
UNIVERSIDADE DE BRASILIA ̂
IE- DEPARTAMENTO DE GEOCIENCIAS

O GRANITO SERRA DO CARAMBEI-PR E
AS ANOMAUAS URANÍFERAS ASSOCIADAS

TESE DE MESTRADO

CRISTINA VALLE PINTO-COELHO

Orientador • 0- J. MAR INI

BRASILIA
( • • 6



O GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ- PR E
AS ANOMALIAS URANIFERAS ASSOCIADAS



A minha mãe.
Acs pequenos Fábio, Luciana,
Juliana, Guilherme e Daniel.

Ao meu companheiro.



AGRADECIMENTOS

• ao Prof. ONILDO JOÃO MARINI que. embora assoberbado de compromissos ad-
ministrativos» docentes e científicos, forneceu orientação segura e ob-
jetiva, primando sempre pela exigência saudável quanto à lógica e vera-
cidade das informações geológicas aqui apresentadas;

• ao CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPq),
pela verba liberada para os trabalhos de campo;

• ao Dr. JOHN MILNE ALBUQUERQUE FORMAN, ex-diretor das Empresas Nucleares
Brasileiras S.A. (NUCLEBRAs)j ao Dr. JOÃO HILAR10 JAVARONI, superinten-
dente geral de Prospecção e Pesquisa Piineral, e ao Dr. PAULO LIMA, dire-
tor de Recursos flinerais, pela autorização ao acesso aos testemunhos de
sondagens e mapas da região pesquisada, pelo auxilio financeiro aos tra-
balhos de campo e pela realização de análises de elementos radioativos;

• ao Dr. NICOLAU MORRONE, gerente do Escritório Regional de Curitiba da
IMUCLEBRAS, e Dr. IVAN BROCARDO PAIVA, pela atenção e interesse demons-
trado sempre durante toda a realização deste pesquisa;

• ao Dr. KAZUO FUZIKAWA, do Escritório Regional de Belo Horizonte
da NUCLEBRAS, pela execução da técnica autorradiomicrográfica, pela ces-
são de material bibliográfico e pelas discussões proveitosas;

• ao geólogo LUIZ CARLOS SILVEIRA FONTES, pelo auxílio aos trabalhos de
campo;

• ao Prof. RI AD SALAMUNI, ex-diretor-presidente da Minerais do Paraná S.A.
(HINEROPAR); ARSÊNIO MURATORI, ex-dlretor-técnico, e ANTONIO FERNANDES
DA CUNHA NETO, gerente de operações, pela liberação de verba para a rea-
lização de análises químicas, confecção de lâminas delgadas e cessão de
desenhista;

• a ROGER10 DA SILVA FELIPE e OTÁVIO AUGUSTO BONI LITCH, geólogos da
miMEROPAR, pelas discussões proveitosas; aos geólogos e amigos PAULO
CÉSAR MANZIG, pela ajuda na confecção dos slides e material fotográfico,
e LUCIANO CORDEIRO DE LOYOLA, pelo empréstimo de material de campo;

• às amigas e geólogas da MINEROPAR, ROSA MARIA DE SOUZA e KATIA NORMA
SIEDLECKt, pelo apoio, Incentivo e troca de idéias geológicas e gerais;

• aos PROFESSORES DO DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍ-
LIA (GEO/UnB), especialmente a MARIA P.S.ADSUMILLI e GERALDO F. DE
ANDRADE, pela ajuda na Identificação microscópica de minerais radio-
ativos; a NÍLSON F. BOTELHO, pela atenção, criticas e sugestões apre-
sentadas, e a HARDY JOST, pela boa vontade e préstimo em realizar os
cálculos normativos e a matriz de correlação;

• ao químico GERALDO R. BOAVENTURA, do GEO/UnB, pela rapidez na confecção
das análises químicas e pelo esclarecimento de alguns problemas analíti-
cos surgidos no decorrer deste trabalho;

iii



* aos FUNCIONÁRIOS DO GEO/UnB. sobretudo ao SÉRGIO, LAURINDO. ABEL e
SALOME;

* aos geólogos LAURENT LE BEL e LAURENT IZORET, do BRGIVFrança, pela rea-
lização, respectivamente, do espectro de elementos terras-raras e mi-
croscopia eletrônica de varredura;

* ao Prof. R.E. JACOB, da Rhodes University tGrahmastown), e a R. COOKE,
do Rio Tinto South Africa Limited, pela cessão de farto material biblio-
gráfico a respeito da região de Rossing;

* ao Prof. EXCELSO RUBERTl. da Universidade de São Paulo, pelo primeiro
cálculo dos minerais normativos;

* às bibliotecárias DULCINÉIA GOMES DELATTRE LEVIS e ELIANE MARIA STROPARO
e auxiliares Ml LENA Dl NAIR DA SILVA MARTINS e ROSALDA DE FÁTIMA XAVIER.
por me permitirem o livre acesso ã sessão de periódicos da Biblioteca da
Universidade Federal do Paraná;

* a PEDRO DE CESARO e HOSAN ABDEL REHIN, do CENPES-PETROBRAS, pela reali-
zação, respectivamente, de lâminas delgadas coloridas e microscopia ele-
trônica de varredura; *

* a WÍLSON NAVES TITO, da Metais de Goiás S.A. (P1ETAGO), pelas análises
químicas;

' às desenhistas ROSEMARI OGLEARI. da MINEROPAR. e MARIA HELENA MENDONÇA,
da Universidade de Brasília;

* à professora e amiga MARIA MARGARIDA PINTO COELHO, pela acolhida e pela
revisão criteriosa do texto;

* aos grandes amigos ROSELY BASTOS MANFRED INI SOUZA e MARCOS SOUZA, pelo
apoio incondicional nos momentos mais difíceis;

* à CÉLIA FERREIRA MONTENEGRO, por me fazer ver o verdadeiro significado
das coisas e me permitir resgatar valores até então obscurecidos;

* ao grande amigo LUIZ HENRIQUE RONCHI, por tudo;

* a minha mãe, MAR!A INÊS, que, atuandc mais do que qualquer entidade fi-
nanciadora de projetos, forneceu a verba indispensável â realização des-
ta pesquisa;

* a todas as demais pessoas que, deslnteressadamente, contribuíram para a
efetivação deste trabalho, deixo expressa aqui a minha mais profunda
gratidão.

iv



A minha gloria e esta

E cr iar desumanidade, é não acompanhar ninguém .

Como pois sereis vós

Que me dareis machados, ferramentas e coragem

para derrubar os meus obstáculos? . . . .

. . . Ide! Tendes estradas, tendes tratados,

Tendes f i lósofos, tendes sábios

Eu tenho a minha loucura

E levanto-a como um facho

A arder na noite escura.

Deus e o Diabo ê que me guiam e mais ninguém..

JOSÉ REGI0
VINÍCIUS DE MORAES
LUIZ CARLOS LACERDA
CLARICE LISPECTOR



ÍNDICE GERAL

AGRADECIMENTOS
RESUMO xix
ABSTRACT xx

Capítulo I - INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO 2
1.2 REGIÃO DO GRANITC SERRA DO CARAMBEÍ 3

1.2.1 Localização e vias de acesso 3
1.2.2 Aspectos fisiográficos 5

1.2.2.1 Clima _ 5
1.2.2.2 Vegetação 5
1.2.2.3 Solos 6

1.3 METODOLOGIA 7

Capítulo II - ENQUADRAMENTO DA AREA DO GRANITO SERRA DO CA-
RAMBEÍ NO CONTEXTO GEOLÜG ICO-GEOMORFOL(3GI CO
REGIONAL

2.1 QUADRO GEOLÓGICO REGIONAL 12

2.1.1 Complexo Pré-Setuva 12
2.1.2 Formação Setuva 15
2.1.3 Grupo Açungui 16
2.1.4 Grupo Castro 21
2.1.5 Formação Furnas 21
2.1.6 Formação Serra Geral 23

2.2 0 GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ NO CONTEXTO DOS GRANITÕI-
DES DO ESTADO DO PARANÁ 23

2.3 COMPARTIMENTOS GEOMORFOLÔGICOS 33

2.3.1 Compartimentaçao paisagística regional 34
2.3.2 Compartimentaçao paisagística local 36

Capítulo III - ASPECTOS GEOLÓGICOS DA AREA DO GRANITO SERRA
DO CARAMBET

3.1 INTRODUÇÃO 41
3.2 COMPLEXO GRANÍTICO CUNHAPORANGA 41

3.2.1 Trabalhos anteriores 41
3.2.2 Caracterização geológica geral 44

3.3 GRUPO CASTRO

3.3.1 Trabalhos anteriores 58
3.3.2 Caracterização geológica geral 61

vi



3.A FORMAÇÃO FURNAS 64
3.5 INTRUSIVAS BÁSICAS 64

3.5.1 Trabalhos anteriores 64
3.5.2 Caracterização geológica geral 65

3.6 CONCLUSÕES PARCIAIS 66

Capítulo IV -0 GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ E AS INTRUSIVAS AS-
SOCIADAS

4.1 HISTÓRICO 68
4.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ 69

4.2.1 Relações de contato 69
4.2.2 Petrografia 70

4.2.2.1 Considerações gerais 70
4.2.2.2 Caracteres faciológicos 72

4.2.2.2.1 Facies granito hololeuco-
crático 73

4.2.3 Petivquímica 95

4.2.3.1 Introdução 95
4.2.3.2 Petroquímica dos elementos maiores 96
4.2.3.3 Petroquímica dos elementos-traços 114
4 2.3.4 Influência dos processos intempíricos

no quimismo do Granito Serra do Ca-
r árabe I 122

4.2.3.4.1 Introdução 122
4.2.3.4.2 Alteração meteór íca do Gra-

nito Serra do Carambei 124
4.2.3.4.3 Influência da alteração in-

tempérica no comportamento
do urânio 134

4.2.4 Tectônica 137
4.2.5 Geocronologia 140

4.3 CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS INTRUSIVAS NO GRANITO SERRA
DO CARAMBEI 141
4.3.1 Relações de contato 141
4.3.2 Petrografia 143

4.3.2.1 Considerações gerais 143

4.3.2.2 Caracterização petrográfica 143

4.3.3 Petroquímica 150

4.3.3.1 Introdução 151
4.3.3.2 Petroquímica dos elementos maiores 152
4.3.3.3 Petroquímica dos elementos-traços 162

4.4 BALANÇO QUÍMICO DA CONCENTRAÇÃO DE ELEMENTOS MAIORES
E TRAÇOS DO GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ E "RI0L1T0S"
INTRUSIVOS 168

4.5 ASSINATURA EM ELEMENTOS TERRAS-RAFAS E IMPLICAÇÕES GE-
NÉTICAS 169

vii



4.5.1 Introdução 169
4.5.2 Sistemática e comportamento dos ETR 170
4.5.3 Padrão de distribuição de ETR em rochas da área

do Granito Serra do Carambel 171

4.6, CONCLUSÕES PARCIAIS 183

Capítulo V - ESPECIALIZAÇÃO METALOGENETICA DO GRANITO SERRA
DO CARAMBEÍ E "RIOLITOS" ASSOCIADOS

5.1 INTRODUÇÃO 186
5.2 CONCEITO DE GRANITO URANÍFERO 186
5.3 ESPECIALIZAÇÃO METALOGENÊTICA DO GRANITO SERRA DO CA-

RAMBEÍ 188
5.4 SOBRE A OCORRÊNCIA DE URÂNIO EM ROCHAS VULCÂNICAS 203
5.5 ESPECIALIZAÇÃO METALOGENÉTICA DOS "RICLITOS" ASSOCIA-

DOS AO GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ 206
5.6 CONCLUSÕES PARCIAIS 215

Capítulo VI - ANOMALIAS URANfFERAS NOS "RIOLITOS11

6.1 INTRODUÇÃO 217
6.2 PRINCIPAIS ZONAS "MINERALIZADAS" 217
6.3 CONTROLES DAS ANOMALIAS 218
6.4 CARACTERÍSTICAS RADIOMÉTRICAS E GEOQUÍMICAS DA ZONA

ANÔMALA 223

6.4.1 Características radiométricas 223

6.4.2 Características geoqulmicas 223

6.5 PARAGENESE DAS ZONAS ANÔMALAS 232

6.5.1 Introdução 232
6.5.2 Autorradiotnicrografia 233
6.5.3 Distribuição do urânio nos minerais do Granito

Serra do Carambel e "riolitos" associados 235
6.6 CONCLUSÕES PARCIAIS 248

Capítulo VII - PERSPECTIVAS DE OUTRAS "MINERALIZAÇÕES"

7.1 INTRODUÇÃO 251
7.2 POTENCIAL ESTANÍFERO DO GRANITO SERRADO CARAMBEÍ E DOS

"RIOLITOS" ASSOCIADOS 251
7.3 CONCENTRAÇÃO DE URÂNIO EM ZONAS DE FRATURAS 253
7.4 URÂNIO TIPO ROLL-FRONT 254
7.5 ANOMALIAS EM F, Pb e Zn 255
7.6 CONCLUSÕES PARCIAIS 256

Capítulo VIII - SERIA 0 GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ EQUIVALENTE
AO GRANITO URANlFERO DE RÕSSING?

8.1 APRESENTAÇÃO 258
8.2 GRANITO URANÍFERO DE RÒSSING 259

8.2.1 Introdução • 259
8.2.2 Situação geográfica 260
8.2.3 Geologia regional 261

vi if



8.2.3.1 Episódios metamorfieos 264
8.2.3.2 Eventos tectônicos 265

8.2.4 Características dos granitos alasquiticos ura-
níferos 265

8.2.5 Concentração em urânio 269

8.2.5.1 Distribuição da mineralização 269
8.2.5.2 Principais minerais portadores de urâ-

nio 270
8.2.5.3 Processos secundários de enriqueci-

rcanto 271

8.2.6 Evolução petrolõgica dos alasquitos uraniferos 272
8.2.7 Gênese da mineralização uranifera 273

8.3 COMPARAÇÃO SNTRE 0 GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ E O GRA-
NITO DE RÕSSING 275

Capítulo IX - GÊNESE DO GRANITO SERRA DO CARAMBET E DAS ANO-
MALIAS URANÍFERAS ASSOCIADAS

9.1 INTRODUÇÃO 277
9.2 GÊNESE DO GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ E DOS INTRUSIVOS

ASSOCIADOS 278
9.3 GÊNESE DAS ANOMALIAS URANÍFERAS 285
9.4 CONCLUSÕES PARCIAIS 287

Capítulo X - CONCLUSÕES FINAIS 289

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 293

ANEXOS 309

ix



ÍNDICE DE FIGURAS

01 Mapa de localização da área pesquisada 4

02 Mapa temático mostrando as diversas técnicas e métodos
analíticos utilizados para as rochas da área do Granito
Serra do Carambei 9

03 Esboço da distribuição das unidades litoestratigráficas
relacionadas ã área pesquisada 13

04 Falhas/lineamentos e compartimentação tectonica do Pre-
Cambriano Paranaense 20

05 Mapa dos corpos graniticos do Estado do Paraná 26

06 Principais compartimentos orogrãficos do Estado do Pa-
raná 34

07 Esquema geológico raorfo-estrutural simplificado do Esta-
do do Paraná 36

08 Perfil esquemãtico mostrando os compartimentos geomorfo-
lõgicos esculpidos sobre as rochas da área do Granito
Serra do Carambei 38

09 Mapa geológico simplificado da área do Granito Serra do
Carambei 42

10 Diagrama CaO-NajO-KaO para rochas do Complexo Granítico
Cunhaporanga 51

11 Diagrama ternário Qz-Ab-Or normativo para o Complexo Gra-
nítico Cunhaporanga 53

12 Diagrama da variação da razão de alcalinidade para o Com-
plexo Granítico Cunhaporanga 54

13 Diagrama da variação interei ementai de óxidos em relação
I silica para o Complexo Granítico Cunhaporanga 55

14 Gráfico da variação de eleraentos-traços plotados em rela-
ção i s i l i c a para o Complexo Granítico Cunhaporanga 56

15 Composição modal do Granito Serra do Carambei - diagrama
Q-A-P 72

16 Difratogramas de raio X para feldspatos potássicos do

Granito Serra do Carambei 76

17 Típo3 de pertitas 80

18 Diagrama Qz-Ab-Or normativos para amostras do Granito
Serra do Carambeí com intcrerescimento granofírico 88

19 Diagrama da variação interelemental de óxidos em relação
ã silica para o Granito Serra do Carambei 98



20 Diagrama da variação da razão de alcalinidade para o Gra-
nito Serra do Carambei 103

21 Diagrama multicatiônico Ri -Rj para oGranito Serra do Ca-
rambei 104

22 Diagrama KjO-NajO-CaO para o Granito Serra do Carambei 105

23 Diagrama ternãrio AFM para o Granito Serra do Carambei 105

24 Diagrama ternario Qz-Ab-Or normativo para o Granito Ser-
ra do Carambei 106

25 Diagrama ternario An-Ab-Or normativo para oGranito Ser-
ra do Carambei 107

26 Razões FejCWFeO e FeO/FejOa para o Granito Serra do Ca-
rambei 111

27 Diagrama da variação dos elementos-traços em relação ã
silica para o Granito Serra do Carambei 115

28 Diagrama ternario Rb-Sr-Ba para o Granito Serrado Caram-
bei 120

29 Relações Ba/Rb, Li/Rb, Zr/Rb, Sn/Rb e K/Rb para o Grani-
to Serra do Carambei e "riolitos" intrusivos 123

30 Localização das amostras na Pedreira J.Cardoso 124

31 Gráfico da variação dos diferentes õxidos e da perda ao
fogo <>o Granito Serra do Carambei em relação ao aumento
gradativo do intemperismo 130

32 Diagrama Qz-Ab-0r para as Amostras CVPi a CWs do Grani-
to Serra do Carambei 132

33 Diagrama K3O- NajO-CaO para as amostras CVPi a CVPòdo
Granito Serra do Carambei 132

34 Diagrama An-Ab-Or normativos para amostras do Granito
Serra do Carambei 133

35 Diagrama da distribuição de juntas do Granito Serra do
Carambei 138

09A Esboço das principais linhas estruturais da região do
Granito Serra do Carambei 139

36 Difratogramas de raio X para feldspatos potássicos de
"riolitos" intrusivos no Granito Serra do Carambei 146

37 Diagrama da variação interelemental de õxidos em relação
ã silica para "riolitos" intrusivos no Granito Serra do
Carambei 154

38 Diagrama da variação da razão de alcalinidade para os
"riolitos" intrusivos 158

39 Diagrama Nb/Y x SiOi para os "riolitos" intrusivos 160

40 • Diagrama Nb/Y x Zr/TiOj para os "riolitos" intrusivos 160

41 Diagrama da variação de álcalis totais x SiOj para os
"riolitos" intrusivos no Granito Serra do Carambei 161

xi



42 Diagrama KjO-NaaC—CaO para "riolitos" intrusivos 162

43 Diagrama ternãrio AFM para "riclitos" intrusivos 163

44 Diagrama ternário An-Ab-Or normativos para os "riolitos"
intrusivos no Granito Serra do Carambei 164

45 Gráfico da variação dos elementos-traços an relação ã si-
lica para os "riolitos" intrusivos 165 •

46 Padrão de distribuição de ETR para amostras do Granito
Serra do Carambei 175

47 Gráfico da variação (La/Yb)N Versus ÁEu para o Granito
Serra do Carambei, "riolitos" intrusivos» riolito Castro
e Complexo Granitico Cunhaporanga 177

48 Padrão de distribuição de. ETR para "riolito" intrusivo
no Granito Serra do Carambei 178

49 Padrão de distribuição de ETR para o Complexo Granítico
Cunhaporanga 181

50 Padrão de distribuição de ETR para riolito do Grupo Cas-
tro 182

51 Gráfico da variação K x Rb em rochas granitóides espe-
cializadas e não especializadas para o Granito Serrado
Carambei 190

52 Gráfico da variação de U3O8 total em relação aos õxidos
do Granito Serra do Carambei e "riolitos" intrusivos 194

53 Dendrograma resultante da matriz de correlação entre ele-
mentos maiores e traços do Granito Serra do Carambei 195

54 Gráfico da variação do índice deLarsen em relação a UsO»
total para o Granito Serra do Carambei e "riolitos" asso-
ciados 197

55 Gráfico da variação de U3OS total versus Pb, Rb» Li» Zn
e UaO» fixo para o Granito Serra do Carambei e "riolitos" '
associados 198

56 Gráfico da variação do U total x U solúvel para o Grani-
to Serra do Carambei e "riolitos" anômalos 199

57 Gráfico da variação de urânio solúvel versus TiOs, MnO,
FeO, FejOa, Zn e Pb para o Granito Serra do Carambei e
"riolitos" anômalos 201

58 Gráfico da variação do urânio fixo versus TiOi, FeO, CaO,
Sn, Nb, Y e Zr para o Granito Serra do Carambei e "rio-
litos" anômalos 202

59 Gráfico da variação K x Rb para os "riolitos" anômalos 207

60 Dendrograma resultante da matriz de correlação entre ele-
mentos maiores e traços dos "riolitos" intrusivos no Gra-
nito Serra do Carambei 210

m

61 Variação Ba x UjO» para os "riolitos" anômalos 213

62 Gráfico da variação de ThOa em relação a UaO» total, KjO
eNajOpara os "riolitos" intrusivos no Granito Serra do
Caranbeí . 214

xii



63 Mapa de localização de furos de sondagens e trincheiras
da área do Granito Serra do Carambei 219

64 Seções geológicas de furos de sondagens e trincheiras da
área do Granito Serra do Carambei 224

65 Perfis geológicos em quatro furos de sondagens da área do

Granito Serra do Carambei 227

66 Difratcgrama de raio X de zircão 241

67 Difratograma de raio X de allanita 242

68 Reajuste dos continentes América do Sul e África 259

69 Mapa de localização do depósito uranlfero de ROssing 260

70 Localização do depósito uranlfero de RQssing na porção
central do Cinturão Orogênico Damara 263

71 Diagrama da variação de urânio versus bãrio para rochas
da área de RSssing 268

72 Gráfico da variação de TÍO2 versus MnO, MgO» FeO, Zr, Sn,
U3OS e Rb para o Complexo Grani tico Cunhaporanga, Granito
Serra do Carambei e "riolitos" intrusivos 280

73 Correlação entre o coeficiente agpaitico e a concentração
em Zr para oGranito Serrado Carambei e "riolitos" intrusivos 282

74 Variação da razão (Na2O + K20) versus Zr para o Granito
Serra do Carambei e "riolitos" 283

75 Gráfico da variação (NaiO + K3O) Versus urânio total para
o Granito-Serrtr do Carambei < "riolite*"- intrusivos— 285-

xiii



ÍNDICE DE TABELAS

I Quadro estratigrãfico regional mostrando as unidades
litoestratigraficas relacionadas ã ãrea pesquisada 14

II Características de corpos granitoides do Estado do

Paraná 29

III Composição química do Complexo Granltico CunhaporangE 50

IV Norma CIPV do Complexo Granitico Cunhaporanga 51

V Análise modal do Granito Serra do Carambel • 74

VI Valores de triclinicidade de feldspato potãssico do

Granito Serra do Carambel 76

VII Composição química do Granito Serra do Carambel 97

VIII Composição química do Granito Serra do Carambel em
comparação com alasquitos da literatura 99

IX Norma C1PW do Granito Serra do Carambel 100
X Características de granitóides das séries magnetita

e ilmenita em comparação com o Granito Serra do Ca-
rambel 110

XI Características de granitóides tipos I, S e A em com-
paração com o Granito Serra do Carambel 113

XII Concentração em elementos-traços do Granito Serra do
Carambel em comparação com granitos da literatura 116

XIII Características das amostras CVPi a CVP6 do Granito
Serra do Carambel coletadas na Pedreira J.Cardoso 125

XIV Análises químicas e norma CIPW das amostras CVPi a
CVP* do Granito Serra 4o Carambel 131

XV Concentração de Ibfedas amostras CVP] a CVPÒ 134

XVI Valores de triclinicidade de feldspato potássico dos

"riolitos" intrusivos no Granito Serra do Carambel 146

XVII Composição química dos "riolitos" intrusivos 153

XVIII Norma CIPW dos "riolitos" intrusivos 156
XIX Composição química dos "riolitos" intrusivos em com-

paração com riolitos da literatura 157

XX Concentração de elementos-traços dos "riolitos" in-
trusivos em comparação com riolitos da literatura 166

XXI Balanço químico da concentração de elementos maiores
e traços do Granito Serra do Carambel e dos "rioli-
tos" intrusivos 168

xiv



XXII Concentração de ETR para rochas da área do Granito
Serra do Carambeí

XXIII Media das concentrações de õxidos e elementos-traços
do Granito Serra do Carambeí em comparação com grani-
tóides uraní feros da Nova Escócia, da China e com gra-
nitos pegmatiticos alasquiticos de RBssing

XXIV Média dos teores de U, Th, K e Th/U de diversas rochas
graniticas em comparação com o Granito Serra do Ca-
rambeí

XXV Matriz de correlação para o Granito Serra do Carambeí

XXVI Composição química média dos "riolitos" intrusivos
no Granito Serra do Carambeí em comparação com rioli-
tos uranlferos da literatura

XXVII Média dos teores de U, Th, K e Th/U de diversas rochas
vulcânicas em comparação com "riolitos" intrusivos no
Granito Serra do Carambeí

XXVIII Matriz de correlação para os "riolitos" anômalos

XXIX Coordenadas dos furos de sondagem realizados na área
do Granito Serra do Carambeí

XXX Composição química média de "riolitos" com maior e me-
nor concentração de U3OB

XXXI Minerais acessórios de rochas graniticas concentrado-
res de urânio

XXXII—Quadro litoestratigr_áf ico regionaX-do deposito-de
RiSssing

XXXIII Características gerais do alasquito de RBssing em com-
paração com o Granito Serra do Carambeí

173

189

192

196

208

209

211

220

231

239

262

276

xv



ÍNDICE DE FOTOGRAFIAS

1 Afloramento da fácies porfiroide do Complexo Granitico
Cunhaporanga 46

2 Fácies porfiroide do Complexo Granitico Cunhaporanga 46

3 Epidotização observada no contato entre a fãcies porfi-
roide do Complexo Granitico Cunhaporanga e o Granito Ser-
ra do Carambei 47

4 Afloramento do Granito Serra do Carambei 74

5 Fácies granular hipidiomõrfica do Granito Serra do Ca-
rambei 74

6 Veio de fluorita crustifiçada no Granito Serra do Caram-
bei 120

7 Contato entre o Granito Serra do Carambei e o manto de

regolito 127

8 Amostra CVPi do Granito Serra do Carambei 127

9 Amostras CVPj e CPV3 do Granito Serra do Carambei 128

10 Amostras CVP4~ e CVPs do Granito Serra do Carambei 128
11 Enxame de diques de "riolitos" intrusivos no Granito Ser-

ra do Carambei 142

12 Detalhe da fotografia anterior 142

13 "Riolitos" castanho e acinzentado, respectivamente, com
maior e menor concentração em U3Q1 222

xv i



ÍNDICE DE FOTOMICROGRAFIAS

1 Plagioclãsio com planos de geminação curvados e interstí-
cios preenchidos por epidoto e clorita. Facies porfirói-
de do Complexo Granitico Cunhaporanga 47

2 Fenocristal de quartzo com sinais de corrosão magmãtica.
Riolito do Grupo Castro. 63

3 Fenocristal de feldspato potássico geminado segundo
Carlsbad. Riolito do Grupo Castro 63

4 Inclusão dè plagioclãsio subperpendicular so eixo C de
microclinio com macia em grade 78

5 Intercrescimento mirmequítico em plagioclãsio maciado no
contato com feldspato potássico micropertítico 78

6 Hicropertita do tipo entrelaçada (.interlocking) 81

7 Feldspato potássico micropertitizado mesopertltico 81

8 Micropertita do tipo string em feldspato potássico com
macia Carlsbad 82

9 Micropertita do tipo substituição.em feldspato potássico
geminado a Carlsbad 82

10 Microclinio com macia em grade e micropertita do tipo
substituição 83

11 Micropertita do tipo gotas (beads) com início de evolu-
ção para a do tipo veio 83

12 Micropertita do tipo gotas em feldspato potássico com ma-
cia Carlsbad 84

12A Micropertita em veio, gotas e filme em microclinio fina-
mente geminado 84

13 Micropertita com padrão em chamas 85

14 Intercrescimento granofiríco com quartzo em indivíduos
amebóides 85

15 Plagioclãsio argilizado e com fraturas preenchidas por
material micáceo e castanho-amarelado 90

16 Fluorita incolor em associação a muscovita e minerais
opacos 90

17 Xenotima em cristais hexagonais inclusa em fluorita inco-
lor. N// 92

17A Mesma fotomicrografia anterior com NX 92

xvii



18 Cristal de xenotima incluso em feldspato potãssico dando
origem a fraturas radiais 93

19 Fenocristal de quartzo com hábito bipiramidal bem preser-
vado, bordos corroídos e inclusões de material da matriz 145

20 Venocristal de quartzo com inclusões de material da ma-
triz 145

»
21 Hicrofenocristal de quartzo exibindo golfos de corrosão

magmatica 148
22 Opacos pontuais (zircão) freqüentes nos "riolitos" intru-

sivos no Granito Serra do Carambeí 148
23 Associação entre fluorita violacea e sericita 151

24 Aspecto microscópico geral da impregnarão ferruginosa que
caracteriza os "riolitos" com coloração castanha 151

25 Cristal de xenotima incluso em feldspato potãssico do
Granito Serra do Carambeí 237

26 Traços a emitidos pelo cristal de fotomicrografia anterior 237

27 Cristal de xenotima em seção basal, cordos corroídos e
impregnação por material ferruginoso 238

28 Traços fc emitidos pelo cristal da fotomicrografia ante-
rior 238

29 Cristais de zircão dos "riolitos" intrusivos no Grani-
to Serra do Carambeí 240

30 Traças -de partículas a emitidas pelos minerais da foto-
micrograf ia anterior 240

31 Imagem por elétrons retrodifundidos da matriz dos "rio-
litos" intrusivos no Granito Serra do Carambeí 241

32 Imagem por elétrons retrodifundidos de allanita dos "rio-
litos" intrusivos 242

33 Imagem da distribuição do tório na fase mineral da foto-
micrograf ia anterior 243

34 Cristal de ilmenita, parcialmente translúcida, inclusa
em feldspato potãssico do Granito Serra do Carambeí 247

35 Traços a emitidos pelo cristal da fotomicrografia ante-
rior 247

X V I I I



REHJMO

O Grinito Serra do Carambei constitui um plúton litologica e es-

tj-MUi-aimentô homogêneo, com formato retangular alongado, direção geral

NE -Sttf e area aproximada de 33 ki? , inscrito no Complexo Granítico Cunha-

povnga. A sua faciologia encontra-se representada por granito hololeu-

cocrãtico, equigranular, granulação média a grosseira, cuja mineralogia

essencial se compõe de feldspato potãssico micropertitizado, quartzo e

biotita, esta em proporções comumente inferiores a 1'., o que permite

classificar a rocha cano um alasquito.

Pertence ao grupo de granitos ricos em silica (74-761 SiOj), com

quimismo predominantemente alcalino, caráter kype/uolviu, evoluído a

partir de magma parental subsaturado em água, com características domi-

nantes de granitóides da série magnetita e de granitos tipo I e A.

A composição química do plúton exibe variações importantes em

conseqüência da atuação de processos intempéricos.

Embora mostre teores anômalos em diversos elementos-traços, como

U, Sn, Nb, Y> Zr, dentre outros, o Granito Serra do Carambei não compor-
Sr

ta mineral ilações importantes, do ponto de vista econômico, de nenhum

destes metais, em virtude da ausência de processos tardi/põs-magmãticos

evoluídos que pudessem tê-los concentrado.

Na borda SW o granito é cortado por diques de "riolitos" onde

foram identificadas anomalias em radioelementos. Estas rochas represen-

tam termos leucocráticos altamente evoluídos, cogenéticos, portanto, ao

Granito Serra do Carambei.

Apesar de ter em comum certas semelhanças petrogrãficas e cro-

nológicas com o alasquito uranífero de Róssing (Namíbia), não é viável o

estabelecimento da contemporaneidade entre este corpo e o Granito Serra

do Carambei nem a continuação lateral da grande província uranífera pan-

africana com o plúton em referência.
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ABSTRACT

The Serra do Carambel Granite forms a pluton relatively homo-

geneous, covering about 33 km2, cropping out as an elongate retangular

body trending NE-SW, being emplaced in the Cunhaporanga Granitoid Com-

plex. Its characteristics indicates a kind of hololeucocratic granite,

equigranular, medium to coarse-grained, consisting predominantly of mi-

croperthitic alkali-feldspar, quartz and a small amount of biotite (less

than It), thus being classified as an alaskite.

Chemical data allows a classification in the group of granite

with high contents of silica (74-761 wt. SÍQ2), dominantly alkaline

chemism and hypzsuo£vu& character, derived from a parental magma under-

saturated in water with distinguished features of granitoids from the

magnetite series and types I and A granites.

The pluton shows important chemical variations due to weather-

ing processes.

However detailed chemical studies reveal the presence of anoma-

lous concentrations of trace elements such as U, Sn, Nb, Y, Zr, the

Serra do Carambei Granite lacks economically important mineralizations

because of the absence of well-developed tardi/pos-magmatic processes

that could concentrate them.

The SW side of the granite is cut by leucocratic rhyolite dykes

that show some radiometric anomalies. These rocks, which are highly dif-

ferentiated, were emplaced contemporaneously to the Serra do Carambei

Granite.

Although petrographic and chronological similarities are found

between the uraniferous alaskite of Rossing (Namibia) and the Serra do

Carambei Granite anyhow it was not possible to establish any lateral

continuity with the uranifeous Pan-African Province.
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CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO

Repugnamte dar a chave
de meu livro. Quem for
como eu tem essa chave.

MARIO DE ANDRADE.



1.1 APRESENTAÇÃO

O final da década de 60 assistiu a una verdadeira revolução no
campo das ciências geológicas. Can a formulação do conceito de tzcJ&vújax
dl plauuu e tzcünúia. globat, um número crescente de pesquisadores têm
concentrado suas atenções na busca de evidencias que corroborem ou refu-
tem, no todo ou em parte, tal teoria. Para tanto, vários aspectos vêm
sendo analisados na tentativa de estabelecer critérios seguros que pos-
sam configurar un quadro amplo e abrangente dos diversos setores geoló-
gicos. Parâmetros estratigràficos, paleontològicos, geofísicos, geocro-
nológicos, dentre outros, são freqüentemente mencionados durante as pes-
quisas que visam a estabelecer a vinculação de una dada região I evolu-
ção tectônica global.

Recentemente o conceitode tectônica tie placas passou a seraplr^
cado na busca de recursos minerais, pois permite juntarem-se províncias
metalogenéticas originalmente contíguas e hoje separadas por extensas
áreas oceânicas.

Especificamente on relação ao Continente Gondwana e aos segmen-
tos Brasil-Africa, a ocorrência no lado africano junto ã costa atlântica
de rochas granitóides com idades radianétricas em tomo de 500m.a., por-
tadoras de importantes mineralizações em urânio, abre a perspectiva da
continuidade da província uranífera no lado brasileiro, originalmente

Cem o objetivo de clarear tal hipótese escolheu-se o granito
alasquítico Serra do Carambeí, no Estado do Paraná, anômalo em urânio,
para estudos de detalhe, quer sob aspectos petrológicos, geoquímicos e
metalogenéticos, quer sob aspectos comparativos com o alasquito uranífe-
ro de Rõssing (Namíbia), que representa atualmente a maior fonte extra-
tiva de urânio em rocha granítica do mundo. '

Tal pesquisa tem cunho eminentemente acadêmico, visando, tão so-
mente, à definição geológica, petroquímica e metalogenética do granito



e rochas associadas, bem cano a definição dos controles geológicos dos
corpos anômalos e sua possível gênese.

Apesar de não se tratar de um trabalho de prospecção, os dados
aqui apresentados poderão eventualmente servir cerco subsídios para futu-
ras pesquisas neste campo.

1.2 REGIÃO DO GRANITO SERRA DO CARAMBEf

1.2.1 LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO

Compreendida entre os paralelos 25° OG' 00* e 24° 21' 22" de latitu-
de sul e meridianos 50° 02* 14" e 49° 52' 29"de longitude oeste, a área pes-
quisada em detalhe nesta dissertação abrange superfície aproximada de
110 km3, situada integralmente no município de Castro, a 140 km de Curi-
tiba (Figura 01). A escarpa devoniana do arenito Furnas, marco divisó-
rio entre o Primeiro e o Segundo Planalto do Paraná, limita a área a oes-
te.

A partir da capital paranaense a principal via de acesso ã região
é a BR-376, até a cidade de Ponta Grossa, seguindo-se até Castro pela
PR-151, rodovia asfaltada que liga esta última à cidade de Jaguariaíva.
Partindo de Ponta Grossa, num percurso de 30 km, alcança-se a Colônia Ca-
rambeí, de onde, através de estrada de terra não cascalhada, atinge-se o
povoado de Catanduva de Fora, no centro da área, em trajeto de 12 km.

Na sua porção oriental a área é cortada, ainda, por um trecho da
estrada de ferro que liga as cidades de Ponta Grossa e Itapeva, a última
no Estado de São Paulo.

De maneira geral, a região em estudo encontra-se bem servida por
estradas pavimentadas, transitãveis durante grande parte do ano, exce-
tuando-se épocas de chuvas prolongadas. Inúmeras estradas secundárias de
pedreiras e fazendas facilitam o acesso ao corpo granítico. Pequenas po-
voações, je subsistem basicamente da pecuária, agricultura e indústria
extrativa de madeira, espalham-se pela área, constituindo uma população
rural relativamente densa.
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1.2.2 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

1.2.2.1 CLIMA

Segundo a classificação cliiiiática de Koeppen (in IAPAR, 1978),
baseada em L.dices de temperatura e pluviosidade, a região de Castro in-
sere-se no tipo climático Cfb ou subtropical unido, mesotérmico, carac-
terizado por verões frescos e geadas severas demasiadamente freqüen-
tes, sem estação seca. A temperatura do mês mais quente encontra-se, via
de regra, inferior a 22°C e a do mês mais frio, inferior a 18* C.

0 distrito de Carambeí — município de Castro — ten as isoter-
mas de maior temperatura distribuídas no mês de fevereiro, estando a mé-
dia mensal situada entre 20 A e 21°C; a média anual das temperaturas má-
ximas encontra-se entre 23° e 24°C. 0 mês mais frio — julho — mostra
temperaturas médias entre 12 ° e 13°C, sendo a média anual de temperaturas
mínimas da ordem de 11-12°C. A média anual de temperatura para a região
oscila entre 17 e 18°C.

Em relação ã precipitação pluviométrica, verifica-se, de acordo
cem as "Cartas Climáticas Básicas do Estado do Paraná" - 1978, que o tri-
mestre mais seco corresponde aos meses de junho-julho-agosto, atingindo
300-350 mm de precipitação. As isoietas relativas ao trimestre mais chu-
voso — dezembro-janeiro-fevereiro — encontram-se entre 500 e 550 mm de
precipitação. A escala pluviométrica anual fornece valores da ordem de
1.400-1.500 mm; a umidade relativa do ar apresenta valores médios anuais
em torno de 80-841.

1.2.2.2 VEGETAÇÃO

Admitindo-se a vegetação cano o resultado da ação conjunta dos
fatores biológicos, climáticos, pedológicos e geológicos, em decorrência
desta combinação resultam certos tipos de cobertura vegetal que, do pon-
to de vista fisionômico, corresponde, na área em estudo, a regiões de
campos limpos com capões e matas ciliares ou de galerias ao longo de rios
e arroios. De acordo com Maack (1968), estes campos representam atual-
mente formas reliquiares de um clima semi-árido vigente durante épocas
pleistocênicas.



Nas regiões de matas devastadas predomina o mato secundário, com

samambaias na zona de knauccvúA. anguAtiuoCLa.; na região principal de

colonização as terras são utilizadas periodicamente, através de um sis-

tema de roças, cem baixa rotação de cultura.

A mata secundária mostra, além de samambaias, a presença de ta-

quaris e palmáceas, distinguindo-se espécies vegetais como paineiras,

pau-marfim, pinheiro-bravo, guabiroba, caviúna, jacarandã e diversos ti-

pos de canela. Arbustos e ervas caracterizam a vegetação rasteira.

Ao longo das nascentes são verificados capões, sendo que árvores

e arbustos crescem freqüentemente acompanhando rios e córregos, consti-

tuindo o que se convencionou chamar de pòeudo-mcuta de. Qalüüja.. Na região

de campos limpos predominam espécies diversas de gramineas, dentre elas,

o capim pé-de-galinha, capim barba-de-bode, capim mimoso e capim-limão;

as gramineas de brejo associam-se às planícies de inundação de alguns

rios.

Fato digno de nota e que já fora salientado por Santos e Felipe

(1980) é a constante associação verificada entre as espécies de braca-

tinga e o Complexo Granitico Cunhaporanga, enquanto em áreas de afloramen-

tos do Granito Serra do Carambeí e de vulcanitos do Grupo Castro predo-

minam as araucárias, atestando assim a interação recíproca da vegetação,

solos e tipos litológicos.

1,2.2.3 SOLOS

A cobertura regolítica de determinada região surge cano conse-

qüência da ação combinada e recíproca observada entre o material paren-

tal, vegetação, animais, clima e topografia. Especificamente no que se

refere à interação do material de origem e os diversos tipos de solos

tem-se, na área mapeada, de acordo cem o "Levantamento de Reconhecimento

dos Solos do Estado do Paraná" (1981), uma associação predominante nas

regiões graníticas, caracterizada por solos do tipo latossole podzol ver-

me lho-amarelo álico, com horizontes A moderados, texturas argilosas cem

cascalho e baixas saturações em bases. Apresentam, ainda, consistência

firme, porosidade elevada, boa permeabilidade e fácil diferenciação dos

horizontes. O solo desenvolvido sobre o Canplexo Granitico Cunhaporanga

caracteriza-se, por vezes, pela presença de contornos de megacristais de



feldspatopotássico, postos em ressalto em meio a massa de minerais mais

alterados. 0 Granito Serra do Carambeí exibe normalmente solos cora menor

espessura, em que do horizonte A, húmico, passa-se diretamente ao hori-

zonte C. São solos tipicamente eluviais, constituídos por uma areia gros-

sa, quartzo-feldspãtico, parcialmente distinguiveis do manto de regolito

originado sobre o Complexo Grani tico Cunhaporanga, que, por sua vez, exi-

be textura essencialmente argilosa.

A região de distribuição do Granito Serra do Carambeí caracteri-

za-se, ainda, pelo fato de jamais ocorrerem afloramentos de rocha fres-

ca. Isto se dá, provavelmente, em virtude de o referido granito ser por-

tador de um único feldspato-micrcclínio intensamente micropertitizado.

Dados sobre o quimismo da ação intempérica sobre o Granito Serra do Ca-

rambeí serão apresentados em item ulterior.

A associação terra roxa estruturada (similar) distrõfica e pod-

zõlico vermelho-amarelo desenvolve-se normalmente sobre os diques de ro-

chas básicas. Tal cobertura de solos mostra horizonte A proeminente,

textura argilosa, estrutura forte e moderada, cerosidade abundante, sen-

do a diferenciação dos horizontes por vezes bastante difícil. São solos

férteis, prestand>se à cultura de trigo e milho.

Sobre as rochas vulcânicas do Grupo Castro desenvolve-se um solo

do tipo cambissol distrófico associado a latossolo vermelho-amarelo áli-

co, ambos com horizonte A moderado e textura argilosa. 0 primeiro carac-

teriza-se por apresentar horizonte B cimbico, acidez elevada, baixa sa-

turação em bases, baixa fertilidade e um alto teor em matéria orgânica;

normalmente são menos profundos que os latossolos. Estes últimos exibem

horizontes A, B, C(As e B) e elevada saturação em alumínio; as demais ca-

racterísticas assemelham-se ãs do cambissol distrófico.

1.3 METODOLOGIA

Para a execução dos trabalhos de campo foram utilizadas fotogra-

fias aéreas convencionais, na escala 1:25.000, tomadas pelos ServiçosAero-

fotogramétricos Cruzeiro do Sul S.A. durante o ano de 1980, além das ba-

ses cartográficas, em escala 1:50.000, elaboradas pela Diretoria do Ser-
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viço Geográfico, constituídas pelas folhas plani-altimetricas de Castro

(SG 22-D-IV-4), Abapã (SG 22-E-III-3), Ponta Grossa (SG 22-J-II-2) e

Itaiacoca (SG 22-K-I-l), localizando-se a área pesquisada na intersecção

destas quatro folhas.

A amostragem sistemática das rochas ficou prejudicada devido ao

elevado grau de in temper ismo apresentado por algumas unidades; porém,

sempre que possível, deu-se preferência ao estudo em testemunhos de son-

dagens, sanando-se, assim, algumas dificuldades analíticas.

0 mapa temático da figura 02 mostra as diversas análises feitas

nas rochas da área pesquisada.

Informações petrogrãficas e petrológicas foram obtidas a partir

da análise de 160 lâminas delgadas e 4 seções polidas, utilizando-se mé-

todos ópticos qualitativos e quantitativos, posteriormente detalhados em

itens específicos.

A definição do quimismo das rochas graníticas e vulcânicas foi

feita a partir dos resultados de 53 análises para elementos maiores e

traços executadas pelo laboratório de Geoquímica da Universidade de Bra-

sília (GEO/UnB),utilizando-se métodos instrumentais combinados que serio

devidamente discriminados no item referente aos estudos petroquímicos.

A GEOLAB/GEOSOl e a METAGO S.A. realizaram também ã dosagem de 12 ele-

mentos-traços.

0 padrão de distribuição de elementos terras-raras para estudos

petrogenéticos foi determinado em 4 amostras pela GEOLAB/GEOSOL e 2 ou-

tras por Laurent Le Bel do BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Mi-

nières, França), ambos utilizando o método espectranetria de plasma (ICP).

Para determinação das concentrações de urânio e tõrio foram fei-

tas 40 análises químicas utilizando-se os métodos de nêutrons-retardados

(para Ikus), fluorescência de raio X (para Thíh) e fluorimetria (para

\3JOB solúvel), realizadas pelo Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nu-

clear (CÜTN) - NUCLEBRÁS.

0 estudo da distribuição dos elementos radioativos foi possível

graças ao uso da técnica de autorradicmicrpgrafia com detector plástico

CN-85, efetuada por Kazuo Fuzikawa, da NUCLEBRÍS - Belo Horizonte.

Para determinar o grau de poros idade/permeabilidade dos "riolitos"

anômalos em urânio foram confeccionadas 5 lâminas delgadas com bálsamo

azul por Pedro de Cesaro, do CENPES-PETROBRAS.
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TICOS UTILIZADOS PARA AS ROCHAS DA ÁREA DO GRANI TO SERRA DO 9
CARAM8EÍ
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A tentativa de determinação dos minerais portadores de urânio

foi feita através do uso do microscópio eletrônico de varredura (SCANNING

ELECTRON MICROPROBE HITACHI H34-2B), por Hosan-Rehin, doCENPES-PETPOBRÂS,

e por Laurent Izoret, do BRO4.



CAPÍTULO II
ENQUADRAMENTO DA ÁREA DO GRANITO SERRA DO CARAMBEI

NO CONTEXTO GEÕLOGIC0-6E0M0RF0LÕ6ICO REGIONAL

... para a sincronicidade, a coincidência dos acontecimentos,
no espaço e no tempo, significa mais que mero acaso, preci-
samente uma peculiar interdependência de eventos objetivos
entre si; assim como dos estados subjetivos (psíquicos) do
observador ou observadores.

CG. JUNG,
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2 . 1 QUADRO GEOLÓGICO REGIONAL

Os terrenos pré-cambrianos do Estado do Paraná são marcados por

intensa associação com rochas granitóides de naturezas diversas. As en-

caixantes destes granitos vêm recebendo nos últimos anos trabalhos de

cunho preferencialmente regional, ficando as pesquisas de detalhe reser-

vadas a pequenas áreas economicamente promissoras.

0 levantamento geológico regional destas áreas tem esbarrado em

problemas cronolitoestratigráficos em virtude de processos múltiplos de

deformação, o que torna a sua estratigrafia passível de alteração a cada

trab lho realizado.

0 Pré-Cambriano do Estado do Paraná é atualmente dividido em

Complexo Pré-Setuva, Formação Setuva e Grupo Açungui, segundo Scholl et

ai. (1980).

Una breve descrição destas unidades, segundo a evolução dos con-

ceitos regionais, faz-se necessária ao entendimento da situação da região

estudada, preparando a abordagem, no item subsequente, das rochas grani-

tóides aí alojadas.

As principais unidades litoestratigráficas do Pré-Cambriano do

Estado do Paraná acham-se representadas no esboço geológico da Figura 03

e no quadro estratigráfico regional da Tabela I, destacando-se em ambos,

respectivamente, a situação geológica regional e estratigráfica do Gra-

ni to Serra do Carambeí.

2.L1 COMPLEXO PRÉ-SETUVA

0 Complexo Pré-Setuva, unidade mais antiga, ocorre em amplas áreas

na porção Sudeste do Estado. Representa o embasamento cristalino da re-

gião, estando constituído preferencialmente por migmatitos; subordinada-

mente afloram granitos de anatexia, anfibolitos e raras rochas ultrabá-
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FORMAÇÃO SUABIROTUIA I M C I â SEDIMENTAR DC CURIT IM I

HOCNAS 8CDIMCNTARC$ DA M C I A 00 PARANA'

«KUfO CASTRO

ROCHAS «RANITdlDES

FORMAÇÃO A'SUA C U R *

PORMAÇZO VOTUVCRAVA «RUPO AÇUNSUI

PORMAÇlO CAPIRU - ITAtACOCA.

PORMAçfo SETUVA

COM P U X O PRC-SCTUVA

A'RCA PESQUISADA MOSTRANDO O S R A N I T O SERRA DO CARAMftEI

FIG. 03-ESBOÇO DA DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES

LITOESTRATIGRAFICAS REUCIONADAS A AREA

PESQUISADA ( Modificodo do " Corto Geológico

do Brosil oo Milionesimo" 1974-Folho Curitibo )
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TABELA I. Quadro estratigrafico regional mostrando as unidades 1ito-
es tratigrãficas relacionadas ã ãrea pesquisada (modificado de
diversos autores).

HOLOCENO

JURASSICO-
CRETACEO

PALEOZOlCO

EO-PALEOZO HO

PRÉ-CAMBRIANO
SUPERIOR

PRí-CAMBRIANO
MÉDIO-INFERI OR

DEPÓSITOS DE VÁRZEA

Discordância

FORMAÇÃO SERRA GERAL

discordância

OIQUES DE ROCHAS BÁSICAS
A INTERMEDIÁRIAS

GRUPO PARANA

FORMAÇÃO PONTA GROSSA

FORMAÇÃO FURNAS

• Discordância

GRUPO CASTRO FORMAÇÕES CAMARINHA / GUARATUBINHA

Discordância

ROCHAS GRANITOIDES INTRUSIVAS PÕS-TECTONICAS
(Ex.: Granito Serra do Carambei) E SIN A TARDI.
TECTQNICAS (Ex.: Complexo Granítico Cunhaporanga.

GRUPO AÇUNGUI

FORMAÇÃO CAPIRU i FORMAÇÃO FORMAÇÃO
(FORMAÇÃO ITAIACOCA) | VOTUVERAVA j ÁGUA CLARA

Diecorãanoia-

FORMAÇÃO SETUVA

• Dieeordância

COMPLEXO PRÉ-SETUVA
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sicas. Os migmatitos, de acordo com Fuck et ai. (1967), são principal-

mente embrechitos e epibolitos, contendo localmente xistos magnesianos,

anfibolitos, quartzitos, piroxenitos e peridotitos e transacionando para

granitos de anatexia. Segundo Schõll et ai. (1980), tais litologias são

do tipo oftlümico, can composição geralmente granítica, e estranatítico;

migmatitos tipo 6chJbieA.cn ou nebuliticos surgem no contato com granitos

de anatexia. Os autores (op. cit.) aventam a hipótese do desmembramento

do Complexo Pré-Setuva em duas unidades distintas: Complexo Cristalino e

paragnaisses.

2.1.2 FORMAÇÃO SETUVA

Separada do embasamento através de possível discordância angu-

lar, compõe-se de micaxistos, quartzo-micaxistos e quartzitos; secunda-

riamente ocorrem calcoxistos, mármores dolomíticos, filitos à magneti-

ta e quartzitos ferruginosos e conglomeraticos. 0 contato cem o Grupo

Açungui, sobreposto, faz-se por discordância angular e metamórfica

(Marini, 1970). Na região entre Rio Branco do Sul e Retiro Grande o con-

tato è* através da falha da Lancinha (Fiori et ai., 1984).

Esta formação aflora nos anticlinais do Setuva, Ceme, Betara,

Anta Gorda, Ribeirão da Barra e Ribeirão Perau, ate as margens do rio São

Sebastião.

Tal formação era considerada anteriormente cano unidade basal do

Grupo Açungui (Bigarella eSalamuni, 1956). Maiores esclarecimentos acer-

ca da sua exclusão do referido grupo serão fornecidos mais adiante, du-

rante a abordagem da estratigraf ia do Grupo Açungui.

As rochas da Formação Setuva acham-se, em geral, dobradas segun-

do um padrão isoclinal cem direções preferenciais N 60-80E, por vezes EW;

são comuns, ainda, anticlinais e sinclinais de grande porte. 0 grau me-

tamórfico desta seqüência é, via de regra, xisto verde, zona da biotita

(Marini, 1970). De acordo com Schõll et ai. (1980) a determinação do grau

metamórfico é difícil de ser estabelecida, uma vez que a paragênese mi-

neralõgica exibida por suas rochas mostra ampla estabilidade.
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2.1.3 GRUPO AÇUNGUI

O Grupo Açungui tem sido estudado, em escala regional, a partir

do final do século passado, quando, em 1878, Derby cria o termo SVuLe.

A&&unguy para designar a região montanhosa homônima, localizada ao norte

de Curitiba, sendo esta a primeira citação bibliográfica de que se tem

notícia sobre os terrenos pré-cambrianos do Paraná.

Oliveira (1923-1925, in Salamuni e Bigarella, 196?) cartografa

e descreve pela primeira vez a geologia da região de Rio Branco do Sul

e, em 1927, o mesmo autor (in Salamuni e Bigarella, op. cit.) coloca as

rochas ai aflorantes sobrepostas ao Complexo Cristalino.

Carvalho e Pinto (1937) ressaltam a continuidade entre a Série

Açungui e a Série São Roque e, ainda,a semelhança da primeira cem as sé-

ries Brusque, em Santa Catarina e Porongos, no Rio Grande do Sul. Os au-

tores (op. cit.) foram os primeiros a mencionar a ocorrência de "grani-

tos" intrusivos no Grupo Açungui.

A continuidade entre as séries São Roque e Açungui, bem cano com

a Série Minas, é mencionada por Oliveira e Leonardos (1943).

Almeida (1944, in Marini et ai., 1967) descreve na região de Ita-

peva (SP) a ocorrência de estruturas originadas por algas do gênero Cot-

Luúa. em dolomitos, o que reforça a idade algonquiana que vinha sendo

atribuída ã Série Açungui. Este mesmo autor (19S6, in Marini et al.,op.

cit.) define a Formação Itaiacoca, na região de Ponta Grossa.

Bigarella e Salamuni (1956), numa primeira tentativa de subdi-

visão estratigráfica do Grupo Açungui, criam a Formação Setuva e, para

outra formação mais recente que jaz em discordância angular sobre a mes-

ma, os autores (op. cit.) propõem o nane de Formação Capim, correlacio-

nlvel a Formação Itaiacoca de Almeida (1956, in Marini et ai., op. cit.)*

A primeira estaria constituída por sericita-quartzitos, quartzitos e fi-

litos e a última por quartzitos e mármores dolomíticos e calcíticos.

Posteriormente, Bigarella e Salamuni (1958) sugerem a denomina-

ção de Formação Votuverava para um pacote de rochas assentadas em mar-

cante diferença litolõgica sobre a Formação Capiru. A partir daí fica o

Grupo Açungui constituído por três formações: Setuva, unidade mais anti-

ga, Capiru e Votuverava, unidade de topo. Esta última teria cemo tipos

litolpgicos predominantes filitos, mármores, quartzitos e metaconglome-

rados.
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Durante o levantamento geológico sistemático efetuado por membros

da Comissão da Carta Geológica do Paraná, em 1967, foi utilizado pela

primeira vez o termo Formação Água Clara, proposto por Marini (inédito,

in Marini et ai., 1967), para designar a unidade litoestratigrãfica mais

jovem do Grupo Açungui, constituída por mármores, filitos e xistos cal-

cíferos, filitos e quartzitos.

A Formação Setuva começa a ter a sua posição estratigráfica dis-

cutida a partir de evidências trazidas à luz por Marini (1970), que a se-

para do Grupo Açungui, considerando-a u m unidade mais antiga e distinta

das demais. Para justificar tal separação foram utilizadas as seguin-

tes evidências (observadas na região de Rio Branco do Sul-Bocaiúva do

Sul, a nordeste de Curitiba):

* a) discordância angular e metaroórfica. As rochas da Formação Se-

tuva exibem mergulhos mais acentuados que os da Formação Capina. 0 grau

metamõrfico mostra também a mesma variação;

b) as dobras da Formação Setuva têm caimento para SW enquanto

no Grupo Açungui o caimento ê para NE;

c) presença de deformações metamõrficas mais intensas na Forma-

ção Setuva do que no Grupo Açungui.

De acordo can o referido autor, o Grupo Açungui ficaria restrito

a três formações: Capim, Votuverava e Água Clara, sendo as duas últimas

colocadas lado a lado por não se terem evidências concretas acerca de

suas posições estratigráficas relativas.

Fuck et ai. (1971) concordam com Marini (1970) quanto ã exclusão

da Formação Setuva do Grupo Açungui e utilizam, além dos argumentos su-

pramencionados, o fato de a primeira não apresentar rochas calcárias e

mostrar predominância de metassedimentos grosseiros, cem camadas espes-

sas de quartzitos, além de quartzo-xistos.

Ebert (1971) propõe a contemporaneidade entre as formações Capi-

ru, Votuverava e Água Clara, baseado na hipótese da estrutura em "nappes",

onde tais unidades seriam apenas fãcies distintas dentro de uma mesma

seqüência estratigráfica. Petri e Suguio (1969, in Coutinho, 1971) com-

partilham da mesma opinião, afirmando que a interdigitação faciológica

teria ocorrido em função de flutuações isostáticas.



18

Ebert (op.cit.), estudando o anticlinal de Setuva, entre os

municípios de Rio Branco do Sul e Bocaiúva do Sul, subdivide a Forma-

ção Setuva em duas unidades, quais sejam: Complexo Pré-Setuva e Formação

Setuva propriamente dita. 0 primeiro estaria constituído por orto e pa-

ragnaisses, representando assim o verdadeiro embasamento do Grupo Açun-

gui. A segunda unidade ficaria restrita aos xistos e quartzitos. 0 me-

tamorfismo e deformações mais elevadas sofridas por estas rochas e uti-

lizadas por Marini (1970) para considerá-las uma unidade a parte seriam

atribuídas, segundo Ebert (op. cit.) a sua posição mais baixa nogeossin-

clinal. Esta formação estaria relacionada ã fase de sedimentação miogeos-

sinclinai, enquanto o Complexo Pré-Setuva teria caráter eugeossinclinal.

Popp et ai. (1979), mapeando a Folha de Ouro Fino, elevam a For-

mação Setuva à categoria de grupo, subdividindo-o em duas formações:

Meia Lua e Betara. A primeira, inferior, estaria constituída por gnais-

ses, quartzitos, micaxistos e metabasitos e a segunda, mais jovem, por

quartzo-xistos, quartzitos e quartzo-filitos. Propõem, ainda, os autores

que a Formação Capim seja subdividida em Membro Ermida e Ouro Fino, onde

o primeiro abrangeria filitos, quartzitos, sericitaxistos, metassiltitos

e metargilitos e o último filitos, dolomitos, quartzitos, metassiltitos

conglomeráticos, metassiltitos, metargilitos, metarritmitos e sericita-

xistos.

Scholl et ai. (1980), ao estudar as regiões de Rio Branco do Sul

e Bocaiúva do Sul, concordam, cano já mencionado anteriormente, com a

não-inclusão da Formação Setuva no Grupo Açungui e preferem, ao contrá-

rio de Popp et ai. (op. cit.), manter o &£a£u& de formação, ao invés de

grupo, para tal unidade. Segundo estes autores, a Formação Setuva dife-

riria do Complexo Pré-Setuva pelo grau metamorf ico mais baixo e pela au-

sência de retranetamorfismo; do Açungui se distinguiria por apresentar

uma fase de dobramento isoclinal anterior ao dobramento Açungui e pelo

estilo estrutural. 0 Grupo Açungui ficaria restrito às fãcies Capim e

Votuverava.

Scholl et ai. (1982) subdividem a Formação Setuva em quatro uni-

dades distintas, da base para o topo, a saber:

a) seqüência elástica carbonatada: constituída por xistos e pa-

ragnaisses;

b) seqüência química: composta por metacherts;
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c) seqüência clasto-química: com mármores dolomíticos e metamar-
gas e

d) seqüência vulcano-sedimentar con pelitos e metabasitos. Esta

unidade corresponderia à Formação São Sebastião individualizada por Veiga

e Salomão (1980) na região de Adrianópolis.

Fritzsons Jr. et ai. (1982), ao mapear as localidades de Campo

Largo, Bateias, Rio Branco do Sul, Tigre e Anta Gorda retomam oitaMi&de

grupo para a então Formação Setuva, conforme já sugerido por Popp et ai.

(1979), subdividindo-o em Formação Perau, unidade basal composta por

quartzitos, calcoxistos, rochas calcossilicatadas e mármores e Formação

Água Clara, unidade de topo, com metacalcarenitos, metacalcários micrí-

ticos, metacalcossiltitos e calcoxistos.

Pontes (1982) considera a Formação Água Clara como unidade basal

do Grupo Açungui, ã semelhança de Schòll et ai. (1980). Schõll et ai.

(1982) consideram a Formação Água Clara semelhante a Formação Setuva, do

ponto de vista estrutural e metamôrfico.

As rochas do Grupo Açungui mostram grande diferenciação metamór-

fica, onde nas porções basais o metamorf ismo regional atingiu condições

da fácies anfibolito e nas porções média e superior predominam condições

da fácies xisto verde.

0 padrão de deformação plástica caracteriza-se por dobras iso-

clinais com planos axiais orientados NE ou EW; a xistosidade, foliação

e superfícies de acamamento têm direção preferencial N40-60E (BatoiIa

Jr. et ai., 1981).

Fiori et ai. (1984), em estudo criterioso dos lineamentos tectô-

nicos relacionados ao Pré-Cambriano do Estado do Paraná, observaram que

a área apresenta estruturação em blocos de falhas ou compartimentos li-

mitados por lineamentos ou falhas de caráter regional com direções pre-

ferenciais NE-SW. Baseados em diferenças estruturais e estratigráficas,

os autores dividiram a região estudada em oito compartimentos distintos,

de norte para sul, quais sejam: Compartimentos Tibagi, Socavão, Cerro

Azul, Tunas, Bocaiúva do Sul, Curitiba, Paranaguá e Serra Negra. A área

pesquisada na presente dissertação enquadrar-se-ia no Canpartimento So-

cavão, limitada a SE pela falha de Itapirapuã, a NW pelo lineamento Cas-

tro-Piraí do Sul e a SW pela escarpa devoniana do arenito Furnas (Figu-

ra 04). Intrusivos nos metamorf itos prê-cambrianos ocorrem na região um
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grande número de corpos graníticos sin, tardi e pós-tec tônicos, que se-

rão motivo de atenção especial no item 2.2.

Além das unidades pré-cambrianas descritas anteriormente, outras

litologias com idades mais jovens ocorrem na área pesquisada para este

trabalho, quais sejam: seqüências vulcânica e sedimentar do Grupo Cas-

tro, arenito Furnas, pertencente ao Grupo Paraná e diques de rochas bá-

sicas da Formação Serra Geral (Tabela I). A Formação Ponta Grossa não

aflora na área mapeada.

2.1.4 GRUPO CASTRO

0 Grupo Castro (Trein e Fuck, 1967) acha-se conrtituído por ro-

chás vulcânicas cem espessura em torno de 150 metros, cujos tipos petro-

grãficos incluem riolitos e andesitos con textura afanítica, amigdaloi-

dais, porfiríticos e can estrutura fluidal freqüente, além de tufos sol-

dados, tufos, aglomerados, brechas e lapilli. A seqüência sedimentar des-

te grupo, com espessura aproximada de 200 metros, engloba conglomera-

dos oligcmíticos cem matriz arcoseana e seixos de rochas vulcânicas, ar-

cóseos, siltitos e argilitos, todos estes exibindo caráter imaturo. A sua

deposição deu-se posteriormente à primeira fase de vulcanismo ácido,

sendo seguida pela geração da seqüência andesítica de topo. Isõcrona de

referência Rb/Sr forneceu idade de 425 ± 15 m.a. para as rochas vulcâni-

cas ácidas do Grupo Castro (Cordani, 1974), posicionando-as no Ordovicia-

no superior.

No item 3.3, estas rochas serão abordadas mais detalhadamente,

considerando-se aí a sua evolução histórica bem como as características

geológicas de todo o Grupo Castro.

2,1.5 FORMAÇÃO FURNAS

A Formação Furnas, unidade inferior do grupo Paraná (Schneider

et ai., 1974), foi primeiramente descrita por Oliveira (1912, in Lange

ePetri, 1967) na Serra das Furnas e Serrinha, no Estado do Paraná, aflo-

rando na margem oriental sul da Bacia do Paraná, estendendo-se desde o

rio Iguaçu (PR) até Itapeva (SP). Aflora ao longo de um arco com a con-
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cavidade voltada para SE e can mergulhos suaves para SW, W, NW e NNW,

exibindo estrutura em periclinal (Bigarella et ai., 1966). Os mergulhos,

segundo Maack (1950, in Bigarella et ai., op.cit.) são de Io02! para

Mtf, 0o 56' para W e 0o 52' para NW.

Consiste de arenitos esbranquiçados, localmente can colorações

arroxeadas, granulanetria média a grosseira, friáveis, com grau de sele-

ção regular, grãos angulares e subangulares, quartzosos e com matriz cau-

línica. Subsidiariamente desenvolvem-se intervalos pouco espessos de

arenitos conglomeratic os, mais abundantes na parte inferior da formação,

arenitos finos e siltitos argilosos, os últimos freqüentemente micáceos

(Schneider et ai., op.cit.). Apresenta-se cortada por extensos diques e

òiZJtj, de rochas básicas.

A feição majs marcante da formação em apreço e indubitavelmente

a estratificação cruzada observável em todos os seus horizontes estrati-

gráficos, consistindo assim em característica própria e inerente a este

pacote sedimentar. Bigarella et ai. (op.cit) observaram dois tipos de

estratos cruzados, configurando a estratificação cruzada plana —onde a

superfície limitante inferior da seqüência de estratos é uma superfície

plana — e estratificação cruzada acanalada — onde esta superfície as-

sume formas curvas. A esta última associam-se depósitos residuais de

canais, com seixos de argila.

Assentando discordantemente sobre rochas do embasamento pre-de-

voniano de diferentes idades, a Formação Furnas dispõe-se sub-horizontal-

mente, evidenciando assim a conpleta cratanização da região e sua conse-

qüente pediplanizaçao em tempos imediatamente anteriores ã sua deposição.

0 ambiente de deposição desta formação ê de origem fluvial

(Schneider et ai., 1974), confirmado pelos padrões de estratificação cru-

zada, pela presença de estruturas do tipo corte e preenchimento, pelos de-

pósitos residuais de canais e, finalmente, pela existência de processos

diagenéticos de origem continental, como neoformação de caulinita.

A idade devoniana é atribuída ã Formação Furnas can base nas suas

relações de contato com a Formação Ponta Grossa, sobreposta. Entretanto

tais relações não se encontram seguram»íte esclarecidas, significando,

assim, que a sua deposição se deu anteriormente ao Devoniano inferior,

época da geração das unidades basais da formação superior. Esta con-

siste de folhelhos argilosos, micãceos, finamente laminados, coloração

cinza, localmente betuminosos ou carbonosos, além de folhelhos sílticos

a arenosos, com siltitos e arenitos finos subordinados (Schneider et al.f
1974).
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A escarpa devoniana do arenito Furnas serviu de limite geológico
da porção ocidental da área estudada nesta dissertação.

2.1.6 FORMAÇÃO SERRA GERAL

Diques de rochas básicas a intermediárias com idades jurássico-
cretãceas constituem a Formação Serra Geral, tendo sido gerados durante
movimentos epirogenéticos diferenciais que soergueram a Bacia do Paraná
e alojando-se em falhas e fraturas de tensão com direções predominante-
mente NW (Marini et ai., 1967). Estas rochas serão abordadas, posterior-
mente, cem mais detalhes no item 3.5.

2.2 0 GRANITO SERRA DO CARAMBEI NO CONTEXTO
DOS GRANITÕIDES DO ESTADO DO PARANÁ

0 evento tectonaijagmático brasiliano caracteriza-se, no Estado
do Paraná, pela presençr. acentuada de corpos com composição granitõide,
marcantes, "tanto pela variedade -de tipos petrogrãficos, quanto pela im-
pressionante distribuição areai.

Muito se tem escrito sobre estas rochas, seja em nível regional,
englobando-se aí toda a região Sul do País, seja em nível de detalhe, com
vistas a caracterização tipolõgica, relações estruturais e potencial me-
talogenético de pequenas áreas. Não obstante o volume de trabalhos pu-
blicados, o quadro evolutivo dos granitóides do Estado carece de maiores
informações, tomando-se por vezes obscuro e desordenado, além de ser,
freqüentemente, objeto das mais variadas classificações, muitas das quais
não mostram sequer aplicabilidade prática.

A região encaixante dos granitóides é constituída por uma suces-
são de faixas com disposição geral NE-SW, nas quais se alternam rochas
epimetamõrficas integrantes da Faixa de Dobramentos Apiaí (Wernick e
Penalva, 1978; Kaul, 1979) e rochas meso e catazonais do Maciço Media-
no de Joinville (Wernick e Penalva, op.cit.) ou, conforme a denominação
de Kaul (op.cit.) e Kaul et ai. (1982), cráton Luís Alves. A Faixa de
Dobramentos Apiaí englobaria os grupos Açungui (PR) e São Roque (SP); o
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Maciço Mediano de Joinville abrangeria os complexos cristalinos do Para-

ná e São Paulo, além da Formação Setuva (PR) e de áreas dos Estados de

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todo este conjunto, designado Sis-

tema de Dobramentos Ribeira por Hasui et ai. (1975) acha-se intensamente

cortado por rochas grani toides. Serão consideradas aqui sanente as lito-

logias aflorantes no Estado do Paraná.

Una análise panorâmica geral dos diversos episódios de granito-

gênese torna-se oportuna para, a seguir, serem abordados mais detalhada-

mente os corpos granitoides.

Cordani e Bittencourt (1967), com base em dados geocronológicos

••'...'Zi -e K/Ar de rochas das faixas de dobramentos do Sul do País, estabe-

an a seguinte evolução geológica envolvendo as rochas grani toides

< ida no Ciclo Brasiliano:

a) entre 650-600 m.a. ter-se-ia dado o principal evento metamór-

fico, contemporâneo a geração de granitõides sintectônicos;

b) entre 590-500m.a. teria início a intrusão de granitõides tar-

di a põs-tectônicos, alem da formação de depósitos molássicos

e

c) há aproximadamente 450 m.a. teria havido o alçamento regional

de cadeias montanhosas, com foimação ainda de depósitos molãs-

sicos.

Hasui et ai. (1978), estudando aproximadamente duas centenas de

granitos e granitõides da região de dobramentos Sudeste nos Estados de

São Paulo e Paraná, definiram cinco fácies litologicas principais, que

no campo ocorrem tanto em íntima associação quanto isoladas. São elas:

a) Tãtúti ntígmcutixica: constituída por rochas ultrametamórficas

associadas a fases anatexíticas, abrangendo termos petrográficos descri-

tos como embrechitos, nebulitos e anatexitos. São corpos concordantes

can a foliação das hospedeiras e especificamente em relação â Faixa de

Dobramentos Apiaí acham-se vinculados à primeira fase de dobramento e

metamorfismo regional, ocupando o núcleo de estruturas antiformais. Es-

ta fãcies estaria restrita a níveis catazonais, não ocorrendo na área

pesquisada nesta dissertação;

b) fãcies CantaxúAa.: abrange tipos petrogrãficos que variam de

granito a tonalito, sendo corpos preferencialmente discordantes, can ca-

ráter circunscrito. Em relação ao nível de alojamento, são corpos mesoa
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catazonais, não tendo atingido condições da epizona. Datações radiomé-

tricas fornecem idades de 608±48 m.a. 0 Complexo Grani tico Cunhaporanga,

o Maciço de Três Córregos e o "granito" Piedade (Figura 05) enquadrar-

se-iam nesta fácies, de conformidade cem Hasui et a i . (1978);

c) Fã&teA GKCLCAJOIO.: abrange grani tos alcalinos a subalcalinos,

granodioritos e biotita-granitos. Formam corpos discordantes, com cará-

ter intrusivo, e dispõem-se paralelamente à costa leste do Paraná e ex-

tremo sul de São Paulo, tendo sido gerados em condições epizonais. Os

principais corpos no Estado são os granitóides Anhangava, Marumbi, Gra-

ciosa e Alto Turvo [Figura 05);

d) Fãctea Itu: engloba rochas graníticas que afloram em peque-

nos corpos sempre nas imediações de grandes falhamentos e cujas isócronas

de referência fornecem idade de 541±11 m.a. O Granito Serra do Carambeí

pertenceria, segundo os autores (op.cit), a esta fácies, sendo põs-tec-

tõnico e epizonal. Outros corpos seriam os granitos Joaquim Murtinho, Rio

Abaixo, Barra do Santana (ou Taici ou Pinta), Chacrinha e Cerne (Figu-

ra 05) e

e) Fãccei gnxmo^vuLta: constituída por pequenos corpos afloran-

tes apenas ao sul do Estado de São Paulo.

Wernick (1982) divide os complexos granitõides brasilianos em

três tipos texturais e estruturais predominantes, classificação esta que

abarca as fácies supracitadas de Hasui et a i . (1978). São eles:

a) gKanÁJtòíáu h&teAogê.ntoò com utmUuAaò migmcrtltLcaò e empo-

òiçõu CAico-atcatiyuu, resultantes de anatexia sobre seqüências ortome-

tamõrficas, e peraluminosas, surgidas de processos anatéticos atuantes

em seqüências paraderivadas. Estas rochas eqüivaleriam àquelas da fácies

migmatítica de Hasui et a i . (op.cit.);

b) gAanótõídu potifainÔideA: englobam termos gnaissicos e homogê-

neos com ocorrência de megacristais de microclinio ou plagioclãsio, cujos

tipos petrográficos abrangem monzonitos, quartzo-monzonitos, sienitos e

granitos. Eqüivalem ã fãcies Cantareira de Hasui et a i . (op.cit.) e, na

área estudada, ao Complexo Granitico Cunhaporanga, e

c) "gtuiiuAoò" magmáticoò tZpicoò: incluem "granitos" com textu-

ras equigranulares, inequigranulares, porfirltícas, aplíticas, pegmatí-

ticas e granofíricas. Variam em quimísmo de calco-alcalinos, subalcali-

nos, alcalinos a peraluminosos, com tipos petrográficos representados
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por gabros, dioritos, tonalitos, monzonitos, sienitos, granodioritos,

quartzo-monzonitos e grani tos. Correspondem, grosso modo, ãs fácies Gra-

ciosa e Itu de Hasui et ai. (op.cit.). Segundo Wemick (1982), o grani to

Serra do Carambeí enquadrar-se-ia neste último tipo.

Kaul et ai. (1982, in Kaul, 1984), na tentativa de homogeneizar

as classificações ate então existentes, criam a Suíte Intrusiva Serra do

Mar, composta por 28 corpos granitõides encaixados em terrenos pré-cam-

11 ianos dos Estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, individuali-

- 'os em dois domínios geotectônicos distintos, a saber: Domínio do Ar-

......ano e Proterozoico inferior (equivalente ao Crãton Luís Alves) e Do-

mínio do Proterozoico superior (correspondente ao Sistema de Dobramentos

Apiaí e, no Paraná, ao Grupo Açungui).

Excluindo os corpos maiores descritos como sin a tardi-tectôni-

cos e baseados sobretudo em evidências petrográficas, geoquinicas e geo-

cronológicas, os autores afirmam que o plutonismo responsável pela indi-

vidualização destas rochas deu-se en condições anorogenicas, e não do ti-

d o Brasiliano, estando geneticamente associado a fenômenos de vulcanismo

e sedimentação durante o estabelecimento de li^ti intracontinentais.

Todo o processo, segundo os referidos autores, ter-se-ia desenvolvido no

final do Proterozoico superior ao início do Paleozõico, entre 600 e 450

m.a., culminando com o preenchimento de bacias tectônicas por sedimentos

molássicos. 0 conjunto de eventos envolvendo plutonismo, vulcanismo e

sedimentogênese, que se iniciou cem a geração de *J-htt>, foi designado

Episódio Campo Alegre por Kaul et ai. (1982).

Os granitõides do Paraná serão aqui enquadrados em dois conjun-

tos distintos. Ao primeiro pertencem os grandes maciços considerados sin

a tardi-tectõnicos, cano o de Três Córregos e o Complexo Granítico Cunha-

poranga. 0 segundo conjunto comporta os corpos menores, classificados

cano pós-tectonicos ou, conforme a concepção de Kaul et ai. (op.cit.) dis-

cutida anteriormente, anorogênicos. No mapa da Figura 05 pode ser vista

a relação completa dos 42 corpos de granitõides af lorantes no Estado do

Paraná, de acordo Fiori et ai. (1984), bem cano a localização geográfica

de cada um deles.

Os maciços graniticos de Três Córregos e Cunhaporanga exibem ca-

ráter tanto intrusivo quanto difuso e anatético (Fuck et ai., 1967;

Wernick e Gomes, 1974; Wernick e Ganes, 1975; Gomes et ai., 1975,a,b).
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Este comportamento díspar levou os autores a concluir pelo posicionamen-

to em épocas sin a tardi-tectônicas brasilianas (Tabela II). Estes batõ-

litos evidenciam amplas variações texturais, estruturais e compôs icio-

nais. Apresentam textura marcadamente porfiróide, sendo freqüentes ainda

os termos equigranulares médio a grosseiro; estruturas gnãissica, migma-

títica e cataclástica são comuns. As fácies petrográficas dominantes in-

cluem granitos, quartzo-monzonitos, granodioritos, tonalitos, gnaisses e

migmatitos, submetidas sempre a maior ou menor microclinização. 0 cará-

ter intrusivo seria evidenciado pelo surgimento de aureolas e brechas de

contato, discordâncias estruturais, apófises, perturbações locais nas en-

caixantes, alinhamento dos minerais nos bordos da intrusão e presença de

xenólitos em graus variáveis de assimilação (Wernick e Gomes, 1977).

Tais corpos não representam uma unidade litológica e estrutural

homogênea, mas sim um conjunto complexo de fãcies petrográficas separa-

das cronológica e arealmente. 0 seu aspecto multi-faciológico e diversi^

ficado poderia ser explicado pelo modelo polidiapírico de Stephansson

(1975), em que as variedades composicionais seriam manifestações episó-

dicas de pulsos magnéticos distintos. 0 alojamento destes corpos teria

sido controlado por estruturas dobradas, ocupando freqüentemente núcleos

de estruturas antiformes. Segundo Wernick e Gomes (1974), tais áreas são

propicias tanto ao alojamento de corpos sintectônicos e tardi tectõnicos,

quanto ao surgimento de fenômenos metassomáticos, visto que correspondem

a regiões de maior concentração de fluidos.

A existência de processos metassomáticos atuantes nestes corpos

foi confirmada por Wernick e Gomes (1977) que, ao estudar as rochas dos

maciços de Itaóca (SP) e Três Córregos, notaram que um número acentuado

de amostras não se enquadravam no campo de rochas magmáticas típicas,

situando-se, ao contrário, no campo de rochas metassomaticas no diagrama

iônico Na-Ca-K. Com isto, concluíram que 20 a 301 das rochas destes ma-

ciços foram submetidas a metassomatose sódica de pouca intensidade que,

ã exceção dos álcalis, não afetou de modo significativo o seu quimismo.

T>1 processo corresponderia a uma etapa tardia na evolução destas rochas.

Wernick (1979), aplicando o conceito de cristalização fracionada

ranítóides Itaoca e Três Córregos, concluiu que tais corpos forma-

. ,-se a partir de proporções variáveis de material "cumulus" e "inter-

c lus", numa cristalização em duas etapas. Na primeira haveria a nu-

de plagioclásio • quartzo (• máficos), constituindo o material



TABELA II. Principais características dos corpos granlticos do Estado do Paraná
(modificado de Fiori et ai., 1984).
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TABELA II (Continuação).

\ . CAMCTE-
^S^ISTICAS

WAMITOS^V.^

09 - Morro Crand*

10 - terra do
Santana

11 - Piedade

12 - Pula Sapo

ARREDON-
DAMENTO

Arradondado
a ovalado

Arradondado
a ovalado

Muito
alongado

Arradondado
a « u i t o oval

CONDICIONAMENTO
TCCTONICO

Tactoniaao
NE

Tactoniaao
NE

fort* NE

Nio NE

CATACIASE
TEXTURA

Fraca

Nio

Fraca

MINERAIS
ACESSÓRIOS

E/OU MACME-
SECUNDARIOS TITÃ

Ap - T - 2 - T i

Py - Ap - T i

Fl - Py - T i - A p
Z

ILME-
NITA

POSICIONAMENTO
RECTDHICQ

Tardl a
põa-tactônico

Tardi a
põa-taetônico

Tardl a ^
põt-tactônico

Intrusivo

IDADE ALTERAÇXO

Stricitisa(ão
Sauirarítlsaçio
Artilitaçío (?)
Cauliniiaçio (T)
EpidotiMcão (T)

Argiliiaçio^
Baricitilação
Piritlsacio
Sariclticacão
LiawnitiMjio
Clorititajao
Arcilitacao

13 - Rio Abaixo Arradondado Nio NE Fraca F y - F l - M o - C p *
granobli i t ica H - A p - I - R u - y

C - T

Tardi a ^
põa-tactSnico

Carbonatação
Cloritiiacio
Albitisacao (T)
Epidotica{io(T)
Argilicacao
Sauaturitisaeio
SilicificaSão(T)
Cauliniaaçao
Tunuilinifagão
Sarlcitiiaçao

14

IS

16

- Chacrinha

• Carna

- Paaaa Trãa

arradondado

Alongado

Muito
alongado

Nio

Porta NE

Porta
tactoniaMo
NE

Nio

Nio

Praça
granobliatica
hipidioaór-
(ica

AP

E -

C -

z -

- Ru

AP

F l - Ap
T

Tardi a _
pót-cactônico

Tardi a
pói-tactônico
Intrualvo

Sarieitiiação
Argilisacão
Cloritiiacão
EpidOti«ação(7)

Albitiução
SaritUaçio
Caulinisaçio
Carbonatação
8ilicificaçio_
Sauasuritisacão

to*



TABELA II (Continuação).

CARACTE-
ITSTICAS

GRANITOS
ARREDON-
DAMENTO

CONDICIONAMENTO
TECTONICO

CATACLASE
TEXTURA

MINERAIS
ACESSÓRIOS

E/OU
SECUNDÁRIOS

MAGNE- ILME- POSICIONAMENTO
TITÃ NITA TECTONICO IDADE ALTERAÇÃO

17 - Cu«juvira Alongado Fort* tecto-
niawo NE

Fraca Tardi a
põa-f ctônlco

18 - Miringuava ou Alongado Fort* tecto-
S.Joaé doa Pinhaia niano NE

Fort a Stntactõnico Argilixação_
Sericiticagão
Cloritixaçao
Epidoeicação
Albititaçao

19 - Maruiabi

20 - Anhangava

21 - Gracioaa

22 - Rio do
Salto

23 - Faxinai

24 - Alto Turvo

25 - Tagaçaba

26 - Banhado

27 - Vaguaçu

28 - Nagib Silva

Arredondado
a ovalado

Ovalado

Ovalado

Arredondado
a ovalado

Muito
alongado

Alongado

Ovalado

Be* arre-
dondado

Muito along.

Muito along.

Não HE

Não NE

Não NE

Forte NE

Forte NE

Tectoniaw

Fraco

Fort? NE

Forte NE

> NE

Não

Não

Não

Moderada
porfiritica

Não

Fraca

Porfiritica

Forte

Forte

AP

Fl

Z -

Z -

Ti

Ap

Z -

Py
Ap

- Z - Fl x

- Z - A p ~ P y - M o x

Fl - T i - A p

• T - Ap

-Z-Ap-Fl

- C - Ti

• Ap - Ti x

-F l -T i
- Gl

Anorogmico 4525150
põa-tectônico « » ™

x Anorogmico ±460*140
põa-tectônico

Anorogmico
põa-tectônico

Põa-cÍR«Mtico

Sinteetônieo

Põi-tac tônico 630*20

Sinteetônieo

Tardi a ^
pôa-teetÔnieo

Sinteetônieo

Sintectônieo

Argiliiação
Epidotisação
Tunulinicação

Clorititaçio
Sericitiiefão
Epidotitaçao
Carbonatação

SauMuritisação
Argiliaaçâo
Clorititaçio
Epidotixacão

Silicificaçio
Serieitisação
Cauliniiação

Epidotisacão

Sericitiiação
Caulinisacao



TABELA II {.Conclusão),

CARACTE-

GRANI TOS
ARREDON-
DAMENTO

CONDICIONAMENTO
TECTONICO

CATACLASE
TEXTURA

MINERAIS
ACESSÓRIOS

E/OU
SECUNDÁRIOS

MAGNE- IIME- POSICIONAMENTO
TITÃ NITA TECTONICO IDADE ALTERAÇM

29 - Areia Branca

30 - Nhundiaquara

31 - Guaraqucçaba

32 - Varadouro

33 - Serra do
Troaoao
34 - Nhaporanga
35 - Espigão do
Feiticeiro
36 - Antônio*

37 - Serra da
Prata
38 - Serra das
Canavieiras
39 - Serra do
Prata
40 - Pedra Branca
41 - Morro Redondo

42 - AsudoadoSul

Alongado

Muito along.

Muito along.

Muito along.

Muito along.

Muito along.

Forte NS

Forte NE

Forte NE

Forte NE

Forte Ne

Forte NE

Forte
granoblástica
Não

Não

Não

Não

Não

Z

Z

z

z

z

- T i - F l

-Ti -PI

- t i -PI

- T i - F l

- T i - F l

-H

-H

-H

-H

-H

Sintec tônico

Sin a tardi
cineaãticos
Sin a tardi
cinema ticos
Sin a tardi
cinaM ticos
Sin a tardi
cinamáticos
PÕs-cineaitico

Sin a tardi
cineaitico
Sin a_tardi

* c ineait ico
Poa-tectônico

Sin-tec tônico

Anatnia (1)
Sintec tônico

PÕs-tectônico
Fõs-tectônico

Ti - titanita
Fl - flu
2 . zirc

T * turmalina
Cal - calcita
Py • pirita

Ap • apatita
C • carbonato*
H - henatita

B - bar ita
Ca " caul ia
Gl • galena

Ei - etfaltrita
Al - allanita
Gr • granada

Ru - rutilo
S • aulfetos
Mo - molibdenita

• calcopirita

*543*25 datação Rb/Sr
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"cumulus", para, posteriormente, cristalizar-se plagioclásio + quartzo +

feldspato alcalino (+máf icos) cano material "intercuraulus". Este desen-

volvimento implicaria a existência de líquidos iniciais confinados a ele-

vadas pressas, o que foi corroborado por Wernick e Gomes (1977) ao cons-

tatarem que estes maciços se cristalizaram a partir de magmas originados

a profundidades superiores a 30 km e pressões acima de 9 kb.

Os corpos menores, põs-tectônicos, encontram-se, via de regra,

cortando ou margeando os complexos maiores, exibindo caráter subvulcâni-

co, com ocorrência freqüente de quartzo arredondado e associação com di-

ques e piuQ& de granitos pórfiros. 0 líquido original teria caráter ani-

dro, gerado em condições de superaquecimento, cano pode ser inferido a

partir da pouca freqüência de fases pegmatiticas e da inexpressividade

das auréolas de contato (Wernick e Penalva, 1978).

São rochas onde predomina a composição granítica e a textura gra-

nular hipidiomórfica, com forma e tamanho bastante variáveis, podendo

ir desde formato aproximadamente circular, alongado, retilíneo, retangu-

lar até formas completamente irregulares, porém sempre orientadas na di-

reção NE-SW (Fig.05). Alguns corpos posicionam-se ao longo de dobras de

arrasto, como os granitos do Cerne e Piedade, desenvolvidas a partir da

deformação da Falha da Lancinha (granito do Cerne) e da Falha de Itapi-

rapuã (granito Piedade). Desta maneira, as estruturas dobradas não se

teriam originado a partir da intrusão e sim estariam alojando as rochas

graníticas (Fiori et ai., 1984).

Datações radianétricas pelo método Rb/Sr (Teixeira, 1982, inKaul,

1984) fornecem isõcronas de referência relativas a quatro episódios de

granitogênese: 600*10 m.a.; 540 m.a.; 506*7 m.a. e 492*16 m.m. Cordani e

Kawashita (1971) indicam 540 m.a. cano a época da fase põs-tectônica

principal do Grupo Açungui.

Uma síntese dos dados petrográficos, petroquímicos e idades re-

lativas destas rochas é apresentada na Tabela II.

2.3 COMPARTIMENTOS GEOMORFOLOGICOS

0 modelado do relevo de uma região, além de responder ãs condi-

ções climáticas, relaciona-se intimamente Es litologias nela existentes,
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onde cada rocha, reagindo de maneira própria aos agentes erosivos, es-

culpe formas características cem traços roorfologicos típicos. Em climas

áridos e semi-áridos a predominância de processos de erosão areolar de

denudação das encostas em relação â erosão linear — cavamento de tal-

vegues — faz com que surjam superfícies aplainadas, com o arrasamento

de rochas can resistências distintas. Como resultado destas processos

são observadas na área em estudo evidências de pediplanos e pediment os,

dissecados pela vigência de clima úmido, implicando, assim, o controle

não apenas tentônico e litológico da morfologia, mas também o climático.

2.3.1 COMPARTIMENTAÇÃO PAISAGÍSTICA REGIONAL

Numa visão global o Estado do Paraná apresenta um conjunto pai-

sagístico-gecmorfolôgico bastante característico. Além da Zona Litorâ-

nea e da Serra do Mar, o Estado mostra um relevo constituído por degraus

estruturais designados Primeiro, Segundo e Terceiro Planaltos Paranaenses

(Figura 06).

PDOUMDA

'ARARASUA*

UC. APROXIMAM 1/5.000000

FI6. 0 6 - PRINCIPAIS COMPARTIMENTOS OROGRÀFICOS DO ESTADO 00 PARANA



A Zona Litofíànea, engastada entre a Serra e o mar, é constituída
por terrenos quaternários ainda em processo de consolidação. Ocupa uma
faixa irregular e estreita cuja maior expressão é atingida na Bala de Pa-
ranaguá, inexistindo nos extremos norte e sul do Estado, onde a Serra
mergulha diretamente no mar.

ASeAJua. do Ma*, constituída por rochas pré-cambrianas, estrutura-
se como unidade morfo-estrutural de formação terciãrio-quaternãria. Sua
gênese está ligada aneotectõnica tafrogenética. Exibe-se cano importante
paredão, formado por uma sucessão de falésias abruptas, que em poucas
dezenas de quilômetros alteiam as rochas cristalinas a quase dois mil me-
tros de altitude.

A região serrana, orientada NNE-SSW, ocupa uma faixa de apenas
algumas dezenas de quilômetros de largura, apresentando a leste um degrau
quase abrupto com desnível de mais de mil metros; a oeste verifica-se um
degrau com poucas centenas de metros que nos colos intermontanos mais
profundos chega quase a desaparecer. Esta região limita-se com o Primei-
ro Planalto Paranaense.

0 PtUmtiJio Planalto Pa/uvnaznòe. —Planalto de Curitiba — ê es-
culpido sobre rochas do Complexo Cristalino, Grupo Açungui e granitõides
intrusivos. Rumo a oeste o pediplano pré-devoniano esculpido sobre ro-
chas eopaleozõicas, pré-cambrianas e intrusivas associadas mergulham sob
os arenitos devonianos da Formação Furnas. 0 fyiont destes arenitos, ao
resistir aos processos erosivos, constitui o pedestal da escarpa do Zo.-
gundo Planalto ou Planalto de. Ponta GKO&ÒOL. Este desenvolve sobre rochas
sedimentares paleozóicas da Bacia do Paraná, distribuindo-se entre a es-
carpa do arenito Furnas a leste e a escarpa do arenito Botucatu a oeste.
A primeira é denominada localmente de "serra" de São Joaquim, "serra" de
São Luís do Purunã,_Serrinha,. dentre outros.

0 TeAceÁAo Planalto — Planalto de Guarapuava — desenvolve-se
sobre rochas de idade mesozõica, constituídas por arenitos eólicos e es-
pesso derrame de lavas básicas.

A superfície dos dois últimos planaltos inclina-se suavemente
para oeste de forma que suas cotas mais elevadas situam-se as bordas das
escarpas. Como conseqüência, as drenagens, enquanto no Primeiro Planalto
fluem para o mar — para leste —, no Segundo e Terceiro Planaltos fluem
para o rio Paraguai — para oeste.
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A área-tema desta dissertação insere-se na borda ocidental da

unidade orográfica Primeiro Planalto Paranaense, localizado entre a es-

carpa de sedimentos paleozoicos sub-horizcntalizados da Bacia do Paraná

— escarpa devoniana do arenito Furnas — e a Serra do Mar. Representa,

segundo Maack (1968), uma superfície de erosão em acentuado processo de

dissecação, tendo sido esculpida sob o paleoplano pré-devoniano onde se

deu a deposição dos sedimentos paleozoicos.

0 enquadramento geológico-geomorfológico da área no Estado do

Paraná pode ser visto na Figura 07.

PARANMUA'

CUKITIM

•UARAPUAVA

\ 0 PLANALTO J +

BC. APROXIMADA l/i.OOO.000

- tOOO
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J» PLANALTO
- IOOO

_NNEL DO MAR

VVVI FORM. SERRA «ERAL

\t-> I FORM. BOTUCATU

I, • ,', I SED. PALEOZOICOS

FORM. FURNAS

«RUFO CASTRO

1+ + I SRANITOS

\*» I «RUP0 AÇUN9UI

X COMPLEXO CRISTALINO

FIG. 07 - ESQUEMA GEOLÓGICO MORFO - ESTRUTURAL SIMPLIFICADO 0 0 ESTADO O

PARANA.

2.3.2 COMPARTIMENTAÇÃO PAISAGISTA LOCAL

Foram observados na região pesquisada na presente dissertação

quatro ccmpartimentos paisagísticos distintos, quais sejam: 1) a região

de afloramentos do Complexo Granitico Cunhaporanga, 2) o Granito Serra
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do Carambeí, 3) as rochas vulcânicas do Grupo Castro e 4) os arenitos da

Formação Furnas (Figura 08).

Os fatores morfogenéticos atuando sobre as rochas do Complexo

Granítico Cunhaporanga originaram relevo aplainado, bastante dissecado,

com interflúvios amplos e ligeiramente arredondados, em que predominam

vales extensos, assimétricos e de fundo chato. 0 relevo em discussão po-

de, à primeira vista, ser confundido, em fotografias aéreas, can aquele

•'i senvolvido sobre áreas sedimentar es.

A drenagem apresenta aqui padrão essencialmente dendrítico, onde

podem ser verificados também rios adaptados a falhas, fraturas ou encai-

xados em diques de rochas básicas. 0 principal coletor d'água é o rio

Jotuba, cem padrão nitidamente anastomasado, sendo que os demais exibem,

via de regra, baixo gradiente hidráulico. As planícies aluvionares depo-

sitadas por aquele curso d'água são significativas.

0 Granito Serra do Carambeí mostra geomorfologia distinta, cem

interflúvios estreitos e íngremes, com a expressão topográfica principal,

conhecida por Serra do Carambeí, apresentando-se orientada na direção

NE-SW. As cotas situam-se entre 960 metros nos vales e 1.050 metros nos

pontos mais elevados. A rede de drenagem aqui mostra uma densidade infe-

rior em relação ã sua encaixante granítica, com o predomínio de um pa-

drão em treliça, tendendo a dendritico na ramagem mais fina. São obser-

vadas, ainda, depressões grosseiramente circulares, orientadas NE, no

topo da referida serra.

Próximo ao contato entre as rochas do Complexo Granítico Cunha-

poranga e o Granito Serra do Carambeí observa-se na. topografia uma de-

pressão grosseiramente coincidente com o vale do rio Jotuba, onde as par-

tes mais altas se associam, com freqüência, ao Granito Serra do Carambeí.

Esta se constitui em escarpa de linha de falha, associada ao falhamento

do contato leste do corpo c pode ser justificada pela maior resistência

à erosão demonstrada por este granito, fazendo com que sua encaixante, o

Complexo Granítico Cunhaporanga, mais ercdível, ocupe as porções topográ-

ficas mais baixas.

0 terceiro compartimento geomorfologico relaciona-se às rochas

vulcânicas do Grupo Castro, onde predominam as formas colinosas, com va-

les estreitos e retilíneos, configurando um padrão de drenagem essencial-

mente retangular, tendendo, por vezes, a dendritico.
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O quarto compartimento constitui-se pela escarpa limítrofe do

Primeiro e Segundo Planalto. Nele aflora o arenito Furnas, base local

dos sedimentos da Bacia do Paraná. A escarpa ê formada por paredões ro-

chosos abruptos totalmente desprovidos de vegetação que, localmente,

apresentam desníveis de dezenas de metros. A região da escarpa é domina-

da por reentrâncias e festões, sendo que pequenos cursos d'água obseqüen-

tes, em geral alojados em fraturas preenchidas por diques de diabasio,

fluem nas reentrâncias e guiam o processo de recuo da escarpa. No topo,

sobre o arenito Furnas, esculpiram-se coxilhas amplas, cobertas apenas

por gramíneas. Os córregos são em geral pouco encaixados, compostos por

águas "cristalinas". Esta fantástica paisagem geral é quebrada localmente

por vales profundos, estreitos e retilíneos, limitados por paredões ver-

ticais e com fundos revestidos de mata por onde fluem as principais dre-

nagens alojadas sobre diques de diabásio. Constituem-se estes canyonA em

testemunhos da enorme diferença de comportamento e resistência aos pro-

cessos intempéricos e erosivos, em clima úmido, entre arenito e diabásio.



CAPÍTULO III
ASPECTOS GEOLÓGICOS DA ÁREA

DO GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ

O homem é não apertas como ele se concebe,
mas como ele quer que seja, como ele se
concebe depois da existência, como ele se
deseja apõe este impulso para a existên-
cia; o homem não é mais que o que ele faz.

J . P . SARTRE.
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3.1 INTRODUÇÃO

Na área onde se insere o Granito Serra do Carambeí afloram as
unidades litolõgicas representadas pelo Complexo Granítico Cunhaporanga,
de idade pré-cambriana, a seqüência vulcânica ácida eopaleozóica do Gru-
po Castro e os arenitos da Formação Furnas. Todo este conjunto acha-se
cortado por diques de rochas básicas relacionadas ao vulcanismo tolei-
ítico ocorrido an tempos jurãssico-cretáceos (Figura 09).

Neste capítulo será feita uma explanação sobre tais unidades,
abordando as suas características petrográficas, petroquímicas, bem cano
as suas relações com o Granito Serra do Carambeí. Este último, alvo prin-
cipal da presente dissertação, será discutido em todos os seus aspectos
geológicos a partir do próximo capítulo.

3.2 COMPLEXO GRANÍTICO CUNHAPORANGA

3 . 2 . 1 TRABALHOS ANTERIORES

A designação de "granito" Cunhaporanga foi inicialmente proposta
por Oliveira (1927) para uma rocha cem textura eminentemente porf iroide,
constituída por quartzo, feldspato potássico e homblenda que aflorava
na fazenda homônima, localizada a leste do rio Iapó, entre os ribeirões
Anselmo e Cunhaporanga, no município de Castro.

Durante o levantamento geológico sistemático cm escala 1:50.000,
realizado pela Comissão da Carta Geológica do Paraná (1967), foi possí-
vel definir com mais clareza os limites, relações de contato e as varia-
ções cemposicionais, texturais e estruturais deste corpo granítico.

Fuck (1967) e Fuck et ai. (1967), da referida Comissão, já aten-
tavam para a heterogeneidade desta litologia, onde aos termos verdadei-
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ramente graníticos juntavam-se granodioritos, quartzo-monzonitos, além

de dioritos e quartzo-dioritos. Devido a tais variações e, em conseqüên-

cia direta disto, a dificuldade em se estabelecer a sua posição exata em

relação ao ciclo orogenético que originou o Grupo Açungui, Fuck et ai.

(op.cit.) conferiram a este corpo granitico proporções batoliticas, co-

brindo, segundo eles, área superior a 2.000 km2.

0 enfoque dado a estas rochas por diversos autores, considerando-

as tão somente como um corpo homogêneo, foi causador de inúmeras contro-

vérsias quanto as suas relações de contato com o Grupo Açungui. Assim

sendo, Almeida (1957) preconizava uma origem não intnisiva para as rochas

graníticas associadas aos metassedimentos deste grupo, ou seja, tais li-

tologias constituiriam o embasamento cristalino, denominado pelo autor

(op.cit.) Complexo Cristalino. Fuck (1967), ao mapear a região de Abapã, v
também optou pelo caráter não intrusivo deste corpo granitico, creditan-

do tal fato I não-observância de indícios de metamorfismo de contato nos

metassedimentos do Grupo Açungui, bem comoã ausência sistemática de apó-

fises graníticas cortando tais litologias. Entretanto esta escassez de

feições que confiram um caráter intrusivo ao "granito" Cunhaporanga seria

antes de tudo conseqüência direta da ausência de afloramentos em exten-

sas áreas da região do contato, conforme observado por Fuck et ai. (op.

cit.).

A heterogeneidade petrográfica ostentada pelo "granito" Cunhapo-

ranga, aliada âs constantes transições para migmatitos, ocorrência de es-

trutura gnáissica e lineações, levaram os autores supramencionados a con-

siderar esta unidade como posicionada sin-orogenicamente no Grupo Açun-

gui, exibindo, muitas vezes, feições de "granito" intrusivo, tardi a põs-

tectônico e de "granito" difuso, sintectônico. Tal opinião ê partilhada

por Wernick e Gomes (1974), que afirmam que um numero significativo de

"granitos" porf iróides que se encontram associados ao Grupo Açungui são

indicadores de uma origem complexa, mostrando diversas vezes uma fase me-

tassomática intensa, conforme observado por Santos e Felipe (1980). Esta

questão já foi amplamente discutida no item 2.2.

Durante a execução de mapeamentos geológicos distintos que com-

puseram o Projeto Leste do Paraná (1977), executado pela CPRM na escala

1:100.000, este corpo granitico foi considerado como sintectônico, exi-

bindo remobilizações de caráter tardi-tectônico, tendo sido enfatizada,

ainda, a dificuldade de se caracterizar petrologicamente tal corpo em
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virtude de seu caráter díspar, além dos outros fatores já colocados por

Fuck (1967), Fuck et ai. (1967) e Wernick e Gomes (1974). Os geólogos in-

tegrantes deste projeto (chefiados por Bat tola Jr.). influenciados por

Fuck (op.cit.), sugeriram a designação de Canplexo Grani tico Cunhaporan-

ga, em substituição ao termo granito, por tratar-se sem duvida não de um

corpo homogêneo, mas de un complexo altamente diferenciado. Refutam ain-

da os referidos autores as proporções batolíticas atribuídas a estas ro-

chas.

Datação radianétrica, pelo método K/Ar em biotita, forneceu ida-

de de 603±42 m.a. para o canplexo em questão, não tendo sido, porém, men-

cionada pelos integrantes do Projeto Leste qual facies do corpo teve as

ooas rochas datadas. Esta idade estaria de acordo cem o intervalo geo-

cronológico de 650 a 600 m.a. estabelecido por Cordani e Bittencourt

(1967) para a geração de granitóides sintectônicos no Ciclo Brasiliano.

Cordani e Kawashita (1971) e Hasui et ai. (1978), embasados em

isócrona obtida pelo método Rb/Sr, afirmam ter a fase tectônica tardia

ocorrido há 608±48 m.a. Esta aparente discrepância, verificada no posi-

cionamento cronoestrutural destas rochas em relação a episódios tectono-

magmáticos, poderia ser explicada pela multiplicidade de facies petrográ-

ficas apresentadas pelo canplexo, geradas cada una em épocas distintas e

características de eventos polifásicos, não tendo sido especificada, na

maior parte das vezes, em relação a qual fase de deformação era feito o

posicionamento cronológico.

De acordo can Wernick (1982), os grani tóides brasilianos cem tex-

tura porfiróide do sul do Brasil teriam a sua gênese vinculada ao manto.

Cordani e Kawashita (1971) interpretam a razão inicial Sr*7/Sr86 de 0.71

para as rochas granitóides intrusivas do Grupo Açungui como indicativa

da adição de material vulcânico i fusão granitica, material este separa-

do do manto superior durante a fase evolutiva inicial do cinturão.

3.2.2 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA GERAL

As rochas constituintes do Complexo Granítico Cunhaporanga ocu-

pam uma estreita faixa de afloramentos localizada nas porções oriental,

ocidental, setentrional e meridional da área mapeada, em contato tectô-

nico com o Granito Serra do Carambeí (Figura 09). Afloram em grandes
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natações, localizados preferencialmente nas porções topograficamente mais

baixas (Foto 01), dando origem à espessa cobertura regolítica que conser-

va, via de regra, as formas reliquiares dos megacristais de feldspa-

to potassico.

Macroscopicaniente exibem megacristais de feldspato potassico ró-

seo, cem dimensões médias em torno de 3 cm, atingindo por vezes 8 cm de

comprimento, imersos em matriz mesocrática de granulação média a grossei-

ra, constituída mineralogicamente por plagioclasio, feldspato potassico,

quartzo e máficos (Foto 02). Os porfirocristais são perfeitamente eué-

dricos, geminados, segundo Carlsbad, apresentando com freqüência inclu-

sões de minerais máf icos. As rochas exibem estrutura isótropa, poden-

do, por vezes, ocorrer orientação dos máf icos. No contato com o Grani to

Serra do Carambeí é intenso o fenômeno de epidotizacão (Foto 03), rela-

cionado à tectônica rígida.

Ao microscópio a rocha ostenta matriz com textura granular hipi-

diomórfica, localmente cataclástica, constituída por feldspato potassico

(microclínio), plagioclasio (An = 13-19), quartzo, biotita e hornblenda.

Minerais acessórios são titanita, epidoto, zireão, apatita, pirita, mus-

covita e, menos freqüentemente, fluorita e carbonato, ocorrendo como

cristais menores dispersos ou inclusos nos minerais essenciais.

Feldspato potassico ocorre na matriz como microclínio microper-

titizado, com geminação em grade característica, ban cano geminado, se-

gundo Carlsbad.

Plagioclasio (oligoclásio), geminado polissinteticamente, forma

cristais maiores do que os de feldspato potassico, sendo perfeitamente

euédricos, por vezes subédricos. Acha-se intensamente alterado para mi-

nerais micáceos e fortemente impregnado por óxidos de ferro, o que, com

freqüência, impede a determinação de sua basicidade. Naç variedades can

textura cataclástica e, sobretudo, no contato com o Granito Serra do Ca-

rambeí, pode-se notar o encurvamento dos planos de geminação e clivagem

deste mineral (Fotonicrografia 01), com os interstícios preenchidos por

epidoto e clorita (penina). 0 padrão de alteração do plaj^ioclãsio mostra

tona distribuição aleatória, sendo que, em alguns cristais, ocorre somente

nas porções centrais e, em outros, apenas nos bordos. Bn uma amostra ve-

rificou-se a presença de carbonato no núcleo do cristal; esta rocha foi

também a única a apresentar fluorita branco-violãcea como acessório, o

que sugere possível vínculo genético entre ambos.
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FOTO 01. Facies porfiróide do Complexo Granitico Cunhaporanga aflorando
em matacões, na maior parte das vezes restritos ãs porções to-
pograficamente mais baixas do terreno.

FOTO 02. Facies porfiróide do Complexo Granitico Cunhaporanga.



FOTO 03. Fpidotizaçao observada no contato entre a fácies porfíróide do
Complexo Granítico Cunhaporan^a e o Grani to Serra do Carambei.
Sao comuns aqui alinhamentos cie minerais maficos.

FOTOMICROGRAFIA 01, Plagioclasio (oligoclasio - andesina) com planos de
ĵ erninação curvados e interstícios preenchidos por
epidoto e clorita (penina). Facies porfiroide do
Complexo GranTtico Cunhaporanga em contato com o
Granito Serra do Carainbei. N'icois X.
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A biotita forma-se as expensas da hornblenda, ocorrendo em cris-

tais predominantemente anédricos, cora pleocroísmo verde-claro a pardo,

fortemente cloritizados (penina). Associa-se com freqüência à titanita

leucoxenizada, zircão, epidoto, opacos, apatita e, mais raramente, a al-

lanita; os seus subprodutos de alteração preenchem normalmente os in-

terstícios entre os minerais essenciais. Em rochas submetidas a esforços

tensionais este mineral mostra kínk bando.

Quartzo ocorre em cristais xenomõrficos, ocupando interstícios

entre os demais minerais, exibindo freqüentemente extinção ondulante.

São bastante comuns os intercrescimentos mirmequíticos.

Hornblenda forma cristais pseudo-tabulares, maclados, pleocroís-

mo verde-escuro claro a pardo, sendo, algumas vezes, poiquilítica, can

inclusões de quartzo, feldspato, apatita, titanita, clorita, zircão e

opacos.

A estreita faixa de afloramentos do Complexo Granítico Cunhapo-

ranga na area estudada e o pequeno número de exposições existentes não

permitiu, em nível da escala adotada, que fossem delimitadas e dimensio-

nadas as suas várias facies petrograficas. Além da facies porfirõide des-

crita anteriormente aflora, ainda, uma facies equigranular leucocráti-

ca (ponto CV 23), granulação media a grosseira, composta predominante-

mente por feldspato potassico (25%), plagioclásio (351), quartzo (25%) e

minerais mlficos (14%), além de uma facies porfiroide com matriz melano-

crática e megacristais de feldspato branco com dimensões sensivelmente

inferiores as daqueles descritos inicialmente (pontos CV03B, CV30, CV30B

e CV74 (vide mapa de pontos em anexo).

No contato entre esta litologia e o Granito Serra do Carambeí,

ao contrário do que foi afirmado por Fuck et ai. (1967) e pelos membros

do Projeto Leste (1977), os megacristais de feldspato potassico não estão

ausentes, sendo que as variações exibidas pelos mesmos relacionam-se às

suas proporções e dimensões inferiores, além de uma leve alteração da

tonalidade, passando de um róseo intenso para tons ligeiramente mais cla-

ros ou ainda mudança da coloração rõsea para cores esbranquiçadas. A mu-

dança na coloração dos megacristais foi notada por Wernick (1982) em

complexos porfiroides brasilianos do sul do País, estando freqüentemente

associada a zonas de falhas, regiões de contato, regiões com evidências

de alteração intemperica ou hidrotermal.
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Próximo a pedreira J.Cardoso (Figura 09) ocorram restos de teto

do Complexo Granítico Cunhaporanga, an fácies porfiróide can megacristais

de feldspato potassico róseo, dentro do Granito Serra do Carambeí, cor-

respondendo provavelmente a um bloco abatido.

A gênese dos megacristais é um ponto ainda bastante controverti-

do. Existem autores (Coutinho, 1971; in Wernick, 1979 e Wernick, 1984)

que preconizam uma origem magmatica para os mesmos; outros, como Gomes

et ai. (1976) e Wernick e Gomes (1977), acreditam numa origem pelo menos

parcialmente metassomatica. Gomes et ai. (op.cit.), através de um mapea-

mento geoquímico de K, Na e Ca por microssonda eletrônica em uma suíte

de rochas pré-cambrianas do Estado de São Paulo, concluíram não haver di-

ferenças notáveis entre a composição dos megacristais e os cristais for-

madores da matriz assim como entre as suas partes centrais e de borda.

Na opinião destes autores a gênese dos cristais estaria relacionada a

processos de recristalização em estado subsólido ou mesmo a fenômenos me-

tassomáticos, preferencialmente a precipitação a partir de líquidos si-

licáticos.

Stone e Austin (1961) e Simpson et ai. (1976) advogam também uma

origan metassomatica para os megacristais de feldspato potassico de gra-

nitos do sudoeste da Inglaterra. As rochas são aplitos, granitos e peg-

mat itos que gradam entre si e que foram submetidas a metassomatismo po-

tassico , fenômeno iniciado sobre rochas aplíticas, estendendo-se poste-

riormente is encaixantes. A reação com uma fase fluida teria causado re-

cristalização e redistribuição dos componentes, além da adição de potás-

sio e possivelmente outros elementos.

Wernick (1984) aponta as seguintes características dos megacris-

tais do granito de Socorro (SP) como indicativos de sua origem magmatica,

a partir da existência de um núcleo poligranular cristalizado sob condi-

ções físico-químicas distintas: a) ocorrência de inclusões de máfícos as-

sociados ou não a plagioclásio e quartzo; b) existência de zonação nos

megacristais; c) existência de duas gerações de megacristais; d) varia-

ção das composições dos núcleos bem como das porções periféricas; e) pre-

sença de megacristais com anel externo de albita e f) existência de grâ-

nulos soldados por aglutinação no centro dos megacristais. Apenas a pri-

meira pôde ser constatada claramente nas fãcies estudadas do Complexo

Granítico Cunhaporanga.



As análises químicas referentes as rochas do Complexo encontram-

se na Tabela III; a norma CIPW é mostrada na Tabela IV. Das amostras es-

tudadas apenas a CV 23 corresponde à fácies equigranular, conforme dito

anteriormente; as demais são porfiróides. A partir do exame do diagrama

CaO-Na2O-I^O de Condie e Hunter (1976) da Figura 10 observa-se a ampla

variação composicional que caracteriza tais litologias, onde duas amos-

tras (CV 3B e CV 30) plotam-se no campo dos grancdioritos, duas (CV 23 e

CV 30B) no campo dos quartzo-monzonitos e, finalmente, a CV 74 situa-se

no campo das rochas graniticas s.s.

TABELA III. Concentrações em õxidos (Z) e elementos-traços (ppm) de ro-
chas do Complexo Granitico Cunhaporanga.*

AMOSTRA

CV03B

CV23

CV30

CV30B

CV74

AMOSTRA

CV03B

CV23

CV30

O'30B

CV74

SiOj

56,

65.

62.

61.

68,

Cu

36

12

33

17

4

78

58

47

67

98

Pb

47

37

23

12

24

A l : Oi

12.97

14,94

14,94

17.78

15,07

Zn

95

62

97

97

106

Fe,

4.

2,

1.

1.

1,

Lt

47

17

32

34

26

Oi

17

04

73

44

47

Rb

152

120

136

108

198

1

5

2

3

3

1

eO

.99

.54

.26

.04

.31

Cs

24

6

-

8

6

CaO

5.64

3.47

3.21

3,04

iiOO-

Sr

-

520

940
-

-

MgO

4.53

1,61

2.42

2.26

0,69

B« Zr

-

6 250

8 280

-

-

Na,0

2.66

3.00

4.27

3.86

2.57

Nb

-

27

30
-

-

K>0

2.

3.

2.

4.

5.

Y

-

28

35
-

-

24

57

98

00

43

Sn

-

<5

<5
-

-

HnO

0,15

0.07

0.09

0.07

0.04

w

-
«20

<20
-

-

P,0,

0,53

0.28

0.30

0.36

0.14

Ta

-

<25

<25
-

-

TIO,

2.25

0.85

1.16

1.05

• 0.47

UiO.
Total

3
-

2
-

-

PF

1,13

1.20

2.22

2.03

-2.27

U>Os
Solúvel

3
-

0,78
-

-

TOTAL

99,04

99,15

99.05

100.60

99.44

ThO,

<100

-

<100

-

-

'Analisei qulaieat realizada* por:

a) Geraldo R. Boaventura, do Laboratório de Ceoquíaic* da Univeriidadc de Brasília (GEO/UnB),
utilizando o« seguintes ««todos:
•espectrofotonetria absoluta: SiOj, AljO», MoO, PjO| , TiOj;
•absoição atônica: FejO», Cu, Pb. Zn, Li;
• t i tr inetr ia: F«0, CaO, MgO;
•foteoctria de chama: Na*O, KjO, Rb, Ca;
'graviactria: P.F.

b) Cláudio Vieira Dutra (CEOLAB/GEOSOL - Belo Horizonte):
•W, Be, Sr. Nb, 1: platna eon ecoplaaento indutivo;
•Ta: fluorcfcência de raio X;
•Sn, Zr: «ipectrografia óptica de emissão.

c) Max Passoa Ferreira (CDTN-Nuclabris - Belo, Horizonte):
*ThOj: floor «se tnc ia da raio X.

d) Décio Caapi Murta (CDTN-Huclebrás - Belo Horicoate):
•UjO»: neutrons retardados;
#l!j0» solúvel: tluoriaetría.
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TABELA IV. Norma CIPW para rochas do Complexo Granitico Cunhaporanga.

WtOSTM

CV03B

era
CV30

CV3OB

CV74

ft

15.10

24,56

15.52

13.67

30,21

Oft

13.24

21.10

17.61

23,64

32.09

At

22,51

25,39

36,13

32.66

21.75

M

16.84

15,57

12,80

12,97

4.14

MY

12,30

5.71

8.30

8.42

2.21

EN

9.01

4.01

5.66

5,63

1,72

FS

3.29

1.71

2.64

2.79

0.49

Oi

6.45
-

1.10

-

-

WO

3.35

-

0.57

-

-

EM

2.27

-

0.36

-

-

FS

0.83
-

0.17

-

-

AP

1.23

0,65

0.70

0.84

0.33

-

0

-

2

3

C

.44

.35

.45

IL

4.27

1,61

2.20

1.99

0.89

HT

6.OS

2.96

2.51

2.09

2.13

CoO • FACIES PORFIROIDE

«FACES EQUIGRANULAR
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TONAUTO /QRANODI.
ORITO

NO2O

FI6 .1O- DIAGRAMA CoO-NagD*gO DE CONDIE E HUN TER 11976)PARA ROCHAS DO COMPLEXC
QRANÍTICO CUNHAPORANGA .
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Entretanto deve-se mencionar que a textura porfirõide, conum à
maioria destas rochas, com grandes cristais de feldspato potássico, faz
com que seja necessária a análise de grande quantidade de material, a fim
de que a composição química se torne o mais homogênea possível, o que nem
sempre pôde ser feito. Em virtude disto tem-se a classificação petroquí-
mica aparente amplamente variável mostrada na Figura 10. Provavelmente a
amostra CV23 espelha mais fielmente o quimismo original do Complexo, já
que a sua granulação mais homogênea propicia menor erro analítico e maior
fidelidade as classificações petroquímicas pré-existentes. Esta amostra,
plotada no diagrama Q-A-P de Streckeisen (1976) da Figura 15, situa-se no
campo 3B correspondente a granito.

No diagrama ternário Qz-Ab-Or (Figura 11) nota-se que a amostra
CV23 é a única a localizar-se dentro do campo normativo de rochas gra-
níticas analisadas por Tuttle e Bowen (1958) e próximo ao campo 2B de
granitos tardi a pós-tec tônicos com Qn em torno de 301 de Wernick e Gomes
(1974) (Tabela IV). A amostra CV30B plota-se nas imediações da média
dos granitos tardi a põs-tectônicos (2A) cem Qn em torno de 201 estabe-
lecida pelos mesmos autores. As amostras restantes não guardam relação
nítida cem os pontos experimentais plotados no diagrama. Nenhuma delas
se localiza próximo-ã composição normativa média de granitos sintectôni-
cos (I) estabelecida por Wernick e Gomes (op.cit.).

Conclui-se, pois, que, do ponto de vista petroquímico, as fãcies
estudadas referem-se a composições granodioríticas, quartzo-monzoníticas
e graníticas e sugerem posicionamento tardi a põs-tectônicos. Esta ú l t i -
ma assertiva carece, porém, de pesquisas mais pormenorizadas, especial-
mente aquelas de cunho geocronolõgico.

A razão de alcalinidade de Wright (1969) obtida para as rochas
do Complexo (Figura 12) coloca-as no campo de composição calco-alcalina,
compatível assim can dados petrograficos que mostram porcentagens de pla-
gioclásio na matriz superiores a 251, exceto na amostra CV74, e An nor-
mativa acima de 121.

0 reduzido número de amostras analisadas do Complexo Graníti-
co Cunhaporanga dificulta uma interpretação segura da variação dos prin-
cipais õxidos em relação ã sil ica. A análise do diagrama de variação in-
terelemental da Figura 13 mostra que KaOé o'único a correlacionar-se po-
sitivamente com a silica; Cao, FeO, FejQ}, MgO, MnO e TiOj têm relação
inversa e os demais, AI1O3 e Na2O, não exibem correlação nítida com SiOj.
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2A = MÉDIA DOS GRANITOS TAROI A PÓS-TECTONCOS COM QN* 2 0 % (WERNICK E GOMES,1974 )

2 B = MEDIA DOS GRANfTOS TARDIA POS-TECTÔNICOS COM ON? 3 0 % (WERNICK E GOMES ,1974)

3» Má DIA DOS GRANITOS PÓS- TECTÔNICOS DE WERNICK E GOMES (1974)

As MÍNIMO ISOBÁRICO A 0,5 Kb .

MÉDIA DOS 6RANIT06 SINTECTÔNKOS DE WERNICK E GOMES(19*)

F I 6 . 1 1 - DIAGRAMA TERNARIO Qz-Ab-Or NORMATIVOS RARA O COMPLEXO 6RA.
NÍTICO CUNHAPORANGA .OS EIXOS DOS VALES TÉRMICOS A 0,5 E 10 Kbr O
PONTO EUTÉTICO E O MÍNIMO ISOBÁRICO A 0,5 Kb,DETERMINADOS EXPE.
RIMENTALMENTE A PH2O ENTRE QS E lOKb, SAO MOSTRADOS,DE A .
CORDOOOM TUTTLEE BOWEN(I958)E LUTH ET AL. (1964).A ÁREA
TRACEJADA CORRESPONDE À COMPOSIÇÃO NORMATIVA MÉDIA DE 6RA.
NITOS ANALISADOS POR TUTTLE E B0WENÜ958) .
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Quanto â distribuição dos eianentos-traços (Tabela III e Figura
14), Rb é o único a mostrar correlação ligeiramente positiva com a síli-
ca. Cu e Li relacionam-se, grosso modo, de maneira inversa e os danais
(Pb e Zn) têm correlação duvidosa com SiOi. Tal variação será novamente
abordada no item 4.2.3.3., referente ã petroquímica dos elementos-traços
do Grani to Serra do Carambeí.

. Os teores an urânio (2 e 3 ppm) acham-se dentro do intervalo men-
cionado por Tweedie (1979) como característico de rochas graníticas nor-
mais (2-8 ppm) ou não enriquecidas.

Como já se referiu no início deste capítulo, diversos autores têm
atribuído ao Complexo Granitico Cunhaporanga proporções batolíticas sem,
no entanto, considerar alguns aspectos* importantes. Fuck et ai. (1967)
conferem a este corpo dimensões da ordem de 2.000 km3; Ribas (1981) con-
sidera-o como ocupando área de 3.000 km1.
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Na definição de Younker e Vogel (1976) e Pitcher (1979), batóli-

to é un conjunto de plutons derivados de un número limitado de tipos de

magma, normalmente gerados em épocas distintas e que se traduzem sob a

forma de cornos múltiplos e gregários. A forma dos plutons é função di-

reta do contraste de ductibilidade existente entre a intrusão e a encai-

xante. Intrusões diapíricas surgem em resposta a baixos contrastes de

vise os idade, implicando assim maiores profundidades crustais e conseqüen-

temente maiores temperaturas e ductibilidade. São mais freqüentes em re-

giões orogênicas, onde a intrusão ocorre em adiantado estado de crista-

lização do plúton ou mesmo sob solidificação total. Em crosta friável,

onde são elevados os contrastes de viscosidade, os plutons assumem for-

mas de caldeira (cauitdA.on'), atingindo altos níveis crustais ainda em es-

tágio magmático, como é o caso de fusões pobres em água (Jardim de Sá,

1984).

As dimensões médias para plutons com composições intermediárias

são, de acordo can Fyfe (1970) e Pitcher (1978, 1979), da ordem de 150 km2

e para plutons essencialmente graniticos, 80 km2, sendo função fundamen-

talmente da taxa de fornecimento de magma e da diferença de viscosidade

intrusão/encaixante. A velocidade de ascensão também depende da viscosi-

dade e sobretudo das dimensões do plúton. De acordo Com cálculos basea-

dos na aceleração gravitacional, raio da intrusão, diferenças de densi-

dade e viscosidade, Fyfe (1970, 1973) concluiu que uma bolha com 5 km de

raio ascenderia, numa crosta inferior can viscosidade igual a IO21 poises,

10 km em IO6 anos. No caso de plutons gregários o espaçamento entre os

mesmos seria de 30 km, conforme estes cálculos.

A velocidade de ascensão, aliada a diferenças químicas do próprio

material parental, poderia ser utilizada para explicar os tipos litoló-

gicos química e texturalmente distintos existentes entre estes corpos

múltiplos, onde as frações iniciais, resfriadas rapidamente, apresentam-

se com características próprias em relação as frações tardias, que atin-

gem os mesmos níveis de posicionamento ainda não completamente solidifi-

cadas (Fyfe, 1970; Stephansson, 1977).

Os termos verdadeiramente graniticos nos batólitos são raros,

predaninando granodioritos, quartzo-díoritos, dioritos e quartzo-monzo-

nitos (Wyllie et ai., 1976; MaaWe e Wyllie, 1975). De acordo com os au-

tores, ã exceção dos líquidos iniciais saturados em água e ricos on po-

tássio em relação aos granitos normais, os magmas graníticos são subsa-



turados en água, ficando o feldspato alcalino subordinado ao plagioclásio

e quartzo (Cann, 1970; Brown e Fyfe, 1970).

Outro aspecto que deve ser mencionado e que já foi detalhadamente

analisado por Jardim de Sá (1984) é a dificuldade encontrada em se posi-

cionar cronoestruturalmente estes corpos compostos, uma vez que nem sem-

pre o nível crustal ou a cronologia em relação aos episódios orogeneticos

são observáveis nas rochas. A fidelidade a classificações de corpos em

sin, tardi e pÓs-cinenãticos, por exemplo, nem sempre se coaduna com a

realidade geológica, visto que, com freqüência, são observadas falhas e

incoerências nestes esquemas e correlações, levando conseqüentemente a

níveis de posicionamentos não condizentes com as deformações estruturais

e metamórficas dos plutons. 0 caráter polifásico de áreas orcgênicas exi-

ge que a classificação cronológica refira-se a um determinado evento de

deformação, considerando-se entretanto os anteriores e os subseqüentes.

Isto posto, sugere-se aqui que o Complexo Granítico Cunhaporanga

seja pesquisado, em nível de detalhe, considerando-se os diversos plutons

que o compõem como unidades textural e canposicionalmente distintas en-

tre s i , aflorando cano"ilhas" de rochas granítoides encaixadas em metas-

sedimentos e originadas an épocas geológicas diversas e eventos deforma-

cionais diferentes.

3.3 GRUPO CASTRO

3.3.1 TRABALHOS ANTERIORES

A ocorrência de rochas riolíticase sedimentos arcosianos na área
de Castro-Piraí do Sul foi mencionada pela primeira vez na literatura
geológica por Derby (1878). Posteriormente Woodworth (1916) observou, ao
sul de Castro, a existência de folhelhos, arenitos e conglomerados aver-
melhados que, segundo o autor (op.cit), ocupariam uma posição estratigrá-
fica intermediária entre as formações metamórficas do Grupo Açungui e as
rochas de idade devoniana da Formação Furnas.

Oliveira (1927) constatou a presença de arcosios na região, su-
postamente pertencentes ã "Série" Açungui; em 1936, o referido autor fez
estudos acerca dos ríolitos da área de Castro.
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Leinz (1936), num estudo petrográfico criterioso, dividiu os rio-
litos aflorantes próximos a Castro em três tipos distintos, a saber:
"quartzo-põrfiro cor tijolo claro, quartzo-pórfiro cor chocolate e quart-
zo-porfiro brechoso", classificação esta baseada em caracteres predomi-
nantemente texturais. A partir destes dados, concluiu o autor (op.cit.)
que ocorreram na área duas fases de erupção. A primeira teria originado
os dois primeiros tipos de rochas e uma segunda seria responsável pelas
rochas com aspecto brechoide.

Maack (1947) caracterizou, a oeste de Castro, um pacote de rochas
a que atribuiu origem continental-glacial, ã semelhança de tilitos, as-
sentado discordantemente sobre as litologias da "Série11 Açungui e em po-
sição intermediária entre os riolitos e arcósios e os sedimentos devo-
nianos da Formação Furnas. Tais litologias foram em conjunto designadas
Formação Iapô. 0 autor (op.cit.) menciona, ainda, a possível consangüi-
nidade existente entre as rochas graníticas da fase final da orogenia e
as rochas efusivas da região de Castro-Piraí do Sul.

Um primeiro ensaio no sentido de se estabelecer um quadro estra-
tigráf ico para as rochas pré-devonianas da região deve-se a Coutinho
(1955). De acordo com este autor a evolução se deu a partir da diferen-
ciação magmatica-de «n magma-básico, de natureza gabróica, onde um enri-
quecimento em silica e potassa por assimilação das encaixantes — rochas
arcosianas — culminaria na formação de riolitos; os arcósios seriam an-
teriores ou parcialmente contemporâneos às manifestações de vulcanismo
básico, em parte espilitizados. A natureza dos seixos de rochas riolíti-
cas no que o autor (op.cit.) denominou de "tufitos ácidos" serviu de ar-
gumento para a justificativa do predomínio de ambiente subaquático, flu-
vial ou lacustre. Baseado em Maack (1947),Coutinho (op.cit.) refere-se a
una possível consangüinidade entre "gabros", alasquitos e riolitos, ape-
sar de separados tanto cronológica quanto espacialmente.

Todos estes estudos realizados nas rochas pré-devonianas da re-
gião de Castro-Piraí do Sul foram responsáveis pela profusão de termos
tais como "arcóseos de Castro", "pórfiros de Castro", "Formação Castro",
utilizados para designar um mesmo pacote de litologias. Coube entretanto
a Trein e Fuck (1967) a homogeneização da terminologia referente a estas
ocorrências, propondo a denominação de Grupo Castro para designar o "con-
junto de litologias integrado pelos riolitos e arcósios dos arredores de
Piraí do Sul e Castro". A pesquisa levada a termo pelos autores (op.
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eit) teve o mérito de mostrar contribuições valiosas tanto no que se

referiu à revisão estratigráfica, esclarecimentos de conceitos errôneos

até então aceitos como correspondendo à realidade, quanto â descoberta

de novas unidades litologicas inseridas no Grupo Castro, seu ambiente de

deposição, idade e correlações regionais.

Trein e Fuck (op.cit.) individualizaram no GrupoCastro três uni-

dades litologicas distintas, representativas do estágio final de oroge-

nia responsável pelos metamorfitos do Grupo Açungui:

a) seqüência vulcânica andesítica, mais jovem, constituída por

andesitos com intercalações pouco espessas de rochas elásticas do tipo

grauvaca ou subgrauvaca. Tal seqüência corresponderia ao que Coutinho

(1955) denominou de derrame de basalto oudiabásio albitizado (espilito),

b) seqüência vulcânica ácida, com associação de riolitos, aglo-

merados vulcânicos, tufos, lapilli-tufos, brechas e ignimbritos e

c) seqüência sedimentar, formada por arenitos arcosianos, silti-

tos, argilitos e conglomerados.

0 quadro estratigráfico estabelecido por estes autores difere

radicalmente daquele proposto por Coutinho (op.cit.), pois, para eles,

os riolitos- estariam posicienados na -base -do -Grupo Castro; juntamente

com os sedimentos arcosianos e conglomeráticos, tendo-se dado a sua de-

posição entre ou concernitantemente a dois ou mais períodos de vulcanismo

ácido.

A unidade sedimentar, por seu caráter eminentemente arcosiano e

conglomeraiico, corresponderia a sedimentos do tipo molassa, acumulados

em condições de clima semi-árido, em épocas posteriores aos dobramentos

principais do cinturão orogênico, can ocorrência apenas de falhamentos

na plataforma em vias de estabilização (Trein e Fuck, op.cit.). Kaefer

e Cunha (1974) afirmam que o ambiente no qual se deu a deposição destas

rochas poderia ser tanto marinho quanto de água doce, com águas relati-

vamente agitadas, estando próximas à fonte de fornecimento de materiais.

Datações radiométricas pelo método Rb/Sr forneceram idades mé-

dias em torno de 425*15 m.a. para as rochas vulcânicas ácidas do Grupo

Castro, situando-o no Ordoviciano superior (Cordani, 1974).

Tentativas de correlacionar as rochas do referido grupo can o

Grupo Itajaí (SC), Ban Jardim e Camaquã (RS) e formações Guaratubinha e

Camarinha (PR) foram feitas por diversos autores com base em critérios
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essencialmente petrográficos. Porón, em nível de detalhe, tais correla-
ções são discutíveis, vez que ocorreu uma ampla gama de variações e
estágios de desenvolvimento destas bacias, achando-se bem representadas
apenas no Rio Grande do Sul. Neste estado ocorrem molassas desde tardi-
geossinclinais, no conceito de Auboin (1965, in Arioli, 1981) ou inferio-
res, no conceito de Muratov (1977, in Arioli, op.cit.) até molassas põs-
geossinclinais, representadas em seqüências superpostas pela Formação Ma-
ricá e pelos grupos Bom Jardim e Camaquã. No Paraná as molassas das
distintas fases ocorrem isoladas geograficamente. 0 Grupo Castro seria
caracterizado como molassa pós-geossinclinal ou superior e as formações
Camarinha e Guaratubinha como molassas inferiores (Arioli, 1981).

Arioli (op.cit.) identificou na ãrea de ocorrência do Grupo Cas-
tro sete danos endõgenos de vulcan_'smo ácido, de formato circular a oval,
constituídos por riolitos maciços, associados a ignimbritos, tufos piso-
líticos, tufos cristalinos, tufos líticos e cineríticos, andesitos, além
de sedimentos vulcanogênicos e rochas sedimentares. 0 termo ignimbrito é
utilizado pelo autor (op.cit.) em substituição a "riolitos fluidais" des-
critos anteriormente, tendo sido a preferência justificada em vista da
homogeneidade petrográfica lateral e da ampla distribuição geográfica
destas coberturas ignimbrxticas^ —o que-normalmente não ocorra att Í4uxes -
de lava.

3.3.2 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA GERAL

As rochas vulcânicas ácidas do Grupo Castro afloram na porção
ocidental da área mapeada, ocupando uma estreita faixa limitada pela Fa-
lha de Jaguariaíva, de rejeito direc5 jnal, que as coloca em contato com
o Complexo Granítica Cunhaporanga (Figura 09). Esta falha, originalmente
cartografada por Lopes et ai. (1966), deve a sua designação a Santos e
Felipe (1980), e, a partir de dados obtidos nesta pesquisa, conclui-se que
a mesma está relacionada geneticamente ao sistema de lineamentos Castro-
Piraí do Sul de Fiori et ai. (1984), sendo provavelmente uma falha sub-
sidiária neste canpartimento (Figura 04). 0 contato do referido grupo
com os sedimentos devonianos da Formação Furnas faz-se por discordância
angular.
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A estreita faixa de afloramentos, aliada ao intenso grau de in-
temperismo exibido por suas rochas, dificultou sobremaneira a caracteri-
zação do Grupo Castro.

No campo, as rochas ácidas de canposi<vio riolítica*. únicas re-
presentantes do grupo na área mapeada, mostram colorações castanho-aver-
melhadas, matriz afanítica onde se sobressaem, por vezes, fenocristais
c*e quartzo piramidal can dimensões médias em torno de 0,5 cm, feldspato
potassico caulinizado e biotita. Próximo I Falha de Jaguariaíva apresen-
tam-se intensamente cataclasadas, can numerosas vênulas preenchidas por
calcedônia, sendo freqüentes, ainda, crostas ferruginosas can composição
hematítica e limonítica. Estruturas amigdalóides, com preenchimento por
quartzo, calcedônia e, mais raramente, flúorita e sulfetos, também foram
observadas.

Ao microscópio as rochas exibem textura microporfirítica, carac-
terizada por fenocristais de quartzo e/ou feldspato potassico (microclí-
nio?) imersos em matriz microcristalina constituída pelos mesmos mine-
rais, onde predomina o feldspato. Não foi observada a presença de mate-
rial amorfo. Os fenocristais de quartzo apresentam-se subédricos a ane-
dricos can terminações piramidais e bordos lobados exibindo sinais de
corrosãoTnagmãtica (Fotomicrografis~02), por vezes, com inclusões de se-
ricita.

Feldspato potassico encontra-se micropertitizado, serie itiza-
do (?) e intensamente impregnado por película castanho-avermelhada de
oxido de ferro. Apresentam freqüentemente geniinação do tipo Carlsbad,
estando também englobando ou sendo corroídos pela matriz (Fotomicrogra-
fia 03).

Plagioclasio ocorre em pequenos cristais onde os planos de gesni-
nação não estão bem níti<nvs, íprementando-se, ainda, com bordos de alte-
ração.

Os minerais acessórios estão representados por zireão, clorita,
sericita (?) e opacos.

*0 termo riolíto é aqui empregado conforme a definição de Johanssen
(1969), correspondendo a todas as rochas extrusivas ácidas da família
dos granitos^ A designação "quartzo-porfiro" não parece adequada, uma vez
que atende tao somente ao aspecto textural da rocha, além de restringir
mineralogicamente os fenocristais ao quartzo, não considerando a presen-
Ça daqueles de composição feldspãtica.



FOTOMICROGRAFIA 02. Fenocristal de quartzo com sinais de corrosão mag-

rr.juica característico de riolitos do Grupo Castro.

Nicois X.

FOTOMICROGRAFIA 03. Fenocristal de feldspato potãssico geminado segundo
Carlsbad, com microfraturas preenchidas por mine-
rais micáceos (sericita ?), de riolitos do Grupo
Castro. Nicõis X.
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Em virtude do elevado grau de intemperismo exibido pelas rochas
vulcânicas ácidas do Grupo Castro aflorantes na área pesquisada, não foi
possível proceder a sua caracterização petroquímica, visto que a inter-
pretação a partir de gráficos e diagramas seria mascarada pelos proces-
sos de alteração, levando ao estabelecimento de um quimismo diverso da-
quele originalmente existente. A única localidade que apresentava rocha
não intemperizada constituía-se numa pedreira próximo a Piraí do Sul, ao
norte da área em questZo, onde afloram riolitos com fácies fluidal, ni-
tidamente distintos daqueles em contato com o Complexo Granítico Cunha-
poranga.

3.1 FORMAÇÃO FURNAS

Esta formação já foi amplamente discutida no item 2.1, referente
ao enquadramento da área do Granito Serra do Carambei na geologia regio-
nal do Estado do Paraná.

3.5 INTRUSIVAS BÁSICAS

3.5,1 TRABALHOS ANTERIORES

Um número bastante elevado de diques de composição básica a in-
termediária corta indiscriminadamente as seqüências pré-jurássicas do
Estado do Paraná, alojados em falhas e fraturas de tensão relacionadas
ao vulcanismo básico que afetou a bacia durante o Juro-Cretáceo. São nor-
malmente descritos na literatura quatro tipos petrográf icos consangüineos:
diabásio*, diorito, diorito-pôrfiro e quartzo-diorito, havendo predo-
minância do primeiro sobre os demais.

*0 termo ''diabásio" é empregado aqui de acordo com a nomenclatura
proposta pelas escolas americana e alemã, sendo sinônimo de "doleríto"
na concepção da escola inglesa. Esta util iza o termo "diabásio" apenas
para designar o dolerito alterado, formado em épocas pós-terciárias. As
demais escolas não fazem restrição quanto ã idade.
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Tais diques básicos ocorrem can maior freqüência areai na parte
central do Arco de Ponta Grossa, região situada na porção centro-leste
do Estado e que deve a sua origem a movimentos epirogenéticos diferen-
ciais que soergueram a Bacia do Parana, originando linhas de fraqueza de
direções predominantemente NW-SE por onde extravasou a lava básica. Se-
gundo Marini et ai. (1967), esta região teria sido forçada por correntes
de convecção no substrato simático, ascendendo em abôboda e, pela disten-
são, gerou falhas e fraturas por onde ascendeu o magma basáltico.

De acordo com Fiori et ai. (1984), a existência de diques de dia-
bãsio alojados segundo a direção de falhas antitéticas que atingiram a
cobertura e que estão relacionadas a falhas transeorrentes profundas in-
dica uma reativação destas linhas de fraqueza durante o soerguimento do
Arco de Ponta Grossa, possibilitando, desta maneira, que níveis mais pro-
fundos fossem atingidos, com posterior ascensão de material básico duran-
te a época Mesozóica.

3,5.2 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA GERAL

Na região do Granito Serra-do Carambeí os diques de Tochasbási-
cas ocorrem com distribuição aproximadamente retilínea, direcionada se-
gundo N30W a N65W (Figura 09). Afloram sob a forma de matacões arredon-
dados, intensamente intemperizados, mostrando decomposição esferoidal.
Têm espessura media por volta de 30 metros, ocorrendo com freqüência de
dois diques por quilômetro.

0 tipo petrográfico mais freqüentemente encontrado na área e o
diabasio. Macroscopicamente exibe coloração escura, com tonalidades que
variam do cinza ao preto e granulaçao fina. Ao microscópio mostra tex-
tura subofítica, sendo constituído predominantemente por plagioclãsio e
clinopiroxênio. Os cristair de plagioclãsio são ripiformes, geminados
polissinteticamente, com canposição em tomo de An 60; freqüentemente
acham-se alterados para minerais micáceos. Clinopiroxênio (augita) ocor-
re em grãos subédricos e anédricos, por vezes uralitizados; a hornblenda
proveniente deste processo acha-se associada ã biotita. Intercrescimen-
tos mirmequíticos são canuns. Acessoriamente ocorrem clorita, quartzo,
minerais opacos e apatita.
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Além do diabásio foram observados, secundariamente, diques de
diorito por firo.

3.6 CONCLUSÕES PARCIAIS

Cem base no que foi dito nos itens precedentes, conclui-se que:

a) na área do Granito Serra do Carambel afloram unidades geoló-
gicas representadas pelo Complexo Grani tico Cunhaporanga, de idade pré-
cambriana, pela seqüência vulcânica ácida eopaleozõica do Grupo Castro e
pelos arenitos devonianos da Formação Fumas;

b) o Complexo Granítico Cunhaporanga constitui-se, na área pes-
quisada, de fácies porfiroide e eqüigranular, com classificação petro-
química aparente amplamente variável, em função da textura destas rochas;

c) o Grupo Castro aflora na região em estudo em seqüência vulcâ-
nica ácida, fortemente intemperizada, o que inviabilizou a sua caracte-
rização petroquímica;

d) enxame de diques de rochas básicas, principalmente diabásio e
diorito-põrfiro, corta indistintamente a região do Granito Serra do Ca-
rambeí. Exibem direção geral NK-SE e espessura média em torno de 30 me-
tros.



CAPITULO IV
0 GRANITO SERRA DO CARAMBEI
E AS INTRUSIVAS ASSOCIADAS

Ê quando for abolida a escravidão de uma metade da hu-
manidade e todo o eistema de hipocrisia que implica,
que^a "seção" âa humanidade revelara sua significação
autêntica e que o casal humano encontrará sua forma
verdadeira.

SIMONÉ DE BEAUVOIR.
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1.1 HISTÓRICO

A designação de Granito Serra do Carambeí foi empregada primei-
ramente por Lopes (inédito) e Fuck (1967) para um corpo com direção NE-SW
que constitui o platô conhecido cano Serra do Carambeí, entre as cidades
de Ponta Grossa e Castro. Encontra-se totalmente inscrito no Complexo
Granltico Cunhaporanga e a existência de contatos transicionais levou
Fuck (op.cit.)a concluir por uma consangüinidade entre estas litologias.
A composição mineralogica aproximada do òtock, segundo os autores supra-
mencionados, é de um alasquito.

Convênio realizado entre a Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN) e a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), em 1972-1973,
visando a pesquisa de minerais radioativos, possibilitou o levantamento
radiométrico na-região do Granito Serra do Carambeí, tendo sido encon-
tradas anomalias associadas a diques de"riolitos"*intrusivos neste cor-
po granítico. Pesquisas detalhadas de sondagens, que perfizeram um to-
tal de 2.047 metros, realizadas na porção SW do corpo, nas proximidades
do rio Moquém, foram acompanhadas porperfilagem geofísica e análises mi-
neralógicas, culminando com a identificação de sete áreas radioanômalas,
somente no Granito Serra do Carambeí.

Por ocasião do mapeamento geológico levado a termo pelo convênio
do Projeto Leste (CPRM/DNPM, 1977), foi realizada datação radiométrica
pelo método Rb/Sr em rocha total sobre amostra deste granito, fornecendo
idade relativa de 543±25 m.a., o que levou os autores a concluírem por um
posicionamento pós-tectônico do mesmo em relação ao evento Brasiliano.

*O termo "riolito" é empregado aqui para designar rochas ácidas
altamente evoluídas» diferenciadas a partir do magma originário do Gra-
nito Serra do Carambeí. Apesar de'não se tratar de rochas vulcânicas, o
termo foi mantido por não se encontrar correspondente na língua portu-
guesa para o que os autores franceses (v.g. Charoy, 1979) designam de
elvanó.
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Santos e Felipe (1980) mencionam a constante homogeneidade do
Granito Serra do Carambeí, onde se verifica un predomínio acentuado de
álcali-grani tos com textura granular hipidiomõrfica. Termos variando de
granito a granodiorito porfiróide foram identificados em associação a fa-
lhamentos, que constituiriam zonas de percolação de silica e potassa,
liberadas durante" processos autometassomáticos ou metassomãticos.

1.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ

4.2.1 RELAÇÕES DE CONTATO

Constituindo um plúton litolôgica e estruturalmente homogêneo,
com formato grosseiramente retangular alongado, o Granito Serra do Ca-
rambeí dispõe-se segundo a direção NE-SW em área de aproximadamente
33 km3. O eixo maior, com extensão de 10 kn, orienta-se N5OE e o menor,
3,3 lon, N4OW. Acha-se totalmente inscrito no Complexo Granítico Cunha-
poranga, cujos contatos tectônicos imprimem às rochas de borda uma li-
geira- orientação « acentuades-indíei«s~de-eatae4ftsei A intrusãor-possi-
velmente, se valeu das reativações por que passaram os falhamentos pre-
existentes, provavelmente relacionados ao conjunto de falhas e linea-
mentos limitantes do compartimento geotectônico Socavão, de Fiori et ai.
(1984) (Figura 04).

A passagem do Granito Serra do Carambeí para a sua encaixante
faz-se, em geral, por meio de sistema de falhamentos subparalelos, estan-
do o primeiro em posição topograficamente mais elevada que a sua hospe-
deira. Apenas na sua porção SW o granito encontra-se em contato com os
arenitos devonianos da Formação Furnas, através de discordância erosiva
(Figura 09).

Em geral, aflora sob a forma de extensas lajes (Foto 04), em ní-
tido contraste com os matacões formados por sua encaixante (Foto 01),
estando, na maioria das vezes, intensamente intemperizado, onde as pe-
dreiras representam os únicos locais onde são encontradas amostras não
alteradas.
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Na borda SW o Granito Serra do Carambeí é cortado por pequenos
diques de composição "riolitica" aos quais se associam concentrações anô-
malas de elementos radioativos. Estes diques têm espessuras centimétri-
cas e alinham-se segundo direções predominantemente ortogonais,entre si,
com N55W e N50E sendo as mais freqüentes.

A única variedade litologica presente na área é um granito equi-
granular médio a grosseiro, isõtropo, cem variações locais devidas so-
bretudo â super imposição de efeitos cisalhantes.

4.2.2 PETROGRAFIA

4.2.2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

A caracterização petrográfica do Granito Serra do Carambeí foi
estabelecida com base na descrição de 70 lâminas delgadas, onde foram
realizadas análises modais com o cantador de pontos Swift. Estes resul-
tados acham-se na Tabela V e no diagrama Q.A.P. de Streckeisen (1976)
da Figura 15.

As variações estruturais dos feldspatos potáss icos foram deter-
minadas utilizando-se as distâncias inter-reticulares das famílias de
planos de reflexão (131) e (131) conforme a metodologia preconizada por
Goldsmith e Laves (1954, in Hutchison, 1974). De acordo com estes auto-
res, a triclinicidade, variável entre 0 e 1, indica o grau de ordem/de-
sordem dos átomos tetraedricos de Al e Si na estrutura dos feldspatos,
segundo a expressão A"12,5[d (131)-d(131)], cujos valores são fornecidos
em A. A triclinicidade máxima (A »1) caracteriza o micreclínio e a tri-
clinicidade baixa corresponde aos feldspatos cristalizados no sistema
moneclínico.

A composição do plagioclásio, em geral, sob forma de microperti-
tas, foi estabelecida através da utilização da platina universal apli-
cando-se o método da zona (010) de Rittman (in Emmons, 1943), onde a ba-
sicidade é determinada medindo-se o ângulo máximo de extinção em secção
perpendicular a (010).



TABELA V. Análises raodais (Z em volume) de amostras do Granito Serra do Cirambel.

MINERAL*"

AMOSTRA
CV03 CV3C CV07A CV17 CV17A CV25 CV25A CV/* CVP, S 396,10 S 3 39,80

K.Feldspato
Quartzo

Plagioclasio

Biotita

Xenot ima

Opacos

Outros

61,80
35,20

0,26

2,63

0,11

-

—

66,17
31,30

0,57
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+ GRANITO SERRA DOCARAfcBEI

e COMPLEXO GRANÍTICO CUNHAPORANGA

2 - ÁLCALI- FELDSPATO GRANITO.
3B-GRANITO

50

FIGOS - COMPOSIÇÃO "MODAL DO GRAK1T0 SERRADO ÍAtfAMBEr PLOTADÂ EM" DIAGRAMA
QAP DE STRECKEISEN (1976). A FACIES EQUIGRANULAR DO COMPLEXO GRANITICO
CUNHAPORANGA É TAMBÉM MOSTRADA.

1.2.2.2 CARACTERES FACIOLÕGICOS

A faciologia do Granito Serra do Carambeí, definida com base na
composição mineralógica e textura, encontra-se representada por uma úni-
ca fácies magmatica primaria com ligeiras variações texturais. A rocha
é um granito leucccratico, coloração rosea, granulação média a grosseira,
estrutura isotropa e textura granular hipidiomõrfica, cuja composição mo-
dal o coloca no campo 2 dos álcali-feldspato granitos de Streckeisen
(1976) (Figura 15). Bn testemunhos de sondagem verificou-se a existência
de fácies sienítica composta essencialmente por feldspato potassico, sem
quartzo, desprovida, entretanto, de significação areai. Em virtude de a
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porcentagem de minerais mãficos situar-se abaixo de SI» a rocha em ques-
tão pode ser designada de alasquito, conforme a classificação petrográ-
fica de Johannsen (1969).

A julgar pelos dados obtidos nesta pesquisa, pode-se concluir
que a fácies porfirôide/porfiroblãstica mencionada por Santos e Felipe
(1980) não pode ser creditada ao Granito Serra do Carambeí, visto que as
litologias assim caracterizadas relacionam-se tão somente a variações
faciológicas do Complexo Granítico Cunhaporanga, jã discutido no item
3.2.2.

O granito hololeucocratico constitui-se essencialmente de felds-
pato potássico micropertítico, quartzo e quantidades inferiores de bio-
tita; somente nas regiões de contato observam-se cristais úe plagioclá-
sio bem individualizados. A mineralogia acessória esta representada por
zircão, ilmenita, apatita, magnetita martitizada, hematita, pirita, fluo-
rita, titanita e xenotin.i. Minerais secundários são epidoto, clorita,
muscovita e carbonato. Veios de quartzo leitoso, associados a fluorita e
sulfetos, ocorrem com freqüência, assim como vênulas milimétricas preen-
chidas por material castanho, semelhantes àqueles de composição "riolíti-
ca" verificados na borda SW, aos quais já se referiu anteriormente. Local-
menter^a rocha~assume colorações" esverdeadas devido â presença acentuada
de clorita; as variações na tonalidade rõsea devem-se predominantemente
a maior ou menor argilização do feldspato potássico. Nas bordas do corpo
granítico, ban como no contato com os diques de "r:\olito", verifica-se a
superimposição de episódios tectõnicos que deram origem a brechas e ro-
chas com textura cataclástica.

As características petrográficas do granito em questão permitem
enquadrá-lo no tipo hyptuolvuò proposto por Tuttle e Bowen (1958), mar-
cado pela existência de uma única fase feldspática, estando ausente o
plagioclásio, exceto como integrante da pertitã. Nas imediações do con-
tato com as rochas do Complexo Granítico Cunhaporanga (Pontos CV17 e
CV 17A) a individual!zaçâo do plagioclásio, juntamente com o feldspato
potássico, caracterizaria o granito òubòolvus.

4.2.2.2.1 FÁCIES GRANITO HOLOLEUCOCRATICO

Constitui-se de rochas equigranulares, granulação media a gros-
seira (2-6 mm), coloração predominantemente rósea, estrutura isótropa,
(Foto 05), cuja paragênese essencial está representada por feldspato ai-



FOTO 04. Afloramento típico do Granito Serra do Carambei, em extensas
lajes fortemente internper izadas.

FOTO 05. Facies granular hipidiomórfica do Granito Serra do Carambei.
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calino, quartzo e minerais máficos, estes últimos perfazendo proporções,
na maioria das vezes, inferiores a 11.

Esta fácies dispõe-se ao longo de todo o corpo granítico e, ape-
sar de pequenas variações exibidas localmente, como o aumento na concen-
tração de minerais mlficos ou nas dimensões dos minerais essenciais, é" a
única mapeavel na escala adotada.

Ao microscópio, a rocha ostenta textura granular hipidiomõrfica,
onde os grãos de feldspato alcalino e quartzo mantêm contatos suturados
entre si. Os minerais acessórios mais freqüentes são zircão, magnetita
(martita), hematita limonitizada, ilmenita, pirita, fluorita, titanita
parcial ou totalmente leucoxenizada, apatita e xenotima. A paragênese de
alteração está representada predcminantemente por epidoto, clorita, mus-
covita e carbonato. Textura cataclástica superimposta ocorre comumente
nestas rochas, sendo evidenciada pelo intenso fraturamento dos minerais
essenciais, pela extinção ondulante, granulação de borda e surgimento,
por vezes, de textura glomeroporfirítica. Ao lado destes fenômenos ca-
taclásticos destrutivos, verificam-se processos construtivos, tais como
neofomações de minerais, sobretudo clorita, e recristalização.

feM&pato ataatino ocorre predominantemente em cristais euédri-
cos a subêdricos com dimensões variando de 1 a 3,5 mm, estando represen-
tado por microclinio micropertítico. São observadas duas gerações des-
te mineral: uma constituída por cristais maiores, mac lados ou não, e a
outra representada por cristais menores, com caráter intersticial. A
característica mais marcante destes minerais é a intensa pigmentação em
virtude de microinclusões, provavelmente de òxidos de ferro. A associa-
ção observada entre a macia em xadrez, típica do microclinio, com a ge-
minação Carlsbad, mostra a inversão parcial do ortoclásio para microcli-
nio. De acordo com Goldsmith (1953, in Correia Neves, 1981), o reticu-
lado das macias do microclinio desenvolver-se-ia quando da inversão da
estrutura monoclinica para a triclinica. Nos microclinios do GTanito
Serra do Carambeí este reticulado nem sempre se encontra bem desenvolvi-
do, provavelmente devido â baixa disponibilidade da fase fluida, visto
que, segundo Nilssen e Smithson (1965, in Correia Neves, op.cit.), um
elevado teor em fluidos propicia a inversão dos feldspatos potássicos a
uma triclinicidade máxima. A coexistência de vários estados interaiediá-
rios dos feldspatos em desequilíbrio é confirmada pelos valores oscilan-
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tes da triclinicidade (Tabela VI). Conforme Hutchison (1974), a não in-
dividualização da reflexão 131, como se observa na amostra Se 48,25 (Fi-
gura 16), indica estado estrutural altamente variável do feldspato po-
tássico. Valores elevados df\ triclinicidade atestam ainda condições de
cristalização e resfriamento lento.

AMOSTRA

CV 05

CV 17 A

Sg 48.25

FELDSPATO K

MKftOCLÍNIO

MICROCUMO

mcRoaiwo

A

0.86

0.9»

0.98

TABELA V I VALORES DE TRICLINICIDADE
PARA K-FELDSfftTO DOGRANITC
SERRA DO CARAMBEÍ.

CV05A CV17A

so» SI»

«,48,25

31*

FM. 16 DIFRAT04RAMAS DE RAIO-X
MOSTRANDO Of PLANOS OE

- ftEFLftfO OI E iSl PARA N>RL.
OSPATOS DOSRANITO SERRA
00 CARAMKI. ÍRAMAÇAO Ca
K * , 2#.3I», l /S* 2S POR MIN.)
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De acordo can Nilssen e Smithson (op.cit.). os feldspatos potás-

sicos com estrutura monoclínica formam-se em temperaturas elevadas, ao

passo que aqueles com valores médios de triclinicidade têm origem em

condições de temperatura intermediária. Baseados na distribuição do com-

ponente albítico entre duas fases feldspáticas coexistentes, Stormer

(1975) e Whitney e Stormer (1976) empregam as suas características quí-

micas para estimar a temperatura de formação. Ressalvando-se os casos em

que uma elevada taxa de voláteis obliteraria as condições iniciais de

formação do plúton granítico, o geotermômetro estabelecido pelos autores

supramencionados tem sido de grande valia no estabelecimento das condi-

ções de cristalização de feldspatos a partir de uma fusão silicática.

Considerando-se somente os valores de triclinicidade, visto a não-exis-

tência de dados químicos, a primeira vista pode-se afirmar que os felds-

patos alcalinos do Grani to Serra do Carambeí se teriam formado inicial-

mente em condições elevadas de temperatura, sob regime de baixa disponi-

bilidade de fase hidratada, sendo posteriormente invertidos para estru-

tura triclínica, sob vigência de temperaturas intermediárias. Predomina

nesta rocha o microclínio fortemente ordenado, originário de uma fasemo-

noclínica pretérita, cristalizada diretamente do magma como é evidencia-

do pela geminação em grade" típica de inversão estruturair

Além da intensa pigmentação por õxidos de ferro, os feldspatos al-

calinos encontram-se freqüentemente com núcleo alterado para minerais

micáceos, bem como cem microfissuras irregulares e anastomosadas e su-

perfícies de clivagem preenchidas por clorita, quartzo, carbonato e õxi-

dos de ferro. Mais raramente, sobretudo na borda leste do corpo granití-

co, ocorrem inclusões de plagioclásio euêdrico (An "9) com dimensões de

0,5-0,8 mm dispostos subparalelamente ao eixo C do microclínio maclado

(Fotomicrografia 04). Tais inclusões, conforme Haapala (1977) e Swanson

(1977), seriam devidas ao trapeamento acidental durante o resfriamento

do líquido, tendo ambos os minerais coexistido durante grande parte do

processo de cristalização (Whitney e Stormer, 1976). No contato entre

o feldspato potassico micropertítico e o plagioclásio maclado polissin-

teticamente são observados intererescimentos mirmequíticos (Fotomicrogra-

fia 05).

São comuns ainda inclusões de feldspato potassico de uma segunda

geração, biotita, titanita, apatita e zireão. Na maior parte das rochas

estudadas verificou-se semente uma única geração de feldspato potassico,



KOTOMICROGRAFIA 04. Inclusão de plagioclásio (An =9) subperpendícular ao
eixo C de microclinio com macia em grade. A seta no
canto superior esquerdo mostra plagioclasio com in-
tercrescimento mirmequitico (Amostra CV 17A). N'X

FOTOMICROGRAFIA 05. Intercrescimento mirmequitico em plagioclásio macla-
do no contato com feldspato potássico micropertíti-
co. A seta no canto superior direito mostra inter-
crescimento granofírico em microclinio, onde os cris-
tais de quartzo apresentam hábito vermicular e dis-
posição grosseiramente radial. (Amostra CV 17A). NX
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constituída por cristais preferencialmente subédricos e com dimensões

em torno de 3 ran. Una outra geração, com grãos subédricos a anédricos

foi observada no contato com o Complexo Grani tico Cunhaporanga, na borda

leste, ocorrendo tanto intersticialmente quanto como inclusões em felds-

pato potássico da primeira geração.

A micropertitização apresentada pelos feldspatos alcalinos do

Granito Serra do Carambeí é notável, podendo ser encontrados os mais di-

versos padrões texturais. Conforme a classificação proposta por Andersen

(1928, in Smith, 1974) (Figura 17), a micropertita do tipo entrelaçada

(intesilocking) caracteriza a maior parte dos cristais de microclínio

(Fotomicrografia 06), assumindo, comumente, um aspecto nebuloso. Em al-

guns grãos torna-se difícil diferenciar o mineral hóspede do hospedeiro,

ocasião em que se ton o que Michot (1961, in Snith, op.cit.) designou de

mesopertita (Fotomicrografia 07). Além daquela feição textural, são fre-

qüentes ainda micropertitas do tipo 4#uní}, onde pequenas agulhas se dis-

põem segundo um ângulo de aproximadamente 70° com a direção da macia

Carlsbad (Fotanicrografia 08) em padrão "espinha de peixe", ou, ainda,

associadas a cristal de microclínio finamente geminado; o diâmetro des-

tas agulhas agha-se usualmente inferior a 0,01 mm e o comprimento é da

ardor-de--3rvO-m.—-O padrão-qn substituição <AHing,-i932, in Snithri.974)~

é verificado também tanto em feldspato potássico geminado a Carlsbad

(Fotomicrografia 09) quanto em microclínio com geminação em grade (Fo-

tomicrografia 10). Micropertita do tipo filme, com espessura em torno

de 10 fi ocorre associada a outros padrões texturais tais como os do

tipo òtAÁng, do tipo "gotas" (beadò), conforme a terminologia proposta

por Ailing (op.cit.), e do tipo entrelaçada. O padrão em "gotas" (Foto-

micrografia 11) pode, via de regra, evoluir, no mesmo cristal, para mi-

cropertita do tipo veio, caracterizada por bandas irregulares com apro-

ximadamente 0,1 mm de espessura (Fotomicrogrufias 12 e 12a). 0 padrão em

chamas foi observado em microclínio sem a geminação em grade, na borda

leste do plúton grani tico (Fotomicrografia 13). Vários destes tipos tex-

turais coexistem, muitas vezes, num mesmo cristal de feldspato alcalino.

Smith (1974) afirma que as feições texturais ostentadas por per-

titas de rochas plutõnicas são função direta da composição química e do

ambiente tectônico. Com a queda da temperatura abaixo de 600°, verifica-

se o intercrescimento de feldspato rico em Na e feldspato rico em K, com

formação de pertitas que podem ter a sua gênese ligada a processos de
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0 1 MM

FOTOMICROGRAFIA 06. M i c r o p e r t í t a do t i p o en t r e l açada (in te ri o eking) em
m i c r o c l l n i o com yeminaçao era grade e aspec to nebu-
l o s o . NX

FOTOMICROGRAFIA 07. Feldspato potássico raicropertítizado mesopertítico,
cujas lamelas se acham intimamente entrecruzadas,
sendo difícil definir-se o mineral hóspede do hos-
pedeiro. NX



\

FOTOMICROGRAFIA 08 Micropertita do tipo siring em feldspato potassico
com macia Carlsbad, com pequenas agulhas dispostas
segundo ângulo de aproximadamente 70 com a direção
da macia. A seta no canto superior esquerdo mostra
um sistema de microfissuras anastomosadas (vide item
sobre Petroquímica de Elementos-Traços). NX

FOTOMICROGRAFIA 09. Micropertita do tipo substituição &n feldspato potás-
sico geminado a Carlsbad. A seta mostra fraturas
preenchidas por material castanho-avermelhado ao qual
se associam elementos radioativos (vide item 6.5). NX



FOTOMICROGRAFIA 10. Microclinio com macla em grade e micropertita do
po substituição. NX

ti-

0,1 MM

^TOMICROGRAFIA 11. Micropertita do tipo gotas {beads) com inicio de evo-
lução para a do tipo veio. Linhas finas esbranquiça-
das representam micropertita do tipo filme. NX



FOTOMICROGRAFIA 12. Micropertita do tipo gotas, evoluindo para veio com
espessura media em torno de 0,1 mm, em feldspato po-
tassico com macia Carlsbad. Sao visíveis também mi-
cropertitas em filme. NX

0.1 MM

FOTOMICROGRAFIA 12A. Micropertita em veio, gotas e filme em microcllnio
finamente geminado. NX



FOTOMICROGRAFIA 13. Micropertica com padrão em chamas em microclínio. N:

FOTOMICROGRAFIA 14. Intercrescimento j:ranofírico com quartzo im indiví-
duos amebóides e mesma orientação óptica. NX
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exsoluçao, substituição, preenchimento de cavidades ou cristalização si-

nultãnea (Iiyama, 1965,1966; Smith, 1974). Andersen (1928, in Smith, op.

cit) cita cano exemplo de pertita primária a do tipo entrelaçada, onde

as duas fases feldspãticas intercrescem a partir da cristalização simul-

tânea. Processos de exsoluçao produzem os padrões m&tAinge em filmes,

este último ocorrendo numa etapa tardia após a cristalização, em íntima

associação com fendas de contração de espessura capilar por onde se dl

a entrada de soluções fluidas. Pertitas do tipo òt/Ung formar-se-iam por

exsoluções no estado sólido, durante o estágio inicial de formação do

feldspato. A formação de pertitas por processos de exsoluçao surge cano

conseqüência da diminuição da solubilidade do feldspato potassico e sõ-

dico, em virtude do abaixamento da temperatura. A solubilidade entre as

fases feldspáticas é elevada em temperaturas próximas â do ponto de fu-

são, decrescendo rapidamente com o resfriamento. Durante a exsoluçao,

tanto o feldspato potassico quanto o sódico podem prevalecer como hospe-

deiro, sendo a fase menor progressivamente liberada sob a forma de in-

clusões, ficando as dimensões e o formato da fase inclusa na dependência

da mobilidade iônica (temperatura) e da energia superficial da interface

(Spry, 1979).

Pertitas do tipo veio formam-se por recristãlização e substitui-

ção (Andersen, 1928, in Smith, 1974), verificadas, sobretudo, ao longo de

superfícies de clivagens, originando inclusões delgadas, sendo, com fre-

qüência, difícil distingui-las das lamelas formadas por exsoluçao men-

cionadas anteriormente. 0 mecanismo de substituição envolve a entrada de

ions, principalmente os cations K*, Naf e Ca**, em um cristal homogêneo

onde as elevadas temperaturas favoreceriam a atividade química, culmi-

nando com a formação de texturas do tipo substituição (Orville, 1962, in

Spry, op.cit.). Os veios reguiares traduziriam o início do processo, on-

de a recristãlização dominaria em relação ã substituição e, nun estágio

posterior, com a formação de uma rede irregular evoluindo a "manchas",

haveria o predomínio deste último fenômeno (Andersen, op.cit.).

Todas estas considerações genéticas a respeito dos intercresci-

mentos pertíticos devem ser encaradas com certa cautela, visto que, con-

forme mencionou Smith (1974), reações em estado sólido, subseqüentes a

cristalização, podem obliterar as evidências'texturais primárias.

Intercrescimentos granofíricos são verificados mais raramente em

feldspatos alcalinos do Granito Serra do Carambeí, caracterizados por
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cristais de quartzo cem habito vermicular e disposição variando de irre-

gular a radial, inclusos em microclínio finamente geminado (Fotomicro-

grafia 05). Estes grãos de quartzo acham-se, via de regra, iso-orienta-

dos. Tais intererescimentos encontram-se, em geral, com desenvolvimento

incipiente, ocorrendo no centro dos cristais de feldspato potássico da

segunda geração, com os indivíduos inclusos naqueles com dimensões maio-

res. Em amostras coletadas na Pedreira dos Moura verifica-se intereres-

cimento granofírico mais desenvolvido, caracterizado por cristais de

quartzo amebóide ocupando indiscriminadamente todo o cristal de feldspa-

to potássico (Fotomicrografia 14). 0 maior desenvolvimento desta textura

aqui poderia ser explicado pela disponibilidade mais acentuada da fase

fluida, visto que neste local são verificados veios de fluorita em asso-

ciação a quartzo. Barker (1970) afirma que a textura granofírica e re-

sultante da cristalização magmatica rápida, a pequenas profundidades, de

um líquido com composição próxima â dos mínimos ternários do sistema

granítico de Tuttle e Bowen (1958). A presença de feldspatos alcalinos

com microinclusões de óxidos de ferro e turvação, aliada ã alteração de

minerais máficos e ã inexistência de equilíbrio isotópico em quartzo e

feldspato, sugere que a alteração hidrotermal (deutérica?) e as variações

nos-lsõtopos de oxigênio" sãõ~ "importantes' na formação de intererescimen-

tos granofíricos (Taylor, 1968, in Barker, op.cit.). No Granito Serra do

Carambeí, as amostras que ostentam esta textura foram plotadas no dia-

grama normativo Qz-Ab-Or (Figura 18), exibindo uma tendência acentuada

para a localização próxima ao mínimo isobárico a 2 kb do sistema graní-

tico de Tuttle e Bowen (op.cit.), confirmando, assim, condições de cris-

talização semelhantes aquelas propostas por Barker (op.cit.). Em adição

a isto, as características dos feldspatos alcalinos do Granito Serra do

Carambeí, bem como a alteração dos máficos, que será vista mais adiante,

apontam ainda para a importância de processos de alteração tardi a pós-

magmãticos na gênese do intererescimento quartzo-feldspato alcalino. Es-

tudos de isõtopo de oxigênio poderiam servir como mais uma ferramenta

para esclarecer qual destes processos teriam controlado a gênese de tal

intererescimento no granito em apreço.
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RG18-DIAGRAMA TERNARlO Oz.Ab.Or NORMATIVOS PARA AMOSTRAS DO GRANITO SERRADO
CARAMBEI OUEÃPRESENTAM INTERCRESCIMbMU tiHANOFINCO.CIRCULUS HEPRESCN.
TAM EUTÉTICOS E TRIÂNGULOS MÍNIMOS ISOBARK»S ,DE AOOROO COM TUTTLE E
(1958) E LUTH ET AL (1964)

De acordo can Barker (op.cit.) . a textura granofírica é cemumen-
te observada em granitos epizonais Tesultantes de cristalização hypm-
òolvuò.

A ausência de textura grafica no Granito Serra do Caraníbei deve-
se, provavelmente, a sua baixa quantidade em voláteis, visto que, na opi-
nião de Simpson (1962, in Barker, op.cit.)* este intererescimento é ve-
rificado durante a cristalização epitaxial de quartzo e feldspato alça-
lino em condições meta-estáveis cem alta quantidade de voláteis.

Vtagioctíuio ocorre em cristais bem individualizados apenas na

borda leste do Granito Serra do Carsribeí, tendo-se formado em três gera-
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ções distintas. A primeira está representada por grãos euédricos a subê-

dricos (An = 7-10), com dimensões médias em torno de 2,5 mm, maclados po-

lissinteticamente, fraturados, argil izados e alterados para finas lame Ias

de mica branca (Fotondcrograf ia 15). Estes cristais exibem, via de re-

gra, aspecto turvo devido à limonitização dos óxidos de ferro, bem como

'inclusões de uma segunda geração de plagioclãsio (An = 9), constituída

por indivíduos euédricos, geminação polissintética e dimensões em torno

de 0,5 mm. No núcleo ocorrem, por vezes, finas lamelas de mineral micá-

ceo; esta geração ocorre também inclusa em microclinio (Fotomicrografia

04). No contato entre o plagioclãsio e o feldspato potássico é freqüen-

te o surgimento de intercrescimento mirmequítico, com o quartzo mostran-

do-se com habito tanto vermicular quanto cuneiforme, disposto num arranjo

caótico. Conforme mencionado anteriormente, as inclusões de plagioclãsio

em feldspato alcalino teriam origem no trapeamento acidental durante a

cristalização do líquido (Haapala, 1977; Swanson, 1977). Uma terceira

geração de plagioclãsio ocorre intersticialmente, com grãos subédricos e

anédricos.

O qua/Uzo é identificado no Grani to Serra do Carambeí sob quatro

gerações—distintas—quais sejam: agiegados anédricos com' os CTistaiŝ Tfte-

dindo em média 1,5 mm, apresentando extinção ondulante e indícios de

recristalizaçao; grãos can formatos irregulares ou ameboides, preferen-

cialmente inclusos em feldspato alcalino; em veios, ao longo de superfí-

cies de fraturas e finalmente quartzo granofírico e mirmequítico, vermi-

cular ou cuneiforme, incluso em feldspato ou no contato entre este e o

plagioclãsio, respectivamente.

A biotUa, único mineral ferrcmagnesiano presente no Granito em

referência, exibe em seção delgada cristais subédricos com coloração

verde-escura a parda, pleocroísmo fraco a moderado, aspecto mottled,

freqüentemente cloritizada e em íntima associação com óxidos de ferro,

minerais opacos, titanita (parcial ou totalmente leucoxenizada), epido-

to, carbonato e fluorita. Algumas vezes tem o seu núcleo corroído, com

preenchimento por fluorita incolor e violácea. Em rochas submetidas â ca-

taclase verifica-se o surgimento de kink bando. A biotita neoformada

surge sob a forma de agregados disformes ou de pequenas lamelas que pre-

enchem os interstícios entre os cristais ou ao longo de superfícies de



FOTOMICROGRAFIA 15. Plagioclasio (An = 7-10) argilizado e com fraturas
preenchidas por material micãreo c castanlio-.iniare-
lado, onde se observa na porção inferior inclusão
de uma segunda geração (/Vn = 9). Granito Serra do Ca-
r arribei no contato com Complexo Grani tico Cunhapo-
ranga (Amostra CV 17 A ) . NX

* ^

-V
FOTOHK'KOCKAFIA 16. Finerita incolor (F) t-tn n;;sof iaçan a muscovíta (M) e

minerais opacos. N //
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fraturas. Localmente, são observados aglomerados deste mineral, passando

a rocha a exibir então maior proporção do mãfico, porem nunca superior a

5*.

Dentre os mineAaii aczAòÕJUoA ou òzcundwUo* presentes no Gra-

nito Serra do Carambeí, a fluorita é, sem duvida, o mais abundante, ocor-

rendo tanto em veios, quanto disseminada na rocha, com caráter intersti-

cial. A melhor exposição em afloramentos foi observada na Pedreira dos

Moura, onde um veio com espessura média de 10 eme direção N5GE encontra-

se preenchido por quartzo, calcedônia e fluorita crustificada, cem a co-

loração variando de roxo na porção central, verde na parte intermediá-

ria e branco-amarelada nos bordos (Foto 06). A fluorita verde

mostra hábito octaédrico enquanto as demais são cúbicas. São comuns

ainda disseminações de fluorita roxa, bem como sulfetos (pirita, calco-

pirita e galena). Ao microscópio, ocorre intersticialmente, associada a

biotita, muscovita, opacos e xenotima (Fotomicrografia 16). Sua colora-

ção é\ na maioria das vezes, violácea, podendo apresentar-se, mais ra-

ramente, incolor.

A xenotima apresenta-se usualmente em grãos subarredondados e

bordos-corroídosTtxm dimensãoináxima~tle 1,0 mm, ̂ endo~a maioria, entrê -

tanto, inferior a 0,1 mm, coloração pardo-amarelada, com freqüentes in-

clusões de minerais opacos e impregnações por ôxidos de ferro. Acha-se

inclusa em feldspato alcalino e quartzo ou em íntima associação com fluo-

rita roxa; quando associado ã fluorita incolor, este mineral assume to-

nalidades violaceas no contato com a xenotíma (Fotomicrografia 17 e 17A),

o que comprova a existência de elemento radioativo no seu retículo cris-

talino. Quando inclusa em feldspato potássico, a xenotima parcialmente

metamictizada dá origem a fraturas radiais (Fotomicrografia 18). Este

aspecto é inerente ao estado de metamictização, onde se observa comumen-

te o fraturamento tanto do mineral radioativo quanto do seu hospedeiro

(Ewing e Haaker, 1980).

Mais raramente este mineral apresenta-se com hábito hexagonal

típico e seção basal perfeitamente retangular, como mostra a Fotomicro-

grafia 17.

Os demais minerais acessórios serão comentados posteriormente

com mais detalhes no item 6,5, visto que desempenham papel preponderante

na distribuição dos elementos radioativos.



FOTOMICROGRAFIA 17. Xenotima em cristais hexagonais e seção basal inclu-
sa em fluorita incolor. No contato com a inclusão o
mineral hospedeiro assume coloração violacea. V. !

0,1 MM
V _•

FOTOMICROGRAFIA 17A. Mesma fotomicrografia anterior com NX.
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FOTOMICROGRAFIA 18. Cristal de xenotima incluso em feldspato potássico
dando origem a fraturas radiais. . N //
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A baixa porcentagem de minerais máficos hidratados, associada a
inexistência de fácies pegmatítica, permite afirmar que o plúton graní-
tico evoluiu a partir de um magma parental empobrecido em água e outros
voláteis, não se tendo dado, portanto, a separação de fase gasosa devido
â baixa pressão de vapor. A ausência de estruturas fluidais ou outros
tipos de orientação primária dever-se-ia basicamente à elevada viscosi-
dade do líquido inicial (Pitcher, 1979).

As alterações secundárias por que passaram os minerais do Grani-
to Serra do Carambeí não seguem um padrão preferencial, distribuindo-se
de maneira aleatória ao longo de todo o corpo. Entretanto é conveniente
ressalvar aqui que a baixa proporção de afloramentos adequados dificulta
a realização de um estudo sistemático e criterioso acerca de tais pro-
cessos. Estes se caracterizam pelo desenvolvimento de muscovita secundá-
ria sobre feldspato potássico, pela cloritização da biotita, com conse-
qüente formação de titanita e precipitação de carbonato intersticial, pe-
la argilização dos feldspatos e pela limonitização dos ôxidos de ferro,
ocorrendo totalmente ou apenas como pseudomorfos sobre os minerais pri-
mários. De acordo com Taylor (1977) e Sheppard (1977), este conjunto de
características é bem evidenciado em rochas graníticas que sofreram in-
fluxo de água-meteôrica; -sendcrfreqaente nestas rochas *â existência de:"

a) feldspato, sobretudo os alcalinos, empobrecidos em " 0 e com
turvação acentuada;

b) minerais máficos uralitizados, cloritizados e alterados a òxi-
dos de Fe-Ti e/ou epidoto;

c) inter crescimentos granofíricos de quartzo e feldspato alcali-
no turvo;

d) cavidades miarolíticas e
e) veios preenchidos por quartzo, feldspato alcalino, epidoto,

cloríta ou sulfetos.

De acordo can Best (1982), a não efetivação total do processo de
alteração, como se verifica freqüentemente no Granito Serra do Carambeí,
seria conseqüência do suprimento insuficiente de água, impedindo assim
que as reações se dêem até a complementação total.

Vários autores, mencionados por Bonin e Lameyre (1978), preconi-
zam um aporte tardio de água com origem predominantemente meteorica para
explicar a fusão quase total e remobilização de granito hypeA&olviu secos
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já cristalizados, mas superaquecidos em relação ao òotiáu do granito

rico em água. As alterações deutèricas são marcadas por deposição de al-

bita intergranular, aunento do grau de ordenação dos feldspatos, forma-

ção de pertitas em \!jnanchas" e alteração dos ferromagnesianos.

Posto isso, pode-se concluir que a alteração da paragênese mine-

ral do Granito Serra do Carambeí originou-se preferencialmente por inte-

ração com água meteõrica, ao invés de soluções hidrotermais provenientes

do próprio plúton. A este respeito, o estudo da composição isotõpica de

hidrogênio e oxigênio viria elucidar a origem exata destes fluidos.

4.2.3 PETROQUÍMICA

4.2.3,1 INTRODUÇÃO

A proposta do estudo petroquímico de uma rocha ígnea ou suíte de

rochas ígneas é estabelecer a composição e filiação química do material

parental, as condições de pressão e temperatura vigentes durante a sua

formação bem como caracterizar os processos super impôs tos que porventura

tenham modificado o quimismo original da rocha. Com este intuito foram

analisadas'34 amostras do Granito Serra do Carambeí, com os õxidos e al-

guns elementos-traços dosados no Laboratório de Geoquímica da Universi-

dade de Brasília e os demais elementos determinados na GEOLAB/GEOSOL e

na METAGO S.A. A determinação analítica de U e Th foi feita no CDTN/

NJCLEBRÃS. A metodologia empregada nestas análises será citada a po&tt-

Como o fenômeno de alteração intempérica do granito em apreço ê

bastante acentuado e embora se tenham analisado somente amostras de su-

perfície aparentemente frescas, optou-se também pelo estudo petroquímico

em testemunhos de sondagens. A comparação entre dados de superfície e

subsuperficie revelou comportamentos distintos para alguns dos elementos

maiores, como será visto a seguir.

A relação entre a petroquímica global e as anomalias uraníferas

será vista em detalhes no Capítulo V, referente à especialização do Gra-

nito Serra do Carambeí e dos "riolitos" intrusivos.
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4.2.3,2 PETROQUÍMICA DOS ELEMENTOS MAIORES

Dados obtidos através do estudo petrografico do Granito Serra do

Carambeí mostraram ser o plúton homogêneo, não tendo sofrido, aparente-

mente, nenhuma modificação tardi a pós-magmãtica importante que modifi-

casse substancialmente a sua composição mineralógica original.

Não obstante esta característica, o exame dos valores de óxidos

apresentados na Tabela VII e do diagrama de variação interelemental mos-

trando o comportamento dos principais óxidos em relação ao conteúdo em

SiQz (Figura 19) aponta indevidamente para o estabelecimento de um tAznd

de diferenciação magnética. Este fato emerge em conseqüência de compor-

tamentos químicos distintos apresentados por amostras coletadas em su-

perfície e aquelas de subsuperfície, estabelecendo, por vezes, dois cam-

pos bem individualizados entre si. Entretanto, antes de tratar-se de

processo de alteração tardi/põs-magmática, o padrão mencionado acima pa-

rece dever-se a fenômenos intempérie os, visto que rochas de superfície

mostram-se com enriquecimento relativo em SiOj. A atuação de processos

deutêricos acarretaria variações mais acentuadas nos demais óxidos, além

da silica, o que não é visível nos componentes químicos do Granito Serra

do Carambeí. Outra possibilidade seria também a existência de veios de

quartzo associados às amostras cem valores mais elevados em SiOz, como

a CV 07 e CV 21; estes, porém, não foram observados em escala macroscó-

pica.

Descartando-se os valores extremos, com teores notadamente ele-

vados (CV 07 e CV 21) ou inferiores à média (S>53,45; S,48,25 e S.70,50)*

(Tabela VII), tem-se que o granito em discussão pertence ao grupo de gra-

nitos ricos em silica, onde a média se situa entre 74 e 761. Valores

acima desta ordem são, conforme comentado anteriormente, obtidos em amos-

tras de superfície.

No item 4.2.3.4, relativo ã influência dos processos intemperi-

cos no quimismo do Granito Serra do Carambeí, serão consideradas, em se-

parado, as amostras CVPi a CVP«, coletadas em diferentes níveis da Pe-

dreira J.Cardoso.

*As amostras precedidas pelas letras F e S são testemunhos de
sondagem e os valores numéricos referem-se a profundidade da coleta. A
localização dos furos acha-se na Figura 63*
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A amostra S353,45, com 66,201 SiQ», 6,60* NajO e 6..961 K,O, re-

presenta a fácies sienítica jã referida nc item sobre Petrografia, ad-

vindo daí o seu comportamento anômalo em relação às demais amostras ana-

lisadas (Figura 19). As amostras S, 48,25; S. 70,50; S,76,70 e S»62,70 tin

teores médios em Fe-Qj visivelmente superiores aos valores considerados

normais para o Granito Serra do Carambeí, em virtude da presença de he-

matita em porcentagens modais comparativamente elevadas, bem conto da

ocorrência de fraturas e microfraturas preenchidas por óxidos de ferro.

Assim sendo, estas amostras não são representativas do quimismo real do

Granito em discussão, ficando, em conseqüência, à parte das interpreta-

ções feitas a seguir.

Teores em KjO oscilam entre 3,3 e 4,61, com os valores mais ele-

vados obtidos, via de regra, em amostras de sübsuperfície. A média dos

valores, 4,281 K30, situa-se próximo àquela determinada por Smith (1974)

para alasquitos da Nova Escócia (x « 4,421) e ã de 4,561 estabelecida por

Vanshteyn et ai. (1979) para alasquitos do Casaquistão (Tabela VIII).

A composição química média dos alasquitos uraníferos de Rossing

é mostrada na Tabela VIII apenas para comparação inicial com o Granito

Serra-de-Garemfoeíi—no-Gapítuio-Vti mesma -serã-pormenorizada, juntamente

com outros granitóides mineralizados em urânio.

TABELA VIII. Concentração média em óxidos (Z em peso) do Granito Serra
do Carambeí em comparação com a composição de alasquitos da
literatura.

0XIDO(S)

SÍO2
Alife
FejO*
Fe 0
CaO
MgO
Na3O
KiO
MnO
P2O5
TiOj

1

75,02
12,04
1,29
1,22
0,48
0,10
4,08
4,28
0,03
0,02
0.12

2

75,55
13,65
-
1,48
0,58
0,41
3,36
4,42
0,05
0,22
0,12

3

76,18
12,67
0,80
0,94
0,64
0,21
3,82
4,56
0,05
-
0,15

k

73,60
13,00
-
0,59
0,52
0,59
3,78
5,49
0,01
-
0,05

1-Media da concentração em óxidos do Granito Serra doCaraabei (incluin-
do-se amostras de superfície e subsuperfície).

2-Media da concentração em óxidos de alasquitos da Nova Escócia (Smith,
1974).

>-Media da concentração em óxidos de alasquitos do Casaquistão (Vanshteyn
et ai., 1979).

«-Media da concentração em oxido* dos grani tos pegmatí ticos alasquí ticos
de Rüssing (Toens et ai., 1979).
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NajO situa-se entre 3,5e 4, 51, não ocorrendo aqui nítida dis-

tinção entre rochas de superfície e subsuperfície (Figura 19). A média

para o granito (4,081) é superior à obtida para rochas graniticas alas-

quíticas da Nova Escócia (Smith, op.cit.). situada em torno de 3,361 e

também a estabelecida por Vanshteyn et ai. (op.cit.) para alasquitos do

Casaquistão (x =3,821 NaíO).

A não existência de -Ctenda de diferenciação no Granito Serra

do Carambeí é confinnada pelo comportamento dos principais òxidos, den-

tre eles NajO e KjO, o que atesta a ausência de processos metasscmãticos

e reforça assim a homogeneidade química do plúton.

Os teores de CaO sãô bastante variáveis, oscilando entre 0,07

e 1,001; a média acha-se em torno de 0,481, inferior à de 0,641 dos alas-

quitos do Casaquistão (Vanshteyn et ai., op.cit.) e I de 0,581 de rochas

alasquíticas da Nova Escócia (Smith, op.cit.). Observa-se aqui uma li-

geira tendência em diminuir-se o CaO com o acréscimo da SiOj. Esta ten-

dência parece resultar de ação intempérica, visto que os teores de CaO

de amostras de subsuperfície são, em média, três vezes mais elevados que

os de superfície.

A variação da alumina faz-se entre 9,5 e 16,91, havendo apa-

rente -enriquecimeate-€nramost¥&s-4e -superf4eie,-provavelmente, também, em

decorrência de processos de alteração meteórica. A média de 12,041 en-

contrada para o Granito Serra do Carambeí é inferior à de 13,651 e 12,671

estabelecida, respectivamente, para alasquitos da Nova Escócia e Casa-

quistão, corroborando assim o seu caráter hypüuolviu, uma vez que, de

acordo com Tuttle e Bowen (1958), tais rochas são marcadas pela subsatu-

ração em AljQj, além de baixos teores de CaO, também observados no grani-

to em referência.

No diagrama da Figura 19, nota-se grande dispersão nos valo-

res de FejQj, onde os mais elevados, acima de 11, se relacionam, via de

regra, as rochas de subsuperfície. Tais amostras, com FesQj > FeO, in-

cluem aquelas com elevadas porcentagens de hematita; onde este mineral

não foi diagnosticado e a razão acima se mantém, é provável a existência

de processos intempéricos, com oxidação do Fe**, atuando por meio de zo-

nas de fraturas onde se dá a percolação. FeO também mostra valores dis-

persos e, ã semelhança de FesOa, amostras de subsuperfície acham-se mais

enriquecidas neste oxido. A média de 2,51% de FeO total para este grani-

to e superior ã de 1,48% observada nos alasquitos da Nova Escócia. A pre-
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sença de ilmenita, magnetita e, menos freqüentemente, hematita, normati-

vas (Tabela IX) reforça as concentrações elevadas de FeO total do Grani-

to Serra do Carambeí.

TiOj, MgO e MnO comportam-se, grosso modo, de maneira inversa em

relação ao aumento da silica, mostrando porcentagens mais elevadas em

rochas de subsuperfície. Valores médios de 0,121 e 0,031 para TiOj e

NtoO, respectivamente, são equivalentes e inferiores ãs médias de 0,121 e

0,051 verificadas para estes òxidos em alasquitos da Nova Escócia, con-

forme Smith (1974). TiOi comporta-se, no Granito Serra do Carambeí, de

modo semelhante a FeO.

MgO tem concentração média em torno de 0,10$, nitidamente infe-

rior â de 0,411 encontrada em alasquitos analisados por Smith (op.cit.).

Baixos valores de TiOj, MgO e MnO do Granito Serra do Carambeí são con-

sistentes com o seu caráter altamente evoluído.

No diagrama da variação da razão de alcalinidade plotada em re-

lação à silica (Wright, 1969), a dispersão dos dados é pouco expressiva

(Figura 20), situando-se a grande maioria das amostras no campo alcalino,

com cinco apenas no campo calco-alcalino (CV 07; CV 11; Fi 33,90; Fj63,65

e Sj79,15) e uma interface entre estes dois campos (S*48,25). Tal dis-

persão -4,- tão-somente-,- reflexo das oscilações ubsei vadas subretudD'nas"

concentrações de CaO com o aunento da profundidade.

A grande maioria das classificações petroquímicas existentes na

literatura utiliza-se de pequeno número de òxidos para estabelecer a

subdivisão em campos de rochas, o que torna pouco funcional o seu empre-

go fora da região onde as mesmas foram originalmente propostas. 0 dia-

grama de variação química baseado nos parâmetros RieRa de De La Roche

et ai. (1980) procura sanar as dificuldades interpretativas surgidas em

decorrência do uso de diagramas de òxidos bivariados, propondo índices

de discriminação para série de granitóides can base em valores catiôni-

cos/moleculares, o que expressa o quimismo total da rocha como parâme-

tros catíônicos em função de componentes mineralõgicos. Estes parâme-

tros englobam os principais òxidos, calculados em milicátions por 100 g

de rocha a partir das porcentagens em peso obtidas pelas analises quími-

cas, de acordo can a seguinte expressão final:

Ri - 4Si - 11 (Na + K) -2 (Fe + Ti) e

Ri - 6Ca + 2Mg • Al.
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FIG. 2 0 -DIAGRAMA DA VARIAÇÃO DA RAZÃO DE ALCALINIDADE DE WRIGHT(1969) PARA 0GRANfTO
SERRA DO CARAMBEI. AMOSTRAS COM CÍRCULOS SAO DE TESTEMUNHOS DE SONDAGEM

A utilização do diagrama multicatiônico R1-R3 para o Granito Ser-
ra do Carambeí (Figura 21) indica que, â exceção da amostra S3 53,45, pio-
tada no campo dos sienitos e já comentada anteriormente, todas as demais
se plotam no campo de álcali-granitos, compatível, assim, com a classif i -
cação petrogrãfica de Streckeisen (1976), mostrada na Figura 15.

O Granito Serra do Carambeí, quando plotado no diagrama de va-
riação CaO-NajO-KjO (Figura 22), mostra teores equivalentes de Nas O e
Ki O, além de baixos teores de CaO. Este fato é ainda bem marcado ao se
observar o diagrama AFM da Figura 23, empregado continente para a distin-
ção entre rochas com filiação toleíitica e calco-alcalina. Nota-se que
aqui o granito situa-se no campo calco-alcalino, com enriquecimento em
álcalis on relação a FeO total e MgO, como conseqüência direta do baixo
teor de minerais mãficos que caracteriza o alasquito em apreço.
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FIG. 21--B1AGRAMA MübTICATIÕNKX) R2 ,R2-(OE LA ROOHC, 1 9 8 0 ) PARA O^QRANITO
SERRA DO CARAMBEÍ. AMOSTRAS OOM ClfCUlOS SÃO DE SUBSUPERRCIE.

No diagrama Qz-Ab-Or normativos da Figura 24, estabelecido por
Tuttle e Bowen (1958) e Luth et ai. (1964) para sistemas graniticos, no-
ta-se que as amostras deste granito exibem tendência de se agruparem
próximo aos mínimos isobáricos a 1 e 2 kb. No diagrama é mostrado, além
dos mínimos isobáricos a 0,5; 1,0; 2,0 e 3 , 0 k b e eutéticos isobáricos a
5,0 a 10,0 lò determinados experimentalmente pelos autores supramencio-
nados, o campo normativo médio de granitos pós-tectônicos estabelecido
por Wernick e Gomes (1974) para rochas do Vale do Ribeira (São Paulo e
Parana). As amostras do granito em consideração não guardam uma relação
muito próxima com este ponto P nem com o campo correspondente â composi-
ção normativa media de granitos analisados por Tuttle e Bowen (op.cit.).
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CdO

FIG. 22 -DIAGRAMA KgO-NojO-CoO PARA O GRANITO SERRA DO CARAMBEI AMOSTRAS
COM CÍRCULOS SÃO DE TESTEMUNHOS DE SONDAGEM. A UNHA TRACEJADA MOS.

TRA O "TREND"CALCO-ALCAUNO NORMAL.CONFORME ESTABELECIDO POR NOCKOLDS
E ALLEN (1953).

F(ftOf 08998 R^Oj)

Afl^OtN^O)
90

FIG. 23 - DIAGRAMA TERNARIO AFM PARA AMOSTRAS DO GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ PONTO
COM CÍRCULOS REFEREM-SE A ROCHAS DE SUBSUPERFÍCIE A UNHA TRACEJADA ESTABEU
CE OSLIMITES ENTRE AS SERIES TOLEIITICA E CALCO-ALCALINA, CONFORME RVINE EB
RAGAR(I97I).
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FIG. 24 DIAGRAMA TERNARIO Qz.Ab.Or NORMATIVOS PARA O GRANITO SERRA DO CARAMBEI.OS
EIXOS DOS VALES TÉRMICOS A 0.5 E 10 kb EOS MÍNIMOS E EUTETlCOS ISOBÁRICOS
DETERMINADOS EXPERIMENTALMENTE A PHjp ENTRE 0,5 E LOW» SAO MOSTRADOS DE
ACORDO COM TUTTLE E BOWEN (1958) E LUTH ET AL.(1964). CÍRCULOS REPRESENTOU
EUTÉTICOS E TRIÂNGULOS REPRESENTAM MÍNIMOS ISOBÁRICOS. A ÁREA TRACEJADA COR.
RESPONDE A COMPOSIÇÃO MÉDIA DE GRANITOS ANAUSADOS POR TUTTLE E BOWEN(I958
O PONTO P REFERE-SE AO CAMPO DOS GRANITOS PÓS-TECTÔNICOS DE WERNICK E GOMES
(1974). AS AMOSTRAS ENVOLTAS POR CÍRCULO SÃO DE TESTEMUNHOS DE SONDAGEM.
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A condições de 1-2 kb o mínimo experimental situa-se em torno de

700* C. Considerando-se o fato de o Granito Serra do Carambeí ser do tipo

hypuu>olvu&t tem-se que altas temperaturas durante a cristalização per-

mitem apenas a .exsolução de uma segunda fase feldspatica, sem, entretan-

to, formar duas fases separadas. Assim sendo, o granito migraria até

profundidades entre 3 e 6 km, em condições de temperatura superiores a

80(f C, à semelhança do que foi determinado por Cann(1970) em rochas gra-

nitõides similares ao Granito Serra do Carambeí.

Outro aspecto que se depreende do exame da Tabela IX são os ele-

vados valores normativos de Qz-Ab-Or-An que, sanados, acham-se sempre

superiores a 881, classificando o granito em discussão como verdadeiro

granito, conforme preconizado por Txittle e Bowen (1958).

No diagrama An-Ab-Or da Figura 25, os pontos acham-se, preferen-

cialmente, agrupados em torno da curva isobárica a 5 kb determinada por

Kleeman (1965), próximo ã linha Ab-Or e em torno da isoterma de 750* C,

sempre dentro do campo dos granitos estabelecido por Barker (1979).

GRANO./QTZO
RITO/MO

NITO

90

FIG 25 - DIAGRAMATERNARIO An. Ab.Or NORMATIVOS PARA 0 GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ AMOS _
TRÁS COM CÍRCULOS REFERENLSE A TESTEMUNHOS DE SONDAGEM.OS LIMITES DOS CAMPOSSÃt
FORNECIDOS POR BARKER (I979)»A A 'REA PONTILHADA REPRESENTA A REGIÃO DO VALE TÉR.
MÍCO , SEGUNDO KLEEMAN(1965).
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A supersaturação do Granito Serra do Carambeí está indicada pelo
elevado teor em quartzo normativo (Tabela IX), onde a média se situa era
tomo de 34,51. 0 seu caráter pouco sódico traduz-se pela ausência sis-
temática de minerais normativos como meta^ilicato de sódio ou acmita,
exceção se fazendo apenas às três amostras anômalas de subsuperf ície,
mencionadas no inicio deste item.

Com base na classificação proposta por Tuttle e Bowen (op.cit.)
para designar rochas plutônicas ácidas pobres em cálcio e subsaturadas
em alumina, tem-se o granito em questão pertencente ao tipo hyp&uotvuA,
conforme já comentado. Tal tipo caracterir .-se predominantemente por
apresentar uma única fase feldspática, visto que a exsolução não propi-
cia a cristalização dos dois componentes como fases individualizadas,
estando ausente o plagioclásio, exceto cano integrante de intercresci-
mentos pertíticos. Em contrapartida, o tipo que apresenta duas fases
feldspáticas bem individualizadas caracteriza as rochas Aabòolvai.

De acordo com Luth et ai. (1964), a existência de plagioclásio
essencialmente como membro pertítico evidencia a formação de tais rochas
a partir de um magma parental subsaturado em água ou outros componentes
voláteis. Especificamente no caso do Granito Serra do Carambeí a baixa
disponibilidade da fase hidratada no líquido original traduzir-se-ia pe-
la ausência de pegmatites geneticamente associados bem como pela sua mo-
desta porcentagem de minerais máficos hidratados.

Tuttle e Bowen (op.cit.) afirmam, ainda, que rochas hypuuolvuA
são usualmente, mas não necessariamente, pós-orogênicas. A ausência de
estruturas flui dais, ou quaisquer outros indicativos de orientação, se-
ria conseqüência da cristalização lenta em ambiente de calma tectônica,
pós-tec tônico ou anorogênico, sem movimento de massa, onde a intrusão su-
peraquecida se alojaria em encaixante fria, resultando plutons isotró-
picos (Bonin, 1982). No início deste capítulo (item 4.2.1) já foi comen-
tada a homogeneidade estrutural do Granito Serra do Carambeí bem como o
seu caráter isótropo. As condições lentas de cristalização referidas
acima são aqui reforçadas pelos elevados valores de triclinicidade dos
feldspatos potássicos (Tabela VI), conforme citado no item 4.2.2.2.

Nos granitos hypvuolvuò, segundo Luth et ai. (op.cit.), e comum
o surgimento de diopsídio, wollastonita ou metassilicatos alcaíinos como
minerais normativos, com a composição modal apresentando, en conseqüên-
cia, anfibólio ou piroocênio alcalino. No Granito Serra do Carambeí, apro-
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ximadamente 501 das amostras analisadas, todas de subsuperfície, mostram

diopsídio e wollastonita normativos e em apenas duas verificou-se metas-

silicato de sódio. Em seção delgada não foi diagnosticada a presença de

anfibolio nem de piroxenio alcalino. As evidências citadas por estes au-

tores devem ser encaradas com cautela, uma vez que nem toda rocha que

apresenta tal composição normativa corresponde necessariamente ao tipo

hyp&uotvttb e vice-versa.

A classificação proposta por Ishihara (1981) para rochas grani-

tõides evoluídas a partir de líquidos magmáticos com diferentes fugaci-

dades de oxigênio divide-as em duas series distintas, designadas series

magnetita e ilmenita. O autor (op.cit.)» embasado em estudos de minerais

acessórios, elementos-traços e geoquímica isotópica, definiu a filiação

magnética e as mineralizações associadas a granitóides mesozóicos e ce-

nozóicos do Cinturão Circumpacífico, principalmente no leste da Asia e

em sistemas de arcos de ilhas do Japão e Andes Centrais, abrangendo ro-

chas calco-alcalinas, sin, tardi e pós-orogênicas, assim como plutons

anorogênicos menores da serie alcalina.

Durante a evolução do magma granítico parental, mudanças nas

condições de fugacidade de oxigênio propiciam o aparecimento de um ou

outyO"t4pe-de-granit5ide, sendo' que~a dissociação da água no magma hi-

dratado representa o agente oxidante para as rochas da série magnetita

e a incorporação de carbono crustal o agente redutor essencial a forma-

ção de rochas da série ilmenita. Estas últimas têm origem a partir da

hibridização de magma máfico do manto e félsico da crosta continental ou

formam-se a partir de magma com composição intermediária constituído por

rochas ígneas e sedimentares na crosta inferior, onde a presença de car-

bono crustal é indispensável a sua gênese. As rochas da série magnetita

têm a sua origem vinculada ã placa em subducção, ao manto superior e aos

níveis mais profundos da crosta inferior (Ishihara, op.cit.)*

De acordo com este autor, os granitóides da série ilmenita são

estaníferos, enquanto aqueles da série magnetita são empobrecidos neste

elemento.

A Tabela X mostra algumas das características das rochas destas

duas séries em comparação can o Granito Serra do Carambeí. A análise dos

dados que integram a tabela permite concluir que o referido granito não

se enquadra perfeitamente em nenhuma das séries propostas, exibindo, en-

tretanto, características dominantes da série magnetita. As principais



TABELA X. Principais características das rochas granitoides das series magnetita e ilmenita de Ishihara (1981),
comparadas com o Granito Serra do Carambei.

GMNITOlDES DA SERIE MACMETITA 6RANIT0IDES DA SERIE IlHENITA GRANITO SERRA DO CARAMBEf
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• prasança da fluorita a sulfatos.
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semelhanças cem granitóides desta série residem na mineralogia acessó-
ria, na coloração da biotita, na razão FejOb/FeO, na idade das rochas,
no nível de emplacement e no tipo de ambiente tectônico. A este respeito
vale salientar que o ambiente tensional proposto para a gênese do Grani-
to Serra do Carambei baseia-se on evidências estabelecidas por Johnston
et ai. (1976, in Petro et ai., 1979), que consideram rochas subsaturadas
em A12Q», com FeO elevado e baixos MgO e CaO como tendo sido geradas nes-
te ambiente.

Considerando-se tão somente as razões Fe* Os/FeO e FeO/FeiQj cano
critério químico para a distinção entre as séries, verifica-se, a partir
da Figura 26, que a maior parte das amostras do Grani to Serra do Caram-
bei plota-se no campo reservado às rochas da série ilmenita, cem apenas
381 delas pertencentes ã série magnetita. Entretanto as demais particu-
laridades destas séries devem ser também consideradas para a classifica-
ção do granito.
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F t t » - » A Z Õ e S fc2O3/F«0 E F*0/F»Z03PARA O GRANITO SERRA DOCARAMBEÍ EM OMPARAÇAO
COM AS SERIES MA6NETITA E ILMENITA DE ISHIHARA ET AL. (1979) AMOSTRAS COM CÍRCU-
LOS SÃO DC SUBSUPERFÍCIE.

Com a série ilmenita esta rocha tem em comum principalmente as
concentrações anômalas em alguns elementos litõfilos. A ausência de gra-
fita, monazita e granada na mineralogia acessória do Granito Serra do
Carambei deixa dúvidas quanto a sua colocação nesta série. Parece exis-
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tir um número maior de critérios mais seguros que apontam para o seu en-

quadramento na série magnetita. Junte-se a isto o afirmado por Ishihara

(1981) que a identificação de magnético com o auxílio de um imã de mão é

um indício seguro, na maioria das vezes, para enquadrar o granitóide na

série magnetita. 0 granito em apreço, segundo esta assertiva, pertence-

ria a esta espécie.

Uma outra classificação de rochas granitõides freqüentemente

utilizada na literatura é aquela proposta por Chappell e White (1974, in

White e Chappell, 1977) que, ao estudarem granitos no Cinturão Dobrado

Lachlan, sudeste da Austrália, subdividiram as litologias ali aflorantes

em dois grandes grupos com base na natureza do material parental, a sa-

ber: granitos tipo I, formados a partir da fusão parcial de rochas íg-

neas e granitos tipo S, onde o magma parental seria originado a partir

de fusão de rochas metassedimentares.

Collins et ai. (1982) ampliaram a área estudada por Chappell e

White (op.cit.) e definiram aí um terceiro grupo, denominado tipo A por

Loiselle e Wones (1979, in Collins et ai., op. cit.). Caracteriza este

tipo por ser alcalino, anorogênico, anidro e peraluminoso, gerado a par-

tir da fusão parcial de restitos, sendo canumente enriquecido em flúor

e/ou c-loro-e- empcbreeido-em «guaT

Plimer (1983) acrescenta a esta lista um quarto tipo, M, para

referir-se a rochas com origem mantélica.

Na Tabela XI são mostradas as principais características dos ti-

pos I, S e A, comparadas com o Granito Serra do Carambeí. Uma vez mais

não se observa íntimo correlacionamento entre este granito e os tipos já

definidos na literatura, havendo oscilações entre um e outro. Embora

apresente algumas características do tipo S, como variedades composicio-

naís ricas em SiOj, irregularidade na distribuição dos elementos, razão

AliO3/Na2O -i- K2O • CaO > 1,1 e NajO/KjO < 1,0, não é conveniente enqua-

drar o alasquito neste tipo, una vez que inexistem aqui minerais tais

como muscovita, turmalina, topázio, granada, sillímanita e cordierita,

próprios de rochas peraluminosas. Fica, desta maneira, intermediário entre

os tipos I e A, apresentando, todavia, maiores afinidades com o primeiro.

A este respeito, Ishihara (1981) considera os granitõides da série mag-

netita como equivalente ao tipo I. -

Verifica-se, a partir do exposto, a inadequabilidade da grande

maioria das classificações existentes, que assumem um caráter absoluto



TABELA XI. Principais características de granitoides tipo I, S. e A comparados com o Granito Serra do Carambei.

WHITE E CHAPPELL (1977); PITCHER (1979)

Granito Tipo 1

* S*qu«ncia comagmãtíca incluindo
grand* variação compoaicional

• Contêa biotita •• hornblende *
t i taa i ta * magnetita

* Diopaldio normativo ou IX cortndon

* DiagTamaa d* variação inter-
•lemental linear«• ou quaae
lin*«r*a

• AlaQs/HaaO * KaO • CaO < 1,1

• Ka»O/K»O>l,0

• S r " / S r * - 0,704 - 0,706

—

• Calco-alcalino

—

—

—

—

—

Granito Tipo S

* Bapactro compoaicional reatrito a
variedadaa ricaa «a SiOj

* Contem biotita • muacovita * cor-
dieri ta * ilmenita. Sem hornblen-
da c t i tanita

* corfndon normativo > 1Z

* Diagrawaa d* variação int*r*l*aen-
ta l irregular**

• Al,Oj/H*iO • KaO • CaO > 1,1

' Na, 0/Ki 0 < 1,0

• Sr*7 /SrM - 0,708

-

* ?*ralu*inoao

-

—

—

* Sn aaaoeiado a tipo» rieoa *a SiO»

COLLINS ET AL. (1982); PLIHEK (1983)

Granito Tipo A

• Seqüência coaagMtica incluindo
grand* variação coapoiicional

* Contai b iot i ta , hornblenda •
•agnetita

' Peraluaiinoao ou aetaluninoio

—

* Ha|0/K|0 * 1,0

• St*1 /Sr** - 0,703-0,720

* Coauaente hyptreolvum

• Alcalino

* Tardi-tectônico

* Enriquecido *n Mb - Sn - P - Li -
Ca - Zn - ü - Th

• Série ilavnita

* Ausência d« xcnólitoa

* Pradoaiinanteaicnt* *atanlf*roa

GRANITO SERRA Dú CAMH6EÍ

' Ecpactro reatrito Sa coapoaiçõaa
ricaa m SiOi

• Contea biotita * Mgnetita *
t i tani ta . Saa hornblanda

corlndon normativo < IX

' Diagraaaa da variação intereleaen-
t«l irragularaa

' Al iOi / NatO • KiO • CaO > 1,1

• NatO/KiO < 1,0

-

' Hyp*raolvu»

' Predominante alcalino

* páa-tectônico

' Enriquecido ea Nb - Sn - P - ü - Zn

• série magnetlta

* Auaência de xenólitoa

• Teor médio em Sn " 19,6 ppa
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apenas nas regiões onde foram originalmente propostas, tornando-se pouco

funcionais e pragmáticas fora destes limites. Generalizações a este res-

peito são improdutivas e aspectos importantes como contexto geotectônico

e dados geocronolõgicos devem ser levados cm conta ao se adotarem tais

classificações, já que influenciam sobremaneira na natureza do material

parental e na evolução da(s) unidade(s) litolõgica(s) a ser(em) analisa-

da (s).

4.2.3,3 PETROQUÍMICA DOS ELEMENTOS-TRAÇOS

Por ei emento-traço entende-se aqui todo elemento presente em un

mineral ou rocha e que tem como características essenciais a grande mo-

bilidade geoquímica, a facilidade de migração, a fraca energia que o une

aos compostos maiores, sobretudo aos silicatos, e, ainda, a particulari-

dade de raramente ser expresso sob a forma de mineral próprio (Gõni,

1965). Eventualmente pode encontrar-se incorporado à rede cristalina do

mineral hospedeiro, sendo, com mais freqüência, observado em desconti-

nuidades naturais ou acidentais dos minerais e rochas, cano clivagens,

juntas e fissuras. Critérios puramente estatísticos e ponderais utiliza-

dos na definição de elemento-traço não abordam propriedades importantes

como as citadas acima e serão aqui refutados.

Na abordagem dos elementos-traços do Granito Serra do Carambeí,

sempre que possível, serão feitas comparações com a sua encaixante, o

Complexo Granitico Cunhaporanga. 0 urânio será comentado em capítulo à

parte, destinado ã especialização metalogerética do granito e "riolitos"

associados.

Ao contrário do que foi observado para os elementos maiores, não

se verificam nos elementos-traços grandes variações coma profundidade,

sendo os dois grupos de rochas, de superfície e subsuperfície, tratados

em conjunto neste item.

0 exame do diagrama da variação dos elementos-traços em função

do conteúdo de silica (Figura 27) e da Tabela VII mostra que o comporta-

mento destes no Granito Serra do Carambeí é amplamente diversificado, com

os dados mostrando, por vezes, grande dispersão, onde a maior parte dos

teores médios situa-se acima daqueles propostos por Turekian e Wedepohl

(1961) para grani tos pobres em CaO e por Taylor (1965) para granitos nor-

mais (Tabela XII). Não obstante esta ampla variação, não é possível de-

finir qualquer zonalidadeno interior do corpo granitico com base no com-

portamento dos diferentes elementos-traços.
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TABELA XII. Media dos teores dos elementos-traços do Grani to Serra do
Carambel em comparação com granitos da literatura e com o
Complexo Granitico Cunhaporanga.

ELEMENTO (ppm)

Cu

Pb

Zn

Li

Zr

Rb

Be

Nb

Y

Sn

W

F

ü

Ba

Sr

1

M
56,9

102,5

4,8

206,8

343,3

7,7

48,5

142,8

19,6

1.757,2

2.080,0

9,9

<20,0

< 100,0 -

2

10,0

19,0

39,0

40,0

175,0

170,0

3,0

21,0

40,0

3,0

2,2

850,0

3,0

840,0
100.-& —

3

20,0

-

-

27,0

160,0

120,0

3,0

20,0

35,0

3,0

-

-

-

550,0

350**- -

20,4

28,6

91,4

31,2

265,0

142,8

7,0

28,5

31,5

<5,0

<20,0

-

2,5

-

730,0

1 • Media dos teores de elementos-traços do Granito Serra do Carambeí,
incluindo-se valores anômalos.

2 -Media dos teores de elementos-traços de granitos pobres em
CaO (Turekian e Wedepohl, 1961).

3 • Média dos teores de elementos-traços de granitos de Taylor (1965).

k * Média dos teores de elementos-traços do Complexo Granitico Cunhapo-
ranga.

0 chumbo ocorre no Granito Serra do Carambeí em teores anômalos
em relação aqueles atribuídos a granitos pobres em CaO, onde a media de
56,9 ppm se situa bem acima da estabelecida por Chat ter jee et ai. (1983)
para granitos uraníferus da Nova Escócia (x • 5 ppm). Em amostra de aflo-
ramento un dos maiores valores encontrados — 31 ppm — refere-se â Pe-
dreira dos Moura, onde se identificou modesta ocorrência de galena, es-
falerita (?), pirita e calcopirita, numa das melhores exposições de sul-
fetos da área do granito em referência.
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O chumbo parece mostrar, grosso modo, um t/iend de variação inver-
so em relação ao conteúdo de silica e, comparativamente a sua hospedei-
ra, o Grani to Serra do Carambeí acha-se, on média, enriquecido neste ele-
mento (Tabela XII).

0 zinco (x« 102,5 ppm), à semelhança do Pb, também é anômalo em
relação aos demais granitos citados na Tabela XII. Teores algo inferio-
res, da ordem de 86 ppm, são reportados em granitos uraníferos da Nova
Escócia (Chatterjee et ai., op.cit.). Nesta pesquisa, o maior teor en-
contrado (350 ppm) refere-se também â Pedreira dos Moura.

A baixa expressividade dos minerais sulfetados de Pb e Zn veri-
ficada no Grani to Serra do Carambeí não parece suficiente para explicar
os elevados teores médios destes elementos, comuns à maior parte das
amostras. Deve-se pensar, pois, em outra forma de concentração e asso-
ciação além da mencionada. A afinidade geoquSnica do Pb com K e Ca ê
fruto da similaridade existente entre os seus raios iõnicos, de tal modo
que este elemento se associa preferencialmente a feldspatos. Gõni (1965)
menciona teores médios de 60 ppm Pb em feldspatos de granitos de Morvan
(França). Desta maneira, o Pb no Grani to Serra do Carambeí deve achar-se
também associado a feldspato potãssico, mineral essencial que predomina
no plúton ora-em discussão-.

Quanto ao Zn, verifica-se grande afinidade geoquímica com Mg e
principalmente com Fe**, ocupando posições estruturais em silicatos e
óocidos, substituindo estes dois. Biotita é, segundo Rankama e Saharaa
(1962, in Gomes et ai., 1975b),o maior concentrador de Zn em rochas gra-
níticas; teores altos são também comuns em magnetita. Entretanto, não
se deve esperar que os elevados teores de Zn do Graniio Serra do Caram-
beí estejam relacionados aos dois minerais citados, visto que os mes-
mos ocorrem aqui em porcentagens bastante baixas.

Provavelmente o grande armazenador tanto de Pb quanto de Zn seja
o intrincado sistema de microfissuras que caracteriza o granito, onde se
observa em lâmina delgada um padrão essencialmente anastomosado, cortan-
do indiscriminadamente a rocha, associando-se, todavia, com mais freqüên-
cia ao feldspato potássico (Fotcmicrografias 08 e 09). Ao microscópio,
nota-se que o material de preenchimento desta rede caracteriza-se por
coloração castanho-avermelhada a castanho-amarelada, opticamente seme-
lhante a ôxídos e hidróxidos de ferro. Esta assertiva encontra suporte
em Gõni (op.cit.), que observou no granito Gien-sur-Cure (Morvan) teores
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anormalmente elevados em Pb (800 ppm), Cu (200 ppm), Zn (1.100 ppm), Ni

(65 ppm) e Cr (60 ppm) associados a microfissuras semelhantes aquelas

descritas no Granito Serra do Carambeí. Secundariamente, ocorrem aí Fe e

Mi em quantidades anômalas, »

Não deve ser inviabilizada ainda a possibilidade da existência

de fenômenos de remobilização de Pb, Zn e Cu juntamente com fluorita na

borda oriental do granito, una vez que, conforme se mencionou no item

referente â Petrografia, na Pedreira dos Moura é comum o aparecimento de

veios de quartzo e fluorita crust if içada. Parte do teor em Pb pode ter

também origem radiogênica.

O cobre ocorre no Granito Serra do Carambeí em concentrações mé-

dias inferiores àquelas reportadas para granitos pobres em CaO e grani-

tos normais (Tabela XII), sendo que a maior parte das amostras analisa-

das exibe teores abaixo do limite inferior de detecção do método analí-

tico empregado (Tabela VII). A média de 4,4 ppm é superior ã de 1 ppm

encontrada em granitos mineralizados em urânio da Nova Escócia (Chatterjee

et ai., 1983). Em comparação com a sua encaixante (Tabela XII), o gra-

nito em apreço mostra concentrações de cobre sensivelmente inferiores. 0

que foi comentado acima sobre a distribuição do Pb e Zn pode também apli-

car-se ao Cu.

0 lítio não apresenta variação regular com o conteúdo em silica,

sendo a média dos teores — 4 , 8 ppm — nitidamente inferior aquela mencio-

nada por Turekían e Wedepohl (1961), x-40 ppm, e a de Taylor (1965),

x «27 ppm. 0 exame da Tabela XII mostra que este elemento ocorre em con-

centrações mais elevadas no Complexo Granítico Cunhaporanga, incompatí-

vel com o fato de o mesmo enriquecer-se nos líquidos finais mais evoluí-

dos. À exceção de una única amostra (F3 63,65 —Tabela VII), o Granito

Serra do Carambeí exibe teores modestos de Li.

Além de incorporar-se ã estrutura da biotita, o lítio acha-se

também associado ao retículo cristaloquímico de K-feldspato em rochas

graniticas (Tischendorff, 1977). A concentração média anomalamente in-

ferior deste elemento-traço no plúton em questão não conduz, com segu-

rança, ao estabelecimento de correlação entre este elemento e a fase mi-

neralõgica mais comtm — feldspato potássico.

0 teor médio em Rb — 343,3 ppm — é relativamente elevado, porém

inferior ao de 769 ppm citado por Chatterjee et ai. (1983) para granitos

uraníferos da Nova Escócia. Na área estudada o Rb apresenta twnd de va-
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riaçâo crescente em relação ao conteúdo de silica para o Granito Serra

do Carambeí, notadamente enriquecido neste elemento em comparação com

sua hospedeira (Figura 27), compatível, portanto.com a tendência de con-

centrar-se este elemento-traço no liquido final.

Os teores de Zr (x« 206,8 ppn) são anômalos em relação aos grani-

tos mostrados na Tabela XII. Devido a propriedades cristaloquímicas pró-

prias, tais como tamanho do raio icnico e alta carga, o Zr não entra com

facilidade nos retículos cristalinos, formando nas soluções residuais

uma fase isolada — zircão (Ringwood, 19S5). £ comum ainda substituir o

Ti e o Fe*** em minerais como magnetita, titanita e ilmenita. No Grani-

to Serra do Carambeí o Zr pode estar associado a todos estes minerais,

uma vez que os acessórios acima referidos ocorrem com freqüência na ro-

cha. O comportamento deste elemento-traço em relação a silica (Figura 27)

mostra tn.zni crescente pouco nítido.

O estrônico e o bário exibem concentrações inferiores ao limite

de detecção dos métodos analíticos empregados — espectrografia óptica de

emissão, para ambos os elonentos dosados na METAQOS.A. e plasma com aco-

plamento indutivo para S T e fluorescência de raio X para Ba, dosados no

GEOLAB/GEOSOL. O primeiro elemento-traço não foi detectado em nenhuma

amostra- do Granito- Serra -do -CarambeíirconfinBando-ser^ssim, o seu-com- -

portamento geoquímico, que tende a empobrecer nas fases finais. Bário

foi identificado em apenas três amostras, fornecendo teores que variavam

de 20 a 60 ppm. £ de estranhar tal comportamento, uma vez que o Ba mos-

tra nítida preferência pelo feldspato potássico, o que faz com que a ra-

zão K/Ba se constitua nun inquestionável indicador petrolõgico. Ã pri-

meira vista, seriam esperadas maiores concentrações de Ba no Granito Ser-

ra do Carambeí em virtude de sua elevada porcentagem modal de feldspato

potássico. Entretanto, em função de seu caráter hypüuolviu, este fato

não é observado, pois, conforme Bonin (1982), granitos hypz/uolvvu são

comumente empobrecidos em Ba e também em Sr.

Noyes et ai. (1983) afirmam que a diminuição destes elementos-

traços são reflexos de cristalização fracionada. El Bouseily e El Sokkar

(1975) empregam o diagrama temário Rb-Ba-Sr para traçar &ie.nd& de dife-

renciação em suítes de rochas ígneas. A utilização deste diatrama para

as amostras do Granito Serra do Carambeí com Ba> 20 ppn (Figura 28) mos-

tra a preferência das mesmas pelo campo de granitos fortemente diferen-
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FOTO 06. Veio de fluorita com direção N50E. A coloração varia de roxo,
no centro, verde na parte intermediária e branco-amarelada nos
bordos. Pedreira dos Moura.

Bo

1 :IORITOS

2 GRANODIORITOS E QUARTZO-DIORITDS

3 GRANITOS ANÔMALOS

4 GRANITOS NORMAIS

5 3RANITOS ALTAMENTE DIFERENCIADOS

50

FIG 28 DIAGRAMA Rb.Bo.Sr. ( EL BOUSEILY E EL SOKKARY, 1975 ) PARA 0 GRANITO
SERRA DO CARAMBEÍ
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ciados, ou seja, rochas com depleção em Ba e enriquecimento em Rb, indi-

cativas, portanto, de um estágio tardio do processo de diferenciação.

0 nióbio e o ítrio ocorrem no plúton em questão com teores bas-

tante elevados em relação àqueles reportados para granitos pobres em CaO

e granitos normais (Tabela XII), comportando-se, ambos, segundo fraca

correlação positiva can a silica. 0 -fiend verificado segundo a profun-

didade para o Nb parece dever-se, antes de tudo, às sensibilidades dos

métodos analíticos utilizados, uma vez que as amostras com concentrações

mais elevadas foram dosadas por plasma (ICP) e as demais por espectrogra-

fia óptica de emissão.

0 niobio exibe afinidade química por titânio, sendo ccnun a

substituição do segundo pelo primeiro na estrutura da biotita, titanita

e rutilo (Goldschmidt, 1954, in Gomes et ai., 1975 b). ítrio mostra afi-

nidade pelo Ca e seria de supor teores sensivelmente inferiores neste

elemento-traço, visto que o Granito Serra do Carambeí apresenta baixas

concentrações em CaO. Entretanto, antes de se concentrarem nos minerais

acessórios citados anteriormente, Nb e Y parecem associar-se, neste plú-

ton, ao zircão e à xenotima. No Capítulo VI, referente às anomalias ura-

níferas, tal questão será novamente abordada.

A ausência- £Íst«mát4Ga--4e-€as9Íterâtai—bem eoreo a -baixa porcen-

tagem de biotita, mineral portador de estanho, faz com que a elevada mé-

dia de Sn (19,6 ppm) em relação a granitos pobres em CaO (Turekian e

Wedepohl, 1961) e granitos normais (Taylor, 1965) se relacione, à seme-

lhança de Nb e Y, ao zircão ou ainda como substituição do Fe*** e Ti na

estrutura dos minerais que os contêm. (Ver Capítulo VII.)

0 flúor ocorre no Granito Serra do Carambeí com concentração mé-

dia de 2.080 ppm, superior àquela mencionada por Turekian e Wedepohl (op.

cit.) para rochas graníticas pobres em CaO (x -850 ppm). 0 principal mi-

neral portador de flúor neste granito é a fluorita, que aparece tanto

sob a forma de veios, associada a quartzo (Foto 06), quanto disseminada

na rocha, preenchendo interstícios entre os minerais essenciais. Eleva-

dos teores de F indicam claramente o caráter bem evoluído do alasquito

em questão.

Os elementos-traços restantes, Be, Ta e W, apesar de apresenta-

rem-se com valores superiores aos descritos para granitos normais e em-

pobrecidos em cálcio (Tabela VII), não constituem minerais específicos,

sendo aqui desprovidos de maior importância.
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O bário, o rubídio e o estrôncio são conunente empregados na pro-
posição de modelos genéticos em sistemas graníticos, i m vez que ocorrem
apenas em minerais silicáticos maiores, sendo pouco comuns nas fases mi-
neralôgicas acessórias (McCarthy e Hasty, 1976). Juntamente com o K, es-
tes elementos-traços conduzem ao estabelecimento de pares de razões que
atuam como importantes indicadores petroquímicos e petrogenéticos.

Considerando que a concentração média tanto do Ba quando do Sr no
Granito Serra do Carambeí acha-se abaixo do limite inferior de detecção
dos métodos analíticos empregados na dosagem e as amostras que revelaram
teores acima deste limite estão destituídas de qualquer representativi-
dade estatística devido a sua quantidade, estes elementos-traços não po-
derão ser aqui utilizados com finalidades petroquímicas.

A razão K/Rb tem grande importância para o esclarecimento da his-
tória evolutiva de dada rocha granitica, relacionando-se a etapas de di-
ferenciação e cristalização do material parental. De acordo com Shaw
(1968) valores abaixo de 150 para a razão K/Rb são indicativos de proces-
sos de diferenciação, coro o intervalo entre 150 e 300 considerado normal.

No Granito Serra do Carambeí, a razão média K/Rb situa-se em
tomo de 124 e nota-se que a variação se faz tanto em relação ao enri-
queciDEnmím K quanto ao mp<ÃST&^mmtxr^m^b^i^ars-t9)'r Este valor ~
é sensivelmente inferior àquele de 247 reportado por Turekian e Wedepohl
(op.cit.) para granitos pobres em CaO e superior ao de 57 observado por
Chatter jee et ai. (1983) em grani tos especializados em urânio da Nova Es-
cócia.

As demais razões interelementais da Figura 29 mostram variações
semelhantes ã observada para o par K/Rb. A exceção de Sn/Rb, cuja varia-
ção se faz preferencialmente em relação ao enriquecimento em Rb, mantido
aproximadamente constante o Sn, os pares restantes variam em função do en-
riquecimento de ambos os elementos-traços.

4,2,3.4 INFLUÊNCIA DOS PROCESSOS INTEMPÉRICOS NO
QUIMISMO DO GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ

4 . 2 . 3 A 1 INTRODUÇÃO

A importância dos processos de alteração intempéries vem sendo
alvo, nos últimos tempos, de atenção especial por parte de estudiosos de
diversas areas no tocante a sua influência na distribuição de elementos
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com interesse econômico. Vários minerais, dentre eles aqueles portadores
de urânio, são afetados por diferentes estágios de alteração, onde os
teores variam com intensidades distintas conforme o agente químico de
remobilização. ^

i B 4 • • y

Wm»

• «MNITO
A WOUTO

i i 4 • • T tio

rir n - »,2r/M» C Sn/R» M R * OMNITD
ÍAOOS.CMCULOS INDICAM AMOSTRAS OC

DO

Neste item será feita, a nível preliminar, una apreciação conjun-
ta entre a atuação dos fenômenos de alteração superficial no quimismo do
Granito Serra do Carambeí e o comportamento do urânio com o desenvolvi-
mento destes processos. Una vez que se trata de estudo sucinto, informa-
ções de caráter mais amplo, como dados' pedolôgicos criteriosos, serão
aqui desconsiderados, fixando-se, tão-somente, aqueles relacionados a li-
xiviaçao do urânio com o aunento gradativo da alteração.
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4 . 2 . 3 . 4 . 2 ALTERAÇÃO METEÓRICA DO GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ

COB O intuito de acompanhar a evolução dos processos inteapéri-
cos e, consequentemente, as Mudanças no quimisao e nas concentrações de
urânio deste granito, realizou-se amostragem na Pedreira J. Cardoso (Fi-
gura 09), onde foi possível verificar COR clareza a associação entre a
rocha fresca e o santo de regolito, com a passages de um para outro dan-
do-se de raneira abrupta (Foto 07). A localização das amostras acha-se
na Figura 30, onde o grau de alteração cresce de CVPi a CVP*, sendo esta
última representada por solo de coloração essencialnente amarela e tex-
tura arenosa, coletada a 25 ca abaixo da vegetação. As principais carac-
terísticas macroscópicas e microscópicas destas amostras acham-se na Ta-
bela XIII.

FIG. 3 0 - LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS NA PEDREIRA J.CARDOSO. OGRAU DE INTENFERISI
AUMENTA DECVPjíGRANITO NÃO ALTERADO) ATÉ CVPgíSOLO

De acordo com o "Levantamento de Reconhecimento dos Solos do Es-
tado do Paraná" (1981), verifica-se em regiões graníticas localizadas
entre as cidades de Ponta Grossa e Castro associação entre solos do tipo
latossol e podzol vermelho-amarelo álico, caracterizados por consistência



TABELA XIII. Principais características macroscópicas e microscópicas das amostras do Granito Serra do Caram-
bei coletadas na Pedreira J. Cardoso. CVPj • rocha não intemperizada; CVP» • solo.

AMOSTRA

W t

CVPs

CVF«

CVPj

CVft

CVPi

CARACTERÍSTICA
PROFUNDIDADE

A PARTIR
0 0 CONTATO

ROCHA FRESCA/
SEMI-ALTERADA

1,3 •

0,80 a

No con-
tato

2.5 a

10 a

4 a

ASPECTOS MACROSCÓPICOS

Cor

Aaarala

Aaaralo-
aabranquiçada

i

Aaaralo-
roaada

RÓiao-
aaaralada

Rõaao-
aaaralada

Roaaa

Rigldaz

Priãval

Baixa

Baixa

Mod arada

Elavada

Eltvada

Poros Idada

—

Blavada

Modarada

Incipianta

Incipianta

Auaanta

Grau da
Altaração

-

B lavado

E lavado

Incipianta

Incipient i

Auaanta

ASPECTOS MICROSCÓPICOS

-

Rocha coaplataaanta ai tarada. A
b i o t i t a aoatra coloraçõaa aaaralaa
a o K-íaldspato tranaforaa-aa aa
argilo-ainaraia.

Biotita fortaaanta altarada. K-
faldapato apraaanta-aa eoa aapacto
turvo in tan»_a coa padrõai da • ! -
cropartltitaçio obaeuroi.

l iotita pardo-aaaraladl, altara-aa
para clorita a õxidoi-hldrôxidos
da farro qua praanchoa aicrofratu-
raa a intaratlcioa antra os aina-
rai i

Saaalhanta a CVPi

Rocha taxtural • ainaralogicaaanta
aaaalhanta iqualat daacritaa no
itaa aobra patroirafia do Cranito
Sarra do Caraabai. K-(aldtpato
intanaaaanta pigaantado, biotita
parcialaanta clorititada
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firme, porosidade elevada, boa permeabilidade, fácil diferenciação dos

horizontes, horizonte A moderado, textura argilosa com cascalho e baixas

saturações em bases.

No tocante ao regolito originado a partir do Granito Serra do

Carambeí nota-se, via de regra, a ausência ou fraco desenvolvimento do

horizonteB, a predominância da textura arenosa e a consistência friãvel.

Os demais dados mencionados acima e aqueles referentes a parâmetros f í-

sico-químicos de solos não foram determinados.

A ação combinada de fatores externos e internos promove o desen-

volvimento de um dado solo, com as suas propriedades sendo adquiridas em

função da dinâmica que rege o conjunto destes fatores. Dentre eles ci-

tam-se a rocha matriz, o clima, a vegetação e o meio biológico. Apenas o

primeiro deles será aqui considerado.

0 solo resultante do intemperismo atuando sobre determinada ro-

cha depende basicamente da natureza do quimismo do material parental,

visto que cada elemento exerce função específica conto agente pedolõgico.

Si e Al, por exemplo, constituem os principais elementos estruturais de

colóides argilosos. Fee Mi atuam nas reações de axirredução, K e Na são

dispersantes de material húmico e argila e Mg e Ca causam especialmente

a coagulação e agregação dos constituintes do solo (Volobuev, 1964). A

intensidade da lixiviação destes elementos com o processo de alteração

intempérica será discutida mais adiante.

Nos primeiros estágios do intemperismo nota-se que o Granito Ser-

ra do Carambeí, originalmente com coloração rõsea (Foto 08), assume to-

nalidades gradativamente mais amarelas, até atingir tons amarelo-esbran-

quiçados, sem vestígio algum da cor original (Fotos 09 e 10). Outro as-

pecto que marca a alteração é o aumento pronunciado da porosidade da ro-

cha.

Em lâmina delgada verifica-se que, mesmo a amostra CVPi, repre-

sentada pela rocha aparentamente não intemperizada, apresenta indícios

de alteração, como a cloritização da biotita, microfissuras e interstí-

cios preenchidos por material castanho-amarelado. A intensidade destes

processos aumenta paulatinamente até que na amostra CVP} se observa a

alteração completa da biotita, com o surgimento de material amarelado que

impregna toda a rocha, a alteração do feldspato potássico, além do au-

mento considerável de microfissuras.



FOTO 07. Contato brusco entre o Granito Serra do Carambeí e o espesso
manto de regolito originado sobre o mesmo. PedreiraJ. Cardoso.

FOTO 08. Amostra CVPi do Cranito Serra do Carambeí com características
macroscópicas de rocha nao intemperizada. Pedreira J. Cardoso.
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FOTO 09. Amostras CVP2 (ã esquerda) e CVP3 (ã direita) do Granito Serra
do Carambei. Observar a tonalidade amarelada da amostra CVP3 ,
mais intemperizac'a.

FOTO 10. Amostras CV?<i (ã esquerda) e CVP5 (ã direita) do Granito Serra
do Carambei. Notar o aumento da porosidade em direção ã amos-
tra CVP5 .
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Em rochas graniticas doEstado do Rio de Janeiro, Leonardos (1973)
observou que as diferenças estruturais e ópticas encontradas em biotitas
alteradas não apontavam a existência de vermiculita ou hidrobiotita, es-
tágio intermediário no irtemperismo desta mica. Como conseqüência da li-
xiviação do magnesio, o mineral alterava-se diretamente para caulinita,
sem passar pelo estágio de vermiculita. Provavelmente o mesmo se dá com
as biotitas do Granito Serra do Carambeí, uma vez que a caulinita, con-
forme Duchaufour (1965), ê a argila típica de clima tropical unido, sen-
do o domínio da iilita restrito esquematicamente a climas temperados.

Os resultados das análises químicas realizadas nas seis amostras
acham-se na Tabela XIV. Na Figura 31 encontra-se o gráfico da variação
dos diferentes óxidos e da perda ao fogo cano função do aumento gradati-
vo da alteração, desde a rocha não intemperizada (CVPi) ate o solo (CVP6).
0 exame destes dados mostra que, à exceção de AlaOj e FejCb, todos os
demais elementos são lixiviados com maior ou menor intensidade, sendo
NajO o que sofre maior redução, em tomo de 84% da quantidade original.
KjO é reduzido em 48% da concentração inicial, CaO em aproximadamente
SOI e SiOj, em 101. A perda acentuada de sódio e potássio é consistente
com a rápida decomposição dos feldspatos, cujas propriedades ópticas se
tornam gradualmente obscurecidas com o avanço da alteração. A alumina
cresce em direção à amostra CVP6, onde atinge valor 40% superior ao ori-
ginal, evidenciando o surgimento de argila no decurso do processo in-
tempérico.

Entretanto a variação mais intensa verificada no granito refere-
se aos valores numéricos obtidos para a perda ao fogo. Inicialmente com
0,08% na rocha não intemperizada, estes valores crescem poKi pcu&u can o
processo de alteração até atingir, no solo, 10,12% (Figura 31), atestando
assim o grau acentuado de hidratação que caracteriza todo o processo em
discussão, uma vez que, de acordo com Leymarie et ai. (1981), a taxa de
alteração de uma rocha granítica é avaliada pela sua perda ao fogo.

Com o propósito de melhor visualizar o conjunto de transforma-
ções por que passaram os constituintes químicos do Granito Serra do Ca-
rambeí, os resultados analíticos da Tabela XIV foram lançados em diagra-
mas ternários, na tentativa de se traçar um panorama comparativo com os
dados obtidos em testemunhos de sondagens, ã semelhança do que foi feito
nos itens precedentes. As amostras CVR», CVPs e CVP6, apesar de forte-
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mente intemperizadas e de não se prestarem a avaliações petroquímicas,
foram utilizadas somente com o intuito de mostrar que os processos de
alteração meteorica apresentam Viendò bem definidos.

TABELA XIV. Concentração média em Õxidos (Z em peso), elementos traços
(ppm) e norma CIPU de amostras do Granito Serra do Carambei
coletadas na Pedreira J. Cardoso.

AKKTM

CVP,
CVP,
CVP.
CVP«
CVP,
CVP.

AKOSTRA

CVPi
CVP,
CVP,
CVP«
CVP,
CVP.

AKOSTRA

CVP,
CVP.
CVP,
CVP,
CVP,
CVP.

S1O,
(X)

74.32
75,01
73.03
69.26
67.97
67.07

Cu
<PP->

2
4
1
4
6
3

Qz

30,96
33 61
38.30
45,97
46.77
54.02

(X)

13.33
13.15
13.49
17.18
16,26
18.34

Pb
<PP»>

73
23
54
49

109
113

Or

25.65
27 4 2 -
28.43
26.71
26,36
13.36

Füfc
(X)

0.07
0.27
1.58
1.19
1.48
1.37

Zn
<PP»>

170
160
150
168
160
159

Ab

36.13
XZ %\
23.27
8.38
6.01
S.7S

FeO
(X)

1.57
0.69
0.37
0.34
0.24
0.56

LI
(PP-)

4
5
7
4
5
8

An

1.42

0.74
0.55

0.58

CiO
(X)

0.31
0.17
0.15
0.11

<0.10
0.14

Rb
(PP>)

419
445

• 479
448
445
230

%

2.84
1 39 .

•
0.32

"9°
(X)

<0.10
0.14

<0,10
<0.10
<0.10

0,13

Ci
<PP»>

4
3
4
4
4
7

En

_
0 35.

-
-
0.32

tu,o i
(X)

4.27 t
3.88
2.75 <
0.99 *
0,71 i
0,68 :

Fs

2.84
• 1 04

-

-

«,0
IX)

1.37
1.64
1.81
1.52
1.46
!.26

*

).O5
> 05-

1.05

HnO
(X)

0.01
<0.01

0.01
<0.01
<0.01
<0.01

c

1.09
• —1 48

3.49
10,46
10.26
14,56

p,0.
(X)

0.02
0.02

<0.01
<0.01
<O.O1

0.02

Mt

0.10

no,
(X)

<0,10
<0,10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10

HM

_
- - 0 , 3 9

1,23
1.13
0.77
1.84

0,74
0.41
0,95
0,10

PF
(X)

0.80
1.04
3.04
6.31
8.02

10.12

TOTAL
(X)

99.04
99.01
99.23
99,90
99,14

100.69

No diagrama ternário Qz-Ab-Or (Figura 32), verifica-se que ape-
nas as amostras CVP| e CVPa plotam-se nas proximidades do campo inferi-
do para as demais amostras do mesmo diagrama da Figura 24, ou seja, so-
mente estas têm composições próximas a composição média estabelecida pa-
ra o Granito Serra do Carambei. As amostras CvT4 e CVPS deslocam-se on
direção ao pólo Qz. Este deslocamento ocorre em conseqüência não do au-
mento en SiOi, mas da diminuição excessiva de Na* 0 e K2O em relação às
concentrações originais.

Un deslocamento em direção ao vértice KaO caracteriza, no dia-
grama K2O-Na2O-Ca0 (Figura 33), as mesmas amostras CVP4 eCVPs, onde, no-
vamente aqui, as únicas plotadas próximo ã média encontrada para o gra-
nito são CVPi e CVP3.
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SO Or

F I G . » DIAGRAMA. Q i , -Ab-Or PARA AS AMOSTRAS CVPi o CVPe DO GRANITO SERRA DO
CARAMBEI. A AREA TRACEJADA CORRESPONDE A COMPOSIÇÃO NORMATIVA MÉDIA
OBTIDA A PARTIR DO DIAGRAMA DA FIGURA 24

FIG.33 -DIAGRAMA K£-No 2 0 -Co0 PARA AS AMOSTRAS CVPt o CVFfe DO GRANITO SER
DO CARAMBEI, A LINHA TRACEJADA MOSTRA O " TREND" CALCO - ALCALWO NC
MAL,CONFORME NOCKOUDS E ALLEN0953).
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No diagrama An-Ab-Or (Figura 34) todas as amostras caem no campo
dos granitos estabelecido por Barker (1979), apesar de ocorrer ia deslo-
kamento em direção ao vértice Or.

TR0M3HJEMIT0/RANPTO

AMOSTRAS DÕ GRANfTO SERRA DO C A R À M T
BEI. OSUMÍTES DO CAMPO SÃ) FORNECIDOS POR BARKER(1979). A AMOSTRA CVp,
NÃO APRESENTA An NORMATIVA.

A amostra CVPj situa-se, em todos os diagramas citados, em po-
sição intermediária em relação a composição média do Graníto Serra do
Carambeí e E composição obtida para as rochas mais alteradas. É impor-
tante notar que esta amostra foi coletada a 2,5 m abaixo do contato gra-
nito fresco/granito semi-alterado (Figura 29) e apresenta aspectos ma-
croscópicos semelhantes aos da rocha fresca (Tabela XIII).

A partir do exposto nos parágrafos precedentes faz-se necessário
um questionamento da validade dos dados que vêm sendo obtidos em aflora-
mentos de rochas aparentamente não intemperizadas em regiões de climas
tropical ou subtropical úmidos. Somente com o controle dos dados extraí-
dos de superfície, subsuperfície e da amostragem sistemática em diferen-
tes níveis da pedreira pode-se notar a variação contrastante resultante
da alteração intempérica existente a diferentes profundidades nos ele-
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mentos maiores e traços do Granito Serra do Carambeí. O desconhecimento

de tais particularidades teria levado, inquestionavelmente, a interpreta-

ção errônea acerca do quimisroo da rocha, conduzindo a falsas conclusões

petrolõgicas, em nada relacionadas a processos tardi a pós-magmãticos, e

sim a fenômenos de alteração me teórica.

Bn climas tropicais úmidos a alteração é mais rápida e mais com-

pleta que em regiões temperadas, atingindo taxas superiores

a 801 (Duchaufour, 1965). A temperatura age no sentido de acelerar o

processo e de decompor a matéria orgânica. Desta forma os elementos ob-

tidos a partir da análise de rochas de superfície, aparentemente frescas,

já não representarão, com tanta veracidade, a composição química original

da rocha. Nestas condições e ambiente só merecem crédito amostras desub-

superfície, infelizmente nem sempre disponíveis para tais finalidades.

4.2.3.4.3 INFLUÊNCIA DA ALTERAÇÃO INTEMPÉRICA

NO COMPORTAMENTO DO URÂNIO

A mobilidade do urânio durante a alteração intempérica de rochas

graniticas tem despertado grande interesse, uma vez que a lixiviação des-

te elemento é a primeira etapa na formação de ocorrências ou depósitos

secundários relacionados a zonas permeáveis, sejam de rochas sedimenta-

res, sejam de falhas no próprio granito ou nas encaixantes.

A fim de avaliar o comportamento do elemento com o intemperismo

do Granito Serra do Carambeí, as seis amostras coletadas na Pedreira J.

Cardoso tiveram os seus teores de urânio solúvel e urânio total dosados

por fluorescência de raio X na GEO1AB/GEOSOL por Daisy Lima e Silva, cent

os resultados mostrados na Tabela XV.

TABELA XV. Concentração (ppm) em UsQa total e solúvel para o Granito
Serra do Carambeí.

UJOB total

Us Os solúvel

Z l i x i v i a ç ã o

CVP,

9

6

67

CVP2

10

7

70

CVPj

7

4

57

CVP4

4

2

50

CVP5

5

5

100

CVP6

7

5

71

CVPi • rocha não intemperizada; CVP* " solo.
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Verifica-se a partir do exame destes dados que a remoção do urâ-
nio varia de 501 (amostra CVP») a 1001 (amostra CVPS), em função dos sí-
tios preferenciais de localização.

^ Sabe-se que o urânio presente em minerais acessórios resistatos,
como zircão, allanita, titanita, fortemente resistentes a alteração, é
considerado imóvel durante o íntemperismo e erosão de rochas graníticas,
estando raramente disponível para enriquecimento secundário. Já o urânio
intergranular que ocorre em associação a minerais essenciais, como felds-
pato potássico do Granito Serra do Carambeí, ou adsorvido a óxidos de
Fe-Ti no preenchimento de microfissuras, e mais susceptível â oxidação e
hidratação, em conseqüência mais móvel durante a decomposição e desin-
tegração da rocha. Conforme será visto no Capítulo V, sobre especializa-
ção metalogenética, o urânio solúvel neste granito representa 681 do to-
tal, ou seja, mais de 2/3 são disponíveis para a lixiviação, ficando su-
jeitos, portanto, a condições controladoras de pH e Eh da água subterrâ-
nea, bem como às mudanças sazonais relacionadas a pedogenese.

Não obstante a facilidade de remoção do urânio no granito em
apreço, não se observa aqui qualquer tipo de enriquecimento secundário
com o avanço da alteração, visto que o teor da amostra CVP6 é o mesmo en-
contrado como média para as demais. Não se verifica diminuição sistemá-
tica nas concentrações em UaOt, fundamentalmente em conseqüência da por-
centagem variável de fases resistatos e intergranulares armazenadoras do
elemento, uma vez que o seu comportamento durante processos intempéri-
cos depende sobretudo da natureza dos minerais que o contêm (Barbier e
Ranchin, 1969; Michel, 1984).

A quantidade total de urânio disponível para dissolução durante
fluxo por água subterrânea em rochas graníticas fornece, pois, informa-
ções acerca da sua potencialidade como área fonte para enriquecimentos
secundários.

A existência de cobertura vegetal influencia o comportamento do
urânio. Na presença de vegetação o elemento tende a permanecer adsorvi-
do ã matéria orgânica; se esta última é destruída por oxidação, durante
o desaparecimento da cobertura vegetal, o urânio é liberado, podendo mi-
grar e depositar-se (Barbier, 1974).

Tieh et ai. (1980) estudaram o comportamento do urânio durante o
Íntemperismo e erosão inicial de rochas graníticas no Texas e observaram
.um acréscimo acentuado dos teores do elemento nas frações mais finas do



136

solo, em conseqüência do enriquecimento aí em minerais resistatos decor-

rentes da desintegração e decomposição da rocha. Entretanto, apesar de

concentrar-se preferencialmente em materiais síltico-argilosos, sua dis-

tribuição não mostra nenhum txznd entre os perfis de solos analisados.

Outro parâmetro que tem grande influência tanto na alteração de

dada rocha quanto na redistribuição do urânio é a poros idade e, em exten-

são, a permeabilidade. Além de desempenhar um importante papel nos pro-

cessos de alteração intempérica de minerais, a permeabilidade vem sendo

invocada atualmente para explicar a formação de células de convecção

dentro e ao redor de plutons radioativos, responsáveis pelo desenvolvi-

mento de depósitos hidrotermais de urânio (Rich et ai., 1977; Fehn et

ai., 1978).

A partir de estudos detalhados da distribuição e geometria dos

poros, Norton e Knapp (1977) estabeleceram categorias distintas de poro-

sidade em um meio fraturado conforme o tipo de transporte de especimens

fluidas e aquosas se desse por fluxo fluido ou dispersão. Independente-

mente destes fatores, o grau de alteração influi sobremaneira na distri-

buição da porosidade e, em conseqüência, da densidade, atuando de forma a

aumentar a primeira e diminuir a segunda. Cathelineau (1982) observou que

em zonas de alteração argilosa de jazimentos hidrotermais de urânio do

Maciço Central Francês o aumento da porosidade imprimiu a queda de 2,65

para 2,30 g/cm3 na densidade da rocha, onde os teores de urânio também eram

afetados pelos diferentes estágios de alteração.

No Granito Serra do Carambeí o aumento da porosidade da rocha

não alterada (CVPi) em direção àquela fortemente intemperizada (CVP5)

é bem evidente, não se traduzindo, entretanto, em acentuada redistribui-

ção gradativa de \}3Os.

Nos Capítulos V e VI (item 6.5) serão novamente abordadas, em

maiores detalhes, as relações existentes entre urânio solúvel, total e

fixo e diversos óxidos e fases minerais acessórias do Granito Serra do

Carambeí e "riolitos" associados.

Dentro do panorama geral do ciclo superficial do urânio tem-se

que numerosos aspectos merecem maiores aprofundamentos, sobretudo os me-

canismos físico-químicos de transformação do elemento em relação às ca-

racterísticas das águas subterrâneas e aos fatores pedogenéticos. Um me-

lhor conhecimento das mudanças minera lógicas sofridas pela rocha durante

os fenômenos de alteração contribuirá notadamente para o avanço no campo
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da geoquímica do urânio en solos» en especial no caso de granitóides co-
rn o Serra do Caranbeí e "riolitos" associados, onde a maior parte do me-
tal contido se encontra na forma solúvel, susceptível I lixiviação.

4 . 2 . 4 TECTÔNICA

A estruturação tectônica da região do Granito Serra do Caranbeí
é mostrada no esboço da Figura 9A. Verifica-se, a partir do exame do
referido mapa, o predomínio de eventos relacionados tão somente a tectô-
nica rígida, inexistindo na área quaisquer indícios de dobramentos, cre-
nulações ou outras manifestações de tectônica plástica.

Internamente, o plúton em .questão mostra homogeneidade estrutu-
ral, cujo caráter isõtropo desaparece apenas no contato com a sua encai-
xante, o Complexo Granítico Cunhaporanga, dando origem a zonas cisalha-
das. 0 contato entre ambos é, predominantemente, de natureza tectônica,
representado por sistema de falhamentos paralelos a subparalelos, trun-
cado, por vezes, por falhas e alinhamentos estruturais transversais (Fi-
guras 9 e 9A).

A principal linha estrutural da região ê a Falha de Jaguariaíva
(Santos e Felipe, 1980), que coloca em contato os vulcanitos ácidos do
Grupo Castro com o Complexo Granítico Cunhaporanga. Apresenta direção
geral N35E e no campo e evidenciada pela presença de acentuado cisalha-
mento, recristalização de quartzo e formação de hematita ao longo do
plano da falha.

Esta estrutura parece tratar-se de um conjunto de falhamentos
subparalelos subsidiários ao Lineamento Castro-Piraí do Sul mencionado
por Fiori et ai. (1984) (Figura 04).

0 sistema com direção NW dominante e que varia de N20W a N70W
(Figura 35) tem como característica principal o fato de representar os
condutos alimentadores para o magma básico extravasado no Jurássico-Cre-
ticeo e que constitui o enxame de diques de diabásio relacionados ao
soerguimento do Arco de Ponta Grossa (item 3.5).

Segundo Fiori et ai. (1984), tais estruturas estariam relaciona-
das â* reativação, no Mesozõíco, de falhas transcorrentes profundas e
antigas.
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A tec tônica NW reativada apôs o emplacement do Granito Serra do

Carambeí e anteriormente a deposição do arenito Furnas ocasionou a f lexu-

ra do plúton no extremo SW (Figura 09).

A este sistema pertencem também os diques de"riolitos" com maio-

res possanças e que se direcionam N40-55W.

0 sistema NE (N10E-N50E) (Figura 35) apresenta caráter regional,

uma vez que a maior parte dos corpos granitõides intrusivos do Estado do

Paraná se posicionam segundo esta direção (Figura 05). Na área pesqui-

sada, tal sistema está evidenciado, em maior escala, pelo próprio aloja-

mento do Granito Serra do Carambeí e, em menor escala, pela presença de

veios preenchidos cem fluorita, onde predomina a direção N45E, veios de

quartzo can direção geral N15-50E e, ainda, por diques de "riolitos" di-

recionados N20-50E, sobretudo na borda SW do plúton.

5 JUNTAS

FIG 3 5 DIAGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE JUNTAS PARA A AREA DO GRANITO SERRA DO CARAMBEI



139

FI&09A- ESBOÇO DAS PRINCIPAIS LINHAS ESTRUTURAIS OA REGlAO DO GRANITO SERRA
00 CARAMBEÍ

*****

CONVENÇÕES

ALINHAMENTO ESTRUTURAL

— « . FALHA OU FRATURA WFERDA

FALHA DEFINIDA

DIQUE D E ' R I O U T O "

DIQUE DE DIABÁSIO E DIORfTO-PCRFIRO

Escalo oproximodo 1.72000



140

De acordo can Fiori et ai. (op.cit.), grani tõides intrusivos da

série magnet ita, como é o caso do Grani to Serra do Carambeí, associam-se

conuroente a falhas tensionais profundas.

Do ponto de vista metalogenético, as falhas de gravidade limí-

trofes do Granito Serra do Carambeí (Figura 08) são importantes para

possível acúmulo de soluções enriquecidas em urânio, conforme será visto

no Capítulo VII.

4.2.5 GEOCRONOLOGIA

As datações radianétricas jã existentes sobre os episódios de

granitogênese tardi a pós-magmáticos no Sul do Brasil são considerados

confiáveis e adequados, uma vez que estas rochas não sofreram processos

metamórficos intensos que pudessem afetar significantemente as suas con-

dições originais de formação. Qualquer tentativa neste sentido, cem re-

lação às rochas graníticas em estudo, utilizando-se métodos K/Ar e Rb/Sr

disponíveis no País, viria, provavelmente, confirmar resultados anterio-

res. Em virtude disto, não foram dispendidos, nesta pesquisa, maiores

esforços para a obtenção de dados geocronologicos de tais litologias. As-

sim, serão feitos apenas breves comentários acerca das informações con-

tidas na literatura.

Durante a execução do mapeamento geológico sistemático do Proje-

to Leste do Paraná (CPRM/DNPM, 1977), sob a chefia de Batolla Jr., rea-

lizou-se datação radianétrica pelo método Rb/Sr em rocha total em uma

amostra (IL 295b) do Granito Serra do Carambeí que, de conformidade com

a toponímia e as referências de localização geográfica, mencionadas pe-

los autores, deve ter sido coletada na Pedreira J. Cardoso, proximo ao

contato com o Complexo Grani tic o Cunhaporanga. A rocha forneceu idade de

543±25 m.a., situando-se dentro do intervalo de 590-500 m.a. estabeleci-

do por Cordani e Bittencourt (1967) para o início da intrusão de grani-

tóides tardi a pos-tec tônicos nos sistemas de dobramentos brasilianos do

Sul do País (item 2.2.)* Infelizmente, não estão disponíveis dados iso-

tópicos como razão inicial Sr87 /Sr86 para o granito em apreço, em função

da inexistência de isocrona.

Teixeira (1982, in Kaul, 1984), com resultados radiométricos ob-

tidos a partir de 17 determinações Rb/Sr em granitôides brasilianos dos
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estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, construiu quatro isôcro-

nas de referência com dados de vários corpos, quais sejam:

a) isocrona I: engloba dados referentes ao granito Agudos (ou

Agudos do Sul), com idade de 600±10 m.a., razão ini-

cial Sr87/Si*6 = 0,7040*0,0001; MSWD = 0,0001; corr. R = 1,00

e N = 3;

b) isocrona II: refere-se aos granitos Serra da Graciosa,

Anhangava e Marumbi, com 492tl6 m.a.; R.I = 0,7124±0,0009;

MSWD = 1,96; corr. R = 1,00 e N - 5;

c) isõcronas III e IV: relativas aos granitos Corupá, no Esta-

do de Santa Catarina; Morro Redondo, no Paraná; Mandira e

Guaraú, em São Paulo, com 506±7 m.a. (isocrona III),

R.I =0,7062±0,0009; MSWD = 0,68; corr. R = 0,99, N = 3 e

540 m.a. (isocrona IV).

De acordo com estes resultados, o Granito Serra do Carambeí se-

ria colocado na isocrona IV.

1.3 CARACTERIZAÇÃO GERAL DAS INTRUSIVAS
NO GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ

4.3.1 RELAÇÕES DE CONTATO

Diques de "riolitos" intrusivos no Granito Serra do Carambeí

ocorrem preferencialmente na borda SW do plüton, ostentando espessuras

médias em torno de alguns poucos centímetros e máxima de 25 cm (Fotos 11

e 12), com direções, por vezes, ortogonais entre si. Aqueles com maiores

possanças distribuem-se segundo um Vie.nd de fraturamento alinhado NW.

Os demais se direcionam N20E a N50E, eventualmente EW. Estes diques se-

rão abordados em detalhe no Capítulo VI, visto apresentarem-se com valo-

res anômalos em elementos radioativos.
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FOTO 11. Enxame de diques de "riolitos" com direção predominante NW, in-
trusivos no Granito Serra do Carambei. Ponto CV 11.

FOTO 12. Detalhe da fotografia anterior.
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4.3.2 PETROGRAFIA

4.3,2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

A caracterização petrográfica dos "riolitos" foi estabelecida can

base na descrição de 75 lâminas delgadas, utilizando-se métodos ópticos

qualitativos e quantitativos. Teste de coloração para individualização

de feldspato potassico foi recurso importante, uma vez que a textura fi-

na destas rochas não propiciava, via de regra, a distinção entre os mi-

nerais. A metodologia utilizada aqui foi a mesma aplicada à caracteri-

zação de sua hospedeira, oGranito Serra do Carambeí, já abordada no subi-

tem 4.2.2.1.

4.3.2.2 CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA

As rochas intrusivas ácidas apresentam-se, no campo, fortemente

intemperizadas, o que, aliado às pequenas possanças dos diques, dificul-

tou sobremaneira a confecção de lâminas delgadas. Em virtude disto deu-

se preferencia, tanto para estudos petrográficos quanto petroquímicos,

a rochas obtidas a partir de furos de sondagens.

Macroscopicamente, os "riolitos" ostentam colorações castanhas

e acinzentadas, com tonalidades variando entre amarelo, ligeiramente es-

branquiçado e, mais raramente, verde. São holocristalinos, apresentando

estrutura isótropa, textura porfirítica, representada por fenocristais de

quartzo bipiramidal, atingindo algumas vezes 0,5 cm de comprimento,

quartzo com bordos corroídos e fenocristais de feldspato potassico subor-

dinado, imersos em matriz afanítica de composição quartzo-feldspãtica.

Observam-se freqüentemente vesiculas e amigdalas preenchidas por quart-

zo, clorita, fluorita roxa e sulfetos metálicos. As diferenças nas tona-

lidades dos "riolitos" relacionam-se a distribuição dos elementos ra-

dioativos, onde as rochas com cores castanhas se mostram mais enriqueci-

das em U3O8 que aquelas com colorações acinzantadas. Esta característi-

ca, bem como a porosidade dos "riolitos", será tratada com mais detalhes

no Capítulo VI.

Ao microscópio, os "riolitos" mostram textura microporfirítica

com fenocristais de quartzo e feldspato potassico inseridos em matriz

cripto a microcristalina, constituída por granules destes mesmos mine-

rais, além de ripas de plagioclasio maclado polissinteticamente. Â exce-
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ção de estrutura de fluxo observada localmente em poucas amostras, estas

rochas não exibem qualquer orientação dos minerais. Mais raramente veri-

fica-se a existência de textura glcmeroporfirítica.

Qua/utzo ocorre era fenocristais com hábito bipiramidal freqüente-

mente bem preservado (Fotomicrografia 19), aprisionando o material da

matriz, embainhados e com bordos mostrando corrosão magmatica (Fotomi-

crografias 20 e 21). Os indivíduos mostram dimensões médias em torno de

1,0 mm e raramente exibem extinção cndulante. Uma segunda geração esta

representada por microfenocristais com dimensões inferiores, em torno de

0,5 mm e terminações bipiramidais pouco comuns, predominando formas ar-

redondadas.

Além das gerações de quartzo supramencionadas, tipicamente pri-

márias, com corrosão magmatica, ocorre uma outra de caráter matricial,

intercrescida com feldspato potássico e, finalmente, uma quarta geração,

posterior, recristalizada ao longo de veios e preenchendo fraturas nos

microfenocristais. A textura microporfirítica, destas rochas mostra de-

senvolvimento serial típico, havendo diminuição gradativa nas dimensões

dos fenocristais de quartzo, até atingir a geração matricial.

FeZdòpato potMòÁco (microclínio) forma cristais euédricos a sub-

êdricos, com dimensões médias por volta de 0,5 mm, intensamente argili-

zados, por vezes sericitizados, micropertíticos, com padrões texturais

do tipo entrelaçado ou em òt>Unglvtò (Anderson, 1928, in Smith, 1974),

bordos corroídos e com inclusões de material da matriz, e, em menor pro-

porção, de biotita e clorita. Os difratogramas de raio X e os valores

de triclinicidade deste mineral acham-se, respectivamente, na Figura 36

e Tabela XVI.

PtagiocíEòío ocorre na matriz em grãos ripiformes com aproxima-

damente 0,2 mm de comprimento, maclados polissinteticamente ou macia al-

bita-periclínio, argilizados e por vezes alterados para minerais micá-

deos. Acham-se também inclusos nos microfenocristais de quartzo e felds-

pato alcalino. Constituem-se por clbita quase pura, com An =0-2.

ZiotLta verde-parda forma tanto cristais subédricos e anédricos,

fortemente cloritizados e intercrescidos com opacos e titanita leuxoxe-
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FOTOMICROGRAFIA 19. Fenocristal de quartzo com habito bipiramidal bem
preservado, bordos ligeiramente corroídos e inclu-
sões de material, da matriz. "Riolito" intrusivo no
Granito Serra do Carambei. N'X

SM
A •à -K.

FÜTOMICROGRAFIA 20. Fenocristai de quartzo com inclusões de material da
matriz. "Riolito" intrusivo no Granito Serra do Ca-
rambei. N'X
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nizada, quanto agregados amorfos, neoformados, associados a veios de

quartzo.

De acordo com Whitney e Stormer (1976), a existência de fenocris-

tais não deformados, de matriz homogênea, bem como ausência de clastos

ou inclusões, a semelhança do que se verifica nos "riolitos" associados

ao Granito Serra do Carambeí, são indicativos de lava vulcânica pouco

espessa ou intrusiva posicionada em níveis pouco profundos.

Os minerais secundários destas rochas estão representados por

serieita, ocorrendo sob a forma de palhetas dispostas intersticialmente,

por vezes associada a fluorita incolor-violãcea, clorita intersticial e

associada a biotita, muscovita e carbonato, o último em vênulas ou pene-

trando ao longo de fraturas dos fenocristais, em íntima associação com

/luorita roxa. Mais raramente observa-se epidoto.

A mineralogia acessória é composta por turmalina com colorações

verde, vermelha, castanha e, cem menos freqüência, azul, inclusa em quar-

zo; fluorita incolor a violãcea em vênulas, em fraturas ou intersticial

e zireão em grãos minúsculos, comumente inferiores a 0,1 mm, intereres-

cidos com opacos e intensamente impregnados por óxidos de Fe. Estes dois

últimos minerais, juntamente com sericita, são abundantes e caracterís-

ticos dos "riolitos" em discussão.

Outros minerais acessórios subordinados são: hematita pulveru-

lenta que impregna toda a rocha, magnetita, pirita, galena e ilmenita(?).

São bastante freqüentes nestes "riolitos" os "opacos pontuais"ou

hot òpotò de Zielinski et ai. (1980). Conforme os referidos autores,

estes são minúsculas segregações portadoras de urânio verificadas na ma-

triz de tufos zeolitizados dos Estados Unidos que, mediante análise por

microssonda eletrônica, mostraram-se com composições dos minerais aces-

sórios (titanita, zireão, apatita) e/ou dos óxidos primários de Fe-Mn-Ti.

Nos "riolitos" intrusivos no Granito Serra do Carambeí os opacos pontuais

(Fotomicrografia 22) surgem como diminutas pontuações com colorações

castanhas, preservando algumas vezes um núcleo desprovido de impregna-

ções ferruginosas semelhantes ao zireão, parcial ou totalmente metamic-

tizadas (ver item 6.5).

Alteração hidrotermal e a conseqüente deposição de minério são

processos de mudanças químicas irreversíveis ocorridas entre soluções

aquosas e a rocha encaixante (Rose e Burt, 1979). Para tanto, algumas

variáveis exercem influência decisiva, como as condições físicas da in-
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FOTOMICROGRAÍIA 21. Microfenocristal de quartzo da segunda geração exi-
bindo golfos de corrosão magmãtica. "Riolito" in-
trusivo no Granito Serra do Cararabei. NX

FOTOMICROGRAFIA 22. Opacos pontuais (zircão), bastante freqüentes nos
"riolitos" intrusivos no Granito Serra do Carambel.
N //
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terface rocha/fluido, a composição química das fases envolvidas e a quan-

tidade relativa de solução aquosa disponível para o processo de altera-

ção.

Nos "riolitos" intrusivos no Granito Serra do Carambeí, bem cano

na sua hospedeira, tais transformações tardi/pós-magmáticas não atingiram

estágios avançados o suficiente para gerar mineralizações com interesse

econômico, ficando restritas a fases incipientes.

De todas as mudanças observadas nestas rochas, a que parece ter

sido mais efetiva foi a hematitização, cem conseqüência, inclusive, na

distribuição de elementos radioativos (Capítulo VI). 0 processo é carac-

terizado, no granito, pela intensa pigmentação avermelhada do feldspato

potassico, sem, entretanto, acarretar mudanças acentuadas na coloração

da rocha. Já nos "riolitos'1, além da impregnação dos feldspatos, nota-

se que a alteração ferruginosa tem influência na cor da rocha, onde as

castanhas, mais ricas em ferro, são também enriquecidas em U30» compara-

tivamente às acinzentadas, menos uraníferas. 0 fenômeno resulta da pre-

cipitação conjunta de óxidos de Fe e U (item 6.5).

Tonalidades esverdeadas, mais comumente observadas no Granito

Serra do Carambeí do que nos "riolitos", são devidas à presença de clo-

ritai • sobrettido-de caráter "intersticial; originária; principalmente, da

alteração da biotita. De acordo com Neiva (1972, in Cotelo Neiva, 1979),

a cloritização dá-se em presença de água, com diminuição de elonentos-

traços tais como F, Ge, W, Cr, V, Nb, Zn, Sn, Li, In, Er, Bi, Dy, Th, Gd,

Nd, Pr, Ce, La, Pb, Au, Ba, Rb, TI e Cs. Nas rochas em discussão tal

processo não evoluiu a nível de modificar substancialmente o seu quimis-

mo, sendo que a única amostra a exibir quantidades significativas de

clorita (Sio 22,70, granito) não tem a sua composição química distinta das

demais (Tabela VII).

Sericita intersticial ocorre com freqüência nos "riolitos", sem,

entretanto, alterar significativamente o quimismo global destas rochas,

visto que o aporte de K20, P2Qs e SiOj, juntamente com a saída de Al,

Mg, Fe, Na e Ca, que caracterizam o processo de sericitização, conforme

Cotelo Neiva (op.cit.), não ocorreu em quantidades significativas (Tabe-

la VII). A sericita é encontrada também como preenchimento de vênulas e

fraturas, freqüentemente associada a fluorita incolor.

A partir das descrições microscópicas pode-se inferir que as ro-

chas sofreram processos de alteração secundária, tardi a pós-magmáticos.
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evidenciados pela presença de carbonato, flúorita e sericita em vênulas

ou fraturas (Fotomicrografia 23), pela forte cloritização da biotita e

argilização do feldspato potássico e plagioclásio. A diferença entre as

colorações castanhas e acinzentadas não reflete aparentemente nenhuma

transformação mineralõgica, sendo que o que se verifica, ao microscópio,

é a maior impregnação ferruginosa nos "riolitos" castanhos (Fotomicrogra-

fia 24).

Comparando os "riolitos" supracitados com aqueles do Grupo Castro

(item 3.3.2), tem-se, sob aspectos microscópicos, que os primeiros exibem

textura microporfirítica serial, ao contrario dos últimos, que não mostram

tal característica. Os fenocristais de feldspato potássico dos riolitos

do Grupo Castro têm, via de regra, dimensões superiores aos daqueles de

diques e a impregnação ferruginosa é também menos acentuada nos primei-

ros. Cristais ripiformes de plagioclásio caracterizam somente os "rioli-

tos" de diques.

4.3.3 PETROQUÍMICA

4.3.3.1 INTRODUÇÃO

Para a caracterização do quimismo dos "riolitos" intrusivos no

Granito Serra do Carambeí utilizaram-se 14 análises químicas, cujos re-

sultados analíticos foram fornecidos pelo Laboratório de Geoquímica da

Universidade de Brasília, pela GEOLAB/GEOSOL e pela METAGO S.A. A dosa-

gem de U e Th foi feita pelo CDTN/NUCLEBRAS. A metodologia empregada na

determinação dos grupos de elementos acha-se especificada na legenda da

Tabela VII

Â semelhança do que se verificou em sua hospedeira, os "riolitos"

mostram comportamentos químicos distintos em superfície e subsuperfície,

sendo que aqui este fato é mais claramente visível, podendo ser inferi-

dos sempre dois caiiipos com relação ao nível de amostragem. Infelizmente

o elevado grau de meteorizq ;ão destas rochas, aliado as suas pequenas

possanças em escala de afloramento, não possibilitou a coleta de maior

número de amostras, o que faz com que a interpretação dos dados obtidos

em superfície se torne pouco significativa dentro do âmbito global da

amostragem realizada.
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FOTOMICROGRAFIA 23. Associação entre fluorica violãcea e sericita (S) ,
comum nos "riolitos" associados ao Granito Serra do
Carambel. A seta no canto superior esquerdo indica
fratura preenchida por fluorita incolor. N//

FOTOMICROGRAFIA 24. Aspecto microscópico geral da impregnação ferrugino-
sa que caracteriza os "riolitos" com coloração cas-
tanha. Cristais claros sao quartzo, os demais sao
feldspato potássico e, secundariamente, plagioclasio.
N //
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4.3.3.2 PETROQUÍMICA DOS ELEMENTOS MAIORES

A partir do exame do diagrama de variação interelemental da Fi-
gura 37, onde são plotados os. diversos óxidos em relação a silica, ob-
serva-se, nitidamente, que os "riolitos" em discussão se distribuem em
dois campos distintos, conforme o teor em silica: o primeiro, com teores
bastante elevados (Tabela XVII), com média em torno de 831, caracteriza
rochas de superfície e o segundo, com SiOj entre 68,5 e 75,51, represen-
ta rochas de subsuperficie. Entre estes dois campos existe um intervalo
compreendido entre aproximadamente 76 e 811 SiOj onde não se observam
composições referentes a estas rochas. "Riolitos" de superfície possuem,
em média, 121 a mais de silica do que aqueles de subsuperficie.

Este comportamento dicõtomo vem sendo aqui atribuído à alteração
in temper ica, onde amostras de superfície sofreriam um superenriquec inten-
to relativo em silica e lixiviação sobretudo de Na e K, à semelhança do
observado em sua encaixante, já comentado no item 4.2.3.2.

A concentração em K50 (Tabela XVII e Figura 37) oscila entre va-
lores ligeiramente superiores a 31 e por volta de 51 para rochas tanto
de superfície quanto as de profundidade, com média de 3,991 para todos
estes-valoresr Dentro de Un "Intervalo aproximadamente constanteHie Si(V
nota-se, nos "riolitos" de subsuperficie, uma variação crescente de & 0 .

Na20 comporta-se, grosso modo, de maneira inversa em relação a
SiQz para rochas de profundidade, onde atinge valores médios em torno de
4,91. Em "riolitos" de superfície a média decresce sensivelmente
(x * 1,221), sendo tal comportamento atribuído à rápida lixiviação do
elemento em superfície, como conseqüência de processos intempericos.

CaO apresenta-se em valores baixos em ambos os grupos de rochas;
nas de subsuperficie atinge porcentagens ligeiramente superiores, da or-
dem de 0,221. Em apenas uma amostra (S9 80,20) verificaram-se 2,541 CaO.
Considerando-se valores aproximadamente constantes de SiOj, CaO mostra
relação direta com este oxido nos "riolitos" de subsuperficie.

AljOj comporta-se segundo un Viind inverso com relação ao aumen-
to do conteúdo em silica nos "riolitos" intrusivos no Granito Serra do
Carambei. Em rochas obtidas a partir de furos de sondagem os valores
oscilam entre 11,7 e 15,21, com padrão de variação bem definido,e em
amostras de afloramento entre 7,9 e 9,31A12O3.



TABELA XVII. Composição química dos "riolitos" associados ao Granito Serra do Carambeí.
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A concentração media global em FeO é da ordem de 0,671, onde os

valores mais elevados são obtidos, via de regra, em rochas de subsuper-

fície. A variação deste oxido faz-se segundo t n w d diretamente propor-

cional ã silica, dentro de intervalo pouco expressivo.

FejQi apresenta-se em porcentagens superiores às de FeO na maior

parte das amostras, onde a média se situa em torno de 1,321. Verifica-se

também, variação direta com o acréscimo em SiOi para "riolitos" de pro-

fundidade. A existência de magnetita, hematita e ilmenita normativas

(Tabela XVIII) reforça as altas concentrações deste oxido nos riolitos

em discussão.

Uma das características mais marcantes destas rochas é a intensa

pigmentação ferruginosa que exerce forte influência na concentração e

distribuição de elementos radioativos, conforme será visto no Capitulo

VI.

TiOj e MnO apresentam, como regra geral, teores médios mais ele-

vados no grupo de rochas de subsuperf ície e, dentro deste grupo, podem-se

inferir, grosso modo, t/iendò pouco nítidos, decrescente para MnO e cres-

cente para TÍO2. Os valores obtidos para TÍO2 devem ser tratados com

certa cautela, uma vez que o método analítico utilizado pode, por vezes,

oferecer resultados imprecisos quando os teores se acham muito próximos

do limite inferior de detecção.

MgO exibe média por volta de 0,20%, com os valores mais altos

correspondendo aos "riolitos" de profundidade. Pode-se inferir para este

oxido um padrão inverso de variação em relação ao acréscimo dos teores

em silica.

A Tabela XIX mostra as concentrações médias em ôxidos dos "rio-

litos" intrusivos no Granito Serra do Carambeí em comparação com rioli-

tos da Nova Escócia (Dostal et ai., 1983), do Labrador (Gandhi, 1978) e

aqueles com composição alcalina estudados por Nockolds (1954). Os três

primeiros grupos de rochas exibem concentrações anômalas em elementos

radioativos. Na Nova Escócia ocorre uma suíte bimodal de rochas vulcâni-

cas com idades paleozoicas, cujos tipos petrogrãficos incluem riolitos e

basaltos com afinidades toleíiticas. As rochas riolíticas são tipicamen-

te porfiriticas, ccmpostas por fenocristais de quartzo e feldspato imer-

sos em matriz fina ou vítrea. Foram submetidos a processos de alteração

secundária, além de metamorfismo de fraca intensidade. Tais fenômenos

determinaram a distribuição do U e Th, visto que ocorre íntima relação



TABELA XVIII. Norma CIPW para amostras de "riolitos" intrusivoa no Granito Serra do Carambeí.
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entre estes elementos e os ãlcalis. A ausência de correlação can elemen-
tos imóveis cem Zr, Nb, La e Ce levou Dos tal et ai. (op.cit.) a concluir
que grande parte dos radioelementos não se encontra associada aos mine-
rais acessórios.

TABELA XIX. Concentrações médias em óxidos (Z em peso) dos "riolitos"
intrusivos no Granito Serra do Carambei em comparação com
riolitos uraníferos da literatura e riolitos alcalinos.

OXIDO

SiOj

A1:Q»

Fe;Oj

FeO

KnO

KfiO

Ca3

Nâ;O

^ 0

TiOj

?iOs

1

74,96

12,49

1,32

0,67

0,03

0,20
0,38

4,40

3,99

0,08

0,03

2

72,36

12,83

2,62

1,62

0,08

0,80

0,95

3,95

2,21

0,46

0,10

3

68,88

13,70
2,08

2,15
0,08

0,41

1,62

8,50

1,00

0,35

0,06

74,57
12,58

1,30

1,02

0,05

0,11

0,61

4,13

4,73

0,17

0,07

1 "Riolitos" intrusivos no Granito Serra do Carambei (média das amos-
tras de superfície e subsuperfície).

2 Riolitos cambrianos da Nova Escócia (Dostal et ai., 1983).

3 Riolitos porfirítícos do Labrador (Gandhi, 1978),

4 Riolitos alcalinos (Nockolds, 1954).

Xo deposito de Michel in, area de Kaipokok Bay-Big River, Labra-
dor, de acordo com Gandhi (op.cit.)* a mineralização de urânio ocorre
restrita a intervalo estratigrãfico composto por riolitos porfiríticos,
subporíiríticos e lentes de tufos, onde os dois primeiros representam as
hospedeiras preferenciais do minério. Metassomatismo alcalino, sobretudo
sedico, atuou sobre as litologias da area. 0 mineral de urânio — pitch-
blenda — associa-se â titanita, hematita e magnetita.
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A partir do exame dos dados constantes nesta tabela, verifica-se
que, comparativamente aos riolitos alcalinos de Nockolds (op.cit.), as
rochas em discussão mostram-se empobrecidas em FeO, CaO e TiOj e enri-
quecidas em MgO. Em relação aos demais riolitos mostram-se com concen-
trações inferiores em FejQj, FeO, MnO, MgO, CaO, TiOa e superiores em
SiOj e KaO. A "média de 8,501 Na20 encontrada em riolitos canadenses de-
ve-se a fenômenos metasscmáticos superimpostos, o que não foi observado
nas demais litologias citadas na tabela.

No diagrama da variação da razão de alcalinidade deWright (1969)
(Figura 38), 821 das amostras de subsuperf ície caem no campo alcalino a
alcalino intermediário e 18$ no campo calco-alcalino. As amostras de su-
perfície plotam-se no campo calco-alcalino.

4 0

PEWVLeALtNO

AI?03-)-Co04(TOTAL Ã\£ALIS)
A l 2 O3+ Co O- (TOTAL ALCAUS)

TEM-SE

s e 7 a t 10
RAZÃO DE ALCALINIDADE (RA)

FI6. 3 6 - 0 1 AGfttMA OA yt>R\AÇfiO CA RAZÃO, DE ALMUNIDADE OE WRIGHT (1969) FARÁ OS RIOLITDS
INTRUSIVOS. AMOSTRAS COM CÍRCULOS SÃO DE TESTEMUNHOS DE SONDAGEM.
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Critérios químicos comumente empregados na classificação de ro-
chas vulcânicas frescas ou ligeiramente alteradas baseiam-se em elemen-
tos moveis, pouco indicativos para tal finalidade. A fim de sanar esta
deficiência, Floyd e Winchester (1975) e Winchester e Floyd (1977) pro-
puseram uma classificação com base na abundância e distribuição de ele-
mentos-traços considerados inoveis (Ti, Zr, Y, Nb, Ce, Ga e Sc) em dife-
rentes tipos de rochas vulcânicas.

Numa primeira tentativa de classificação química dos "riolitos11

intrusivos no Grani to Serra do Carambeí, foram utilizados os diagramas
Nb/YxSiQi e Nb/Y x Zr/TiCfe, ambos propostos por Winchester e Floyd (op.
cit.). No primeiro (Figura 39) observa-se grande dispersão dos dados,
onde aproximadamente 41,51 das amostras se plotam no campo de comenditos/
panteleritos, 25% no campo de riolitos, 8,5% no de riodacitos, 8,51 na
interface riodacito-riolito e 16,51 na interface entre riolitos-comendi-
tos/psuiteleritos.

No diagrama Nb/Y x Zr/TiQj (Figura 40), a dispersão é ligeiramen-
te menos acentuada, sendo que 58,51 das amostras se plotam no campo de
camenditos/panteleritos, 16,51 no de fonõlito, 8,5% na interface dos
dois grupos e o restante, 16,5%, cai no campo destinado a riolitos.

0 carater-pouco âí
os "riolitos" intrusivos no Grani to Serra do Carambeí parece dever-se aos
teores excessivamente elevados de Nb, Y e Zr destas rochas quando compa-
rados aqueles utilizados por Winchester e Floyd (1977) para delimitar os
campos petrográficos. Nb, por exemplo, ocorre com valores médios da or-
dem de 328 ppm nos "riolitos" em questão, contra 15,5 ppm nas rochas em-
pregadas pelos autores supramencionados; Y tem média em torno de
204,5 ppm nos primeiros e 26 ppm nos demais e, finalmente, Zr surge com
concentração media de 1.243,3 ppm, aproximadamente cinco vezes superior
àquela fornecida pelos autores (x * 219 ppm).

0 diagrama de classificação de rochas vulcânicas proposto por
Cox et ai. (1979), com base no total de álcalis plotado em relação â
porcentagem de silica (Figura 41), é o que melhor se adapta aos "rioli-
tos" intrusivos no Granito Serra do Carambeí. Verifica-se que, â exceção
das amostras de superfície que não se enquadram nos campos delimitados
em virtude dos altos teores en SiOj, as demais, de subsuperfície, plotam-
se no campo definido para riolitcs.



7o 54 02

64

80

76

72

66

64

60

56

52

46

40

WOUTO

RIODACITO
OACITO

ANDESITO

COMENDITO
PAN1ELERIT0

BASALTO SUBALCALINO

TRAQüt- ^
ANCfESITOX roNÓLÍTO

BASALTO
ALCAUNO

BASANITO
NEFEUN4TO

160

opi 0,10 IJOO lOp Nb/y

R6. 39-DIAGRAMA Nb/Y *SiO2 DE WINCHESTER E FIDYD (1977) PARA'RIOUTOS*

INTRUSIVOS N0 6RAN1T0 SERRADO CARAMBEI. AMOSTRAS COM CÍRCULOS
SÂO DE SUBSUPERFÍCIE

ípo

0,10

•AMfffTO
MCftUENIID

opi ipo Ofi Nb/y

FIG.4O-OIA3RAMAWb/y «Zr/TiOg (WINCHESTER E Ç10YD.I977) RBRA 08 iRI0LITO8 i

INTRUSIV08 NO CRANITO ÍERRA DO CARAMBEI. AMOSTRAS ENVOLTAS POR CÍR.



161

12

I 1 I I

X T / ^

yV-7
9 / » A •

\ / / ' !

• i i

1 . BASALTOS PICRITICOS

2 . BASALTOS ANDÊSÍTÍCÚS

3. ANDESITOS

4. OACITOS

5.RI0UT0S

6_TRAQUIT0S

7. FONÓLITOS

8. NEFEUNITOS FONOUTICOS

«> T0 % s i o 2

9.NEFELINIT0S

10-BASANITOS E TEFRITOS

ll.HAVAIITOS

12.TR AQUI ANDE SITOS

L3.BENM0REIT0S

14.TEFRIT0S FONOLITICOS

1S.MUCEARITOS E TRAQUlBASALTOS

F l « . 4 i " DIASRAMA DA VARIAÇÃO DEALCALIt TOTAIS x Si OfeMRA'ltlOLrTOs'lNTIIUSIVOS NO CR ANUO

SERRA DO CARAMBEff REPRODUZIDO DE CMrtol .I9T»).A» AMOSTRAS COM CÍRCULOS SXODETC

TEMUNHOS DE SONDAS EM.

A Figura 42 mostra a distribuição dos "riolitos" no diagrama
CaO-NajO-KjO. Nota-se nos termos de subsuperficie leve enriquecimento em
Na3O comparativamente a KaO e CaO e naqueles de superfície um desloca-
mento em direção ao vértice K30 do diagrama. A natureza alcalina destas
rochas, a sua afinidade sódica e os baixos teores' de MgO são também vi-
sualizados no diagrama AFM (Figura 43).
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FIG.42 - DIAGRAMA KgO.NOz 0 . CoO PARA RIOLITOS INT RU SI VOS NO GRAN I TO SERRA 00
CARAMBEÍ. AMOSTRAS COM CÍRCULOS SÃO PC SUBSUPERFICIE .A LINHA IKACEJA.
DA MARCA O ' T R E N D ' C A L C O - A L C A L I N O NORMAL .SEGUNDO NOCKOLDS E ALLEN (©53)

Na Figura 44 têm-se os "riolitos" dispostos ao longo da linha
Ab-Or do diagrama An-Ab-Or, com aqueles de superfície deslocados prefe-
rencialmente an direção ao pólo Or do diagrama. Ambos os grupos de ro-
chas, superfície e sübsuperfície, plotam-se no campo dos grani tos esta-
belecidos por Barker (1979), à semelhança do que foi visto para a sua
hospedeira.

1 . 3 , 3 . 3 PETROQUÍMICA DOS ELEMENTOS-TRAÇOS

A concentração an elementos-traços -dos--"Tiòlitos" intrusivos no
Granito Serra do Carambeí é mostrado na Tabela XVII. O exame destes da-
dos e do diagrama da variação em relação à s i l i ca (Figura 45) demonstra
teores elevados para a grande maioria dos elementos, sobretudo em amos-
tras de sübsuperfície, cem grande dispersão nos valores obtidos, o que
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impede, na maior parte dos casos, a definição de um tAznd nítido de va-
riação. A maioria destes se acha em concentrações médias superiores às
encontradas na encaixante dos "riolitos".

F(FtO+08998 F*£s)

50 M(MgO)

FIG 4 3 -DIAGRAMA TERNARIO AFM PARA'RIOLITOS' WTRUSIVOS NOGRANITO SERRA DO CARAM
BQ. AMOSTRAS COM CÍRCULOS REFEREM-SE A ROCHAS OBTIDAS EM FUROS OESONOA.
GEM ALINHA TRACEJADA ESTABELECE OS LIMITES ENTRE AS SERIES TOLEII TIC A E
CALCO-ALC ALI NA DE ACORDO COM IRVINE E BARAGAR (197L) .

Na Tabela XX estão listados tais teores em comparação com os de
rochas riolíticas da literatura, evidenciando-se valores anômalos para
quase todos os elementos-traços.

O cobre ocorre em concentrações inferiores às reportadas por
Schrader (1977) para riolitos silicifiçados de Nevada (EU/V) e às de rio-
litos porf ir í t i t õs uranífefos de Gandhi (1978). À primeira vista, parece
existir certa semelhança entre os litotipos em pauta e as rochas estuda-

4

das por Schrader (op.cit.), que mostram elevados teores de urânio sem
ter, entretanto, nenhum mineral uranífero. O elemento radioativo ocorre
ali adsorvido a oxidos de Fe no preenchimento do microfissuras. Como se-
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rã visto em item posterior, é" este também o caso verificado nos "r iol i -
tos" intrusivos no Grani to Serra do Carambeí. A concentração em Cu nes-
tas rochas, embora na maior parte das amostras inferior ao limite de de-
tecção do método analítico empregado, deve estar relacionada a microfis-
suras, ã semelhança do que foi sugerido para sua encaixante, uma vez que
não se observou nenhuma fase mineralôgica que pudesse ser responsável
por tais valores.

FIG. 4 4 -DIAGRAMA TERNARIO An. Ab.Or NORMATIVOS PARA OS"RIOLITOS"INTRUS!VOS W
GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ. AMOSTRAS COM CÍRCULOS SÃO DÊ TESTEMUNHOS
DE SONDAGEM. OS LIMITES DOS CAMPOS SÃO FORNECIDOS POR BARKER(1979), A
ÁREA PONTILHADA REPRESENTA A REGIÃO DO VALE TÉRMICO,SEGUNDO KLEEMA
(1965)

Parte dos teores mõdios encontrados para o Pb pode ser de origem
radiogênica, estando o restante concentrado na fase sulfetada -galena -
e ao longo de intensa rede de microfissuras, juntamente com Zn.
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FIG. 4 5 r DIAGRAMA DA VARIAÇÃO DE ELEMENTOS-TRAÇOS VERSUS" SÍUÇA MRA O S ' R I O L I T O S 1

INTRUSiyOS, NO QRANITO SERRA DO CARAMBEI .AMOSTRAS COM CÍRCULOS SÃO DE
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TABELA XX. Concentrações médias em elementos-traços dos "riolitos" in-
trusivos no Granito Serra do Carambeí em comparação com da-
dos da literatura.

ELEMENTO

Cu

Pb

Zn

Li

Zr

Sr

Rb

Nb

Y

Sn

F

Ba

ü

Th

(ppm) t

9.0

309.0

128,0
87.5

1.243,3

<100,0

949,5
328,0

204,5

163,1

1.303,3

46,3
34,9

231,6

2

-

-

-

13,0

412,0

169,0

68,5

17,7
-

-

-

424,0

2,5

9.5

3

-

-
-
-

' ' ,. 0
-

-

15,5

26,0
-

-

-

-

-

-

7,
-

-

-

-

-

-

-

-

50,

-

0

0

0

5

20,0
234,0

-

-

753,5
-

32,0

73,0

63,0
-

-

1.035,0

775,0

27,0

1 - Média das concentrações em elementos-traços dos "riolitos" intrusi-
vos no Granito Serra do Carambeí (amostras de superfície e subsuper-
fície).

2 - Média das concentrações de elementos-traços de riolitos cambrianos
uranlferog da Nova Escócia (Dostal et a i . , 1983).

3 • Teores médios fornecidos por Winchester e Floyd (1977) para riolitos.
h - Teores médios fornecidos por Schrader (1977) para riolitos s i l i c i f i -

cados.
5 - Teores médios fornecidos por Gandhi (1978) para riolitos porfiríti-

cos uraníferos do Canada.

0 rubídio tem teor médio de 949,5 ppm, aproximadamente 14 vezes
superior ã media estipulada por Dostal et ai. (1983) para riolitos ura-
níferos da Nova Escócia e trinta vezes a encontrada para vulcânicas por-
firíticas de Gandhi (1978). Este eleuento-traço deve estar incorporado à
estrutura do feldspato potãssico presente nas rochas em questão.

0 lítio mostra concentração média —87,5 ppm — sete vezes maior
do que a mencionada por Dostal et ai. (op.cit.) e 12 vezes superior à
dos riolitos silicificados de Schrader (1977). Este elemento acha-se in-
corporado ao retículo cristaloquimico tanto de feldspato potãssico quan-
to de biotita (Tischendorff, 1977) e, considerando-se que o primeiro
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ocorre em porcentagens modais bem mais elevadas nestes "riolitos" que a

segunda, deve ser este o grande concentrador de lítio.

Teores anormalmente elevados em Zr (x =1.243 ppm), Nb (x = 328ppm),

Y (x =204,5 ppm) e Sn (x«163 ppm) relacionam-se, provavelmente, ao zir-

cão, mineral acessório abundante nos "riolitos". No Capítulo V, so-

bre especialização metalogenética, e no VI, sobre as anomalias uranífe-

ras, a correlação entre esta fase mineral e os elementos-traços acima

referidos será vista em pormenores. A concentração em urânio e tório se-

rá igualmente comentada em capítulo à parte.

0 estrôncio ocorre nos "riolitos" intrusivos no Granito Serra do

Carambeí em valores abaixo do limite inferior de detecção do método ana-

lítico empregado.

0 flúor tem teores médios em torno de 1.303 ppm, sendo a fluori-

ta a sua fase mineral portadora, presente nos "riolitos" principalmente

como preenchimento de microfissuras. Teores anormalmente elevados em F e

Li são referidos por Kovalenko (1973) em ongonitos, quartzo-queratófiros

com topázio, equivalentes subvulcânicos de albita-lepidolita-granitos.

Segundo Aleksandrov (1977), é normal um acúmulo regular de Li e F, bem

como de Rb, durante processos granitôides, com o aumento se dando das

fases iniciais em direção as finais, como o Granito Serra do Carambeí e

os "riolitos" associados, e daquelas de temperaturas mais altas para as

facies com temperaturas comparativamente mais baixas.

0 bário ocorre nestas rochas com concentração media de 46,3 ppm,

visivelmente inferior a de riolitos da Nova Escócia (x • 424 ppm) e ã de

riolitos uraníferos do Canadá (x« 1.035 ppm) (Tabela XVII).

A razão K/Rb mostra valores médios em torno de 42, inferior, por-

tanto, ã de sua encaixante (x*124), já comentada anteriormente. Nota-se

no gráfico da Figura 29 que a variação destes dados se faz tanto em fun-

ção do enriquecimento em K quanto em Rb. A razão Li/Rb, com média de

0,09, varia preferencialmente em relação ao enriquecimento em Li do que

ao de Rb. Este comportamento é observado, com menor intensidade, para os

demais pares de elementos, Sn/Rb, Zr/Rb e Ba/Rb.
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1.*» BALANÇO QUÍMICO DA CONCENTRAÇÃO DE ELEMENTOS MAIORES
E TRAÇOS DO GRANITO SERRA DO CARAMBEI
E "RIOLITOS" ASSOCIADOS

A comparação entre o quimismo do Grani to Serra do Carambei e dos
"riolitos" intrusivos revela o aporte, na solução residual, sobretudo de
elementos-traços, estando os elementos maiores com diferenças comparati-
vamente pouco significativas dentro dos dois grupos de rochas (Tabela
XXI).

TABELA XXI. Balanço químico da concentração média de elementos maiores
e traços do Granito Serra do Carambei e "riolitos" associa-
dos. Para os "riolitos" foram consideradas apenas amostras
de subsuperfIcie.

ELEMENTOS
MAI ORES(*)

SiOi

AljO»

FesOs

FeO

CaO

MgO

KâjO

KjO

MnO

TiOi

PiQ»

GRANITO

75,02
12,04

1,29
1,22
0,48
0,10
4,08
4,28
0,03
0,12
0,02

"RIOLITO" BALANÇO

73,66 <
13,14 >

1,19 2
0,62 <
0,40 <
0,17 >
4,93 > •
4,15 as
0,02 <
0,08 <
0,03 a

ELEMENTOS-
TRAÇOS(ppm)

Cu

Pb

Zn

Ba

Li

Zr

Rb

Be

Nb

Sn

Ü

Th

GRANITO

4,4

56,9
102,5

<20,0
4,8

206,8
343,3

7,7

48,5
142,8
19,6

9.9

<100,0

"RIOLITO"

1.6

313,9

134,2

46,3

89,2

1.245,0

894,5

9,9

260,0

207,0

168,0

34,2

216,7

BALANÇO

<

>

>

>

>

>

>

>

O decréscimo nas concentrações em CaO, FeO total, MnO, TiOj e a
inversão da razão NaiO/K20 do granito em relação aos "riolitos" é compa-
tível com o alto grau de fracionamento da fusão residual, onde estes úl-
timos representam os termos leucocrãticos mais evoluídos. 0 líquido fi-
nal mostrava a mesma acidez entre o granito e os "riolitos", não tendo
havido, conseqüentemente, a entrada de nenhum elemento maior capaz de
ocasionar transformações metassomáticas de vulto.
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Quanto ã distribuição dos elementos-traços, verifica-se que, ã

exceção do cobre, todos os demais ocorrem em concentrações acentuadamente

mais altas nos "riolitos" (Tabela XXI).

Elevados teores em Rb, Sn, Li, U, Th, Ta e W são compatíveis com

soluções residuais da evolução a partir de magmas graníticos, visto te-

rem estes elementos forte tendência a concentrar-se rio líquido durante

o processo de diferenciação. Os "riolitos" no Granito Serra do Carambeí

acham-se enriquecidos em todos estes elementos-traços em relação a sua

encaixante (Tabelas VII e XVII), denotando, portanto, o seu caráter al-

tamente evoluído. Baixos valores em Sr (Tabelas VII e XVII) também são

consistentes com a existência de soluções magmáticas residuais, uma vez

que o elemento tende a permanecer nas fases sólidas, diminuindo a sua

concentração nas frações leucocrãticas finais.

As elevadas concentrações an Nb e Zr dos "riolitos" relativamente

ao granito encaixante devem-se ao fato de o líquido final da evolução

ser alcalino, com média de (Na20 + K20) em torno de 9,0%, enquanto no

granito situa-se por volta de 8,41. Quanto maior a alcalinidade do lí-

quido residual, maior a tendência destes elementos em se concentrarem

nas frações finais (Collins et ai., 1982). De acordo com Goldschmidt

(1954, in Bowden, 1966), o Zr concentra-se, preferencialmente, em magmas

residuais com alta proporção de feldspato potássico, conto é o caso das

rochas em questão.

No Capítulo IX tal discussão será novamente retomada, cem ênfase

nas implicações genéticas trazidas pelas composições químicas do granito

e dos "riolitos".

4.5 ASSINATURA EM ELEMENTOS TERRAS-RARAS
E IMPLICAÇÕES GENÉTICAS

4,5.1 INTRODUÇÃO

Os recentes progressos no campo da geoquímica dos elementos ter-
ras-raras (ETR) têm-se mostrado de grande valia para a elucidação de
processos múltiplos e complexos de formação de rochas, sobretudo aquelas
de composição granítica. O aperfeiçoamento de novas técnicas analíticas»,
aliado ao estudo do comportamento destes elenentos no que se refere a
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fracionamento, pirtição entre minerais e mobilidade geoquímica, traz no-

vos e importantes esclarecimentos sobre a história de cristalização e

evolução de magmas grani ticos, bem como sobre os diversos estágios vigen-

tes durante a formação de concentrações minerais com interesse econômico.

A compreensão da geoquímica dos ETR em rochas granitõides intru-

sivas surge, pois, como notável ferramenta adicional na pesquisa da gra-

nitogênese, onde questões, até então obscuras, vão sendo gradativamente

esclarecidas. 0 estabelecimento da composição do material parental, dos

processos envolvidos na magmatogênese e sua evolução, além dos fenômenos

de alteração hidrotermal, são alguns dos campos das ciências geológicas

que mais contribuição têm recebido com o aperfeiçoamento da sistemática

destes elementos.

Objetivando tais informações far-se-ã, inicialmente, uma descri-

ção sucinta a respeito do comportamento geoquímico e das principais ca-

racterísticas dos ETR, que servirá como subsidie para a discussão, a. poò-

tüvioKi, dos padrões de distribuição verificados nas rochas da área do

Granito Serra do Carambeí.

4.5.2 SISTEMÁTICA E COMPORTAMENTO DOS ETR

As terras-raras, ou lantanídeos, ocupam o grupo IIIB da tabela
periódica, constituído por 15 elementos cujos números atômicos crescem
do lantânio (Z • 57) ao lutécio (Z «71) e os raios iõnicos decrescon no
mesmo sentido. 0 comportamento físico-químico semelhante existente en-
tre estes elementos deve-se a sua Valencia eletrônica homogênea, ocor-
rendo na majoria das vezes no estado de oxidaçao +3, e â mudança gradual
do raio iônico cano função do número atômico (Taylor e Fryer, 1983). Em
condições altamente oxidantes o Ce pode apresentar-se con Valencia +4 e,
dependendo da fugacidade do oxigênio, Eu pode ocorrer em estado divalen-
te (Galindo, 1983), daí seu comportamento anômalo com relação aos demais
ETR.

A despeito do comportamento químico semelhante verifica-se cer-
to grau de fracionamento entre estes elementos.

ETR com números atômicos inferiores e raios iônicos superiores
aos do Eu são designados terras-raras leves (TRL) e aqueles com maiores
números atômicos e raios iônicos menores são os chamados terras-raras
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pesados (TRP). A variação gradual no raio iônico ê acompanhada por uma

crescente incompatibilidade no sentido do seu aumento, isto é\ os coefi-

cientes de distribuição (Kd) mineral/fusão tornam-se gradativamente me-

nores para aqueles elementos COB. maior raio iônico. Em conseqüência, as

TRL tendem a ser excluídas dos minerais formadores de rochas durante o

processo ígneo, concentrando-se preferencialmente nas frações tardias da

cristalização fracionada e nos líquidos residuais (Buma et ai., 1971;

Taylor e Fryer, op.cit), sendo concentradas por apatita, titanita, mona-

zita e allanita (Galindo, op.cit.).

As TRP, em virtude dos raios iõnicos menores, são compatíveis

com minerais como zircão, granada, ar. Lbolio e piroxênio, ficando o lí-

quido residual empobrecido nestes elementos (Nagasawa, 1970 Hanson,

1978).

Tem-se, desta maneira, o raio iônico/número atômico atuando como

fator restritivo e controlador do coeficiente de distribuição dos ETR

nos minerais formadores de rocha, onde cada mineral é responsável por um

efeito característico no padrão de distribuição destes elementos rama

fusão, agindo de maneira própria no processo de diferenciação. A perma-

nência de dado mineral no resíduo durante a fusão parcial ou a sua remo-

ção durante os estágios da cristalização fracionada traduz-se inegavel-

mente no espectro de ETR do líquido.

Os elementos trivalentes, cujos raios iônicos oscilam de 1,03 a

a 0,86 A, podem substituir o Ca*3 (1,00 A), U*4 (0,89 A), Th** (0.94A),

Zr (0,72 A ) e Y+í(0,90A) (Henderson, 1984). Os cátions menores, as TRP,

entram preferencialmente nas posições do Ca43. 0 Eu*2, com raio icnico

de 1,17 A, substitui Sr*2 particularmente em feldspatos (Schnetzler e

Philpotts, 1970, in Taylor e Fryer, 1983). 0 Y*3 (0,90A) mostra compor-

tamento geoquímico análogo ao das TRP, particularmente Ho (Herrman, 1970,

in Taylor e Fryer, op.cit.). Dentre os minerais essenciais de rochas

graníticas observa-se que os fêmicos concentram principalmente as TRP e

os sálicos as TRL (Galindo, 1983).

4.5,3 PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ETR EM ROCHAS
DA ÁREA DO GRANITO SERRA DO CARANBEÍ

A concentração dos ETR em rochas da área do Granito Serra do Ca-

rambeí foi obtida a partir ua análise por espectrometria de plasma (ICP)

realizada por Laurent Le Pel (BRGM, França), nas amostras CV 08* e CV12,
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e Cláudio Vieira Dutra (GEOLAB/GEOSOL) (amostras CV 28, CV 08, CV 17 e

CV 30 B). Os valores numéricos acham-se na Tabela XXII. "nformações téc-

nicas pormenorizadas a respeito do método são encontradas em Dutra (1984}

O exame destes dados mostra que, ao contrario do que ton sido

mencionado na literatura (e.g. Galindo, 1983), não ocorre aqui correlação

positiva entre o somatório de ETR e o conteúdo an SiQ», nem tampouco o

que foi preconizado por Emmermann et ai. (1975), que rochas graníticas

mais antigas são empobrecidas em ETR em relação às mais jovens.

Numa primeira analise geral, as assinaturas em ETR obtidas para as

rochas aflorantes na ãrea do Granito Serra do Carambeí revelam três ti-

pos básicos de padrão de distribuição: um, marcado por curva côncava e

diminuição gradual das concentrações do La ao Lu, por vezes com anomalia

negativa muito suave de Eu, referente a riolito do Grupo Castro (CV 28)

(Figura 50) e a fácies porfirôide do Complexo Grani tic o Cunhaporanga

(CV 30 B) (Figura 49); outro padrão caracteriza-se, de maneira oposta,

por aumento gradual das concentrações do La ao Lu e por forte anomalia

negativa de Eu (Figura 48), relativo a "riolito" intrusivo no Granito

Serra do Carambeí (amostras CV 08 e CV 08*). 0 terceiro padrão é marca-

do por concentrações de La ao Lu aproximadamente no mesmo patamar e por

forte anomalia negativa de Eu, caracterizando as amostras CV 12 e CV 17

do Granito Serra do Carambeí (Figura 46).

De acordo com Bowden e Whitley (1974, in Emmermann et ai., op.

cit.). verifica-se íntima relação entre a química dos elementos maiores

e a concentração em ETR em rochas graníticas, onde a forte diminuição em

Eu caracteriza aquelas com composição alcalina e peralcalina e um padrão

de distribuição homogêneo seria típico de rochas subalcalinas. Nas ro-

chas em discussão esta relação não é confirmada, visto que ao quimismo

alcalino definido para as mesmas associa-se tanto o padrão com marcante

anomalia negativa de Eu, quanto o padrão côncavo cem suave anomalia ne-

gativa. Outro ponto a ser mencionado é que rochas de composições quími-

cas e natureza distintas, como o riolito do Grupo Castro e o Complexo

Granítico Cunhaporanga, têm curvas de distribuição de ETR semelhantes

entre si.

Anomalias negativas de Eu são típicas de rochas graníticas evo-

luídas e traduzem a atuação do feldspato na sua formação e evolução (Mc

Carthy e Hasty, 1976). Freqüentemente, a existência de tais anomalias é

interpretada como indicativa da gênese da Tocha por processos de dife-



TABELA XXII. Concentrações em oxidos (X) e em elementos terras-raras (ppra) de riolito do Grupo Castro (CV28),
"riolito" intrusivo no Granito Serra do Carambei (CV08 e CV08*), Grani to Serra do Carambel (CV12
e CV17) e Complexo Granitico Cunhaporanga (CV30B).

AHOSTM

CV23

CV08

CVO8*

CV12

CVl?

CV3OB

^ >

CV28

CV08

CVO8*

CV12

CV17

CV3OB

73,

8 1 .

-

•

76,

61 .

ELEMENTO

20

68

83

67

Eu

2.33

0.13

0,17

0,07

0.22

2,28

AliOi

16

9

-

-

12

17

.84

.32

-

.42

.78

Gd

6,37

8.52

8,82

4,00

16,06

7,29

1,54

1.55

-

-

0,50

1.44

Oy

3.14

29,63

32,12

8,04

19,73

4.42

F«0

0,12

1,85

-

-

0,80

3,04

Ho

0,70

8,40

-

-

4,68

0,87

C«0

0,12

0,13

-

-

0,29

3,04

Er

1,66

29,70

28,96

5,29

13,30

2,15

MgO I

0,28

cO,10

-

-

0,03

2,26

Tm

0,32

6,28

-

-

2,36

0,28

X.,0 «

0,02 0,

0,48 3.

-

-

4.34 4,

3,86 4,

Yb

0,86

42,62

49,75

6,39

12,96

1,58

,0

33

02

19

00

Lu

0.14

6,41

7,03

0,90

1,88

0,23

HnO U

0,01 88.23

0,14 9,29

6,17

6,92

<0,01 41,51

0,07 65,4B

ETR

322,62

188,89

181,35

56,98

252,29

282,52

C*

144,70

29,70

30,70

15,33

85,54

128,40

(La/Vb)M

69,40

0,14

0,08

0,73

2.15

27,70

Há

61,50

11,25

9,44

6,71

37,81

57,05

Cu*/Eu

2,04

20,10

18,20

17,90

28,60

2,06

Sm

12,67

6,96

8,19

3,33

16,22

12,49

Eu/Eu*

0,48

0,05

0,05

0,05

0,03

0,48

As amostras CV08* e CV12 foram analisadas por Laurent Le Bel (BRGM-França); as demais, por Cláudio Vieira Du-
tra (GEOLAB/GEOSOL-Belo Horizonte). Os óxidos foram determinados por Geraldo R. Boaventura (GEO/UnB).
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onde o Eu+Í substituiria o Ca+Í de plagioclãsios formados durante os pri-

meiros diferenciados, ficando o líquido empobrecido neste elemento. En-

tretanto o mesmo espectro de ETR, com forte diminuição em Eu, foi obser-

vado por Koljonen e Rosenberg (1974, in Fowler e Doig, 1983) e McCarthy

e Kable (1978, in Fowler e Doig, op.cit.) em granitos derivados da ana-

texia de rochas metassedimentares. Segundo Fowler e Doig (op.cit.) e

Taylor e Fryer (1983), anomalias negativas de Eu são devidas também ã

ação de fluidos tardios durante a cristalização de fusões graníticas.

A fugacidades de oxigênio características de rochas terrestres,

o feldspato ê a única fase relativamente enriquecida em Eu, sendo a sua

incorporação feita ccroo Eu*2. Assim, a cristalização e separação inten-

siva de grande quantidade de feldspato faz-se necessária para o apareci-

mento de anomalias negativas de Eu (Buma et ai., 1971; Cullers e Graf,

1984).

0 padrão de distribuição de ETR exibido pelo Granito Serra do

Carambeí caracteriza-se por acentuada diminuição de Eu, bem como pela

horizontalidade do espectro (Figura 46). A extensão da anomalia negativa

é avaliada de acordo com a Razão Eu/Eu4 fornecida na TabelaXXII, onde Eu*

e a razão entre o teor de Eu encontrado e o esperado na seqüência nor-

mal, ou seja, ê a concentração de Eu dividia pela do Sm ou Gd.

A concentração media de 138 ppm para o granito em questão e in-

ferior àquela estabelecida por Emmermann et ai. (1971) para a concentra-

ção total de ETR em rochas graníticas — 250 ppm. De acordo com Le Bel

(1984), o conteúdo destes elementos tende a aumentar quando a evolução

granítica é controlada por feldspatos e a diminuir quando os minerais

acessórios desempenham função dominante. Na amostra CV 17 nota-se maior

teor em TRL em relação is TRP; em CV 12 verifica-se, com menor intensi-

dade, o inverso, uma queda relativa em TRL. 0 grau de fracionamento

(La/Yb)N é, em conseqüência, maior na primeira amostra (Tabela XXII). Es-

tas diferenças podem ser atribuídas ao tipo e ã ordem de fases mineralõ-

gicas fracionadas durante a evolução do plúton. 0 ligeiro enriquecimento

relativo em TRP, observado na amostra CV 12, pode dever-se ao fato de

que esta rocha se acha em contato com "ríolitos", onde o aumento destes

elementos ê notável, conforme será comentado adiante.

A forma do padrão de distribuição em ETR verificado no Granito

Serra do Carambeí ê, na concepção de Le Bel (1984) e Le Bel et ai. (1984),

própria de granitos mineralizados em Sn e W, consistindo, juntamente com
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a razão (La/Yb)u — 1,0, on critério seguro de prospecção para estes ele-

mentos. Segundo os autores supramencionados, o espectro marcado pela di-

minuição das TRL, pelo aumento relativo dasTRP e pela forte anomalia ne-

gativa de Eu, independentemente da abundância total de ETR, quando plotado

em gráfico (La/Yb)^ veA&iu AEu, ocupa o campo definido por (La/Yb)N < 2

e AEu > 5. A utilização destes parâmetros para o Grani to Serra do Caram-

beí e "riolitos" intrusivos (Tabela XXII e Figura 47) não constitui um

indicador metalogenético confiável, pois, apesar de as amostras plotarem-

se dentro dos intervalos estabelecidos por Le Bel (1984) e terem teores

médios anômalos de Sn (Granito Serra do Carambeí: x = 19,6 ppm e "rioli-

tos": x = 163,1 ppn), conforme comentou-se no item referente i Petroquí-

mica, não foram constatadas mineralizações deste elemento na área, cor-

roborando 3"*+" —^npíra que elevados teores de Sn e assinatura em ETR

característica, embora típica de rochas graníticas especializadas, não

implicam, necessariamente, potencialidade estanífera. Esta questão será

novamente abordada no Capítulo VII. Apesar de não apresentarem elevados

teores de Sn, riolitos do Grupo Castro e a fácies porfirõíde do Complexo

Granítico Cunhaporanga foram plotados no Gráfico da Figura 47 apenas pa-

ra comparação, uma vez que os valores de (La/Yb)jj colocam-nos fora dos

limites concebidos por Le Bel (op.cit.).

Os "riolitos" intrusivos no Granito Serra do Carambeí exibem es-

pectro de ETR algo semelhante ao da sua encaixante (Figura 48), sendo

notável neles o enriquecimento em TRP. A razão (La/Yb)N ê inferior ã do

granito, indicando, provavelmente, maior intensidade de alteração metas-

somática nestas rochas, com inversão da abundância relativa de TRL e

TRP. A intensidade da anomalia negativa de Eu é aproximadamente cons-

tante no conjunto "riolito'Vgranito.

0 forte enriquecimento em TRP nestes "riolitos", tardios dentro

do ciclo magmático evolutivo, é compatível cem a presença de zíreão, cujo

efeito é o aumento das TRP. Deve ser lembrado, ainda, o elevado teor de

Y nestas rochas (x * 204,5 ppm), elemento que apresenta comportamento

geoquímico análogo ao das TRP e que poderia explicar, juntamente com o

zíreão, tal espectro.

Comportamento análogo, com depleção em TRL e forte enriquecimen-

to em TRP, foi observado por McLennan e Taylor (1979) em rochas metasse-

dimentares da Austrália enriquecidas em urânio (Figura 48). Apesar de

situadas em contextos geológicos distintos, tais litologias são aqui men-
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cionadas em virtude de sua especialização uranífera e devido ao fato de

apresentarem padrão de distribuição de ETR semelhante ao dos "riolitos" em

questão. As amostras metassedimentares são normalizadas em relação ã" mé-

dia dos folhelhos australianos pós-ar,queanos (PAAS). No Capítulo IX tal

discussão será retomada, com ênfase nos processos de alteração metasso-

mática responsáveis pela concentração uranífera.

Outro parâmetro a considerar nos casos dos "riolitos" em apreço

é a mobilidade dos ETR em presença de fluidos num sistema meteõrico-

hidrotermal. De acordo can Taylor e Fryer (1983), em depósitos do tipo

Cu-Mo pórfiro nota-se, nas regiões mineralizadas, espectro marcado por

enriquecimento moderado em TRL e forte enriquecimento em TRP, evidencian-

do, portanto, a importância de ions ccmplexantes como F e/ou CQ»~2 no

transporte do metal. Una vez que a concentração em F nos "riolitos" é

considerável e a presença de carbonatos em lâmina delgada e freqüente,

deve-se ter em mente o desempenho dos ions em questão na distribuição e

fracionamento dos ETR, bem como na concentração de urânio.

A transferência de voláteis de granitos para "riolitos" é evi-

denciada pela diminuição gradual da razão (La/Yb)N, contribuindo assim

para o fracionamento dos lantanídeos (Le Bel et ai., 1984), o que, nas

rochas em estudo, está representado pelo decréscimo de 2,15 a 0,08 nesta

razão.

O comportamento dos ETR nas litologias acima citadas é essen-

cialmente o mesmo, atestando, assim, que os processos envolvidos na sua

gênese evoluíram de maneira semelhante. Diferenças menores devem-se, tão-

somente, a mudanças nas condições gerais cano f 0j, quantidade de minerais

f racionados controlando o conteúdo total em ETR e ordem de f racionamento.

Não obstante as particularidades observadas, ficam evidentes os

seguintes aspectos: 1) a consangüinidade entre o Granito Serra do Caram-

beí e os "riolitos" associados, estes mais evoluídos e 2) assinaturas

completamente díspares que depõem contrariamente â consangüinidade se-

ja entre os "riolitos" intrusivos no referido granito e os riolitos do

Grupo Castro, seja entre aquele granito e estes riolitos, invalidando,

conseqüentemente, as afirmações de Maack (1947) e Coutinho (1955) que con-

sideram consangüíneas as rochas graníticas da fase final da orogenia

brasiliana e as efusivas ácidas do Grupo Castro, conforme comentado no

item 3*3.1.
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O padrão de distribuição de ETR para rochas da fãcies porfiróide

do Complexo Granítico Cunhaporanga e* mostrado na Figura 49. Tal espectro

apresenta padrão homogeneamente decrescente em direção is TRP e anomalia

negativa de Eu muito suave. Conforme Sial (1984), este padrão é, com

freqüência, observado en rochas onde se deu o fracionamento de anfibõlio

durante a ascensão do magma, levando assim ã depleção em TRP. Deveria

ocorrer, entretanto, uma concavidade mais evidente, com mínimo em torno

do Dy para melhor caracterizar a importância deste mineral, uma vez que

o mesmo concentra, preferencialmente, este elemento. Tal padrão não é

observado na rocha em questão, o que, em absoluto, não exclui o fracio-

namento do anfibólio na evolução do magma, porém, conduz â possibilidade

de outras fases mineralõgicas, como zircão, serem responsáveis pelo es-

pectro. A anomalia negativa de Eu, embora muito discreta, confirma o fra-

cionamento incipiente de plagioclásio (Cullers e Graf, 1984). Os eleva-

dos teores em TRL, característicos de rochas crustais (Buma et ai.,

1971), estariam a indicar a existência de uma fonte originalmente enri-

quecida nestes elementos, visto que nenhum f racionamento cristal-líquido

aumentaria desta maneira a concentração em TRL do líquido residual (Sial,

op.cit.).

Conforme Emmenrann et ai. (1975) e Allêgre et ai. (1977), ro-

chas graniticas caracterizadas por porcentagens modais de plagioclásio

superiores às de feldspato potássico são marcadas por padrão de distri-

buição em ETR com formato côncavo, cano é o caso do Complexo Granítico

Cunhaporanga. Aquelas nas quais o feldspato K excede o plagioclásio exi-

bem anomalias negativas de Eu, à semelhança do que se verifica no Grani-

to Serra do Carambeí.

As diferenças marcantes nas assinaturas em ETR do Granito Serra

do Carambeí e de sua encaixante, o Complexo Granítico Cunhaporanga, per-

mitem inferir processos genéticos e evolutivos distintos para estes dois

corpos.

Riolitos do Grupo Castro têm espectro de ETR (Figura 50), grosso

modo, semelhante ao observado para o Complexo Granítico Cunhaporanga, a

despeito das significantes variações químicas e mineralõgicas observadas

e da impossibilidade de se estabelecer qualquer vínculo genético entre

ambos, por estarem separados no tempo geológico em aproximadamente

200 m.a. De todas as rochas estudadas, os riolitos cambro-ordovicianos
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do Grupo Castro são os que apresentam maiores concentrações em ETR
(322,62 ppn), ben como a maior razão (La/Yb)N igual a 69,4.

4.6 CONCLUSÕES PARCIAIS

A partir do exposto nos diversos itens deste capítulo, conclui-
se que:

a) o Granito Serra do Carambeí constitui-se por uma única fãcies
petrogrâfica, representada por alasquito hololeucocrático com caráter
hypvuolvub cuja mineralogia essencial se compõe de feldspato potássico
micropertitizado, quartzo e porcentagens modais de biotita freqüentemente
inferiores a 11;

b) o quimismo do Granito Serra do Carambeí mostra tAemü distin-
tos para amostras de superfície s subsuperfície, em virtude da atuação
de processos intempéricos;

c) o alasquito pertence ao grupo de granitos ricos em SiQ», al-
tamente evoluídos, can quimismo alcalino. Enquadra-se no grupo de gra-
nitõides da serie magnetita e no de granitos do tipo I, apresentando,
todavia, certas características discrepantes com os tipos litològicos
originalmente propostos para estes grupos;

d) a partir de dados petrológicos verifica-se que o granito teve
um posicionamento regido por condições de temperatura em torno de 750° C
e pressão de 1-2 kb, e foi originário de magma parental insaturado em

e) o Granito Serra do Carambeí originou-se há aproximadamente
543±25 m.a., durante o início da intrusão de granitõides tardi a pós-
tectônicos nos sistemas de dobramentos brasilianos.

f) a coloração dos "riolitos" intrusivos no Granito Serra do Ca-
rambeí parece constituir critério valido, na maioria das vezes, para a
identificação da intensidade das anomalias uraníferas;

g) a composição química dos "riolitos", em termos de elementos
maiores, também mostra variações significativas em conseqüência da ação
de fenômenos meteóricos;

g) comparativamente a sua encaixante, os "riolitos" exibem enri-
quecimento acentuado em diversos elementos-traços, como Pb, Ba, Li, Zr,
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Rb, Nb, Y, Sn, U e Th, consistente com a sua gênese a partir de frações

finais de líquidos residuais altamente evoluídos;

h) o padrão de distribuição em ETR do Granito Serra do Carambeí

marca-se pela horizontal idade do espectro, por vê jes com diminuição em

TRL e aumento relativo em TRP, sempre com forte anomalia negativa de EU;

j) apesar de este espectro ser considerado típico de granitoides

mineralizados em Sn e W, o Granito Serra do Carambeí não mostra, até o

momento, nenhum indício de potencialidade estanífera efetiva, ou mesmo

de greisenização;

1) os "riolitos" intrusivos exibem espectro em ETR algo seme-

lhante a sua encaixante, porém com forte enriquecimento em TRP. Tal fato

conduz ao estabelecimento da cogeneticidade entre ambas as litologias;

m) por outro lado, assinaturas de ETR completamente díspares

depõem contrariamente ã cogeneticidade entre os "riolitos" intrusivos

no Granito Serra do Carambeí e aqueles do Grupo Castro.



CAPÍTULO V
ESPECIALIZAÇÃO METALOGÉNETICA DO GRANITO
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O que há de melhor no homem está no mais profundo dele
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uma geologia da alma que explora ae camadas maie pro-
fundas das sedimentações sobre ae quais ela repousa,
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5.1 INTRODUÇÃO

Este capítulo constará essencialmente de uma abordagem teórica
acerca da especialização metalogenética do Granito Serra do Carambeí e
das intrusivas a ele associadas apenas no que se refere a seu potencial
uranifero, ficando os demais elementos reservados para o Capítulo VII,
quando serão feitos comentários sobre as perspectivas de outras "minera-
lizações", tais como Sn, F e sulfetos.

5.2 CONCEITO DE GRANITO URANIFERO

Não existe na literatura geológica especializada um consenso ge-
ral quanto ãs principais características de um granito uranifero. A na-
tureza distinta do material parental, as mudanças no ambiente geotectô-
nico, bem como as transformações tardi a põs-magmáticas sofridas por de-
terminado corpo granítico, fazem com que o seu quimismo seja oblite-
rado, dificultando, consequentemente, o seu enquadramento num sistema
classificatório único.

Não obstante as particularidades geológicas exibidas por cada
corpo, existem certos parâmetros que se têm mostrado comuns a grande
maioria dos granitos uraníferos do mundo.

Segundo Darnley (1982), um granito para ser classificado como
uranifero deve ter um teor de urânio no mínimo duas vezes superior ao
dttuikt deste elemento, ou seja, 8 ppm, considerando-se o clanki de 4 ppm.
A existência de mineralização não constitui único critério seguro para a
definição do granito como uranifero; por outro lado, são comuns rochas
graníticas com teores médios acima de 8 ppm que não se apresentam mine-
ralizadas. Observa-se, ainda, uma tendência geral deste elemento cm au-
mentar com o grau de diferenciação, onde as variedades litológicas mais
ricas em silica apresentam os conteúdos mais elevados em urânio*
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Alan das características geoquímicas supramencionadas, os grani-

tos uraníferos exibem um comportamento geofísico particular, mostrando

forte anomalia de gravidade negativa da ordem de -40 mGal em relação à

encaixante, significando que o material parental de baixa densidade es-

tende-se a profundidades maiores do que seria comum esperar para a gran-

de parte das intrusões ácidas com superfícies equivalentes, mas despro-

vidas de concentrações em radioelementos (Moreau, 1976; Darnely, 1982).

Rochas granitõides com anomalias radiométricas podem mostrar-se

enriquecidas tanto em tono quanto em urânio e tório e, mais raramente,

apenas em urânio. Com freqüência são mencionados na literatura granitos

cujas anomalias se devem principalmente a elevado conteúdo de potássio,

o que ê justificado tanto pela emissão de partículas radioativas pelo po-

tássio, quanto pela existência de afinidades químicas entre este elemen-

to e o urânio (ou tõrio) no ambiente magnético normal, uma vez que ambos

se concentram nos produtos finais ácidos da evolução magnética. Além de

mineralizações uraníferas, estes corpos anômalos apresentam-se comumente

enriquecidos em Sn, W, Mo, Nb e Ta.

Segundo Kotopouli et ai. (1982), enriquecimento em álea lis, qui-

mismo calco-alcalino, conteúdos altos a moderados em tório e presença de

minerais acessórios-portadores-de urinit) sãaôndicatiros de fonte magmá^

tica uranífera.

Darnley (op.cit.) afirma que granitos radioancmalos ou hot gnan-

itu estão comumente associados a zonas tensionais da crosta e a regiões

submetidas a &tKUk. Moreau (op.cit.) constata que tais corpos são pro-

dutos da anatexia crustal originada a partir da colisão de placas conti*

nentais do tipo Himalaia, possuindo características de grani to S (Chappell

e White, 1974, in White eChappell, 1977). Plant et ai. (1980, in Darnley,

1982), por outro lado, afirmam que vários granitos uraníferos Caledonia-

nos da Escócia possuem características do tipo S em virtude da interação

magma/água meteórica em condições próximas ã superfície, sendo, portan-

to, granitos do tipo I modificados, provenientes de fonte subcrustal ju-

venil.

Cano se vê, generalizações a respeito da gênese e história evo-

lutiva de rochas graniticas enriquecidas em radioelementos tornam-se me-

ramente especulativas a partir do momento em que extrapolam os limites

do corpo estudado. Deve-se ter sempre em mente que cada caso pode ter

requerido condições próprias de formação e como tal deve ser encarado,
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evitando-se, sempre que possível, a sua inclusão em esquemas previamente
estabelecidos.

5.3 ESPECIALIZAÇÃO METALOGENETICA DO
GRANI TO SERRA DO CARAMBEf

Considerando-se o teor de 8 ppm como o mínimo exigido para a es-
pecialização uranífera de um granito, o Serra do Carambeí, CCM conteúdo
médio de 9,9 ppm U30b (Tabela VII), poderia ser classificado como tal,
ressalvando-se, entretanto, o fato de não terem sido detectadas, até o
momento, mineralizações uraníferas significativas neste corpo, conforme
será visto no item 6.5.

Un dos indicadores litogeoquímicos comumente empregado para a
distinção entre rochas especializadas e não especializadas é a razão
KjO/Rb, proposta por Chatterjee et ai. (1983) para a classificação de
rochas granitõides da Nova Escócia, com potencial metalogenético para
Sn e U. A aplicação deste diagrama ao Granito Serra do Carambeí (Figura
51) mostra que 71,51 das amostras situam-se no campo de granitõides não
especializados, enquanto 28,51 plotam-se no campo de rochas, especializa
das, onde a açãointempérica parece não ter exercido influência marcante
na "especialização", uma vez que rochas de subsuperfície mostram prefe
rência pelo lado de rochas não especializadas no diagrama. Entretanto,de
todo o conjunto analisado, 431 das amostras localizam-se fora dos limi-
tes dos campos petrogrãficos estabelecidos por aqueles autores;as rochas
com maiores teores de Kb situam-se no campo dos leucomonzogranitos esta
níferos e uraníferos, não existindo assim qualquer critério a ser empre
gado na diferenciação dos mesmos.

A comparação do quimismo do Granito Serra do Carambeí com o de
rochas granitõides portadoras de mineralizações uraníferas da Nova Escó-
cia, conforme Chatter jee et ai. (op.cit.). com a composição média de
grani tos uraníferos da China, segundo Yanting (1982), e ccmgranitos peg-
matíticos alasquíticos de Rossing, segundo Toens et ai. (1979) (Tabela
XXIII), mostra que as diferenças mais acentuadas referem-se às concen-
trações emSi02,FeO total, AljQj e CaO, onde os dois primeiros são supe-
riores no granito em discussão, comparativamente aos demais, e os ülti-



TABELA XXIII, Media das concentrações em õxidos (X) e elementos .traços (pptn) do Granito Serra do Caraabel (A*
média de 28 amostras para os õxidos), em comparação com granitoldes uraniferos da Nova Escoei»
(B, média de 136 amostras, segundo Chatterjee et ai., 1983), com granitos uraniferos da China
(C, média de 144 amostras, segundo Yanting, 1982) e com granitos pegmatíticos alasqulticos mi-
neral içados de RBssing (D, média de 8 amostras, segundo Toens et ai., 1979).

ROCHA
.EMENTO

SiOj TiOa Al» 0$ Fe*0s FeO MnO MgO CaO KjO Na?0 HjO* HjO" Cu

75,02 0,12 12,04 1,29 1,22 0,03 0,10 0,48 4,28 4,08 4,40

B 74,48 0,08 13,90 1,29 0,93 0,02 0,05 0,75 4,39 3,48 0,63 0,03 1,00

72,88 0,20 13,17 0,52 1,76 0,13 0,38 0,98 5,02 3,10

D

ROCHA

4CEHENT0

73,60

F

0 ,05

LI

13,

Ho

00

Pb

0,59

Rb

0,01

Sn

0,59

Sr

0,52

Th

5,49

U

3,78

W

—

Zn

—

Ba

-

Be

2.080 4,80 - 56,90 343,30 19,60 <100 <100,00 9,60 102,50 <20 7,70

4.532 517,00 1,40 5,00 769,00 39,00 38 5,00 14,00 2 86,00 39 8,00

15,00 - 387,00 -

15,00

41,90 419,60 2.471 -

o»
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mos, inferiores. Dos elementos-traços, Pb, Cu e Zn encontram-se enrique-

cidos aqui em relação aos granitóides da Nova Escócia e F, Li, Rb, Sn, U,

Ba e Be ocorrem em teores mais baixos. Os demais óxidos e elementos-

traços não apresentam variações significativas entre os trps grupos de

rochas. Can relação aos granitos pegmatíticos alasquíticos de Rõssing

nota-se que o Granito Serra do Carairbeí apresenta teores médios superio-

res em SiOj, TiOi, FeO total, MnO e NaaO e inferiores em AljQ», MgP, CaO

e 1^0. Concentrações elevadas em K20 devem-se, nestes alasquitos, à exis-

tência de fenômenos tardi/põs-magmãticos, sobretudo nuscovitização e po-

tassificação, conforme será visto cara maior ênfase no Capítulo VIII.

Quanto aos elementos traços Li, Rb, ü e Ba, observa-se empobrecimento

acentuado no Granito Serra do Carambeí, sendo mais notável a diferença

verificada com o Ba. Vale mencionar que em Rossing este elemento relacio-

na-se diretamente ao urânio, onde alasquitos estéreis exibem baixos teo-

res em Ba (Capítulo VIII).

Rb(ppm)

«MUITO 6ftC8CNIZ«f» UMNIFERO

UUCMRAMT9 6MCIKMZM» ESTANÍFERO

LCUCOMOM08*«NnDC$T«NÍFEflO E V

UUOMKMZMMNITO âtWTIZADO CSTANIFCM
•MNODKMITD

MONZOOTMITO

KgO (%)

FI6. 51 -GRÁFICO DA VARIAÇÃO KxRb EM ROCHAS GRANITOIDES ESPEQALIZADAS E NÃO ESPECIA
UZAOOS RARA O GRANITO SERRA 0 0 CARAMBEÍ. AMOSTRAS COM CÍRCULOS SÃO DE TEí
TEMUNHOS DE SONDAGEM.OS CAMPOS REFEREM-SE A GRANITOIDES DA NOVA ESCÓCIA,
SEGUNDO CHATTERJEE ET AL (1983)
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Elevados teores de U, Th e, eventualmente, K têm sido utilizados
a pfUofU como critério indicativo do potencial uranífero de dada rocha
granitica. A par destes dados, observa-se (Tabela XXIV) que o Granito
Serra do Carambeí exibe concentrações médias em U e K muito próximas, e,
algumas vezes, superiores as de granitos mineralizados, reforçando assim
o argumento de que teores anômalos de um elemento por si sós não são su-
ficientes para a quantificação do potencial metalogenético de uma rocha.
0 uso de pares de razões interelementais, freqüentemente satisfatório
para estabelecer o grau de diferenciação em granitos, tem-se mostrado
insuficiente na identificação de rochas uraníferas, sendo valido, na
maior parte dos casos, apenas localmente.

A adoção de critérios puramente ponderais para a definição da
metalogenia de una rocha pode levar ao estabelecimento de parâmetros
teóricos que não se coadunam com a realidade geológica prática. Ao se
considerar, por exemplo, apenas o teor de urânio como suficiente para
discriminar sua especialização, o Granito Serra do Carambeí eqüivaleria
metalogeneticamente aos leucogranitos do Maciço de São Silvestre-França,
cuja concentração delbCt oscila entre 8,7 e 21,1 ppm (Tabela XXIV). Não
obstante os teores anômalos, não se detectou, até o momento, qualquer ti-
po de mineralização uranífera-;—estando o elemento concentrado em fases
mineralógicas acessórias—xenotina, zircão, titanita, magnetita — e em
fases intersticiais ou intergranulares, adsorvido a óxidos-hidróxidos de
Fe, conforme será mostrado no Capítulo VI.

0 que foi dito acima com relação ao urânio é valido também para
outros elementos, como, por exenplo, Sn. A este respeito encontra-se em
Botelho (1984) extensa discussão mostrando que os parâmetros litogeoquí-
micos supramencionados mostraram-se também de pouca eficácia na caracte-
rização metalogenetica do granito estanífero Pedra Branca (Goiás).

Além de concentrações anômalas de urânio para que haja a forma-
ção de mineralização, são necessários também processos concentradores do
metal, sejam de natureza tardi a pós-magmática ou intempérica, a fim de
que a rocha seja considerada metalogeneticamente especializada, o que
não foi constatado no Granito Serra do Carambeí.

0 exame do diagrama da variação do urânio total* em relação aos

*Urânio total representa a concentração máxima do elemento pre-
sente na rocha e foi dosado pelo método de neutrons retardados. Urânio



TABELA XXIV. Media dos teores «m U, Th, K e Th/U de diversas rochas graníticas em comparação com o Granito
Serra do Carambeí.

TIPOS MTOKfcICOS Th (ppm) Th/U K (t) REFERINC IA

Granito Helasdale - Eacõcia 9,0
Granito Helmadale - «ona d* alteração potiaaica 25,0
Granito Helasdale - *ona de alteração potiaaica

21.0
23,0

2.5
0,9

5.4
8,1

Tweedie, 1979.

COM heatatita-lismnita

Granitoa do SV da Inglaterra

Granito Xddefjord-Noru«ga

Granito Homm - Noruega

Granitoa pré-caabrianos da Suãcia

Granito aericitisado - Urgeiriça (Portugal)

Granito São Pedro do Sul - Portugal

Alaaquitoa rSaeoa de Hyderabad - India

Granito aplltico de Rajaathan

Granitoids do Complexo Skaloti - Macedonia

Leucogranitoa do Maciço S.Silvestre - França

35.0

10,4

9,9

6.9

8-27

22,0

10-98

15.B

30.0

2,4-6.5

•,7-21,1

25.0

17.9

50,2

45.3

8-90

23.0

78-621

30.2

23,0

12-43

12,7-34,7

0.9

1.7

6.9

7.7

0.7-5,6

1,0

-

1.9

2,0

1,85-12,28

0,8-2,2

5,2

4,28

4.52

4,4

4,1-6.0

5,63

4,1

2,0

3,0-4,9

-

Te«M*agí • Snith, 1975

Xilleen e Heisr, 1975

Faltas a iUnien, 1978

Wilton t Aktrblo*.1980

Basha» et a i . , 1982

Ba lha» tt a i . , 1982

•sd«w KUIMTÍ et a i . , 1977

Narayan Da* et a i . , 1980

Kotopouli et a i . , 1982

Moreau, 1977 w

Granito Mountains - Wyoming -
fase a biotita
fase leucocritica
tona fraturada
«ona silicifiçada

9,8*6.
8,1*7,

76.7*24
7,8*4,

7
1
.3
2

48,5*16,2
9,7*5,0

39,3*25,8
26,7*12,2

6.5*3,2
1.9*1,4
3.7*3,9
5,0*4,1

4,
4 ,
1 .
0,

1*0,8
2*0,9
7*1,4
7*0,7

Stueklesf «t ai., 1977

Cranitos nundiaia ceai SiO» > 70S

Grani tos cost baixo teor ea Ca (granito a.s.)

Granitos alasqulticoa de ROaaing

Granito Serra do Carambeí

4 ,0

3 .0

200-400

9,9

18.0

17

41,9

< 100

3 . 6

4,2

5,49

4,28

Rogers e Adaas, 1969

Turekian a Wedepohl,1961

Favali a Leal, 1974;
Toena et a i . , 1979

Este trabalho
V»
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óxidos componentes do granito an apreço (Figura 52) não mostra correla-

ção nítida com a maior parte dos óxidos.

A utilização de diagramas bivariados, considerando-se tão-somen-

te as concentrações de ifcOb em relação a elementos maiores ou traços do

Granito Serra do Carambeí, mostrou-se pouco funcional, tanto em virtude

do número de amostras analisadas quanto da grande dispersão dos valores

analíticos encontrados. Em conseqüência, na maior parte dos casos, po-

der-se-iam inferir -Viendò opostos entre si no mesmo gráfico, comprome-

tendo assim os resultados interpretativos.

Para minimizar esta deficiência, optou-se, além destes diagramas,

pela construção de matrizes de correlação e respectivos dendrogramas,

empregando-se os cpcidos e alguns elementos-traços do granito e dos "rio-

litos" associados.

Não obstante a sua maior eficácia, tais matrizes de similarida-

de devem ser aqui encaradas cora certa prudência, devido sobretudo ao pe-

queno número de amostras consideradas, inferior ao mínimo de 30, tido

como de maior representatividade estatística, e ainda ao fato de alguns

elementos, como TiQ» e MnO, situarem-se muito próximo ao limite inferior

de detecção do método analítico utilizado. Desta maneira, as informações

retiradas tanto da matriz quanto do dendrograma não assumem caráter de-

finitivo, devendo ser tratadas dentro de um contexto lógico, respaldado

por dados petrogrãficos e petroquímicos.

Na Figura 53 encontra-se o dendrograma resultante da matriz de

correlação entre elementos maiores e traços do Granito Serra do Carambeí.

Os valores dos coeficientes de correlação acham-se na Tabela XXV.

A partir do exame destes dados, nota-se que o urânio total apre-

senta fraca correlação positiva (0,0874) com Sift e KjO (0,0029); can os

demais óxidos a correlação é negativa. Em relação aos elementos traços,

verifica-se correlação positiva apenas cem Sn(0,4322), Y (0,2637) e UjO»

solúvel, esta última bastante elevada (0,9262). Tal comportamento pode

ser atribuído à concentração do elemento radioativo em xenotima, acessó-

rio comum no granito em questão, que se apresenta comumente metamictiza-

solúvel ou móvel foi analisado por fluorimetria, após lavagem em HNCb»
2,5 N, durante 1 hora em banho-maria^ A diferença entre urânio total e
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da. O índice de Larsen, 1/3 Si+K-(Ca*Mg) (Figura 54), comumente empre-
gado cano indicador do grau de diferenciação, apresenta correlação duvi-
dosa com urânio total.

CORRELAÇÃO ! CORRELAÇÃO
NEGATIVA

-0,1

POSITIVA

Si 0 2

Nb

Zr

TIO2

-F«0

>MnO

-CoO

•Sn

-N02O

-Pb

0,1 0,2 0,3 Q4 0 0 0,6 0,7 Ofi Q9 1,0

FIO. 53 DENDROORAMA RESULTANTE DA MATRIZ DE CORRELAÇÃO ENTRE ELEMENTOS MAIORES
E TRAÇOS OOGRANITO SERRA DO CARAMBEI.ABCISSAS REPRESENTAM COEFICIEN.
TES DE SIMILARIDADES.



TABELA XXV. Matriz de correlação entre elementos maiores e traços do Granito Serra do Carambei.

SIOi TIO» Al, 0, F«|Os F*0 C«0 N«iO K»0 MnO Sn Nb Y Zr Pb U t o t . U t o l . U f i x .

S»0» 1.0000 -0 ,3694 -0 .5850 -0 .4402 -0 .1441 -0 .4250 -0 .5867 -0 .5501 -0 .1444 0.0108 0.2678 -0 .1705 0,2056 -0 .8273 0,0874 0,0074 0,2087

TIO» 1.0000 0,2194 0.7708 0.4963 0,6200 -0 .2387 -0 .3031 0,3743 0,0824 -0 .1214 0,2212 0,0493 0,0059 -0 ,0598 -0 .0638 -0 .0351

At,O, 1.0000 0.1967 -0.0588 0.0677 0.4509 0.4068 -0 ,1084 0,0564 0,0730 -0,0049 -0,1335 0,5286 -0 ,0342 -0 .0122 -0.0557

F«,Q» 1.0000 0.2938 0.5167 -0 .1214 -0 ,4291 0,2284 0,1814 0,0184 0,5596 0,3411 0,1136 -0,0407 0.0368 -0 .1773

F*O 1,0000 0.5489 -0 .3021 -0,2545 0,6762 -0,5416 -0 ,3832 0,1320 -0,0308 -0 .0671 -0 .3089 -0.3216 -0 .1072

C«0 1,0000 -0,1666 -0,2199 0,6159 -0 ,0395 -0 ,5302 0.3898 -0 .0872 0.0715 -0 ,1123 -0 ,0204 -0,255}

N*O 1,0000 0,7079 -0.4323 0.1264 0,0825 -0.0786 -0.0307 0,7882 -0.1625 -0.0501 -0.3077

K,0 1.0000 -0.2274 -0.1157 -0.18S7 -0.4839 -0,5382 0,7328 0,0029 -0,0186 0.0393

NnO 1.0000 -0.2884 -0.29S1 0,2257 -0,0048 -0.0679 -0,1916 -0.2126 -0.0322

Sn . 1,0000 0,1794 0,4060 0,1753 -0,0560 0,4322 0,5642 -0.1036

Nb 1,0000 0,0531 0,6782 -0,1539 -0,0446 -0.1839 0.3039

V 1.0000 0.5131 -0,0489 0,2637 0.3745 -0.1190

Zr 1,0000 -0,2509 -0,0730 -0,1236 0.1090

Pb 1.0000 -0.0252 0.0589 -0,1899

U tot . 1.0000 0.9262 0.5548

U M l . • 1.0000 0,2022

U li*. 1,0000

«o
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O controle secundário da incorporação do urânio, causado por por-
cessos oxidantes ativos nos estágios finais da fusão granitica, tem sido
empregado para explicar a sua dispersão, onde a distribuição errática
se deve as elevadas pressões de oxigênio no magma (Padma Kunari et ai.,
op.cit.; Ragland et ai., 1967).

A ausência de correlação com álcalis implica a não-existência de
um t/iend de enriquecimento químico relacionado aos teores anômalos; o
contrário ocorre, freqüentemente, em grani tos uraníferos onde a especia-
lização metalngenetica foi adquirida durante processos de metassonatismo
sódico/potássico.

No diagrama da Figura 55, o urânio total não mostra qualquer tipo
de correlação cem Li. Uma leve correlação positiva é verificada con Kb,
Pb e Zn. A implicação mantida on tais relações será vista cem mais deta-
lhes no item sobre especialização metalogenética dos "riolitos". No Grá-



198

Zn(ppm)

90

0

Rb(pprn)

1900k.

IOO

am

100

900

900

t i i <-

o e 20
Li(ppm)

4CC

aot
MC

no

SO 40 90 «0

'À
not

O W 20
Pbtppm)

100

sat

290

40 90

40"

U3O

20

j FIXO (pom)

no

90

* 9 40 90 «O

U 3 0 8 TOTAL(ppm)

^

+ OMNIT0

a'RKXJTO"

30 40 90 tO
U 3 0^ TOTAL ( ppm)

FIG.55 GRÁFICO DA VARIAÇÃO DO U TOTAL "VERSUS*, ft>,Rb,U,Zn • U FOCO PARA O GRANITO
SERRA DO CARAMBEÍ E'RIOUTOS* ASSOOAOOS. PONTOS COM CÍRCULOS REFEREM-SE
A ROCHAS DE SUBSUPERFÍCIE .



199

fico U total x U fixo (Figura 55) verifica-se a concentração da maior

parte das amostras de "riolito" e a totalidade das de granito dentro de

una elipse alongada, o que, de acordo cem Roubault e Coppens (1960),

atesta a forte correlação positiva entre estas duas variáveis. Este fa-

to é ainda reforçado pelo valor do coeficiente de correlação entre ambos,

igual a 0,5548 (Tabela XXV).

No Granito Serra do Carambeí o urânio fixo representa 321 do

urânio total, logo as maiores concentrações, 681, associam-se às fases

solúveis, intersticiais e secundárias, permanecendo o restante aprisio-

nado em minerais acessórios resistatos. Conforme Kotopouli et ai. (1982),

valores elevados de urânio solúvel/urânio total em rochas ígneas são in-

dicativos de alteração deutérica ou atividade hidrotermal. A variação

direta entre estes teores para o granito em discussão acha-se no diagra-

ma da Figura 56. A razão U solúvel/U total media é da ordem de 0,69, on-

de rochas de superfície têm este valor on torno de 0,57 e as de subsuper-

fície, 0,71, indicando, portanto, lixiviação parcial do urânio solúvel

por processos intempéricos. A correlação positiva linear observada na Fi-

gura 56 é consistente cem o elevado valor de 0,9262 encontrado para a

relação entre estas duas variáveis (Tabela XXV).

Usctúvtf
(ppm

60
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FIO. 56-GRAFICO DA VARIAÇÃO DOU TOTAL*U 90LUVEL PARA 0 GRANITO SERRA Ç0 CAR AM.
BEÍ ERIOLITOS ANÔMALOS. CÍRCULOS INDICAM AMOSTRAS DE SU89UPERFCIE.
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O comportamento do U solúvel em relação a Pb, Zn, FeO, Fe* Os,

MnO e TiOi é mostrado no diagrama da Figura 57. Verifica-se que estes

elementos em sua maioria não se correlacionam com o urânio solúvel; TiQt,

FeO e MnO correlacionam-se negativamente com esta variável (Figura 53 e

Tabela XXV); FejOj e Pb mostram correlação positiva, corroborando a hi-

potese de que os oxidos-hidroxidos secundários sao reprecipitados ao

longo de superfícies de fraturas, clavagens e interstícios entre os cris-

tais, juntamente com o urânio. A associação cera Zn relaciona-se, prova-

velmente, ao preenchimento de microfissuras, conforme se mencionou no

item referente a petroquímica dos elementos-traços do Granito Serra do

Carambeí (item 4.2.3.3). No capítulo subseqüente far-se-á uma abordagem

mais ampla a respeito do grau de correlação entre o urânio total, solú-

vel e fixo em relação aos componentes químicos do granito e"riolitos" em

apreço, associando-se, estatisticamente, cada uma destas variáveis a seus

sítios preferenciais de localização.

0 urânio fixo correlaciona-se positivamente com Zr, Nb, SiOj e

KtO (Figuras 53 e 58 e Tabela XXV), consistente desta maneira cem a sua

concentração em minerais acessórios resistatos como xenotima e zircao no

líquido leucocrático residual rico em SiQi e KaO.

No dendrograma da Figura 53 observam-se quatro'grandes agrupa-

mentos de elementos maiores e traços combinados entre si de acordo cem

os valores de correlação positiva ou negativa.

No primeiro deles verifica-se a presença de SiQx, Nb e Zr e urâ-

nio fixo, onde a correlação mais forte se faz entre Nb e Zr (0,6782).

Estas quatro variáveis devem relacionar-se ao zireão.

O segundo grupo engloba TiQ», FeiQj, FeO, MnO e Cao, correlacio-

náveis positivamente entre si e associados, provavelmente, à titanita.

Ao terceiro agrupamento, que em conjunto mostra correlação posi-

tiva com o grupo anteriormente descrito, pertencem Sn, urânio total, urâ-

nio solúvel e Y, onde o maior valor encontrado (Tabela XXV) refere-se â

relação entre urânio total e solúvel. Estas variáveis devem relacionar-

se â xenotima.

0 último agrupamento engloba AljOs, Ns3O, Pb e K20, variáveis

positivamente correlacionadas entre si.
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5.4 SOBRE A OCORRÊNCIA DE URÂNIO EM ROCHAS VULCÂNICAS

Concentrações de urânio em rochas vulcânicas, principalmente

aquelas de composição ácida, são freqüentemente mencionadas na literatura

geológica, sendo tais litologias, entretanto, abordadas usualmente apenas

sob o enfoque de rochas parentais para depósitos de origem sedimentar,

pouco pesquisando-se a respeito dos fatores controladores da gênese do

urânio nestas rochas primárias. De acordo com os modelos propostos, o

urânio, originalmente presente na fase vítrea ou cristalina, seria lixi-

viado durante a alteração diagenética da rocha vulcânica, em condições

oxidantes e alcalinas, culminando com a formação de zeolitas e minerais

de argila e com o transporte do elemento para as rochas adjacentes.

Um outro aspecto que carece de estudos mais minuciosos é a dis-

tribuição do urânio em rochas vulcânicas ácidas que foram submetidas a

algum tipo de alteração secundária.

0 item ora em desenvolvimento tem como finalidade precipua o for-

necimento de informações introdutórias que servirão de subsídios para

melhor compreensão da especialização metalogenética dos "riolitos" asso-

ciados ao Grani to Serra do Carambeí, bem como da paragênese das zonas

"mineralizadas" a ser tratada no próximo capítulo.

Rosholtetal. (1971), Zielinski et ai. (1977), Zielinski (1978,

1979, 1982) e Zielinski et ai. (1980) têm pesquisado exaustivamente a

influência do grau de hidrataçao e estágios de cristalização na mobili-

dade do urânio, utilizando para tal suítes de obsidianas, perlitos e fel-

sitos de riolitos calco-alcalinos cenozóicos, localizados preferencial-

mente na região oeste dos Estados Unidos.

Zielinski (1978) agrupou as obsidianas, perlitos e felsitos da-

quela região, cujas idades variam do Pleistoceno ao Oligoceno, em três

tipos canposicionais, quais sejam: a) riolitos peralcalinos com Na+K>A1;

b) riolitos calco-alcalinos, onde Na+K<A1 e cem presença defenocristais

de plagioclãsio e c) tipos transicionais, com Na+KSfAl, estando ausente o

plagioclãsio.

A partir de métodos analíticos específicos para dosagem do con-

teúdo de urânio e determinação da distribuição de minerais radioativos,

o autor (op.cit.) concluiu que os riolitós cristalizados apresentavam

teores significativamente inferiores aos da fase vítrea, sendo que es-

ta diminuição estaria relacionada de maneira direta à idade da rocha —
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com as litologias mais jovens exibindo os maiores teores — e con a va-

riedade composicional, onde as menores concentrações seriam verificadas

nas rochas com composição peralcalina.

As rochas vitreas marcam-se por uma distribuição de urânio es-

sencialmente homogênea, ao contrário do que foi observado em felsitos.

De acordo com Rosholt et ai. (1971), os espécimes cristalizadas perdem

normalmente de 40 a 801 do urânio originalmente presente na rocha, sendo

esta perda atribuída à lixiviação por água meteórica e facilitada ainda

pelo estado de oxidação do elemento durante a cristalização. Através da

comparação entre os teores de U e Th de rochas vitreas hidratadas e não

hidratadas e de dados referentes a equilíbrio radioativo, os autores con-

cluíram que o processo de hidratação não mobiliza estes elementos, ou se-

ja, não são removidas ou adicionadas ao vidro quantidades mensuráveis de

U e/ou Th durante ou após a hidratação, ao contrário do que ocorre com os

ãlcalis, que são susceptíveis â lixiviação ou trocas iònicas com a hidra-

tação. A inexistência de tal mobilidade poderia dever-se â distribuição

uniforme do urânio em matriz não cristalina.

Em rochas cristalizadas o elemento estaria concentrado basica-

mente em óxidos de Fe-Ti-lfa, finamente dispersos, ou associado a minerais

acessórios, a exemplo do zircão, titanita, apatita, dentre outros. Fel-

sitos com baixos teores de urânio exibem freqüentemente indícios de re-

precipitação associada a óxidos secundários de Fe-Ti-Mn, originados a

partir da alteração da biotita e titanita, formados como preenchimento

de fraturas e impregnações em vidros alterados ou minerais ferromagne-

sianos, mostrando assim a elevada mobilidade deste elemento durante a al-

teração (Zielinski, 1978).

0 desequilíbrio radioativo entre U*3S - tf" - Th230 e Ü*3S - Pa"1

foi utilizado por Rosholt et ai. (1971) na avaliação da mobilidade do

urânio em rochas vulcânicas e plutônicas, onde somente os vidros vulcâ-

nicos apresentavam Ü*34 em equilíbrio radioativo com U23" e aqueles so-

lidificados há mais de 500.000 anos tinham Th230 e Pa331 em equilíbrio

com seus isõtopos iniciais, corroborando desta maneira a baixa mobilida-

de do urânio em vidros vulcânicos.

A constante associação entre urânio e minerais acessórios como

zircão, titanita, apatita, allanita, dentre outros, é mencionada em ro-

chas vulcânicas de vários depósitos uraníferos, Na região deKeg Mountain-

Utah, Zielinski et ai. (1980) registraram a presença destes acessórios
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e de óxidos primários de Fe-Mn-Ti sob a forma de minúsculos agregados,

só identificáveis por meio de nicrossonda eletrônica, onde se achava

associado o urânio. A estas agregações uraníferas, comuns na matriz de

tufos zeolitizado?* os autores (op.cit.) deram o nome de hot òpotò. Cano

será visto no item 6.5, segregações análogas são bastante freqüentes nos

"riolitos" anômalos associados ao Granito Serra do Carambeí. Cristais

maiores de titanita e zircão ocorrem ainda como agregados e cias tos nas

rochas vulcânicas de Keg Mountain, representados basicamente por tufos

estratificados e riolitos alcalinos terciirios. Oxidos hidratados de

Fe-Mn e opala, precipitada provavelmente durante episódios de alteração,

constituem, também, locais potencialmente favoráveis â concentração de

urânio.

Além dos acessórios acima mencionados, o urânio em rochas vulcâ-

nicas pode estar associado a uranotitanatos complexos (ilmenomagnetita,

titanomagnetita), a minerais micãceos (clorita e serieita) e a superfí-

cies de fraturas, conforme foi constatado por Lindroos e Smellie (1979)

em ignimbritos rioliticos pré-cambrianos da Suécia e por Gandhi (1978)

na seqüência riolítica que constitui o depósito de Michelin (Canadá).

Zielinski et ai. (1977) pesquisaram intensamente as variações dos

conteúdos de elementos-traços (Cu, Li, Cr, Co, Sr, Ba, Cs, U, F, Mo e terras

raras) de obsidianas, perlitos e felsitos cenozóicos da região das Mon-

tanhas Rochosas, bem como inúmeras mudanças verificadas durante a hidra-

tação e cristalização de vidros vulcânicos ácidos. Concluíram os autores

que os felsitos apresentavam as maiores variações em elementos-traços em

relação âs demais rochas, em virtude da complexidade da cristalização e

das assembléias de alteração. Estas rochas são enriquecidas em Ba e Sr,

mostram diminuição acentuada an Li e Mo e aumento variável nas concentra-

ções de Cu, Co e Cr quando comparadas com obsidianas; a diminuição nos

teores de U e Mo nos felsitos cresce com a idade em conseqüência de pro-

cessos lentos de intemperismo.

Dostal et ai. (1983) estudaram riolitos paleozÕicos da Nova Es-

cócia e verificaram a existência de estreita relação entre os teores de

U e Th com os álcalis e ausência de correlação cem elementos-traços imó-

veis tais como Zr, Nb, La e Ce, indicando, portanto, que a distribuição

dos elementos radioativos foi favorecida por processos secundários, pro-

vavelmente metamorfismo de baixo grau, e que U e Th não estão concentra-

dos em fases mineralógicas acessórias. As rochas com os teores mais ele-
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vados de urânio são, com freqüência, enriquecidas em KjO e têm baixa ra-

zão NajO/KaO; aquelas ricas em Th têm geralmente teores elevados em K*0

ou Na}0, o que denota a atuação de processos secundários na distribuição

dos radioelementos. Assim sendo, o aumento das concentrações em U e Th

relacionam-se intimamente ao aumento em K, onde a sua diminuição está,

na maioria das vezes ligada ao empobrecimento em K e Na; um acréscimo

nos teores de Na faz-se acompanhar pelo enriquecimento em Th e diminui-

ção de K, Kb el) (Dostal et ai., op.cit.)-

5.5 ESPECIALIZAÇÃO METALOGENÉTICA DOS "RIOLITOS"
ASSOCIADOS AO GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ

0 teor médio de urânio em riolitos é, conforme Turekiane Wedepohl

(1961), da ordem de 3 ppm, ou 5 ppm segundo Rogers e Adams (in Wedepohl,

1969). Considerando-se qualquer destes limites, os "riolitos" intrusivos

no Granito Serra doCarambeí mostram-se altamente enriquecidos neste ele-

mento, com teores médios da ordem de 39,5 ppm, ou seja, uma concentração

superior a dez vezes o seu claxke fTabela X V H ) .

No diagrama XaO/Rb de Chatterjee et ai. (1983) da Figura 59, no-

ta-se que 1001 das amostras de "riolitos" plotam-se no lado dos grani-

tóides especializados e, do total geral, 69,21 localizam-se fora dos li-

mites dos campos estabelecidos por aqueles autores, evidenciando assim o

caráter pouco funcional destes diagramas, como já se comentou em relação

ã encaixante das rochas em apreço.

A composição química média destas litologias acha-se na Tabela

XXVI, na qual são fornecidas, para comparação, as concentrações médias

em óxidos de riolitos com teores anômalos de urânio citados na literatu-

ra. 0 primeiro deles está representado por rochas porfiríticas, com fe-

nocristais de feldspato potássico, secundariamente quartzo, com o mine-

ral primário de urânio — pitchblenda — incluso em titanita. O enrique-

cimento extremo em um dos ãlcalis (Na20) e a depleçao no outro (KaO) é

compatível com a atuação de metas soma tismo a leal in o nestes riolitos

(Gandhi, 1978).

Rochas vulcânicas ácidas da Nova Escócia, com idades paleozôicas,

têm teores anômalos de urânio relacionados ao enriquecimento comK3O e, de
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acordo com Dostal et ai. (1983), a distribuição dos elementos radioati-
vos foi favorecida por processos secundários. 0 urânio e o tório nestes
riolitos não se concentrara em minerais acessórios (ver item 5.4).

L.fiMMUTO CREISENIZADOtMUNIFEMO

2 . LfUCMMNrTO GMOSfMZAOO CSTMMVEK).

S. LCU00M0NZO«MNITD ESTANIVERO EUMMFERD-

4. LCVGOMONOtOWMUTO ALUTIZADO ESTAMFCI»

9-aMWOCIOWTO

• . MOmMMNITO
T.4MT0

FK5- 59 - GRÁFICO DA VARIAÇÃO KxRb EM ROCHAS GRANITOIDES ESPECIALIZADAS E NAO E8PECIA.
UZ/IDAS PARA OS'RIOLITOS" ANÔMALOS.CÍRCULOS REFEREM.SE A AMOSTRAS DE SUB.
SUPERFiaE.OB CAMPOS REFEREM -SE A GRANITÓI DES DA NOVA ESCÓCIA,SEGUNDO
CHATTERJEE ET AL ( 1983)
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TABELA XXVI. Composição química média dos "riolitos" intrusivos no Gra-
nito Serra do Carambeí em comparação com riolitos uranífe-
ros de literatura»

0X1DOS (%)

S1O2

AlaOs

FejOa

FeO

CaO

MgO

Na20

K2O

MnO

TiOj

Pi Os

1

74,96

12,49
1,32

0,67
0,38
0,20
4,40

3,99
0,03
0,08
0,03

2

68,88
13,70

2,08

2,15
1,62
0,41

8,50
1,00
0,08
0,35
0,06

3

72,36
12,82

2,62

1,63
0,95
0,80
3,95
2,21

0,09
0,46
0,10

1 • Média dos õxidos de "riolitos" intrusivos no Granito Serra do Car
beí.

2 • Media dos õxidos de riolitos porf iríticos, mineralizados em urânio,do
Canadá (Gandhi, 1978).

3 • Média dos riolitos uranlferos cambríanos da Nova Escócia (Dostal et
a i . , 1983).

Comparativamente a estas rochas, os "riolitos" em discussão mos-
tram-se enriquecidos ear SiOa e JkO e, em concentrações inferiores, com
os demais õxidos. Alem dos elementos maiores mencionados, a grande par-
te dos elementos-traços ocorre aqui em concentrações anômalas em relação
a outras rochas riolíticas, conforme comentou-se no item 4.3.3.3.

À semelhança do que foi constatado para a sua encaixante, os
"riolitos" têm, algumas vezes, teor médio de urânio superior àquele ve-
rificado em rochas mineralizadas (Tabela XXVII). Concentrações elevadas
de tório nestas intrusivas relacionam-se ao zircão e ã allanita, vifto
que Smith et ai. (1957) reportam teores da ordem de 0,351 a 2,33 ThQ» cm
allanitas de rochas ígneas (item 6.5).

0 exame do diagrama da variação do urânio total em relação aos
õxidos (Figura 52), a exemplo do observado para sua encaixante, não mos-



TABELA xxvii. Media dos teores de ü, Th, K e Th/U de diversas rochas vulcânicas em comparação com os "riolitos"
intrusivos no Granito Serra do Carambei.

TIPOS LIT0106IC0S

Riolito co» fenocristais de feldapato

Riolito com feaocrietaia da fcldapato a quartio
(Labrador-Canada)

Xiolito devono-carbonífero - H.Escócia

Obaidiaoa - Ko «qua (N.Mexico)
Perlito - No Aqua (M.México)
Felsito - Mo Aqua (M.Mexico)

Vidroa vulcânicos ãcidoa

Vidro vulcânico não alterado (Colorado)
Vidro vulcânico alterado a argila

Tufo eatratifiçado (Utah)

Riolito intruaivo ao Granito Serra do Carambeí

ü (ppm)

9,4-2.620

5.6

4.64

9.1
9.3
8,4

5,68-20,2

8.3
1.0

9.1

34,9

Th (ppm)

20,0-60.0

30,0

18,3

22,1
22,1
19.5

13,8-47,0

22,6
28,2

37,5

231,6

Th/U

-

-

-

-

4,19

6,6

K (t)

0,04-5,62

5,55

5,67

4,27
4,29
4.30

-

-

3,3

3,99

REFERENCIA

Gandhi, 1978. « '

Doatal at al., 1983.

Zielinski, 1979

Rosholt et al., 1971.

Zielinvki, 1982

Zielinski et al., 1980.

Este trabalho.
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tra correlações nítidas. 0 exame do dendrograma da Figura 60 e da matriz

da Tabela XXVIII mostra que esta variável correlaciona-se positivamente

com AlaOj, Nas O e KjO; com os dentais óxidos a correlação é negativa.

Com relação aos elementos-traços dos "riolitos", o urânio tot^l correla-

ciona-se positivamente com Sn e ifeOb solúvel; com este último a correla-

ção é quase total (0,9999), consistente com a forte linearidade observa-

da no gráfico da Figura 56.

CORRELAC&O NEGATNft CORRELAÇÃO POSITIVA

-o; JO OJ 0 2 0,3 Q4 O? 0 £ Q7 OjB 0? lf>

FIO. 60 DENDROGRAMA RESULTANTE DA MATRIZ DE OORRELAÇÃO ENTRE ELEMENTOS
MAIORES E TRAÇOS DOS'fclOLITOS"ANÔMALOS.ABCISSAS REPRENTAM COE.
FICIENTES SIMILARIDADES.



TABELA XXVIII.Matriz de correlação entre elementos maiores e traços dos "riolitos" anômalos.

SID, TIO, Al,0, Fe,0, FeO UO fa,0 Kfi NnO Sn Nb Y Zr Th U to t . U s o l . U f ix.

S10, 1.0000 0.0382 -0.8578 -0.00S2 0.6825 -0.632S -0.6271 -0.S969 0.7182 -0.2092 0,1565 -0.4895 0.1869 0.8849 -0.0470 -0,0576 0.7158

TIO, 1.0000 -0.1840 0.3391 -0.1702 -0.0479 -0,1563 0.5180 -0,0726 -0.1436 -0,3524 -0,1280 -0,3980 -0,0735 -0,2073 -0,2026 -0 t2374

* l , 0 , 1.000) -0,3425-0.5512 0,2824 0,7376 0,2872 -0,5664 0,1956 0.0994 0.2411 0.0897 -0.6468 0,1916 0.1994 -0,5688

ft,0, 1,0000-0.1349 0.2348 -0,3143 0,3301 -0.0118 -0,4511 -0,0759 0,0542 -0,1844 -0,2543 -0,5888 -0.5860 -0,0103

FtO 1.0000 -0.1908 -0,7332 -0,5706 0,9135 -0.1953 0,2952 -0,0918 0,3039 0,8184 -0,1907 -0,2020 0,7835

CDO 1.0000 -0,1264 0,4907 -0.1769 -0,0311 -0,3083 0.8641 -0.4133 -0,5731 -0.0646 -0,0606 -0.2649

N«0 1.0000 0.16S2 -0.837S 0.4064 0.0988 -0.0894 0.1807 -0.5744 0.1466 0.1SSS -0,6096

K,0 1,0000 -0,5833 0.1975 -0.7302 0,1447 -0,7475 -0,6548 0.0283 0,0393 -0,7398

IM 1,0000 -0,3928 0,2947 -0,0815 0,2427 0,8108 -0.1470 -0,1589 0.8146

Sn 1.0000 -0,4657 -0,1013 -0,2304 - 0 , 0 3 3 J 0,3102 0,3174 -0,5619

Nb 1,0000 0,0313 0,9613 0,2095 -0,1915 -0 .1985 0,5218

Y 1,0000 -0,0701 -0,4577 -0,0142 -0,0129 -0 ,1013

Ir 1,0000 0,2823 -0,1053 -0,1113 0,4387

Th 1,0000 -0,0367 -0.0479 0,7443

U tot . 1,0000 0.9999 -0.2826

U sol. 1.0000 -0,2966

U fix. 1.0000

cvs
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Considerando os valores numéricos listados na Tabela XXVIII, tem-

se que Na2O exerce influência mais marcante na distribuição do urânio do

que KiO. A correlação positiva entre Na20 e Sn I comumente reportada em

granitos estaníferos (e.g., Botelho, 1984). A distribuição errática dos

valores relacionar-se-ia is elevadas pressões de oxigênio que promove-

riam a oxidação com subseqüente lixiviaçao do urânio tetravalente (Padraa

Kumari et ai., 1977). 0 índice de Larsen (Figura 54) mostra correlação

negativa pouco nítida.

Na Figura 55, o urânio total exibe correlação positiva, nem sem-

pre bem definida, com Li, Rb e Pb. A associação observada entre este

elemento e aqueles considerados moveis, cano Li e Rb, estaria a indicar

que a sua concentração se deu em conseqüência da ação de um processo

único de enriquecimento (Chatterjee et ai., 1983; Dostal et ai., 1983).

As anomalias tiveram origem a partir de um controle secundário, restri-

tas, na grande parte das vezes, a minerais acessórios refratãrios (xeno-

tima, zircão), resultando ainda na perda do urânio em virtude do incre-

mento dos processos oxidantes durante a cristalização magmatica. Na opi-

nião de Ragland et ai. (1967), enriquecimentos deste tipo reforçam o con-

ceito de que o autanetassomatismo representa importante fenômeno de fra-

cionamento químico durante a cristalização de uma fusão.

Nos "riolitos" intrusivos no Granito Serra do Carambeí o urânio

fixo representa 40,6% do total presente na rocha. A partir do diagrama

da Figura 58, nota-se que, excetuando-se CaO e TiOi, os demais elementos

do gráfico (Nb, Zr, FeO) exibem correlação direta com tal variável. Na

Figura 60 e na Tabela XXVIII nota-se que nos "riolitos" o urânio fixo

apresenta correlação positiva cem SÍQ2, FeO, MnO, Nb, Zr e Th. Os mine-

rais acessórios concentradores de urânio e tório nestas rochas são so-

bretudo zircão e allanita, que serão alvo de considerações mais pormeno-

rizadas no item 6.5.

A razão U solúvel/U total média (Figura 56) situa-se em torno de

0,60, onde amostras de superfície têm 0,11 e de subsuperfície, 0,65.

A variação do urânio solúvel é mostrada na Figura 57. Observa-se

aqui ligeira correlação positiva com Pb e Zn, consistente com a repreci-

pitação do urânio juntamente com Pb e Zn, ao longo de microfissuras e

superfícies intergranulares. Esta questão será posteriormente pormeno-

rizada no Capítulo VI. Com FeaOs, FeO, TiOj e WiO o urânio solúvel mos-

tra correlação negativa (Tabela XXVIII). A correlação positiva verifi-
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cada coro Na20 e KjO (Tabela XXVIII) é compatível com a existência de l í -
quido residual enriquecido em álealis eU3(\ solúvel.

O bãrio ocorre usualmente em concentrações anômalas em rochas
granitoides uraniferas, consistindo-se num forte indicador geoquimico, pa-
ra a identificação de alasquitos mineral izados em Rõssing (Capítulo VIII).
Nos "riolitos" em apreço este elemento parece ter exercido pouca influên-
cia na distribuição do urânio, visto que não se verifica nítida relação
entre ambos (Figura 61).
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FtG 6 1 . VARIAÇÃO Ba x UjOg PARA OS'RIOLITOS'ANÔMALOS.CÍRCULOS REFEREM-SE A TES.
TEMUNNOS DE SONDAGEM.

0 diagrama da Figura 62 mostra o comportamento do tório em reda-

ção ao urânio total, Na2O e KJO. A relação entre estas variáveis perma-

nece dúbia a partir do referido diagrama. Entretanto o exame da Tabela

XXVIII mostra que o tório se correlaciona negativamente com UJOB total,

NajO e KjO. Com urânio fixo a correlação ê fortemente positiva (0,7443),

com o Zr, o Th exibe correlação da ordem de 0,2823. No item 6.5 tal as-

pecto será visto em detalhes.
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5.6 CONCLUSÕES PARCIAIS

De acordo cem o que foi discutido sobre especialização metaloge-

nética, tem-se que:

a) apesar de conterem concentrações anômalas de urânio e serem

considerados netalogeneticamente especializados, o Granito Serra do Ca-

rambeí e os "riolitos" associados não são portadores de mineralizações

deste elemento;

b) o urânio solúvel no Granito Serra do Carambeí representa 681

do urânio total, estando associado a fases solúveis intersticiais e se-

cundárias;

c) o urânio fixo no Granito representa 32% da concentração total,

associando-se a fases mineralógicas acessórias como xenotiroa e zireão;

d) nos "riolitos" anômalos o urânio solúvel corresponde a 59,41

do urânio total e o fixo a 40,61, relacionando-se, respectivamente, a

fases intersticiais e secundárias e a minerais acessórios como zireão e

allanita.



CAPÍTULO VI
ANOMALIAS ÜRANÍFERAS NOS "RIOLITOS"

O mundo é parajjuem nasce para o
conquistar e não para quem sonha
que pode conquistá-lo, ainda que
tenha razão.

ÁLVARO DE CAMPOS.
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6.1 INTRODUÇÃO

A existência de anomalias radiometricas associadas a diques de

"riolitos11 intrusivos no Granito Serra do Carambeí foi descoberta graças

ao levantamento geológico sistemático realizado através de convênio en-

tre CNEN e CPRM, durante os anos de 1972 e 1973. A pesquisa, que visava

basicamente a prospecção de áreas radioanômalas, constou de mapeamento

geológico, mapeamento radiometrico da borda SW do corpo granitico, furos

de sondagens que perfizeram 2.047 metros nesta mesma área, além de per-

filagem radiométrica nos 18 furos executados e abertura de trincheiras.

Ao final das pesquisas, foram identificadas sete áreas anômalas, todas

restritas ao Granito Serra do Carambeí (Figura 02). Entretanto, como a

região se mostrou inviável, sob o ponto de vista econômico, a pesquisa

foi sumariamente interrompida,'permanecendo assim sem esclarecimentos a

gênese bem como os minerais portadores de elementos radioativos. Lamen-

tavelmente não existe sequer um relatório referente a este projeto, es-

tando a maior parte dos dados sem interpretação.

6.2 PRINCIPAIS ZONAS "MNERALIZADAS"

Os "riolitos" anômalos ocorrem preferencialmente na borda SW do

Granito Serra do Carambeí, nas proximidades do rio Moquém (Figura 09),

onde foram observados no campo os maiores valores cintilométricos, si-

tuados em torno de 600 cps. Na porção norte, próximo ao contato com o

Complexo Granitico Cunhaporanga, afloram diques menos espessos do que

aqueles verificados na região anteriormente mencionada.

As anomalias identificadas pela CNEN/CPBM (1972), e que podem ser

vistas com seus respectivos valores cintilométricos no mapa da Figura

02, nem sempre se acham associadas a diques de "riolitos", como é o caso
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das anomalias 3, 5 e 6, onde, pelo menos aparentemente, aflora apenas o

granito. Valores da ordem de7.500cps (anomalia 4) devem ter sido obser-

vados pontualmente, una vez que durante os trabalhos de campo para a rea-

lização desta dissertação não foram notados valores desta ordem de gran-

deza, situando-se os picos cintilométricos, como já se referiu anterior-

mente, em torno de 600 cps.

Na área abrangida pelas anomalias 1 e 4 foram realizados 18 fu-

ros de sondagens e 36 trincheiras (Figura 63); as coordenadas de alguns

furos, bem como os intervalos anômalos e a radioatividade máxima das ro-

chas interseptadas podem ser vistas na Tabela XXIX.

6.3 CONTROLES DAS ANOMALIAS

Os diques de "riolitos" uraníferos distribuem-se irregularmente

ao longo da região do Granito Serra do Carambeí, mostrando,todavia,um

controle nitidamente lit ©estrutural, visto que ocorrem única e tão-somen-

te neste corpo granítico, não atingindo a sua encaixante, além de asso-

ciaT-se a um padrão específico de fraturamentos.

A consangüinidade entre estes "riolitos" e a sua hospedeira já

foi alvo de comentários durante a discussão do padrão de elementos ter-

ras-raras no item 4.5.

Os diques de "riolitos" exibem um padrão preferencial único

de orientação, ocorrendo em direções, algumas vezes, ortogonais entre si.

Aqueles mais espessos parecem restringir-se a um sistema de fraturamento

NW, variando de N40W a N55W, com mergulhos verticais. Os demais, com es-

pessuras de poucos centímetros, direcionam-se N20E aN50£, por vezes EW,

mergulhando 45 NW. Tal aspecto estrutural caótico poderia ser encarado

do ponto de vista de sistemas polidirecionais de fraturas originados du-

rante o resfriamento do corpo granítico. Por outro lado, Kaul et ai.

(1982), com base em imagens de radar, propuseram quatro sistemas de fa-

lhamentos comuns aos granitóides do sul do País, bem cano as suas encai-

xantes com idades arqueanas a proterozõicas superiores, a saber: N30W,

N55E, N20E e N80E'. Os dois primeiros sistemas corresponderiam a episó-

dios de distensâo (N30W) e alívio de compressão (N55E), sendo direções

de abertura da crosta que controlaram o alojamento de granitóides e di-
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TABELA XXIX. Característ icas dos furos de sondagens realizadas pela
CNEN/CPRM (1973) na borda SWdoGranito Serra do Cara-beí.
Os furos restantes nio for an especificados. Os teores de
U3Q1 sao deste trabalho.

F,

Ft

F»

F.

F,

s,

COTA

110.50

109.50

107.50

125.70

119,80

116.00

OIUÇlO

N 72*30'If

N 72*30* W

N 72* 30" *

N 4S*N

N 48* W

N SO*E

INCLINAÇÃO

55'

SS*

55*

55*

55*

55*

MOFIMMDADC

W

61.80

120.10

135.25

105.90

161.00

40.70

INTERVALOS
AHONALOS

<•)

49.40-52.70
5S.70-58.70

64.20-65.00
77.00-77.70

118.20-121.30
121.40-123.90
124.30-133.70

93.90-98.30
100.10-102.90

158.40-149.80

-

ESKSSMA
AMMEMTE

5.30
3.00

0.80
0.70

5.10
2.50
9.40

4,40
2.80

8,60

-

TEC» U,0,

(IV-)

56

48

30

-

-

-

RADIOATIVIDADE
MAXIM ER CP$

675

665
500

615

620
610

650

-

0.026
0.025

0.027
0.025

0.025
0,022
0.026

0.024
0.025

-

-

S, 119.00 S 50*N S5* 127.35 114.40-116.20
116.30-117.00
117.50-117.80
118.20-118,30
118.50-118.70
118.90-119.00
119.20-119.40
120.00-120.30
120.50-122.20

14.60-14.70
15.00-15.80
15.90*16.30
16.80-17.50
19.00-23.00
25.40-25.50
25.60-2S.80
25,90-26.90
27,30-27.90
44.40-44,80
45,20-45,40
45,50-45,60
46,30-46,40
46,60-46,70
47.00-41,10
48,20-48,40
58.60-65,00
69.10-70,60
91.90-93.80

1.80
0.70
0.30
0.10
0,20
0.10
0.20
0.30
1.70

0.10
0,80
0.40
0.70
4.00
0.10
0.20
1.00
0.60
0.40
0.20
0.10
0.1O
0.10
1.10
0.20
6.40
1.50
1.90

21
-

*

2.310
-

18

-

-

24

36

640

0.026
0.022
0.031
0.021
0.021
0.024
0,021
0,027
0.025

Si 118,50 S 63*N 55* 100.00

1.400

1.380

0.020
0,041
0.025
0.022
0.024
0,020
0.021
0.024
0.025
0,022
0.019
0.020
0.020
0,021
0,038
0,022
0.024
0,024
0,027

S.

s,

s,

s»

118.20

124,00

119.50

116,00

sty*

S 72*W

S It W

S It*

55*

55*

55*

65*

146.64

55.10

127,70

143,00

66.30-75.30
115.80-121.30
140.60-144.40

27,10-40.40
44.90-45.00
45,80-51.80

79,20-73,20
1O2.9O-101.10

132.10-125.60
140,50-141.80

9.00
5.50
3.80

13,30
0.10
6.00

6.00
1.80

6.60
1.30

-

-

-

50

605
510

660
700

510
520

'-

0.022
0.024
0.022

0.027
0.022
0.026

-

-
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ques ácidos; os sistemas restantes» N20E e N80E representam esforços
cisalhantes que propiciaram intensa formação de rochas cataclasticas. £
difícil, porém, imaginar a validade desta proposição para uma região tão
vasta e para rochas com diferenças de idade tão amplas como tocb o Pré-
Cambriano. C possível que tais direções reflitam tão-somente os falha-
mentos fanerozõicos, só assim poderiam ocorrer sobre todas as unidades
pré-cambrianas, não importando suas idades relativas. De qualquer forma
dificilmente o fenômeno ocorreria em todos os corpos grani ticos de uma
vasta região como a do sul do Brasil.

A maior concentração destes diques na porção sul do corpo graní-
tico poderia ser explicada ao se considerar a hipótese de um fraturamen-
to mais acentuado neste local em virtude do maior soerguimento em rela-
ção as ãreas adjacentes.

As zonas anômalas identificadas em afloramentos ostentam possan-
ça de pequena magnitude e associam-se, em geral, a diques coro no máximo
25 cm de espessura. A grande maioria dos diques aflorantes mostram es-
pessuras de milímetros, por vezes 5 cm (Fotos 11 e 12). Em testemunhos
de sondagens observaram-se diques com espessura aparente média em torno
de 5,5 m; ocasionalmente, 15,7 metros (Furo Fa).

Iftn aspecto interessante dos "riolitos" anômalos e que sõ pôde ser
caracterizado a partir dos estudos feitos sobre testemunhos de sondagens
é a variação na coloração, intimamente associada ã distribuição dos ele-
mentos radioativos. As rochas com colorações castanhas e tonalidades li-
geiramente violáceas apresentam os teores mais elevados de U 3 0 4

(x - 39,5 ppm), contrastando nitidamente com aquelas de cores cinza a
róseo-acinzentada, com teores médios de 21 ppm (Foto 13). De modo seme-
lhante atua a porosidade no transporte e deposição de elementos radio-
ativos, uma vez que a abundância dos poros e a sua continuidade determi-
narão o acesso de soluções oxidantes aos locais onde se situa o urânio
primário até os sítios favoráveis ã deposição secundária. Os "riolitos"
com colorações acinzentadas e menores teores de l^O» são aparentemente
mais porosos do que os castanhos, mais uraníferos. Como estes dois parâ-
metros, coloração e porosidade, relacionam-se intrinsecamente âs carac-
terísticas químicas destas rochas, eles serão abordados com mais deta-
lhes no item subseqüente.
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FOTO 13. "Riolito" con coloração castanha (acima) comumente mais enri-
quecido em urânio do que aqueles com coloração acinzencada (em-
baixo) .
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6.4 CARACTERÍSTICAS RADIOMETRICAS
E GEOQUÍMICAS DA ZONA ANÔMALA

6,4.1 CARACTERÍSTICAS RADIOMÉTRICAS

A partir de perfilagem gama-radiométrica realizada an furos de

sondagens nos "riolitos" anômalos (CNEN/CPRM, 1972), pode-se notar que os

valores obtidos se situam entre mínimos de 510 cps e máximos de 1.400 cps

(Tabela XXIX e Figura 64). Em superfície os valores, medidos com cinti-

lômetro SRAT.SSP.2, acusam um máximo de 600 cps para o "riolito" do di-

que mais espesso (ponto CV 08), com média situada por volta de 350 cps

para os demais diques.

Onde aflora apenas o Granito Serra do Carambeí os registros ra-

diométricos são nitidamente inferiores, cem média em torno de 150 cps.

Próximo aos diques, estes valores atingem 220 cps, indicando desta forma

que o granito seria o condicionador das anomalias. A rocha não alterada

fornece frequentanente valores da ordem de 220 cps e, quando intanperi-

zada, de 180 cps.

Na Figura 65 podem ser vistos os perfis geológicos construídos a

partir de quatro furos de sondagens onde foram verificados os maiores va-

lores radiométricos, mostrando, assim, o comportamento dos "riolitos" e

de sua hospedeira com a profundidade.

A par dos dados aqui fornecidos, é de estranhar o fato de terem

sido realizadas sondagens na área do Granito Serra do Carambeí, uma vez

que as informações obtidas an superfície por si sós seriam necessárias

e suficientes para a exclusão de quaisquer pesquisas de detalhes para

prospecção em radioelementos.

6,4,3 CARACTERÍSTICAS GEOQUÍMICAS

A mudança na coloração dos "riolitos" anômalos constitui-se no
único critério macroscopicamente visível utilizado na separação de ro-
chas com maiores e menores concentrações an UjO*. Aquelas com cor cas-
tanha e tonalidades violáceas exiban, freqüentemente, teores mais ele-
vados, cuja média se situa em tomo de 39,5 ppm. Colorações acinzentadas
e tonalidades que variam do roseo-pálido ao amarelo, an função do grau
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Fig- 6 4 CONTINUAÇÃO

CICALA AMOK.
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FlG.65b.
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17.20

*+ + + +
H- + + +

++•»• + +

•+ + + +

t+ + + +

•»•++ + +
+ + ++•••

••++ + •
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Rocha granftica rósea, idem anterior.
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de intemperismo, marcam os "riolitos" com conteúdo inferior em U 3OB

(x = 21 ppm) (Foto 13). Entretanto, em todas as rochas analisadas, veri-

ficou-se uma única exceção a este postulado, a amostra Ss 16,20, com o

maior teor de urânio — 2.310 ppm — e coloração amareio-cIara, denotan-

do, assim, que as colorações castanhas não estão%invariavelmente rela-

cionadas a quantidades substanciais em UaOg.

Macroscopicamente tais variações não se fazem acompanhar por

nenhuma mudança na paragenese mineral da rocha, sendo que o que se ob-

serva é a maior intensidade da impregnação ferruginosa nos "riolitos"

castanhos (Fotomicrografia 24), consistente, portanto, com a inter-rela-

ção entre urânio e ferro, conforme se comentou no capítulo anterior.

Alterações na coloração da rocha em função da intensidade da mi-

neralização foram notadas por Gandhi (1978) em riolitos do Canadá, por

Narayan Das et ai. (1980) em granitos da India e por Jacob (1974 a) nos

alasquitos uraníferos de Rbssing (Namíbia); estes últimos serão alvo de

descrições pormenorizadas no Capítulo VIII.

O balanço químico entre rochas com maiores e menores concentra-

ções em U3Ck (Tabela XXX) mostra que o FeO e, secundariamente, MgO, CaO

e MnO ocorrem em concentrações visivelmente superiores nas rochas casta-

nhas. SiOj, FejQ» e K3O mostram teores mais elevados nos "riolitos" cin-

za. Os demais õxidos têm pouca influência no comportamento do urânio.

TABELA XXX. Composições químicas médias em õxidos (% em peso) e elemen-
tos-traços (ppm) de riolitos com colorações cinza, incluin-
do-se as tonalidades róseas e amarelas (média de cinco amos-
tras para os Õxidos), e colorações castanhas com tonalidades
violãceas (média de nove amostras para os õxidos).

"V^LEMNTO

XOCHAV.

Riolitos
cinza

Riolitos
castanhos

^ s f L E MINTO

ROCHA ^ - >

76.22

74.98

Pb

Al,0,

11,90

12. M

Zn

FfcO,

1.67

1.08

U

FeO

0.32

0.92

Ir

CaO

0.15

0.22

Rb

HgO

0.14

C.20

Kb

N»,0

4.J7

4.4Í

y

K,0

4.12

3.74

Sn

MnO

0,01

0.04

F

P,0,

0.02

0.04

bè

TIO,

0.11

o.os

u

Cu

<l,00

11,30

Th

Riolitos
cinza 264.SO 76,80 10.40 955,00 963.70 19*.50 252.00 158,50 21,00 217,50

Riolitos
castanhos J6Í.00 166.87 13S.70 1-272.2 954.80 386.10 227.80 365.20 1.727,50 32.00 39.50 237.70
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Quanto à distribuição dos elcmentos-traços, é possível estabele-

cer nítida correlação entre U e Cu, Zn, Li e Nb e, can menor intensidade,

entre Pb, Zr, Y, Sn e Th, todos estes ocorrendo em concentrações anôma-

las nos "riolitos" mais uraníferos. 0 rubídio e o único elemento que

mostra teores mais elevados nos "riolitos" cinza. No próximo item, refe-

rente a paragênse das zonas anômalas, tais correlações serão vistas em

detalhes.

A homogeneidade na distribuição dos álcalis, excetuando-se, evi-

dentemente, as variações devidas a processos intempéricos, conforme se

comentou no item relativo ã Petroquímica destas rochas, é compatível com

a formação dos "riolitos" a partir de processos ígneos primários, aos

quais não foram super impôs tos fenômenos secundários de metassomatismo

alcalino com efeito marcante no seu quimismo. A existência de correla-

ção positiva entre urânio e elementos-traços imóveis como Y, Zr, Nb e Rb

é consistente com a concentração do primeiro preferencialmente em mine-

rais acessórios (item 6.5).

Para a quantificação da porosidade/permeabilidade dos "riolitos"

foram confeccionadas lâminas delgadas coloridas, por Pedro de Cesaro, do

CENPES-PETROBRÂS. Ao contrário do que aparenta macroscopicamente, estas

rochas mostram-se cem porosidade bastante incipiente, sendo que os "rio-

litos" acinzentados se apresentam algo porosos. Tal fato ê consistente

com a hipótese de lixiviação de elementos móveis diversos, dentre eles o

urânio, a partir destas rochas e posterior deposição naquelas mais enri-

quecidas.

6.5 PARA6ÊNESE DAS ZONAS ANÔMALAS

6.5,1 INTRODUÇÃO

A identificação dos sítios preferenciais de localização do urânio
constituiu tarefa bastante dif íci l . Métodos ópticos convencionais mos-
traram-se insatisfatórios, uma vez que seu poder de resolução não foi
suficiente para caracterizar-se a mineralogia portadora de radioelemen-
tos. Tentaram-se, então, técnicas mais eficientes, como a difração de
raio X, que também não surtiram os efeitos esperados, já que os difrato-
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gramas registraram apenas a mincralogia essencial da rocha; os acessó-

rios, devido ãs suas dimensões, não foram detectados. Microscópio ele-

trônico de varredura (scanning election rructojaiübe Hytachi 11SM-2B) iden-

tificou disseminações de até 3.000 ppm nos riolitos, porém nenhuma fase

mineral concentradora de urânio foi diagnosticada. Estudos através de

microscópio eletrônico de varredura, realizados por Laurent Izoret (BRCM-

França), juntamente coma utilização da técnica de autorradiomicrografia,

bem como de matrizes de correlação entre o urânio e os componentes quí-

micos do Granito Serra do Carambel e dos "riolitos" intrusivos, foram

definitivos e bastante satisfatórios no estudo da distribuição deste

elemento.

A seguir far-se-á uma breve descrição acerca dos princípios de

funcionamento da técnica autorradianicrografica, passando-se, em seguida,

ã interpretação dos resultados.

6.5.2 AUTORRADIOMICROGRAFIA

Os primeiros pesquisadores a utilizar a técnica autorradiográfi-

ca visando ao estudo da distribuição de minerais radioativos foram Stèp

e Becker (1904, in Bowie, 1951).

A partir deste trabalho pioneiro, o método vem sendo gradualmente

aperfeiçoado.

A técnica autorradianicrografica baseia-se no princípio dos tra-

ços de partículas ft liberadas por elementos radioativos através do uso

de materiais sensíveis a estas partículas. 0 fenômeno de detecção dos

traços relaciona-se â degradação de energia emitida por partículas nu-

cleares durante colisões atômicas, deixando impressa em filmes sensíveis

a sua trajetória (Kwinta et ai., 1980; Houston e Jefferies, 1981;

Khadduri, 1982).

Vários materiais capazes de registrar as radiações espontâneas

têm sido empregados, porém alguns apresentam determinadas característi-

cas que os tomain inviáveis do ponto de vista de praticidade. O plástico

MAKROFOL, por exemplo, mostra o inconveniente de necessitar de um reator

nuclear para a irradiação da amostra, o que nem sempre se encontra ã

disposição. As emulsões fotográficas nucleares, além de exigir câmara

escura para a sua revelação, têm vida útil limitada em no máximo um ano



234

e são ainda importadas, o que, sem dúvida, onera o custo final do método

(Brandão, 1984).

Atualmente, os detectorcs plásticos vêm-se mostrando substâncias

satisfatórias para a detecção dos traços de radiações a. Além de ter

durabilidade ilimitada, são insensíveis à luz natural e artificial e ai-

gumas marcas já estão sendo fabricadas no Brasil. fcstes detectores nu-

cleares de estado sólido são constituídos por uma camada de 100 wn de

espessura de nitrato de celulose, como os filjnes CA 80-15 e CN 85 fabri-

cados pela Kodak, ou são placas de polímero, a exemplo do CR-39. Brandão

(1984) utilizou estes materiais em amostras mineralizadas de Lagoa Real

(BA), fornecendo informações minuciosas quanto às vantagens e desvanta-

gens de cada um deles nos testes autorradiomicrográficos.

As radiações <* originadas da desintegração espontânea do U e/ou

Th são registradas como diminutos pontos ou traços na superfície do de-

tector, onde são, posteriormente, intensificadas através de ataque com

soluções ácidas ou alcalinas, de acordo com o tipo de detector utiliza-

do, visto que os traços não são imediatamente visíveis.

0 tempo de exposição exigido é função direta da radioatividade

da substância analisada, da densidade da imagem desejada, bem como da

sensibilidade do material empregado (Bowie, 1951). A densidade da imagem

é diretamente proporcional ã atividade a de uma fonte numa unidade de

área e de tempo, fornecendo conseqüentemente o teor em radioelementos

(Coppens et ai., 1979).

0 ataque aos traços de partículas a é feito, no caso de filmes

de nitrato de celulose, numa solução alcalina de NaOH, a concentrações

e temperaturas variáveis cem o detector empregado. A duração deste ata-

que varia com a radioatividade da amostra, sendo também função da niti-

dez da imagem requerida e da temperatura da solução. Um ataque mais

prolongado propicia maior diâmetro dos traços; maior intensidade de

energia da partícula a é responsável por traços com diâmetros inferiores

(Knõpel et ai., 1980, in Brandão, 1984).

Após o término da exposição, o detector é retirado da lâmina

delgada sem cobertura, fixado num dispositivo plástico e imerso na solu-

ção de NaOH, mantida em banho-maria com o uso de equipamento marca HAAKE-

tipo B. Posteriormente é lavado én água corrente durante 30 minutos e,

finalmente, recolocado sobre a lâmina para investigação microscópica,

que, associada às características mineralógicas, propiciará o estudo da

distribuição dos elementos radioativos.
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O teste autorradiomicrográfico foi realizado por Kazuo Fuzikawa,

do Escritório Regional de Belo Horizonte da NUCLEBRÂS, em duas amostras

da área pesquisada: CV03, do Granito Serra do Carambeí, cem teor de

12 ppn U30s e S» 59,30, correspondente a "riolito" com 176 ppmU 308.

Para a execução dos testes empregou-se o filme de nitrato de celulose

CN-85 da Kodak, que registra, além das radiações a, protons can energia

inferior alOOKeV, ions pesados e partículas de fissão nuclear (Coppens

et ai., 1979). Apresenta grande poder de resolução por ser um material

incolor, não mascarando a coloração dos minerais, facilitando, assim, a

identificação das áreas-fontes emissoras de radiações o. A desvantagem

na utilização deste detector, assim como em todos os filmes de nitrato

de celulose, é que não e possível a diferenciação dos traços emitidos

pelo urânio daqueles originados da desintegração do tõrio (Fuzikawa, co-

municação verbal).

As amostras analisadas ficaram expostas ao detector durante um

período de 57 dias. As seguintes condições experimentais foram utiliza-

das durante os testes: tratamento an solução de NaOH, 2.5N, ã tempera-

tura de 60°C por um período de 30 minutos.

6.5.3 DISTRIBUIÇÃO DO URÂNIO NOS MINERAIS DO GRANITO
SERRA DO CARAMBEÍ E DOS "RIOLITOS" ASSOCIADOS

0 urânio, elemento geoquimicamente lítôfilo, tende a acompanhar

o tAcnd de diferenciação magmltica, onde as maiores concentrações se

relacionam as rochas com conteúdos elevados em SÍO2. Durante o desen-

volvimento evolutivo dos processos magmátícos, tanto o U quanto Th acumu-

lam-se nos diferenciados ácidos e alcalinos enriquecidos em Na e K e sa-

turados em componentes voláteis, onde o urânio apresenta maior mobilida-

de que o tório e, conseqüentemente, migra com maior facilidade, permane-

cendo associado a diferenciados residuais ou escapando juntamente cem as

frações põs-magmáticas; o tõrio permanece preferencialmente retido na

fusão (Turovskii, 1957; Wedepohl, 1969).

Encontrado sob a forma de traços em vários minerais, o urânio

acha-se em maiores concentrações esn poucas espécies mineralÔgicas. 0 seu

modo de ocorrência nos principais minerais formadores de rocha, como

quartzo e feldspato, permanece obscuro, embora possam ser aventadas as
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seguintes possibilidades: a) substituição isomórfica no retículo cris-

talino; b) concentração ao longo de imperfeições; c) adsorção através

de imperfeições cristalinas e nos bordos dos grãos e d) inclusões como

microcristais de minerais de urânio (lVedepohl, op.cit.).

No Granito Serra do Carambeí foram identificados traços de par-

tículas a em feldspato potassico, restritos a superfícies de clivagens e

microfraturas, porém sempre com baixa densidade em virtude das modestas

concentrações em U 3QB e do tempo de exposição do detector plástico.

0 exame do dendrograma da Figura 53 e da Tabela XXV com os coe-

ficientes de correlação mostra que, neste granito, o urânio total exibe

fraca correlação positiva, da ordem de 0,0029, com foO, compatível assim

com a existência dos traços a mencionados acima.

Nos "riolitos", embora não se tenha identificado em testes autor-

radiomicrográficos a presença de partículas radioativas associadas a mi-

nerais essenciais, o coeficiente de correlação de 0,0283 entre urânio

total e K2O (TabelaXXVIII) permite inferir a presença de concentrações

pouco significativas de l^Qs em feldspato potassico.

Além de associar-se a minerais essenciais, o urânio (e o tõrio)

concentram-se em acessórios sob a forma de grãos separados ou como in-

clusões nos minerais maiores. Os principais concentradores deste ele-

mento são zircão, titanita, allanita, apatita, epidoto e monazita, cujos

teores médios são mostrados na Tabela XXXI. Outros minerais concentra-

dores importantes são rutilo, anatásio, leucoxenio, fluorita, ilmenita,

xenotima e magnetita (Berzina et ai., 1974).

Nos estudos autorradiomicrográficos realizados em amostra do

Granito Serra do Carambeí verificou-se a presença de traços a associados

a cristais de xenotima (Fotomicrografias 25 a 28), com bordos corroídos e

microinclusões de minerais opacos.

A xenotima ocorre no granito em apreço em porcentagens modais

pouco significativas, sendo freqüente tanto em cristais cem habito hexa-

gonal bem preservado quanto em seção basal prismática, conforme mencio-

nado no item sobre Petrografia. Devido ã radioatividade é comum obser-

var-se um mascaramento da coloração e de certas propriedades ópticas

deste mineral, o que dificulta a sua identificação. Comumente encontra-

se metamictizada, sendo os traços de partículas a visíveis também em

cristais com hábito hexagonal.
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FOTOMICROGr«AFIA 25. Cristal de xenotima incluso em feldspato potássico
originando sistema de fraturas radiais - Granito Ser-
ra do Carambel. N//

FOTOMICROGRAFIA 26. Traços de radiação a emitidos pelo cristal da foto-
micrografia anterior. N//
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FOTOMICROGRAFIA 27. Seção basal de xenotima, exibindo bordos corroídos
e forte impregnação por óxidos de ferro. Graníto
Serra do Carambéi. N//

4 -

FOTOMICROGFAFIA 28. Traços de partículas o emitidos pelo cristal da fo-
toraicrografia anterior. A porção escurecida refere-
se ã sombra do mineral sitiado no plano inferior ao
do detector plástico. N//
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TABELA XXXI. Concentração de urânio nos principais acessórios de rochas
graníticas.

MINERAL

Zircao

Titanita

Apatita

Epídoto

Monazita

Allanita

U (ppm)

405-3.000
100-6.000

39-1.380
10-700

5-215
10-100

2-176
20-200

1.2OO-3.OOO
50O-3.OOO

40-60

REFERENCIAS

Hurley e Fa i rba i rn
Wedepohl (1969)

Hurley e Fa i rba i rn
Wedepohl ( o p . c i t . )

Hurley e F a i r b a i r n
Wedepohl(op.c i t . )

Hurley e Fa i rba i rn
Wedepohl ( o p . c i t . )

Hurley e Fa i rba i rn
Wedepohl ( o p . c i t . )

Smith e t a i . (1957)

( 1 9 5 7 ) ,

(op.cit.)

(op.cit.)

(op.cit.)

(op.cit.)

Na Tabela XXV observa-se correlação positiva, da ordem de 0,2637

e 0,3745, entre urânio total e solúvel, respectivamente, e Y, consisten-

te, portanto, com a concentração deste elemento em xenotima. A existên-

cia de correlação positiva entre Ue, Nb, Y, Sn (Tabela XXV) é compatível

com a presença deste elemento na estrutura de minerais acessórios como

zircão e xenotima, freqüentes no granito em apreço.

Nos "riolitos" intrusivos foram identificados traços a apenas em

grãos de zircão totalmente metamictizado (Fotcmicrografias 29 e 30). Ape-

sar de a superposição não ser exata e haver pequeno deslocamento do de-

tector plástico para a esquerda, observa-se que nem todos os grãos de

zircão emitem radiações cr capazes de sensibilizar a película utilizada.

Este mineral foi analisado por microscopia eletrônica de var-

redura (BRCM-França), utilizando-se a técnica de elétrons retrodifundi-

dos, com a finalidade de se obter um contraste entre os números atômicos

dos elementos presentes na estrutura do zircão. A Fotomicrografia 31 re-

presenta a imagem global da rocha através de elétrons retrodifundidos,

onde as porções com colorações cinza-claro correspondem a minerais cons-

tituídos por elementos leves, com baixo número atômico, e aquelas com

colorações cinza-escuro e preta representam minerais compostos por ele-

mentos pesados.
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FOTOMICROGRAFIA 29. Opacos pontuais (zircão) metamictizados e impregna-
dos por óxidos de ferro. "Riolito" associado ao Gra-
nito Serra do Cararabel. N//

FOTOMICROGRAFIA 30. Traços de partículas a emitidos pelos minerais da
fotomicrografia anterior. Verifica-se ligeiro des-
locamento do detector para a esquerda. N//
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A análise de raio X efetuada nas placas escuras da fotomicrogra-

fia anterior , que representam os cristais de zircão da Fotcmicrografia

22,revela a presença de zircão torífero, can pequena quantidade de Hf e

Fe (Figura 66).

FOTOMICROGRAFIA 31.
Imagem por elétrons
retrodifundidos de
"riolito" associado
ao Granito Serra do
Carambel.As porções
com coloração cinza-
claro representam
minerais constituí-
dos por elementos
com baixo nume*o
atômico e as com
colorações cinza-
escuro a preto,
minerais compostos
por elementos com
elevado número
atômico.

FIG. 66 - DIFRATOGRAMA DE RAIO X DAS PLACAS ESCURAS DA FOTOMICROGRAFIA 31.

Outro ponto da rocha analisado por elétrons retrodifundidos (Fo-

tciiúcrografia 32) mostra, no difratograma de raio X, a presença de Th,

Fe, Ca, Si, Al e elementos terras-raras (Ce e Nd) (Figura 67), sugerindo

tratar-se de allanita. A repartição do Th pode ser vista na imagem ele-

trônica da Fotomicrografia 33, onde as porções com maior acúmulo de pon-

tos com colorações cinza-claro representam os sítios preferenciais de

localização deste elemento.
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FOTOMICROGRAFIA 32.
Imagem por elétrons
retrodifundidos da
fase mineral
(allanita ?)
portadora de Th,
Fe, Ca, Si, Al, Ce
e Nd. "Riolito"
intrusivo no Granito
Serra do Carambel.

FIG. 67 - DIFRATOGRAMA DE RAD X DA FASE MINERALÍ ALLANITA ?) MOSTRADA NA FOTOMI.
CROGRAFIA 32

Os coeficientes de correlação positivos observados entre Zr e

urânio fixo (0,4387),Zr e Th (0,2823) e Th e urânio fixo (0,7443) (Ta-

bela XXVIII) permitem afirmar que o zircão, além de Th, contém ainda urâ-

nio na sua estrutura, apesar de não identificado em análise de raio X.

Minerais acessórios de rochas granitõides são os principais con-

centradores de metais e componentes voláteis, sendo, portanto, fortes

indicadores da especialização metalogenética de complexos magmaticos e

do comportamento geoquimico do magma an cristalização. Nas últimas dé-

cadas os pesquisadores têm voltado sua atenção para .o estudo destas es-

pécies mineralógicas, sendo que, de todas elas, o zircão vem recebendo o

maior numero de trabalhos especializados. Ahrens (1965) estudou 72 es-

pecimens de zircões provenientes de rochas graníticas e concluiu que.
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FOTOMICROGRAFIA 33. Repartição do tório aa fase mineral da fotomicro-
grafia 32.
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apesar de grande proporção de U e Th estar, presumivelmente, armazenada

na estrutura do mineral como cations U4* e Th4* , não deve ser descarta-

da a possibilidade da presença de uranotorita lixiviãvel portadora destes

elementos, inclusa em zircão. Hurley e Fairbaim (1957) demonstraram

•.que a razão média Th/U em zircão é, cora freqüência, sensivelmente infe-

rior ã media da rocha granítica como um todo.

Pupin (1980) propôs uma classificação petrogenêtica de granitos

baseada na tipologia do zircão, considerando, sobretudo, os tamanhos e

formas de seus prismas e pirâmides. De acordo com o autor, três princi-

pais divisões surgem a partir da observação dos caracteres morfologicos

deste mineral: a) granitos de origem predominantemente crustal (subau-

tóctones e aluminosos); b) granitos híbridos originados a partir da in-

teração crosta/manto (granitos da série calco-alcalina e subalcalina) e

c) granitos derivados do manto (granitos da série toleiitica e alcalina).

A seqüência de cristalização do zircão a partir de magmas graníticos tem

como fator controlador preponderante o conteúdo em água da fusão. Se-

gundo Pupin (op.cit.), em magmas subsaturados em água, o zircão crista-

liza-se durante os estágios magmáticos iniciais e em magmas ricos neste

volátil a cristalização se processa desde os estágios iniciais ate a

formação de hidrozircões, ricos em U, Th, Y, dentre outros, na etapa

magmãtica final.

No Granito Serra do Carambeí os cristais de zircão encontram-se

freqüentemente com núcleos corroídos, impregnados por óxidos de Fe e os

bordos mostram, por vezes, indícios de corrosão, provavelmente em conse-

qüência de erosão química.

Embora não se tenta identificado a presença de traços a associa-

dos a este mineral no plúton em referência, a correlação positiva entre

Zr e U3Qj fixo (0,1090) (Tabela XXV) permite supor a existência deste

elemento radioativo incorporado a estrutura do zircão. A associação en-

tre ambos é usual, sendo comumente observada a substituição do U por Zr

na estrutura de pitchblenda (Forbes et ai., 1984).

Outra forma de ocorrência de urânio em rochas graníticas, além

dos minerais essenciais e dos resistatos primários, é aquela que se con-

centra ao longo de superfícies de fraturas, contatos entre os cristais,

zonas de alteração, dissolução em inclusões fluidas e fluidos intergra-

nulares, normalmente designada urânio intergranular ou interstícial

(Zielinski, 1979; Tieh et ai., 1980; Speer et ai., 1981), facilmente re-
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movida da rocha fonte. Wilson (1977, in Zielinski, op.cit.) classifica

o urânio intersticial em dois tipos: a) primário: desenvolve-se a par-

tir de limites entre os cristais, em clivagens , defeitos no retículo

cristalino, sendo distribuído, provavelmente, por fluidos metamórficos

ou hidrotermais, e b) secundário: adsorvido em água subterrânea por por-

dutos de alteração secundária como õxidos hidratados de Fe-Mn-Ti.

No Granito Serra do Carambeí o urânio intersticial, que repre-

senta a maior parte do elemento presente na rocha, conforme se comentou

no Capítulo V, ocorre principalmente sob a forma primária, sobretudo ao

longo dos planos de clivagens de feldspato potassico e no contato entre

os minerais essenciais.

Durante o intemperismo e erosão o urânio intersticial torna-se

altamente susceptível à hidrataçao e oxidação, sendo facilmente mobili-

zado à medida que tem início a desintegração e decomposição do granito,

ao contrário do urânio em resistatos, considerado imóvel durante a alte-

ração (vide item 4.2.3.4.3). 0 controle secundário da incorporação do

urânio é causado por processos oxidantes que atuam nos estágios tardios

do magma residual, como a alteração hidrotermal e ação de água meteórica,

propiciando a oxidação do íon tetravalente ao hexavalente, tido como

mais solúvel que o primeiro em magmas ricos em voláteis, e subseqüente

precipitação ao longo de falhas, fraturas e demais superfícies de fra-

queza, como conseqüência de mudanças nas condições físico-químicas, so-

bretudo pH e Eh, das soluções minera li zantes (Ragland et ai., 1967;

Stuckless et ai., 1977; Nakashima e Iiyama, 1983).

A alteração dos minerais formadores de rocha durante processos

tardi/põs-magmãticos faz cem que as concentrações de urânio atinjam ní-

veis 3 a 6 vezes superiores aos daqueles não alterados (Berzina et ai.,

1974). As alterações de microclínio e plagioclásio constituem ban exem-

plo disto, onde o urânio se encontra associado â serícita, saussurita e

caulinita.

A substituição de determinado mineral por outro ocorre como re-

gra geral nas porções periféricas do cristal e ao longo de fraturas,

procedendo dos bordos em direção ao centro. Entretanto a concentração

do urânio aqui não é uniforme, dependendo basicamente da intensidade e

da eficiência do processo. Exemplo disto são biotitas alteradas que

acumulam urânio nas partes marginais, entre superfícies de clivagens, an

inclusões microscópicas e em áreas onde se dá o desenvolvimento de mine-
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rais titaníferos, ôxidos e hidróxidos de ferro. No Granito Serra do Ca-

rambeí observou-se baixa densidade de traços a associados a superfícies

de clivagens de biotitas alteradas e, ainda, a minerais opacos (magneti-

ta?) inclusos nos mesmos. A presença de clorita, ao que tudo indica, não

desempenhou função importante na distribuição de radioelementos, uma vez

que amostras de granito com quantidades acentuadas deste mineral axibem

teores médios em Xi^Oi semelhantes, por vezes inferiores, àqueles onde a

sua presença se dá de forma pouco significativa.

A cloritização, bem como a hematitização da biotita nas vizi-

nhanças de falhas e fraturas, são comumente citadas como responsáveis

pelo enriquecimento em urânio em vários depósitos com interesse econômi-

co, principalmente aqueles do SW da Inglaterra (Tammemagi e Smith, 1975;

Simpson et ai., 1976; Hauseux, 1977) e na Carolina do Sul (Speer et ai.,

1981). Quando associado â superfície da biotita, ilmenita e magnetita,

o urânio é inicialmente aprisionado por processos de adsorção nas por-

ções alteradas dos minerais e subseqüentemente reduzido pela oxidaçao do

Fe2+ , enquanto a magnetita oxida-se para hematita, em sistemas com ele-

vadas fugacidades de oxigênio. 0 agente redutor estaria assim represen-

tado pelo Fe3* , oxidando-se para Fe3* e reduzindo U64 para U4* . Se a mi-

gração do urânio ocorrer sob a forma de carbonato complexo, a reação é

expressa, segundo Speer et ai. (1981), como segue: UOj (C03)3
4~ + 2Fe2* =

= UQ2 + FejO3 + 3CO2.

Além dos minerais opacos associados à biotita, notam-se no grani-

to em referência cristais alterados, can manchas de coloração castanho-

avermelhada a amarelada dispostos entre os constituintes da rocha, par-

cialmente translúcidos, semelhantes I ilmenita (Fotcmicrografia 34) e

que fornecem grande densidade de traços a (Fotomicrografia 35). Obser-

va-se que a radioatividade deste mineral não se distribui de forma homo-

gênea ao longo do cristal, havendo locais onde não se da a emissão de

partículas a. Baixa densidade de emissão foi, por outro lado, diagnos-

ticada CT grãos de opacos com hábito idiomõrfico (pirita?).

A fixação do urânio por adsorção é um mecanismo extremamente im-

portante e eficaz na interação dos fluidos com matéria orgânica, óxidos

e hidróxidos de Fe-Ti-Mn, zeSlitas e argilas, sendo que, depois de ad-

sorvido, o íon uranila (U** ) pode ser reduzido a U4* e precipitar como

uraninita ou coffinita ou simplesmente permanecer como íon hexavalente

adsorvido às fases supramencionadas.



FOTOMICROGRAFIA 34. Cristal de ílmenita parcialmente translúcida, inclu-
sa em feldspato potãssico do Granito Serra do Caram-
beí. N//

FOTOMICROGRAFIA 35. Traços de partículas a emitidos pelo mineral da fo-
Comicrografia anterior. N//
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No Granito Serra do Carambeí observa-se apenas correlação posi-

tiva entre urânio solúvel e FejCb, o que faz supor que as microfissuras

anastomosadas preenchidas por material castanho-avermelhado contenham,

além de óxidos/hidróxidos de Fe, elementos radioativos.

Em resumo, pode-se afirmar que o conteúdo total de urânio exis-

tente no Granito Serra do Carambeí e nos "riolitos" associados está re-

presentado pela somatória do: a) urânio contido em minerais alterados

(biotita); b) urânio em fases mineralõgicas acessórias (xenotima, zir-

cão e titanita) e c) urânio presente sob a forma de fases intersticiais

ou intergranulares (feldspatos e interstícios entre minerais),que em am-

bas as litologias compreende as maiores concentrações deste elemento.

Não obstante as diversas técnicas empregadas, não foi identifi-

cado nenhum mineral primário de urânio. Entretanto não deve ser total-

mente inviabilizada a possibilidade da existência de micro-inclusões de

uraninita ou pitchblenda em constituintes mineralogicos do Granito Ser-

ra do Carambeí e dos "riolitos" associados.

6.5.4 CONCLUSÕES PARCIAIS

Com base nas considerações feitas durante o desenvolvimento des-

te capítulo, têm-se como conclusões que:

a) diques de "riolitos11 intrusivos no Granito Serra do Carambeí

afloram preferencialmente na borda SW do plúton, mostrando controle ni-

tidamente litoestrutural;

b) as zonas uraníferas anômalas apresentam possanças modestas,

fornecendo, em afloramentos, registros radiométricos máximos de 600 cps;

c) no Granito Serra do Carambeí e "riolitos" intrusivos os ele-

mentos radioativos concentram-se tanto an minerais acessórios quanto em

essenciais, estes em proporções menos significativas;

d) a redistribuição do urânio por processos autometassomãticos,

tardi/pós-magmãticos ou supérgenos faz com que o elemento se associe a

Óxidos/hidróxidos de Fe ou se acumule nos interstícios dos minerais ou

em superfícies de clivagens, sobretudo em feldspato potássico e biotita

alterada;
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e) o urânio solúvel, intergranular ou intersticial representa as

maiores proporções do elemento presente tanto no Granito Serra do Caram-

beí quanto nos "riolitos" intrusivos;

f) a concentração total de urânio nestas rochas representa a so-

matória do elemento contido nas fases mineralogicas acessórias, nos pro-

dutos de alteração e nas fases intersticiais ou intergranulares.



CAPÍTULO VII
PERSPECTIVAS DE OUTRAS "MINERALIZACÕES"

O verdadeiro mieterio do mundo
é o visível, não o invisível.

OSCAR WILDE.
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7,1 INTRODUÇÃO

O Granito Serra do Carambeí e os "riolitos" associados mostram
concentrações anômalas em diversos elementos-traços alem do urânio, o
que, aliado ã elevada mobilidade geoquímica de alguns destes metais, tor-
na as rochas em questão fontes potenciais para concentração dos elemen-
tos que serão discutidos de maneira concisa a partir do próximo item.

7.2 POTENCIAL ESTANIFERO DO GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ
E DOS "RIOLITOS" ASSOCIADOS

Conforme discutido nos itens 4.2.3.3 e 4.3.3.3, tanto o Granito
Serra do Carambeí quanto os "riolitos" exibem concentrações médias em
Sn semelhantes aquelas verificadas em rochas potencialmente estaniferas.
Apesar de o teor de Sn não configurar-se num indicador geoquimico ampla-
mente confiável para o estabelecimento da especialização de dado granito
(Botelho, 1984), o Serra do Carambeí tem teor médio (x«19,6 ppn) compa-
rável ao de diversos corpos estaníferos portadores de cassiterita. A
concentração de Sn dos "riolitos", x * 163,1 ppn, é aproximadamente onze
vezes superior ã da sua encaixante e superior também ã de rochas grani-
tõídes de várias províncias estaniferas.

Não obstante as concentrações anômalas em estanho, as amostras
estudadas caracterizam-se pela ausência sistemática de cassiterita e, até
o memento, não foi referida qualquer ocorrência deste minério na região
em estudo. C estanho, quimicamente detectado, ocorre, pois, disseminado
na rocha, associado aos constituintes minerais, quer seja incorporado a

*

sua estrutura, quer cano adsorvido aos mesmos. De acordo com Flinter
(1971), o Sn é encontrado tanto sob a forma tetravalente, quando diva-
lent e, este último podendo substituir K*, Na4 ou Ca** na estrutura dos
feldspatos.
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Durante a cristalização do magma, este elemento ê capturado pe-
los minerais formados durante os estágios iniciais. Dentre os minerais
acessórios canumente observados em rochas graniticas, t i tanita e, segundo
Flinter (op.cit .) , o que mostra a maior capacidade em incorporar estanho,
juntamente com biotita, hornblenda e muscovita. Zircão, allanita e i l -
menita também podem comportar este elemento em suas estruturas. Petrova
e Legeydo (1965, in Flinter, op.cit.) dosaram 150 ppn Sn em um único
cr is ta l de allanita e 200 ppn e 46,5 ppm em duas ilmenitas.

A exceção de hornblenda, muscovita e allanita, osminerais supra-
mencionados acham-se em quantidades significativas no granito e nos"rio-
l i tos" aqui considerados, podendo ser todo este conjunto mineralógico o
responsável pelas concentrações anômalas de Sn.

0 espectro de distribuição em ETR destas rochas è semelhante ao
obtido em granitos estaníferos, conforme se comentou no item 4.5, cujo
padrão se nu-rca pela diminuição das TRL, aumento relativo das TRP e forte
anomalia negativa em Eu (Figuras 46 e 48), o que, na concepção de auto-
res franceses (Le Bel, 1984; Le Bel et a i . , 1984), constitui-se num cr i -
tério seguro para prospecção de Sn. No Grsnito Serra do Carambeí e nos
"rioli tos", tal assertiva não encontra respaldo, em virtude da inexis-
tência de processo de greisenização efetivo, capaz de extrair o Sn de seus
sí t ios preferenciais de localização e concentrã-lo em minerais favorá-
veis a extração. Mesmo os "riolitos", metassomaticamente mais evoluídos
do que a sua encaixante, com teores mais elevados em Sn e maiores propor-
ções de fluorita e serieita, atingiram estágios apenas incipientes de
transformações tardi/põs-magmáticas, que não levaram, contudo, àformação
de cassiteri ta.

0 processo greisenizante é definido por Scherba (1970, in Botelho
1984) como uma "transfoi^-i^àc pÓs-Mgníatica de rochas, a tü>nperaturfis
entre 500-300°C, sob a influência de soluções residuais ácidas, ricas em
si l ica , água e constituintes voláteis, conectadas com intrusões graniti-
cas", marcado por transfoimações mineralogicas tais como muscovitização,
silicificação, topazização, bayeritização, turmalinização, fluoritização,
magnetitização, hematitização, dentre outras, ocorridas pcuú pasáííà r.i-
croclinização e/ou albitização.

Apesar da presença no granito e nos " r io l i t c : " de fluorita, mag-
neti ta , hematita e turmalina, esta ultima observada apenas em lâmina del-
gada em amostras de "rioli tos", tais minerais não caracterizam, por s i
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sós, o processo de greisenização e as transformações tardi/pos-magmáti-

cas das rochas estudadas não atingiram estágios mais avançados capazes

de originar mineralizações em cassiterita.

7.3 CONCENTRAÇÃO DE URÂNIO EM ZONAS DE FRATURAS

A deposição de urânio hidrogenético ao longo de superfícies de
fraqueza é mencionada assiduamente em diversas regiões, onde, na maior
parte das vezes, as mineralizações condicionam-se aos principais linea-
mentos tectõnicos. Tal é o caso dos granitõides uraníferos de Sikar-
India (Narayan Das et ai., 1980, 1981), dos granitos leucocráticos e â
biotita de Wyoming (Stuckless et ai., 1977), de granitóides da Carolina
do Sul (Speer et ai., 1981), de granitos sericitizados de Portugal
(Bashan, 1982 a,bj, dentre outros.

As soluções mineralizantes concentram-se nos estágios finais do
resfriamento do plüton g*aiiítico, circulando através de condutos por meio
de fluxos dos mais variados tipos, onde são depositados, posteriormente,
os elementos an suspensão, em resposta a diminuição de temperatura e a
mudanças químicas, como pH e Eh (Gross, 1952; Stuckless et ai., 1977).

O aumento da concentração de urânio ao longo de zonas fraturadas
pode ser atribuído tanto ao mecanismo de alteração hidrotermal quanto à
reprecipitação por água meteórica. Qualquer que seja a forma do trans-
porte e a gênese do depósito, devem existir na rocha condições propícias
ã circulação do fluido. A abundância e a continuidade dos poros (permea-
bilidade) determinam o acesso de soluções oxidantes e ccmplexantes aos
sítios primários de localização do urânio para os locais onde se darã a
deposição secundaria do elemento; a extensão da porosidade e permeabili-
dade determinará a velocidade de transporte do urânio (Speer et ai.,
1981).

Desta maneira, tem-se que a formação de concentrações de dado
elemento requer a combinação de circunstâncias favoráveis. A rocha fonte
forneceria o suprimento de metais; um ambiente físico-químico adequado
permitiria a concentração seletiva dos mesmos numa fase fluida e esta,
por sua vez, migraria até regiões onde condições físicas e químicas fos-
sem apropriadas â disposição (White, 1974).



254

No Granito Serra do Carambeí e nos "riolitos" intrusivos não se

observaram, em nível de afloramento, zonas de fraturas que exibissem au-

mento na radioatividade em virtude de concentrações uraníferas. Entre-

tanto, as elevadas porcentagens de urânio solúvel destas rochas (68% pa-

ra o granito e 59,41 para os "riolitos" — vide Capítulo V ) , assim como

a presença de traços de radiação « associados a clivagens e microfratu-

ras em feldspato K, conforme discutido no item 6.5, abrem a possibilida-

de da existência de concentrações de urânio ao longo de zonas de fraque-

za numa escala mais abrangente, reforçando, conseqüentemente, a importân-

cia das falhas de gravidade no possível condicionamento de "mineraliza-

ções" secundárias.

Neste sentido, a determinação dos sistemas de fraturamentos e

falhamentos na área do granito em referência, bem como da evolução geo-

morfológica local e regional e dos fluxos de migração de soluções ricas

em urânio, faz-se necessária ao estabelecimento de locais propícios à

formação de depósitos secundários, tectonicamente controlados. No Capí-

tulo IV, item 4.2.4, já foram discutidos os principais sistemas tectôni-

cos existentes na área pesquisada.

7A URÂNIO TIPO "ROLL-FRONT"

Além da possibilidade da existência de "mineralizações" mencio-
nadas no item anterior, deve ser levantada em caráter especulativo, a
perspectiva da ocorrência na região de depósitos de urânio do tipo KolL-

^fLont. Tais depósitos, denominados também de oxirreduçao, caracterizam-
se pela presença de minerais de urânio na interface de zonas de oxidaçao
e redução em rochas altamente permeáveis, limitadas por horizontes im-
permeáveis (Dahlkamp, 1978, 1980). Os principais controles e parâmetros
genéticos são a existência de sedimentos elásticos continentais como hos-
pedeiros da mineralização, con mudanças nas condições redox ao longo de
jj/iowti ou zonas químicas, a proximidade de fontes portadoras de urânio e
a vigência de condições climáticas adequadas, representadas por períodos
de clima árido/semi-árido precedidos por clima tropical úmido.

Depósitos do tipo iolL-faon£ associam-se a arenitos arcosianos,
de origem fluvial ou não marinha, limitados por camadas pelí t icas, s i l -
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titos, folhelhos, pouco permeáveis, que atuam como tAa.ppi> estruturais
favoráveis à percolação e concentração de urânio. A parte alterada ou
oxidada do arenito é, freqüentemente, uma interdigitação do material
transportado por água meteõrioa em porções inalteradas da rocha, o que
confere a estes depósitos uma geometria típica. »

Em lateritas originadas sobre arenitos arcosianos das formações
Furnas e Ponta Grossa foram identificados, na região de Iporá-Amorinopo-
lis (Goiás), minerais uraníferos secundários que caracterizaram, junta-
mente com os parâmetros acima citados, depósito do tipo oxidação-redução
(Fernandes, 1983).

Situação geológica análoga â de Iporá-Amorinópolis ocorre na re-
gião em pauta, onde se verifica a existência de rochas graníticas com
concentrações anômalas de urânio, situadas na borda da escarpa do are-
nito Furnas, cujo fluxo de soluções mineralizantes migrariam das rochas
fontes em direção i bacia e depositar-se-iam em possíveis zonas de oxir-
redução no arenito. 0 clima local atual —temperado úmido — n ã o seria
favorável, teoricamente, a formação de depósitos do tipo tiolZ-^tioYvt, po-
rém Bigarella e Salamuni (1962) relatam a ocorrência de clima semi-árido
no Quaternário (Pleistoceno), anterior ao atual, propício, portanto, â
gênese de tais depósitos.

7.5 ANOMALIAS EM F, PB E ZN

Dentre os minerais acessórios presentes nas rochas estudadas, a
fluorita surge como um dos mais abundantes, ocorrendo tanto disseminada
quanto no preenchimento de veios e microfraturas. Os "riolitos" mostram,
comparativamente â sua encaixante, concentrações modais mais elevadas em
F, o que se traduz em maiores porcentagens de fluorita, que ocorre nes-
tas rochas sobretudo como preenchimento de microfraturas (vide item so-
bre Petrografia, 4.2.2).

Para melhor quantificação do potencial metalogenético destas ro-
chas, especificamente no que se refere ao flúor, o estabelecimento da
hierarquia de fases deformacionais, conforme mencionado anteriormente
para o urânio, e daquelas condicionadoras dos veios de fluovita é de
fundamental importância, visto que os maiores depósitos de fluorita do
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mundo são controlados por estruturas de tensão formadas ao longo das
margens de bacias estruturais (Van Alstine, 1976). A deposição de fluo-
ri ta relaciona-se geneticamente ao rifteamento, que propicia a ascensão
de fases voláteis portadoras de flúor originadas em profundidade.

Com relação aos elementos-traços, Pb e Zn, anômalos no Granito
Serra do Carambeí, tem-se que, além de ocorrerem em fases sulfetadas,
existe a possibilidade de estes metais associarem-se ao sistema de mi-
crofissuras anastomosadas observado an lâmina delgada e já comentado no
item 4.2.3.3. Segundo Gofii (1965), a liberação de quantidades importan-
tes de metais a partir de minerais e rochas ê feita com relativa facili-
dade, uma vez que os elementos-traços podem ser extraídos sem se des-
truir a rede cristalina dos minerais hospedeiros. De acordo com o autor
(op.cit.), maciços graníticos liberam ao longo do tempo geológico amaior
parte de seus metais em estado de traços pela simples ação de águas va-
dosas ou infiltração, o que transforma estas rochas em fontes potenciais
para extração.

7,6 CONCLUSÕES PARCIAIS

A partir do que foi exposto neste capítulo conclui-se que:

a) apesar de mostrarem concentrações anômalas em Sn e terem pa-
drão de distribuição em ETR semelhante ao de rochas graniticas minerali-
zadas em cassiterita, o Granito Serra do Carambeí e "riolitos" associa-
dos são marcados pela ausência de processos greisenizantes evoluídos, ca-
pazes de levar ã formação deste minério;

b) a existência de elevadas proporções de urânio solúvel nestas
rochas faz com que seja viável a ocorrência de concentrações uraníferas
ao longo de zonas de fraqueza;

c) o quadro geológico regional em que se situam o Granito Serra
do Carambeí e os "riolitos" torna possível o acúmulo de urânio ao longo
de zonas de oxirredução no arenito Furnas, configuramdo, hipoteticamente,
deposito do tipo KolL-inont\

d) concentrações anômalas de F, Pb e Zn sugerem a possibilidade
da existência, na área estudada, de pequenos depósitos destes metais,
facilmente lixiviaveis pela ação de águas vadosas.



CAPÍTULO VI11
SERIA 0 6RANIT0 SERRA DO CARAMBEÍ

EQUIVALENTE AO GRANITO URANÍFERO DE RÕSSIN6?

... Ainda que essas -pessoas nada saibam, crêem todas
saber alpuma coisa, enquanto que eu, ee nada sei, pelo
menos nao duvido disso, de modo que toda eesa superio-
ridade de sabedoria ... reduz-se unicamente a estar bem
convencido de que ignoro aquilo que não sei.

SOCRATES.



258

8 . 1 APRESENTAÇÃO

Can a formulação do conceito de tectônica de placas e tectônica
global, um numero cada vez maior de pesquisadores ten-se dedicado ao es-
tudo de regiões metalogeneticamente promissoras que no passado geológi-
co encontravam-se contíguas e atualmente, com a deriva continental,
acham-se separadas por extensas áreas ocenicas.

É mencionada freqüentemente na li teratura geológica especializa-
da (e.g. Toens e Corner, 1980) a possível contemporaneidade entre grani-
tos uraníferos pan-africanos do sudoeste da Africa com idades radiomêtri-
cas em torno de 500 m.a. e granitóides brasilianos do leste/sudeste da
América do Sul, que corresponderiam â extensão dos primeiros anteriormen-
te ã separação do Continente Gondwana.

A pesquisa efetuada pela CNEN/CPRM (1972, 1973), visando ã pros-
pecção de minerais radioativos na área do Cranito Serra do Carambeí, as-
sim como certas semelhanças petrográficas e cronológicas entre esta ro-
cha e o alasquito uraníf ero de Rõssing (Namíbia), motivou o estudo compa-
rativo destas unidades litológicas, reforçadas pelo seu posicionamento
geogrãfico-geológico dentro do contexto de extrapolação tectônica traça-
do para os segmentos Brasil-Africa (Figura 68). A possibilidade da con-
temporaneidade entre estes corpos graníticos vislumbrava a hipótese de
ser estabelecida, no lado brasileiro, a continuação de uma grande provín-
cia uraníf era. Entretanto parece ter havido, por parte dos primeiros
pesquisadores brasileiros, um superdimensionamento e uma expectativa exa-
cerbada quanto ao potencial metalpgenético do Grani to Serra do Carambeí,
visto que o mesmo se mostra, a julgar pelos dados ora disponíveis, inviá-
vel, sob o ponto de vista econômico, no que se refere à potencialidade
para radioelementos. Não obstante estes esclarecimentos iniciais, será
feita uma tentativa de comparação entre os dois granitos alasquíticos,
uma vez que foi este o intuito primeiro da presente dissertação e, ape-
nas com o desenvolvimento da pesquisa verificou-se que as semelhanças
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mínimas existentes entre eles não apontara para uma possível continuação
lateral da província uranífera de Rôssing.

AREA CRATONICA
REJUVENESCIMENTO DO EMBASAMENTO PRE-
CAMBRIANO SUPERDR/WLEOZÓCO INFERIOR

TECTONO -TERMAL

TERMAL

OROGÊNICO DA MARA

2 FAIXA DE DOBRAMENTOS RIBEIRA.

^SC" GR f l N l T 0 SERRA DO CARAMBEI

Jf R = GRANITO DE RÔSSINGI NAMIBA)

IOOO km

FtG.68 -REAJUSTE DOS CONT» NENTES AMERICA DO SÜL E AFRICA MOSTRANDO AS AREAS
CRATÔNICAS E AS ÁREAS DE EMBASAMENTO REJUVENE5Q0O(MODIFICADO DE PO.
R A DA, 1979)

8 . 2 GRANITO URANÍFERO DE RÜSSING
8 . 2 . 1 INTRODUÇÃO

Com a descoberta do deposito uranífero de Rbssing (Namíbia), as
rochas cristalinas passaram a ser encaradas como fortemente potenciais
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para a prospecção em urânio. Até então, somente os conglomerados, areni-
tos e xistos representavam fontes significativas deste elemento.

A existência de minerais radioativos na região foi identificada
inicialmente an 1928 por Peter e Margery Louw, através de determinações
auto-radiográficas em amostras coletadas na parte oeste do depósito, que
indicaram a presença de davidita [ (Fe++,RE, U, Ca, Zn,Th)6 (Ti,Fe*++,V.Cr)6

(O.OH)»] em pegmatitos. No período compreendido entre 19S5 e 1958, a
área esteve sob investigação de uma canpanhia sul-africana de mineração,
passando em 1966 para a Rio Tinto Sul-Africana Ltda., detentora dos direi-
tos de pesquisa. Os trabalhos desenvolvidos por esta empresa estenderam-
se de setembro de 1966 ate março de 1973, incluindo mapeamento geológico,
sondagens, pesquisas radicmétricas, alem de amostragens sistemáticas,
estudos de mineração, metalurgia e engenharia. A preparação e construção
da mina iniciaram-se em outubro de 1974, com o urânio sendo extraído a
partir de julho de 1976. Representa atualmente a maior mina de urânio cm
rocha granítica de todo o mundo e uma das maiores reservas conhecidas.

8.2.2 SITUAÇÃO GEOGRÁFICA

A jazida de Rbssing situa-se no deserto da Namíbia, distando

aproxijnadamente 55 km, em direção NE, da cidade de Swakopmond, a 600 me-

tros de altitude, sendo balizada pelo paralelo 22°26' Sul e pelo meri-

diano 15° 01' Este (Figura 69). Ton o seu nome emprestado da Montanha de

Rbssing, um típico inóelbe/ig de platô eluvial, profundamente entalhado

pelo r io Khan e seus tributários (Sarcia, 1976).

Fíg. 6 9 MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO DEPOSITO URANÍFERO DE ROSSING

t

NAMIBIA

DepáfitoUronlfero
at Rotting

BOTSWANA

RtpítHÍCodo
Af rioo do Sul
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8 . 2 . 3 GEOLOGIA REGIONAL

As rochas uraníferas do deposito de Rossing inserem-se no domí-

nio central do cintura orogênico Damara, de idade pré-cambriana supe-

rior, composto por r<- is fortemente dobradas, metamorfizadas e parcial-

mente migmatizad?•

0 cintjvao orogênico Damara enquadra-se no sistema pan-africano

de cinturcv- uetamórficos, tendo sido individualizadas aí duas ramifica-

ções: '> estendendo-se em direção NE, separando os cratons de Kalahari

e do >̂ o e a outra ruma en direção NK, acanpanhando a costa oeste afri-

ca: até o Gabão (Toens e Corner, 1980). Na porção oriental do cinturão,

'lartin (1965, in Von Backstrcm e Jacob, 1979) identificou uma fácies mio-

geossinclinal a NW e uma flcies eugeossinclinal nas porções central e

sul; esta última estende-se por 300 kn, com uma zona granítica central,

margeada a NW e SE por rochas metamõrficas de baixo grau.

0 quadro l i toestratigrifico para a região do deposito encontra-

se na Tabela XXXII. Os granitos alasquíticos mineralizados afloram fre-

qüentemente em danos gnaissicos e anticlinais, situados estratigrafica-

mente abaixo de espessas camadas de mármores e restri tos basicamente às

porções superiores da Formação Khan" e inferiores da Formação Rósslng

(Figura 70).

0 metamorfismo polifãsico Damara marcou-se por intensa formação

de rochas graníticas das mais variadas composições, sendo o granito-gnaisse

Red e o granito Salsn as duas suítes que melhor representam os processos

de granitogênese sin a tardí-cin ematicos. 0 primeiro engloba gnaisses

graniticos, granitos gnaissicos e granitos com coloração avermelhada,

exibindo normalmente xenolitps de augen-gnaisses do embasamento. Restrin-

gem-se exclusivamente a estruturas anticlinais e porções estratigrafica-

mente inferiores do Grupo Nosib, ostentando desta maneira marcante con-

trole estrutural-estratigráfico.

0 granito Salem está representado por granitos gnaissicos e gra-

nodioritos não porfiríticos, biotita-granitos, granodioritos porfiríticos

e leucogranitos (Von Backstrcm, 1979).

Granitõides intrusivos tardi a p5s-tectônicos incluem o batolito

Doukerhoek, 6tockí'de composição granítica e granodiorítica, pegmatitos

e granitos alasquíticos pegmatíticos mineralizados a urânio, cujo depó-

sito de Rossing é o melhor exemplo.



TABELA XXXtl, Quadro litoestratigráfico das rochas florantes na área do deposito uranifero de Rossing (modifica-
do de Berning et ai., 1976).
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FIG, 70 - LOCALIZAÇÃO DO DEPOSITO URANIFERO DE ROSSING NA

PORÇ/fo CENTRAL DO CINTURÃO OROGENICO DAMARA(Mo-

dificodo de Berning et o i . , 1976)
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Uma descrição mais minuciosa da história geológica regional de

Rõssing ultrapassa, evidentemente, os propósitos desta pesquisa, podendo

ser adquiridas informações complementares nas referências bibliográficas

listadas no final do texto. Particularmente em Smith (1965) encontra-se

extensa discussão a respeito da evolução dos conceitos estratigráficos

do Sistema Damara.

8.2.3.1 EPISÓDIOS METAMÓRFICOS

As rochas da região de Rossing foram submetidas a mais de um

evento metamórfico, podendo ser caracterizadas condições de metamorfismo

regional dinamotermal e de contato, con grande complexidade geológica

(Berning et ai., 1976).

Nash (1971) estabeleceu três pulsos metamórficos distintos para

o metamorf ismo regional, com o primeiro ocorrendo em temperaturas da or-

dem de 700°C e pressões de 6-8 kb, equivalentes às condições da fãcies

anfibolito do metamorf ismo do tipo Barrowiano; o segundo deu-se sob tem-

peraturas elevadas (675-750°C) e baixas pressões (3-5 kb), com metamor-

fismo do tipo Abukuma. O terceiro pulso corresponderia ao retremetamor-

fismo de natureza local. Tais pulsos foram designados respectivamente

Ml, M2 e M3. De acordo com o autor (op.cit.), os efeitos do metamorf ismo

de contato são mais visíveis quando as encaixantes dos alasquitos são

mármores da Formação Rossing, dando origem a corpos de escamitos com

paragênese mineralqgica, marcada por clinopiroxênio, granada calcífera e

escapolita.

Kroner et ai. (1978, in Toens e Corner, 1980) também consideram

como polifásica a história metamórfica do cinturão Damara. Para estes

autores, teria ocorrido, há 665*34 m.a.,um episódio metamorfico inicial,

culminando na formação de migmatitos e acompanhando as primeiras defor-

mações tectõnicas. Sawyer (1978, in Toens e Comer, op.cit.) estabelece

um outro período de metamorfismo, seguindo-se ao anterior, datado de

550 m.a., quando tiveram origem rochas graníticas intrusivas. Um evento

térmico final teria ocorrido na zona central do cinturão, responsável pe-

las rochas mineralizadas can idades em torno de 470 m.a.

Os alasquitos uraníferos de Rossing foram datados por Kroner e

Hawkesworth (1977, in Cuney, 1980), obtendo idade Rb/Sr de 468±8 m.a.,

cem razão inicial Sr*7/Sr$6 de 0,7592. Mar low (1983) fornece idade iso-
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crônica Rb/Sr em rocha total de 542±33m.a., com razão inicial de O,724±2

para alasquitos mineralizados situados na porção superior da Formação

Khan.

8.2.3.2 EVENTOS TECTÔNICOS

0 corpo granítico uranífero localiza-se no flanço norte de uma

estrutura sinclinõria complexa, situada entre a principal estrutura dó-

mica e os metassedimentos da Formação Khan, tendo sido identificadas aí

quatro fases deformacionais distintas, a saber: fase F1, com formação de

dobras isoclinais e foliaçao regional; fase F2 produziu intensa deforma-

ção e imprimiu o -fiend NE âs dobras com planos axiais de alto ângulo. A

fase seguinte, F3, ê também responsável pela disposição predominantemente

NE do cinturão, com geração de dobras abertas na parte SE da área e, fi-

nalmente,a fase F4 propiciou a formação de dobramentos dispostos NNE-NW,

controlando, ainda, o mplxcmznt dos grani tos uraníferos e correlacio-

nada, portanto, ao episódio térmico de 470 m.a. (Berning et ai., 1976;

Toens et ai., 1979; Toens e Corner, 1980). A importância desta última

fase de deformação pôde ser verificada em planos axiais de dobras e es-

truturas dômicas dos grani tos mineralizadosr exibindo todos a orientação

NNE. A imposição da fase F2, de desenvolvimento NE-SW, mascarou muitas

das evidências dos eventos anteriores (Berning et ai., op.cit.).

8.2.4 CARACTERÍSTICAS DOS GRANITOS ALASQUÍTICOS URANÍFEROS

Biotita-gnaisses da Formação Etusis e estratos metassedimentares

constituintes das formações Khan e Rõssing representam as rochas encai-

xantes preferenciais dos alasquitos uraníferos. Ocorrem no campo sob as

mais variadas formas de afloramento, indo desde veios ou diques estrei-

tos, concordantes ou não com as encaixantes, até grandes corpos irregu-

lares com contatos transacionais com as hospedeiras. Alojam-áe algumas

vezes ao longo dos planos axiais de dobras relacionadas ao evento F2,

Macroscopicamente são rochas com granulação média a grosseira,

nas quais o tamanho dos grãos varia de menos de 1 cm a mais de 5 cm, co-

loração variando de branca, rósea a avermelhada e texturas granítica,

aplítica, pegmatítica ou grafica, sendo que as estruturas zonadas, típi-
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cas de pegmatitos, encontram-se ausentes (Smith, 1965; Jacob, 1974 a, b;

Toens et al., 1979; Von Backstrõm e Jacob, 1979). Composicionalmente

tais litologias classificam-se como granitos e álcali-granitos, campos

3a, 3b e 2, de Streckeisen (1976). De acordo ÇOTÍ Jacob (1974 a), a colo-

ração pode, por vezes, servir como critério diferenciador entre as rochas

mineralizadas e as estéreis, visto que as primeiras são normalmente aver-

melhadas, em contraste com as cores brancas a róseo-pálidas das segundas.

De modo geral, a intensidade da cor è" proporcional ao grau de minerali-

zação» Porém existem exceções em alguns granitos mineralizados que os-

tentam cores esbranquiçadas. A relação entre teores anômalos em urânio e

mudanças na coloração da rocha foi observada não no Granito Serra do Ca-

rambeí, mas nos "riolitos" intrusivos, conforme se comentou em capítulos

anteriores.

Na porção central do corpo mineralizado são freqüentes xenolitos

de xistos e gnaisses em vários estágios de assimilação, concordantes com

a foliação das encaixantes, o que levou Berning et al., (op.cit.) a pre-

conizarem um omplazmtnt metassomatico passivo para as rochas alasquíti-

cas, intrud-'í?/í após o último grande evento metamórfico de alto grau

(500-550 m ;• do cinturão orogênico Damara.

A . / alogia essencial constitui-se de microclínio micropertí-

tico, qua t -> enfumaçado e plagioclásio (albita-oligoclãsio). Texturas

antipertít'^5 e intercrescimentos gráficos e mi rmequí ticos são comuns.

Os minerai • subessenciais, acessórios e secundários estão representados

por biotí i, normalmente cloritizada, muscovita, clorita, apatita, mona-

zita, zi'< So, titanita, granada, ilmenita, magnetita, hematita e fluori-

ta; por ezes podem ser encontradas pirita, calcopirita, bornita, mo-

libdenita e arsenopirita.

A partir de estudos microscópicos acurados e análises de raio X

objetivanuo a determinação de inclusões fluidas nos alasquitos uranífe-

ros de Rossing, Cuney (1980) individualizou três tipos de feldspato po-

tássico, quais sejam: um primeiro tipo estaria restrito ao núcleo de uma

geração de pertitas, podendo eventualmente ser encontrado associado a uma

segunda geração de pertitas; o segundo tipo relacionar-se-ia a cristais

bem desenvolvidos de microclínio mac lado, contendo ainda pertitas de pri-

meira geração, bem como veios irregulares de albita, sendo que, 'quando

esta ultima excede em abundância o microclínio, tem origesu a textura an-

tipertítica. 0 terceiro tipo de feldspato potãssico apareceria sob a
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forma de cristais milimétricos com macias reticulares cruzadas e porcen-

tagens inferiores de pertita.

Plagioclãsio (oligoclásio) encontra-se comumente alterado para

sericita±calcita; biotita apresenta-se como cristais vermiculares cas-

tanhos, alterando-se freqüentemente para clorita ou aiuscovita, com con-

seqüente formação de inclusões de ôxidos de Fe e Ti. Segundo Toens et

ai. (1979), os granitos mineralizados são geralmente mais ricos em felds-

pato potassico que os estéreis, nos quais predomina o plagioclãsio. Têm

também maiores proporções de zircão e biotita em relação às rochas não

mineralizadas, caracterizando-se estas pelo aparecimento de muscovita,

granada e turmalina.

Partindo das observações supramencionadas, Cuney (1980) concluiu

que a paragênese mineral primária de alta temperatura dos alasquitos te-

ria sido submetida a alteração parcial, originando associações posterio-

res típicas de temperaturas mais baixas, onde o primeiro tipo de felds-

pato potassico representaria relictos de ortoclasio preservados no núcleo

de cristais maiores, posteriormente transformados em microclínio. Veios

de albita, intercrescidos com feldspato potassico ou bordejando cristais

de oligoclásio, foram possivelmente acompanhados pela ordenação do felds-

pato potassico. As outras transformações que culminaram na formação de

assemMéias mineralogicas de baixa temperatura incluem a presença de cal-

cita, originada a partir de oligoclásio, o crescimento de muscovita em

feldspato potassico, oligoclásio e cloritização da biotita.

Uma característica geoquímica notável dos alasquitos de Rõssing

é a relação insofismável entre Ba e U. Considerando-se que o Ba pode

ser aprisionado na estrutura cristalografica do feldspato potassico, pro-

porções elevadas deste mineral, bem como a presença de plagioclãsio com

composições próximas as da fase albítica, representariam condições indis-

pensáveis à formação de minerais de urânio em alasquitos (Toens et ai.,

1979). A correlação positiva entre Ba e U é mostrada no diagrama da Fi-

gura 71. De acordo can Barnes e Hambleton-Jones (1978, in Toens e Corner,

1980), quando o plagioclãsio se torna mais cálcico, os alasquitos tornam-

se estéreis. Este fato implica conseqüentemente um alto grau de fracio-

namento da fusão residual. A relação Ba/U do Granito Serra do Carambeí

já foi comentada no'Capítulo V.

A associação freqüente de mineralizações uraníferas, ou simples-

mente um aumento das concentrações de urânio relacionadas a zonas de ai-
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teração potássica ja foi observada em rochas de composição granítica em

outras regiões além de Ròssing. No pluton granitico Helmsdale (Escócia),

Tweedie (1979) observou que onde a rocha se apresentava alterada, assu-

mindo colorações esverdeadas, era característica a sericitização do pla-

gioclásio, sendo acompanhada pela elevação dos teores de urânio (70 ppm,

a rocha não alterada com teores médios de 9 ppm), Pb (9-180 ppm), Zn

(47-95 ppm), além de valores de K2O entre 8 e 101, refletindo portanto a

intensidade da alteração sericítica nestas zonas. Foram observadas tam-

bém nestes locais a formação de muscovita e õxidos de ferro, ãs expensas

de biotita, e pequenas quantidades de caulinita, restrita a zonas de fra-

turamento. No Granito Serra do Carambeí verifica-se que o urânio asso-

cia-se a òxidos de ferro e, em amostras que exibiam intensa cloritização,

os teores médios eram semelhantes aos daquelas não alteradas.

Fig. 7L DIAGRAMA DA VARIAÇÃO DE URÂNIO VERSUS BARIO PARA ROCHAS DA AREA DE
RÕSSING (COMPILADO DE TOENS ET AL. 1979 1.
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Outra associação verificada ainda no granito Helmsdale refere-se

ã hematita e limonita com conteúdos elevados em urânio, tendo sido este

elemento adsorvido ã limonita produzida pela alteração da biotita, clo-

rita e magnetita (Tweedie, op.cit.).

No plüton granítico de Liberty Hill (EUA), Speer et ai. (1981)

observaram que certos mapas de traços de fissões em seções delgadas mos-

travam áreas com densidades de traços elevados, áreas estas que não coin-

cidiam com minerais uraníferos identificados microscopicamente. Estas

regiões representavam limites entre grãos, fendas ou zonas de alteração

onde o urânio se localizaria cano Ion ou molécula adsorvida, numa inclu-

são fluida ou ainda no reticulo cristalografico de determinado mineral.

0 urânio associado a cristais de magnetita evidenciaria a fixação por

adsorção a minerais secundários de ferro, seguindo-se a redução do mesmo

durante a oxidação da magnetita para formar hematita. Tais fases uraní-

feras não diferenciaveis presentes no corpo de Liberty Hill estariam re-

lacionadas a minerais e texturas que tiveram origem durante estágios

tardi a põs-magmáticos. Estas alterai les são comuns também em granitos a

biotita e em granitos a duas micas t~ric:ecidos em urânio, do Maciço

Central Francês (Coppens e Roubault, 1 60 F- ri ier e Ranchin, 1969; Moreau,

1977). No Granito Serra do íarambei e' r:« i itos"associados verifica-se,

este tipo de relação.

3.2.5 CONCENTRAÇÃO EM URÂNIO

8.2.5.1 DISTRIBUIÇÃO DA MINERALIZAÇÃO

A grande parte da mineralização uranífera de Rõssing, economi-

camente viável, ocorre em alasquitos intrusivos preferencialmente em pi-

roxênio-granada gnaisses e anfibolitos, na porção norte do corpo de mi-

nério e em anfibólio-biotita xistos, mármores da unidade inferior e cor-

dierita-biotita gnaisses na zona central, localizada no flanço norte do

sinclinõrio (Berning et ai., 1976).

Os corpos mineralizados ostentam colorações que vão do vermelho

ao castanho em superfícies alteradas, em nítido contraste com as cores

rôseo-pâlidas e castanho-claras dos corpos estéreis. Von Backstrõm e

Jacob (1979) notaram que, algumas vezes, as rochas não mineralizadas con-
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tinham xenólitos de biotita-xistos, sendo que as hospedeiras mostravam-se

com maiores teores de urânio que as próprias intrusões granlticas.

Os minerais uraníferos primários, uraninita e betafita, ocorrem

como cristais minúsculos, dispondo-se intersticialmente en quartzo, felds-

pato e biotita, com associação mais freqüente cora zircão e biotita. Se-

gundo Favali e Leal (1974), a reserva de Rossing foi estimada em 150.000

ton. U30b, com teores da ordem de 0,02 a 0,041 de LfeCfe ; Jacob (1974 a)

menciona a razão Th/U como sendo de 0,01 a 0,5.

Cuney (1980) afirma que somente uma pequena porcentagem da quan-

tidade total dos elementos radioativos presentes nos alasquitos encon-

tra-se relacionada aos minerais essenciais, sendo que a maior parte se

inclui em minerais acessórios tais como uraninita e zircão.

Atravcj de episódios de alteração deutérica, descritos detalha-

damente adiante, os minerais uraníferos primários dão origem aos minerais

secundários, sendo que em Rossing aproximadamente 401 do urânio encontra-

se nestes minerais, presentes sob a forma de gummita, uranofana, beta-

uranofana, torbernita, meta-torbernita, carnotita, metahaiweeíta e toro-

gumita (Berning et ai., 1976). Dentro da zona mineralizada as maiores

concentrações acham-se em núcleos ricos em biotita nos alasquitos, era

veios e diques, em alasquitos -restritos & planos -axiais de dobras, onde

as rochas graníticas substituíram anfibolitos e finalmente alasquitos si-

tuados estratigraficamente abaixo de camadas de mármores, tendo as mes-

mas atuado como verdadeira armadilha estrutural, impedindo o escape de

voláteis ricos em urânio (iteming et ai., op.cit.; Toens e Comer,

1980).

8.2.5.2 PRINCIPAIS MINERAIS PORTADORES DE URÂNIO

Uraninita é o principal mineral radioativo primário encontrado

an Rossing, presente sob a forma de pequenos cristais, cujo tamanho mé-

dio varia de 0,05 a 0,1 mm, inclusa en quartzo, feldspato e biotita ou

ainda intersticialmente, conforme dito acima. São comuns os hrlos de al-

teração ao redor de grãos deste mineral. Monazita associa-se, algumas ve-

zes, ã uraninita.

Betafita encontra-se como inclusões em quartzo e feldspato, en-

volta, via de regra, por cristais radiais. Zircão, apatita e titanita as-

sociam-se freqüentemente aos minerais radioativos; pirita, calcopirita,
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bornita, molibdenita, arsenopirita, magnetita, hematita e ilmenita são

encontrados ocasionalmente. Fluorita é um acessório comum.

Os minerais secundários ocorrem substituindo, in òi£u, grãos de

uraninita ou ao longo de fraturas, sob a forma de filmes delgados ou oca-

sionalmente como cristais minúsculos. De todos os minerais mencionados

no item anterior, beta-uranofana é o mais abundante, sendo identificada

tanto nos alasquitos quanto nas hospedeiras (Berning et ai., 1976).

8.2,5.3 PROCESSOS SECUNDÁRIOS DE ENRIQUECIMENTO

Estudos isotôpicos de U-Th-Pb em rochas granitóides mostram que

aproximadamente 931 do urânio original e lixiviado da rocha, sendo facil-

mente removido por soluções oxidantes (Rosholt e Bartel, 1969, in Speer

et ai., 1981). Urânio pode ainda ser transpoiLaao pur fluidos percolan-

tes através da redução do Fe2+, sulfetos ou matéria orgânica oi' removido

a partir de soluções pela adsorção em argilas, ôxidos-hidróxidos de

Fe-Mn-Ti ou matéria orgânica.

0 intemperismo de rochas graníticas já foi considerado por di-

versos autores como responsável pela redistribuiçao do urânio, principal-

mente aquele associado ã alteração limonitica da biotita, a seus subpro-

dutos de alteração hidrotermal, a vênulas de hematita e a zonas de alte-

ração potássica. Como muitos dos granitos portadores de urânio têm nor-

malmente baixos teores deste elemento, são necessários processos de en-

riquecimento posteriores ao emplacement a fim de que se possa verificar

a formação de mineralizações. Muitas vezes, a ausência de tais proces-

sos, preferencialmente ã lixiviação relativa do urânio, é a responsável

pela não existência de mineralizações emgranitos enriquecidos em urânio,

como é o caso por exemplo de rochas graníticas pré-cambrianas da Suécia

(Wilson e Akerblom, 1980) e provavelmente também do Granito Serra do Ca-

rambeí.

Os processos de enriquecimento secundário originaram as grandes

concentrações uraníferas em Rõssing, relacionando-se intimamente a zonas

de fraturamento e brechação. Conforme dito anteriormente, 401 do urânio

é aí encontrado em minerais secundários localizados ao longo de fraturas,

fendas, zonas de brechas ou entre os limites dos cristais.

Segundo Cuney (1980), não ê possível afirmar que a uraninita dos

alasquitos de tôssing se tenha cristalizado durante o estágio de altera*
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ção deutérica, sendo possível inferir que houve, isto sim, uma migração

do urânio no episódio deuterico ao longo dos planos da clivagem e ao re-

dor dos cristais de biotita, com posterior formação de clorita e sericita.

0 clima desértico da Namíbia contribuiu ainda para a preservação

e enriquecimento do deposito de Rõssing, com suas baixas precipitações e

escoamento, impedindo assim a diminuição dos teores em urânio. 0 nível

de erosão atua também como fator preponderante para manter o potencial

econômico do depósito onde o arrasamento que expôs os granitos minerali-

zados, situados anteriormente em níveis mais profundos, não foi suficien-

te para erodi-los por completo (Toens e Comer, 1980).

8.2.6 EVOLUÇÃO PETROLÕGICA DOS ALASQUITOS URANÍFEROS

Os processos evolutivos que culminaram na formação dos granitos

alasquiticos de Rossing tiveram origem a partir da fusão parcial, em con-

dições de ultrametamorfismo, de rochas do embasamento, bem como das li-

tologias sobrejacentes ao mesmo, agrupadas na Formação Etusis. Acredita-

se que estas rochas já possuíam inicialmente altas concentrações em urâ-

nio, sendo-assim-susceptíveis a processos posteriores de enriquecimento

(Jacob, 1974a, Jacob, 1978; Toens et ai., 1979; Von Backstrom e Jacob,

1979; Toens e Comer, 1980). Berning et ai., (1976) consideram os alas-

quitos como originados a partir da fusão de rochas do embasamento e de

quartzitos da Formação Etusis.

Durante a anatexia, os elementos incompatíveis, particularmente

urânio, foram incorporados a fusão em ascensão, atingindo condições de

equilíbrio gravitacional em níveis diversos da crosta, como função do

conteúdo em água, composição e temperatura. Os estágios de cristalização

fracionada e o aumento da fração aquosa com o desenrolar da anatexia pro-

piciaram a concentração do urânio na fusão residual, cristalizando-se

num estágio final como granito pegmatítíco alasquítico. De acordocom

Moreau (1977), a anatexia em condições catazonais superiores, como é o

caso de Rossing, iniciar-se-ia, preferencialmente, em zonas localizadas,

tais como zonas de alívio de pressão em regiões de dobramentos, em zonas

com altas concentrações em fluidos ou ainda em locais ricos em minerais

hidratados (anfibôlio, biotita). O magma formado desta maneira evolui-

ria, progressivamente, pela assimilação dos fluidos das encaixantes. No
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contato com rochas básicas e carbonatadas, que são as que melhor se pres-

tam â captura de voláteis, principalmente anions ácidos, verifica-se uma

queda progressiva da pressão da fase fluida no interior do alasquito,

iniciando-se, assim, o processo de cristalização.

Através de análises de inclusões fluidas secundárias em quartzo

destes alasquitos, Cuney (1980) concluiu que as mesmas representam fluidos

magmáticos aprisionados em condições òubòotidaò. Segundo o autor (op.

cit.), os sais contidos na fase fluida—NaCl e KC1 — tenderiam a dimi-

nuir a temperatura do òotiduò do magma alasquítico, ao passo que a pre-

sença de CQ2 atuaria contrariamente, elevando a temperatura. Com a queda

dos gradientes de pressão e temperatura os fluidos percolantes promove-

riam a alteração e posterior recristalização da assembléia mineralõgica

primária dos alasquitos, penetrando através de juntas, fraturas, planos

de acamamento, planos axiais de dobras e de foliação. 0 COi produzido

pelas reações dedescarbonataçao no contato com mármores teria como prin-

cipal efeito o aumento das concentrações de CQz na fase de vapor, levan-

do, conseqüentemente, a um aumento da temperatura do magma e diminuição

simultânea do conteúdo em água, refletindo, desta maneira, um aumento da

viscosidade. A elevação da temperatura do magma seria favorecida pelo

elevado- teor -em NaCl~(Moreau, 1977).

Berning et ai. (1976) creditam â diferença pronunciada de tem-

peratura entre os alasquitos e as hospedeiras como sendo responsável pe-

lo metassomatismo e metamorfismo de contato. Porém Moreau (op.cit.) pre-

fere explicar tais processos como resultado da atuação de fluidos alta-

mente ativos expelidos a partir do magma.

8.2.7 GÊNESE DA MINERALIZAÇÃO URANÍFERA

Os processos físico-químicos que levaram â cristalização de ura-

ninita nos alasquitos de Ròssing — aquecimento do magma -e mistura com

fluidos ricos em ft O, CO2 e NaCl— foram comparados àqueles responsáveis

pela gênese de depósitos do tipo "cobre pórfiro" (Cuney, 1980). Fluidos

ricos em NaCl e COj, bastante freqüentes em intrusões alcalinas, favore-

ceriam a solubilidade do urânio nestes magmas. A presença de Cl, F, Na,

K e sais duplos acarretaria forte partição deste elemento na fase fluída.
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Em líquidos silicãticos o urânio ocorre nao apenas no estado te-

travalente U 4 +, mas também sob a forma de complexos hexavalentes UO22* ou

pentavalentes UO2* (Calas, 1979). Apôs a cristalização, o urânio penta-

valente é destruído durante os processos põs-magmáticos, originando U4*

e l f . 0 urânio que permanece na fusão residual pode, em condições iub-

òotida&t originar minerais insolúveis assim como íons de uranila solú-

veis, ou minerais de urânio. 0 transporte do elemento dar-se-ia devido â

ação de fluidos aquosos oxidantes sob a forma de complexos solúveis de

iranila ( U 6 * ) : ^ 2 * ou fluoretos, fosfatos, carbonatos, sulfatos de ura-

nila, dependendo, evidentemente, dos anions disponíveis. 0 urânio te-

travalente seria primeiramente incorporado à estrutura dos minerais

acessórios como zircão, monazita, betafita, até que se esgotem todos os

elementos formadores destes minerais (Zr, P, Nb, Ta e t c ) . Se apôs isto

ainda persistirem quantidades disponíveis de U4*, haverá a cristalização

de uraninita magmática (Cuney, 1980). De acordo com Toens e Comer

(1980), em alasquitos com baixa fugacidade de oxigênio predomina ourânio

tetravalente e a cristalização da uraninita não requer condições reduto-

ras. Por outro lado, as rochas de composição alasquítica com elevada fOi

no estado magmãtico exibem U** , sendo este elemento expulso do magma du-

rante o seu aquecimento e impedindo a sua concentração na rocha. A satu-

ração em água, assim como parâmetros físico-químicos, representados por

precipitação de sulfetos de ferro, desempenham função primordial para a

ocorrência de corpos mineralizados em níveis estratigraficos específicos.

Os controles químicos e a existência de Viapò estruturais, representados

por camadas de mármores, foram decisivos na formação do deposito uraní-

fero de Ròssing.

Cuney (1980) afirma que em Ròssing U02 teria cristalizado ini-

cialmente em quantidades significantes no contato entre os alasquitos e

os mármores, ou seja, uuma primeira fase de aquecimento. UOj2+ , altamente

solúvel nos fluidos ricos em COj, migraria a partir de regiões mais pro-

fundas dos alasquitos através de fraturas ou descontinuidades dentro do

plüton já resfriado e também nas encaixantes metamórf icas. A precipita-

ção da uraninita dar-se-ia assim apôs a dissociação dos complexos con

carbonato de uranila e redução do U**. Para tanto as porções ricas em

biotita representariam superfícies de fraqueza por onde se faria a per-

colação dos fluidos, com Fe2* e sulfetos atuando como agentes redutores.

Depósitos do tipo veio são encontrados onde fluídos enriquecidos em CQj,
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, NaCl, F, fyS, dentre outros, ultrapassam o corpo alasquítico, sendo

detidos por barreiras de oxirredução.

Posto isto, conclui-se que a mineralização uranifera em Rõssing

tem como fatores propiciadores e controlantes a existência de metamor-

fismo de alto grau gerando condições anatéticas, níveis estratigráficos

representados, sobretiMo, por camadas de mármores, acidentes estruturais

que propiciaram a formação de superfícies de descontinuidades e fraturas

por onde se deu a circulação dos fluidos mineralizantes, além dos con-

troles físico-químicos supramencionados.

8.3 COMPARAÇÃO ENTRE 0 GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ
E 0 GRANITO RÕSSING

A partir do exposto nos parágrafos precedentes, conclui-se que

as semelhanças existentes entre os dois alasquitos em discussão são pou-

co significativas e triviais, não condizentes com a proposição da conti-

nuação lateral da Província Uranifera Pan-Africana. As principais dife-

renças dizem respeito à atuação, em Rõssing,—de processos tardia pós—

magnéticos, responsáveis pela redistribuiçao do urânio, processos estes

não observáveis no Granito Serra do Carambeí, ao ambiente geotectônico

regional, a intensidade da deformação tectônica, maior em Ròssing, ao

background geral mais elevado ncs alasquitos africanos e â influência do

clima desértico na preservação da mineralização. Na Tabela XXXIII faz-se

uma apreciação conjunta das principais características destes alasquitos.

Apesar de o Granito Serra do Carambeí não se mostrar potencial

para a pesquisa em radioemenentos, não deve ser refutada a possibilidade

da existência de "mineralizações" em zonas de falhas e também no arenito

Furnas nas imediações do granito, conforme proposição do modelo fiolt-

faont, citado em itens anteriores. Outros corpos; graniticos do Estado do

Parana podem ser interessantes para pesquisas em elementos radioativos,

sobretudo o granito Joaquim Murtinho (Figura 09), que mostra grandes

cristais de torbernita (Morrone, comunicação verbal).



TABELA XXXIII. Principais características do Granito Serra do Carambeí em comparação com o granito alasquitico de Rbssing.

CARACTERÍSTICA

Contexto geotectônico

Estilo estrutural

Episódio* de granitogênese

Metamorfiamo regional

Idade do TCtaaorfiaMo

Idade do granito aineralizado

Poeicionaatento tcctonicó do granito

Quirnsaa

Classificação

Textura •

XenôHtoa

Processos tardi/pôs-aagMticoa

Heutiti iação

Mineralogia

Distribuição do urânio

Teor ea (hO*

Cliata da região

GRANITO SERRA 00 CARAMKÍ

Facie* « iogeoss inc l inat

Ausência de doaos

"Cranitoa" sintectônicoa (Co»plexo Cunha-
poranga), tardi e pós-tectônicos

Onico evento, f í c i e s x i s t o verde

* 600 « . a .

5*3 a .a .

Põa-tectônico

Predoainanteaiente alça l i n o . Hyperaolvua

Tipo I (7) e A 1

Gquigranular

Ausentes

Ausentes

Fraca a ausente

KF-quarto - b i o t i t a - x e n o t i a » - f l ú o r i t a

Faaea i n t e r s e i c i a i s

x - 9,9 pp»

Tropical úaiido

GRANITO OE RtJSSING

Fãcies eugeoss inc l inai

Presença de demon gnã i s s i cos e a n t i -
c Unais

Granitóides sin, tardi e pót-tectônicos

Polifásico: fãcies anfibolito - xisto
verde

665*34 n.a.

468 «.a.

Tardi a pós-tec tônico

Alcalino. Subeolvue

Tipo S

Pegaatitica, gráfica

Total ou parcielaente assisti lados ê

Albiti**ç.ão, potassificação, Muscoviti-
zação

Intensa

KF - quart£o- plagioclísio - biotita -
zireão - «onatite - granada - sillimanita

Minerais primários e secundários

x - 200-400 ppa

Desêrtico



CAPÍTULO IX
GÊNESE DO GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ E

DAS ANOMALIAS URANIFERAS ASSOCIADAS

Não temoe maneira de transmitir o conheci-
mento de um conjunto complicado de aconte-
cimentoe simultâneos, a não ser descreven-
do-os sucessivamente, -e.assim acontece.que
todas as nossas descrições"são Jalhas^ de
princípio, devido â simplificação unilate-
ral, e têm de esperar até que possam ser
suplementadas, elaboradas e corrigidas.

SIGMUND FREUD.
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9.1 INTRODUÇÃO

A proposição de um modelo genético teórico para determinada ro-
cha ou grupos de rochas ígneas baseia-se, fundamentalmente, na aprecia-
ção conjunta de informações de campo e de dados litogeoquímicos que, com-
binados, levarão ao estabelecimento das suas condições de formação.

Para o Granito Serra do Carambeí a não-existência de dados geo-
cronológicos, especificamente razão inicial Sr87/Sr"*, de dados isotópi-
cos referentes a oxigênio e hidrogênio e a ausência de estudos de micro-
termametria referentes a inclusões fluidas, dificulta a discussão e pre-
cisão dos seus processos de formação. Serão utilizadas aqui somente as
informações petrográficas, petroquímicas e petrológicas mencionadas no
decorrer dos capítulos precedentes, através das quais procurar-se-á es-
tabelecer um panorama comparativo com modelos e classificações ccmumen-
te citados.na literatura especializada.

9.2 GÊNESE DO GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ
E DAS INTRUSIVAS ASSOCIADAS

Conforme se comentou no item 4,2.3.2, referente à Petroquímica
dos elementos maiores do Granito Serra do Carambeí, o plutcn em questão
apresenta características parciais de granitõides dos tipos, I e A. Re-
lembrando" o caráter pouco funcional destas classificações, devem-se res-
saltar também as mudanças na composição química da rocha em virtude de
fenômenos intempéricos, que dificultaram o estabelecimento preciso de al-
guns parâmetros.

As razões entre dois ou mais õxidos utilizados por diversos au-
tores aparecem aqui como fator restritivo ao enquadramento do granito
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nestas séries, visto que as alterações mais acentuadas foram observadas

justamente em elementos maiores.

De acordo com Collins et ai. (1982), granitõides do tipo A for-

mam-se a partir da fusão parcial de granulitos felsicos na crosta infe-

rior, cuja fonte deve mostrar-se enriquecida em flúor e/ou cloro, em-

pobrecida em água e apresentar quartzo, feldspato potâssico e plagioclã-

sio em fases individualizadas ou cano componentes normativos. Caracteri-

zam-se estas rochas por apresentarem concentrações elevadas de SiOj,

NaíO, K2O, Rb, Th, U, Zr, Be, Li, B, Ta, Nb, Sn, Y e Zn, presentes tam-

bém no Granito Serra do Carambeí em teores anômalos, sobretudo os ele-

mentos- traços. Além destas similaridades, o granito tem em comum com as

rochas do tipo A a ausência de xenõlitos, o caráter hyp&iòolviu e conse-

qüentemente a cristalização em condições de temperatura elevada, os bai-

xos teores em FeaOj, MgO, CaO, Ba e Sr e a presença de "riolitos" coge-

néticos associados. Segundo os autores suprarreferidos, altos teores de

elementos-traços como Nb e a baixa abundância em CaO são compatíveis cem

o modelo de fracionaroento.

Considerando o tAend normal de cristalização fracionada, tem-se

que elementos maiores como TiOj, MgO, MnO, FeO e CaO tendem a se concen-

trar nas fases iniciais relativamente aos diferenciados tardios, mais

ácidos. Elementos-traços como Rb, Sn, Th, U, F, Li, Ta e W, devido ao

raio iônico elevado, mostram comportamento diverso. No grafico da Figura

72 foram plotadas as concentrações de TiOj, MnO, MgO, FeO, Zr, Sn, Rb e

UaOa para o Granito Serra do Carambeí e "riolitos" associados, estando o

Complexo Grani tic o Cunhaporanga apenas como exemplo de rocha mais bási-

ca, apesar de não pertencer ao processo de diferenciação do granito em

referência.

Nota-se a partir do exame do gráfico que TiOj, M T O e, secundaria-

mente, FeO estão, em média, mais concentrados no granito, relativamente

aos "riolitos", que representam os termos leucocráticos mais evoluídos.

0 estanho, l^O», Rb e Zr — este ao contrário do esperado — enriquecem-

se nos "riolitos".

As elevadas concentrações de Zr e Nb nos "riolitos" comparativa-

mente ao granito encaixante sugerem ter o líquido final da evolução com-

posição alcalina (Na2O + K2O * 9,01); no granito esta razão situa-se em

tomo de 81, tendendo â subalcalinidade. 0 zircônio concentra-se pre-

ferencialmente em magmas residuais com elevada proporção de feldspato
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alcalino (Goldschmidt, 1954, in Bowden, 1966) e Nb acumula-se, via de

regra, em diferenciados tardios (Butler e Smith, 1962).

De acordo conn Korzhinsky (I960, in Bowden, 1966), a atividade dos

ãlcalis regula a atiy idade dos demais componentes químicos, onde qualquer

variação no comportamento químico de Na3O e KaO acarreta mudanças na pa-

ragênese mineral.

Observa-se comumente estreita relação entre o conteúdo em Zr e o

coeficiente agpaítico I(Na + K)/Al, em proporções atômicas], este último

usado como expressão quantitativa da alcalinidade (Bowden, op.cit.). 0

aumento nas condições de alcalinidade faz-se acompanhar pelo aumento da

solubilidade do Zr, impedindo assim a cristalização do zircão nas fases

iniciais.

A aplicação deste princípio ao Granito Serra do Carambeí e"rio-

litos" (Figura 73) não se mostra totalmente compatível com o preconizado

por Bowden (op.cit.), visto que ambos os grupos de rochas apresentam

coeficientes agpaíticos, grosso modo, semelhantes e concentrações de Zr

mais elevadas nos "riolitos". Entretanto, ao se utilizarem apenas as

porcentagens moleculares de Na30 e KjO, descartando AI2Q3 (Figura 74) ob-

serva-se comportamento diverso, com os "riolitos" apresentando, em média,

maior concentração tanto de ãlcális quanto de Zr. Ao que parece a razão

(NajO + KiO) influenciou, nas rochas em discussão, a distribuição de Zr e

de outros elementos-traços como U 30 â, conforme será abordado no próximo

item.

Collins et ai. (1982) afirmam que metais de transição, lantaní-

deos e actinideos podem formar complexos de alta coordenação pela adição

de ions alcalinos, dando origem a complexos do tipo Nas TaF», NaiNbF7 ,

NajUFe e KCeF4 . Elevadas concentrações de Zr em fusões peralcalinas

relativamente as peraluminosas são tidas como resultante da presença de

Na e K associadas a estruturas de alta coordenação em fusões aluminossi-

licãticas do tipo A, conforme afirmado por Bowden (1966); o excesso de

ãlcalis aumenta a solubilidade e a mobilidade relativa do Zr, ocasionando

a formação de complexos ãlcali-zircono silicáticos, segundo a reação

(Na,K)2O • SiOj + ZrQ,* (Na,K)2ZrSiOs.

Conseqüentemente, o excesso de ãlcalis favorece o desenvolvimento

do complexo, aunentando a concentração de Zr na fusão.
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FI6. 73 - CORRELAÇÃO ENTRE O COEFICIENTE AGPAÍTICO E A CONCENTRAÇÃO EM Zr PARA 0
GRANITO SERRA DO CARAMBEI E "ROUTOS" INTRUSIVOS CÍRCULOS REFEREM.SE A AMOS
TRÁS DE SUBSUPERFIQE-,SETAS-COLOCADAS-SOBRE.ALGUMASAMQS1RAg-PE»^fttObfr--
TOS INDICAM QUE A CONCENTRAÇÃO EM Zr DESTAS ROCHAS SITUA-SE ACHA DEXXJOf

No caso dos "riolitos" intrusivos no Granito Serra do Carambeí
parece haver ocorrido processos semelhantes aos citados acima, visto que
cations can Ta, Nb e ü, dentre outros, ocorrem na rocha em concentrações
anômalas e, conforme dito anteriormente,. foram influenciados pela razão
de alcalinídade. Não fosse a atuação de fenômenos intempíricos, tal in-
fluência poderia ser efetivamente mais marcante do que a mostrada nos
gráficos das figuras anteriores.

Alem dos elementos-traços supramencionados, o Zn também tem a sua
concentração controlada de forma direta pela alcalinidade da fusão, sen-
do também outro metal a ocorrer em teores anômalos nos "riolitos".

Ao lado do controle exercido no comportamento destes elementos,
o excesso de ãlcalis em magmas do tipo A pode propiciar a formação de
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complexos cano NajZrFé eNajZrF;, especialmente se a concentração do

fluõr é elevada. A remoção de F da fusão desestabiliza o complexo aci-

ma, resultando na precipitação de zircaò (Collins et a i . , op .c i t . ) .

Zf(ppm)
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e
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06. 74- VARIAÇÃO DA RAZÃO (No20 • Kg) )'vERSUS" Zr PARA 0 GRANITO SERRA DO CftRAI
BEI E RIOUTOS.CÍRCULOS REFEREM.SE A AMOSTRAS DE SUBSUPERFÍCIE. AS SE
TAS ÇOUDCADAS SOBRE ALGUMAS AMOSTRAS CE RlOLITOSlTINDCAM QUE A CONCI
TRAÇÃO EM Zr DESTAS ROCHAS SITUA-SE ACIMA DE OOOppm.

O caráter hypeMolviu do Granito Serra do Carambeí atesta a sua
origem a partir de magmas sob condições de elevadas temperaturas. O
feldspato sódíco, presente como componente pertítico durante o resfria-
mento, indica que a rocha se cristalizou a temperatura acima do òotviu
no sistema binário NaAlSi3O,-KAlSijO», provavelmente entre 600 e 900°C
(Tuttle e Bowen, 1958).

Segundo Martin e Benin (1976), diferenciados félsicos de suítes
não orogénicas, empobrecidos em CaO e MgO e hypvuolviu, mostram granu-
lação média a grosseira, com os grãos' exibindo normalmente 7 mm. A mine-
ralogia hypüuolvui pode formar-se a pressões superiores a 2,5 kb, desde
que PHjO se mantenha em valores baixos, ou seja, líquidos graniticos re-
lativamente secos originam produtos hypvuolwu sob elevadas pressões.
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Com base en» informações petrolôgicas obtidas no item 4.2.3.2,

tait-se que o Grani to Serra do Carambeí originou-se em condições de pres-

são entre 1 e 2 kb e temperaturas superiores a 700° C. A baixa disponibi-

lidade da fase hidratada é refletida no plúton pela proporção pouco

significativa de minerais hidratados e pela ausência de facies pegmatí-

tica (item 4.2.2).

0 influxo de fluidos aquosos em sistemas hypeAóolvuò é responsá-

vel pelo aumento do grau de ordenação do feldspato potassicc, da altera-

ção e turvação destes minerais e da alteração dos mãficos (Martin e

Bonin, op.cit.). Aliadas a tais características, encontram-se ainda aque-

las citadas por Taylor (1977) e Sheppard (1977) — item 4.2.2 — e que,

combinadas, conduzem ã hipótese da entrada tardia de água (meteõrica ?)

no Grani to Serra do Carambeí.

A consangüinidade entre o granito e os "riolitos" intrusivos já

foi comentada no item 4.5, referente ã assinatura em EfR. De acordo com

Le Bel (1983), o padrão de distribuição de ETR caracterizado por anomalia

negativa de Eu, diminuição de TRL e aumento relativo de TRP é comumente

observado em rochas granitõides derivadas de cristalização fracionada de

rochas básicas em ambiente irfracrustal que conduz â geração de pluto-

nismo predominantemente calco-^alcalinò pela fusão de crosta pré- existen-

te; os termos leucocráticos finais mostram indícios de saturação em flui-

dos, ricos sobretudo em Cl e C03.

Anomalia negativa de Eu, conforme observado nas rochas em questão

(Figuras 46 e 48), é, por vezes, atribuída a gênese por processos de di-

ferenciação (McCarthy e Hasty, 1976) ou ainda à ação de fluidos tardios

atuantes durante a cristalização de fusões graníticas (Fowler e Doig,

1983; Taylor e Fryer, 1983).

A ausência de variações petrográficas significativas, aliada ã

homogeneidade da granulação e a inexistência de xenolitos e/ou autólitos

que pudessem conduzir ã proposição de mecanismo de intrusões múltiplas

para o Granito Serra do Carambeí, atestam, em conjunto, que o plúton te-

ve origem a partir de um pulso único.
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9.3 GÊNESE DAS ANOMALIAS URANÍFERAS

O urânio, como elemento litõfilo, tende a acompanhar o Vtznd de

diferenciação magmática, onde as suas maiores concentrações se acham em

rochas com conteúdos elevados de SiO3, acumulando-se em diferenciados

ácidos e alcalinos enriquecidos em Na e K (Turovskii, 1957; Wedepohl,

1969).

Considerando-se o fato de o Granito Serra do Carambeí apresentar

elevado background geoquünico, o acúmulo de urânio nos termos leucocrá-

ticos finais, representados pelos "riolitos", ê consistente com o afir-

mado no parágrafo precedente. Parte dos elementos radioativos presentes

no magma foram aprisionados inicialmente nas fases acessórias primá-

rias, permanecendo o restante fracionado no líquido magmático tardio,

conforme se comentou no Capítulo V.

A razão de alcalinidade da fusão, além de controlar a distribui-

ção dos elementos-traços mencionados no item anterior, exerceu certa in-

fluência no comportamento do urânio nas rochas analisadas. Na Figura 75,

nota-se que os "riolitos" intrusivos no Granito Serra do Carambeí, mais

enriquecidos an U3Oa , têm também, em média, maiores valores de (NajO+KjO)

do que a sua encaixante.
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FIG. 7 5 - GRAFICO DA VARIAÇÃO DE ( Na2O«K^))aVERSU8N URÂNIO TOTAL RARA 06RANITI
SERRA DO CARAMBEÍ E " R I O U T O S " ASSOCIADOS CÍRCULOS INDICAM AMOSTRAS DE
SUBSUPERFÍOE.
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Evidências geoquímicas e de campo sugerem a não existência de

mineralizações econômicas significativas nas rochas da área pesquisada,

onde os elementos derivados da fusão por remoção por processos de fra-

cionamento, e provável interação posterior com água meteôrica, não foram

submetidos a fenômenos tardi/põs-magmáticos de vulto, capazes de acumu-

lá-los.

De acordo com Fehn et ai. (1978), a força motriz responsável pela

redistribuição hidrotermal de metais dentro de um plúton granítico é

tanto o conteúdo térmico inicial do corpo quanto a adição posterior de

calor a partir de distúrbios térmicos. Plutons com conteúdos anômalos em

elementos radioativos, como o Granito Serra do Carambeí, estão sujeitos

ainda a anomalias térmicas produzidas pela desintegração radioativa do

potássio, urânio, tôrio e seus produtos radiogênicos. Para que se dê o

processo de convecção hidrotermal, o fraturamento da rocha é indispensá-

vel, criando condições favoráveis ao desenvolvimento da permeabilidade.

A utilização da geoquímica de ETR fornece dados fundamentais

acerca de espécies aniônicas (F~, Cl", CO3
2", etc.) responsáveis pelo

transporte de metais em sistemas de origem hidrotermal. A concentração

de urânio em soluções aquosas é influenciada pela presença de agentes

complexantes adicionais, sendo comumente o flúor descrito como dos mais

importantes (Rich et ai., 1977).

McLennan e Taylor (1979) e Taylor e Fryer (1982) afirmam que es-

pectro de ETR marcado por depleção de TRL e enriquecimento relativo em

TRP evidencia a presença ativa nos fluidos hídrotermais de espécies aniô-

nicas cano F~ ou C03
3~, com as quais as TRP tendem a formar complexos.

As condições de pH influenciam consideravelmente a solubilidade dos ETR,

sendo que em ambientes com baixos valores de pH as TRL, juntamente com

Eu3*, são mais solúveis, ao passo que em soluções contendo Cl" as TRP são

progressivamente menos solúveis.

A deposição do urânio em virtude da destruição de complexos com

C03
2" — devido ao abaixamento da atividade do ânion em conseqüência da

precipitação de carbonates — faz-se acompanhar por enriquecimento ex-

tremo em TRP; a acentuada depleção em TRL indica que o CQj2" representa

a única espécie anionica importante envolvida no transporte do urânio. 0

Cl" é comumente invocado para explicar o enriquecimento em TRL (Taylor e

Fryer, 1982).
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O padrão de distribuição de ETR mencionado acima, e que se ob-

serva nos "riolitos" intrusivos no Granito Serra do Carambei (Figura 48),

foi descrito por McLennan e Taylor (op.cit.) em rochas metassedimentares

da Austrália enriquecidas em urânio, onde o metal e os ETR foram trans-

portados juntos num fluido hidrotermal como complexos carbonaticos solú-

veis. Nos "riolitos" em discussão observa-se correlação inversa (-0,0367)

entre urânio total e tõrio (Tabela XXVIII), o que, â primeira vista, po-

deria sugerir que o urânio foi transportado primariamente em solução co-

mo U6*. A presença de carbonato e flúorita seria sugestiva do transporte

do metal como íon uranila (U02
J* ) associado a complexos carbonáticoõ í./ou

complexos de flüor-uranila. Estudos de inclusões fluidas e geoquómica

isotópica mostram-se indispensáveis à caracterização do fluido transpor-

tador e das condições físico-químicas do transporte e deposição.

Se o urânio encontra-se em movimento dentro de um sistema hidro-

termal, mudanças nas condições de pH e Eh podem acarretar a sua precipi-

tação. Reações que levem ao aumento do pH em zonas de fraturas conduzem

ã deposição do metal juntamente com oxidos de ferro ao longo de fendas e

microfissuras, originando o tipo de distribuição descrito previamente no

Capítulo V. A cristalização de magnet ita também afeta as condições fí-

sico-químicas e influi na precipitação do urânio (Stuckless et ai., 1977).

A alteração do feldspato potássico, que no caso específico do

Granito Serra do Carambei associa-se â distribuição do urânio (item fe 5),

tem sido comumente relacionada por diversos autores (v.g. Tweedie, 1979),

â formação de oxidos de ferro ao longo de imperfeições estruturais den-

tro do cristal durante a atuação de eventos hidrotermais.

9 .4 CONCLUSÕES PARCIAIS

a) O Granito Serra do Carambei teve origem a partir de magma
subsaturado em água, em condições de elevadas temperaturas e pressões
entre 1 e 2 Icb. O excesso de álcalis desempenhou função primordial na
repartição de certos elementos-traços, onde tal influência se fez notar
de forma mais direta nos termos leucocraticos finais;

b) a razão molecular Qia^O + KJO), preferencialmente ao coefi-
ciente agpaítico, controlou a distribuição de elenentos-traços como Zr
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e ikO», dentre outros, nos "riolitos" intrusivos no Granito Serra do Ca-

rambeí;

c) a origem mais plausível para as anomalias uraníferas verifi-

cadas nos "riolitos" diz respeito ao enriquecimento do>metal no líquido

leucocratico final da cristalização magmatica, favorecido pelas elevadas

concentrações de alcalis e flúor; o ían CDi2' pode também ter sido ou-

tra espécie aniônica a controlar a distribuição do urânio nestas rochas.



CAPÍTULO X
CONCLUSÕES FINAIS

A última coiea que eu me prometeria seria, "me-
lhorar" a humanidade. Por mim não são erigidos
novoe ídolos; os velhos que aprendam o que ê ter
pernas de argila. Detvubar xdolos — isso, sim,
jã faz parte de meu oficio.

NIETZSCHE.
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a) Na área onde se insere o Granito Serra do Carambeí afloram as

unidades litolõgicas representadas pelo Complexo Granitico Cunhaporanga,

pré-cambriano, pela seqüência vulcânica ácida eopaleozóica do Grupo Cas-

tro e pelos arenitos devonianos da Formação Furnas. Diques de rochas bá-

sicas, de idade mesozóica, cortam indiscriminadamente toda esta seqüên-

cia;

b) o Complexo Granitico Cunhaporanga mostra comportamento multi-

faciolõgico variado, aflorando na área em fácies porfirõide e equigranu-

lar leucocrática. A caracterização petroquímica destas fácies é preju-

dicada pela textura das rochas e oscila entre granodiorito, quartzo-mon-

zonito e granito, cujo posicionamento se deu em condições tardi a põs-

tectônicas. Estas rochas devem ser pesquisadas tendo-se em mente o ca-

ráter altamente diferenciado e heterogêneo do Complexo, onde os diversos

plutons que o compõem representam unidades textural e composicionalmente

distintas entre si;

c) o Granito Serra do Carambeí constitui um pluton homogêneo do

ponto de vista estrutural e petrográf ico. Insere-se totalmente no Com-

plexo Granitico Cunhaporanga, com contatos de natureza predominantemente

tectônica, em área aproximada de 33 km2 e direção geral NE-SW;

d) a faciologia do Granito Serra do Carambeí encontra-se repre-

sentada por única fácies magmâtica primária, onde o granito hololeucocrã-

tico dominante compõe-se mineralogicamente de feldspato potassico micro-

pertitizado, quartzo e proporções de biotita inferiores a li. Os aces-

sórios mais usuais são fluorita, xenotima, zircão e titanita;

e) o Granito Serra do Carambeí enquadra-se no grupo de rochas

graniticas ricas em silica, com média entre 74 e 761 SiOj, A composição

química do plúton exibe mudanças consideráveis em virtude da atuação de

processos intempéricos, sendo as maiores alterações observadas nos ele-

mentos maiores. 0 seu quimismo, aliado aos aspectos petrográfícos, per-
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mite situá-lo como tipo intermediário entre granitóides do tipo I e A,

pertencente à série magnetita e com caráter hypVL&olvuA;

f) dados petrolôgicos atestam condições de temperatura superio-

res a 700° C e pressões entre 1 e 2 kb como vigentes durante a formação

do Granito Serra do Carambeí, tendo-se originado a partir de material

parental com quimismo predominantemente alça lino, subsaturado em água e

outros componentes voláteis;

g) diques de "riolitos" intrusivos no Granito Serra do Carambeí

ocorrera em maior abundância na borda SW do pluton, posicionados em dire-

ções, por vezes, ortogonais entre s i e com espessuras que variam de pou-

cos centímetros a 25 cm;

h) os "riolitos" exibem composição química variável an função da

existência de processos intempericos. Uma vez que tais rochas represen-

tam os termos leucocráticos tardios dentro da evolução do Granito Serra

do Carambeí, nota-se enriquecimento em elementos-traços como Sn, Rb, Li,

Nb, Y, Zr, Ta, W, U e Th, relativamente a sua encaixante;

i) o padrão de distribuição de ETR do Granito Serra do Carambeí

caracteriza-se por acentuada anomalia negativa de Eu e pela horizontali-

dade do espectro, típico de rochas altamente evoluídas, cuja gênese se

deu por diferenciação;

j) o espectro de distribuição de ETR dos "riolitos" assemelha-se

ao da sua encaixante, reforçando a consangüinidade entre ambos. Marca-se

pela anomalia negativa de Eu, bastante acentuada, pela diminuição dos

TRL e aumento dos TRP;

1) riolitos do Grupo Castro mostram padrão de distribuição de ETR

consideravelmente distinto daquele exibido pelos "riolitos" intrusivos

no Granito Serra do Carambeí, inconsistente, portanto, com a proposição

de cogeneticidade entre ambos;

m) no Granito Serra do Carambeí e "riolitos" associados o urânio

solúvel ou intergranular representa as maiores proporções do elemento

presente nas rochas, estando associado a microfissuras preenchidas por

óxidos de Fe ou nos interstícios entre os minerais. Além desta forma, o

urânio concentra-se em fases*mineralõgicas acessórias, resistatos, como

zircão e xenotima, total ou parcialmente metamictizados e em minerais

acessórios alterados, cano biotita;
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n) conquanto mostrem teores anômalos de diversos elementos-tra-

ços, não foi identificada no Granito Serra do Carairibeí nem nos "rioli-

tos" nenhuma concentração significativa do ponto de vista econômico, em

virtude da ausência de processos tardi/põs-magmáticos efetivos capazes

de acumula-los;

o) considerando-se a elevada taxa de urânio solúvel destas ro-

chas, ê provável que se dê a concentração do metal ao longe de falhas de

gravidade ou outras zonas de fraqueza;

p) o Granito Serra do Carambeí não deve ser correlacionado ao

alasquito uranífero de Rôssing. As principais diferenças dizem respeito

a atuação, em Rõssing, de processos anatéticos responsáveis pela gênese

do granito, de fenômenos tardi a põs-magmãticos responsáveis pela redis-

tribuição do urânio e de interação de soluções magnéticas e mármores en-

caixantes, nenhum destes observáveis no Granito Serra do Carambeí. De-

mais aspectos distintos referem-se ao ambiente geotectônico regional, à

intensidade da deformação, maior em Rôssing, ao backgnound geoquímico

geral, mais elevado nos alasquitos africanos e a influência do clima de-

sértico na preservação da mineralização;

q) as modestas concentrações de urânio encontradas nos "rioli-

tos" intrusivos no Granito Serra do Carambeí devem-se simplesmente ao

enriquecimento do metal no líquido leucocrático final durante o processo

de cristalização magmática, favorecido pela presença de espécies aniôni-

cas complexantes como F~ e CQj2' e ainda pela elevada concentração de

ãlcalis.
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