrafoliais Dn do acamamento) e em outros representa uma
superfície Sn+1 (dobras lntrafoliais Dn+1), fato este também observado em lâminas
petrográficas (foto 5-5). Essa superfície, evolui para uma foliação heterogeneamente

desenvolvida (Sn+1 ou talvez até uma Sn+2), notadamente nas proximidades de
falhas de cavalgamento, a exemplo da zona de cisalhamento Morro Agudo. Refere-

se a zonas de cisalhamento dúcteis-rúpteis, também de baixo ângulo, às vezes
subparalela aos estratos composicionais, às vezes causando intensa crenulação ou
66

dobramentos associados. Alguns autores associam esta foliaçåo

a um processo

pouco mais tardio, com tendência a ocorrerem em zonas de contato de litotipos com

diferentes comportamentos reológicos (Daitx, 1986

-

áreas de Canoas e Perau

-

PR), ou ao longo de algumas falhas de cavalgamento, em duplex (Fiori et al, 1987;
Salamuni et al, 1993).

Essa foliação quando não gera crenulação ou dobramentos normalmente

fechados,

se confunde com superfícies Sn, Ss ou mesmo sugere textura

As deformaçöes posteriores são responsáveis por dobramentos
normalmente subhorizontais e planos axiais subverticalizados. Sistemas
anastomosada.

transcorrentes, a exemplo da zona de cisalhamento ltapirapuã, desenvolvem uma
foliação Sc verticalizada.

"r
Çr

t
"l
Fotografia 6.5

-

t
I

Fotomicrografia de lâmina petrográfica onde se pode observar dobras intrafoliais de

uma fase Dn.
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7- CARACTFRIZAÇAO GEOQUíl\drcA DAS ROEHAS METABÁSIEAS

æ

As rochas metabásicas aflorantes nas áreas compreendidas neste

estudo

ocorrem geralmenle encaixadas em espessos pacotes de rochas metassedimentares,

,

por rochas calciossilicáticas e mármores, além de xistos. Ocorrem
"ompreend¡das
também como onclaves e xenól¡tos em rochas gfanÍlicas atr¡buídas âô Complexo
Granítico Três Córregos.

No presente estudo foram analisadas 18 amostras de rochas metabás¡cas nos
laboratórios de euímica e lcp e do Laboratório de Fluorescência de Raios X do DMG_
lgc-USP,envolvendo

a

determinação

de elementos maiores, elementos traços

elementos terras raras. Têm como objetivo

o

e

reconhecimento da or¡gem, orto ou

paraderivada, e o provável ambiente gerador para estas rochas.
7.1 COMpOStÇÃO OUírr¡tCn DAS ROCHAS METABÁStCAS

Os dados químicos das rochas metabásicas (tabela x) mostram a existência de
d¡ferenças composic¡onais, levando-se em cons¡deraçåo os teores de sílica, álcalis,
zircônio e titânio, estcs dois últimos considerados imóveis nos processos de alteraçäo
h¡drotermal e de metamorf¡smo.

*

Os dados analít¡cos referentes a essas rochas apresentam

composiçÕes

químicas similares a basaltos, como pode ser visualizado no dlagrama de Winchester e

Floyd (Rev., 1977), figura

7.1

,

cujo caráter subalcalino é evidenciado no diagrama de

lrvine e Baragar (1971), figúa7.2.
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Figura 7.1 - Diagrama de winchester e Floyd (Rev., 1977) com os dados referentes as rochas
metabás¡cas e anflbolíticas pertencenles a Formaçäo Água Clara, mostrando compos¡çâo química similar
a basaltos
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7.2 DERTVAÇÃO DAS ROCHAS METABÁS|CAS
t?

Para discriminar as rochas metabásicas das áreas estudadas quanto a sua
ongem, util¡zou-se os diagramas propostos por Leake (1964), utilizando-se como
parâmetros para correfação os teores de TiO2, Cr, Ni e o coef¡c¡ente mg de N¡ggl¡
('1954), onde mg = MgO/(FeO+tyt¡e+tllge+(2-Fe2o3)), figura 6.3.
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As correlaçÕes pos¡tivas nos d¡gramas de mg x Cr e mg x Ni, e as correlaçÕes
negat¡vas nos diagramas mg x TiO2, TiO2 x Ni e TiO2 x Cr, sugerem caráter orto
Æ

derivado para essas rochas. Alternativamente util¡zou-se o diagrama
Winchester et al (1980), figwaT.4, que também sugere origem ígnea.

zrtfio2 x

N¡ de

B)
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Figura 7-3 ' D¡stribuicão das rochas

m etab

ásicas/anfìbo¡¡tos da Formacão Água Clara em d¡agramas Ti02

x mg, Crx mg, N¡ x mg, TiO2 x Cr e TiO2 X Ni, propostos por Leake (.1964) para separar rochas odo

e

paraderivadas.NosdiagramasAeBacorrelaçäopositivaenosdiagramasc,DeE,acorrelacäo
negat¡va atesta o catáter orto deñvado.
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.4 - Diagrama de W¡nchester (1980) para a caracÍerizagão química da origem dos protól¡tos clas

rochas metabás¡cas da Formacão Agua Clara.

7. 3

AMBIENTE GEOTECTÖNICO

O reconhecimento do contexto geotectonico, através de paråmetros químicos e
da aplicação de diagramas discriminativos, possib¡l¡tou sugerir o ambiente de geração
destes corpos metabasít¡cos.

Quanto

à

natureza

da série magmática, o

caráter toleít¡co das rochas

metabás¡cas analisadas pode ser visualizado no diagrama AFM (lrvine e Baragar, 1971)

figura 7.5. Em d¡agrama de Miyashiro (197 4) figura 7.6, observa-se que alguns dados
distr¡buem-se no campo dos magmas cálcio-alcal¡nos. Teores anômalos de lvlgo
poderiam refletir tal comportamento.

1t

#
{-'

\'"

Mso

Na2O+K2O
Figura 7.5

-

Diagrama AFM de |rvine

e

Baragar (1971), sugerindo caráter toleítjco para as rochas

metabásicas da Formação Água Clara
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Figura 7.6 - Diagrama FeO/MgO x SiO2 de lVliyashiro, (1974), também sugerindo caráter tolei¡tico
para as rochas metabásicas

A¡nda, alternat¡vamenie,

a

natureza toleít¡ca para essas rochas poder ser
conf¡rmada ao analisarmos os dados em diagrama cat¡ônico (Fe+Ti) ys Al ys Mg de

$

Jensen 1976, Íigura 7 .7 , com a distribu¡ção entre os campos de toleítos de alto
maqnésio e alto ferro Observa-se neste diagrama que uma amostra anal¡sada (WWD64) plota no campo no campo de basalios Komatiíticos. A este fato deve-se que o teor
de MgO encontra-se com valores ac¡ma de

10o/o

(11,63%). Outra amostra (VWVD-32),

'72

localiza-se próxima

ao l¡mite entre os toleítos de alto

magnés¡o

e os basaltos

komatiiticos, refletindo um valor de íVgO ao redor de "10,90%.
@

FeOt+T¡O2

4t203
Figura 7.7- Diagrama de Jensen 1976 mostrando

Mgo
o

resultado das análìses que d¡videm-se entre os

campos de toleítos de alto ferro e toleitos de baixo ferro

Em diagramas discriminantes de Pearce e Cann (1973), na figura 7.BA e 7.88, os

dados analíticos apresentam-se dispersos entre os campos de basaltos de fLtndo
oceàniao (OlB) e de arco de llha (lAB), além de algumas amostras plotarem no campo
dos toleítos de baixo potáss¡o (LKT). Tais dispersões também podem

ser observadas

no diagrama de Pearce (1975) da figura 7.9, onde se observa uma divisão entre os
dados, concentrando-se tanto no campo dos toleítos de baixo potássio quanto no
campo dos basaltos de fundo oceånico. Utilizou-se a¡nda o d¡agrama Ti X V de Sherva¡s
(1982) f¡gura 7.10, onde novamente as análises dispersaram-se nos campos de toleítos
de arcos e de basaltos de fundo oceânico. Ao anal¡sarmos os dois diagramas é possível

separar dois grupos com características comuns, pois os dados que se posicionam no
campo relat¡vo aos OFB repetem-se nos dois diagramas discnminat¡vos.

#

Numa tentativa de melhor caractenzar o amb¡ente de formação destes corpos
metabásicos, utilizou-se o diagrama de Meshede (1986). Neste diagrama observa-se o
caráter anômalo dessas rochas, com os dados anâlit¡cos posic¡onando-se no campo B
(E-MORB), ou no limites com os outros campos, figura 7.11 . Um único dado está
'73

completamente fora do contexto amosira WWD-66, que pode estar reflei¡ndo valor
anômalo de Y (152 ppb).
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F¡guras 7.8 A e 7.88- Dislribuição dos dados anâliticos das rochas metabásicas da Formação Agua Clara

em diagramas discriminantes de ambientes geotectônicos modernos, de Pearce e Cann, (1973)
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referentes aos l¡totipos metabaslt¡cos da Formaçào Agua Clara.
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divisão dos dados entre ambientes

geotectônicos de toleitos de arcos e basaltos de fundo oceânico.
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Figura 7.11

- Os dados das rochas

\
Y

metabás¡cas plotados em diagrama discriminante de ambientes

geotectôn¡cos (Meshede, 1986), mostramo carater de basaltos de fundo oceân¡co enriquecidos.

7.4 ELEMENTOS TERRAS RARAS
A utilização de elementos terras raras na discriminação de processos geológicos

I

é muito út¡|, decorrente de sua relativa imobilidade durante processos metamórf¡cos

e

processos de alteração hidrotermal, o que permite a sua Lltilizaçäo na identificaçäo de
protólìtos.

15

Com os dados relat¡vos às rochas metabásicas em estudo, ana sados em
dragramas ETR normalizados para o condrito, permitiu-se d¡ferenciar très grupos com
drñ

comportamentos dist¡ntos com relação aos elementos terras raras.
O prime¡ro grupo apresenta um padrão tabular, ennquecido em média, entre
12 vezes o padrão médio dos condritos. Exibem um enriquecimento

de

5

a

Eu, ou seja,

uma anomalÌa pos¡tiva deste elemento, talvez refletindo uma fase de pouca importância

na cr¡stalizaçäo de plagioclásios durante a evolução desse magma. O padräo deste
conjunto assemelha-se aos basa¡tos toleít¡cos de arcos de ilha (Jakes e Gill 1970), ou a
basaltos do tipo E-MORB (figwa

7

.12).

O segundo conjunto de dados observado na figura 7.13, exibe um padräo distinto

do pr¡meiro grupo. Mostram um enriquecimento ma¡s acentuado nos elementos teras

raras leves, entre 50

a

100 vezes

o

condrito, além

de mostrarem padröes

de

abundåncia mais ¡nclinados. Neste grupo também se observa uma anomalia posit¡va

fraca no elemento Eu, suger¡ndo um caráter pouco evoluído dos magmas basálticos
originais.

O

terceiro grupo, composto por duas amostras, figura 7.14, exibe um

comportamento distinto dos outros do¡s grupos. O fato que mais chama a atençäo é a

forte anomalia de Ce, fator este que pode estar ligado a uma fase ¡mportante na
cristalizaçåo da apatita durante a evolução deste magma, embora também possa ser

considerado problema analít¡co.

O padråo geral desie grupo

assemelha-se

ao

de

diques de diabásio, exclu¡ndo-se a forte depleçåo no elemento Ce.

r00

O
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L¿¡ Pr

f,u Tb Ho Tm
CcNdSmGd\ErYb

,$

Lu

Figura 7.12 Padrões de ETR das rochas metabasíticas pertencentes à Formação Agua Clara exibindo
padrâo tabular do pr¡me¡ro conjunto
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Figura 7.13 - Padrões de ETR das rochas metabasíticas pertencentes à Formação Agua Clara
com enriquecimento em ETRL representado o segundo conjunto.
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Figura 7.14 Padrões de ETR das rochas metabasit¡cas pertencentes à Formacäo Água Clara exibindo
depleção em Ce dist¡nguindo,se dos dois pr¡meiros grupos

A

divisäo de três grupos distintos, através dos resultados das análises de
elementos terras raras, a princip¡o poderia estar refletindo, no que tange a origem
quanto o ambiente geotectônico, diferenças entre os corpos s¡tuados nas áreas que se
situam a E do maciço Graníiico Três Córregos (áreas de Araçaíba

-

Sp e Rio Branco
do Sul - PR) e os corpos sìtuados à W do refer¡do mac¡ço granítico (Abapã - pR), mas
não é o que ocorre, pois lanto em diagramas discriminat¡vos quanto nos d¡agramas de
ETR, eles misturam-se. O único caso ma¡s gritante é o observado na figura
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DISCUSSÃO

Com

a análise dos dados referentes aos corpos rnetabasíticos aflorantes

nas

áreas de estudo pode-se tecer algumas cons¡deraçöes.
Inicialmente destaca-se a natureza ígnea, poítanto orto de|Vadas, dos l¡totipos
anal¡sados.

Os metabasitos das áreas estudadas têm composiçoes semelhantes a basaltos
enr¡quecidos de cadeias meso oceånicas (E-MORB) com tendências a basaltos de ilhas

oceânicas (OlB), fato este já abordado por lVianres¡ (1997) e Maniesi et al (2000) ao
estudar os anltbol¡tos de Adrianópolis.

As característicâs de basaltos toleiticos, sùb,alcal¡nqs semelhantes a basaltos
enriquec¡dos de cadeias meso oceânicas com tendência a basaltos de ilhas oceânicas

(OlB), permitem sugerir como ambiente geotectônico gerador deste magmatismo
básico, ambientes d¡stens¡vos ou em bacias de retro arco como proposto por Soares
(1e87)

Acrescente-se que
intercaladas

os dados

geoquím¡cos relativos

nas Formaçöes Perau

e

às rochas

metabás¡cas

Votr.¡verava sugerem também ambientes

distensivos, como já proposto por Soares (op c¡t), Andrade & Silva (1990), Daitx (1996),
Basej et al (2002) entre outros. E com os dados geocronológjcos, que serão discutidos

em olr{ro capítulo, muito simiìares entre eles, a deposição dos metassed¡mentos que
compõem as três formaçÕes teria se dado dentro de um mesmo ciclo geotectön¡co,
refletindo apenas ambientes de deposição distintos,
Nesse sentido real¡zou-se uma análise em conjunto desses l¡tot¡pos, no åmbito

da Formação Perau (Daitx, 1996) e Formação Água Clara (Frascá et al, 1990; Maniesi,
1997 e Maniesi et al. 2000)
Frascá et al (1990) realizaram análises l¡togeoquím¡cas em rochas metabásicas

na região de Araçaíba - SP. Sugerem para o evento magmático gerador destas rochas
ser de natureza toleítica, representando basaltos de fundo oceânico transicionais (TIVORB) ou toleítos de arco ¡nsular imaturo.

Man¡esi (1997)

e

IVIaniesi

et al (2000), realizaram estudos

envolvendo elementos maiores, traços

geoquímicos,

e

terras raras em rochas anfibolit¡cas e
metabásicas de três regiões d¡stintas, Adrianópolis - PR, Campo Largo - pR, e Rio
Branco do Sul - PR, insendas na Formação Água CIara. Sugerem or¡gem ortoder¡vada,

com compos¡ção quimica s¡milar a basaltos oceânicos e características E-MORB
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tendendo

a

OIB (Adrianópolis), T-MORB com afinidades toleíticas de alto magnésio

(Campo Largo) e para os corpos de Rio Branco do Sul, basaltos de cadeias meso
oceånicas, N-MORB, com empobrecimento em elementos incompatívets. Estes litotipos

apresentam af¡n¡dade com rochas

da série dos toleítos

composiçöes de rbasaltos andesít¡cos, basaltos subaicatrnos

O

e-

supersaturados, com

basaÌtqs transicionais.

autor (op crt) sugere amb¡ente de retro arco, excluindo a posstbilidade de

tratar-se de basaltos de ambientes continentais e de zonas de colisåo (basaltos cálcio
alcalinos).

Os dados geoquímicos obtidos por Daitx (1996), em anfibolitos e metabásicas da

Formação Perau, sugerem natureza basáltica, nåo diferenc¡ada, de caráter toleitico
su.bralealino, e maomatismo bimodal com caracterÍsticas de basaltos de fundo oceânico

ou do tipo T-MORB e de toleítos de arco de ilhas. São indrcativos de ambientes
d¡stensivos.

Andrade & SÍlva (1990) realizaram estudos geoquímicos em metabasitos de
natureza ortoderivada na Regiåo de Água Clara

-

PR. Sugerem para estas rochas

composiçåo de basaltos tipo T-MORB ou basaltos toleíticos de arcos de ilhas.
Tabela 7.1 Resultado das análises dos elementos maiores, traÇos e etr.

Sãmple SiO2
wwD03 48.33
vwD22 51.10
wwD26A 49.8'1
wwD32 4S.06
!\wD33 51.10
w1/vD34 49.'16
wwD39 49 60
wwD46 M.23
wryvD4g 49.97
wwD50 48.60
wwDs3A 4A.74
m/1,/DæB 49.17
wwD60 49.17
\ /WD6-2A 50 14
wwD63A 49.75
wwD64 tu.74
wwD65 50.55
wwD66 49.24

TiO2
0.51
0 73
1.72
0.41
0.49
0.90
0.47
0.74
0.34
0.31
2.25
1.55
1.55
1.19
2.39
0.59
2.39
0.83

Samplê Ba

Rb

Sr

wwDo3 261

71

300

4

159

wwD22 19

Al2,O3 Fe2O3

MnO MSO CaO
0.20 7.49 13.66
0.19 6.45 11.25
0.36 6.51 8.86
0.20 10.90 14.52
0.30 7.24 9.34
0.19 4.00 12.44
4.22 8.82 10.93
o 42
6.87 10.77
0.18 14.13 12.46
o.17 A.72 12.A7
o.20 5.08 8.52
0.39 6.02 16.30
0.39 6.02 16.30
o.23 8.71 13.21
o22 5.59 9.89
0.J4 11.63 11.01
o.24 5.42 9.43
o.20 a.25 10.34

FeO

13.72 8.83 1,47
1?.m 10.41 1.74
13.77 15.11 2,52
'13.33 9.45 1,58
16.5t 9.45 I58
20.68 10.11 1,69
15.27 9.63 1,61
16 54
15.31 2,55
15.14 A.52 1,42
16.83 I88
1,48
15.52 15.43 2,57
12.90 11.57 1,93
12.90 11.57 1,93
12.23 12.37 2,06
1311 14.89 2,4e
11.41 9.98 .t,66
12.Æ 15.60 2,6
15.27 10.63 1,77
YZt

rs
12

go/
24

Nb

Na2O K2A P2O5 LÕl

2.77
2.A1
3.15
1.23
2.44
2.23
2.11
3.02
129
1.'19
3.71
0.51
0.51
1 88
2.31
2.73
2.20
3.20

1.37
0.15
0.18
0 08
1.01
0.36
1.00
0 95
0.49
0.37
026
0.21
0.21
0.16
100
0.47
0.91
0.99

Total

0.O3 2.38 99,29
0.02 0.10 '100.4J
0.16 0.86 100,49
0.02 0.91 100,11
0.02 1.47 æ,77
0.04 0.46 100,61
0.03 1.92 100
0.05 1.73 100,63
002 2.05 100,59
0.01 2.11 100,06
014 0.63 100,48
0.14 1.47 1AO,23
0.14 1.47 1AA,23
0.07 0 31 100,5
0.32 0.64 100,11
0.O2 1.35 100,07
0 28
0.54 100,01
0.06 1.25 100,26

Ga

Zn

Cu

N¡

7

12

10

67

237

164

204

299

4

5

2A

65

80

311

138

Ct

79

wwD26A 7t
\,ryvD32 17

wwD33 I18
ì

32

^/vD34 89
wwD39

161
^r'vD46 56
wwD49
wwD50 57
wvvDs3A 1B
wwDs3B 91
WWD6O 27
!\\ivD62A
wvvD63A 335
\À,4/D64 43
ìr\\¡úD6s g7d
wwD66 Q?3
\

Sampìe Sc

wwD03 45
wwD22 33

35
\¡¡/vD32 46
w/vD33 33
w/vD34 30
\ /wD39 42
w\1/D46 43
wr /D49 36
vwvDso 37
WryVD53A 32
WWD53B 37
wwD60 50
WWD62A 47
w\ ./D634 36
wwD64 45
w¡/vD65 37
\,\ryvD66 37
vu/vD26A

4
3
30
7
38
41
23
11
5
I
B
I
26
I
22
29

271

111
101

143

31
11
r)
14

189
114
338
242
85
109
360
128
237
353

U

51

4

22426
920zt
I
19
20
89
7û
J06
21
495
22606
32 í'160
13325
41
175
44
t52
La

4.93

35
55

3

19.4

50

220

2.O7

44

2

51

3

3.16

54

2.49

49

11.7

65

1.77

43

1.77

4A

15.0

51

90.5

52

2.59

51

4A

312

55

4.?O

53

13

Ce
5.4
7.97
39 6
5.49
6.66
4 95
17.9
3.14
2.80
31.9
37.7
7.A1
52.7
a.31
4.05
52.9
6.91

13

I

11

36

196

127

Co

49

\il4l
23s

26
6

10

q

24
1B

14

4

24

13

6

14

14

6
17

27
't2
7

17

4

Nd
4.6
3.57
22.3
3.57
4.50
3.21

L12
2.47
2.29
17.9
62.9
6.11

28.0
6.5S

5.25
24.1

32.7

9
26

Sm
1.25
1.06
4.79
1.O7
1.09
1.27
1.05
2.20
0.69
0.64
3.89
11.2
2.27
6.05
2.29
1.3S
6.19
9.26

1A
12
14
1A
13
14
13
14
20
19
'16
17
20
11
19
14
ELI

0.55
0.77
1.67
0.46
0.49
0.69
0.41
1.17

0.40
0.42
1.49
3 4A

0.90
2.O4

0.97
0.46
2.OA

3.95

111
23
109
70
74
212
72
71
94
67
a2
A2
124
95
127
110
Gd
2.O1
173
5.77
1 60
1.59
1.89
1.58
3.O7
1 0a
1.05
4.26
'14.2
3.39
6.63
3.30
1.89
7.35
19.2

155
30
102
134
25
106
65
32
183
23
140
134
250
25
249
51
Oy

2.64
2.05
5.73
2.26
1.S9

2.10
1.36

4.49
1.27

t.22
4.41
10.1

4.26
6.77
3.93
2.8A

4.26
24.7

74
145
60
33
75
107
134
89
41
58
138
118
66
167
57
101

366
220
213
393
212
2A9
172
161
436
306
496
467
451
234
419
276

Er
1.37
1.32
3.01
1.34
1.34
1.55
1.36
2.15
0.94
0.83
2.36
5.52
2.41
3.63
2.29
1.37
4.58
14.A

Yb Lu
121 0.18
1.18 0.17
0.38
2 56
1.26 0 20
1.35 0.21
1.50 0.23
1.35 0.20
2.O2 0.31
0.87 0.13
0.78 012
2 .O5 0.30
3.95 0.59
2.15 0 31
3j2 4.46
2.OO O.29
1.29 0.18
4.05 0 60
10.6 1.59

46
656
41

16

30
454
173
44
4A

55
399
355
123
620
123
242

80

8 . ESTUDO GËOCRONOLOGICO

O estudo geocronológico de seqùências metavulcanossedimentares envolve

ìnúmeras variáveis, fundamentais
destacam-se

a

às

interpretações geológicas. Dentre elas

d¡fìculdade em exposição de rochas metabásicas

e

anfibolíticas

a falta de coni¡nuidade física dos pacotes rochosos,

isentas de intemperrsmo,

prejudicando a v¡sualização das relações de contato entre os litotipos estudados,

bem como

a

de

presença

intrusÕes graníticas tardias além

de zonas

de

cisalhamento que podem modificar subsiancialmente o quadro isotópico.

Tem grande importâncìa neste contexto,

e

devem preceder os estudos

geocronológicos, análises petrográficas e geoquímicas. Os efeitos do metamorlismo
(baíxo a médìo grau) devem ser caracterizados nas paragêneses minerais presentes

para as interpretações geocronológicas.

Certos minerais,

a exemplo dos

zircÕes, necess¡tam de estudos ad¡cionais

utilizando-se de imagens de luz transmitida ou mesmo de catodoluminiscência, A
presença de núcleos e zonas de sobrecrescimento são de fundamental importância
às interpretaçÕes lsotópicas.
No caso de rochas metabásicas e anfibolíticas, a presença do mineral zircão

é rara, e quando presente normalmente apreseniam dimensÕes reduzidas (menor
que 200 mesh), e de difícil identificação em lupa por nem sempre exibirem arestas e
bìterminaçöes definidas.

Os métodos isotópicos hoje disponíveis no CPEGeo-USP, acoplados

ao

refinamento analítico, função de salas super limpas, envolvendo filtros absolutos,

reagentes

e sp¡kes super puros e equipamentos de grande definição

(balanças,

lupas, espectrômetros e etc), permttem a análrse de alguns ou mesmo um cr¡stal de

certos minerais (zircão, titanita, badeleíta, plagioclásio, anfibólio, micas e outros
mais), possibilitando a obtenção de idades precisas relacionadas ao vulcanismo,
deposiçáo e metamorf¡smo de sequências metavulcanossedimentares.
Nesse sentido, a presença de rochas metabásicas, no âmbito da Formação

Água Clara, e a possibilidade da obtenção de dados geocronológ¡cos precisos,
notadamente através da metodologia U-Pb (zircão), despertou grande inieresse nas
pesquisas geocronológicas deste domín¡o, de grande importância à compreensão da
evolução tectônica do sul-sudeste brasileiro.
Foram selecionadas para estudo geocronológico áreas próximas à região de

Araçaíba

-

SP, Abapã

-

PR e Rio Branco do Sul/Ribeirinha

-

PR, funçáo de
8l

mapeamentos de semidetalhe existentes e principalmente da presença de rochas
metâbás¡cas, intercaladas nas seqüências metavulcanossed¡mentares da Formação
Água Clara.

O estudo geocronológico envolve principalmente a metodologia U-Pb

em

zircáo e suborbinadamente Sm-Nd em rocha total, Ar-Ar em minerais e Rb-Sr em

A

rocha total.

maioria das análises foi realizacia nos laboratórios do Centro de

Pesquisas Geocronológicas do lnstituto de Geociências da Universidade de Såo

Paulo, CPGeo-USP. Dispöe-se adicionalmente de análises SHRIMP realizadas
através de cooperação cientÍfica com laboratórios da Research Scholl of Earth
Sciences, Australian National University (Dr Allen P. Nutman) e Beijing SHRIMP (Dr.
Liu Dunyi)

-

China.

Muitas das amostras processadas nåo acusaram a presença de zircóes, ou
mesmo a quantidade mostrou-se insuficiente, mesmo para análises através da
técnica SHRIMP. Trata-se de um processamento demorado e cuìdadoso, que nem
sempre fornece um número significativo de cristais passíveis de análise.

No caso do método Ar-Ar, o mineral selecionado para a dataçáo deve ser
criteriosamente analisado através de estudos petrográficos, uma vez que pode
caracterizar idades mínimas relacionadas à formação ou mesmo metamorfismo da
rocha.

Os métodos Rb-Sr e Sm-Nd necessitam de materiais isentos de alterações

e nem sempre possìbilitam a construçåo de d¡agramas isocrônicos.
ldades modelo Sm-Nd de litotipos de natureza básica mostram-se normalmente
intempéricas,

bastante imprecisos, função do paralelismo (pequena inclinação) que apresenta sua
curva evolut¡va com a do manto superior.
Os comentários realizados deixam claro, dificuldades não só na obtenção de
dados geocronológicos precisos nesses litotipos de natureza básica, como também
na interpretaçäo dos mesmos.

8.1 Rochas metabásicas e anf¡bolít¡cas da região de Araçaíba-SP
Os litotipos metabásicos analisados apresentam geralmente granulaçâo fina a
média, e se mostram em campo incipientemente deformadas, com padrão estrutural
similar ao observado nas seqüências metassedimentares enca¡xantes.

O estudo isotópico U-Pb em zircöes, relativo às rochas metabás¡cas
número de campo WWD-03 (arredores de Araçaíba

-

de

SP), foi realizado utilizando-se

as técnicas analíticas convencional, EMF e SHRIMP, esta última realizada através
82

de cooperaçäo científica com os laboraiórios Research School of Earth Sciences,
Australian National University (Dr. Allen P. Nutman). Trata-se de rochas de

a fina-média, cinza escuras, plagioclásio (An :o - so), anfibólios
(hornblenda e actinoìita), clinopiroxênios (augita e diopsídio), clor¡ta e epidoto na

granulação fina

mineralogia principal. Em campo mostram-se em meio à seqüência de rochas de

natureza carbonática pura

a

impura. Embora os contatos não tenham sido

observados, os padröes estruturais e metamórficos mostram-se coerentes.

Os zircões apresentam, em lupa, tonalidades cinza pálido , com arestas e
biterminaçÕes mal desenvolvidas, às vezes difusas, e normalmente são ricos em
inclusões

Os dados analíticos obtldos através da técnica SHRIMP nos laboratórios
Research School of Earth Sciences, Australian National University relativos a cinco
cristais de zircáo estudados (bordas

e núcleos) alinharam-se em

diagrama Tera-

Wasserbourg (figura B.1), caracterizando para o intercepto superior a Ìdade de 1593

t

70 Ma e para o ¡ntercepto inferior de 586 + 24 Ma. Dois dos dados analiticos

plotam no diagrama em posiçöes intermediárias entre os valores menc¡onados.

em imagens obtidas através da técnica de
catodolumìniscência revelam a presenÇa de núcleos e sobrecrescimentos em
Ëstudos realizados

praticamente todos os zircões analisados.

O ponto mais próximo ao intercepto

superior (idade mais antiga) refere-se a uma análise de uma porção mais interna,
preservada de sobrecrescimento, enquanto nos demais as análises referem-se a
porçöes mais externas, caracterizadas por sobrecrescimentos e zonas oscilatórias.

Os dados apresentados sugerem para a época de cristalizaçáo dos zircões o
Mesoproterozóico, com idade de 1 593 r 70 Ma. Os valores relativos ao
Neoproterozóico (586 124 Ma) referem-se a zonas de sobrecresctmento desses
zircöes, indicativos provavelmente de processos metamórficos ou mesmo
relacionados à colocação do Batólito Granítico Três Córregos.

Os dados isotópicos obt¡dos através da técnica convencional (TIMS)

em

quatro populações da mesma amostra WWD-03 (figura 8.2), alinham-se ao longo da
discórdia, Ìnterceptando a curva concórdia em 1561 1 18 Ma (intercepto superior), e

751

!

15 Ma (intercepto inferior). O posicionamento intermediário de três pontos
analíticos na discórdia revela perdas parciais de Pb. O único ponto posicionado
próximo ao intercepto inferior ìocalìza-se à esquerda da curva concórdia, denotando
desequilíbrio isotópico, possivelmente relacionado à digestão incompleta dos zircÕes
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anal¡sados. A idade obtida neste intercepto de 751

t

15 Ma deve ser encarada com

ressalvas, provavelmente sem significado geológico.
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-

Diagrama Tera-Wasserbourg com ¡magens dô catodoluminiscência dos zircöes da
amostra WWD-03

Utilizando-se

a

técnica EMF (evaporação de monocristal em f¡lamento,

Hober,1986) em zircão dessa mesma amostra (WWD-03) observa-se um patamar

com idade média de 1461j.51 Ma (figura B 3), caracterizando mais uma vez épocas
de cristalização relacionadas ao Mesoproterozóico. Acrescente-se que tal técnica
näo é efetiva para análises de bordas de zircöes, função da quantidade elevada de
Pb comum presente e da queima relativamente rápida.
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Ouiros afloramentos analisados isotopicamente se referem a
metabásicas que ocorrem nos arredores de Taquari-Mirim (números de

rochas
campo

WWD-32 e WWD-33). Trata-se de rochas de granulação média cinza escura
Na amostra WWD-32 foram realizadas análises em quatro frações de zircões,

utilizando-se

a técnica convenc¡onal. Duas das fraçöes (32a e 32d)

apresentam

zircÕes com aresias pouco definidas, translúcidos e isentos de inclusões e fraturas.

Em diagrama concórdia, estes dois pontos analíticos posicionaram-se próximos ao
intercepto super¡or. Nas duas outras frações analisadas (32b e 32c) predominam
zircÕes prismáticos, relativamente bem formados, com arestas definidas, incolores e

geralmente com inclusões e/ou fraturas. Essas duas fraçöes, 32b e 32c, distinguem-

se apenas pelo tamanho dos zircöes, predominando nas primeiras prismas mais
curtos (2:1 ) e na segunda prismas mais longos (-3. 1 ). Essas populaçÕes
posicionaram-se bastante próximas

ao ¡ntercepto inferior, praticamente sobre

a

curva concórdia. A dìscórdiâ que melhor se ajusta a esses pontos analíticos revelou
para o intercepto superior idade e 1484

!

76 Ma e para o inferior de 601

r

83 Ma.

(figura 8.4)

Outro afloramento estudado (WWD-33), relativamente próximo ao anter¡or
(WWD-32) é represeniado por rochas básicas com granulaçäo média tonalidacle
cinza composta por plagioclás¡o, anfiból¡o, clorita, quartzo e ep¡doio.

Os zircões nesses litotìpos são raros e apresentam hábitos prismáticos com

arestas

e

biterminações ovaladas

a

arredondadas. Mostram-se intensamente

fraturados e ricos em inclusões microcristalinas. A discórdia (figura 7,5) que melhor
se ajusta às cinco fraçöes analisadas ¡ntercepta a curva concórdia em 14BS

(superior)

e 579 t 89 Ma (inferior), valores estes muito próx¡mos aos

t

6B Ma
valores

referentes ao ponto WWD-32.

Foram realizadas análises em cinco frações de zircões, que se
apresentam relativamente bem distribuídas, interceptando a curva concórdia em
1485

t

68 Ma (superior) e 5_7-9'¡ 85 Ma (inferior).
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Figura 8.4 - Diagråma Concórdia para quatro frações da amostra de campo número WWD-32 e suas
respect¡vas t¡polog¡as

Nos arredores de Taquari ocorrem rochas graníticas de granulação média a

grossa, leucocráticas, cinza, equ¡

a

inequigranulares, constituídas por quartzo,

feldspato potáss¡co, biotita e anf¡bólio. Esses litotipos mostram-se foliados e contêm

xenólitos com formas

e

tamanhos variados

de

rochas metabásrcas, com

estruturaçåo interna (folìação) distinta da encaixante. Representa uma zona de

contato entre o Batólito Granítico Três Córregos e as

seqùèncias

metavulcanossed¡mentares Água Clara. Os xenólitos sáo representados por rochas

de natureza básica, de granulação fina, equrgranulares, cinza-escuros

compostos

por plagioclásio e anfibólio
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Figura 8.5 - Diagrama Concóì'dia da amostra de números campo WWD 33

ïentativamente foram concentrados zircöes de um desses xenólitos que, em

função de aspectos morfológicos, permitÌram

a

separação em lupa

de

três

populações distintas. Na prrmeira predominam fragmentos de cristais, variando de

límpidos a cristais com aspecto sujo. Na segunda populaçâo predominam zircÕes
com hábitos prismáticos, opacos e alongados. Na terceira população predominam
zircões prismáticos, curtos, nem sempre bem definidos e ligeiramente iranslúcidos
sem inclusöes

Os ponios analíticos representativos dessas três populaçÕes de zircöes
posicionaram-se em diagrama concórd¡a relativamente próximos ao intercepto
superior, jndicando uma idade quando forçado para a origem de 1457 + 7 Ma (figura

B6)

88

lnteressante que as populaçöes de zircðes analisadas nåo indicaram idades
relativas ao Neoproterozoico para

o intercepto inferior do diagrama, uma vez

que

representam xenólitos em mero ao Batólito Granítico Três Córregos, formado nesta
época.
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Diagrama concórdia referente a amostra WWD78, anál¡se forçado a origem

Outra amostra analisada refere-se ao afloramento WWD-67 localizada
próximo do Bairro das Pacas. É representado por rochas metabásicas de granulaçäo

média a fina, cor cinza escuro, foliados, compostos por plagioclásio, anfibólio,

89

quartzo e epidoto Os contatos com os litotipos adjacentes, representados por rochas
calciossilicáticas e mármores ìmpuros, não foram observados.
Embora poucos fossem os zircöes presentes nessa amostra, tentat¡vamente
foram selecionadas três populaçöes, contendo cadâ uma delas cerca de três cristais.

Na primeira população os zircões apresentaram hábitos relaiivamenie prismáticos
(euédricos), sem inclusÕes e de tonalidad e cinza. As outras duas fraçÕes continham

cristais com arestas

e biterminaçöes relativamente arredondadas, sem inclusöes,

anédricos, de dimensÕes distintas.
Numa tentativa de diferenciá-los em diagrama concórdia, foram selecionadas

duas populações em função de suas dimensões. Uma das fraçöes resultou em
insucesso, durante a fase de espectrometr¡a de massa (crisiais anédricos de menor

tamanho).

As outras duas frações analisadas posicionaram-se

relat¡vamente

próximas em diagrama concórdia, resultando, quando o intercepto inferior é forçado
para zero, em idade de 1247

t

87 Ma (intercepto superior) figura 8.7. Tal valor deve

ser encarado com ressalvas uma vez que se refere somenie a dois pontos analíticos
bastante próximos entre si na curva discórdia.
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8.2 -Rochas metabásicas da região de Ribeirinha

-

Rio Branco do Sul, PR

Na localrzação de Ribeirinha aflora um corpo de rocha metabás¡ca

com

dimensöes quilométricas em meio a rochas granít¡cas pertencentes ao Batólìto Três

Córregos, Näo raro observa-se rochas meiabásicas como tetos pendentes ou
xenólitos com formas e dìmensðes variadas em meio aos granitóides.

A amostra selecionada para estudos isotópicos U-Pb (zircão) refere-se ao
afloramento WWD€O, representado por rochas de natureza básica, de
c)l

granulometria fina

a média, cor cinza escuro, composta por anfibólio,

piroxênio,

plagioclásio e clorita. Apresenta foliaçáo incipiente, concordante com as encaixantes

regionais.

As relaçöes de contato säo

concordantes com

as

encaixantes

metavulcanossedimentares pertencentes a Formaçäo Água Clara
O estudo isotóprco U-Pb em zircöes, relaiivo a rochas metabásicas de número

de campo WWD-60, envolveu duas técnica's analíticas, a convencional (TIMS) e

a

SHRIMP, esta última realizada nos laboratórios Beijing SHRIMP (Dr. Liu Dunyi)

através de cooperação cientifica. Em lupa, os zircÕes apresentam, de um modo

geral, hábitos prismáticos, com arestas relativamente bem formadas; as
biterminaçöes por vezes se mostram ovaladas ou mesmo difusas. São normalmente
translúcidos, apresentando fraturas e inclusões microgranulares escuras.
As imagens obtidas utilizando-se da técnica da catodoluminiscência revelam a

presença de zircöes com hábitos, de um modo geral, prismáticos. Por vezes as
biterminaçöes mostram-se suavemente a francamente ovaladas, quando os zircöes
adqurrem formas mais arredondadas. Em alguns desses cristais.

a presença

de

núcleos, zonas de interferência e de sobrecrescimento é bem caracterizada. Foram

realizadas dez (10) análises utilizando-se

da técnica SHRIMP, envolvendo

principalmente zonas de sobrecrescimentos (oito (08) pontos)

e

secundariamente

núcleo (um (01) ponto) e zona de interferência (um (01)ponto), estas últimas em um

único cristal de zircão. Os oito pontos analiticos relativos às zonas

cle

sobrecrescimentos distribuíram-se em diagrama concórdia próximos ao intercepto

inferior, caracterizando uma idade de 603

núcleo

152

Ma. Os dois pontos, envolvenclo

e zona de interferência de um único cristal de zircåo, posicionaram-se

relativamente afastados do intercepto inferior, sugerindo para o intercepto superior
idade relativa ao Paleoproterozóico (^2000 Ma), figura

B.B.
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Tentat¡vamente foram anal¡sadas quatro fraçÕes de zircões da mesma rocha
(WWD-60) utilizando-se do método U-Pb convencional (TIMS). Tais fraçöes contêm

em média 6 zircões, representativas de cristais com dimensões e/ou formas
distintas, em lupa binocular. Os pontos analíticos quando tratados em diagrama
concórdia distribuíram-se ao longo de uma discórdia com idades de 510

t

'1

10 Ma

para o intercepto inferior e 2169 1 62 l\Aa para o intercepto superior, (figura 8.9).

9l

Apesar

do elevado erro analítico, as idades

caracterizam

a

presença do

Neoproterozó¡co e do Paleoproterozóico na formaçäo desses zírcóes (figura 8.9).

É

importante destacar que

a

morfologÍa desses zircöes (claramente

prismáticos) com núcleos e zonas de sobrecrescimento bem definidas distingue-se à
primeira vista dos observados para os liiotipos metabásicos da regiåo de Araçaíba

(raramente prismáticos, normalmente dislormes).

As idades relacionadas aos

núcleos desses zircöes referem-se ao Paleoproterozóico, mais precisas quando
utilizado

o método convencional (2169 -l: 62 Ma), com zonas de recrisializaçåo

(bordas) relativas ao Neoproterozóico, melhor caracterizadas através da técnica
SHRIMP (615

I

11 Ma). Tais valores Neoproterozó¡cos aproximam-se bastante das

idades relativas ao Maciço Granítlco Três Córregos, intrusivo nesses litoiipos. Tais

dados sugerem que esses corpos metabásicos representam porções
embasamento. formados durante

o

de

Paleoproterozóico engloba.l.ìs como tetos,

xenólitos, quando da colocação do Complexo Granitico Três Córregos, durante

o

Neoproterozóico.
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Outra amostra de rocha metabásica representativa do afloramento WWD-26,
localizado nos arredores de Rio Branco do Sul também próximo ao contato com os
granitos tipo Três Córregos. foi ientativamente analisada através do método U-Pb

(zircäo). Trata-se de uma rocha de granulação fina, cor cinza escuro, isótropa
composta principalmente por plagioclásio, anfibólio, clorita, ptroxênio e quartzo

Foram analisadas somente duas fraçÕes de zircÕes que se posicionaram

e inferior da curva concórdia. A
discórdia resultante desses dois pontos indicou idades de 500 l6 Ma para o
respectivamenie próximas ao iniercepto superior

¡ntercepto inferior de 1914 + 15 Ma para o intercepto superior. (figura 8.10) Embora

tais valores sejam desprovidos de signifìcado geológico, uma vez que somente duas
fraçöes de zircöes foram analisadas, é importante ressaltar a presença do
Paleoproterozóico

e

Neoproterozóico

na formação desses litotipos, similar ao

observado para a amostra WWD-60.
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Próximo ao afloramento WWD-26 ocorrem níveis riolíticos de granulaçäo fina
a média. leucocrático cinza claro, composto por feldspato potássico, quartzo e biotita

Trata-se de níveìs corn dinlensões que variam de 50cm à 30m, que truncam as
seqüências calciossilicáticas pertencentes à Formaçäo Água Clara.
Os zircöes obtidos em um desses níveis (VI/WD-25) mostram-se transparentes

e geralmente com inclusÕes e fraturas. Forâm analisadas quatro fraçÕes de zircões
através de técnica convencional (TIMS). Estes se posicionaram muito próximos ao
intercepio superior da curva concórdia, acusando idade de 638

t

12 Ma (figura 8.1

Essas rochas ocorrem normalmente próximas ao contato com

o

1

).

Batólito

Granítrco Três Córregos, representando, possivelmente, mânifestaçöes vulcânicas
relacionadas aos estágios de colocaçåo deste maciço.

wwD-25 RIOLITO

ù

l
¡
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0,4
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1
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1
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,26

- Diagrama Concórd¡a para amostra com número de campo WWD-25 (anedores de Rio
Branco do Sul - PR), e a tipolog¡a dos z¡rcÕes das fraçöes.
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8.3 Rochas metabásicas da região de Abapã

r&.

Na porçâo ocidental, proximiclades com a zoíìa de cisalhamento ltapirapuä.
foram obtidos zircões de um único afloramento de rochas metabásicas localizado
nos arredores de Abapä (WWD-19). E representado por rochas de granulação ftna,
cinza escuras, incipìentemente deformadas, compostas principalmente por anfibólio,
piroxênio e plagioclásio. Mostra-se concordante estruturalmente com as seqÙènclas
metacarbonáticas da Formação Água Clara.

Neste setor as seqüências metavulcanossedimentares da Formaçåo Água
Clara ocorrem como segmentos, plissados em meio a rochas graníticas do Batólito

Três Córregos. Observam-se xenólitos com formas e dimensöes variadas dessas
seqúências em meio aos litotipos graníticos.
Foram selecìonadas três fraçoes de zircöes, que se mostram prìsmáticos, com

arestas

e

biterminaçÕes bem desenvolvidas, tona dades claras, com lnclusöes

microgranulares e fraturas. Esses dados quando tratados em diagrama concórdia
apresentam-se relativamente dispersos, com um dos pontos analiticos localizado

sobre

6

a

curva.

A

idade obtida de 630

l: 10 Ma relaciona-se

novamente ao

Neoproterozóico, indicando provavelmente recristalização dos zircöes quando da
colocação dos corpos graníticos (figura

B.1 2).
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Diagrama Concórdia para amostra com número de campo WWd-19

(arredores de Abapâ - PR), e a tÍpologia dos zircÕes das fraçÕes.

8.4 Resultados Ar-Ar em minera¡s

Em função do grau de iniemperismo das amostras e principalmente das
dimensöes relat¡vas dos minerais presentes nestas rochas metabásicas (grau de
liberaçäo < 100 mesh) a aplicaçåo da metodologia Ar-Ar foi bastante prejudicada.
Somente duas amostras se mostraram adequadas para anál¡ses Ar-Ar, relativas aos
afloramenios de números de campo WWD-33 e WWD-62b. O primeiro afloramento

(WWD-33) refere-se

a

uma rocha metabásica dos arredores de Taquari-Mlrtm

(Araçaiba), analìsada através do método U-Pb (zircao). Foram selecionados crista¡s
de anfibólios para anál¡se que acusaram idade de 604 + 8 Ma.(figura

representa épocas relacionadas ao resfriamento dessas rochas
inferiores a 500'C (isoterma de

B.'1

a

3)

ïal

valor

temperaturas

500'C) O segundo afloramento analisado

(WWD-

62b) refere-se a rochas metabásicas, localizadas nas proximidades de Ribeirinha
98

(provável continuidade

do corpo WWD-60) que se

mostram intensamente
transformadas. ricas em muscovitas, funçáo de sua proximidade com rochas
graniticas pertencentes ao 8atólito Três Córregos. Os cristais analisados
apresentaram idade de 596

-r-

4 Ma, (figura 8.14), representando épocas relativas ao

resfriamento deste corpo a temperaturas inferiores

a 300'C (isoterma

de 300"C). Os

valores obtidos mostram-se relativamente próximos, sugerincio curto períocio de
tempo na transposiçåo das isotermas de 500"C e 300'C

1474 / WVVD-33 / Anfibólio

Q
rdoo!rfàûüon'lrlses r474 o1'.o2+o3/ìvlÌÞ J3/¡'\nllbórro
(rodm rs er.pas)

Fìgura 8.13

-

D¡agramas corn os resultådos das ánalises Ar-AÍ da Amostra WWD-33 Êm

anfìból¡os
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Número

-

\

Lab

147+O1B

Laser

38/39

40139

1474_01C
Material 147+O1D
hbt
147+o1E
147+O1F
147+O1G
147+O1H
147+O1l
147+O1J

'a

0,6

101 ,527

0,9

71,3453

1,3

62,246

0J6779

0,17283

0

0,103 5,59971 0,06167
0,01748 0,16106 A,O273

0,0108

66,8273 95,4
Æ,437't 99,3
49,3489 96,8
47,Æ84 98,8
41 ,6503 93,4
31 ,6368 72,8
39,8242 93,1
Æ,0704 98

785,51
579,91
61 0,75
590,9
528,05
414,49
507,83
576,02

æ,4006 83,4
43,363't 94
50,0152 97

800/4
546,78
617,73
596,69
592,95
559,87
657,89
590,72

2,9

ß,4554

3,8

46,1444

4,6

54,5357

0,01567 0
o,o3237 0
-0,03599 0

0,00238

147+024
147+028

0,6

70,01

1,2

0,01082

0,1

1376

0,001 16

147+O2C

|,t

0,01738

2,1

147+028

2,7

0,03849
0,09396
0,29614

0,00555

1474-O2D

1474-O2F

a

147+O2G

4,8

46,7668
50,9861
48,0405
44,5938
43,Æ21
42,7696

147+O2H

tô

,0097

0,01s72

147+O3A

0,6

147+038

1,2

82,0411 0,0194 0,98449
46,1238 0,01439 0,47597

147+O3C

1,7

51

147+O3D

2,1

147+O3E

)-7
?

147+O3G

4,8
ta

Tabela 8.1

-

47

0

0,O1492
0,01993

0
0
0

0,04925

0,01384

0,00197
0,01007
0,0401

0,00998
0,0031 7

0,04643
0,00951

,5858 0,01571 0
48,8943 0,01 719 0,031

0,00299

46,9247 0,01245 0,29738

-0,00239

0,00531

ßj802 0,00539 1 ,22649 0,01266
ß,6772 -0,00342 0,65131 4,O1742
47,9198 0,01 136 0,19628 0,00166

65

118,7

99,5

Æ,0154 98,2
47,6621 101 ,6
44,5702 92,4
53,898 110,7
47,4516 99

179.06

656,56 116,43
660,93 19,02
641,35 2,98
598,21 1,82
593,89 2,23
s50,47 22,73
765,28 28,34
613,58 4,99

0,00082

0,00379

0,01078

626,63

49,6191

0,00438

0,01571 0,02453

98

49,9

64,71

0,01392 0

49,2745

0.00996 0,10209

50,8687

0,00827

53,5831

147+03F

ldade t (Ma)

-0,03447

1,7

2,2

49,8501

474-03H

%Rad

53,7681 75,'1
54,1953 87,1
52,2889 97,6
48,1584 97,7
47,7508 98,5
43,7021 94,7

5,2

1

û-139

36/39

(Ma)

^/úD

sPAo2o372

37139

w)

17,14
6,53
1,89
3,27
r

0,71

25,72
18,52
6,51

26,66
5,67
1

,76

1,77
8,41

34,26
18,02
3,7

resultados das análises relativos a anfibólio da amostraVúWD33 anfìbolito
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Diagramas com os resultados das ánal¡ses Ar-Ar dã Amostra WWD-628 em muscovitâs

de rocha hornfels xisto

Número
Lab

Laser

wwD - 628

1476-014
sPA0203 1476-018
72

1476-O1C
1476-O1D

Tabeìa 8.2

-

ldade t

36/39

408,59
399,96

49.56

19,36

100,2

567
604,29
609,91
601,97
601,78
599,14
597,1

41,2798 96,3
47,7458 99,5
47,8384 99,7
48,0005 99,7
47,8483 100,2
4A,0126 100
47.5861 99 9

523pA
593,84
594,42
596,54
594,92
596,66
592.14

5,79

376,83
604,07
595,85
594,61
590,03
597,01
535,44
s96,1',]

10,82

-0,04841

31,1335

187

0,6

?-1,0172 -0,01194

1,11402

-0,01108

30,4001

112,4

0,9

44,9885

-O,Ot92 0,42758

.0,00068

45,2326

100,5

1,2

47,9525 0,00115
48,8925 0,00858 0,0f489
48,532A 0,01107 0

-0,00265

4A,ß48

101,6

-0,00127

49,2688

100.4

0,00006

100

4a46 0,01176 0
4A,2313 0,0114 0,00266
47,965 0,01091 0

-0,00004

48,5145
44,4968
Æ,24€'7

100

48,0535

5,2

(Ma)

(Ma)
2,12437

1476-01G 2,Ì
1476-01H 3,8

&

37139

16,63 -0/2374

E 1,6
14t6-O1F 2
I

38/39

0,3

147G01

1476-01

40139

(W)

0

4B

-0,00005
,0.0003

100

1476-02A 0,8
1476-028 1,4
1476-02C 2
1416-O2D 2,4
t476-02E 2,7
1476-02F 3,8
1476-02G 5,2

0
42,8597 0,01022
0,01194
0
48,0019
0
47,9633 0,41147
0
4AJ326 0,01039
0
47,7s03 û,01015
4a,0084 4,01107 0,01219
0
47,6557 A,01141

1476-03A 0,6
1476-O38 1,2
1476-03C 16
1476-O3D 2
1476-038 2,4
1476-O3F 2,8
1476-03G 3,8
1476-03H s,2

33,5239 0,02287 0,63499 0,01737 2a,4521 84,8
1t9,5447 0,01174 0,03156 0,00282 4A,V37 98,3
48,064 0,01181 0,00343 0,0005 47,9357 99,7
47,8938 0,01174 0,00817 0,00026 47,A1A7 99,8
47,A269 0,01275 006216 0,00151 47,s869 99,1
47,8A42 0,0104 0,07093 -0,00052 4a,0451 100,3
0,00116 47,8974 99,3
482411 0,01143 0
48,014 0,01158 0,00076 0,00018 47,9604 99,9

0,00534
0,000B6
0,00042
0,00044
-0,00033
-0,00001
0,00023

27,64

10,15
2,83
1

,91

1

,35

1,69
1

,16

1,03

1,08
4,66
2,s1

1,39
1

,46

2,53
0,97
1,08

2,4
2,34
2,28
1,26

Íesultados das anál¡ses relat¡vos a muscov¡ta da amostrå WWD62A (horntels x¡sto)

8.5 Análises Rb-Sr

Na apìicaçåo do método Rb-Sr, em rocha total, as rochas de natureza básica

são prejudicadas em função dos baixos teores de Rb, produzindo batxas relaçöes
Rb-Sr e conseqüentemente pouca dispersão dos pontos analíticos em diagrama
isocrônico. Numa tentativa de obter maior dispersão dos pontos analíticos, foram
concentradas, do sistema rocha total, diferentes fraçöes magnét¡cas, utilizando-se de

separador eletromagnético tipo FRANTZ, Trata-se, em realidade, de se obter

rsócronas internas, relativamente similares a isócronas minerais. Foram
selecionadas para tal estudo amostras de rocha metabáslcas pertencentes a três
afloramentos (WWD-03, WWD-33 e WWD-26), os dois primeiros localizados nos
arredores de Araçaíba e datados através da metodologia U-Pb (zircäo) ê o terceiro
Iocaìizado próximo

a Rio Branco do Sul. Foram também realizadas análises dos

sistemas rocha total, relativas às mesmas rochas. Os dados obtidos (tabela 8.3),
quando tratados em diagrama isocronico, denotaram forte desequilíbrio isotópico,
t02

porém com tendências bastante interessantes. O diagrama obtido para o sistema
rocha total indica uma "tendência de alinhamento" (somente três pontos analíticos)

com idade próxima de 1500 Ma, para uma relação inicìal relativamente elevada
(.-0,707) - figura 8 15. As análises relativas às diferentes fraçôes magnéiicas
apresentam, em cliagrama isocrônico, tendências de alinhamento, com idades
próximas a 600 Ma (figura

8.

16). Representam retas aproximadamente paralelas,

denotando sistemas com diferentes relações iniciais.
Tal padrão, embora preliminar e envolvendo elevados erros analíticos, sugere
tratar-se de rochas formadas a aproximadamente 1500 Ma, cujos sistemas internos
sofreram rehomogeneizaçöes isotópicas a cerca de 600 Ma. A rehomogeneização
isotópica teria se dado em nível interno (mineral) não modificando o sistema rocha

?þ
.

total (figura

B.1 6).

No. labor. N

campo Mat. â7sr/B6sr

3060
3068
3057
3278
3056
3058
3059
30ô'l
3062
3063
3064
3065
3066
3067

wwd33 rt
wwdô6 rt
wwd26a rt
wwdo3 rt
wwd22 rt
wwd25 ft
wwd32 'ft
wwd39 rt
wwd46 rt
wwd49 rt
wwd50 rt
wwds3a rt
wwds3b rt
wwd60 rt

87Rb/t6sr T" (Ga) 87sr/¿6sr,

0,723069
0,723698
0,710363
0,727711
0,704158

0,71581
A,713722
0,71863
0,751659
0,715701
0,708381
0,704654
0,71069
0,705678

0,898
0,221
0,049
0,716
0,073
xxxx

0,078
0,562
0,938
0,352
0,279
0,043
0,096
0,272

tS(Tc)

1'5
1,5
1,5
1,5
1,5

0,703736

14

0,71894

230

0,709308
0,712297
0,702586

ôa

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

0,712043
0,706531
0,731465
0,708123

132
54
409

0,702375

R

A,703728

14

136
-2

77

0'708623

84

0,699822

42

Btsr/Busr
e ss, iniciais
Tabela8.1: Legenda: rt= rochatotal; Tc = fusão/cristalizaçäo. O valores de
foram calculados para Tc = 1 .sca
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8.6 Análises Srn-Nd

As análises Sm-Nd em rocha total foram realizadas em dez

amostras

representai¡vas das rochas metabásicas (arredores de Araçaíba, Rio Branco do Sul

e Abapå), uma amostra de rocha riolítica

(VWVD-2S: arredores

de Rio Branco do

Sul), uma amostra de biotita granito milonít¡co (VrlWD-7S: Apiaí) e duas amostras de
metamargas (\ ¡úVD-46 e WWD-538 Araçaiba), conforme tabela 8.2 abaixo

i05

sps

ìdenlif.

3278

lolsm/tn'Nd

0,512687
0,512714
0,512018
0,512688
0,512A22
0,512782
0,512626
0,512656
0J417 0,512029
0,1145 0,511884

WWD03 0,1884
0,2016
0.1392
0,2060
0,1924
0,2068
0,1521
0,1922

3207 22
3057 26A
3059 32
3060 33
3061 39
3063 49
3064 50
3065 534
3418 538
3419 60
3070 78
3058 25
3062 46
3068 6ô
3069 75

'otNd/t'oNd

0,2323 0,5',1298ô
0,2010 0,512657

0,0899 0,51129
0,1574 0,512008
0,1874 0,512389
0,1508 0,51 1733

rc(Ga)

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
',1,5
1,5
1,5
1,5
',1,5
1,5
,5

0,956
1,483

)\L

-12,094

-1 ,09

0,975

-0,80

-0,312
2,809
-0,234

0,5'1

0,351

0,88
0,ô5
1

,21

-11,880
-14,708

-1,30

6,788
1,151

-0,02
0,33
-5,86
-4,77
-3,08

-26,295
-12,289
-4,857
-17,654

1

ûNd(Tc)

rNd(o)

1

,02

Tabela 8.4 - Obs.: Os valores de r;Nd calculados em Tc = 1,sca para as amostras SPS 3058 - !wd25,
3062 - wwd46, 3068 - wwd66 e 3069 - wwd69 são consideravelmente negativos indicando a presença
de material crustal nestA época. PAra aS demais amostras os ValOreS de tNd para Tc = 1.5G4 osc¡lam
em torno de +0.37.

A exceção da rocha de composição riolítica, que apresenta idade modelo Sm-

Nd (TDM) próxima de 2200 fula, os demaìs litotipos, notadamente básicos não
defìnern claramente épocas relacionadas

à

diferenciaçäo manto-crosta de seus

protólitos. Tal fato pode ser observado na figura 8.17 (eNd x T), onde grande parte

clas linhas evolutìvas nåo revela fracionamentos significativos, paralelizando-se à
curva de evoluçäo do CHUR. Ex¡ste uma certa tendência para as Ìdades modelo

TCHUR se aproximarem do intervalo 1800

-

1700 Ma. Tentativamente foram

plotados trends, quando considerada evoluçåo em estágio duplo, com fracionamento
significativo em aproximadamente 1500 Ma (idade U-Pb, zircÕes). Neste caso, as

idades modelo TDM (estágio duplo) distribuem-se entre aproxtmadamente 2000 1800 Ma. Esses dados, ou grande parte dos mesmos, quando analisados em
diagrama isocronico, indicam um alinhamento aproximado em '1600 Ma (figuras

aeb).
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F¡gura 8.17- D¡agrma de evolução de Nd no tempo geológ¡co. WWD 25 - riolito; WWD75,46 e 66 såo
rochas máficas com forte contr¡buição crustal . As linhas de evoluÇöes de Nd entre 1.5 e 2.2 Ga foîam

calculados em estágio duplo com þase em DePaolo et al 1991
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Os valores de a(Nd) por outro lado se aprox¡mam de zero

(pouco

posit¡vos/pouco negativos) quando calculados para a época de formaçåo dessas
rochas metabásicas (tabela 8.3). Tal fato ìndica pequeno tempo de residência crustal

dessas rochas, ou seja, idades de diferenciação de seus protólitos do manto
relativamente próximas às idades de formaçåo (-1500 Ma).
No diagrama e(Nd) x e(Sr) os dados analíticos posicionam-se no campo clas
rochas do manto, com alguma contaminação crustal de Sr. (figura 8.19)

Tal quadro sugere para os protólitos dessas rochas época de diferenciaçåo do
manto relativamente próxima às de formaçåo (-1500 Ma), caracterizando pequeno
período de residêncla crustal.

108

12 'r

t(sr)
-50

F¡gura 8.1 I - Qs valores ur.rd e csr foram calculados para T= 1 .sca (tabelas acima). As amostras WWD
22, 50, 33 e 60 se posic¡onam próximo à orìgem indicando que provável fonte destas amosltas seria
do lipo fiìanto enriquecido com mínima contr¡buiçåo crustal. Para as dema¡s amostras o rìsr se
afastam da origem enquanto que o ÉìNd flutuam ao redor de zero (exceto wwd 66) indicando a ma¡oT
mobilidade de Sr em relação ao Nd.

DISCUSSÃO

As rochas metabásicas apresentam padråo estrutural e metamórfico coerente

com os litotlpos encaixantes, representando possíveis diques ou sills em me¡o às
seqúências metavulcanossedimentares c1a Formação Água Clara. Análjses U-pb
(convencional

e

SHRIMP) envolvendo bordas recristalizadas de zircões, Ar-Ar
(anfibólios e muscovitas), e mesmo Rb-Sr (isócronas internas), indicam o intervalo
630

-

600 Ma como relatlvo ao resfriamento dessas rochas a temperaturas inferiores

a 500'C e 300"C - 250'C. Tais valores aproximam-se bastante dos observados para

o

Maciço Granítico Três Córregos. Representam épocas relacionadas ao
metamorfismo (xisto verde a anfibolito) e conseqùente colocação dos maciços
graníticos tipo Três Córregos. Épocas relac¡onadas à formação dos litotipos
metabásicos såo caracterizadas principalmente na região de Araçaíba, onde as
porçoes maìs internas dos zircões apresentam idades concentradas pnncipalmente

no intervalo 1 600

500 Ma. Valores dessa ordem foram também observados
utilizando-se o método isocronico Rb-Sr em rocha total (-1500 Ma) e mesmo Sm-Nd
isocrônrco, também em rocha total (-1600 Ma). Embora os erros analíticos sejam

-

1

relativamente elevados, tal intervalo 1600 -1500 Ma sugere representar o principal
periodo de formação dessas rochas de naiureza básica (sills, diques). Representa,
i09

portanto "idades mínimas" de deposìção das seqúências metavulcanossedimentares
da Formação Água Clara, ou possivelmente muito próxima a esta.
Acrescente-se que os valores e(Nd) próximos a zero e mesmo a distnbuiçåo

dos dados em diagrama s(Nd)

r

e(Sr) revelam curto período de residência crustal

desses litotipos de natureza básica. Os protólitos dessas rochas teriam se derivado
do manto em épocas relativamente próximaà às de formação (1600

*

1500 Ma).

Tai quadro é estabelecido principalmente para a reg¡ão de Araçaíba, uma vez

que as inúmeras amostras coletadas relativas à regiåo de Rio Branco do Sul e
Abapå nåo forneceram zlrcões suficientes para análrses precisas.
Difere deste cenário, xenólitos de rochas metabás¡cas que ocorrem em meio

ao Maciço Granítico Três Córregos (regiäo de Rio Branco do Sul). Os

valores

obt¡dos indicam idades U-Pb (zircão) do Paleoproterozóico (-2100 Ma) para zonas

de núcleo desses cristais e Neoproterozóico para zonas de borda (recristalizaçäo).
Acred¡ta-se que essas rochas representem porçöes de embasamento (infraestrutura)

englobadas quando da colocação desse maciço granít¡co.

lt0

s - CoNS¡DERAçOES FtNAtS E CONC¡_USöES

Nos capítuios anteríores foram discutidos os dados geológico-estruturaÍs,
petrográficos, geoquÍmicos e geocronológicos de maneira isolada. Pretende-se aqui
realizar uma abordagem integrada e comparativa desses clados, numa tentativa de
melhor compreender a evoh:ção tectonica da'área ìnvest¡gada. Nesse contexto, e

cle

modo sucinto, os seguintes comentários merecem destaque.

(1) A Formaçåo Água Clara representa uma seqüência predominantemente carbonática

(mármores puros, impuros, calciossilicátrcas), com intercalaçÕes de rochas clásticas,
representadas principâlmente por xistos e quartzitos. lntercalam-se corpos de rochas
rnetabásicas, normalmente com grande expressâo longitudinal quando comparada a

lateral. Esses litotipos limitam-se a

N-NW com as

seguências

metavulcanossedimentares liaiacoca através da Zona de CÍsalhamento ltapirapuã e a
sul com as seqüências Lageado/Antinha e Formaçåo Votuverava através das Zonas de
Cisalhamento Quarenta Oitava e Morro Agudo. A associaçäo litológica da Formaçåo

é sugestiva de ambiente de deposição de águas rasas (mármores;
de estruturas organogênicas; de brecha sedimentar e estrat¡ficaçåo

Água Clara
indicações

cruzada) a profundas (termos pelíiicos com vulcanismo associado). Esse segmento foi

palco de iniensa granitogênese Neoproterozóica, representada por monzogran¡ros,
granodioritos, quartzo-monzonitos, tonalitos e sienogranitos pertencentes ao Maciço
Três Córregos.
(2) O padrão estrutural observado para os litotipos da Formaçåo Água Clara, incluindo
as rochas metabásicas, relaciona-se a uma tectônica de baixo ângulo, com indicadores

cinemáticos sugestivos de transporte de NNW para SSE (em direção ao Complexo
Atuba). As deformações posteriores são responsáveis por dobramentos abertos a

isoclinais com eixos desde subhorizontais

a

subverticais

e planos

axtais

subverticalizados. Sistemas transcorrentes desenvolvem uma foliaçåo SC verticalizada.

(3) Os dados geoquímicos relativos às rochas metabásicas e anfibolíticas apreseniam

características

de

basaltos toleiticos (subalcalinos), semelhantes

a

basaltos

enriquecidos de caderas meso oceånicas com tendência a basaltos de ilhas oceånicas
(OlB), sugestivos de ambientes tectônìcos distensivos.

ìll

(4) Os dados geocronológicos U-Pb (convencional e SHRIMP), envolvendo bordas de
zircðes, Ar-Ar (anfibólio e muscovita) e mesmo Rb-Sr (isócronas internas) índicam o
intervalo 630

-

600 Ma como relativo ao metamorfismo (fácies xisto verde a anf¡bolito)

e conseqÜenle recristalização e resfriamento desses minerais. As bordas de zircões
recristalizadas, os dados Ar-Ar em anfibólìo e as isócronas internas, relativas às rochas

melabásicas, indicam que essas seqúênciað atingiram temperaturas superiores
500oC durante o Neoproterozóico (630 - 600 Ma). Valores similares referem-se

a
à

época de formação das rochas granodioríticas, monzograniticas, quartzo-monzoníticas

pertencentes ao Maciço Três Córregos, distribu ído generalizadamente neste setor.
Épocas relaclonadas à formação dos litotipos metabásicos são caracterizadas
principalmente na região de Araçaíba, onde as porçÕes mais internas (núcleos) de
zircões apresentam idades concentradas principalmente no intervalo 1600 - 1 S00 Ma.
Valores dessa ordem foram também observados utilizando-se o método isocronico RbSr em rocha total (-'1 500 Ma) e mesmo Sm-Nd isocrônico, também em rocha total

(-1600 Ma). Embora os erros analíticos sejam relativamente elevados, tal intervalo
(1600 - 1500 Ma) caracteriza o principal período de formação dessas rochas de
natureza básica. Representam possíveis sills ou diques e portanto as idades obtidas
devem ser consideradas como mínimas para a deposição ciessas seqlìências
metavulcanossedimentares, possivelmente basiante próxima

a

esta. Enclaves de

rochas metabásicas que ocorrem em meio ao Maciço Granítico Três cónegos (região

de Rio Branco do Sul), indicam idades U-Pb Paleoproterozóicas (-2100 Ma) para
núcleos de zircÕes e Neoproterozóicas para zonas de borda (recrista lizaçâo). Acreditase que essas rochas representem porções de embasamento, capturadas quando da
colocação desses granitos.
(5) Os valores de e(Nd) próximos a zero (pouco posìtivos/pouco negativos) e mesmo a
distribuiçåo dos dados em diagrama e(Nd) x e(sr) revelam curto período de resìdência
crustal desses litotipos metabásicos. Os protólitos dessas rochas teriam se derivado do
manto em épocas relativamente próximas âs de formação (1600

- 1S00 Ma).
Tal quadro sugere épocas de deposição para as sequêncras
metavulcanossedimentares da Formação Água Clara relacronadas ao
Mesoproterozóico. Não há evidências geocronológicas concretas de metamorfismo
nesse período ou pouco posterior. os dados até o momento disponíveis, aliados ao

padråo estrutural, indicam que a exposição desses segmentos em níveis crustais
superiores tenha ocorrido durante o Neoproterozóico, funcão de uma tectônica

|2

controlada em grande parte por cisalhamentos. Essa tectônica inicial de baixo ângulo

com indicadores cinemáticos sugesiivos de um transporte de NNW para SSE, em
direção ao Complexo Atuba, assocìada a sistemas de cisalhamento transcorrentes

e

dobramentos tardios, seriam responsáveis pela aloctonia desses terrenos e
conseqùente colocação em níveis superiores.
No contexto regional, envolvendo as sêqùências metavulcanossedimentares da
Faixa de Dobramentos Apiaí, os dados isotópicos atualmente obtidos têm modificado
substancialmente muitas das colocaçôes e interpretações de cunho geotectônico deste

setor. lmportantes registros rad¡ométricos relacionados ao final do Paleoproterozóico

(-1750 Ma) foram recentemente Teconhecidos em rochas sÌenograníticas das regiões
do Tigre e Betara, estendendo-se ao sul do Maciço Granítico do Cerne (Kaulfuss,2000;

Cury et al, 2OO2 e 2003). Acredrta-se que parte das

seqüências

metavulcanossedimentares adrnitidas como Betara e Perau (inferior) possam ter sua
sedimentação relacionada também

a esse período.

ldades simllares (-1750 Ma)

a

processos predominantemente extensionais são reconhecìdas em
grande parte do continente Sul-Americano, notadamente em sua porção centroreìacionadas

oriental. Representam importantes cicatrizes associadas provavelmente à rupiura do
Supercontinente Atlântico (Brito Neves et al, 1995; Sato & Siga Jr., 2001).

Padrão isotópico distinto, relacionado ao Mesoproterozóico (1600

-

1500 Ma),

discutido neste trabalho, para as seqüências metavulcanossedimentares da Formaçáo

Água Clara é também observado para as seqüências Votuverava e Perau (superior),
Basei et al, 2004 e 2OO4. Tal período (Mesoproterozóico) foi também caracterizado
isotopicamenie para as sequênc¡as metavulcanossedlmentares do Grupo Serra do
Itaberaba (-1400 Ma) no âmbito do Cinturão Ribeira (SP), por Juliani et al (2000). Tal

perícdo (Mesoproterozóico) representa importante marco geocronológico na evolução
(sedimentação/vulcanismo) do Domínio ApiaÊRibeira. As seqüências ltaiacoca (Reis
Netio, 1994; Siga Jr. et al, 2003) e posslvelmente Capirú parecem ter sua evoluçâo
relacionada ao início do Neoproterozóico (1100

-

900 Ma), enquanto as seqüências

pertencenies ao Grupo São Roque, FormaçÕes lporanga (Hackspacher et al, 2000) e

possivelmente Lageado e Antinha parecem ter sed¡mentação associada ao final do
Neoproterozóico (630

-

600 Ma). Tal período é caracterrzado como da migmatizaçáo

e

metamorfismo dos terrenos pertencentes ao Complexo Atuba, bem como de formação
do Arco Magmático Alto Ribeira, representado pelos Batólitos Graníticos Três Córregos

e Cunhaporanga (Prazares Filho, 2003).

itl

Os

dados

geológicos/geocronológicos apresentados modificam

substancialmente o quadro tectonico da "Faixa de Dobramentos Apiaí" (denominaçäo
esta que precisa ser rer¡ista) e ccnseqüentemente do sudeste brasileiro.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho fìrndanrenta-se rro estutlo isotópico clos corpos nlctabasíticos associados à Folrnação Água
Clala c as suas relações conr as encaixantes. A Fornração Água (llara ó co¡rstituída pt'cdonrinantctncntc pol'unra scqüência dc
rochas car'tronáticas (nránlolcs puros a in¡rulos). Rochas cálcio-silicátioas, chlcio xistos, urica xistos, anfibólio xistos, quarlzitos,
glanada-clolita-biotita xistos, mctachc¡ts, r.nctatufos básicos c intermediár'ios, metatrasitos, anfìtrolitos e cornubianitos. Âs
sões transversais dc até centcn¿rs clc nrctros. São dc coloração

cinza

csvcrrlcacla, aprcscnt¿ìn1 granttlomch'ia fina a rnédia

e

pircxônios (dio¡rsidio ou augita), anfìbólios (actinolita c hornblcnda) e plagioclásios (andesina/oligoclásio). Os acessórios mais
comuns são a¡ratita, nragnctita, cpicloto, titanita c raranrcnte zircão. Em lârnina olrselva-se textur?s ofiticas e subofìticas
¡rreselvadas o que indica urna ¡lovável oligern ígnea pal'a esses corpos. Os dados geoquímicos sugercm composições semelhantes a lrasaltos errricluecidos de cadeias rnesoceârricas (I-MORB) conr tcndôncias a basaltos dc ilhas oceâuicas (OIB). As
calacter'ísticas cle basaltos toleíticos, subalcalinos senreÌhantes a trasaltos cnriquccidos de cadeias mesoceânicas com tendência
a basaltos dc ilhas occânicas (Ol[Ì), pernriteln sugclir corno ambicntc gcotcctônico gerador deste magmatisrno básico, ambientcs distcnsivos ou cm bacias dc lctroalco. Os dados ¡nalíticos U-Pb (convcucional, EMF c SIIRIMP) obtidos ¡rara os
litotipos metabásicos indicam épocas dc clistalização dos zircões e conseqi.iente f'ot'rração dessas rochas durante o
mesoproterozóico, cor.n iclades do intervalo 1590 - 1470 Ma. Os valores rreoplotcrozóicos obtidos (-ó00 Ma) provavelmente refèrem-se a processos cle reclistalização c ncoformação de zircõcs nas rochas mctabásicas, colocação de rochas dc natureza
glanítica c rcsfiiamcnto rcgional cla Folmaçlio Água Clara.

Keywords: Água Ctara Fonnations, Araçaíba,

metabasic rocks, Mesoproterozoic, U-Pb.

ABSTRACT
The main obiective of this work is to present U-Pb isotopic data obtaincd fiom zilcons of metabasic rocks and subordinate
acid and associatecl locks of the Água Clara Folmation in the Alaçaíba region São Paulo. The Água Clara Fonnation is
pteclonrinantly constituted by a secluence ofcarbonate locks (pure to impure marbles), calc-silicate rocks, calc schists, mica
schists, amphibole schists, quaftzites, gamet-chlorite-biotite schists, nretacherts, basic and intermediate rnetatuffs, metabasites,
amphibolites and corrrutrianites. The metabasic bodies arc usually a fbw km long with widths of hundt'eds of m. They are
grcenish gray, fìnc- to meclium-grained, and usually prcscnt rrcrratoblastic texture. More isoho¡ric terms also occur, showing
granoblastic tcxture. Thcy are composed of pyroxencs (diopsicle or augite), anrphiboles (actinolite and hornblende), and
plagioclases (anclesine/oligoclase). The lnost col-nlrlon accessorics ale apatite, rnagnetite, epidote, titanite, and rare zircon. hr
thin section, prescrvcd ophitic and subophitic textures arc observed, indicating a probable igncous origin. The geochemical
data suggest compositions sirrilar to enriched nridoceanic ridge basalts (E-MORB) tending to oceanic island basalts (OIB).
The subalkaline, tholeiitic characteristics, sinrilar to II-MOR basalts tending to Ol basalts, suggest distension or back-arc
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enviloúments as the geotectonic settings fol the basic maguÌatism. The geochronologic and geochemical charactelistics aDd structùlâl
patterDs described lol the Água Clara Formation metabasic lithotypes (probably sills and/or dikes) suggest that periodic volcanism with
associated sl.dimelrtation occutred

dùri¡g the Mesoproterozoic at about 1500 Ma. Tltis event rcplese¡Îs an ilÌrpofiant malker iD the

plocesses which affected the metabasics and amplìibolites, to the empìâceme¡t ofgranrtic and acid volcanic rocks, and to regional cooling
of the Água Clara Folmatiou.

TNTRODUçAO
O estabelecimerto de uÌìra cronologia nos tenenos précambrianos, do Leste Pa1ânael'ìse e Sudeste de São Paulo
tel¡ se mostrado problemático, função principalmente da
dificuldade na obtenção de dados geocronológicos precisos em seqüências rnetavulcano-sedimentales de baixo a
médio grau metamórfico, ldades relacionadas à deposição e
rnetalnorfi smo destas seqùências metavulcano-sedirrentarcs
representam uura iulpofiarte contribuição ao quadlo geológico deste setor.

O estudo isotópico U-Pb em zircões dos litotipos
metabásicos intercalados às seqüências metassedimentates,
constitui un'ìa impoúante ferrar¡enta no posicionamento
estratigráfico dessas unidades pré-carnbrianas.
Este trabalho telll colno principal objetivo apresentar
dados isotópicos U-Pb enr zi|cões de rochas rnetabásicas, e
subordinadamente ácidas e associadas à Fonrração Água
Clara que afloram próximos a Araçaíba no estado de São
Paulo, pela existência de boas exposições dessas rochas
(Figura l). Estes corpos metabasítjcos ocorrem intercala-

dos a metacalcaÏeIìtos, metacalcáteos micríticos,
n'ìetassiltitos, calcoxistos, quartzitos que se mostraûì
intrudidos por glanitos quartzo-feldspáticos deformados.

TRABALHOS ANTERIORES
Os trabalhos do pré-cambriano paralìaense e sudeste
paulista foram motivados desde cedo deviclo aos impotlantes jazime[tos minemis encontraclos na região. Os trabalhos tealizados dùlante a segunda rnetade do século XIX
até meados da década de 50, envolveram principalmente o
reconhecimento geológico destes terrenos.
A prinreira lentativa em situar a Fonnaçào Água Clara
lruma coluna estratigráfica loi efetuada por Maliri et al.
(1967) que na mesma opotulidade redenominaram a Série
Açungui para Grupo Açungui. Os autores verificaram que

as litologias desta unidade repousam em apalente
discordância sobre a formação Votuverava, a parlir de relações eshuturais. Desta forma os autores posicionaram as
litologias desta unidade no topo do Grupo Açungui.
Fuck et al, (1971) reforçam as conelações enhc as formações Capiru e ltaiacoca, colocando-as lado a lado; mantém a Fonnação Água Clara no topo do Grupo Açungui e
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considerando cor¡o elnbasamento a Fomração Setuva.
Veiga e Salomão (1980) e Piekaø (1981) descreverarn a
Fomlação São Sebastião e a seqüência Perau, respectiva-

mente! com características litológicas, eslruturais

e

metarrórficas, semelhantes àquelas obsewadas na Fonnação.Á.gua Clara por Pontes (1981, 1982).
Fritzsons .,/ a¿ I lg82) ret¡ranì a Forxraçào Água CIala da
base do Grupo Açungui situalìdo-a no topo do Glupo Setuva
sen'ì, contudo, esclarecel os critérios utilizados para tal moe atribuindo idade Mesoploterozóica para amesma.
Pontes (1981, 1982) posiciona a Formação Água Clara

dificação

na base do Grupo Açungui ao identificar metassedimentos
típicos de águas profundas, com metanlorfismo xisto verde
alto início do grau médio, a ocorência de dobras isoclinais
quase senlpre rornpidas, jntelpretado corno incremento na
intensidade de defotmação e metarnorfisrno em relação às
Foünações Capim e Votuverava. Estas características levamm o autor a sugerir para a Formação ,Á.gua Clara, deposi-

ção ern ciclo tectônico anterior, provaveln'ìente do
Proterozóico nrédio-

Os principais estudos relacionados aos terrenos
rretavulcano-sedimentares do Grupo Açungui, envolvendo mapeamento geológico, análises faciológicas e estruturais e rÌodelanento tectônico, refelem-se a Fiori e colaboradores (que publicaram nais de uma dezena de trabalhos na
década de 80, sintetjzados e revisados em Fiori, ( 1990, 1992),
Fiori e Gaspar (1993) e aos trabalhos desenvolvidos por
Campanlìa ela¿ (1987) e Soares (1987).
Almeida (1989) e Almeida et al. (1986), descrevem na
região de Araçaíba - SP, rochas calbonáticas constituídas
por cálcio-silicáticas, cálcio xistos, mánnores ìrnpuros,
metabasitos e quartzitos, que sofieram três fases
defomacionais, Almeida (1989) considera o Proterozóico
inferior como idade de deposição da referida formação.
Também na região de Araçaíba - SP, Fra scâ et ql. (1990)
sugerem hês tipos de magmatismo básico durante períodos

tectônicos; um de natureza toleítica de estágio inicial de
abedura de bacia ou ao início de fechamento; o segundo,
basaltos shoshoníticos de margern continental ativa (estágio final de fechamento da bacia) e o terceiro um magmâtismo

básico toleítìco de natureza coutinental.

A existência de diversas e dislintas colunas
estratigráfi cas desses teffenos metavulcano-sedimentares
caracterìza a dificuldade no posicionamento das unidades
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Esquemo geológico com os principois unidodes geológ¡cos e tectônicos, sude$e brosileiro.

l

Coberfuro quoternório.

2. Bocio do Po¡onó. 3. Bocios de Ante-Poís (Grupo Costro (NW) e Grupo Comorinho (SW)),4. Sienilo Tunos. 5. Complexo
bololítico cosfeiro. ó. Grqnitóides sin- o pós-colisiono¡s. 7, Botól¡to Cunhoporongo. 8. Botólito Três €órregos e corpos
groníticos ossociodos. 9. Formoçóo Votuverovo, 10. Formoçöo Aguo Cloro. I t , Grupo lloiococo, I 2. Seqúêncios Lojeodo
,l4.
e Antinho. 13. Formoçóo Copirú,
Seqüêncìos Perou e Beforo. I5. Gronitóides olcolinos deformodos e gronilóides
cólcio-olcolinos defo¡modos.

ló,

Complexo Gnóissico-Migmotítico Alubo.
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geológicas em temos eshaligúflcos e tectônicos. O trâbâlho de Fassbinder (1996), mostla a existência de cerca de 40
colunas geológicas sugeridas (notadamente pffa o Gmpo

Açungui), vár'ias das quais bastante discrepantes, e
posiciona a Formação Água Clara na base do Grupo
Açungui, em função do metanorfismo e defonnação mais
iutenso que as demais folmações (Votuverava, Capirú/
Itaiacoca),
Os inúrneros trabalhos setorizados no ànbito do Grupo
Açungui, contribuír'am uão só para a proliferação da no-

rnenclatura, como também do variado empilhalnento
estratig[áfico. No ârìlbito regional, mereceln destaque os habalhos de Hasui (1986), Soales (1987), Campanha et al.
( 1987), Fiori ( 1990, 1992), Fioli e Gaspar ( 1993), Spoladore

(1993), Reis Netô (1994), Soares e Rostirolla (1997),
Hackspacher et al (1997,2000), Wernick (1997) e Campanha
e Sadowski (1999), que abordam de nlodo integrado estu-

dos relacjonados a ambientes de sedimentação,
metamorfismo, magmatismo (incluindo plutonismo e

ro Agudo. No segundo compartimento essas rochas distribuen-se a NNE da localídade de Apiaí/Araçaíba, sendo limitado a SSE através de zona de cisalhamento conl as
seqùências pertencentes ao Subgrupo Lajeado e coffelatos.
A NNW é balizadapelo Batólito G¡anítico Três Córegos.
A Fomação Água Clara é constituida pledominantemente por uma seqüência carbonática impura. Inclui mármores
puros a impuros, calciossilicatadas, cálcio xistos, mica
xistos, anfibólio xistos, qualtzitos, glanada-clorita-biotita
xistos, metacherts. nÌetatufos básicos e intermediários,
metabasitos, anfibolitos e comubiânitos. Tmta-se de litotipos
sugestivos de ambiente platafomral relativamente profundo. Os corpos de rochas anfibolíticas e metabásicas que
ocorrem em Irreio às seqüências metavulcano-sedimentares
apresentam, de uur modo geral, expressivas dimensões longitudinais quando comparadas às dimensões laterais, estas
nomralmente decamétricas.
As relações de contato dos litotipos metabásicos dificil-

vulcanisrno), cancterlzação estrutural, geofísica,

mente são obse¡vadas e, quando presentes, Ínostram
contatos concordantes e llruscos com a estruturação das

geocronológica, compaltimentação tectônica, entrc outros.
Reis Neto (1994) apresenta ìdades isocrônicas Pb-Pb e

rochas encaixantes, Constituem col?os que se mostfam, por
vezes, totalmente anhbolitizados (anfibolitos) e por outros,

Rb-Sr de netavulcânicas (-1250 Ma), de mármores

pouco modificados pelo uretamorfismo (metabásicas), coe-

Ma) e metadoleritos (-1080 Ma) do Grupo ltaiacoca
e para rochas anfibolíticas (-1080 Ma) da Formação Ägua
Clara, Interpreta tais valo¡es cor¡o relacionados à época de
sedimentação/vulcanismo âssociado à formação dessas

rentes conì

(-l
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o padrão metamórfico das

seqüências

¡retassedimentares encaixantes. Apresentam-se nomralmente

intemperizadas, adquirindo cor verde escura a cjnza
esverdeada e granulação fina a fina-média, rammente gros-

duas bacias,

sa, Os tel¡nos anfibolítjcos apresentam texturâs grano-

Maniesi (1997) apresenta idades K-Ar em concentrado
de anfibólio de ¡ochas anfiboliticas de Adrianópolis - PR
(675 + 2l Ma) e de plagioclásios de metabásicas da rnesma
região (1456 +25 Ma), neste caso em cristais admitidos pelo
autor como preservados do metamorfismo. Apresenta ainda um valor K-Ar em anfibólio de 881 + 46 Ma, obtido em
anfibolitos da região de Campo Largo.
Estudos utilizando-se de isótopos estáveis (Or3) realizados por FassLrinder ( 1 996), sugerem para a Irormação Água
Clara idades mais jovens que 1,3 Ga, para a Formação
Votuverava idades próximas a 0,9 Ga e para a Formação

blásticas a gmnonematoblásticas, predominando em temos

Capirú/Itaiacoca idades mais antigas que 0,7 Ga.

GEOLOGIA DA ÁREA
As seqüências rnetavulcano-sedime târes penencentes
Formação Água Clara, distribui-se em dois compafiimentos principais, o primeiro no sudeste Paranaense e o segundo no sul-sudeste de São Paulo. O primeiro compartimento
localiza-se nas proximidades de Rio Branco do Sul, onde as
rochas da Formação Água Clara encontram-se balizadas a
NNW pelo batólito Granítico Três Córregos, que se mostra
intrusivo nas seqüências metar,'ulco-sedimentmes. A SSE o
limite é tectônico, balizado pela zona de cisalhamento Morà
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mineralógicos o anfibólio (homblenda actinolita), geralmente alterado para biotita e/ou clorita, o plagioclásio (albitaoligoclásio), lìormalmente saussuritizado, e em maior ou
menor proporção, quaftzo, biotita, clorita, sericita, granada,
diopsídio, titaÌìita, opacos, epidoto e carbonato. Os temos
metabásicos nomralmente apresentam caractedsticas ígneas
reliquiares, como por exemplo, texturas ofïticas a subofìticas,

e mineralogia composta por clinopiroxênios, plagioclásio
cálcico, geralmente oligoclásio-andesina podendo oconer
labradorita, hornblenda, quafizo, sedcita, carbonato, apatita,

titanita, epidoto e opacos.
O grau metamorhsmo nessas rochas chegou a facies
anfibolito. A paragênese que melhor cafacteriza o grau
metamórfico que atuou sobre as rochas metabasíticâs pode
ser sumarizado pela seguinte reâção: hornblenda + plagioclásio (oligoclásio/andesina - em alguns casos labradorita)
+ diopsídio + titanita que indica grau facies anfibolito
(Winkler, 1977). Processos de refometamorfismo podem ser
caracterizados através da saussuritização em plagioclásios
e alterações em anfibólios e piroxênios formando epidoto,
clorita e actinolita, Este retrometamorfismo não deve ter
ultrapassado a facies xisto verde. Sobreposto a esse metamorfismo ocome netamorfismo de contato originado pela
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colocação de corpos granitóides do Complexo Três

através da cooperação científica coln o Dr. Allen P. Nutman,

Córregos geraudo comubianitos e hornfeis.
Pode-se citar ainda um evento retrometarnórfi co, evidenciado pela saussuritização de feldspatos, epidotização de

neste caso, envolvendo estudos de catodoluminescêucia.
O estudo isotópico U-Pb em zircões, ¡elativo às rochas
metabásicas de número de canpo WWD-03, eDvolveu as
três téc|icas analiticas mencionadas (convencional, EMF e
SHRIMP). Iuicialmente as populações de zircões foram

actinolita e clorrtizaçã.o de hornblendas. Este evento de
retfometamorfismo não chegou a ultrapassar as conclições
da facies xisto ve¡de.
O padrão estrutural obseruado na região é uma foliação
(Sc) de baixo ângulo, paralela à subparalela ao bandamento
composiciolal das rochas cálcio-silicáticas. A questão é se
esta foliação representa urna superficie Slì ou Slì+1, enr função dâ existência de dobras centinétricas fechadas a
isoclinais em bainha desenhadas pelo Sn (?) com flancos
rornpidos. Esta superfi cie mostra-se afetada por uma foliação
de cisalhamento rúptil-dúctil heterogeüeamente desenvolvìda de baixo a médio ângulo, que muitas vezes confundese con'ì a aÌìterior. Deformações posteriores são responsáveis por dobramentos rnais abetos, conl eixos nonnalnente
subhorizontais (NE-SV/) e seus planos axiais subverticalizados. Sistemas transcorentes são responsáveis por
uma foliação Sc de alto ângulo, que oblitera conpletanÌe[te
as feições anteriores. Tal padrão nrostrâ-se de un modo
geral, muito similar ao observado por Almeida (198ó) e
Fiori (1990).

Estudos litogeoquímicos realizados nas rochas
nretabásicas penencentes à Fonnaçâo Água Clara. sugerern
para estas fochas, origem ortoderivada de natuÍeza toleitica

subalcalina, representando basaltos de fundo oceânico
transicionais (T-MORB) ou basaltos de arco de ilha (OIB)
Webet et ql, (2002) fato este já levantado por Frasc¿r ef al.
(1990, 1997), Maniese (1997) e Maniese e Oliveira (1999).

ESTUDO GEOCRONOLóCICO
O estudo geocronológico U-Pb (zircões) ervolveu rochas rnetabásicas da região de Araçaíba

-

SP intercaladas

uas seqüêucias metavulcano-sedimentares da Formação
Água Clara (Figura 1),
Os litotipos metabásicos analisados aprescntam geralmeDte gmnulação fina a rnédia, e se mostram enÌ campo
ilìcipientemente defonnadas, com padrão estfutural similar

ao observado nas seqüênciâs

metassedin]entares

encaixantes. Ao nricroscópìo a superficie principal (Sn) é

catacterizada pela orientação de cristais de anfibólio e
plagioclásios,
Os zircões de ¡ocha metabásicas nem sempre têm a forrna caractetistica: pdsmático, alongado e biterminado, mas
na maioria dos casos são mal formados, às vezes não tendo
ulna fomra definida.
As análises isotópicas U-Pb foram realizadas no CPGeo
USP (método convencional e evaporação de monocristal
em filamelto DMF) e ros laboratórìosda Ausf ália (SI-IRIMP)

selecionadas âtravés da técrica split, utilizando-se do
separador eletronagDético tipo FRANTZ, para posterior
catação manual em lupa binocular
As populações de zircões forarn selecionadas em função das diferenças relacionados ao hábito (plisuras relativamente bem fomrados, ovalâdos, com temrirações difusas),
nomìalmente translúcidos. podendo apresentar fraturas e
inclnsões.
Os dados analíticos SIIRIMP, relativos a cinco zircões
estudâdos (bordas e núcleos) alinharam-se ern diagrama
Tera-Wasserbourg (Figura 2), caracterizando para o intercepto superior idades de 1593 + 70 Mâ e para o intercepto
inferio¡ de 586+24Ma, Dois dos dados analíticos plotam
no diagrama em posições iutetmediárias entre os valores
mencionados.
As imagens de catodoluminescência revelam sobrecrescimentos em praticamente todos os zircões analisados.
O ponto mais próxiDro ao iïìtercepto superior (idade mais
ar'ìtiga) refere-se à uma análise de uma porção mais intema
preservada de sobrecrescimento, enquanto nos den-mis as
auálises refe¡em-se a porções mais extemas, caracterizadas
por sobrecrescimentos e zonas oscilalórias. Os dados

apreseltados sugerenÌ para a época de cristalização dos
zircões o Mesoproteroz-óico, com idade de 1593 * 70 Ma.
Os valores relativos ao Neoproterozóico (586 + 24 Ma) refeler¡-se às zouas de sobrecrescimerlo desses zircões, indicativas provavelmente de plocessos uretanórficos, bem
como relacionados à colocação do batólito Granítico Três
Cónegos.

Os dados isotópicos obtidos atlavés da técnica
convencional ern quatro populações da mesnra anostra
WWD-03, alinham-se ao longo da discórdia, interceptardo
em l56l + 18 Ma (intercepto superior), e
751 + 15 Ma (intercepto irferior). O posicionarnento intermediário de três pontos analíticos na discóIdia (Figura 3),
revela perdas parciais de Pb, provavehìlente associadas à
tectônica Neoproterozóica. O único ponto posicionado próximo ao irìtercepto inferior localiza-se à esquerda da curva
corcórdia, denotando desequilíbrio isotópico, possivelmente relacionado à digestão incompleta dos zircões analisaa curva concórdia

dos. Portanto, a idade obtida neste intercepto de 751 +
l5 Ma deve ser encarada com ressalvas, provaveh¡ente sem
significado geoìógico, De qualquernoclo, ffata-se de zircões
cristalizados no Mesoproterozóico, com idade de 1561 +
18 Ma, com perda de Pb associadas à tectônica Neoproterozóicâ ilnpressa nesses lìtotipos.
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mados conr arestas indefinidas, hanslúcidos e livres de inclusões e ftaturas. Em diagrama concórdia estes dois pon-

Utilizando-se a técnica EMF (evaporação de monocristal
em filamento) em zircão dessa mesma amostn (WWD-03)
obserya-se um patamar com idades ao redor de 1461 +
51 Ma (Figura 4), caracterizando mais uma vez épocas de
cristalização relacionadâs ao Mesoproterozóico. Acrescente-se que tal técnica, nesses casos uão é efetiva para alálise das bordas dos zircões, função da quantidade de Pb
comum plesente e queima relativamente rápida desta borda.
Ouhos afloramentos estudados da região de Araçaíba
referem-se às ¡ochas metabásicas que ocorem ros atredo-

tos arìalíticos posicionaram-se no jntercepto superior. As
ouffas duas frações, 32b e 32c são cotnpostos por zircões
prismáticos, relativamente bem lonnados, conì arestas definidas, transparentes, incolores e geralmente com ìnclusões
e/ou fraturas. Essas duas frações, 32b e 32c distinguem-se
apenas pelo tamanho do prisna, sendo o primeiro mais curto
(2: l) e o segundo ( -.¡: I ). [stes dois pontos posicionaramse, no intercepto irìferio¡ praticaurente sobre a curva concórdia. A discórdia que melhor se ajusta a esses pontos analíticos, revelou para o intercepto superior idade de 1484 +
76 Ma e para o inferior de 601 r 83 Ma. Trata-se de zircões
c¡istalizados no Mesoproterozóico e lecristalizados parcjalmente ou neofon¡ados no Neoprotetozóico (Figura 5).

res de TaquariMirim (números de campo WIVD-32 e

wwD-33).
Na amostra WWD-32, foram realizadas análises em quatro ftações de zircões, utilizando-se a técnica convencional.
Duas ftações 32a e 32d são cotnpostas por zircões mal fo¡1600
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Na amost¡a com número de campo WWD-33, relativamente próxima ao afloramento WWD-32, os zircões são raros, possibilitando apenås â concentrâção de duas frações.
Tentativamente esses pontos analíticos foram lançados em
diagrama concórdia conjuntamente com os ouhos pontos
das amostfâs WWD-3 e 32, (Figura 6).4 discórdia que melhor se ajusta a esses pontos altalíticos intelcepta a curva
concórdia em 1477 + 46 Ma (superior) e 575 + 46 Ma (inferior). valores estes muito similales c mais precisos que os
antetiores discutidos,

c, a estruturação desses terrenos (similar ao

das

seqùências metavulcano-sedimentares encaixantes) relâciona-se ao Neoproterozóico, quando do metamorfismo de

grau médio (facies anfibolito). Dados K-Ar em minerais
metamórficos realizados por diferentes autores, bem como
U-Pb em zonas de sobrecrescimento dos zircões revelam a
importância do Neoproterozóico no arcabouço geotectônico
desses terrenos;

d. os dados U-Pb (zircões) obtidos em rochas
metabásicas e anfibolíticas das seqùências Perau e
Votuverava apresentam idades relacionadas também ao
Mesoproterozóico, -1480 Ma (Basei, informação verbal),
similares às observadas para Fomação Água Clara.

t30o

:f

As caracteristicas geocronológicas. geoquitnicas e padrões estrutuais descritos para os litotipos metabásicos da
Fomação Água Clara sugerem épocas de vulcanismo com
sedimentação associada, relacionada ao Mesoproterozóico,

0,18

-o
ô-

R

coNcrusÁo

n/.//

900

com idades próxiÍnâs aos 1500 Ma. Os valores

0,14

Neoproterozóicos (* 600 Ma.) obtidos, referem-se

a

proces-

sos de recristalização e neoformação de zircões
(metabásicas/anfibolitos), colocação de rochas de natureza
gralíticaÂuJcânicas ácjdas e resfriamento regional da Formação Água Clara.
1,0
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equigranular a inequigranular porñrft¡co, isófopo a tuliado; composto
m neralogicamenle por quartzo, FK, biotita/anfi Mlio.
f - Telítura fanerltica equignanularfna.
i

QuarEo-mica x¡stos, quartzo xistos, homblenda xisto e cálcieistos de
granulometria médh a grossa e coloraçåo cinza a l¡geiram€nte rosácsa a
avermelhada

Grupo Setuva
FormaçJo Agua Glara
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QuarEitos de granulação fina a média com coloração amarelada
QuarÞo biotita filitos avermelhados, quart¿o sericita filitos acizentados e filitos
grafitosos

Rochas calciossilicáticas com intercalaçöes de mármores puros a impuros com
espessuras cariadas de granulaçåo fina a média de coloraçáo cinza esverdeada
a cinza daro
Rochas anfibolfticas e metabásicas ortoderivadas de coloração cinza esverdeada
oscura com granulação média a fina
Contato geológico def nido
Contato geológico inbrido
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Dirø$o e mergulho de foliaçåo

Sn, com indicação de mergulho

Direção e m€rgulho de foliação Sn, com indicaçäo de mergulho

Gonvenções Topográficas
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Rio
Estrada
Caminho
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Curvas de nfvel
Pontos descritos
Pontos descritos, petrografia, geoqufmica e geocronologia
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Esboço Geológico da Região de Ribeirinha
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Complr¡o Gnnft¡co Trê3 Cóñgo
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