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ABSTRACT

The rare earth elements (REE) distribution patterns in igneous
rocks of the Serra do Carambel Granite area (Paraná) were a very im-
portant tool to elucidate the genetic processes ana the coganetic re-
lationships between these rocks.

The porphyroid facies oT the Cunhaporar.ga Granitoid Conplex
has a REE distribution pattern trhar.-î terizecl by decreasing concentra-
tions in direction to the heavy rare earth elements (HREE) and the
smooth Eu negative anomalie, compatib .3 with antphibole fractionation
during the magma ascent and the incipient plagioclase fractionation.

The REE pattern of the Serra do carambel Granite is cha^ic :er-
ized by the strong Eu negative anomalie, by the light rare earth ele-
ment (LREE) depletion and by the HREE ir.-vease. This shape of the REE
patterns is frequently observed In •:..-'• jranites, according to French
authors. However in the igneous roc-'.j of the Scrra do Cararroei Granite
area this is not true.

"Rhyolite" dytes intrusives in the Srrra do Carair.bel Granite
exhibit REE pattern r.imilar to the wall rock, indica tin? ti/jn the same
genetic processes.

The Castro Group rhyolites nave RSE pattern» with decreasing
concentrations in direction to the HPES and srnooth Eu negative anomalia.

The REE distribution patterns is against the consanguinity be-
tween the "rhyolites" intruded in the Serra do Catarrh»! Granite and
the rhyolites of the Castro Croup ar.ci also between the^e rhyolites and
the above mentioned Granite.

RESUMO

Espectros cie elementos terras-raras i£?R) cir. rochas Içneas da
região do Granito Serra do Carimbei (Paraná)foii-ecer^^ subsídios quan-
to a seus processos de formação, liíliação nagrtática e cogeneticidade.

A assinatura em ETR da fácies por fi rói de cloninar-.te do Complexo
Granítico Cunhaporanga, homogeneamente decrescente em direção âs ter-
ras raras pesadas (TRP) e com suave anonaila n«g.itiva ca Eu, é ;onpa-
tívai com o fractonarrento de anfibólio durante a ascensão do nag.*na e
com o fracionamento incipiente cc plagioclásio.

O espectro exibido pelo Graní to Serra do Carar.tbef, marcado por
acentuado pico negativo em Eu, depleção en terras raros Invc3 (T5D,
aumento em TRP e conseqüente horizontaliâade na curva dt distribuição
em ETK, seria/ na concepção de autores franceses, indicativa do rochas
granfticas mineralizadas em Sn e W. Ko grani to em consideração tal
hipõtnse não é válida, vez que, apesar de conter valores anônalos em
Sn, o Serra do Carambel é estéril, não exibindo transformações tardi/
pós-magmãticas geradoras de mineralissações em Sn ou VI.
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"Riolitos* intr.-.sivos no Grani to Serra do C-»r;anbe{ exibem espec-
tro enriquecido era TRP, semelhante ao de sua enca: xante, indicando co-
geneticidade entre ambos.

Riolitos cambro-ordovicianos do Grupo Castro mostram assinaturas
em ETR com padrão decrescente no sentido das TRP e discreta anomalia
negativa em Eu.

Assinaturas dispares depõem contrariamente â consangüinidade en-
tre os "riolitos" intrusivos no Granito Serra do Carambeí e os r i o l i -
tos do Giupo Castro, bem como entre estes r io l i tos e aquele granito.

I . INTRODUÇÃO

A concentração em elementos terras-raras (ETR) das rochas da re-
gião do Granito Serra do Carszibeí (Paraná) foi obtida a partir da aná-
l i s e por espectrometria de plasma (ICP), realizada no Bureau de Recher-
ches Géologiques e t Minières (BítGM - França) e no GfcOLAB/GEOSOL, Belo
Horizonte.

Informações mais pormenorizadas acerca da geologia, petrologia e
netalogenia das unidades referidas neste artigo podem ser obtidas em
Pinto-Coelho (1985).

I I . SITUAÇÃO GEOLÓGICA REGIONAL

Na área ^ircunvizinha ao Granito Serra do Carambel afloraa unida-
des l i t o l ó g i c a s representadas pelo Complexo Granitico Cunhaporanga, de
idade pré-cazibriana, a seqüência vulcânica ácida eopaleozóica do Grupo
Castro e os arenitos da Fonr-ação Furnas ( F i g . l ) . Todo e s t e conjunto
encontra-se indiscriminadamente cortado por diques de rochas úásicas
relacionadas ao vulcanismo t o l e i í t i c o ocorrido em tempos juráse ico-
cretâceos . Na borda SW do granito em epígrafe ocorrem diques pouwO «.s-
pessos de "r io l i to s"* com concentrações anômalas em radioelemsntos, além
de outros e l í srentos- traços , como :<b, Y, Zr, Sn e F.

As rochas ígneas ácidas a£ af lorantes apresentavam inúmeras pos-
s ib i l idades de in ter -re lação genét ica , f i l i a ç ã o magmatica e de proces-
sos de formação. Estudos petrográf ices , petroquliricos e , sobretudo, a
aná l i se do comportamento dos ETR j emit iram elucidar grande parte des-
s e s processas .

I I , 1 -COMPLEXO GRANÍTICO CUNHAPORANGA

Constitui um b a t o l i t o granft ico regional intrus ivo nos metassedi-
raentos do Grupo Açungui. Sua fãcius dominante exibe megacristais de
feldspato X róseo , con dimensões médias em torno de 3 cm, podendo,
eventualmente, «t ingir 8 cm úe comprise*,to, imersos em matriz mesocrá-
t i c a const i tuída Hiine.ralogicaner.te por p lag ioc lá s io , feldspatoK, quart-
zo t. máficos. Ao microscópio observa-se matriz com textura granular
hlpidJ inorf.'.ca, locaimer.te ca tac lã3 t i ca , cuja mineralogia essenc ia l A*
caracteriza por microcl ínio iidcroperti t i zado, gemi nado segundo Carlsbad
e , ainda, com maclarnento em grade, p lag i cc lá s io (An «13-19) fortemente
alterado para minerais micáceo3 ( s e r i e i t a ? ) ; quartzo em c r i s t a i s xeno-
mórficos com forte extinção onáulante; hornblenda em c r i s t a i s nadados

*0 termo "riolíto" é usr.prcgaio a<!juí fura <!e$ign.-ir rochir. ácidas alcara«nti- cvi-
lulda», diferenciadas o partir de •o»ist: originário tio Granico S«rra io Car.iíih»!.
Apeoar de nãa se tratar de tocha* vulcânica);, o terno foi mantido por não •* encon-
trar correspondent* na língua portjjiic^a para o que autores francesc» (V.G. Charcy,
1979) designam com» elvsne.



e textura poiquilítica e biotita intensamente cloritizada (penina) . Mi-
nerais acessórios são titanita, epidoto, zircão, apatita, piri .a, nus-
covita e, mais raranr.nte, allanita, fluorita e carbonato (Pinto-Coelho,
op.cit . ) .

Do ponto de vista de classificação petroquímica, estas rochas mos-
trara grande variação composicional, plotanáo-se no campo de granito,
quartzo-nonzonito e granodiorito de Condie e Hunter (1976). Quimismo
calco-alcalino (Wright, 1969) caracteriza todas as amostras analisadas.

11.2 - GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ
Representa um plúton litolõgica e estruturalmente homogêneo, ins-

crito no Complexo Granitico Cunhaporanga, com formato grosseiramente
retangular alongado e disposto segundo direção NB-SW em área aproxima-
da de 33 km1. A única variedade litolõgica presente ê um granito equi-
granular médio a grosseiro, isôtropo, coloração rôsea, com pequenas
variações locais devidas, sobretudo, â superimposição de efeitos cisa-
lhantes. Esta fâcies magoática primária, representada pelo grani*.o
hololeucocrãtico, caracteriza-se pela presença de feldspato K micro-
pertitizado, onde as pertitas exibem os mais variados padrões textu-
rais, quartzo e porcentagem de biotita inferior a 5%, o que permite
classificá-lo como alasquito. Acessoriantente ocorrem zireão, xenotina,
ilmenita, apatita, pirita, magnetita martitizada, hematita, fluorita e
titanita; minerais secundários são epidoto, clorita, muscovita e car-
bonato .

As características petrográficas do granito em discussão permitem
enquadrá-lo no tipo "hypersolvus" de Tuttle e Bowen (1958), marcado
pela existência de uma única fase feldspãtica. Sua composição modal
coloca-o no campo 2 dos ãlcali-feldspato grani tos deStreckeisen (1976);
quimismo predominantemente alçalino (Wright, 1969) caracteriza o plú-
ton.

11.3 - "RIOLITOS" INTRUSIVOS HO GRANITO SERRA DO CARAMBEÍ
Na borda SW do Granito Serra do Caramba! e, mais raraitte-.te, no

contato ME, ocorrem diques de rochas "riolíticas" que ostentam espes-
suras médias em torno de alguns pouco;* centímetros e máxima de 25 cm,
coro direções, por vezes, ortogonalo entre si. São rochas holocristali-
nas, com estrutura isótropa, coloração castanha a acinzentada, textura
porfiritica, representada por fenocristais de quartzo bipiraraidal que
atingem 0,5 cm de comprimento, imersos em matriz afanitica de composi-
ção quartzo-feldspática. Mostram quimismo predominantemente fclcalino
(Wright, 1969)_e composição riolítlca (Cox et ai., 1979). São rochas
com concentrações anômalas em ü e Th, intimamente associadas ao granito
hospedeiro. Em virtude da ocorrência próxima de riolitos do Grupo Cas-
tro, alguns autores consideravam-nos cogenéticos.

II.4- RIOLITOS DO GRUPO CASTRO
Mostram colorações castanho-avermelhadas, matriz afanltica onde

sobressaem fenocristais de quartzo piramidal cora dimensões médias em
torno de 0,5 cm, feldspato K caulir.izado e biotita. Exibem, com fre-
qüência, vênulas preenchidas por calcedõnia, crostas ferrugino3as com
composição hematítica e lirconítica, além de vesículas rom preenchimento
por calcedônia, quartzo, fluorita e sulfetos.

Cs riolitos do Grupo Castro ocorrem imediatamente a NW Uo Granito
Serra do Carambel, associados a sedimentos continentais imaturos e an-
desitoF. Constituem as mola.-sa3 do Ciclo Brasiliano ãe idade eopaleo-
zóica.

O elevado grau de intemperismo destas rochas impe'".u a sua carac-
terização petroquímica.

III. ASS IMATURA EM ELEMENTOS TERRAS-RARAS E IMPLICAÇÕES GENÉTICAS

1II.1 - INTRODUÇÃO

Os recentes progressos no campo da geoquímica dos elementos ter-
ras-raras (ETR) têm-se mostrado de çrande valia para a elucidação de
processos múltiplos e complexos de formação de rochas, sobretudo aque-
la» ' • composição granitica, 0 aperfeiçoamento de novas técnicas ana-
líticas, aliado ao estudo do comportamento destes elementos no que se
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refere a fracionamento, partição entre minerais e mobilidade gcxjuími-
ca, traz novos e importantes esclarecimentos robre a história de cris-
talização e evolução de magmas graniticos, bem como sobre os diversos
estágios vigentes durante a formação de concentrações minerais coei in-
teresse econômico.

A compreensão da geoguimica dos ETR em rochas granitóides intru-
sivassurge, pois, como notável ferrame-ta adicional na pesquisa da gra-
ni togênese, onde questões, até então obscuras, vão sendo gradativamen-
te esclarecidas. O estabelecimento da composição do material parental,
dos processos envolvidos na magmatogênese e sua evolução, além dos fe-
nômenos de alteração hidrotenaal, são alguns dos campos das ciências
geológicas que mais contribuição têm recebido com o aperfeiçoe'.tento d«
sistemática destes elementos.

Objetivando tais informações far-se-â, inicialmente,uma descrição
sucinta a respeito do comportamento geoquimico e das principais carac-
terísticas a respeito do comportamento geoquimico e das principais ca-
racterísticas dos ETR, que servirá como subsidio para a discussão, a
po&tiiioKi, dos padrões de distribuição verificados nas rochas da área
do Granito Serra do Carambel.

III.2 - SISTEMÁTICA E COMPORTAMENTO DOS ETR
As terras-raras, ou lantanideos, ocupam o grupo II IB da tabela pe-

riódica, constituído por 15 elementos cujos números atômicos crescem
do lantânio (Z =57) ao lutécio (Z =71) e os raios iõnicos decrescem no
mesmo sentido. O comportamento físico-qulmico semelhante existente en-
tre este.* elementos deve-se à sua Valencia eletrônica homogênea, ocor-
rs:?o n;> maioria das vezes no estado de oxidação +3, e ã mudança gra-
dual do i=»io iônico como função do número atômico (Taylor e Fryer, 1933).
Em condi ç'>2s altamente oxidantes o Ce pode apresentar-se com Valencia
+4 e, dependendo da fugacidaua do oxicr'nio, Eu pode ocorrer em estado di-
valente (d* Undo, 198S), daí seu comportamento anômalo com relação aos
demais ETR.

A despeito do comportamento químico semelhante verifica-se certo
errau cie •'.; .clonaraento entrs estes elementos.

Efrc com números atômicos inferiores e -raios iônicos superiores
••of .--• Eu são designados terras-raras leves (TRL) e aqueles com maio-
res núiueros atômicos e raias iõnicos nenores são os chamados terras-
raras pesados (TRP). A variação gradual no raio iônico é acompanhada
por uma crescente incompatibilidade no sentido do seu aumento, isto t,
os coeficientes de distribuição (Xc) mineral/fusão tornam-se gradati-
vamente Menores para aqueles elementos com maior raio iônico. Em con-
seqüência, as TRL tendem a ser excluídas dos raintrais formadores de ro-
chas durante o processo ígneo, concentrando-.!'- preferencialmente nas
frações tardia* da cristalização fracionada e nos líquidos residuais
(Buma et ai., 1971; Taylor e Fryer, op.cit.), sendo concentradas por
apatita, titanita, monazita e allanit-a (GaiinrT, op.cit.).

As TRP, era virtude dos raio3 iõnicos menc.es, são compatíveis com
minerais corso rireão, granada,anfibólio e piroxênio, ficando o liquido
residual empobrecido nestes elcmertos (Hagasawa, 1970; Hanson, 1978).

Tem-se, desta maneira, c r:.io iônico/número atômico atuando como
fator restritivo e controlador do coeficiente de distribuição dos ETR
nos üdneraitt formadores de rocha, onde cada mineral ê responsável por
um afeito característico no padrão de distribuição destes elementos
nvuua fusão, agindo de maneira própria no processo de diferenciação. A
permanência de dado mineral no resíduo durante a fusão parcial ou a sua
remoção durante os estágios da cristalização fracionada traóuz-se ine-
gavelmente no espectro de B7R do líquido.

03 elementos trivalentea, cujos raios iõnicos oscilam de 1,03 a
0,86 A, podem substituir c Ca*1 (1,00 A), u*1 (0,89 A), Th*4 (0,94 A),
Zr (0,72 A)a Y*1 (0,90A) (Henderson, 1984). Os cations menores, as TRP,
entram preferencialmente nas posições do Ca*1 . 0 Eu*1 , com raio iôni-
co de 1,17 A, substitui Sr*3 particularmente em feldspatos (Schnetzler
e Philpott», 1970, in Taylor e Fryer, 1983). O V** (0,90 A) mostra con-
portamento geoquimico análogo AO das TRP, particularmente Ho (Hermann,
1970, in Taylor e Fryer, op.cit.). Dentre os minerais essenciais de
rochas graniticas observa-se gue ca fenicos concentram principalmente
mB TRP 0 os -íálicos as TRI. (Calindo, 1933).



III. 3 - PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ETR EM ROCHAS
DA AREA DO GRANITO SERRA CO CARAM3EÍ

A concentração dos ETR em rochas da área do Granito Serra do Ca-
rambeí foi obtida a partir da ar.álise por espectroctetria de plasma
(ICP) realizada por Laurent Le Bel (3RG.M, França), nas artostras CV 08*
e CV 12, e Cláudio Vieira Dutra (GEO^AH/GEOSOI.) (amostras CV 23, CV 08,
CV 17 e CV 30 B). Os valores nur.éricos achan-se na Tabela I. Informa-
ções técnicas pormenorizadas a resoeito do método são encontradas em
Dutra (1984).

O exame destes dados mostra que, ao contrário do que tem sido
mencionado na literatura (e.g. Galindo, 1983), não ocorre aqui corre-
lação positiva entre o somatório de ETR e o conteúdo em SiO2, nem tam-
pouco o que foi preconizado por Ennerraann et ai. (1975), que rochas
graniticas mais antigas são ^spobrecidas en ETR em relação ãs mais jo-
vens '.

Numa primeira análise geral, as assinaturas em LTR obtidas para
as rochas aflorantes na área do Granito Serra do Carambel revelam três
tipos básicos de padrão de distribuição: um marcado por curva cônca-
va e diminuição gradual das concentrações do La ao Lu, por vezes com
anomalia negativa muito suave de Eu, referente a riolito do Grupo Cas-
tro (CV 28) (Figura 02) e a fâcies porfiróide do Complexo Grani tico
Cunhaporanga (CV 30 fi); outro padrão caracteriza-se, de maneira opos-
ta, por aumento gradual das concentrações do La ao Lu e por forte ano-
malia negativa de Eu, relativo a "riolito" intrusivo no Granito Serra
do Carambel (amostras CV 08 e CV OS*) . O terceiro padrão é marcado
por concentrações de La ao Lu aproximadamente no mesmo patamar e por
forte anonalia negativa de Eu, carac-erizando as amostras CV 12 e CV 17
do Granito Serra do Carambel.

De acordo com Bowden e vshitley (1974, in Ensaermann et dl., op.
cit.), verifica-se íntima relação entre a quínica dos elementos maio-
res e a concentração era ETR em rochas graniticas, onde a forte dimi-
nuição em Eu caracteriza aquelas ccn composição alcalina e peralcallna
e um padrão de distribuição homogêneo seria típico de rochas subalca-
línas. Nas rochas em discussão esta relação não ê confirmada, visto
que ao quimismo alcalino definido para â« mesma? associa-se tanto o
padrão com marcante anomalia negativa de Eu, quanto o padrão côncavo
com suave anomalia negativa. Cuirr p.nto a ser cenciciadõ é que rochas
de composições químicas e natureza distintas, coro o riolito do Grupo
Castro e o Complexo Granitico Cunhaporanga, têm curvas de distribuição
de ETR semelhantes entre si..

Anomalias negativas de Eu sic típicas de rochas graniticas evo-
luídas e traduzem a atuação do íeldspato na sua formação e evolução
(Mc Carthy e Hasty, 1976). Fr&qüentsmente, a existência de tais ano-
malias é interpretada como indicativa da gênese da rocha por processos
de diferenciação onde c Eu** substituiria o Ca * de plagioclásios for-
mados durante os primeiros diferenciados, ficando o liquido empobreci-
do neste elemento. Entretanto o r»33to espectro de ETR, com forte di-
minuição em Eu, foi observado por Koljoner. e Rosenberg (1974, in Fowler
e Doig, 15-3) e McCarthy e Kable (1978, in Fowler e Doig, op.cit.) em
granitos derivados da unatexia de rochas metassedimentaras. Segundo
Fowler e Doig (op.cit.) e Taylor e Fryer (1933), anorr.ali .3 negativas
de Eu são devidas tanbéra á ação de fluidos tardios durante A cristali-
zação da fusões graniticas.

A fugacidades de oxigênio características de roches terrestres, o
feldspato é a única fase relativinvente enriquecida em Eu, sendo a sua
incorporação feita como Eu** . Assiz1., a cristalização e separação in-
tensiva de grande quantidade de feldspato faz-se necessária para o
aparecimento de anomalias negativas de Eu (Buna et ai., 1971; Cullers
e Graf, 1984).

O padrão de distribuição de 273 exibido pelo Grani*.o Serra do Ca-
rambel caracteriza-se por acentuada diminuição de Su, bem como pela
horízontalidade do espectro (Figura 02A). A extensão da anomalia ne-
gativa é avaliada de acordo cor; a razão Eu/Eu* fornecida pela Tabejal,
onde Eu* é a razão entre o teor de Su encontrado e o esperado na se-
qüência normal, ou seja, é a concentração de Su dividida paia do Sm ou
G^' A concentração média de 135 p?n para o granito em questão é infe-
rior âqusla estabelecida por Eiszeraann et ai. (1971) para a concentra-
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ção total âe ETR em rochas grani ti ca.-: — 2 5 0 ppm. De acordo com IA êe'
(1984), o conteúdo destes elementos tende a aumentar quando a evolução
granitica ê 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 às TRP; em CV 12 verifica-se, com menor
intensidade, o inverso, uma queda relativa em TRL. 0 grau de fracio-
namento (La/Vb)s ô» em conseqüência, maior na primeira amostra (Tabela
I). Estas diferenças -podem ser atribuí.Ias ao tipo e ã ordem de fases
nineralcgicas fracionadas durante a evolução do plüton. o ligeiro en-
riquecimento relativo em TRP, observado na amostra CV 12, pode dever-se
ao fate de que esta rocha se acha em contato com "riolitos", onde o
aumento destes elementos é notável, conforme será contentado adiante.

A forma do padrão de distribuição em ETR verificada no Granito
£>erra do Carambei é, na concepção de Le Bel (1934) e Le Bel et ai.
(1934), própria de granitos mineralizados em Sn e W, consistindo, jun-
tamente com a razão (La/Yb)s -1,0, em critério seguro de prospecçãc
para estes elementos. Segundo os autores supramencionados, o espectro
marcado pela diminuição das TRL, pelo aumento relativo das TRP e pela
forte anomalia negativa de Eu, independentemente da abundância total
de ETR, quando plotado em gráfico (La/Yb)s vz/i&us AEu, ocupa o campo
definido por (La/Yb)N < 2 e AEu > 5. A utilização destes"parâmetros
para o Granito Serra do Carasbeí e "riolites" intrusivos (Tabela I e
Figura 03) não constitui ura 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 Carambe': x = 19,6 ppm e "riolitos": x = 163,1 ppm) (Pinto-Coelho,
1986), não foram constatadas ndneralizações deste*elemento na área,
corroboram?', desta maneira que elevados teores de Sn e assinatura em
ETR característica, embora típica de rochas graniticas especializadas,
não implicam, necessariamente, potencialidade estanífera. Apesar de
não apresentarem elevados teores de Sr, riolitos do Grupo Castro e a
fácies porfiróide do Complexo Grani tico Cunhaporanga foram plotacos no
gráfico da Figa/a 03 apenas para comparação, uma vez que os valores de
(La/Yb)v cclc* :i-nos foram dos limites concebidos por Le Bel (op.cit.).

OG'"/-ülitos" intrusivos no Granito Serra do Carambei exibem es-
pectro *.f ETR algo semelhante so da sua encaixar.te (Figura 02E), sendo
r,--váv-;i i"íles o enriquecimento em TRP. A ra2ão (La/Yb)*j i inferior â
do granite, indicando, provavelrente, maior intensidade de alteração
metassomática nestas rochas, co.ti inversão da abundância relativa de
TRL e TRP. A intensidade da anomalia negativa de Eu é aproximadamente
constante no conjunto "riolito"/granito.

O ferte enriquecimento era TRP nestes "riolitos", tardios dentro
do ciclo magraático evolutivo, é compatível cem a presença de zireão,
cujo efeito é o aumento das TR?. Deve ser le: ;;udo, ainda, o elevado
teor de Y nestas rochas (x «204,5 ppm), elemento que apresenta compor-
tamento geequímico análogo ao das TRP e que poderia explicar, junta-
mente com o zireão, tal espectro.

Outro parâmetro a considerar nos casos dos "riolitos" em apreço é
a mobilidade dos ETR em presença de fluidos num sis terra meteõrico-hi-
ôroternal. De acordo com Tavler e F:-yer (1983), era depósitos do tipo
Cu-Mo pórfiro, nota-se, nas r«iic;3s mineral!zadas, espectro marcado
por enriquecimento moderada tor. TRL e forte enriquecimento em TRP, evi-
denciando, portanto, ••? importância de ions complexantes coirx> F~ e /ou
COÍ ** no >-.rar.3porte do metal. Uma vez qua a concentração em P nos
"riolitos" é considerável e a presença ôe carbonatos em lamina delgada
é freqüente, deve-se ter em nente o desempenho dos ions em çjuestio na
distribuição e fracionamento c'oa ET3, Lsm como na concentração de urâ-
nio.

A transferência de voláteis de granitos para "riolitos" e eviden-
ciada pela diminuição gradual da razão (La/Yb):;, contribuindo assim
para o fracionamento dos lantanídeos (Le Bel et ai., 19S4), o que, nas
rochas em estudo, está representado pelo decréscimo de 2,15 a 0,08
nesta razão.

0 comportamento dos ETR nas litolo^ias acina citadas; é essencial-
«jrtí.-nte o mesmo, atestando, assin, que or. processos, envolvidos na su>i
*gênese evoluíram de maneira semelhante. Diferenças ir.enores devem-se,
tão-somente, a mudanças na» condições gerais como fü3 , quantidade dt-
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minerais fracionados controlando o conteúdo total eu» ETR e ordem de
fracionamento•

O padrão de distribuição de ETR paza rochas da fácies porfirõide
do Complexo Grani tico Cunhaporar.ga ê mostrado na Figura 02C. Tal es-
pectro apresenta padrão homoçeneasente decrescente em direção âs TRP e
anomalia negativa de Eu muito suave. Conforme Sial (19G4), este padrão
ê, com freqüência« observado ert rochas onde se deu o fracionamento de
anfibôlio durante a ascensão do -agrna, levando assim ã depleção em TRP.
Deveria ocorrer, entretanto, usa concavidade mais evidente, con mínimo
em torno do Dy para melhor caracterizar a importância deste mineral,
uma vez g u e o mesmo concentra, preferencialmente, este elentento. Tal
padrão nao é observado na rocha em questão, o que, em absoluto, não
exclui o fracionamento do anfibôlio na evolução do magna, porém conduz
ã possibilidade de outras fases nineralógicas, como zircão, serem res-
ponsáveis pelo espectro. A anonalia negativa de Eu, embora muito dis-
creta, confirma o fracionamento incipiente de plagioclásio (Cullers e
Graf, 19S4). Os elevados teores era TRL, característicos de rochas
crustais (Buma et ai., 1971), estariam a indicar a existência de uma
fonte originalmente enriquecida nestes elementos,visto que nenhum fra-
cionamento cristal-líquido ausentaria desta maneira a concentração em
TRL do líquido residual (Sial, op.cit.).

Conforme Emtnermann et ai. (1975) e Allégre et ai. (1S77), rochas
graniticas caracterizadas por porcentagens modais de plagioclásio su-
periores ãs de feldspato pot.ássico são marcadas por padrão de distri-
buição em ETR com formato côr.cavo, como é o caso do Contplexo Grani tico
Cunhaporanga. Aquelas nas quais o feldspato K excede'o plagioclãsio
exibem anomalias negativas de Eu, ã semelhança do que se verifica no
Grani to Serra do Carantbeí.

As diferenças marcantes nas assinaturas em ETR do Granito Serra
do Carambel e de sua encaixar.te, o Complexo Granítico Cunhaporanga,
permite:* inferir processos ger.êticos e evolutivos distintos para es-
tes dois corpos.

Riolitos do Grupo Castro têa espectro de ETR (Figura 02D), grosso
modo, semelhante ao observado para o Complexo Granitico Cunhaporanga,
a despeito das significantes variações químicas e raineralógicas obser-
vadas e da impossibilidade de se íõtabelecer qualquer vínculo genético
entre ambos, por estarem sep?.r?ãO3 no tempo geológico en aproximada-
mente 200 ra.a. De todas as rochas estudadas, os riolitos cambro-orác—
vicianos do Grupo Castro são 03 que apresentara naiores concentrações*
em ETR (322,62 ppm), bess como a naior razão (La/Yb)j; igual a 69,4.

Não obstante as particularidades observadas, ficam evidentes os
seguintes aspectos: 1) a consangüinidade entre o Granito Serra do Ca-
rambel e os "riolitos"1 associados, estes ciais evoluídos, e 2) assina-
turas completamente díspares cue depõea contrariamente ã consangüini-
dade seja entre os "rioiitos" ír.ttusivos no referido granito e os rio-
litos do Grupo Castro, seja ervtre aquele granito e estes riolitos, in-
validando, conseqüentemente, es afirmações de Maack (1947) e Coutinho
(1955) que consideram censangüíneas as rochas graníticas da fase final
da oroqenia brasiliana e as efusivas ácidas do Grupo Castro.

IV. CONCLUSÕES

A partir do exposto nes itens precedentes, tênt-se as seguintes
conclusões preliminares: 1» apesar de o Granito Serra do Caranbeí
mostrar
relativo
dias
ta-se a consangüinidade entre o Granito Serra do Caraobet e "riolitos"
associados, estes nv9tassor.atLC3S-.entc cais evoluídos, e 3) ass.inat.ura3
completamente díspares depõtn contrariamente â consangüinidade seja
entre- os riolitO3 do Grupo Ca3tro, seja entre aqm.le granito e estes
riolitos.
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TABELA T. Concentrações cm oxides (Z) v wn elementos terras-raras (ppm) de riolito do Crupo Castro (CV 28), "riolito" intrusivo no Cra-
nilo Strra ào Carainbiú (CV 08 e CV US*), Cranitu Serra do Carambex (CV 12 e CV 17) e Complexo Cianítíco CunhCunhaporanga (CV 30 B)

N«,0 KjO HnO Ll C« Nd

CVM 7 3 , ÍO U,M l.Ss 0,12 (i.l? O,:» 0,02 0,13 0,01 IS, 21 144,70 dl,SO 12,»J

evos »:.*i »,32 i.Ji :.ej o.n <o,io o s j,o: o,IA V,:« :S,IO U.IS t . »

cvo»« • - . . . . . . . é l , J 6 7 0 , i M a # J ,

tVU - - . . . . . . . (,,»j u,jj «.71 3.31

CCI7 76.3} 12,42 0.50 C.Sy 0,;« l>. 03 ,,3i i . l * -0,01 *l. SI »5,Ji 37,11 U.Í2

(d bv Ho Cr 1K «» l u ST» (li/Vb)K tuVtu [u/tu*

<..><•• . ,;.• , Í . ' c,»- b.i4 3;: ,»: kv,4o :,04 0,41

«,4O jv.-c (,:« 4;',U 6,41 IS!,«» 0,14 26.10 0,05

».<•« - «<>,7» ; ,03 im.Ji o.o« u.zo o, os

•J,21 • (•,)! (J.W it..»a 0,» l<',«0 0,0)

U.O» 19,11 4,W 1J.30 2.3» 12.U 1,11 25:.2» 2 , l i 2t,tD 0,03

0,1' :.15 C2I 1.51 0.2J 212.52. 17,70 2.0* 0,4*

As arostras CV 08* e CV 12 forar. analisadas por Laurent Le Bel (BRCH-França); as demais, por Cláudio Vieira Dutra (GEOlAB-GEOSOl - Bolo
Horizonte). Os õxirios foram di;:rainados por Geraldo R. Eoavcntura (Laboratório de Ceoaulmica 6* Universidade de Brasília - CEO/UnB),
uspcegar.do-se a seguinte metodologia:
* espectroiotoattria absoluta: Siõj, AljOj,
* totoaetria de chana/jbsorção atômica; ^ajO, KjO,
* absorção atônica: FejOi, KnO,
* ticrinetria: FcO, CaO, HgO.



mar
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