
PETROLOG1A E «OCBONOLOGIA DO BATÒUTO GRANfTICO DE
CAÇAPAVA DO SUL, RS

ABSTRACT

The bathollth of Caçapava do Sul, Brazil, is mad* up of granitic
rocks represented by laucogranltes, syenogranites, nonzogranites andgra
nodlorltes, settled up in a complex way.These rocks represent a calc-aT
kaline suits of compressional tectonic setting. The general cltaracteris
tics described with respect to its petrography,chemical composition and"
geological setting is similar to the plutons of nesozone.

The pluton intruded the metaaorphic rocks of the Vacacai formation
and the type of emplacement mechanism waa forceful.According to the Rb-
Sr total rock isochron age determinations its consolidation took place
in Cambrian, a result which agrees with a previous K-Ar mineral ages de
terminations. ~

The intrusion occurred at the end of the Brazilian orogenic cycle,
when the metamorphic and folding phenomena were already ceased and the
morphogenesis was in progress since the temperature for radiometric ar
gon retention was reached rapidly. ~

IKTRODCÇÃO

O Batólito Cranltico de Caçapava do Sul , mapeado e descrito origi
nalmente por LEIMZ *t al<í.(1941), constitui-se na ocorrência mais clãs
Bica de rochas granitlcas referida,desde longa data,na literatura geolo
gica do Rio Grande do Sul.As peculiaridades deste maciço,entrrtanto,tem
sido objeto de discussão e controvérsia entre aqueles que realizaram ai
gum estudo ou observação sobre a sua natureza,suas relações de contato
com as rochas encaixantes, seu posicionamento tectônico e sua idade geo
lógica.

EM vista disso, os autores do presente trabalho decidiram pela rea
lização de estudos alicerçados em dados petrogrãficos,geoquiinicos e geõ
cronológicos que pudessem contribuir com novas informações relativas ã
composição e idade radiométrica desse batólito.

HISTÓRICO DOS ESTUDOS VA REGIÃO

Conquanto o "Cranito de Caçapava" tenha sido individualizado no ma
pa geológico do grau de Caçapava do Sul, na escala 1:250.000(RIBEIRO ei
nlíir,196»),como sendo um batólito de forma aproximadamente dõmica, com
eixo maior orientado na direção norte-sul e tendo cerca de vinte e cin
co quilômetros de comprimento por dez quilômetros de largura máxlna, to
das as descriçõ-» petrogríficas referidas,também por outros autores, fã
Iam da sua heterogeneldade composicional, com as rochas variando de grã
nitos a granodivritos.

Mo que se relaciona aos aspectos texturais e estruturais, LEINZ et
alli.(1941),citam porções railonitizadas,enquanto RIBEIRO «t alii. (1966)
referem a presença de estruturas planares,mesmo onde os contato* com as
encaixantes são bruscos, mostrando-se a rocha granitica foliada e desen
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volvendo-se a clássica textura protoclistica, coa milonltização parcial
dos minerais. Segundo BXTBNCOORT(1»S3)# independentemente do tipo compo
sicional,as rochas granltlcas apresentam-se foliadas, cot a estrutura plã
nar mais fortemente marcada xtm zona de borda âo corpo. Esta foliação e
delineada pelo forte estiramento e achatamento de grãos de quartzo e de
feldspatos, além do alinhamento dimensional e descontínuo de minerais pia
cóides e prismáticos alongados. KARTMMM SNARDI (1983),incluíram o macT
ço de Caçapava num suposto grupo de rochas graníticas foliadas e netanor
fisadas,composto de jnalsses tonalíticos e metagranltoldes de baixo grauT

Quanto as relações de contato,LElMS «t alii. (1941)cltam que os xi.%
to» atravessados pelo granito sofreram metamorfose téralca local, trans
formando-se em cornubianitos. Corforme RIBEIRO «t a lii. (1966), o "Grani
to de Caçapava" e totalmente envolvido pelas rochas "metassediioentares ê
metavulcanicas da Formação Vacacai,encontrando-se numerosas apõfises de
tamanho diverso,concordantes e discordantes. Para estes autores,os efei
tos becãnicos da intrusão da massa granítica principal são claranente vT
slveis em seu redor. Na zona marginal ao granito desenvolveu-se um pã
drio de fraturamentos e falhamentos característicos. Também na zona aár
ginal ao granito, as rochas metamórf icas de textura e mineralogia cornu
blanítlca mostram corrugações e pequenas dobras .Assim,o estilo de defor
mação ao redor da massa granltica está claramente relacionado ao plutãõ
inâLcando que o mesmo foi intrusivo, forçando seu caminho através das ro
chás que o envolvem. As falhas radiais e corrugações induzidas nas rõ
chás raetamôrficas envolventes são uma boa indicação de que o plutão dê
Caçapava forcou o seu caminho ascendente na crosta e,portanto,no presen
te nível de afloramento,é intrusivo. Estas falhas e fraturas, sendo fei
ção predominantes,indicam que as rochas se encontrava» relativamente rT
gidas. O desenvolvimento de uma auréola de metamorfismo de contato rela
tivamente estreita,com rápida variação lateral do grau de metaoorfisao,
indica que,no momento da localização do granito,havia um* importante dl
ferença de temperatura entre este e as rochas encaixantes.Na opinião de
BITENCOURTU983) .contudo,o contato entre as rochas graníticas e a seqflên
cia metamórfica é, na naioria dos casos,do tipo normal e concordante eT
em nenhum dos dois casos foi observado o desenvolvimento de cornubianí
tos t'picos sobre as laetamõrficas regionais. A autora refere ainda que
os metamorfitos registram evidências de duas fases de metamorfismo regio
nal (fades anfibolito e xistos verdes)e una terceira fase de deformação
de caráter estritamente mecânico, concluindo que o corpo granitico , ou
parte dele,participou da segunda fase metamórfico-defomacional, constl
tuindo,portanto,rochas metagraníticas que atuaram como um anteparo rígl
do ã terceira fase de deformação dos metamorfitos. Estas rochas metantõr
ficas que contornam o Batólito de Caçapava «descritas por BnsroURT(1933T
como Complexo Metamóríico Passo Feio,adquiren direção aproximadamente
norte-sul na área adjacente â borda leste do corpo,_dispondo-se numa es
trutura antiformal com o granito ocupando uaa posição de núcleo. ~

Com referência aos dados geocronolõgicos existentes na literatura,
ROBERTSON (1966) cita P.Hurley do Instituto de Tecnologia de Massachusetts
que lhe informou (comunicação escrita)o resultado de una datação K-Ar em
biotita, de uma amostra do Batólito de Caçapava,no valor de 506 m.a..Ml
NIOLI » KAMASHITA(1971) ,verificaram que as datações K-Ar, efetuadas por
eles no Cranito de Caçapava,indicaram em feldspato potãsslco (SPX 0501)
uma idade de S56130 .it.a.,enquanto as realizadas em biotita» (SPK 1068 e
SPK 1102)acusaram,respectivamente, 593*35 e 583í30 ra.a..CORDANI et alii.
(1974),apresentaram uma isócrona de referência Rb-Sr,no valor de 610 n.a.
traçada pelos pontos analíticos de amostras pertencentes aos maciços de
Caçapava{262 e 2'tf*),de Lavras e de granito» associados ã "Formação Cam
bal" que aparecem ao norte de Lavra* do Sul,concluindo que o valor é se
melhante ao encontrado para a isõcrona de referência de 650 ro.a. das rõ
chás graníticas da região oriental do Escudo Sul-rio-grancense, devendo
possuir a mesma significação(fase sintectõnlca do Ciclo Brasiliano).Ain
da segundo este* autores,dois pontos analíticos(2ffu e 263) afastaram-se*
da referida isõcrona, com idades convencionais mais novas e próximas de
500 m.a.,correspondendo a variedades equigranulares,tipicamente pós-tec
tônicas/ que aparecem no maciço de Caçapava. _ "*

Recentemente, num trabalho de síntese da variação composicionaldas
rochas graníticas do Ciclo Brasiliano do Escudo Sul-rlo-grandense, JOST
«t alii. (1984)afirnan que granitóides da fase sintectônica no setor ori
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ental são raros • incluem o Grantto Caçapava.Ma opinião destes autores,
dados estruturais(BXTBVCOORT ,1903)mostra*i que o Grani to caçapava é po
llfásieo e que sua porção externa e as apõfises mais antigas foram, rei
pectivamente, deformadas • dobradas juntamente con o envelope de epimi
tanorfitos racionais. ~

Toda essa. controvérsia, advinda com a leitura dos artigos que fazem
referências ao Batólito de Caçapava.deixou clara,aos autores deste tra
balho.a necessidade da retomada do sett estudo para se obter sais elemen
tos petrogrSfleos • dados sobrei a sua composição e idades radicnwtricai
que pudesse* propiciar novas conclusões relativas a sua natureza e evo
luçio geológica, ~

WATEWAI. B MÉTODOS

Ma primeira etapa d* realização Oeste trabalho fora» percorridas as
rodovias que atravessam o Batâlito de Caçapava e feitas anotações de can
po,coa a coleta d* cinqüenta amostras representativas das variedades pe
trõgrfifleas que compõem o comltxo grani tico (Figura 1). De posseda anos
tragam realizada foi descrita,inicialmente,a petrografia das rochas era
lâminas delgadas,cosi o auxilio do microscópio de polarização.

As anSlises químicas dos elementos maiores,de amostras selecionadas,
fora* obtidas junto ao Laboratório de Geocpilmica do Instituto de Geoci
ências da DFHGS,'« acordo com os seguintes mêtodo*:SiOj,Ti02,M,0, ,Cao7
KjO e P20», por » -çectrometrla de fluorescência de ralos X; HnO , MgO e
MatO, por espe* » >atria de absorção atômica; FeO, por volumetria; HiO"
• perda ao foc . jer gravimetria.

As dataçt * t < idiomitricas foram realizadas no Centro de Pesquisas
Gsoeronologic .*- Jo Instituto de Geociências da USP,pelo método Rb-Sr, a
partir de awe* ms escolhidas^com base nos teores de rubidio e de estxcn
cio àeteimlm-P: * xxr flnorescancia de raios X,com erro experimental de
Í2,B%. Has are kras con baixos teores de um ou outro desses elertentos,
os valores for v calculados por diluição isotõpica,com erro analítico es
tinado de ±0,5- As análises isotõpicaa das razões (Sr*7/5r'*)n, cora er
10 experimer.v ', médio de iO,0003,foram obtidas num espectrônetro de mas
sa Varíant-t-t ,modelo TB-S,acoplado on ling ao computador HP-OSSSB, con
fome descr -. - por KAWASHITA «t alíi. U9»3), As relações isotópicas dê
Br, determii»ias no mesmo periodo,em duas amostras de carbonato de es
treneio padr^^,acusaram os seguintes valores«ff»S-Pí7:(SrtT/Srif)_ igual
a 0,71024 to 30006(2<r),em cinco análises distintas;SrH(BtA): Sr»7/Sr#')„*•
0,70600 *0,0t-06(20), em quatro análises diferentes. Por último, a cons
tanta para o fjb,empregada nos cálculos foi XKb*7»l,42 x 10*11 anos'1 . ~

Do ponto d* vista petrogrãfico,o Bat5llto de Caçapava nio constitui
um maciço de composição uniforme,pois as variedades observadas apresen
tam cores distintas que realçam no campo a haterogeneidade lltológicadõ
complexo. As rochas que o compõem sio,principalmente,granltos com varia
ções ate granodiorltos. ~

O tipo petrogrâfico mais filsico corresponde a um leucogranito de
cor rosa-avemelhada e granulaçio uniforme media a fina,com ou sem orl
entação. Bata rocha ocorre,predominante»ent«,na parte nordeste em diri
çao aos cerros do Reginaldo • do Hilário (pontos 4,7 » í),na extremidade
sul-sudosste (ponto 41) ,m mm alguns locais mais internos (pontos 7,15 e Jí)
da massa batolXtiea.Bo ponto tf ob«ervou-se leve disposição orientada dos
minerais. O feldspato alcallno ê o principal constituinte apresentando-
se, normalmente ,anfdrlco e sem geminação. 0 tamanho médio dos grãos está
compreendido entre 1,0-2,0 mm,com os maiores atingindo até 5,0 mm de can
primento. Nestes últimos,soneamento na composição é comum,bem como peque
nas inclusões de outros minerais como plagioclasio e quartzo. Asjeztitas
não são abundantes,»» apareçam constituindo finos filmes, os grãos de»
se mineral são relativamente límpidos e as características ópticas suge
rem tratar-se do ortoclásio. O plagioclasio forma cristais tabular** SOD
édricos, embora os contornos sejam bastante irregulares, o tamanho médio
dos grãos acha-se compreendido entre 0,5-3,5 mm de comprimento.Macia po
llsslntstiea e zoneamento composicional estão presentes. Os grãos mos.
tram-se bastante límpidos com alguns adusando,em certas partes, pequena
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alteração a sericita. O quartzo apresenta-se anédrico e intersticial,de
tamanho variável,com o diâmetro médio dos grãos situado entre 0,1-0,8inn.
A extinção ê ondulante e minnequitos são raros e pouco desenvolvidos. A
biotita i muito rara e as palhetas são pequenas. A nuscovita c ainda rta
is escassa, estando presente ao longo de algumas fissuras na rocha .A cio
xita e grãozinhos de óxiâos de ferro são Drodutos da alteração de algu
mas biotitas.

Granitos normais do tipo sieno e monzogranito constituem a calor par
te do Batõlito de Caçapava. Estas variedades apresentar! cor rosa-averme
lhada e rosa-acinzentada, passando a cinza com tons rosados e pontuações
pretas, dadas pela presença de biotita em associação com os silicate» fêl
sicos. Macroscopicamente a granulação é mais ou menos uniforme,variando
de média a fina. Em vários locais,essas rochas apresentar una foliação
realçada pela disposição orientada da biotita. Entretanto,Isto não é una
característica constante ao longo de todo o maciço e,para exemplificar,
citamos de um lado os pontos de coleta das amostras ?, ZZ e 36,onde a ro
cha apresenta-se praticamente isotrópica, e de outro os pontos i 0,17,19',
ZS e 33,onde a foliação é bem nítida, o feldspato alçalino nostra-se a
nédrico,límpido e desprovido de ge.-t inação, com tamanho variável e os raa_i
ores atingindo,em média, 3,0-4,5 nrc de comprimento. Percitas ocorrem co
mo finos filmes nos grãos maiores. Sste mineral está representado pelo
ortoclásio que se apresenta,por vezes,parcialmente transfornado em iricro
clina. Nas variedades onde o plagioclásio é mais abundante,ele constitui
geralmente os grãos maiores. O tacanho médio situa-se entre 0,5-2,5 nn,
podendo atingir até 4,5 nun de comprimento. Os cristais tea forra tabular
subédrica,embora os contornos sejan pouco regulares. Macia polls3lntéti_
ca é comum e zoneamento do tipo normal na composição é rta is acentuado ncs
grãos maiores. pequena3 alterações a sericita ocorrem nas partes de .vi
gun». O quartzo é abundante e de tamanho variável,com os maiores situa
dos entre 1,0-1,5 mm de diâmetro e os menores inferiores a 0,1 rca.Ew de
terminados locais,os grãos mostram um alongamento maior em certa direção
que coincide com o alinhamento geral das palhetas de biotita. Outras ve
zes,o quartzo forma conjuntos de grãos menores,junto com o feldspato a_X
calíno e abiotita, contornando os cristais maiores de plagioclásio. Mír
mequitos são escasso? e pouco desenvolvidos. A extinção é do tipo or.du
lante. A biotita ocorre como pequenas palhetas,em quantidade variável .
Nos locais onde a rocha apresenta foliação sua disposição planar c ori_
entada. A clorlta é produto da alteração de algumas biotitas.opacos,cpl
doto e mais raramente titanita se associam a ela. Apatita constitui pe
quenas inclusões. Cristais euédricos de allanita,de pequeníssimo fctnanhc*
foram observados como acessórios dispersos na rocha.

Os tipos petrográficos mais básicos estão representados por grano
dioritos que,possivelmente,podem gradar em alguns locais até tonaliios?
A rocha é de cor cinza-média a escura e granulação relativamente uni for
me, com o tamanho dos grãos variando de médio a fino. Nos locais onde ã
granulação é um pouco mais grossa, parte dos feldspatos constituem peque
nos fenocristais que dão a rocha uni certo aspecto porfirítico (pontos í.;7
46 e 46). Essas variedades mais básicas compõem, principalmente, a parte
nort«-noroest«(pontos S,lZt14,i8,i? e 49) e sul-sudeste(ponto 2í),tendo
sido observadas também na extremidade sul-sudoeste(ponto 42), em zonas
mais centrais (pontos 21,34 e 43) e na parte centre—leste (ponto li)ào ba
tõlito. A textura é hipidiomórfica, um pouco inequtdimensional. 0 plagl
oclásio é o principal constituinte, com tamanho nédio compreendido er.tãê
0,5-1,5 mm,podendo,contudo,chegar até 2,5 mm de comprimento. Enbora a
forma geral dos cristais é subédrica tabular, o contorno tende a ser ir
regular. Macia polissintética ê comum e zoneamento oscilatório normal ê
bem marcado nos grãos maiores. Mírmeguitos são raros e alguns cristais
mostram,na zona mais central,alteração parcial a sericita. O fcldapato
alcalino aparece em quantidade menor, estando normalmente associado ao
conjunto de grãos inferiores a 0,2 mm de diâmetro, Não obstante, alguns
podem atingir até 5,0 mm de comprimento, originando microfenocristais .
Nestes, são freqüentes pequenas inclusões de piagíoclásio , biotitn e
quartzo. Ortoclásio é a espécie principal podendo se apresentar parcía_l
mente transformado em nicroclina, fato este realçado pelo de3envolvir.e2
to parcial, em determinados grãos, da dupla macia albita-periclina. Par
titãs, COPO finou filmes, não sâo abundantes, mas foran constatadas eã
pecialmente nos cristais maiores. Os grãos menores f o mar., por vezes coin
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0 quart «o, pequenos intercrescimento* microgrãfico*. O quartzo i um mine
ral abundante,especialmente como pert* to conjunto d* grãos menores, com
diâmetro médio inferior a 0,1 mm.O t*manni>,contudo. £ variável ocorren
do tambim grãos maiores, alongado* an deteminada direção, acompanhando
com os menores os contorno* do* plagioclãsios. A forma ê anédrica d* ça
rater interstidal • o* contornos sao,comun*nt*,s*rrilhados. A extinção
1 ondulante. A biotita £ o silicato ferromagnailano principal,ocorrendo
na forma d» pequena* palbetas.No geral,sua disposição mostra certa orf
entação, contornando o* cristal* maiores d* plagioclãsio.. Mão £ um mine
ral abundant*. Anfib&lio, com características ópticas que sugarem a pri
sença da hornblenda, £ muito raro • d* pequeníssimo tamanho, com hábito
prismático alongado a foram subédriea. A clorita aparece como produto da
alteração parcial da biotita. Grãosinhos d* ácido* d* ferro , epldoto *
mais raramente tltanita associam-** â clorita.

GEOQOXMXCA DOS ELEMENTOS PRINCIPAIS

A composição química das rochas do Batõlito de Caçapava foi invés
tigada, em amostras representativas das principais variedades petrogra
ficas descritas, por melo de vinte • cinco análises completas dos elenan
tos principais, na forma dos respectivos ôxidos{Tabelas I e II). ~

Constam, na* referidas tabelas, alá* dos resultados analíticos ,os
teores da Rb e Sr, a composição normativa calculada pelo método ClPU, a
porcentagem de anortita do plagioclãsio normativo, o índice de diferen
exação(THORNTON * TUTTLE,1960),bem como o valor da densidade das rochas.
Foram incluídos, ainda, os dados relativos a mais três amostras do nes
no maciço grani tico, referidas no trabalho de JOST tt alíi. (1984). ~

A variação dos elementos p-lncipais em relação ao índice de diferen
ciação indica que as rochas graníticas do Batõlito de Caçapava ocnstituaa
uia trend calco-alcalino(Figura 2),partindo dos tipos mais básicos àe<xm
posição granodiorítica em direção aos tipos mais félsicos representados
pelos leucogranitos com I.D.>90. Assim, enquanto SiOi e KiO aumentaram,
CaO, FeO e HgO diminuíram e Na2O permaneceu mais ou menos constante.com
a diferenciação magmatica. Por outro lado, o posicionamento dos elemen
tos nos referidos diagramas mostra que eles se dispõem ao longo das a
reas que assinalam a maior concentração dos pontos,referentes as 5.005
análises das tabelas de Washington, com excessão do FeO um pouco maior,
e o KjO um pouco menor do que a média geral para as rochas com essa cem
posição. ~

Quanto ao ambiente tectônico em que as rochas graníticas do maciço
de Caçapava se formaram,os dados químicos apontam no sentido de um cin
turão orogênico, pois a natureza peraluminosa dessas rochas e a distri
buição de freqüência unintodal do índice de diferenciação e do plagiocla
sio normativo são características,sequndo PETRO «t alii.(1979),de grani
toldes de ambientes tectônicos compressivos(Figuras 3 e 4). ~

Conclusão similar a essa resulta,taabém,da análise da variação da
porcentagem d* SiO2 em relação ao lo2(CaO/Na20*K20> ,no diagrama de H O *
(1981),com as rochas graníticas do plutão de Caçapava evidenciando tra
tar-s* de uma suíte granítica calco-alcalina de natureza orogêníca(Figura bT.

CEOCRONOLOGIA

Vm total de vinte • uma análises isotópicas em rocha total,pelo cé
todo Rb-Sr,foram realizadas na determinação da idade radiométrica absõ
luta do BatSlito Granitico d* Caçapava do Sul (Tabela III).

No diagrama da Figura 6,a reunião de dezoito pontos analíticos, re
lativos as amostras l,4,$,7,i,10,11,1b,19,2$,2i,29,31,33,38,41,47,Mi i
itéAim* duas últimas obtida* d* COROAM et alii.,1974),permitiu o traça
do de uma isõcrona que acusou a idade de 552*4 m.a. e razão inicial Sr»7
Sr**"0,705. Este resultado reflete,também,o valor médio para as idades
convencionais calculadas para as amostras 1,4,7,8,10 e 41 que mostraram
altas razões Rb/Sr(Tabela III). A observação do referido diagrama( Flgu
ra 6)evidencia,ainda,que as amostras t,li e 30, embora tenham se posicl
onado um pouco mais abaixo,mantiveram o nesmo alinhamento das danais per
Bitindo a obtenção de outra isõcrona,paralela a primeira,com a idade caT
culada de 550124 m.a. e razão inici il Sr |7/Sr**-0,703. Da mesma forma 7
as amostras 34 e 49,situaram-se acima da isõcrona principal sugerindo a
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CABEIA XXI. DADOS ANALÍTICOS Rb-Sr EM ROCHA TOTAL DS AMOSTRAS CS ROCHAS
CRAHITICAS DO BATOLITO DE CAÇAPAVA 00 SOL,RS.

jmost*

1*
4*
5
7*
8*

10*
11
15
18
19
23
25
29
30
31
33
34
38
41*
47
***.

260*
262
263*
264A

H9 Lab.

SPR7231
SPR7232
SPR7233
SPR7234
SPR7235
SPR7236
SPR7417
SPR7418
SPR7237
SPR7238
SPR7239
SPR7240
SPR7241
SPR7242
SPR7243
SPR7244
SPR7245
SPR7419
SPR7246
SPR7247
SPR7420

_

-

Rb(ppm)

134,2
95,6
51,8

193,9
181,1
80,7
86,6
77,5

103,8
56,5

94*6
78,2
99,1
75,3
90,4
63,1
68,2
83,0
56.4
55,8

130,0
71,5

164,0
71,8

Sr(ppm) 1

28,2
35,1
594,7
17,5
9.6

95,8
331,8
482,5
215,5
422,8
242,5
166.2
300,3
161,5
292,9
199,7
428,3
547,3
48,1
470,3
486,9
28,3

368,0
9,0

377,0

Hb'Vsr" I

13,911
7,940
0,252
32,939
57,505
2,442
0.756
0,465
1,395
0.3B7
1,088
1.649
0,754
1,778
0,744
1,311
0,427
0,361
5,060
0,341
0,332
13,40
0,396
47,10
0,532

ISr**/Srt').

0.81641
0,76922
0,70528
0,96328
1,15583
0,7240
0,71191
0,70849
0,71477
0,70758
0,71326
0,71781
0,71046
0,71751
0,71082
0,71452
0,71066
0,70863
0,74445
0,70806
0,70988
0,8034
0,7079
1,0604
0,7090

, Ref.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

Idade i
cional
R.I. -

S4>2
5*7

S50
550
546

547

515

529

Sonven
Ti. n
0,705

i 11
£ 19

í 5
i 5
± 59

i 28

(?)

(?)

'Análises por diluição isotãpica;lidados obtidos neste trabaUio;2)dados
•egundo CORDANI «t otií.(1974).

presença de uma outra,paralela às demais,com razão inicial Srtr/Sr**ao
redor de 0,707.

COM relação as amostra» 160 a 243, determinadas por COkOAHI et clii.
(1974),a» posições ocupadas e* relação a isócrona principal (Figura 6) e
os valores um pouco mais baixos,obtidos nas idades convencionais (Tabela
XIX),parecem indicar multo mais pequenos problemas analíticos do que
i» magmatismo subsequente. Assim sendo, a análise e interpretação desses
novos dados radlomêtricos fez com que a isôcrona de referência correspon
dente a Figura 4 do artigo de CORDANI «t alii. (Í974)fo»se reavaliada po
is, pelo menos no que se refer* ao plutão de Caçapava, as amostras zee,
262,26$ e 264Â,pox eles determinada», devem, junto com as des»ais caleu
ladas neste trabalho, fazer parte de isôcronas paralelas que registram
valore» em torno d* 550 a.a.,para lRb"-l,42 x 10'" anos"1.

Com isso, as variedades mais básicas desse maciço nao t«ria» se ori
glnado numa etapa anterior (fase sintectônlca do Ciclo Brasiliano no Cin
tnrão Orogínico Dom Feliciano), mas estariam fazendo parte d« vetã suite
gxanítiea calco-alcallna pós-tectônica, conforme ficou demoastrado anta
rlormente.

Outro fato de importância geológica foi a semelhança encontrada, den
tro dos limites de erros analíticos, entre as idades Rb-Sr * aquelas de
terminadas por MINIOLI * KAMASHXTA (1971J,pelo nétodo K-Ar,peanltindo afir
mar que se trata da uma intrusão granltlca do período Cambriano que ccor
reu no final do Ciclo Brasiliano — etapa morfogenética — poi» a tempe
ratura de retenção do argônio radiogênlco foi alcançada logo apo» a cria
talização do plutão. Bn vista disso, não ocorreram eventos tectônioo» sub
scqOentes,capazes de produzir diferenças significativas nas Idades radio
métricas calculadas. .

Finalmente, a pequena variação constatada nos valores das razoes irJL
ciais Sr' r/6r M (Figura 6) leva admitir que não houve£no decurso da atiyi
dade magmãtica, um processo completo de homogeneização lsotópica na in
teração entre o material do Manto Superior e da Crosta que originou o Sa
tólito de Caçapava,
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CONCLUSÕES

O plutão d* Caçapava do Sul, constitui uai batólito circunscrito for
nado por una variedade d* rochas granlticas da granulação média a fina rã
presentadas,principalmente,por leuccgranltos ,slenogranitos,noazogranitoi
e granodioritos,arranjados de sodo conplexo.

Esae Maciço acha-se_envolvido por rochas netam&rficas da tonasse Va
caca! (RIBEIRO ,1970) que são atravessadas por apõfises de tamanho divexsoT

O necaniss» da intrusão forçada resultou na formação de una estrutu
ra dômica e durante o seu •mpla«*m«nt, já «B processo de resfri—n to,pôs
sivelnente CM parte solidificada, refletiu-se nuna auriola cornubianltí*
ca pouco desenvolvida. _

De modo geral, as rochas apresenta» una foliação realçada pala dlajio
sição da biotita e que parece ter ocorrido ea estado solido, correspondeu
do,tavez, is estruturas planares originadas en corpos graníticos diapXrl
cos de regiões orogênleas, durante a fase ascencional. Texturas cataclãs
ticas fora» observadas proxinas as zonas de falhas. ~

Mineralogicaaente, os principais constituintes são o quartzo, felds
pato alcalino(ortoclãsio e nais raramente »icroclina)e plegioclasio quê
se apresenta») en quantidade variável,sendo a biotita e máfico principal.

O comportamento geoqulnico dos elenentos principais indica tratar-
se de una suite granltica calco-alcalina, gerada en ambient* orogênlco .
As relações de canpo sugerem que os tipos nals f élsicos sucedera» aqneies
nais básico».

Considerando o nível crustal de posicloi>a»»nto(BUPPlSGTOH,1959) , o
Batólito de Caçapava apresenta varias características comuna aos guiltus
referidos cono dê nesozona,quais sejant rocha encaixante metanõrflca de
grau baixo a nédio(xistos e rochas equivalentes); sen relação direta cow
rochas vulcânicas; natureza co»posta,com as rochas nais ricas en silica e
ãlcalis aparecendo tardiamente; relações de contato com as encaixantes ,
em parte concordantes, en parte discordantes; presença de estruturas pia
nares e texturas cataclãstlcas; ausência de cavidades miarollticas e sen
bordas resfriadas de granulação nais fina; veios de aplitos e pegmatitos
quartzo-feldspátlcos atravessando, en parte, o próprio maciço granitico,
do qual são manifestações tardias; efeitos de metanorfisno de contato.

Por últino, as determinações radionátricas efetuadas permitem cias.
sificar esse batólito cono una intrusão do período Cambriano que ocorreu
no final do Ciclo Brasiliano — etapa morfogeititica — anteriormente aos
slenogranitos periféricos do Complexo de Sio Sepé, situado mais a oeste
(SAXTORT,1978),evidenciando que a atividade nagmâtica,responsável pela
formação dos vários plutões graníticos, não foi simultânea ao longo da re
gião do Escudo Sul-rlo-granden»e(faixa móvel e área cratônica),durante õ
desenvolvimento do referido ciclo orogênico.
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1 0 .

Figuro n» 2 • DIA8RAMA DE VARIAÇÃO DOS ELEMENTO» PRINClPAfS NO BAT1ÍUTO ORAN/TICO OE
OE CACAMVA DO SUL, EM ftKLACfo AO ÍNDICE OE OlFERENCISÇÃODE THORNTONE
TUTTLE ( 1 9 * 0 ) , COMAS CURVAS DE CONTORNO DA DlSTRISUIÇÂO DOS RESPECTIVOS
VALORES DAS 9 0 0 0 ANALISES DAS TASEt A5 DE WASMÍNOTON

113



«.0.

CMC0MCM.INM

M V*M««l0 M «NMMTOS

arfm

Of M0«N Mt«1l

no

noviMO OHMTTICM OO ••roViro oc c»f*Mv* HO • ! > • • » *

114



o,rro-

o.r«e-

o.«c

j O.T4O-

3

«9 O.TSO-

O . W

0,710-

0

Figuro n » 6 - CHAGRAMA ISOCRÔNICO

*

Ruttbso

1 0

i
-CSTRÒNC»

\ ^

> r « . i « )

«

COM PONTOS ANAU'TICOS DE

* 0» 70505 t 0.00018

•

1 . 1 • •

9 • T fT • • •

ROCHAS ORANl'riCA* 00 MTO'tlTO DC CACAWW 00SÜt t« *


