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RESUMO

O principal objetivo deste trabalho é apresenter uma síntese dos dados geocronológicos

atualmente disponíveis para as seqüôncias met¿vulcanossedimentares que ocorem na porção sul do

Terreno Apiaí, leste do Paraná, sul-sudeste do território brasileiro. Os dados obtidos, principalmente

nesta última década, têm modificado substancialmente o cenário tectônico do sul-sudeste brasileiro,

identificando a presenga de bacias extensionais (rifts continentais) com magmatismo e

sedimentação associada do final do Paleoproterozóico (1.790-1.7 50 Ma) e do Mesoproterozóico

(1.600-1.450 Ma). O desonvolvimento desses processos parecem ter se iniciado no final do

Paleoproterozóico (Núcloos Betar4 Perau e Apiaí Mirim), evoluindo para bacias mais amplas

durante o Mesoproterozóico (sequências met¿vulcanossedimentares Betera, Perau, Votuverava e

Água Clara). No continente Sul-Americano registros geológicos similares são reconhecidos, de

modo desoonlínuo, ao longo de grande parte de sua porção centro-ofiental. Associam-se a

importantes cicatrizes relacionadas a processos de ruptura de grandes massas continentais

aglutinadas durante o Paleoproterozóico (Supercontinente Columbia - Rogers & Santosh, 2002).

Padrão distinto é observado pam a Seqüência Itaiacocq que ocupa a porção setentrional do Teneno

Apiaí. O estudo geológico-geocronológico caracûerizou a existência de dois conjuntos litológicos

temporalmente distintos, o primeiro com idades mínimas de deposição relacionadas ao final do

Mesoproterozóico/inlcio do Neoproterozóico (associagão plataformal carbonática: 1.030-980 Ma).

O segundo conjunto é representado principalmente por met¿psarnitos/metalulcânicas com idades de

deposição relacionadas ao Neoprotorozóico (645-628 Ma). Os períodos assinalados, relacionam-se

lrum contexto tectônico a processos de ruptura do Supercontinente Rodlnia (metabásioas de

naturezø toleltical subalcalina: 1.030-908 Ma) e a processos deposicionais associados a aglutinação

do Supercontinente Gondwana (metatraquitos ultrapotissicos : 645-628 Ma). No âmbito do Teneno

Apiaí valores do intervalo 630-600 Ma relacionam-se as principais épocas de formação dos

Batolitos Tr€s Cónegos (intrusivo na Seqüência ,A.gua Ctara) e Cunhaporanga (intrusivo nas

Seqäências ltaiacoca e Abapã), considerados representantes de ¿¡rcos magmáticos

Neoproterozóicos. Valores isotópicos pouco mais jovens referem-se a época de deposição da

sequência metassedimentar Iporanga e Antinha (590-570 Ma), a colocagão dos maciços gmníticos

do Ceme, Rio Abaixo, Passa Três (580-560 Ma) e desenvolvimento de bacias sodimentares tipo

Castro e Camarinha (-550 Ma). O atual quadro tectônico, estabelecido no final do Neoprote¡oáico,

com registros do Cambriano, é o resultado de processos de colagens relacionados à formação do

Gondwana Ocidental.



ABSTRACT

The aim of this work is the presentat¡on of a synthesis of ava¡rable
geochronological data for the metavolcano-sedimentary sequences which occur in the
southern part of the Apiaí Terrane of eastern Paraná in south-southeastern Brazil. These
data, especially those obtained during the last decade, have made substantial
modif¡cations to the tectonic scenario of south-southeastern Brazil w¡th the recognition of
the presence of extensional basins (continental rifts) with magmatism and sedimentation at
the ends of the Paleoproterozoic (l ,790 - l,7so Ma) and of the Mesoproterozoic (1 ,600 -
1,450 Ma). These processes started at the end of the paleoproterozoic in the Betara,
Perau and Apiai Mirim nuclei, and the basins became wider during the Mesoproterozoic
with the deposition of the Betara, perau, votuverava and Agua clara metavolcano-
sedimentary sequences. ln the south American continent similar but discontinuous
geological registers are recognized in a large part of central-southern region. They are
associated with important scars left by the break-up of large continental masses which
were united dur¡ng the Paleoproterozoic in the columbia supercontinent (Rogers &
santosh, 2oo2). A different pattern is found for the ltaicoca sequence which occup¡es the
northern part of the Apiaí Terrain. Here two rock associat¡ons of d¡fferent ages are found,
with minimum deposit¡on ages at the end of the Mesoproterozoic or beginning of the
Neoproterozoic. Tho first is a metamorphosed 1,030 - 990 Ma carbonate platform
association with subalkaline, tholeiitic metabasic rocks, while the second mainly contains
metapsamm¡tes and metavolcanic rocks including ultrapotass¡c trachytes deposited during
tho Neoproterozoic between 64s and 628 Ma. These two per¡ods are associated
respectively with the break-up of Rodín¡a, and with the agglutination of Gondwana. ln the
Apiaf tenaln the Três córregos batholiths which cuts the Agua clara sequence, and the
cunhaporanga batholiths which cuts the ltaicoca and Abapã sequences were intruded
during the 630 - 600 Ma interval, and are belleved to represent magmatic arcs. younger

deposition ages are found for the lporanga-Antinha metasedimentary sequence (590 -
570 Ma), for the intrusion of the cerna, Rio Abaixo and passa Três gran¡tes (5go - s6o
Ma), and for the development of the castro and camarinha sedimentary basins (-550
Ma). The present tecton¡c picture was set up at the end of the Neoproterozoic and
beginning of the cambrian, and is a consequence of the processes which formed western
Gondwana.



l. rNrRoDUçÃO

Este trabalho tem como prlnc¡pal objetivo apresentar o quadro geocronológico

atualmente disponível para as seqüências metavulcanossedimentares e núcleos granito-

gnáissicos, adm¡tidos como de embasamento, que ocorrem na porção sul do Terreno

Apiaf, leste do Paraná, sul-sudeste do território brasileiro. os estudos geocronológicos

referem-se principalmente a anál¡ses isotópicas U-Pb (zircão) obtidas nos laboratórios do
centro de Pesquisas Geocronológicas do lnst¡tuto de Geociêncìas da un¡versidade de
são Paulo-cPGeo-lGc-usP (TIMS e EWIMS) e através de cooperação científica

ínternacional com Laboratórios da Research Scholl of Earth Sciences, Australian National

university , canberra (Dr. Allen P. Nutman) e Beijing-china (Dr. Liu Dunyi), utilizando-se

da técnica SHRIMP. Envolveu, ad¡cionalmente, análises isotópicas Sm-Nd (RTO) e K-

ArlAr-Ar (minerais), realizadas no cPGeojGc-usp. Representam estudos realizados
principalmente na última década pelo autor e equipe envolvida em projetos científicos
relacionados a pesquisas geológicas e geocronológicas do sul-sudeste brasileiro, em
parte, apresentados em congressos, simpósios e publicados em artigos científicos e

revistas espec¡alizadas. Tais pesquisas contaram adicionalmente com a participaçåo de
alunos de graduação e pós-graduação, resultando em relatórios científicos, trabalhos de
formatura, dissertaçöes de mestrado e teses de doutorâdo. Três artigos que considero de
grande importância ao tema aqui abordado, publicados ou em fase de publicação,

referem-se: 1- "Magmatic Records of Lower Neoproterozoic and upper Neoproterozoic in

Itaiacoca Belt (Paraná-Braz¡l): zircon Ages and Lithostratigraphy stud¡es" (Gondwana

Research, 20Og); 2- "Geology and Geochronology of the Betara Region in South-
southeastern Brazil: Evidence for Possible statherian (1.a0-1.7s Ga) and calymmian
(1 .50-1 .45 Ga) Extension Events" (Gondwana Rêsearch, 20i O); 3- ,,Cyclic Crustal

Evalution in the southem Ribeira Belt, southern Brazil: The open¡ng and closing of a Late
Proterozoic Ocean'. (lnternational Journal of Earth Sciences-submetido).

De um modo geral, o estudo de sequências metassedimentares pré-cambrianas,
que envolvem eventos defofmaciona¡s superpostos, expressivas zonas de cisalhamento,
alocton¡a de conjuntos litológicos, ausência de registros geológicos completos,
granitogêg¡ese associada, nåo é tarefa fácil, e necessita de estudos geológico-
geocronológ¡cos detalhados e precisos, que permitam a reconstrução do quadro
geológico orig¡nä|. o estudo geológico-geocronológico realizado nesta porção sul do

Terreno Ap¡aí, permit¡u a caracterização de ¡mportantes registros de magmatismo e



sedimentação relacionados ao final do paleoproterozóico, do Mesoproterozóico, bem
como do Neoproterozóico ¡nferior e superior. Os dados obtidos, junto a registros similares
de outras regiões permitiu, adicionalmente, a realização de uma abordagem tectônica,
caracterizando a importância dos períodos assinalados no contexto tectônico regional. O
teÍmo "teneno" é aqui utilizado no sentido de Howell ('l9B9a e b). segundo este åutor, um
cinturäo orogênico é um quebra'cabeça constituído por diferentes pedaços da crosta. Em
sua reconstitu¡ção é fundamental o reconhecimento das partes que o compõem,
¡mplicando na descrição de dados estratigráficos e estruturais. Essas "partes,' são
definidas como tenenos tectonoestrat¡gráficos, limitadas por zonas de cisalhamento e
compostas por unidades litológicas d¡stintas. Dentre as classificações de Howell 199s)
acredito que a referente a "fragmentos de continentes' é a que mais se aproxima do
Terreno Ap¡aí. Estes apresentam múltiplos ciclos deposicionais, podem conter
embasamento ainda preservado e envolvem processos de acresção e colagem de
terrenos.

2. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL E PRINCIPAIS COMPARTIITIIENTOS

TECTÔNlcosr

os trabalhos geológicos do pre-cambriano paranaense foram motivados desde
cedo dev¡do a presença de importantes jazimentos minerais na região (chumbo, prata,

ouro, cobre, cassiterita, wollastonita, sheelita, mármore, fluorita, barita, calcita, esfaler¡ta e
rochas ornamentais). Durante a segunda metade do século xlx até o final da década de
50, os habalhos realizados envolveram principalmente o reconhecimento geológico
desses terrenos. Neste perlodo surgem os primeiros mapas regionaís e a denominaçåo
de "série Assunguy" para as rochas metassedimentares do leste paranaense. Destacam-
se, neste período, as pesquisas realizadas por oliveira (1927), carvalho e p¡nto (1g37),

oliveira e Leonardos (19a3) e Maack (1947), Bigarella e salamuni (19sg) e Almeida et al.
(rs56).

A partir da década de 60 ¡nicia-se uma nova fase, onde os estudos envolvendo
relaçöes estratigráficas, tectônicas, e mapeamentos geológicos (locais e regionais) såo
priorizados. A partir deste perlodo, várias foram as proposições estratigráficas do pré-
cambriano paranaense, incluindo a adição ou retirada de formaçöes, modificaçöes no
empilhamento, áreas de ocorrência, atingindo mais de quarenta (40) colunas geológicas



sugeridas, sintetizadas em F¡ori (1990) e Fassbinder (1990). Dentre os trabalhos de
cartografia geológica, síntese e integraçåo regional destacam-sè os efetuados pela

comissâo da carta Geológica do Paraná, os de Bigarella e sálamun¡ (1967), Marini et al.
(1967), Fuck et al. (1967 e 1971), Marini (1970), Ebert (1921), Hasui et at. (197S).

Trabalhos de integração, re-interpretação e novos levantamentos foram realizados

a partir da década de oitenta, com destaque para Silva e Algarte (1991), Biondi (1983),

Hasui et al. (198a), Campanha et al. (1985 e1986), Reis Neto e Soares (1987), Fiori
(1990, 1991 e 1992), Fior¡ et al. (1987); Campanha (1991), Gimenez Filho (1993);

G¡menez Filho et al. (2000), Fassbinder (1996), Maniesi e Oliveira (1997 e 1998), Soares
et al. (1998), Campanha e Sadowiski (1999) e Hackspacher et al. (2000). Nos úttimos

anos as pesqu¡sas de cunho geocronológico se intensificaram, contr¡buindo

significativamente ao quadro estratigráfico desses terrenos, merecendo destaque os
trabalhos de Tassinari et al. (1990), Daitx (1996), Nogueira (1990), Reis Neto (1994),

Mâñiesi e Oliveira (1997), Basei et at. (1995, 1998, 1999, 2OOO,2OO1,2OO3 e 2009), Siga
Junior et al. (1995, 1996, 2001, 2003 a, b, c; 2008 a e b e 2009), Sato e Siga Junior
(2001), Sato et al. (2003), Kaulfuss (2001), Jutiani et at. (2000), Hackspacher et at. (2000

e 2003), Oliveira et al. (2003 e 2008), Cury et at. (20O2), prazeres Fitho (2000 e 2OOS),

Prazeres Filho et al. (2003a, 2003b, 2003c), Salazar et al. (2004), Campanha et al. (2004,

e 2008 a e b), Ribeiro (2006), Weber et at. (2003) e Heitbron et at. (2008).

D¡scussões reletivas as idades de implantação, desenvolvimento, bem como de
posicionamento tectônico (r¡ft, backarc, forearc, intra - arc, interarc) são comuns entre os
inúmeros autores que se dedicam ao estudo do Teneno Apiaí. Existe, de um modo geral,

concordância quanto a existência de importantes compart¡mentos tectônicos balizados por

expressivas zonas de cisalhamento, que incluem sequências metavulcanossed¡mentares,

núcleos de embasamento, bem como inúmeros maciços granlticos, num contexto
deformacional cuja dinâmica é ainda incerta, conforme ilustrado nâ figura '1 . Nesta figura
(1b e 1c), o compartimento localizado a sul-sudeste inclui as seqltências
metavulcanossedimentares Votuverava (Bigarella e salamuni, 1gsg; Fritzons Jr. et al.,

1982), Betara e Perau (piekaz, 1981 e 1984; Takahashi et al., 1994), Rio das pedras

(Campos Neto, 1983; Campanhá et al., 1985, l9g6), Suþrupo Ribeira (Campanha, 1991;

campanha e sadowski, 1999), núcleos granito-gnáissicos do Tigre ( inclui os núcleos
Perau e Anta Gorda) e Betara ( ¡nclui os núcleos Ouro Fino e Alto Açungui), cujos
principais estudos referem-se a Frítzons Jr. et al. (1982), piekarz (1981, 19g4), Daitx
(1996), Kaulfuss (2001) e cury et al.( 2oo2 e 2003). lnclui adicionalmente inúmeros



maciços granfticos, a exemplo de Mono Grande, Cerne, Passa Três, Rio Abaixo,

Capivara e Chacrinha (Fuck et al., 1967; Prazeres Filho et al., 2003a, b, c). Esse

compartimento é balizado a sul, através da Zona de Cisalhamento Lancinha, com os

tenenos gnáissicos migmatíticos do Complexo Atuba (Siga Júnior et al., 1995) e suas

coberturas, que incluem as seqüências Capiru (Bigarella e Salamuni, 1958), Turvo Cajat¡

(Silva e Algarte, 1981), Serra das Andorinhas (Campanha et al., 1985, 1986) ou Rio Pardo

(Campos Neto, 1983). O balizamento a norte, desse compartimento é realizado através

dos Lineamentos Morro Agudo, Ribeira, e Agudos Grandee.

Entre os Lineamentos Agudos Grandes e da Figueira ocorrem as seqi¡ências

metassedimentares lporanga (Daitx, 1980; Campanha et al., 1986). Compreende uma

seqüência metavulcanossedimentar, integralmente de baixo grau metamórfico, fácies

x¡sto-verde, zona da clorita (S¡lva et al., 1998a e 1998b; Pires, 1981; Campanha et al.,

1986).

Balizado no setor centro-oriental pelos Lineamentos Ribeira, Figueira e o

Lineamento Quarenta Oitava, e na porçäo sul-ocidental pelo Líneamento Morro Agudo

ocorrem as seqüènc¡as metassedimentares, tambem de baixo grau metamórfico, Lajeado

(Campanha et al., 1985, 1986) e Antinha (Dias e Salazar Jr., 1987; Oliveira et al., 2OO3).

Pouco maís a nor-noroeste, balizado pelos Lineamentos Morro Agudo, Quarenta

O¡tava e a norte-noroeste pelo Lineamento ltapirapuã ocorrem as seqi¡ências

métâvulcanossedimentares Água Clara (Marin¡ et al., 1967); Gónego dos Margues

(Bistrichi et al., 1985); Batolito Granftico Três Cónegos (Fuck et al., 1967; prazeres Filho,

2000 e 2005; Prazeres F¡lho et al. 2003a,b,c) e Complexo Gnáissico Migmatftico Apiaí

Mirim (Takahashi et al., 1984; Hasui et al., 1984).

A porção setentr¡onal do Terreno Apiaf inclui a seqüência metavulcanossedimentar

Itaiacoca (Almeida, 1956; Trein et al., 1985; Soares et al., 1987: Souza, 1990; Reis Neto,

1994), bem como o Complexo Granítico Cunhaporanga (Fuck et al., 1967i Guimaråes,

1995 e 2000; Prazeres Filho, 2000 e 2005). É limitado a oeste pelos depósitos

vulcanoclásticos da bâc¡a de Castro e pelos depósitos devoniâÌtos da Bacia do paraná, e

a sul-sudeste pelo Lineamento ltãpirapuå. Os contatos das seqüências

metavulcanossedimentares se fazem a noroeste com o Complexo Granítico

Cunhaporanga, intrusivo nesses litotipes e a sudeste com o Complexo Graní co Três

Córregos, através da Zona de Cisalhamento ltapirapuä.
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Figura l: Esboço Geológico-Têctônico dos Terrenos Precambrianos do sul-sudeste do Brasil.
la: Reconstrução Paleogeográfica - w- Gondwana (cratons: AM, Amezonasì sF, såo Frâncisco;

LA, Lufs Alves; RP, Rio de La Ptata: RA, Rio Apa; SL, Såo Luis; WA, West Africa; C, Congo; t(A,
Kalahari; adaptado de Unrug, 1997).

lb; compartimentos Tectônicos do sul-sudeste do Brasll (Basei et a1.,2000; campos Neto,2000;
Heilbron et al-,2008): A- Microplaca Lufs Atves; B- complexo Atuba; c- Terreno Apiaf; D- Batótito
Paranaguá.

1c: Esboço Geológ¡co-TectÖnico do Terreno Apiaf - leste do paraná sudeste de såo paulo

(Campanha et a|.,1987; Siga Junior et a|.,199S, 2008â, b, c: Basei et a|.,2000; Campos Neto, 2000;
Hè¡lbron et a1.,2008): 1 - Bacias de castro / camar¡nha Isso-s4o Mal; e - Batótito cranltico
cunhaporanga [630-600Ma]; 3 - Faixa lteiacoca lsequência lta¡acoca: lo0o-900 Ma e sèquência
Abapä: 650€30 Mal; 4 - Batót¡to Granftico Tres córregos [630-600Ma]; s - sêquênc¡a Agua ctara
[1600-1470Ma]; 6 - sequênc¡es Lajeado / Ant¡nha e sequência lporanga [6ooMal; 7 - granitóides
sin a pÖs colisiona¡s [580-560Mal; I - sequència votuverava [1soo-145oMali g - seqiiências
Perau e Betara [1500-1450Ma]; lo - granitóides alcallnos proto a milonfticos [17soMa] e
calcioalcalinos lNúcleos do Tigre e Betara; 2200Mal; 11 - seqijências capiru / Turvo cajali; 12 -
complexo Atuba lidades de formaçåo: 2i00-2000 Ma; idades de migmatização: 620-600Ma].

MÉToDos IsoTóPrcos E PRocEDtMENTos ANAL¡Ïcos:
As anál¡ses geocronológicas foram realizadas no centro de pesqu¡sas

Geocronológicas (cPGeo) do lnst¡tuto de Geociências (lGc) da universidade de såo
Paulo (usP) e envolveram principalmènte os métodos u-pb (TIMS) em zircões, sm-Nd
(rocha total) e K-Ar em biotitas. Estudos geocronológicos adicionais foram realizados
através do método u-Pb nos laboratórios da Research scholl of Earth sciences,
Australian National university, camberra (Dr. Allen p. Nutman) e tseijing-china (Dr. Liu
Dunyi), utilizando-se da técnica SHRlMp.

Análises U-Pb (TtMS)

A concentraçäo de zircões para anárises u-pb foi realizada utilizando-se de
britador de mandfbulas, moinho de discos, conjunto de peneiras, mesa de wiffley,
separador magnético tipo Frantz e lfquidos densos (bromofórmio e iodeto de metileno). A
selèção fina (multigrãos) foi realizada por cataçäo manual sob lupa b¡nocular, util¡zando-



se para pesagem a relação densidade vs. volume. Foram selecionados para análise cerca
de 10 à 15 cristais de zircão, que após limpeza (Hcl + HNo3) foram dissolvidos em micro-

bombas de teflon, sendo o urånio (u) e o chumbo (pb) separados através de colunas de
res¡na aniôn¡ca, segundo procedimentos descritos em Basei et al. (lg9S), adaptados de
Krogh (1973 e 1982) e Parrish (1987). O traçador (sprke) utilizado fo¡ o 205pb, e o branco
total obtído foi da ordem de 10p9. As medições foram realizadas em espectrômetro de
massa mult¡-coletor Finnigan MAT-262. No cPGeo os valores médios medidos para os
padröes NBS-981 e NBS-983 são respeclivamente de: 2øpbroupb = O,OS9O3É0,02% e
0,000368ù30/0; 2o7Pbf06Pb = 0,91479t0,01o/o e 0,0712121.O,OSo/o e 208pb/206pb 

=
2,1675t0,O1o/o e 0,01361 710,06%, com variaçáo anual de 1o. O fator de correçäo de
fracionamento utilizado para normalização é de 0,0gS% u.m.a. (unidade de massa

atômica). Os resultados foram calculados no programa ISOPLOT 2003 (Ludwig, 2003) e
apresentados com desvios de 2o. As constantes utilizadas referem-se as recomendadas

por Ste¡ger e Jäger (1977): À(238U¡ = 1,55125.10'10 anos-t e I(235U¡ = g,8485.10-10 anos-r.

Análises U-Pb (SHRIMP)

As datações U-Pb (zircöes) SHRIMP (Sensitive High Resolution ton Microprobe)

foram executadas atrâvés de cooperaçåo cientlfica com laboratórios da Research Scholl

of Earth Sciences, Australian National University e Beij¡ng-China.

Os cristais de zircão foram montados em seções circulares dê epoxi com 2,S4 cm

de diåmetro e 6 mm de espessura, polida e metalizada com .lO nm de ouro. Foram

obtídas imagens de catodoluminescênc¡a e de microscóp¡o petrográfico em luz transmit¡da

e refletida, prev¡amente a cobertura, para caracter¡zação dos crista¡s e escolha dos pontos

adequados para análises.

O equipamento utilizado foi o SHRIMP - I e os procedimentos seguiram os

descritos em compston et al. (1984) e wiiliams (1997). os padrõe$ utilizados para

medição das concentraçôes e das razöes isotópicas foram o sL -13e AS - 57. os erros

das contagens såo absolutos e referem-se a 1 o, enquanto das idades säo apresentados

com 2 o. Os resultados forâm calculados em programa ISOpLOT/Ex, versão 2.10, de
Ludwig (?003), observando-ee as constantès recomendadas pela IUGS (Steiger & Jager,

1977).



Análises Sm-Nd

As análises Sm-Nd foram rêálizadas em sistemâ rocha total, e os procedimentos

utilizados seguiram os descritos em Sato et al. (1995) e Sato (l 998). No CpGeo os

valores médios medidos para os padröes de Nd (La Jolla e BCR-I) säo: lasNd/laaNd 
=

0,51 1849t0,000025 e 0,512662+0,000027, respectivamente (variação anuãl de i o). Erros

máximos med¡dos das razöes 143Nd/r44Nd e raTsm/l*Nd em amostras são menores que

0,004% e 0,01%, respect¡vamente, çom nível de precisão de 2o. As razÕes isotópicas de
Nd foram obtidas em espectrômetro de massa mult¡-coletor Finn¡gan MAT-262, enquanto

as de Sm em espectrômetro mono-coletor VG-354. O branco total foi da ordem de 0,4r¡g
para o Nd e 0,749 para o Sm. O cálculo da idade modelo foi baseado em valofes
publ¡cados em De paolo et al. (1991): 143Nd/144Nd 

= O,7z1g e to.Nd/tooNd (cHUR)o =

0,5't2638, r47sm/144Nd (CHUR). = 0,19ô7 e ),4a7 - 6,54.10-t, anos't.

Análises K-Ar

As análises K-Ar seguiram os procedimentos discutidos em Amaral et al. (ig66),
com mod¡ficações. As análises de potássio foram realizadas em duplicata e quantificadas

através de fotometria de chama (aparelho MrcRoNAL, modelo 8-262). o argônio é extraído

em ultra alto vácuo (pressões inferiores a 10-7mm de Hg) e purificado em fornos de cobre
e titånio. A reprodutibilidade do método é da ordem de 2 a 3o/o, com base na utilização de
padrões laboratoriais. Para o cálculo das idades são utilizadas as constantes
recomendadas por Steiger e Jäger (1977): Àp = 4,962.10'10anos-r; À* = 0,S81.1O'roanos-r;

1404r/364r¡"* = 295,5 e a'K 
= 0,01 i67% K total.

O método aoAr-3tAr diferencia-se do método K-Ar conveno¡onal por não haver
necessidade de se obter medidas de K. As determinações ooAr-ttAr såo efetuadas
dosando-se o aoAr radiogênico, rêsultante da desintegraçåo do aoK e o .tAr produzido

art¡fic¡almente, em reator nuclear, a partir do 38K. Esta última reação é obtida por

irradiação com fluxo integrado de aproximadamênte 1016 -1 018 nêutrons rápidos/cm2

durante um perfodo var¡ável de S a 10 dias (lEA-Rl). Terminâda a irradiação as amostras
e os padrões (mon¡tores) devem ficar ostocados durante 2 a 3 semanas para que se
"esfrie", isto é para que a rad¡ação emitida caia a nfveis toleráveis para se proceder a
extração do Ar. No cPGeo é utizada a técnica de extraçåo a laser, onde são suficientes
alguns grãos m¡nerâis, selecionados e montados sobre suporte adequado (cobre oFHC).



No cálculo das idades devem ser levados em conta os efeitos das reaçöes nucleares

interferentes. Podem ser obtidas idades aparentês, integradas, platôs, bem como

isocrônicas. Procedimentos adolados no CPGeo-USP podem ser obtidos em Vasconcelos

et al. (2002).

4- TERRENOS PALEOPROTEROZÓICOS

Os terrenos Paleoproterozóicos são representados principalmente por rochas

graníticas, granito€náissicas proto a milonlticas, que ocorrem como núcleos, com formas

alongadas em meio às sequências metavulcanossedimentares do Terreno Apiaí
("basement inliers"). São reconhecidos em sua porção sul (Nrlcleos Betara e T¡gre) e nor-

nordeste (Núcleo Apiâí Mirim), balizados por zonas de cisalhamento (figurá 1).

4.1 - Núcleo Betara

Síntese Geolóqica

As rochas pertencentes ao Núcleo Betara, incluídas por diversos autores como

representantes do embasamento, são constitufdas em sua quase totalidade por

granitóides de composição s¡enogranlt¡ca e granodiorítica (Kaulfuss, 2001 e Cury et al.,

2002). Essas rochas encontram-se afetadas por cisalhamentos de natureza rúptil-dúctil a
dúctil resultando em estruturas protom¡loníticas, miloníticas e ultramiloníticas. O Núcleo

Betara inclui os Núcleos Ouro Fino e Alto Açungui, distribuidos na porção sul-ocidental da

área estudada, junto à Zona de Cisalhamento Lancinha (figuras 'l e 4).

As rochas granodiorítioas ocorrem pouco a norte da Zona de Cisalhamento

Lancinha, próximas ao Çontato com o Complexo Atuba (a sul). Destacam-se pela cor

c¡nza clara à cinza rosada e presença de porfiroclâstos de feldspatos com dimensöes

centimétricas, normalmente estirados e rotacionados (figura 4.1). A matriz apresenta

granulometria fina a média e composição a base de quartzo, feldspato, biotita, ser¡cita e

clorita. Os feldspatos, de um modo geral, apresentam-se intensamente fraturados e micro-

falhados, exibindo formas sigmoidais e estruturas tipo dominó, indicando uma

movimenlação destral (Zona de Cisalhamento Lancinha). Essas rochas apresentam

normalmente estruturas miloníticas a ultrâmilonft¡cas, destacando-se a presença de

micrólitons do própr¡o milonito em meio a matr¡z ultramilonft¡ca.
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Figura 4: Esboço Geológico da Regiäo do Betara, leste paranaense (adaptado de Cury et al,
2Q02 e Ribeiro et al, 2005): fll Bacia Gamarinha: metaconglomerados, metasiltitos e
metargilitos (Cambro-Ordoviciano). [2] Granitóides tardi a pós-orogênicos (c.a. 560Ma):
sienogranitos, monzogranitos e quartzo-sienitos - yl Passa Três, y2 Cerne, 13 Sienito Capivara,
14 Rio Abaixo. [3] Sequências Antinha / Lajeado: pþ: metacalcår¡os calcíticos e
dolomíticos com intercalações de filitos; PGAf: filitos com intercalações de quartzitos e
metarcóseos; PGAq: metaconglomerados oligomít¡cos. t4] Sequência Votuverava
(Mesoproterozóico c.a. 1500 Ma): PGVf: filitos homogêneos a rítmicos, com intercalações de
quartzitos; PGVmb: rochas anfibolíticas; pg: metaconglomerados polimíticos. [S] Sequência
Betara (Mesoproterozóico c.a. '1500 Ma): PCBf: filitos homogèneos a bandados, presença de
calciossilicáticas; PCBmb: metabásicas de granulaçäo fina a média; &b: - mármores cinza
claros, homogêneos a bandados; calciossilicáticas, filitos grafitosos, metavulcânícas, localmente
com vesículas, corpos de sulfetos e/ou formaçäo ferrífera bandada, metacherts; pGBq:
quartzitos puros de granulaçáo fina a média, quartzitos micáceos, quartzo-filitos, filitot
grafitosos, filitos rítmicos; PCBx: Quartzo-hornblenda-xistos, act¡nol¡ta-granada-xistos. [61
Núcleos de Embasamento (Paleoproterozoíco) - pca: - Granitóides deformados
(Mesoproterozóicos c. a. 1750 Ma): sienogranitos miloníticos com básicas associadas; @:
Granitóides deformados (Paleoproterozóicos c. a. 2100 Ma): granodior¡tos.

l0
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F¡gura 4.1: Granodior¡to milonftico com micróliton rotacionado do Núcleo Betara (LBT-13).

As rochas de composição sienogranltica distribuem-se principalmente na porção

centro-sul da regiäo do Betara, em contato tectônico tanto com os litotipos granodiorlticos
como com as seqüèncias metavulcanossedimentares (sequência Betara). De um modo
geral, essas rochas apresentam cor cinza rosada e composição à base de feldspato
potássico, quartzo, plagioclásio, biotita, sericita e clorita. os porfìroclastos de feldspato
apresentam-se estirados com tonalidades rosadas e atingem dimensðes da ordem de 0,5-
0,7 cm. os estudos petrográficos e geoquím¡cos rearizados por Kaurfuss (200i) indicam
uma relação com granitos tipo A (anorogênicos), característicos de processos distensivos.
Rochas metabásicas, de granulaçäo fina, cor ocre, ocorrem associadas às rochas
sienograníticas (figura 4.2), sugerindo processos de mistura de magmas.
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Fig.JIa 4.2: Feiçöes de mistura: metabas¡tos e sienogran¡tos do Nrjcleo Betarâ (LBT-12)

Geocronoloqia do Núcleo Betara

Granodioritos proto a m¡lon[ticos

O estudo geocronológico, objeto deste trebalho, ¡ntegra os dados isotópicos

obtidos por Kaulfuss (2001), Cury et at. (2002); Ribeiro et at. (2005); Ribeiro (2006) e SÍga

Júnior (2010). Foram utilizados os métodos U-pb (|D-TIMS), U-pb (EV-TIMS; evaporação

de monocristal em filamento), Sm-Nd (TDM), K-Ar e Ar-Ar, todos realizados nos
laboratórios do centro de Pesquisas Geocronológicas do lnstituto de Geociências da
Universidade de Sáo Paulo (CPGeo-lGc-USp).

A metodologia U-Pb (TIMS) foi aplicada a cinco frações de zircäo de rochas
granodioríticas proto a milonlticas que ocofiem na porçåo centro-sul da região do Betara
(Pombas/ conceiçåo dos correias), pouco a norte da zona de cisalhamentos Lancinha.

Os zircões em lupa mostram-se turvos, com hábitos prismáticos (dimensöes de g0 a
270p), biterminados, com inclusões e poucas fraturas. Três das frações selecionadas
(NM-2e' 2d e 2f) incluem principalmente zircöes com vértices arredondados, enquanto as

demais (NM-2a e 2c) apresentam normalmente arestas e vértices regulares. Em
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Diagrama Concórdia (figura 4.3) duas das frações do primeiro conjuntos (NM-2d e 2f)

apresentaram pontos analfticos que sugerem ¡dades arqueanas (-2g00 Ma), enquanto as
duas frações do segundo conjunto (NM-2a e 2c) indicam valores do paleoproterozóico

(-2200 Ma). O ponto analítico relativo a uma das fraçöes (NM-2e) posicionou-se bem

abaixo dos demais e distante da curva concórdia, sugerindo desequilfbr¡o isotópico,
possivelmente devido a perdas significativas de pb. Nåo podemos, no entanto, descartar
a hipótese dos cristais de zircão apresentarem bordas de sobrecrescimento (pouco

expressivas) relat¡vas ao Neoproterozóico, de diffcil caracterização, uma vez que estes
näo foram enalisados através da técnica da catodoluminescência. De qualquer maneira, a

distribuição dos pontos analfticos em diagrama denota grande complexidade isotóp¡ca,

sugerindo a presença de heranças arqueanas (-2800 Ma) em rochas formadas durante o
Paleoproterozóico (-2200 Ma\.
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Figura 4.3: Diagrama concórd¡a: análises U-pb (TIMS) em zircöes; rocha granodiorftica

protom¡lonftica do Núcleo Betara (afloramênto LBT-13). lmagens obtidas através de lupa binocular.
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Com a finalidade de melhor caractêr¡zar o quadro geológico obtido através do
método u-Pb (TIMS) foram realizadas anál¡ses por evaporação de monocristais de zircåo
diretamente em filamento do espectrômetro de massa (EV-TIMS). A análise (EV-TlMs) de
um cristal de zircão do primeiro conjunto (biterminaçöes arredondadas) forneceu um
patamar com idade de 2766185 Ma. (figurâ 4.4 superior). Dois zircöes do segundo
conjunto (prismas regulares) forneceram patamares com idades de 22ogx44Wa. (figura

4.4 intermed¡ária) e 2187r39Ma. (figura 4.4 inferior). Acrescente-se que tal método nåo
permite normalmente a obtençåo de dados relat¡vos a bordas de sobrecrescimento,
principalmente quando pouco express¡vas, função da queima relativamente rápida e da
presençâ de Pb comum.
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O quadro isotópico apresentado sugere e formaçäo dessas rochas
granodiorÍt¡cas durante o paleoproterozóic o (-22O0 Ma) com heranças (núcleos de
zircåo) arqueanas (-2800 Ma). Valores arqueanos foram obtidos através do método
Sm-Nd (TDM), que acusou idade próxima de 3200 Ma,interpretada como relativa a
época de derivação do manto dos protolitos crustais destas rochas (afloramento LBT-

13). Sob o ponto de vista geocronológico o quadro apresentado para essas rochas
granodiorfticas se mostra bastante similar ao observado para o Complexo Atuba.

Sienogranitos proto a milonft¡cos

As observaçöes realizadas em zircöes dos sienogran¡tos proto a miloníticos,

utilizando-se de lupa b¡nocular e imagens de catodoluminescência (figuras 4.S e 4.6),
revelam a presença de cristais com hábitos prismátícos, geralmente biterminados,

translúcidos e com inclusöes freqúentes. sua morfologia mostra uma variaçäo, desde

cristais alongados (3:1) até cristais em forma de balão (menor desenvolvimento do eixo c)

e dimensóes entre 70 ¡t a 2oo p. os cristais apresentam um zoneamento interno
(figura4.6), relacionado provavelmente à fase ígnea de cristalizaçáo do mineral.

Figura 4.5: Fotomigrografia: cristais de zircão de sienogranito milonftico do Núcleo Betara

(afloramento CER-08; lupa binocular-aumento de 13Sx).



Figura 4.6: lmagem de catodoluminescência de c¡¡sta¡s de z¡rcåo de sienogÍanito milonltico do
Núcleo do ïigre (afloramento GKM-So; dimensóes entre 70 e 2OO !).

Nos sienogranitos miloníticos do afloramento CER-08 (extremo sul do Núcleo

Betara) foram analisadas quatro frações de z¡rcão (M-3, M-4, M-5 e NM-5), contendo cada
uma cerca de 10 a 15 cristais. Esses dados apresentaram-se bem alinhados em diagrama

concórdia, indicando uma idade para o intercepto superior de 175012Ma (figura 4.7A).

Os dados analÍticos obtidos para os sienogranitos m¡loníticos da porção central do
Núcleo Betara (04 fraçöes; afloramento GKM-50) apresentaram-se também bem

alinhados em diagrama concórdia e posicionados relativamente próximos ao intercepto

superior da curva, indicando uma idade de 1744x1Ma (figura 4.78).

Outro afloramento analisado (GKM-508), em contato com o anterior (GKM-SO),

representa porçöes do sienogranito milonftico enriquecidas em biotita e anfibólio. os
dados analfticos u-Pb (TIMS) obtidos em três fraçöes de zircåo apresentaram-se

alinhados, interceptando a curva concórdia na idade de 1733+5Ma (fi gura 4.7D).

Tentativamente, os dados U-Pb (TIMS) obtidos para os cristais de zircão dos
afloramentos CER-08, GKM-50 e GKM-5OB foram analisados conjuntamente em
diagrama concórdia (figura 4.7D). observa-se um bom alinhamento dos pontos analíticos

e uma idade de 1748r6Ma.

Os valores obtidos, do intervalo |ZSO-1733, Ma refletem épocas relacionadas a
cristalizaçåo dos zircões e conseqüentemente de formação desses granitóides.
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Figura 4.7: Diagramas concórdia: enálises U-Pb (TIMS) em zircão de sienogranitos milonfticos do

Núcleo Betara.

Adicionalmente, foram realizadas análises em cristais de z¡rcão do sienogranito
GKM-50 utilizando-se da técnica de evaporaçåo de monocristais em filamento (EV-TIMS).

As análises realizadas (figura 4.8), rat¡ficam as consideraçöes efetuadas aftavés das
imagens CL (zoneamento interno de origem magmática), com zircöes sem herança
(porções internas com idades homogêneas). os valores obtidos por esta técnica
aproximam-se das idades u-Pb convenciona¡s, mostrando patamares l¡neáres com idades
próx¡mas de 1800Ma.
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milonft¡cos do Nricleo Betara (aforamento GKM-So)

Próximo às localidades de Pombas/ Conceiçåo dos Coneias ocorrem rochas
metabásicas associadas aos sienogranitos proto a miloníticos estudados, sugerindo
processos de mistura. Na tentât¡va de melhor caracleîiz a evolução geológico-
geocronológica deste setor, foram realizadas ânál¡ses isotópicas u-pb (TIMS) de zircões
dessas rochas metabásicas (aftoramento LBî-12). Foram selecionadas dez populaçöes

de zircão com hábitos variados (prismas curtos, biterminadoÊ com ínclusöes e poucas

fraturas; fragmentos de pr¡smas, fraturados; prismas longos, blterminados com inclusöes
e fraturas e cristais xenomórficos). oito das frações analisadas, incluindo diferentes
populaçöes de zircão, concentraram-se bastante próximas ao intercepto superior da curva
concórdia, enquanto duas (prismas longos, biterminados e fragmentos de zircäo)
distribuíram-se em posiçöes ¡nfer¡ores, relat¡vamente afastadas da curva concórdia (fìgura

4.9). o alinhamento desses pontos define uma discórdia com idade de 1z9o*22 Ma. Tal
valor reflete a formação desses zircões e conseqttentemente destas rochas metabásicas
durante o Paleoproterozóico superior (Éstateriano), em épocas bastante próximas (pouco

superior) às observadas para os sienogranitos proto a m¡lonít¡cos.

A metodologia Sm-Nd quando aplicada aos sienogranitos miloníticas da porção

central do Núcleo Betara (afloramento GKM-50) indicou idade de 2g40Ma. Tal valor,
relativo ao Arqueano, acoplado à época de formaçåo dossas rochas (-l7soMa) reflete

longo período de residência crustal, fato este também evidenciado pelo valor tnd, de - g,0

(calculado para T=1750 Ma).
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(cristais de z¡rcåo: 80-150 pm).

4.12 - Núcleo do Tigre

Síntese Geolóqica

As rochas granito-gnáissicas pertêncentes ao Núcleo do Tigre ocorrem em três

domínios principais conhecidos como Perau, Perau Norte e Anta Gorda. Constituem

núcleos com formas aproximadamente elipsoidais, orientados NE-SW, em contatos

tectôn¡cos com as seqüências metavulcanossedimentares da Formaçåo perau (figuras 1

e 4.10).

Nos domínios central e norte do núcleo predominam rochas miloníticas a
protomiloníticas de composição quartzo monzonítica a quartzo mozodiorítica. No setor sul

(mais expressivo em área), a SE da cidade de Tunas do Paraná, predominam

sienogranitos protomiloníticos a m¡lonf ticos.
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Figura 4.10: Esboço Geológico da Região do Perau (Modificado de Maniesi e Oliveira, 1997 e Daitx, 1996):

1) Complaxo Atuba; 2) Núcleo do Tigre: setor norte: granitóides proto a milonlticos de composição

quartzomonzonltica a quartzo monzodiorftica; setor sul: granitóides proto a milonlticos de composição sienogranítica;

3) Sequência Capiru; 4) rochâs metabasicas; 5) Sequência Perau - quaÍzitos; 6) Sequência Perau - metapelitos; ?)-

Sequência Votuverava; 8) Sequência Lageado; 9) Sequência Á.gta Clara; l0) Batolito Três Córregos; I 1) Cranito

Varginha; l2) Granito Morro Grande; l3) Sienito Tunas.



Os litotipos quartzo monzoníticos a quartzo monzodioríticos (porçöes central e norte do

núcleo) apresentam estruturas protomiloníticas, miloníticas e miloniticas bandadas (figura 4.11).

São compostos por plagioclásio (com epidotizaçäo), feldspato potássico (com recristalização

nas bordas), biotita, anfibólio (hornblenda e actinolita) e quartzo (nbbons).

2cm

Figura 4. I l: Sequência de fotografias das rochas de composição quartzo monzonltica a quaftzo monzodiorltica,

protomilonlticas (a e b), miloníticas (c e d) e miloníticas (e); GKM-95.

Nos termos protomiloníticos, os porfiroclastos de feldspato atingem dimensões de até

2cm. A matriz é composta predominantemente por feldspato, biotita, anfibólio e quartzo, que

apresentam estiramento pronunciado. As rochas miloníticas apresentam porfiroclastos de

feldspato em menor proporçäo, com dimensöes que atingem 4mm, em meio a uma matriz

quartzo-feldspática com filmes de máficos intercalados, e intenso estiramento mineral. Já as

rochas miloníticas bandadas ocorrem em regiöes restritas (próximas a zonas de cisalhamento) e

apresentam intercalaçöes de níveis quartzo-feldspáticos e níveis máficos, sugerindo condições

de segregaçäo metamórfica.

Os litotipos sienograníticos (porçåo sul do núcleo; figura 4.10) apresentam estruturas

protomiloníticas, miloníticas e ultramiloníticas. São compostos por feldspato potássico, quartzo

(ribbons), plagioclásio e biotita.

01
I

2t



Nas rochas protomiloníticas os feldspatos potássicos ocorrem como porfiroclastos,

com dimensões variadas (3mm-2cm), em meio a uma matriz de granulação fina a média.

Os porfiroclastos de feldspato apresentam intenso fraturamento intracristalino, microfalhas

e estruturas tipo "dominó" indicando comportamento rúptil a rúptil-ductil (figura 4.12).

Destacam-se faixas miloníticas/ultramiloníticas (corredores de deformação), centimétricas

a decimétricas em meio aos granitóides protomiloníticos (figura 4.13). A foliaçäo é

caracterizada pelo desenvolvimento de superfícies S-C, com intercalaçöes milimétricas de

níveis quartzo-feldspáticos e máficos. Os ultramilonitos ocorrem de forma restrita, em

faixas métricas a decimétricas, geralmente associados às zonas de cisalhamento. Em

alguns setores, observa-se o contato gradacional entre o milonito (com lentes do material

ultramilonltico) e o ultramilonito (com lentes do material milonítico).

Figura 4.12: Sienogranitos protomiloníticos - a) GKM-33 e; b) GKM-35; c) porfìroclasto de feldspato

fraturado e preenchido com quaftzo recristaliz¿do (nicóis cruzados, aum. 40x, GKM-35).
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Figura 4.13: Corredo¡es de deformaçäo (faixas ultramilonlticas) em me¡o a

protom¡lonft¡cas (porfìroclastos de feldspato; afloramento-GKM-94).

Geocronoloqia do Núcleo do Tiqre

Quañzo Monzodioritos proto a miloníticos

As rochas de composição quartzo monzodiorítica protomiloníticas, que ocorrem na

porçåo norte do Núcleo do Tigre, foram analisadas através do método U-Pb, zircäo (lD-

TIMS). Os cristais de zircão apresentam hábitos predominantemente ovalados,

tonalidades castanhas, e são ricos em inclusöes e fratures. Os dados analfticos obtidos

para quatro (04) frações de zircåo, quando analisados em Diagrama Concórd¡a,

apresentaram-se bem alinhados e distribufdos próximos ao ¡ntercepto superior da curva.

A idade obtida de 2199+5 Ma representa a época de cristalizaçåo dos zircões e

conseqüentemente de formaçåo dessas rochas quartzo monzodiorfticas (f¡gura 4.14).
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Figv'a 4.14: Diâgrama Concórdia: análises U-Pb (TIMS) em z¡rcåo de quartzo monzodiorftico

milonftico do Núcleo do Tigre (afloremento cKM-1S)_

Dados K-Ar e Ar-Ar obtidos em anfibólios (618136 Ma e 59811.2 Ma) e em biotitas
(557t10 Ma e 555t1 Ma) das rochas quartzo monzodioríticas caracter¡zam épocas

relacionadas ao resfriamento dessas rochas, a temperaturas inferiores a S00p C
(anfibólios) e 3000 C (biotitas), relativas ao Neoproterozó¡co. Tratam-se, portanto, de

terrenos formados durante o Paleoproterozóico (2199t5 Ma), que se colocaram a nfveis

crustais mais rasos, ultrapassando as ¡sotermas de 5000 C e 3OOo C durante o

Neoproterozóico.

ldade de 2910 Ma foi obtida para essas rochas através do método Sm-Nd (Tdm),

caracter¡zando o Arqueano como o perfodo de derivação do manto dos precursores

crustais desses litotipos, similarmente ao observado para os terrenos do Núcleo Betara.



Sienogranitos proto a miloníticos

Rochas sienograniticas proto a miloniticas, similares as que ocorrem no Núcleo

Betara, foram analisadas através do método U-Pb (|D-TIMS), em zircâo (Kaulfuss, 2001).

Estas análises referem-se ao afloramento GKM-35, localizado na borda oeste do domínio

meridionaldo Núcleo do Tigre (figura 4.10).

Figura 4.15: Fotomigrografia de zircöes da amostra GKM-35 (sienogranito milonftico) do Núcleo
do Tigre (aumento de 135x).

Foram analisadas quatro fraçöes de zircão {M(-2), M(-3), M(-4) e NM(-4)},

representadas predominantemente por cristais biterminados, de grandes dimensöes,

translúcidos, contendo inúmeras inclusões (figura 4.15).

Em Diagrama Concórdia (figura 4.16) observâ-se um bom alinhamento das frações

analisadas e uma concentração dos pontos analíticos relativamente próxima ao intercepto

superior da curva, indicando idades de 1772 t1OMa (intercepto superior) e de 648* 80 Ma

(intercepto inferior).
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Figura 4.16: Diagrama Concórdia: análises U-Pb (TIMS) em zircão de sienogranito milonftico do

Núcleo do Tigre (afloramento cKM-35).

O valor obtido para o intercepto superior (1772 t 1oMa) se mostra relativamente

similar aos observados para os litotipos de mesma natureza, no âmbito do Núcleo Betara,

refletindo épocas relacionadas a cristalizaçåo dos z¡rcöes e conseqüente formação

desses sienogranitos (Paleoproterozóico Superior). A idade obtida para o intercepto

¡nferior (648f80Ma), mostra-se bastante imprecisa, função da distribuição dos pontos

analíticos no d¡âgrama concórdia (próximos ao ¡ntercepto superior), mas reveste-se de

fundamental importância por suger¡r condiçöes P-T relativamente ¡ntensas duränte o
Neoproterozóico neste setor.



4.3 Núcleo Apiaí Mirim

Características Geolóqiqas e Geocronológicas

O Núcleo Apiai Mirim, com forma aproximadamente elipsoidal, ocupa a porção

norte do Batolito Três Córregos, apresentando contatos tectônicos com as sequências

metavulcanossedimentares ltaiacoca (a norte: Zona de Cisalhamento ltapirapuå) e Agua

Clara (a sul), É representado principalmente por biotita anfibólio sienogranitos e

monzogranitos miloníticos de cor cinza rosada, contendo porfiroclastos de K-feldspatos. A

matriz apresenta granulação média a fina, intensamente deformada, constituída por

intercalações de níveis máficos (biotita e anfibólio) e níveis quartzo-feldspáticos (Prazeres

Filho, 2005 e Prazeres Filho et al., 2005).

Foram analisadas quatro (04) fraçöes de zircåo utilizando-se do método U-Pb (lD-

TIMS). Os cristais de zírcão apresentam, de modo geral, hábitos prismáticos (longos e

curtos), são biterminados, límpidos e transparentes (figura 4.17). Em diagrama Concórdia

as fraçöes analisadas alinharam-se segundo uma discórdia com idade de 1752t9 Ma

(intercepto superior, figura 4.18). Tal valor, similar aos observados para os núcleos Betara

e Tigre (Paleoproterozóico superior), é interpretado como relativo a época de cristalização

do zircäo e consequente formação da rocha granítica (Prazeres Filho et al., 2005).
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Figura 4.17: Hábito dos zircões em lupa (HP-188).
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Figura 4.18: Diagrama Concórd¡a: análises U-Pb (TIMS) em zircäo de sienogranito

milonftico do Núcleo Apiaí Mirim (afloramento HP-188).

5- TERRENOS MESOPROTEROZÓICOS

Os terrenos Mesoproterozóicos distr¡buem-se em grande parte do setor central e

sul do Terreno Apiaí. Såo repreeentados pelas sequências metavulcanossedimentares

Betara, Perau, Votuverava e Água Clara (figura 1).

5.{ - Sequência Água Clata

Síntese Geolóoica

As rochas metavulcanossedimentares da seqúência Água Clara (Formação Agua

Clara; Marini et al, 1967) ocorrem a sul da zona de cisalhamento ltapirapuä, sendo

balizadas em sua porçåo meridional pelas zonas de c¡sâlhamento Morro Agudo e

Quarenta Oitava (Figura-S).
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F¡gura 5: Esboço Geológico-Tectônico do Terreno Apiaf - leste do Paraná sudeste de Säo

Paulo (Campanha et a1.,1987; Siga Junior et a1., 1995, 2008a, b, c; Base¡ et a1.,2000; Campos Neto,

2000; Heilbron et al., 2008): 1 - Bacias de Castro / Camarinha [550-540 Mal; 2 - Batólito Granlt¡co

Cunhaporanga [630-600Ma]ì 3 - Faixa ltaiâcoca [Sequênc¡a ltaiacoca: 1000-900 Ma e Sequência

Abapã:650430 Mal; 4 - Batólito Granftico Três Córregos [630-ô00Ma]i 5 - Sequènc¡a,Agua Clara

[1600-1470Ma1; 6 - Seqüênc¡as Lajeado / Ant¡nha e Sequênc¡a lporanga [600Ma]i 7 - granitóides

sin a pós colis¡onais [580-560Ma]; I - Sequência Votuverava [1500-1450Ma]; I - Seqüênciâs

Perau e Betara [1500-l450Mali 10 - granitóides alcalinos proto a milonlticos [1750Ma1 e

calc¡oalcâlinos [Núcleos do Tigre e Betara; 2200Må1.
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Predominam na seqüência Água Clara mármores puros e impuros, incluindo

rochas calciossilicát¡cas, cálcio xistos, metamargas, metacalcaren¡tos, m¡ca xistos,

anfibólio xistos, quartzitos, metacherts, metabasitos e ânfibolitos(figuras 5.1; 5.2; S.3).

Pontes (1982) caracteriza para essa sequênc¡a dois fácies distintos, denominados

de São Silvestre e Serrinha, com o primeiro ocupando a posição basal. O fácies São

Silvestre é representado pr¡nc¡palmente por litologias de origem clástica, predominando

quarlzo m¡ca x¡stos, quartzitos finos e filitos, com presença secundária de mármores

impuros, metamargas e metabásioas. Esta unidade apresenta níveis ricos em manganês

e feno. No fácies Serrinha predominam rochas carbonát¡cas, com raras ¡ntercalações de

rochas clásticas. O ambiente de deposição sugerido é de åguas rasas, tendo em vista a
freqüência de níveis dolomíticos, possíveis estruturas organogénicas (estromatólitos

colunares) encontrados localmente (Scholl, 1981), presença de brecha sedimentar,

êstrâtif¡cação crvada e fendas de ressecamento em mármores impuros carbonosos
(Pontes, 1982). O metamorfismo regional dessa seqüência é de médio grau, fácies

anfibolito. As rochas metabásicas e anfibolíticas, objeto de estudo geocronológico,

ocorrem como corpos alongados, concordantes com a estruturação regional dos

metacarbonatos. As rochas metabásicas apresentam-se normalmente intemperizadas,

com cor c¡nza-esverdeada, granulação fina a média, raramente grossa, contendo

anfiból¡os (hornblenda), geralmente transformados em b¡ot¡ta e/ou clorita, plagioclásio

(albita-oligoclásio), saussuritizados, e em maior ou menor proporção quartzo, granada,

diopsídio, zircäo, titan¡ta, opacos, além de ep¡doto, sericita e carbonato. Normalmente

apresentam feições ígneas rel¡qu¡ares, a exemplo de texturas ofíticas e subofíticas,
prcsençâ de clinopiroxênios, plagioclás¡o cálc¡co, podendo ainda ocorrer ortopiroxênio. Os

dados geoquímicos sugerem natureza toleítica, associado poss¡velmente a ambientes

extensiona¡s ( Frasca et â1., 1990; Weber et al., 2003).

O Batolito Três Córregos, bälizado a nor-nordeste pela Zona de Cisalhamento

Itapirapuå com idãdes relativas ao Neoproterozó¡co (630-600 Ma) se mostrâ intrusivo nas

rochas metavulcanossedimentares da seqüência Agua Clara (Fuck et al., 1967; prazeres

Filho, 2000 e 2005).



Figura 5.1 Boudins em mármores impuros pertencentes à Formaçåo Agua Clara

Figura 5.2 Dobramentos em mármores impuros da Sequència Agua Clara (Sn+i).



Figura 5.3 Afloramento de rocha metabásica da regiåo de Araçafba (\M^/D-03).

Geocronolooia

Os corpos de rochas metabásicas analisados ocorrem nos arredores de Araçaiba-

Taquari Mirim, SP (figura 5). Apresentam cor cinza a ocre e mostram-se deformados,

deformaçäo esta concordante com as seqliências metassedimentares adjacentes.

O estudo isotópico U-Pb em zircão, relativo ao corpo de rocha metabásica, que

ocorre nas proximidades de Araçaíba (VlAIVD-O3), foi realizado utilizando-se as técnicas

TIMS, EV-TIMS e SHRIMP. Este corpo apresenta granulação fina a fina-média, cor cinza

escura, e míneralogia composta predominantemente por plagioclásio (An go - 5¡), anfibólio

(hornblenda e actinolita), clinopiroxênio (augita e diopsídio), além de clorita e epidoto.

Ocorre em meio às seqüências de rochas carbonática.

Os cristais de zircäo, quando observados em lupa binocular apresentam

tonalidades cinza, com arestas e biterminaçöes mal desenvolvidas, sendo normalmente

ricos em inclusões e fraturas.

Os dados analíticos obtidos através da técnica SHRIMP posicionaram-se em

diagrama Tera-Wasserbourg (figura 5.4), ao longo de uma discórdia, indicando para o

intercepto superior idade de 1593 t 70 Ma. e para o intercepto inferior de 586 + 24 Ma.



Os estudos realizados através da técn¡ca de catodoluminescência rêvelam a presença de

núcleos e sôbrecrescimentos em praticamente todos os cristâis de zircâo anal¡sados

(figura 5.4). Observa-se que o ponto analltico posicionado mais próximo ao intercepto

superior desse diagrama (idade ma¡s antiga) refere-se a um cristal relativamente disforme,

comum èm rochas de natureza básica, com linhas de crescimento sugestivas de

cristalização ígnea. As demais análises referem-se a porçöes mais externas de cristais de

zircåo com câraoterlstica6 mais idiomórficas, com padråo interno sugestivo de

sobreÖregcimentos e presença de zonas osc¡latórias. O valor obt¡do, relativo ao

Mesoproterozóico (1593 * 70 Ma), é âqui interprêtado como de cristalização doç zlrcöes e

conseq{¡ente fomação dessas rochas. O valor relativo âo Neoproterozóico (586 t 24 Mâ),

obtido principalmente em zonas de sobrecrescimento, relacionam-se provavelmente a
processos metamórficos ou mesmo à colocaçäo do Batólito Granltico Três Córregos.

Os dados isotópicos obt¡dos attavés da técnica convênçionat (TIMS) em quatro

populações de zircão deste mesmo corpo (WWD.03; figura 6.5), distribuiram-se ao longo

de uma discórdia, interceptando a curva concórdia em 1501 t 18 Ma (intêrcepto superior),

e 751 + 15 Ma (intercepto ¡nferior). O posicionamento desses pontos analíticos ao longo

da discórdia revela perdas parciais de Pb. O único ponto posicionado próx¡mo ao

intêrcepto inferior localiza-se a esquerda da curva concórdiâ, denotando desequ¡líbrio

isotópico, possivelmente relacionado à digeståo incompleta dos zircöes analisados. A

idade obtida neste intercepto (751 t 15 Ma) deve ser encarada com ressalvas, mu¡to

provavelmenfe sem signif¡cado geológico.
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Figura 5.4: Diägrama Terâ-WBsserbourg com imagens de catodoluminiscência d€ cr¡stâ¡s de zircåo

da iocha metabásica VVWD-o3

Utilizando-se a técnica EV-TIMS (evaporação de monocr¡stal em f¡lamento,

Kober,1986) em crista¡s de zircåo deste mesmo corpo (Ì1MD-03) observa-se e presença

de patamares com idade média de 1461tS1 Ma (figura 5.6), caracterizândo novamente

épocas de cristal¡zação relacionadas ao Mesoproterozóico. Acrescente-se que tal técnica

não é efetiva para análises de bordas de z¡rcão, funçâo da quantidade elevada do pb

comum normalmentê presente e da queima relat¡vamente rápida destas porçöes externas.
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Outra rocha metabásica analisada ocoffe nos arredores de Taquari-Mirim (N de

Araçaíba€P). N€sta regiäo ocorrem corpos que atingem espessuras métricas

intercalâdos às sequênc¡as metâcârbonáticas. Apfesentam normalmente granulaçåo

média, tonalidáde cinza, e mineralogia pr¡nÇipal a base de plagioclásio, anf¡ból¡o, cloritË,
quartzo e epidoto. Foram realizadas anålises U-Pb CnMS) em guatro populaçöes de

z¡rcão do corpo de rocha metabásicâ VVWD-3Z. Duas das frações (32a e 32d) säo

reprèsentadas por cristais com arestas pouco definidas, translúc¡dos, com poucas

inclusöes e fraturas (imagen$ em lupâ binocular). Nas outras duas fraçÕes analisadas

(32b e 32c) predominam cristais de zircåo prismáticos, relativaments bem formados, com

arêstâs definidas, incolores e geralmente com inclusôes e fráturas. Na população 32b
prêdominam prismas mais curtos (2:1) que na populaçåo 32c (-3:1), A discórdia que

melhor sê ajusta aos pontos analíticos revelou para o intercepto superior idade e 1494 t
76 Ma (32a e d), e para o inferior de 001 r 83 Ma. (32b e 32c; figura 5.7).
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F¡gura 5.7: Þiagrãma Concórdh U-Pb TIMS para roches mètabás¡cas da Sequência Água

Clara (afloramento \ A /D-32). lnclui imagem dè crístais de zircåo obtida strãvés de lupa b¡nocular

(120 a 200pm).

j

i

Outro corpo analisâdo (WWD-33), relat¡vamente próximo ao anterior (\ M/D-32) 
:

apresenta çristais de zircåo com hábitos prismáticos, biterminaçóes arredondadas, sendo

ricos em fraturas e inclusôes, A discórdia (figura 5.15) gue melhor se ajusta às cinco

fraçöes analisadas intercepta a curva concórdia nas idades de 1485 È 68 Ma (¡ntercepto

supèrior) e 579 å 89 Ma (intercepto inferior), padrão este, bastante similar ao obseryado 
l

para o afloramento \MÂ/D-32.

i

I
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Figura 5.8: Diagrama Concórdia U-Pb TIMS para rochas metabásicas da Sequência Agua

Clara (afloramento \ M/D-33). lnclui imagem de cristais de zircäo obtida através de lupa binocular

(100 a 1509m).

Nas proximidades do contato entre as sequências metavulcanossedimentares

Agua Glare e o Batolito Três Córregos (região de Araçaíba-SP), as rochas graníticas

apresentam granulaçäo média a grossa, são leucocráticas, cinza, equi a inequigranulares,

constituídas por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, biotita e anfibólio. Essas

rochas apresentam-se orientadas e contêm xenólitos de rochas metabásicas com formas

e tamanhos variados (atingem dimensões métricas) e estruturação interna (fotiaçäo)

distinta da encaixante, Os xenólitos são normalmente representados por rochas de

granulação fina, equigranulares, cinza-escuras, compostas predominantemente por

plagioclásio e anfibólio. Três populaçöes de zircão foram concentradas de um xenólito

métrico. Apresentam em lupa binocular hábitos arredondados a prismáticos, mostram-se

límpidos a opacos, com inclusões e fraturas (figura 5.9). Os dados anallticos

posicionaram-se em diagrama concórdia relativamente próximos ao intercepto superior,

indicando idade de 1475 t 7 Ma (figura 5.9). Interessante que as populações de zircão

analisadas não indicaram idades relativas ao Neoproterozóico para o intercepto inferior do

WWD.33
lnterceptos em

579*89 & 1485t68 Ma
5

1869 ¡t
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díagrama, uma vez que representam xenólitos em meio ao Batólito Três Córregos,

formado neste período.
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Figura 5.9: Diagrama Concórdia U-Pb TIMS para rochas metabásicas da Sequência Agua

Clara (afloramento \ 
^ 

/D-78). lncluí imagem de cristais de zircåo obtida através de lupa binocutar
(100 a 150pm).

Adicionalmente, na porção centro-sul, próximo ao contato com o Batolito Três
Córregos oconem veios centimétricos (30 a 50 cm) de rochas riolíticas, que truncam as

rochas calciossilicáticas pertencentes a sequência metavulcanossedimentar Água Clara.
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Apresentam granulaçáo fina a média, cor c¡nza claro, e mineralogia composta
predominantemente por feldspato potássico, plagioclásio, quârtzo e biotita. Foram
real¡zadas análises u-Pb (TlMs) em três frações de zircão de um desses veios (w\A/D-

25). os cristais de zircão apresentam hábitos prismáticos, são translúcidos e normalmente
contem inclusões e fraturas (lupa binocular). 06 dados obtidos, quando analisados em
diagrama concórdia, posicionaram-se relaflvamente próximos ao intercepto superior da
curva, indicando idade de 638 r 12 Ma (figura S.lO).
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F¡gura 5.10: Diagrama concórdia u-pb ÏMs para rochas riolfticas (afloramènto v\,WD-2b). lnclui
imagem de cr¡stais de zircão obflda através de lupa binocutar (1S0 a 20opm).

Tal valor mostra-se pouco supefior ao observado para as rochag graníticas dô
Batolito Três cónegos, ¡ntrusivo na seqüência ,{gua clara, cujas idades u-pb (zircäo)

distr¡buem€e no intervqlo 630-600 Ma, com heranças do intervalo 2100-1900 Ma e
valores menos expressivos em 1700 Ma.

Análises sm-Nd relativas as rochãs metabásicas apresentaram idades modelo do

intervalo 22o0-17oo Ma e valores de tnd positivos ou frácamente negat¡vos, quando
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recalculados para d época de formaçäo (-1500 Ma), suger¡ndo curto perfodo de
residência cruetal dos protolitos des$as rochae. Acrescente-se ainda, que uma análise

relativa a metamargâs acusou ¡dade Sm-Nd, modelo de 17BO Ma, sugerindo mater¡al

fonte do Paleoproterozó¡co superior.

5,2- Sequèncias Metavulcanosaedime ntares Betara e Perau

Síntese Geológica

As sequências metavulcanossedimentares Betara e Pefau (P¡ekars, 1981 e 1984)

ocorrom na porção sul do Teneno Apial, em meio a seqtiênc¡a Votuverava. As relaçöes

dê contato entre as seqi¡ènc¡as Betara/perau (inferior) e Votuvèrava (superior) são ainda
bastante dìscutidas. Apesar das diferenças litológicas entre esses conjuntos, alguns

autores (a exemplo de Ebert et al., 1988) admitem contatos gradacionai6, enquanto outros
(a exemplo de Fiori et al., 1987 e Fiori, 1990) referem-se a contatos tectônicos. Contatos

tectônicos são adm¡tidos com os terrenos granfticos proto a m¡lonfticog dog núcleos

Betara e do Tigre. O emp¡lhamento l¡toestrutural das sequências

metavulcanossedimèntares Perau e Betara fo¡ melhor definido nas áreas com jazimentos

e/ou oconências minerais (Pb, Zn, Ag, Ba), funçäo de detalhamentos geológicos e grande

número de sondagens. As colunas litoestratigráficas nas áreas do Perau e Betara revelam

uma organizaçåo interna muito similar, razåo pela qual seråo abordadas conjuntamentê.

As seqüèncias metevulcanossedimentares Perau e Betara säo representadas por três
conjuntos litológicos principais:

Sequência Metapsamít¡ca (bâsat)

E$ta unidade é representadâ pf¡ncipalmente por pacotes métricos dê quartz¡tos

branöos, de granulometria fina à média, relativamente puros. lntercalam.se pacotes,

também métricos, de quartz¡tos micáceos (muscovita quartzitos), guarao filitos, filitos
grafitosos e fil¡tog rftm¡cos (figura 5.114). såo comung nfveis centimétricos ou mesmo

métricos de quartzitos flnos, homogêneos de coloração amanonada, recr¡stalizados,

possíveis metacherts. As variaçóes litológicas observadas (quartz¡tos, muscovita
quartzitos, quartzo filitos, filitos graf¡tosos) reprosentam o acamâdamento prímário (so).

Destacam-se ainda fe¡ções de granodedescência e á ples€nça de estratificações

cruzadas planares, de pegueno a médio ångulo (figura 5.1 I B), sugerindo ambientes
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deposicionais litorâneos. Estes l¡totipos quârtzít¡cos sustentam a topograf¡a a exemplo das

Serras do Betara e do Descalvado.

Sequência de Mámorcs, Calc¡ossilicáticas e Metamargas (intermediária)

Esta seqüência encontra-se diretamente sobreposta às rochas quartzíticas, sendo

representada princ¡palmento por mármores de cor cinza-olaro, homogêneos a bandados.

Apresentam textura granoblåstica e uma mineralogia constituída essencialmente por

calcita, quarlzo e opacos. Rochas calciossilicáticas intercalam-se aos mármores,

predominando nos nfveis estratigráficos 6uperíores. Såo fâcilmente reconhecidas em

câmpo por seu bândâmento milimétrico a centimétrico com diferentes tonal¡dades (figura

5.11C). De modo geral, as textures såo lepidoblásticas a granoblástlcas € a composiçåo

mineralógica altema nfveis ricos em quartzo, tilossilicatos (muscovita e clorita) e dolomita,

cáracterizando o bândâmento composicional(S0), Filitos grafitosos, de granulação fìna à
méd¡a ocorrem como nlveis centimétricos a métricos subordinadoç.

Destaca-se nesta unídade a presença de rochas metavulcån¡cas com granulaçåo

fina, cor c¡nza clara, constituídas principalmente por guarÞo, fefdspato, sericita e opacos,

localmente contendo cavidades (vesfculas). Foram clâss¡ficádas por Pìekaz (,i984) como

meta-traquitos. Associam-se às rochao metavulcânicas çorpos métricos de sulfeto e/ou
formaçðes feníferas, bem como nlveis de rochas silicáticas finas, por vezes ¡mpregnadas

com óxidos de fero, possíve¡s metaoherts. Estudos realizados pels Mineropar (piekaz,

1984) revelam anomal¡as significativas em Cu, Pb, e Zn. Oconem leitos de sulfeto maclço,

semi-maciço ou disseminado, encaixados em rochas calciossilicáticas e

metacãrbonáticas, com intercalaçóes de metacherts. Podom oconer também nessa

mesma associação lentes ou camadas de barita e níveis enriquecidos em magnetita

(fomação ferrífêra bandada).



Sequência Metapelltica ( superior)

Nos niveis estratigráficos superiores predom¡nâm f¡l¡tos com raras intetcalaçóes dè
rochas câlcioss¡licáticas e quartziticas (figura s.1 I D). Apresentam-se fìnamente fol¡âdos a
bandados, tendo como mineralogla principal o quarEo, seric¡ta-muscovita, biotita, clorita,
i granada, t estaurolita, t grafita, È magnotita e t feldspato. Êstas rochas encontram-se
normalmente intemperizadas, apresentando cor cinza-claro, amarelo mostarda e
ävermelhada. O metamorfismo é de grau baixo, fåcies xisto verde, zona da biotita (b¡otita-

cloritá-muscovita) e zona da granada (almandina-clorita-muscovita). corpos métricos de
rochas metabágicas oconem intércalados concordantemente aos filitos. Represontam
possíveis sills, const¡tufdos pr¡ncipalmente por ânfibólio da série da aÇtinolita-tremolita,
plagioclásio (parciâl ou totalmente substituído por clinozoizita), guârtzo, t biotita, * clorita,
t granada, além de magnetita e de minerais do grupo do epidoto. Estudos petrográficos e
geoqufmicos de corpoe metabásicos quê ocorrem na porção ocidental da sequência
Betara, realizados por Ribeiro et al. (2oos) e Ribeiro (2006) lndicam natureza ortoderivadâ
e um quimismo sugestivo de protol¡tos basálticos subalcalinos, sugestivos de ambiêntes
teclônicos distensivos. Acrescente-se que tal interpretação é similar à observada por
Daitx (1996) em rochas metabásicas da sequência perau (Núcleo do Tigre).



F¡gu¡a 5.11. sequênc¡a Metavulcanossedimentar Betara - sequenc¡a Metapsamltica (basal): A.
Dobras cilíndricas D3 em quartz¡tos com f¡l¡tos intercalados; B. estratificaçáo cruzada em quartzitos

com intercalaçöes de metapel¡tos; sequênc¡a de Mármores, calc¡oss¡l¡cáticas e Metamargas
(intemed¡ária): c. D2 dobras isoclina¡s (D2) em metamargas; sequência Metapellt¡ca
(super¡or): D, clivagens de crenulação em fil¡tos; E. rochas metabás¡cas.



Geoffonolqq¡a daÞ Sgquências MetavuÍcanoçsedimentareq Betara e perau

os egtudos isotópícos realizados para as sequências Betara e perau serão equ¡
discutidoe separadamente e referem-se a análises u-pb (zircão) e subordinadamente sm-
Nd (Tdrh) de corpos de rochas metabásicas intercalâdos concordantemente a sequência
mètapelftica superior.

Sequência Metav ulcanossed imentar Betara

os estudos isotópicos relat¡vos à sequência Betåra concentraram-se em rochas
metabásicas que ocorrem intercaladãs à seqrtènc¡a metapelftica (superior).

Um dos corpos de rocha metabásica analisado, de número de campo LBT_ZA,
ocorre por uma extensåo de cerca de 70 metros ao longo do Rio do salto (porção oriental
estudâda), intercalado çoncordantemente a filitos finamente foliados e rítmicos, Apresenta
cor cinza escura a ocre, e granulaçäo fina nas bordas do corpo e média a grossa em
direçäo ao centro. Foram selecionadas para análises u-pb (TlMs) cinco frações de zircåo
das porçöes ma¡s centrais deste corpo de îocha metabásica com granulaçåo média â
grossa. Essas frações incluem populações de zircão com hábitos príemáticos,

b¡terftinados, com inolusões e poucas fraturas (prismas longos e prismas curtos), bem
como fraçöes onde os cristais eäo xenomórficos. os dados obtidos, quando tratados em
diagrama concórdia (figura 5.12A) distribuem-se relativamente prôximos ao intercêpto
superior, indicando idade de l48gtl 1Ma. Tal valor relativo ao Mesoproterozó¡co
reprêsente a época de cristalizaçåo dos zircóes e conseqüentemente de formaçåo dessas
rochas básicas. A idade obtida é aqu¡ ¡nterpretada como mln¡ma para a deposição da
sequência Betara, possivelmentè bastante próxima desta.
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F¡gura 5.12: D¡agrama concórd¡a u-Pb rlMs para rochas metabásicas da sequência Betara (A:

LBT-74; B: LBT-g). lnclui imagem de crista¡s de z¡rcão obtida através de lupa binocular.



outro corpo anal¡sado através do método u-pb (TIMS; zircäo) referê-se à rocha
metabásica de número de campo LBT-g. ocorre â oeste do afloremento anterior,
intercalado concordantemente a filitos rftmicos da sequência Betara. Apresenta cor ocre,
estrutura foliada e granulação média. Foram selec¡onadas seis populações de zircão
desse corpo, que incluem prlsmas longos com vértices arredondados, contendo inclusões
e fraturas, fragmentos de prismas iregulares e fraturados, cristais com hábitos esféricos,
bem como cristais xenomórficos.

os dados obtidos mostraram-se bastante dlspersos em diagrama concórdia
(figura 5.128), contendo pontos analfticos concordantes em 269g* 2iMa (fragmentos de
prismas inegulares e intensamente fraturados; M-iG), 213sÉ7 Ma. (zircões anedondados,
com formas esféricas; M-lA) e 1475x10 Ma (zircões xenomórficos; M_1D e M_1H).
Ocorrem ainda pontos analíticos distantes da çuÍva Concórdia, rêpresentantes de zircões
prismátícos com vértioes arredondados, bem como f[agmentos de zircão.

Acredita-se que os cristais com hábitos prismáticos levemente a totalmente
é6férioos e fragmentos, dêvam represéntar zircões capturados de rochas encaixantes,
quando da colocação do corpo básico. Refletem idades relacionadas ao emba8amento
(infra-estrutura da sequência Betara). vale ressaltar que ta¡s valores, relat¡vos ao
Arqueano e Paleoproterozóico se mostram relativamente sim¡lares aos observados para o
Núcleo Betara (granodioritoe proto a milonítico$), Kaulfuss (200f). os cristais
xenomórflcos, por orttro lado, tfpicos de rochas de naturezâ básica, devem indicar épocaS
relacionadas à formaçåo deste corpo metabásico. o valor obtido relâtivo ao
Mesoprot'erozóíco (147srlo Ma) se mostra similar ao observado para a amostra de
número de cämpo LBT-07. Tar vâror deve, portanto, representar ¡dades mrnimas
relacionadas å deposição da sequêncla tseterâ.

As análises sm-Nd, realizadss nos litotipos metabåsicos da sequência Betara
apresentãram baixos teores de sm (1,0 a 1,6 ppm), a exceção da amostra de númêro de

campo LET-78 (6,6 ppm). os valores de End, quando carcrrâclos para t=1400Ma se

mostram pos¡t¡vos, vadando de +2 a +5, sugerindo épocas relacionadas a diferenciaçäo
do manto doe protolitos crustais próximas as idades de formaçäo desses l¡totipos
metabásicos.

Adicionalmente, Kaulfuss (200i) obteve idades K-Ar de 604 r 11 Ma e Ar-Ar d6
614 t 2 Ma em muscovitas de quartzitos da sequência Betâra, desenvolvidas ao longo de
planos de baixo a médio ångulo de mergulho, caractÉr¡zando o envolvimento e



resfriamento dessas unidades a isotermas com temperaturas inferiores a 3oo "c, durante

o Neoproterozóico.

Seq uência Metav ulcanossedimentar Perau

Para a seqüência Perau foi realizado estudo isotópico U-pb (SHRlMp), em zircão

de rocha metabásica de granulometria média a grossa, que ocorre na regiäo do perau,

intercalada a metassedimentos pellticos (superior). lmagens obtidas através de

catadoluminescência e luz transmit¡da caracterizam cristais de zircäo com hábitos

disformes, e linhas de crescimento internas sugestivas de crescimento fgneo. Foram

analisadas porçöes internas e de bordas desses cristais, resultado em idade bastante

concordante de 1484116 Ma (Kaulfuss, 2001; figura S.13), similares aos valores

mesoproterozó¡cos obtidos para as rochas metabásicas da Seqüência Betara.
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Figura 5.13: Diagrame concórd¡a u-Pb SHRIMP para rochas metabásicas da sequência perau

(amostra: GKM41). lmagens obtidas através de catodolum¡nescênc¡a.
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Análises sm-Nd relativas a duas amostras de rochas metabásicas apresentaram idades

modelo de 1697 e 1538 Ma e volores de tnd positivos, quando calculados para a época

de formação (-1500 Ma), sugerindo natureza juvenil desse material no Mesoproterozóico.

5,3 - Sequência Metavulcanossedimentar Votuverava

Síntese Geolóoþq

os metassedimentos de baixo grau, distribuidos entre as zonas de cisalhamento
Lancinha (a sul) e Morro Agudo, Ribeira e Agudos Grandes (a norte) são referidos na
literatura como Formação votuverava (Bigarella e salamuni, 19sg). As relaçöes de
contato entre essa sequência e as sequências sotopostas (Betara e perau) såo questões

em aberto. Apesar das diferenças litológicag entre as seqüências Betara/perau e
votuverava, Ebert et al (1988) reconheceu uma história tectonometamórfìca comum para

as sequências Porau e Votuverava. Adm¡te contatos concordantes e gradacionais,

similarmente ao descrito quando do projeto J|CA/MMAJ (19g2). um grande número de
trabalhos, admite, no entanto, limites tectônicos, através de cisalhamentos verticais ou
mesmo zonas de cisalhamênto de baixo ångulo, posicionando a sequência votuverava
sobre as demais (Betara e perau). A sequÇncia votuveravâ é representada
pr¡ncipalmente por rochas metapelíticas (sericita xistos, filitos, ardósias), com

¡ntercalaçöes subordinadas de meta- arenitos, localmente conglomeráticos, raras rochas
carbonáticas e metabas¡tos, estes objeto de estudo geocronológico através do método u-
Pb (zircão).

Fiori et al. (1987) e Fiori (1990) subdividem a Formação votuverava no s@tor

paranaense em três conjuntos, descritos da base para o topo como: Bromado, coloninha
e saivá. No conjunto Bromado predominam fllltos, quârtzltos, metaconglomerados e

filon¡tos. o segundo conjunto é representado por metarenitos, metassiltitos, meta-ritm¡tos

e metaconglomerados, intimamente relac¡onados, froqüent€mente gradados. No conjunto
saivá predominam filitos carbonosos, mármores cinza escuros, metamargas e meta-

ritmitos carbonát¡cos. As rochas metabásicas ocorrem estrututâlmente concordantes com
as sequências metapelíticas (basal). são compostas predominantemente por
trernolita/actinolita, plagioclásio, clorita e epldoto, sugerindo metamorfismo do fácies xisto
verde. Dados litogeoqulmicos obtidos nessas rochas metabásicas por Frasca et al.

(1990)' Daitx (1996), Maniese (1997), Maniese e otiveira (1997 e 1998), Ribeiro (2006) e



Basei et al. (2008) indicam, de um modo geral, filiação de basaltos tolefticos sub-
alcalinos, sugestivos de ambientes distensivos.

Neste domínio ocorrem adicionalmente ¡números corpos graníticos intrusivos, a
exemplo dos maciços Morro Grande, Cerne, Varginha, passa Três, Rio Abaixo, Capivara
e Chacrinha (Fuck et al., 1967; Prazeres Filho et al., 2OO2 e 2003; Cury et al., 2OO3).

Gegcronolooia

valores relât¡voe a ¡dades máximas de sedimentação foÍam obtidos para a
sequência Votuverava, através da análise de zircôes detrít¡cos concentrados de rocha
filftica (pelito-quqrtzosa: HcM-3), que ocore relat¡vamente próxima a zona de
cisalhamento Lancinha. os cristais de zircão foram agrupados em quatro (04) populaçöes
distintas, de acordo com suas tipologias: prismas curtos com vértices arredondados;
cristais prismáticos trânslúcidos; cristais prismát¡cos opacos; cristais arredondados. De
modo geral, as d¡ferentes populações concentraram-se no intervalo de idades de 1g40-
1760 Ma (U-Pb-TIMS), sugerindo áreas fontes paleoproterozóicas. uma das populações,

constitulda por cristais opacog, indicou fontes com idades arqueanas, próximas de 2670
Ma (figura 5.'144).

Basei et al. (2008) utilizando se do método u-pb (sHRlMp) em zircöes detrÍticos
de rochas pelíto-quartzosas, que ocorrem próximas ã reg¡ão do Betara (pR) obteve
valores concentrados em 1.750 Ma,2.200-1.goo Ma,2.400 Ma e 3.200-2.800Ma (figura
5.48). A idade relativa ao final do paleoproterozóico (1.750 Ma), também observada no
afloramento HCM-3, pode ser interpretada como máxima para a sedimentação da
sequência Votuverava, similar aos valores obtidos para as rochas sienogranfticas e
metabásicas dos Núcleos de embasamento do T¡gre, Betara e Apiaí Mirim.

Adicionalmente análises u-pb (lD-TfMS) foram rêâllzadâs em cristais de ziröåo,
concentrados de rochas metabásicas de duas localidades distintas da sequôncia
Votuverava. A primeira, uma rocha metabásÍca localizada nâ porçåo centro sul dêsta
sequência (HcM-or) ¡ndicou ¡dade de 14s1r39Ma, através do alinhamento de très pontos
analíticos, posicionados ao longo de uma discórdia (figura 5.15A). Referem-se a cristais
de zircåo bastánte lfmpidos e prismáticos, sendo o vafor obtido interpretado como relativo
a época de formaçáo e consequente colocação desse corpo básico.

o outro corpo de rocha metabásica anarisado (HcM-16) rocariza-se a norte,
relativamente próximo ao Núcleo petau. Foram seleciqnadas quatro fraçöes de zircão
(prismáticos e límpidos), cujos pontos analíticos se mostraram em d¡agrama concórd¡a,
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bastante concordantes, indicando a idade de 1479x12 Ma, igualmente interpretada como

relativa a época de cristalizaçäo e conseqüente colocaçäo desse corpo (figura 5.158).

SHRIMP ANALYSIS
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Figura 5.15: Diagrama Concórdia U-Pb TIMS para rochas metabásicas da Sequència Votuverava
(amostras:A- HCM-01; B- HCM-16).
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ldades mínimas foram obtidas através de anál¡se u-pb (TlMs) do corpo granítico
Varginha, intrusivo nas sequências metavulcanossed¡mentares Votuverava (603 f 23 Ma,
figura 5.16; Basei et al, 2003).
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Figura 5.16: Diagrama concórdia: análises u-pb (TIMS) em zircão de rocha granftica do corpo

Varginhe (afloramento HCM-j 3).

Anállses sm-Nd relativas a rochas metabásicas apresentaram idades modelo

próximas a 147o Ma, çom valores de €nd positivos, quando calculados para a época de

formaçäo (-1500 Ma), sugerindo natureza juvenil desse material no Mesoproterozóico.
Para os metapelitos as idades modelo concentraram-se próximas de 22oo Ma, indicando
fontes paleoproterozóicas desse matetial.

6. CONTEXTO ESTRUTURAL DOS TERRENOS PALEO E ÍIIESOPROTEROZóICOS

A primeira referència a uma tectôn¡ca de nappes no Teneno Apiaí deve-se a Ebert
(1971). Esta tectônica só volta a ser enfocada a partir da déoada de g0, principalmente

com os trabalhos cle Fiori et al. (1987), Fiori (1990,i991 e 1992), Reis Neto o soares
(1987)' Hasui et al. (1975); Hasui et at. (198a), campanha et at. (1987), satamuni et ar.

(1993), Fassbinder (1990), Daitx (1996) e Kautfuss (2001).
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No âmbito dos compartimentos Mesoproterozóicos (Sequências
Metavulcanossedimentares Betara, perau, ,{gua Clara e Votuverava), o antigo
acamadamento sed¡mentar pode ser facilmente recuperado. De modo geral, é ident¡ficado
por diferenças composicionais, estratificaçóes gradacionais, estratificações cruzadas, ou
mesmo pela alternância de nfveis com diferentes tonalidades.

uma foliação sn está sempre presente paralela ou sub-paralela ao acamadamento
sedimentar (s0). Trata-se de uma foliaçäo de cisalhamento (sc), de baixo a médio ângulo,
responsável pelo fatiamento, lenticularizaçåo e formação de micrólitons, com lineaçöes e
indicadores cinemát¡cos (principalmente relaçöes ss X sc) sugestivos de transporte de
NW para sE. conforme caracter¡zado por F¡or¡ (1990), näo se trata de uma xistosidade, e
sim de uma clivagem ardosiana, uma vez que na maioria dos afloramentos, observa-se
uma fina cristalização de sericita. A intensificação de sn é observada principalmente nas
proximidades das zonas de cisalhamento, a exemplo da zona de cisalhamento Morro
Agudo, Quarenta oitava, Boa Vista e do Betara, onde o est¡ramento se torna mais
pronunciado, com desenvolvimento de muscovitas, biotitas e por vezes granada. outro
importante aspecto desta foliação é seu anastomosamento, formando planos irregulares
com contatos em ângulos. De modo geral, existe consenso entre os autores quanto a
importância dessa foliação de baixo a médio ângulo, paralela a subparalela ao
bandamento composicional, responsável pela lenticularização, fatiamento, formação de
micról¡tons variados, com lineações e indicadores cinemáticos sugest¡vos de transporte de
NW para sE. Existem discordâncias quanto a representar uma superfíc¡e s1 ou s2,
função princ¡palmente de dobras (centimétricas a decimétricas) fechadas a isoclinais,
desenhadas pelas superfícies so ou mesmo s1, normalmente com flancos romp¡dos (D1

ou D2). Adic¡onalmente observam-se superfícies, também de baixo a médio ângulo, que
truncam a foliação anterior sn. Essas superflcies, assim como sn, também referem-se a

uma cl¡vagem ardosiana, com desenvolvimento de ser¡cita e segundo alguns autores
concentram-se em zonas de contatos de litotipos com diferentes comportamentos
reológicos (Daitx, 1996; áreas de canoas e perau), ou próximas de algumas zonas de
cavalgamento, em sistemas duplex (Fiori et al., i9g7a; Salamuni et al., i993).

Deformaçöes posteriores podem ser observadas através de ondurações
centimétr¡cas a métricas e crenulações das superfícies sn, com desenvolvimento de
clivagens espaçadas em posição plano ax¡al. Estes dobramentos forem bem
caracter¡zados nos litotipos metavulcanossedimentares da sequência Betara que ocorrem
no setor ocidental, bem como através da análise de foliações sn em diagramas de



shmidt-Lambert, utilizando-se da projeção polar. No diagrama (figura 6. i a) observa-se
uma dispersão da superfície sn, função de dobramentos cilíndricos (D3), com eixos NE-
sw, horizontalizados (s28wl0). os planos de clivagem (sn+1) apresentam-se com
mergulhos relativamente elevados em posiçäo ptano axial a esse dobramento. As poucas

lineaçöes de estiramento caracterizadas nesses lilotipos posicionam-se principalmente no
quadrante NE com mergulhos relativamente baixos.

observa-se adicionalmente neste diagrama (figura 6.1a) uma dispersão tanto dos
pólos de sn como de sn+1 suger¡ndo redobramentos dessas superfícies (D4). Em campo
são caracterizadas por ondulaçöes, dobras abertas, com o desenvolvimento de clivagens
espaçadas Sn+2, relativamente ortogonais a Sn+,Î, resultando em padrões de
interferência do tipo caixa de ovos. os eixos mostram-se horizontalizados com fracos
mergulhos tanto para o quadrante NW como para sE. As superflcies sn+2 são
verticalizadas e distribuem-se em posiçåo plano axial (figura 6.1a). Este padrão é
relativamente similar ao observado pouco a norte para a sequência Votuverava (figura

6.1b) e para a sequência Água Clara, na regiäo de Araçaíba (figura 6.1c, d), denotando
concordåncía estrutural entre estes litotipos do Terreno Apiaí. A presença de maciços
graníticos intrusivos nos metassedimentos da sequència Agua clara, a exemplo do
Batol¡to Três córregos, modificam substancialmente às superfícies sn, notadamente nas
proximidades dos contatos.

o padrão de dobramentos observado é responsável peras antiformas e sinformas
regionais com eixos normalmente subhorizontalizados (NE/sw) e planos axiais

subverticalizados. sistemas de cisalhamentos transcorrentes associam-se e por vezes
rompem essas estruturas, a exemplo da zona de cisalhamento Lancinha, causando nova

compartimentaçåo tectônica nesses terrenos, conforme caracterizado por Fiori (19g0).

As rochas sienograníticas e granodioríticas do Núcleo Betara, que ocorrem nas
proxim¡dades da zona de cisalhamento Lancinha, apresentam-se intensamente estiradas,

lenticularizadas e recristalizadas, desenvolvendo uma superfície sc que dificulta a

observação de foliaçöes anter¡ores, de baixo a médio ångulo, também presentes nesses

litotipos. Tratam-se de superfícies de cisalhamento com características dúcte¡s à dúctil-
rupteis até completamente rúpteis. observam-se relações ss vs. sc, feldspatos
rotacionados (principalmente nos litotipos granodioríticos), além de sombras de pressão,

que sugerem movimentação destral. os poucos dados obtìdos deste setor, quando

tratados em diagrama de shmidtLambert apresentam-se distribuídos nos quadrantes NW
e sE. Apresentam mergulhos relativamente elevados, sugerindo forte influência da zona



tha (figura 6.1e). A dispersão observada dessas superfícies no

dobramentos tardios.

o $ (.'-13)

Figura 6.1: Diagramas de shmidt-Lambert, a- Sequència metavulcanossedimentar Betara:
dobramento D3, com eixo NE-sw, subhorizontal e D4 com eixo NW-sE, subhorizontal; b-
Sequência metavulcanossedimentar Votuverava: dobramento D3 com eixo NE-SW, subhorizontal e
D4 com e¡xo NW-SE, subhorizontal; c e d- sequência metavurcanossedimentar Água clara:
dobramentos D3 com eixo NE-SW; e- Núcleo Betara: granod¡or¡tos e sienogranitos: superffcies NE-
SW vertical (2. C.Lancinha).
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Os perfis geológicos realizados na porção ocidental do Terreno Apiaí, no âmbito das

sequências Betara e Votuverava e Núcleo de embasamento Betara sintetizam os dados

discutidos. Padrão distinto é observado para as rochas da Sequència Ant¡nha, onde as

superfícies S0 (e näo Sn) encontram-se afetadas pelos dobramentos tardios. (f¡gura 6.2).
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F¡gura 6.2: Perfis Geológicos da Regiäo do Betara, leste do Paraná: A-B setor sul da área de estudo
(Povinho de São Joåo); C-D setor central da área de estudo (Cerne); E-F setor norte da área de estudo
(nio nbaixo¡; cortes assinalados na figura. 4.



7. TERRENOS NEOPROTEROZÓICOS

7.1 Sequências Metavulcanossedimentarès LaJeado e Antinha

Características Geolóoicas e Geocronolóqicas

As seqüênc¡as Lajeado e Antinha distribuem-se entre os compartimentos Agua

Clara (a nor-noroeste ) e Votuverava (a sul-sudeste), sendo a primeira balizada pelas

zonas de cisalhamento Ribeira, F¡gueira e Quarenta Oitava e a segunda posicionada

imediatamente a norte da Zona de Cisalhamento Morro Agudo. predominam nessès

compart¡mentos metarenitos, meta-ritmitos, metassiltitos, metamargas e metacalcár¡os.

Esses l¡totipos são ¡nterpretados por diferentes autores a exemplo de Campanha et al.

(1985, 1986), Dias e Salazar (1987), como representantes de uma seqüência plataformal

de águas rasas, alternando pacotes relat¡vamente espessos de composiçäo carbonática e
psamopelft¡ca. o grau metamórfico é baixo (xisto-verde), preservando estruturas primárias

do tipo marcas onduladas e estratificações cruzadas. Destaca-se ainda nesse

compartimento o maciço granítico de ltaoca, que se mostra intrusivo na seqüência

Lajeado.

Fiori (1992) agrupa as sequências metassed¡menteres Lajeado em très conjuntos

denominados Tacaniça (rochas clásticas), capivara (rochas carbonáticas) e Vuturuvu
(rochas clásticas). observa-se um padrão estrutural mais simples nesses conjuntos,

sugerindo que essas rochas formaram-se após os eventos de cavalgamento registrados

nas demais sequências do Terreno Apiai.

Os principais dados geocronológicos foram obtidos por Campanha et al. (200gb)

através da análise de zircões detríticos de metapsamitos da sequència Lajeado,

utilizando-se do método sHRlMP. os dados analíticos distribuiram-se principalmente no

intervalo 2.200-1.4oo Ma, caracterizando como limite inferior para a deposição dessas

rochas o Mesoproterozó¡co. o limite superior é marcado pelo maciço granítico ltaoca,

intrusivo nessas rochas, com idade u-Pb SHRIMP de 623+-10 Ma ( salazar et al., 2004).

O metagabro de Apiaí, intrus¡vo na seqüència Lajeado, apresenta idades U-pb (SHRlMp)

em zircåo de 877+-8 Ma (Campanha et al., 2009) e U-Pb (TIMS) de 617+-4 Ma

(Hackspacher et al., 2000), necessitando, portanto, de estudos adicionais que melhor
posicionem essas rochas.

Basei et al. (2008) obtiveram valores entre 2200-1800 e 610-590 Ma em zircöes

detríticos de metamargas da sequência Antinha, a norte da região do Betara, sugerindo

épocas de deposição desses metassedimentos relacionadas ao Neoproterozóico.
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Figura 7: Esboço Geológico-Tectônico do Tèrreno Apiaf - leste do Paraná sudeste de Såo

Paulo (Campanha et al.,'1987; Siga Junior et a|.,1995, 2008â, b, c; Basei et a|.,2000; Campos Neto,

2000; Heilbron et al., 2008): 1 - Bacias de Castro i Camarinha [550-540 Mal; 2 - Batólito cranftico

Cunhaporanga [630-600Ma]; 3 - Faixa ttaiacoca lsequência ttaiacoca: 1000-9OO Ma e Sequência

Abapå: 650-630 Mal; 4 - Batólito cranftico Três Córregos [630-600Mal; 5 - Sequência Ägua Clara

[1600-1470Ma1; 6 - Seqüências Lãjeado (L) / Antinha (A) e Sequência tporanga (i) [600Ma]; 7 -
granitóides sin a pós colisionais [580-560Ma]; I - Sequência Votuverava [1500-14S0Ma]; 9 -
Seqüências Perau e Betara [1500-1450Ma1; 10 - granitóides alcalinos proto a milonfticos [1750Ma]
e calcioalcalinos INúcleos do Tigre e Betara; 2200Ma]



7.2. Sequência Metassedimentar lporanga

Características Geolóqicas e Geocronolóoicas

A seqüência lporanga distr¡bui-se segundo uma faixa relativamente estre¡ta e
alongada no sudoeste do estado de São paulo (Campanha et al., 2004 e 2008a). É

balizada a sul pela zona de cisalhamento Agudos Grandes e a norte pela zona de
cisalhamento da Figueira. Predom¡nam metarr¡tmitos finos, com intercalaçöåb de
metaren¡tos, metarcóseos, metaconglometados e metabrechas polimfticas. ocorem
ad¡cionalmente metarritmitos com contribuiçåo carbonática, na forma de lâminas impuras.

o grau metamórfico é baixo (zona da clorita) e a estruturação principal tem direção NE e
mergulho para NW. Apresenta brecha polimlt¡ca basal com clastos de metargílitos,
metarritmitos, filitos, quartzo, quartzitos, metarenitos, metaconglomerados, anfibolitos,

vulcånicas (que ocorrem também sotopostas), gnaisses e granitóides.

Análises u-Pb (sHRlMP) foram realizadas em zircões da rocha metavulcânica
(sotoposta), e em dois clastos de granito da brecha pol¡mftica basal (campanha et al.,

2008a). As idades relat¡vas às rochas vulcânicas apresentaram um padrão bastante

consistente no Neoproterozóico, tanto em núcleos como em bordas de zircäo. A idade
obt¡da de 573t34 Ma foi interpretada como relativa a época de cristalização da rocha
vulcânica. Os zircöes provenientes dos seixos de granito apresentaram idades relativa6

ao final do Neoproterozóico, de 593i1s Ma. Tal valor confere uma idade máx¡ma de sg3
Ma para a sedimentação da seqüência lporanga (Ediacariano). As idades se mostram
pouco mais jovens que as observadas para o corpo granítico de ltaóca (623i10 Ma;

Salazar et al.,2004).

7,3 Faixa ltaiacoca

Sfntese Geolóqica

A Faixa ltaiacoca é representada por uma sequência de rochas
metavulcanossedimentares, que ocorre entre os Batol¡tos Graníticos cunhaporanga (NW)

e Três córregos (sE), no leste do Paraná e sudeste de såo paulo . Apresenta direçåo

geral NE-SW , distribuindo-se segundo uma faixa relat¡vamente estreita (-10 Km de

largura) e alongada (-100 Km de extensão), figura 7.1.
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Figura 7.1: Esboço Geológico da Faixa ltaiacoca: Sequênc¡a Água Clara [c.a.1450Ma]: I - rochas

calciossilicáticas; anfibolitos e metabásicas associadas, 2 - quartz¡tos, 3 - muscovita-granada xistos; Faixa

Ita¡acoca (Sequência Basal) [900-1000Ma]: 4 - metadolomitos estromatol{ticos, S - metamargas, 6 -
rochas metabásicas e anfibolfticas; Fa¡xa lta¡acoca (Sequência Super¡orl [630-650Ma] 7 - metarenitos

feldspáticos e metaconglomerados (subordinados), I - rochas metavulcånicas; 9 - quartzo-xistos, m¡ca-

xistos, filitos e rochas metapellticas; Batol¡tos Graníticos [650€00Ma]: 10 - Batolito Cunhaporanga,

ll - Batolito ïrês Córregos.
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Grande parte das publicações relativa a Faixa ltaiacoca (a exemplo de Almeida,
1956; Trein et al., 1985; Souza , 1990; Reis Neto , 1994 e prazeres Filho et al., i99B)
reconhece uma associação metapsamítica basal, representada principalmente por
metarcóseos , metarenitos feldspáticos com metaconglomerados subordinados, contendo
expressivas intercalaçöes de rochas metavulcânicas (via de regra am¡gdaloidais e
variolfticas), ricas em potássio. As associações superiores são representadas, segundo
esses autores, por metacalcários dolomíticos /metamargas e filitos/ metar¡tmitos
/metarenitos. Alguns autores, no entanto, a exemplo de soares et al., 1gg7; santoro e
Frasca, 1989 e siga Jr et al., 2003b e 2009, discordam da litoestratigrafia proposta e
sugerem que a sequência metapsamítica - metavulcånica, represente uma unidade
superior, discordante da sequência metacarbonática (inferior).

os estudos realizados na porçäo, centro-sul da Faixa ltaiacoca, caracterizaram a
presença de très (3) conjuntos litológicos ma¡ores, representados da base para o topo por
uma associaçåo de rochas metacarbonáticas (1), de metarcóseos com importante
contribuiçao vulcånica e metaconglomerados subordinados (2), e de rochas metapelíticas
e metapsamlticas (3).

A associação inferior é representada predominantemente por metacalcár¡os

dolomíticos com intercalações de níveis de metamargas (cálcio filitos e filitos
carbonáticos), estes últimos presentes princ¡palmente nas porçöes superiores deste
pacote metacarbonático. observa-se em alguns afloramentos dos metacalcár¡os
dolomíticos um bandamento (diferenças de cor/granulometria) com espessuras
normalmente cent¡métr¡cas, sugestivo da estratificação sedimentar original. ocore
também com estrutura maciça, nesse caso, dificultando, a recuperaçåo de informações
sed¡mentares pretéritas. As metamargas apresentam granulometria fina e bandamento
milimétrico a centimétrico, destacado pela alternância de cores cinza-claro, cinza-escuro,
róseo e branca. os metacalcários dofomíticos preservam, mu¡tas vezes, estruturas do tipo
acamamento ondulado e lenticular, laminação climbing, riplles, oólitos, pisólitos e
estratificaçöes cruzadas. oconem bancos de mármores estromatolíticos, em geral, com
formas colunares (figura 7.2). soares et al. (1987) relaciona esta sequência a ambientes
plataformais, de águas rasas e condiçöes levemente redutoras. Fairchild (19g2); sallun
Filho e Fairchild (2004) sugerem adicionalmente, com base no estudo dos estromatólitos,
âmbientes deposicionais com importantes diferenças quanto a luminosidade e/ou
profundidade das águas. lntercalados aos mármores ocorrem níveis de clorita-sericita-
filitos de cor verde - clara (possíveis cinzas vulcânicas ) e na porçäo sul-oriental desta



faixa, de rochas metabásicas (méhicas). Nestas, os cristais de plagioclásio e piroxênio

mostram-se parcial ou totalmente transformados (actinolita, epidoto/zoizita, clorita e

biotita), ind¡cativos de metamorfismo do fácies xisto verde, zonas da clorita e biotita.

Subordinadamente, observa-se nessas rochas metabásicas a presença de hornblenda e

quartzo. Estudos petográficos e geoquímicos realizados por Reis Neto (1994) indicam

composições de basaltos subalcalinos toléiticos, sugestivo de ambientes distensionais.

Nas proximidades do Batolito Granítico Cunhaporanga, os metacalcários

dolomíticos desenvolvem uma mineralogia r¡ca a talco e tremolita, indicativa de

metamorfismo de contato. As idades U-Pb (zircão) relativas ao Batol¡to Cunhaporanga

distribuem-se no inlervalo 630-600 Ma, com heranças (núcleos) entre 2200-1900 Ma e

expressiva concentração em 1700 Ma. Os dados Sm-Nd (idades modelo) distribuem-se

no intervalo 1900-1700 Ma (tnd a 600 Ma = -13 a -9).

Figura 7.2: Estruturas Estromatolfticas em Calcários Dolomfticos.

Na zona de contato desta unidade de metacalcários dolom¡ticos com a unidade

superior, representada princ¡palmente por metarcóseos com intercalaçöes de rochas

metavulcânicas e níveis de metaconglomerados, observá-se um intenso estiramento e

lenticularização dos litotipos, sugestivo de cisalhamentos , indicativos de discordância

entre essas associaçöes. Esta unidade é representada por metarenitos feldspáticos, com

¡ntercalaçöes de rochas metavulcânicas, metavulcanoclásticas e lentes, ou mesmo

bancos métricos de metarenito conglomerático, onde predominam seixos de rochas
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vulcân¡cas e subord¡nadamente de quartzo e metapel¡tos (figura: 7.3A). os seixos
apresentam-se desde angulosos a bem arredondados, com dimensões desde milimétricas

a centimétr¡cas (- l5 cm). cabe assinalar que não foram observados seixos de rochas

carbonáticas nos rfletaconglomerados. os metarenitos preservam um bandamento
gradacional e estrat¡ficações cruzadas, e se mostram imaturos, ricos em clastos de
quartzo e feldspato, sugestivos de fontes granito - gnáissicas. Mineralógicamente os

feldspatos (predominância de microclfnio) se apresentam deformados e com sugestäo de
transporte (anedondamento), o quartzo ocorre como grãos monocristalinos e
policristalinos, e os fragmentos líticos quando presentes referem-se a clastos compostos
normalmente por quartzo e feldspato. A presença de sericita e clorita finamente
cristalizadas na matriz indica metamolismo do fácies xisto verde, zona da clorita. As
rochas metavulcânicas ocorrem como derrames de espessura variável, ¡ntercaladas as
rochas metapsamíticas, com as quais mostram contatos bruscos. observam-se níve¡s
pouco espessos de rochas fifíticas de cor verde-claro (possfveis c¡nzas vulcånicas), bem
como rochas metavulcânicas com clastos de material vulcânico (piroclásticas). Os níveis

vulcân¡cos contém normalmente grande quantidade de varíolas (amigdalas e vesículas),
que se mostram geralmente estiradas (figura: 7.38). Essas rochas apresentam grande
quantidade de feldpato potássico (sanid¡na), opacos e mater¡al devitrificado. As vesículas,
em geral, säo preenchidas por sanidina , quartzo, biotita, alem de carbonatos e opacos
(Reis Neto, 1994). A paragênese metamórfica principal é caracterizada pela presença de
biotita, clorita, sericita e quartzo. Tratam-se provavelmente de traquitos de composição
alcal¡na, sugestivos de ambientes distens¡onais do t¡po r¡ft continental. Apresentam teores
elevados em potássio (60/o a 12o/o) e outros elementos LILE, denotando caráter
ultrapotássico (Reis Neto, 1994).



Figura: 7 .3: Metaren¡tos Conglomeráticos contendo seixos dê rochas vulcånicas e

subordinadamente quartzo e metapelitos (A);.Rochas metavulcånicas amigdaloidais (B).

A associação de topo, pouco representativa nos perfis realizados é representada

principalmente por ortoquartzitos, metarenitos finos a médios de cor branca, com

intercalaçöes de sericita filitos de cor castanha a verde clara, filitos grafitosos,

metarritm¡tos areno-pelitícos, metassiltitos e metarg¡litos. Preservam laminaçöes

horizontais, acamamento microgradacional normal e laminaçöes cruzadas de baixo

ângulo. O contato entre essa associação e a dos metacâlcários dolomíticos sugere ser

gradacional.



Figura:7.4 Dobramentos D2 (e¡xo: S60/40W) em filitos da Faixa ltaiacoca.

Regionalmente, as estruturas primárias presentes (bandamento gradacional,

cl¡mbing, estratificaçöes cruzadas, amigdalas/vesículas e estromatólitos) definem o

acamadamento original (So), indicativo de topo normal. A foliação 51 é reconhecida pela

presença de sericita, clorita, e mais raramente biotita, bem como pelo estiramento de

amigdalas/vesículas, normalmente paralelas a subparalelas ao acamadamento. Esta

foliaçäo 51 se apresenta dobrada (dobras suaves, centimétricas a métricas ) ou mesmo

crenulada, desenvolvendo uma clivagem plano axial 52, mais expressiva nas rochas

metapelíticas-metapsamíticas (f¡gura 7.4). Esse padrão estrutural pode ser observado ao

longo dos perfis real¡zados, bem como nos estereogramas (Shim¡dt-Lambert), que contém

as projeçöes polares da fol¡ação 51 (figuras 7.5 A e 7.6).
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Figura 7.S:Diagrama de shmidt Lambert: (A) - foliaçåo sl; (B) tl t¡neação de estiramento de
amigdalas - contornos indicam densidades das medidas.

Os dados estrutura¡s mostram concentrações das foliações S1 nos quadrantes SE
e NW , sugerindo dobramento( D2 ) aproximadamente cilíndrico, com eixos or¡entados

segundo N20-25E/15-20 (figura 7.5 A). lal padrão de dobramentos (dobras citíndricas e
eixos subhorizontais), sugere superfícies pretér¡tas (s1) com mergulhos de baixo a médio
ângulo. Adicionalmente fo¡ construldo um estereograma (shimidt-Lambert) que contem as

lineações (Ll ) de estiramento das amigdalas observadas ao longo dos três perfis

realizados (Lagoa dos Ribas-são Luiz dos Machados/sul de socavåo; Estrada do
Cerne/Abapå-Herval do Xaxim; Banestado/sul da estrada do Cerne), figura 7.58.
observá-se direções preferenciais N-s com mergulhos de médio ângulo, tanto para norte

como para sul, sugerindo novamente um dobramento cilfndrico (D2). Tal padrão estrutural
se mostra distinto do observado para a maioria dos litotipos distribuídos nos demais
compartimentos tectônicos da porção sul do Terreno Apiaf , caracterizados por uma

deformação controlada por c¡salhamentos de baixo a médio ångulo (transporte para sul),

seguidos por clohrâmentos abertos e c¡salhamentos de alto ängulo (Fiori, 1 990 e 1gg2;

soares et al.,1987), corroborando com a proposta de Hasui et al. (1975) de retirar â Faixa

Itaiacoca dos demais conjuntos litotógicos que compõem o Terreno Ap¡aí.
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Figura 7.6: Perfis ceológicos: AB - Lagoa dos Ribas - Såo Luiz dos Machados; CD - Estrada do

Cerne * Abapä - Herval do Xaxim; EF - Banestado - Ribeiråo das Areias - Olhos d,Agua;

Sequència Água Clara: 1. calciossilicát¡cá; 2. muscov¡tâ-granada-x¡sto; Sequênc¡a ltaiacoca-: 3.

metsdolom¡tos; 4. metamargas; sequência Abâpã: s. metarcóseos, meta@ñglomerados (subord¡nados); 6.

metavulcånicas; 7, quartzo xístos, mica x¡stos, filitos; Batol¡to Cunhaporanga: 8. monzogran¡tos, granodioritos;

Batolito Três Córregos: 9. monzo a sienogÍanitos, granod¡oritos; quartzo monzon¡tos.

Geocronoloqia

Seq u ê n c i a M et ac a rbon át i c a

O estudo geocronológico U-Pb (zircão) da sequência representada
predom¡nantemente por metacalcários dolomíticos, foi realizado em três (03) afloramentos

de rochas metabás¡cas que ocorrem na porçäo sul da Faixa ltaiacoca (figura 7.i;
afloramentos FIT - 14, 15 e 17). As roohas metabásicas foram coletadas de corpos
métricos, que ocorrem intercalados concordantemente com a associação de

metacalcários dolomíticos. Apresentam tonalidades cinza a cinza-esverdeada, granulação

fina a média e foliaçäo incipiente (NE - sw), representando porções mais preservadas da

alteraçäo intempérica.



Os zircões relativos ä rocha metabásica FIT-14, quando analisados através de

¡magens de catodoluminescência e luz transmitida apresentam,de um modo geral, uma

homogeneidade interna, hábitos tabulares, arestas e terminaçöes mal desenvolvidas, são

transparentes e @ntém raras inclusões e fraturas. Os dados anallticos (TIMS) obt¡dos em

hês (3) frações de zircäo apresentaram-se relativamente alinhados e distribuidos em

diagrama U-Pb, interceptando a curva Concórdia na idade de 934 t 36 Ma. (figura 7.7A).

Zircões desta mesma rocha (Flr - 14), quando analisados utilizando-se a técn¡ca sHRlMp
(Laboratórios de Beijing/china) distribuiram-se em diagrama Tera-wasserburg abaixo da

curva, próximos ao intervalo de idades I . 100 - 900 Ma (figura 7.78), denotando

desequilíbrio isotópico.

A rocha metabásica FIT - 15 contém zircöes com hábitos bastante similares aos

anter¡ormente estudados (Flr - 14), conforme ¡lustrado na figura 7 -7c. Foram realizadas

análises (TIMS) de cinco(5) fraçöes de zircão, que apresentaram-se relativamente

alinhadas em diagrama U-Pb, interceptando a curva concórdia na idade de 996È51 Ma

(figura:7.7C).

A rocha metabásica representativa do afloramento FIT 17, distintamente das

demais, contém zircôes com hábitos prismáticos, arestas e biterminações bem

desenvolvidas, såo transparentes com raras inclusóes e fraturâs (figura 7.7D). Foram

realizadas análises (TlMs) de cinco fraçöes de z¡rcão que apresentaram-se relativamente

bem alinhadas em diagrama U-Pb, interceptando a curva concórdia na idade gog t12 Ma

(figura 7.7D). Nesta rocha foi adicionalmente realizada análise através da técnica da

evaporação de monocristal de zircão diretamente em filamento do espectrômetro de

massa (EV-TIMS). Os erros obtidos foram relativamente elevados, e a idade média

calculada foi da ordem de 930 Ma (figura 7.7E).

O padrão de idades U-Pb obtido em zircões dessas rochas metabásicas

dibtribuem-se aprox¡madamente no intervalo 't.000 - 900 Ma, representando o principal

perÍodo de cristalização dësses minerais e portanto, de formação desses l¡totipos básicos.

Tais valores, relativos ao perfodo Toniano, representam idades mlnimas para a deposiçäo

dessa sequência de metacalcár¡os dolomíticos.

ldades modelo Sm-Nd (Tdm), obtidas por Reis Neto (1994) indicam o intervalo

2.100 - 2.000 Ma (Paleoproterozóico), como principal para a diferenciação manto/crosta

dos precursores crustais dessas rochas metabásicas.
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Os estudos geocronológicos U-Pb (zircão) relativos a sequência metapsamítica
(superior) envolveram zircöes detríticos de metarcóseos, bem como de rochas

metavulcân¡cas (região de Abapã e Lagoa dos Ribas; f¡gura 7.1).

Os dados U-Pb (SHRIMP) obt¡dos nos zircões detríticos concentraram-se nos
intervalos 3500-3200 Ma e 2200-1900 Ma, indicando áreas fontes Arqueanas e
Paleoproterozóicas (Basei et al., 2008).

No estudo das sequências metavulcånicas foram selecionadas rochas de cor cinza

a cinza - rosadas, finamente foliadas, contendo varÍolas (vesfculas e am¡gdalas)

m¡limétricas com estiramento pronunciado (AB-i e 078), variedades grossas, com

varfolas centimétricas, pouco deformadas (07A), bem como litotipos finamente foliados

com presença esporádica de varíolas (Hot -2), figura 7.1 .

Os zircöes relativos as rochas metavulcån¡cas AB-1, 07A e O7B foram analisados

utilizando-se da técnica sHRlMP, com estudo prévio de imagens de oatodoluminescênc¡a

e luz refletida (AB-1 e 078: Australian National univerty, canberra e 07A: Beijing/ china).
Predominam zircöes prismáticos, alongados, bem fomados, de cor clara, com zonas

oscilatórias de aspecto turvo nas bordas e linhas de sobrecresc¡mento homogêneas.
Análises de porçöes homogêneas e do centro de zonas oscilâtórias indicaram em

diagramas de Tera-Wasserburg e Concórd¡a idades, de 645130 Ma (figura 7.gA; 078) ,

641t11 Ma (figura 7.88; 074) e 628É18 Ma (figura 7.BCi AB-i).
O afloramento de rochas metavulcånicas (Hoþ2) analisado segundo a técnica

convencional (TIMS), apresenta cristais de zircão (lupa binocular) com hábitos
pr¡smát¡cos, normalmente alongados, translúcidos, r¡cos em inclusões. Os dados
analfticos relativos a kês (3) fraçöes d¡st¡ntas de zircão, distribuiram-se em diagrama

concórdia próximos ao intercepto superior, indicando ¡dade de 636t30 Ma (figura 7.gD),

relativamente próxima aos valores obt¡dos para os demais afloramentos.

As idades Neoproterozóicas, do intervalo 645 - 628 Ma, são aqui interpretadas

como relàcionadas à época de cristalizaçåo dos zircões e conseqüente formaçåo dessas
rochas vulcânicas.

Dados isotópicos do intervalo 628 - 610 Ma, foram obtidos através do método K-Ar

em sericitas finas (menor que 2p) de filitos e rochas metavulcânicas desta porcão da
Faixa ltaiacoca, caracterizando épocas relativas ao resfriamento dessas rochas (Basei,

¡nédito).



Adicionalmente idades modelo Sm - Nd (TDM) obtidas neste trabalho e por Reis

Neto (1994) indicam o intervalo 2.800 - 2.600 Ma como principal período de diferenciaçâo

do manto dos precursores crustais dessas rochas vulcânicas. Os valores de tnd, quando

calculados para a época de formação dessas rochas (630 Ma) se mostram bastante

negat¡vos (-2O à -17), caracterizando longo período de residência crustaf.
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Figura 7.8: Análises u-Pb de rochas metavulcånicas intercaladas aos metarcóseos da Faixa

Ita¡acoca: Diagrama Tera wasserburg (sRHlMP) de zircões de rochas metavulcånicas (A, B e c;
imagens de zircöes obtidas por catodoluminescência). Diagrama concórdia (TlMs) de zircöes de

rochas metavulcånicas (D; imagens de zircöes obtìdas por lupa binocular).
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8. CONSTDERAçÕES FtNAIS:

O quadro geocronológico atualmente disponível para o Terreno Apiaí modifica

substancialmente mu¡tas das propostas de subdivisões (Grupos, Supergrupos) e
empilhamentos estrat¡gráficos conhecidos na literatura. Nesse contexto, uma discussão

integrada desse terreno e tentat¡vamente comparativa com cinturões similares, permite

destacar alguns pontos de grande ¡mportância relacionado à evolução tectônica do
Terreno Apiaí.

- Os núcleos granito-gnáissicos proto a miloníticos (Betara e Tigre) formados

durante o Paleoproterozóico (-2-200 Ma), com heranças arqueanas (- 2.BOO Ma), que

ocorrem na porção sul do Terreno Ap¡aí, pouco a norte da Zona de Cisalhamento

Lancinha, representam restos do embasamento ("basement inliers": entre o cráton do
Paranapanema e o Complexo Atuba).

- lmportantes registros magmáticos (sienogranitos/metabásicas) ocorrem

associados tectonicamente a esses núcleos de embasamento, com assinaturas
geoquímicas indicativas de regimes extensionais do final do paleoproterozó¡co (1790-

1750 Ma). Essas rochas com estruturas proto a m¡lonlt¡cas apresentam também contatos

tectôn¡cos com as seqüências metavulcanossedimentares adjacentes (Betara, perau, e
Agua clara), cujas idados mfnimas de sed¡mentação relacionam-se ao Mesoproterozóico
(1.600-1.450 Ma). Representam, neste caso, idades U-pb (zircão) obtidas principalmente

em rochas metabásicas cujos dados geoquímicos indicam naturezä predominantemente

basált¡ca, com caracter toleltico 6ub-aloalino, sugestivo de ambientes distensivos (Frasca

et al., 1990; Reis Neto, 1994; Maniesi e Oliveira, 1997 e 1998; Daitx, 1996 e 1998; Weber

et al., 2003; Ribeiro, 2006; Siga Júnior et al., 2010). Essas rochas metabásicas indicam

adicionalmente origem a partir de material juvenil mesoproterozóico, conforme idades sm-

Nd (Tdm) desse período e distribuição em diagramas tndxT e tndxtsr (figuras g.1 A e

B).
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Figura 8.1: Diagramas Epsilon Nd vs. Epsilon Sr e Epsilon Nd vs. Tempo (Depaolo,19gg).

Tal quadro sugere o desenvolvimento de bacias extensionais (rifts continentais)

com magmatismo e sedimentação associada do final do paleoproterozóico (l.790-1.750

Ma) e do Mesoproterozóico (1 .600-1.450 Ma). Tais processos parecem ter se iniciado ao
final do Paf eoproterozóico evoluindo para bacias mais amplas durante o

Mesoproterozóico. Reg¡stros similares foram assinalados pouco ma¡s a nor-nordeste

desse terreno, nas seguènc¡as metavulcanossedimentares Serra do ltaberaba (-1400 Ma,

Juliani et al., 2000) e São Roque, neste caso a¡nda objeto de discussões (-1750 Ma: Van
Shumus et al., 1986 e Oliveira et al., 2008; 630Ma: Hackspacher et al., 2000). No

continente sul-Americano registros geológicos s¡m¡lares desses ¡ntervalos de idade såo

reconhecidos de modo descontinuo ao longo de grande parte de sua porção centro-
oriental (e.9, Província Borborema, Sistema Espinhaço, Grupo Chapada Diamantina,

Grupo São João Del Rei, Província Tocantins, Faixa Ribeira, Cinturão Tandilia, NW da

Argentina e Terrenos Piedra Alta-Nico Perez, no uruguai), conforme discutido em Br¡to

Neves et al. (1995). Essas cicatrizes, embora descontínuas, apresentam expressivo

alinhamento na porçäo or¡ental brasileira, sugerindo processos de ruptura de grande

magnitude neste período. Também ocorrem de modo descontínuo na contra-parte

africana a exemplo dos cinturões desenvolvidos nas bordas do cráton do congo (Kaoko e
Damara Belts: Tegtmeyer e Kröner, 1985; Seth et al, 2005 e 2008; Goscombee e Gray ,



2007; Kröner et al, 2004; Becker et al, 2006; Chemale Junior et al, 2OO3) , sul do Cráton

do Kalahari (Hanson et al, 2004 a e 2006), SE do Cráton do Congo e Afr¡ca Central-

Kibaran Belts (Kokonyang¡ et al , 2006; Alonso e Theunisse, 1998), Kaapvaal Cráton
(Hanson et al, 2004 b; Mapeo e al, 2004), W Anti-Atlas/Marocco (casquet et al, 2004(, SE
West Africa Cráton (Caby, 2OO3) e Northern Zimbabwe e Cráton (Oliver et al, 199g),

assinalados na figura 1-a.

Esses registros tafrogenéticos variam ém magnitude e extensão e såo, na maioria

das vezes, caracterizados como rifts crustais com magmatismo de natureza alcalina ou

sub-alcalina e sedimentação associada. Representam ¡mportantes cicatrizes relac¡onadas

a processos de ruptura de grandes massas continentais aglutinadas durante o

Paleoproterozóico (Supêrcont¡nente Columbia, Rogers & Santosh, 2002).

Distintamente, nesse período (1750-1450 Ma), regimes tectôn¡cos associados a
at¡vidades orogênicas são bem conhecidos, a exemplo de cinturões da Amazônia

Ocidental (Tassinari e Macambira, 19gg). Representam, nesse caso, cinturões

acrescionários associados a aglutinação de blocos antigos.

- Padrão distinto é observado para a Faixa ltaiacoca, onde o estudo geológico-

geocronológico caracterizou a existência de dois conjuntos litológicos temporälmente

distintos, o primeiro representado por uma associação plataformal carbonática com idades

mínimas de deposição relac¡onadas ao final do Mosoprote rozÍico I ¡nfcio do

Neoproterozóico (1.030-900 Ma). O segundo conjunto é representado principalmente por

metarcóseos/metavulcånicas/metaconglomerados/metapelitos, com idades de deposição

relacionadas ao Neoproterozóico (645-628 Ma).

As rochas metabás¡câs com idades U-Pb (zircão) do infcio do Neoproterozóico

(1030-900 Ma), associadas as sequèncias metacarbonáticas da Faixa ltaiacoca,

apresentam idades modelo (Tdm) relativas ao Paleoproterozóico (22OO-2OO0 Ma), com

valores de tnd negativos (figura 8.18). Tal padrão sugere natureza crustal desse mâtsrial,

quando de sua formação, no início do Neoproterozóico. Os dados petrográficos e
geoquímicos obtidos por Reis Neto (1994), indicam composiçöes de basaltos subalcalinos

toleíticos, sugestivo dê ambientês distensiona¡s.

As rochas metavulcân¡cas amigdaloidais com idâdes do final do Neoproterozóico
(645-628 Ma), associadas aos metapsamitos da sequència ltaiacoca, apresentam idades

modelo (Tdm) relat¡vas ao Arqueano (2800-2600 Ma) e valores tnd bastante negativos

(-17 a -2O), sugestivos do envolv¡mento de matêrial de origem crustal na gênese dessas



rochas. Referem-se provavelmente a traquitos de composição alcalina, sugest¡vos de

ambientes distensivos, tipo rift continental (Re¡s Neto, 1994).

Os valores U-Pb (zircão) relativos ao Neoproterozóico säo bastante próximos as

idades K-Ar (fraçäo fina/seric¡tas), do intervalo 628-610 Ma, obtidas em metamargas

(associação inferior) e metarcóseos e f¡litos (associação superior). Caracterizam épocas

relacionadas ao metamorfismo /resfriamento da Faixa ltaiacoca, sugerindo um intervalo

relativamente curto entre a deposiçäo /vulcanismo da sequência super¡or e o fechamento

dessa bacia. Destaca-se ainda que as idades de formação dessas rochas vulcånicas (645

- 628 Ma) são bastante próximas as observadas para os batolitos graníticos Três

Córregos e Cunhaporanga (630-600 Ma; Prazeres Filho, 2005), possíveis arcos

magmáticos. Esse conjunto vulcånico poderia, nesse contexto, representar parte do arco

vulcånico preservado entre os batolitos graníticos.

Os períodos assinalados, relacionam-se num contexto tectônico a processos de

ruptura do Supercontinente Rodínia (metabásicas de natureza toleítica/subalcalina: I .030-

900 Ma) e a processos deposicionais associados a aglutinaçåo do Supercontinente

Gondwana (metatraquitos ultrapotássicos : 645-628 Ma).

Propöe-se, que o termo sequência ltaiacoca utilizado para as rochas dessa faixa

represente o conjunto de metacalcários dolomfticos (Almeida, 1956), e que se utilize para

o conjunto de metarcóseos / metavulcånicas / filitos o termo sequência Abapã (Trein et al.,

1985).

A zona de cisalhamento ltapirapuã, ao nosso ver é responsável pela colocação

lado a lado de terrenos com ¡mportantes d¡ferenças litológicas, estrutura¡s, metamórficas e
isotópicas. Ao norte desta zona de cisalhamento ocorrem as seqüências

metavulcanossedimentares ltaiacoca e Abapã, cujos padrões isotópicos, metamórficos-

estruturais são dist¡ntos das seqüências que ocorrem a sul da mesma. O Batolito

Granítico Cunhaporanga se mostra intrusivo nas seqüèncias ltaiacoca/Abapã,

d¡stintamente do Batol¡to Grânítico Três Córregos, balizado a norte pela zona de

cisalhamento ltapirapuã e ¡ntrusivo na seqüências metavulcanossedimentares Água

Clara.

- Através do estudo isotópico realizado, notadamente em zircão, foram

tentativamente elaboradas colunas l¡toestrat¡gráficas (tectonoestratigráficas) envolvendo

as sequências metavulcanossedimentares do terreno Apiaí (figura 8.2). Nesta figura

encontram-se representadas, de modo bastante prel¡minar, uma coluna relativa às

sequências metassedimentares pertencentes ao terreno a sul (Complexo Atuba), baseada



pr¡nc¡palmente em dados obt¡dos por Cury (2009) em rochas possivelmente associadas

ao Complexo Turvo-Cajat¡ e Capiru.

Acrescente-se ainda que mu¡tos dos registros relativos ao Neoproterozóico

(Lajeado, Antinha, lporanga) ocorrem em meio a sequências associadas ao final do

Paleoproterozóico e do Mesoproterozóico, caracterizando a importåncia dessas cicatrizes

antigas no estabelèc¡mento do quadro tectônico Criogeniano e Ediacariano. Os registros

Ediacarianos distribuem-se com maior ou menor expressão ao longo de todo Terreno

Apiai, bem como no Complexo Atuba, sugerindo uma história depos¡c¡onal sin a pós

colagem desses terrenos.

Llj:l Fâæ t ::-=l E E1,t f¡¡ I.-.1,1 L_ _J L=ìi f 
:'t

1 2 3 4 5 6 7 A 9 lO

Figura 8.2: Proposta envolvendo litoestratigrafla e idades do Terreno Apiaf 1: metapsamitos

(metaconglomerados quando assinalado); 2: metacarbonatos, com estromatólitos quando

assinalados; 3: metapelitos; 4: metapelitos (metaconglomerados quando assinalado); S:

metaconglomerados; 6: metavulcånicas félsicas; Z: metabásicas; 8: granitóides tipo A; 9:

gran¡tó¡des proto a milonlt¡cos (Núcleos do Tigre ê Betara); 10: rochas gnáissico-

migmatft¡cas do Complexo Atubai (A- Água Clara. B- Votuver¿va e pemu, C- Itaicoca, D-

Lageado, E- Capiru,, F- Iporanga e Antinha, G- Castro.e H- Camarinha).
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- O padrão geológico-geocronológ¡co observado para o Terreno Apiaí, aliado ao

padrão estrutural sugere que a colocação desses terrenos a níveis crustais superiores

tenha oconido durante o Neoproterozóico, função de uma tectônica controlada em grande

parte por cisalhamentos, conforme valores K-Ar/Ar-Ar entre 600-614 Ma. Valores do

intervalo 580-560 Ma referem-se a época de colocaçåo dos corpos granlt¡cos tardi a pós-

tectônicos, a exemplo dos maciços do Cerne, Passa Três, Rio Abaixo, Capivara, Capão

Bonito, Correas, Sguário e Carambei e desenvolvimento de bacias sedimentares, a

exemplo de Castro e Camarinha.

O atual quadro tectônico, estabelecido no final do Neoproterozóico, com registros

que ating¡ram o Cambriano, parece ser o resultado de processos de colagens

relacionadas a formação do Gondwana Ocidental. Neste processo de aglutinação tem

fundamental ¡mportånc¡â as Zonas de C¡salhamento ltapirapuã e Lancinha, que balizam

distintos compartimentos tectônicos (ltaiacoca/Apiaí e Apiaf/Atuba). Representam

importantes zonas de cisalhamento que no Neoproterozóico colocam lado a lado terrenos

com características estruturais, metamórficas e ¡sotóp¡cas distintas. Neste contexto a zona

de cisalhamento Lanc¡nha, com rejeitos est¡mados da ordem de 200 km (Fiori, 1990), teve

fundamental ¡mpoÍtåncia na colagem dos terrenos Apiaí e Atuba. Os dados atualmente

disponíveis, relativos ao Complexo Atuba, caracterizam sistemas de nappes com

vergência para W-NW, que colocam seqüências metassedimentares de alto grau

(Complexo Turvo-Cajati) por sobre terrenos gnáissico-migmatíticos. A aloctonia envolvida

dificulta, portanto, reconstruções paleogeográficas simplistas, que não levam em conta

colisões laterais, presença de blocos, microplacas envolvidas na colagem quando da

aglutinação do Gondwana.

- O Terreno Apiaí guarda, portanto, ¡mportantes registros da h¡stór¡a Estateriana,

Calaminiana, Toniana, bem como do Criogeniano-Ediacariano. Registros deformac¡onais

e metamórficos pré-Ediacarianos não foram caracterizados, suger¡ndo que na história

Calaminiana-Toniana predom¡naram regimes distensivos, associados muito

provavelmente a ambientes cratôn¡cos. No C¡nturão Kaoko, margem SW do Cráton do

Congo (NW da Namíbia) Kroner et al (2004) e Goscombe e Gray (2007) caracterizaram

dois eventos distintos de magmatismo com idades U-Pb (zircåo) próximas de 1750 Ma e

entre 1520-1450 Ma. Referem-se principalmente a rochas de composiçäo granítica-

granodiorítica migmatizadas, gnáissificadas, que ocorrem no setor central e leste do

cinturåo. Mencionam a presença de metassedimentos intercalados (baixa proporção) de



idade desconhecida. Os eventos metamórficos de médio a alto grau referem-se ao

neoproterozóico, com idades entre 650-580 Ma (metassedimentos e m¡gmatitos do setor

oeste e central do cinturão). Dist¡ntamente Seth et al (2003 e 2005) reconhecem na

margem SW do Cráton do Kongo, sul de Angola (terrenos mais ¡nternos da unidade

Epembe) metassedimentos de alto grau, cujos zircöes mostram sobrecrescimento

(bordas) com idades SHRIMP entre 1520-1510 Ma (fácies granulito). Granadas e safir¡nas

estudadas (Pb-Pb-lixiviados) apresentaram idades entre 1490-1450 Ma, interpretadas

como relativo à fase de descompressão.
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Tabela 1- Sumár¡o dos dados geoc¡onológicos das sequências metavulcanossed¡mentares do Terreno Apial
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