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"A gente pensa uma coisa, acaba escre-

vendo outra e o leitor entende uma

terceira coisa... Er enquanto se pas-

sa tudo isso, a coisa propriamente

dita começa a desconfiar que nâo foi

propriamente dita.'"

Mário Quintana.
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ABSTRACT

Based on 250 new radioaetric analyses using K-Ar, Rb-Sr, Pb—

Pb and Fission Tracks Methods, all of then Interpreted with the e-

xisting geochronological data, this paper divides the Rio Grande

do Sul Shield (Southern Brazil) into geotectonic provinces, as

well as presents the ages that see» to be of the major rock gene-

rator events.

It is suggested that the Brasiliano Cycle <Upper Precambrian)

was active during a time interval greater than has been thought

and its chronological limits could be extended from 850 to 550 ha

with late and local mag«atic episodes reaching the 450 Ha ago.

Outcrops of Early Proterozoic or older terranes are rare,

being the most areas related to the Late Proterozoic. These areas

can be divided into two tectonic entitles: (1) the Pelotas Batho-

lit, a multi-intrusive and polyphase granitoid body, in the eas-

tern shield, pointing out ages that range from 859 to 550 Ma and

(2) its Marginal Basin in the west represented by supracrustal

rocks such as gneisses, mafic-ultramafic and volcano-sedimentary

sequences showing a complex structural pattern and green schists

to amphibolite met amorphic facies. Their K-Ar and Rb-Sr ages are

mainly concentrated between 760 and 640 Ma, though values of 800

Ma may be found.

Polyphase granitic suites and their volcanic correspondents,

sometimes interbanded with molassoid sediments, are being attribu-

ted to the 650 - 450 Ma time interval.

Finally, It tries to enclose the Rio Grande do Sul Shield in

the regional geologic content (Southern Brazil and Uruguay), which

is supposed to have developed in agreement with the Plate Tectonic

concepts.



SINOPSE

Em base a 250 novas análises radlométrIcas pelos métcios K-

Ar, Rb-8r, Pb-Pb e Traços de FIssSo, interpretadas em conjunto com

0 acervo geocronol09ico pré-exlstente, este trabalho subdivide o

Escudo do Rio Grande do Sul em províncias tectônicas e procura es-

tabelecer o posicionamento temporal dos grandes eventos geradores

de rocha.

Constata-se que o Ciclo Brasiliano parece ter perdurado por

um intervalo de tempo maior do que o até entSo imaginado, tendo

seus limites sido ampliados para 850 e 550 m.a., com eventos tar-

dios de até 450 m.a..

Exposições de terrenos pré-brasi1ianos são conhecidas de for-

ma restrita nos domínios do Escudo, sendo uma expressiva percenta-

gero das áreas atribuidas ao Ciclo Brasiliano. Estas podem ser com-

part intentadas em duas entidades geotect Sn i cas maiores: <1) o Batá-

1 ito Pelotas, mult i-lntrus I vo e polifásico, a leste, composto «por

suítes granitóides com idades de 850 a 550 m.a.. e (2) sua Bacia

Marginal, a oeste, representada por supracrustais dos tipos para e

ortognaisses, metamáfIca-ultramáficas e metavulcano-sedimentares,

com idades K-Ar e Rb-Sr concentradas entre 760 e 640 m.a.. Intru-

alvas nesses termos 1Itológicos, suítes granítlcas polifásicas e

seus correspondentes vulcânicos, às vezes intercalados a depósitos

molassóldes, desenvolveram-se no intervalo de 650 a 460 m.a..

Por fim, tenta-se o enquadramento do Escudo Sul-rio-grandense

no contexto geológico do Brasil Meridional e Uruguai, sendo que o

estabelecimento de um quadro cronoestratIgráfico permite que se

vislumbre um modelo de evolução regional segundo a TectSnica de

Placas.



RESUMO

A geologia do Escudo Sul-rio-grandense , a despeito do grande

número de trabalhos existente, tem se nostrado controvertida e

permanecem em aberto muitos de seus aspectos petrográficos, geo-

químicos, estratigráficos, estruturais e geotectSnIcos, havendo

propostas diversas de compart intent ação e de modelos de evolução.

Este trabalho, com base em 250 novas análises radiométricas

pelos métodos K-Ar, Rb-Sç, Pb-Pb e Traços de Fissão, interpretadas

em conjunto com o acervo geocronológico pré-ej* 1st ente, procura

estabelecer o posicionamento temporal dos grandes fenômenos gera-

dores de rochas e subdividir a área de estudos em províncias de I-

dades como subsídio às hipóteses evolutivas.

O primeiro fato notável reside na constatação de que o Ciclo

Brasiliano, pelo menos no Rio Grande do Sul, perdurou por um in-

tervalo de tempo maior do que o até entSío imaginado, sendo agora

conhecidos corpos rochosos originados há cerca de 850 até 450 m.a.

passados.

Em adiçSo, verificou-se que terrenos pre-tiraml 1 I mio» crxi>ttt.-m

se de forma mais ou menos contínua apenas no Bloco Taquarembó, en-

tre a« localidades de Bagé e Dom Pedrito, no extremo sudoeste do

Escudo (Complexo Granulítico Santa Maria Chico). Lítología» de

idades igualmente transamazSn Icas sSo encontradas de forma esparsa

no Cerro das Encantadas e na região de Mata Grande, interpretadas

como afloramentos do embasamento em núcleos de estrutura* domicas.



As demais áreas do Escudo gaúcho (blocos DOM Fellclano»

Encruzilhada e São Gabriel) revelaram ter evoluído nos tempos do

Ciclo Brasiliano, sendo possível agrupá-las em duas distintas en-

tidades geotect8nicas.

A prime ir aí, coincidente com a área de afloramento dos grani-

tóides de leste, está sendo interpretada como um batólito mui ti-

intrusivo e pollfásico (Batólito Pelotas), com a identificação,

de, pelo menos, três suítes magmátlcas distintas: (1) suíte com-

posta por gnaisses de facfes petrográfíca tonal(t lea e quart20-

diorítica, correspondente a granitóides do tipo I (Cord I lheIrano),

resultantes de subducção e consumo de placa oceânica» quando da

aproximação das placas Cráton Rio de la Plata e Cráton do Kalaha-

ri, há cerca de 850 - 830 m-a. passadosr (2) suíte constituída de

monzogran I tos e granod lor I tos* com tendência cale l-alcal ina, que

representa a magmagênese derivada de fusão parcial da suíte ante-

rior por encurtamento e espessamento crustal tardi-colI5ional,

vistos como granitóides do tipo 1 (Caledoniàno) com idade da ordem

de 77Ç> m.a.r <3) suíte representada por sienograní tos e alcali-

feldspatos granitos, de tendência calel-alcalina a alcalina, pós-

tectSnicos, dos tipos I (Caledoniano) a A e idade de 550 m.a..

MagmatIsmo restrito a veios e filões, dos tipos pegmatóldes, aplí-

tico ou rlolíticor com 450 m.a., corresponde as mais jovens ins-

trusoes de caráter anorogênico.

A segunda entidade, constituída pelas supracrustais do cen-

tro-oeste, de idades também brasilianas, limita-se tectônIcamente

com o Batólito Pelotas através da Zona de Falha da Dorsal de Can-

gucu» uma sutura do tipo intracontinental (subducção A ) , ao longo

da qual se colocaram, no período sln-col|sional, granitóides do



tipo S (Cordilheira e Augen Qnalsses Vigia).

Tais supracrustais sSo Interpretadas COMO resultantes de acu-

mulações de sedimentos clasto-químicos em bacia marginal, dobrados

« met amor fixadas ao lunsa do «vento orowèhi I io r *i»»>oit»Jhv« 1 M « I U •«

chamento da entidade geotectônlca há 769 - 64$ m.a., aos quais se

Intrudiram, em condições sIntectSnIcas, suítes ígneas diversas.

Desse conjunto fazem parte os para e ortognaisses da área de Vila

Nova e Várzea do Capivarita (Encruzilhada do Sul), as seqüências

máfica-ultramáficas e vulcano-sedimentares das unidades referidas

no passado como Grupo Porongos ou formações Cerro Mantique iras e

Vacacaí. No domínio de bacia marginal, ainda sob regime compres-

aivo, intrudiram-se diápiros graníticos, como as frações de núcleo

dos maciços de Sao Sepé e Lavras do Sul, há cerca de 65© m.a., a-

lém de efusões vulcânicas que se intercalam com as molassas preco-

ces em início de acumulação (Formação Maricá). Já em regime dls-

tensivo, por volta de 550 m.a., o magmatIsmo se fez representar

pelos grani ti) ides de bordo dos complexos de Sao Sepé, Lavras do

Sul e corpos isolados, de evoluçSo aparentemente monofásica, como

o de Jaguarír entre outros. Desta mesma fase, mas em tempos li-

geiramente subsequentes, há cerca de 530 m.a., sSío os vulcanites

da Formação Acampamento Velho, contemporâneos às molassas tardias

(Formação Guaritas). Como manifestações finais e de caráter pos-

sivelmente anorogênico, relacionamos os microgranitos intrusivos

do Complexo de Sao Sepé, os granlttfides da Ramada e os vulcanitos

ácidos do Cerro Tupancí, acontecidos por volta de 460 m.a..

A persistirem as idéias aqui anunciadas, recomenda-se uma re-

vi sao de cunho estrat igráf ico para a fraçíío oeste do Escudo do Rio

Grande do Sul, incluindo-se os gran ltd Ides componentes do Bloco



Encruzilhada e os «etanorfItos Poronaos» e chama-se a atenção para

ò fato de que» de agora cm diante* altera-se a perspectiva de

prospecçSo de recursos Minerais» una vez que, por esta nova inter-

pretação, sugere-se a nSo ocorrência, a ocidente, de 1Itoestrutu-

ras do tipo "granIte-greenstone" de Idades arqueana ou protero-

zrfica Inferior.
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CAPÍTULO I.

INTRODUCtO

1. Constderacie* Iniciais « Objetivos

Os terrenos pré-cambrlanos da porçSo sudeste da Plataforaa

Sul-americana, dos quais fazem parte as lltologias aflorantes no

Escudo do Rio Grande do Sul» foco principal do prestnte trabalho,

tê» sido objeto de grande interesse científico» sobretudo na dltl-

ma década, quando uma significativa quantidade de dados petrográ-

ficos, geoquímicos, estruturais e geocronol4gI cos foi colecionada,

somando-se a eles mapeamentos de detalhe em áreas escolhidas. Este
•

conjunto de informações, representando um considerável avanço no

reconhecimento geoltfglco regional, ten permitido, a vários pes-

quisadores, o vlslumbramento de diferentes modelos de evoluçSo

geotectSnlca para a área.

A geologia do Pré-Cambriano sul-r lo-grandense pode ser Melhor

entendida quando integrada à geologia da porcSo meridional do Es-

cudo Atlântico. Uma continuidade física de unidades litoltfgicas e

entidades geotectSnicas entre os estados de Santa Catarina e *Rlo

Grande do Sul, prolongando-se até o Uruguai, é, há algum tempo,

reconhecida, especialmente quando se observa a distribuição dos

diversos conjuntos rochosos que compSem a regi8o. Idades radlome-

tricas, obtidas de forma sistemática, ratificam as tentativas de

correlação Já elaboradas.

á intencSo deste trabalho apresentar e discutir todo o a-

cervo de dados geocronoltfglcos existente, até esta data, para o
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Escudo do Rio Grande do Sul. D» mesma forma, ser So

quando necessário* idades radioaétricas disponíveis nos prolonga-

•entos setentrional e «erldional da regi 8o em pauta. Este procedi-

mento se valerá dos trabalhos de cunho geocronoláglco de Umpicrre

c Halpern (1971), Hinloll e Kawashlta (1971), Issicr et ai. (197.3),

CordanI et ai. (1974), SartorI e Ruegg (1979) e Kaul e Teixeira

(1982)» já de domínio público, aos quais se adicionarIo os dados

obtidos nos últimos cinco anos junto ao Centro de Pesquisas Oeo-

cronoKglcas da Universidade de 8lo Paulo ou» em menor número, em

laboratários estrangeiros.

Entre estes, destacamos os levantamentos radlométrleos leva*

dos a efeito pelo convênio RA0AMBRA8IL-IQ/U6P (Teixeira, 1982) e

os estudos geocronolágIcos realizados por pesquisadores que con-

centrara* suas atençics na área enfocada, como Halpern et ai*

(1974), Basel (1984 e 1983), Sartor I (1978), Pinheiro Machado (em

prep.), Naumann (1984), Remus (em prep.), Nalme (em prep.), além

daqueles conseguidos pelo autor destes escritos, no Rio Grande do

Sul e no Uruguai.

A reInterpretação de dados, sobretudo daqueles obtidos há

mal* tempo, just If lca-*se f.ace aos conhecimentos adquiridos nos úl-

timos anos, o que fez COM que a visSo sobre a geologia regional se

alterasse substancialmente desde cntSo. Além disso, o maior volume

de informações geocronolégicas permite que se apure as interpreta-

cSes elaboradas, bea como torne possível a atribuição de signifi-

cado gcoltfglco a várias Idades n8o utilizadas cm sínteses anterio-

res, por aparente discrepância de valores, fruto de um menor en-

tendimento gcotcctSnlco regional.



Por fim, pretendemos tecer comentários relativos à evolução

crust ai da região, tendo COMO subsídios a geocronologia * as re-

construções paleotectônicas decorrentes» C M O intuito de testar e

contribuir COM O aprimoramento dos modelos evolutivos já propostos

por vários autores (Ribeiro e Fantlnel. 1978» Porada, 1979» Jost,

1981; Fragoso Cesar et ai.. 1982a. b; Issler, 1982; Hartnad» et

ai., 1985).

2. Métodos de Trabalho

O Escudo Sul-rio-grandense, abrangendo uma área de cerca de

SO.eOQ km2, ocupa a porção centro-sul do Estado, estando delimita-

do a norte, oeste e sul pelos sedimentitos gonduânicos da Bacia do

Paraná e, a leste, pelos depósitos inconsolidados da Província

Costeira do Rio Grande do Sul, de idade cenozóica (fig. 1).

É uma entidade geológica atravessada por várias rodovias

asfaltadas, tanto na direção leste-oeste, quanto na norte-sul, CO-

MO as BRs 290. 292, 293 e 153,além de dezenas de estradas interio-

res, não pavimentadas. Mas trafegávels durante todo o ano, que

permitem acesso fácil a qualquer área do Escudo.

A coleta de amostras para seocronologia obedeceu aos princí-

pios preconizados pela ciência, dando-se preferencia, quando pos-

sível, a afloramentos extensos, onde se pudesse recolher um con-

junto de rochas cogenéticas, objetivando-sc a obtenção de idades

isocrônicas pelo método Rb-Sr. Quando as dimensões ou a homogenei-

dade da ocorrência litológica não permitiram a coleção de amostras

em número suficiente, o recolhimento de rocha» foi feito para de-

terminações radiométricas K-Ar, em minerais separados, ou para a
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coaposição de diagrama de referencias, pelo método Rb-Sr»

EM una segunda etapa. após obtidos os prlMciros resultados,

algumas áreas de maior Interesse gcocronológico foram revisita-

das com o intuito de proceder-se a usa nova amostragem para méto-

dos não rotineiramente implantados no pais» como o Pb-Pb. ou para

a determinação da história térmica, ou seja» da taxa de resfria-

mento decorrente de soerguimentos regionais» pelo método dos tra-

ços de fissSo.

A selecSo dos corpos rochosos a serem amostrados foi feita cm

base a mapas geológicos regionais em escalas variadas (i:i.•••••••

ou i:250.09*> e, quando existentes, em mapas de maior detalhe» nas

escalas 131A9.0VV-» USO.vev- ou 1*25.•••, elaborados pelas escolas

de geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ou da

Universidade do Vale do Rio dos Sinos» como trabalhos de graduação

de seus alunos. A localização precisa dos pontos amostrados foi

realizada em cartas geográficas do Exército Brasileiro» preparadas

pela 13 DivisSo de Levantamentos» na escala

Em adição» realizou-se uma expedição ao norte do Uruguai com

a finalidade de reconhecer geologlcamcnte « recolher amostras do

embasamento cristalino aflorante entre os sedimentitos da Bacia do

Paraná, onde encontram-se as local idades de Vichadero e Minas de

Corrales. Tal procedimento teve a intençio de tornar mais seguras

as correlações geológicas e geocronológicas existentes entre as

porções ocidentais dos escudos Uruguaio e Sul-rio-grandense» fisi-

camente separados por extensos depósitos gonduSnicos de cobertura.

Da maior parte dos corpos Iltològlcos amostrados foram feitas
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lâainas delgadas, nSo si para a deter»inacSo dos tipos petrográfi-

cos, C O M para a observação da existência ou nSo de sinais de al-

terações qui»icas ou inteapérlcas ^uc, quando pesentes e dependen-

do do grau de afetação» constituíra» o critério priaeiro na sele-

cSo das amostras para análise geocronoligica.

A expressiva aaiorla das novas idades radioelétricas apresen-

tada neste trabalho foi obtida no Centro de Pesquisas Geocrono-

lÓ9icas <CPGeo> do Instituto de Geocienclas da Universidade de São

Paulo, utilizando-se os «étodos K-Ar e Rb-Sr. Por esta razão, te-

cereaos e» seguida alguaas considerações relativas à obtenção de
i

idades pelos aétodos Mencionados* be» C O M OS procedimentos que

deve» ser observados na tentat»vas de InterpretacSo dos resulta-

dos. SSo excec«es, apenas» algu»as Idades Rb-Sr conseguidas Jilnto

ao Núcleo de Ciências Oeoffsicas e Geológicas (NCGG) da Universi-

dade Federal do Pará, outras junto ao Laboratório de Geocronologia

da Universidade do Texas, alguns resultados Pb-Pb obtidos Junto à

Universidade de Oxford e Idades, por traços de fissSo e» apatltas,

fornecidas por análise*» desenvolvidas no Centro Brasileiro de Pes-

quisas Físicas <CBPF>, no Rio de Janeiro.

A observacSo feita no parágrafo anterior taabéa pode ser es-

tendida aos dados revelados por outros autores e utilizados nesta

tese. No caso, »encIonanos COMO excludentes» alguns resultados K-

Ar devidos a Hart <Í966, apud Ferrando e Fernandez, 1971) e Rb-Sr

creditados a U»plerre e Halpcrn (1771), para rochas cristalinas do

Uruguai» K-Ar c» Materials argilosos da Bacia do Caaaquã <RS),

conseguidos por Bonhomwe e Ribeiro (1983)f Rb-Sr CM rochas sedi-

mentares da Bacia do Itajaf (SC>, obtidos por Haccdo (1982) c Ma-

cedo et ai. (19B4) c, finalmente, U-Pb e» zircSe, para rochas do
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Pré- CaMbriano da região centro-sul de Santa Catarina» Mostrados

por Basel (1984).

A preparação das aaostras para analises K—Ar ou Rb-Sr obede-

ceu à rotina do Centro de Pesquisas GeocronoKg Icas da USP» ini-

ciando-se coa a br itage» e quarteação da rochas coletadas e pros-

segui ndo COM a obtenção de frações granuloMctricas selecionadas

por jogos de peneiras ou pulverizadas» dependendo do Método utili-

zado.

2.1. Análise* K-Ar

A deterainação de idades radioaétrIcas pelo Método K-Ar rea-

lizou-se seMpre ea ainerais separados, preferencialaente anfibí-

1ios, aícas e plagiocláslos. 0 concentrado dos MCSMOS foi obtido a

partir de frações COM granuiação 6«—i«« aesh, por separação Magné-

tica, utilizando-se ua equipaaento isodinSaico do tipo Frantz. Ea

alguns casos, houve a necessidade de purificação das aaostras •-

través do uso do broaoftfraio, para separação por densidades, e de

placa vibratória, para a concentração de ainerais laaelares.

A Metodologia analítica observada foi, COM alguaas Modifica-

ções, aquela detalhadamente descrita por AMaral et ai. <1966). 09

teores de potássio foraM deterMinados por análises mm duplicata a-

través de fotoaetria de chaMa e» equipamento Mlcronal, Modelo

B-262, COM erro percentual norMal da ordCM de 0,9%.

As extrações de argBnlo realIzaraa-se e» unidade sob condi-

ções de ultra-alto vácuo <4 2 x ie*7M»Hg) c as análises Isotlpl-

cas deste gás, a partir de amostras diluídas por alíquotas de Ar38
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ea quantidade» conhecidas» foras executadas ea espectrSmetro de

«assa» de fonte gasosa» da «arca Nuclide e do tipo Reynolds. O er-

ro do resultado geocronolig ico final» conseguido obs»rvando-se os

critérios anunciados» é da orde» de 2 a 3X» conforme atestam aná-

lises de substancias—padrSo» de uso COMUM entre os laboratórios» e

ê U M conseqüência das incertezas experimentais durante a deter-

minação das quantidades de K4*. Ar4* radiogjênlco e Ar4* atmosférí-

co eventuaiMente presente na aaostra.

As constantes utilizadas no cálculo das idades são aquelas

sugeridas por Stelger e Jãger <i?77), conforae segue*

AB - 4»962 K i*~10 ano"1

*K = «,581 x I*"10 ano*1

<Ar4»/Ar36> atM - 295,5

K4« " 6.A1167Z Ktot

Condlcies para a deterMinacSo de uMa idade K-Ar

0 conheciMento dos tipos de decaimento do K» a Maior precisão

possível na deterMinacSo das constantes de desintegração e técni-

cas analíticas apuradas sio fatores necessários» Mas nSo suficien-

tes» na obtenção de una idade ra<iloMétrIca COM significação geoltf-

gica. Além destes» as condições seguintes precisaM ser observadas»

con for Me leMbra Ar»strong (1966X

- existência de Materiais portadores de K» gerados em algum

"instante" geológico (por Instante geológico entende-se UM inter-

valo de tempo menor do que o erro da Medida feita), apropriados às

analises;

- quando da gênese destes Materiais» nenhuma quantidade de

Ar radiogênteo foi a eles Incorporada» já que nSo 4 possível qual-
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correcSo para a contaminação de Ar A9 primário»

- no tempo transcorrido entre a origem e a análise dos mate-

ri ais,estes devem ter permanecido como sistemas fechados para per-

das ou ganhos de K e Ar. Isto implica em uma história de baixas

temperaturas e baixas taxas de difusão do Ar através do sistema

datado.

Somente no caso destas três premissas terem sido integralmen-

te *atisf*lta«r o resultado conseguido representa a Idade real do

evento geológico, no caso a gftnese da rocha.

As condições acima mencionadas necessitam ser avaliadas cm

cada caso e, a seguir» discutiremos estes aspectos de forma sinté-

t ica.

0 estabelecimento de que materiais sSo apropriados ao método

K-Ar é de fundamental Importância. De acordo com York e Farquhar

(1972), entre os minerais mais comuns, e que tenham experimentado

uma histeria pós-cristalizaçao relativamente calma, verifica-se

que:

- as micas, além de abundantes em um grande número de rochas

ígneas e metamórficas, apresentam estruturas cristalinas muito

favoráveis à retenção do Ar gerado a partir de sua cristalização e

nâo há evidências de retençSo de Ar primário em todas as experiin-

c ias realIzadas*

- os anflbóllos possuem baixos teores de K e requerem uma a-

náltse mais cuidadosa, porém, a hornblenda, por exemplo, revela

forte capacidade de retenção do Ar, o que assegura um resultado

mais confiável»

- os feldspatos potássicos e os plagloclásios sádicos mos-
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tram-se inadequados. Mesmo quando oriundos de rochas não pertur-

badas, revelam i«previsíveis perdas de Ar. Este comportamento pa-

rece estar relacionado a problemas estruturais COMO a imiscibili-

dade de fases (pert 11izacão), o que se realiza aes«o a baixas tem-

peraturas. Os plagioclásios cálcicos sao Mais apropriados às aná-

lises do que os sádicos*

- os piroxênlos revelam que o seu uso precisa ser -feito com

cuidado» pois, quando formados a grandes profundidades. Mostram u-

ma tendência ao fornecimento de idades anomalamente altas, o que

não ocorre com aqueles gerados prrfxlmo a superfície.

Sempre que possível, as determinações K-Ar sSo levadas a e-

feito em minerais separados e a concordância das Idades obtidas

entre tipos diferentes indica a validade do Método. Muitas vezes»

porém, como no caso de rochas vulcânicas, a granulometria é tio

fina que Impossibilita uma .separação, obrigando a uma análise em

rocha-total. Neste caso, o valor que se obtém é uma composição das

idades minerais individuais.

Os materiais datados pelo método K-Ar, a fim de oferecerem

valores radiométrleos interpretávels, precisam ter retido todo o

Ar radiogênico produzido após a sua cristalização e não conter ex-

cesso de Ar conseqüente da captura do gás durante ou aptfs a sua

formação, o comportamento do mineral como um sistema químico nao

fechado para os elementos analisados acarreta, na grande maioria

dos casos, a obtenção de idades menores que as reais, seja pela

perda do Ar, o fenômeno mais comum, já que este gás é inerte e nio

forma compostos ligando-se a outros elementos, seja pelo ganho de

K, como, por exemplo, durante um evento metassomático. A perda de

K também pode ocorrer, %6 que, neste caso, uma fuga de maior quan-



tidade de Ar acompanha a saída do primeiro elemento, resultando»

igualmente, em um valor radiométrlco inferior. Faure (1977) enu-

mera algumas causas responsáveis pela perda de Ar:

inabilidade do retículo cristalino em reter o Ar, mesmo a

baixas temperaturas e pressão atmosférica;

- fusão total ou parcial de rochas seguida pela recristalisa-

ção de novos minerais a art ir do líquido resultante;

- metamorfismo de elevadas temperatura e pressão, implicando

em completa ou parcial perda do Ar, dependendo da temperatura e

duração do evento;

- aumento de temperatura imposto por sot err ament o prof-undo ou

metamorfismo de contato, causando a perua de Ar por parte de cer-

tos minerais, sem a produção de qualquer mudança física ou química

da rocha;

-intemperismo químico ou alteração por fluídos aquosos, im-

plicando não somente no escape do Ar, mas em variação no conteúdo

de K dos minerais»

- solução e redeposiçSo de minerais solúveis em água;

- quebra mecânica dos minerais, danos radioativos e ondas de

choque. Mesmo a fragmentação excessiva da amostra durante a prepa-

ração pode causar perdas de Ar.

Significado geológico de uma Idade K-Ar

Como se depreende do que acaba de ser visto, a qualidade de

gás nobre do Ar torna-o susceptível a migrações interiores aos re-

tículoa cristalinos dos minerais, pelo mecanismo da difusão gasosa

através de um sólido, mecanismo esse incentivado pela excltaçao

térmica imperante no material. A temperaturas de 450 ou mais

graus centígrados, todo o Ar contido em um mineral migra e atinge
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os bordos desse sistema, escapando para a atmosfera.

Se a temperatura torna-se baixa, Inferior a determinados va-

lores específicos para cada mineral em função de sua estrutura

cristalina, a fuga de Ar passa a ser negligenciável. Isto se dá

face ao raio iSnico do Ar (1,8 A> ser maior que o do K (1,3 Â ) ,

que lhe deu origem, acarretando um aprisionamento do primeiro em

um.local originalmente, destinado a um íon menor.

Um dado importante, já demonstrado, é o fato de que, em

muitas espécies minerais, p?: >a-se de uma situação de perda com-

pleta do Ar, para uma de re»-; .ção total, variando-se apenas alguns

poucos graus centígrados na temperatura. Este restrito intervalo

tem sido referido na literatura como temperatura crítica ou de

bloque i o.

Assim, deve-se entender uma datação K-Ar como o estabeleci-

mento de um intervalo de tempo que começa a ser contado no momento

em que o mineral analisado passa a reter completamente o Ar, isto

é, a época em que se deu o resfriamento do mesmo para valores me-

nores do que a sua temperatura de bloqueio. As Idades K-Ar, então,

precisam ser encaradas como "mínimas" em relação aos eventos gera-

dores de minerais e rochas, %6 representando a época de formação

do sistema analisado se o resfriamento tiver sido brusco, como no

caso de rochas vulcânicas ou de alguns corpos intrusivos sub-vul-

cânicos, anorogênicos ou pds-tectônícos, colocados em níveis altos

da crosta da Terr» e rapidamente resfriàdos.

No caso de áreas com história térmica complexa, onde dois ou

mais aquecimentos regionais aconteceram ao longo do tempo geoltfgi-
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co, a capacidade de retenção diferenciada do Ar por parte de Mine-

rais de espécies distintas pode ser diagnostica. Assim, idades com

valores superiores aos comuns encontrados na área devem resultar

de degaseificaçSo incompleta, sendo freqüente em minerais de alta

retentividade <ex* anfibólio e plagioclasio) de regiões policícli-

cas, onde o evento térmico subsequente nSo foi tão severo quanto o

precedente <Cordani, 1980).

2.2. Análises Rb-Sr

Para o método Rb-Sr, os materiais rochosos quarteados e to-

mados integralmente foram, de Início, pulverizados em mlni-moinhos

de bolas e, a seguir, selecionados através de análises semi-quan-

titativas de Rb e Sr totais, por f luorescênc i ai de ralos-X, em e-

quipamento Philips dotado de tubo de mollbdênio e utilizando-se os

padrões GSP-i (grandlorlto fornecido pelo United States Geological

Survey, com respectivos teores de Rb e de Sr de 255 e 236 ppm> e

DTS-i ou PCC-1 (padrões teoricamente isentos dos elementos consi-

derados) .

Escolhidas em funcSo de valores adequados da razão Sr/Rb pa-

ra a construção de diagramas isocrônicos ou obtenção de idades

convencionais, as amostras tiveram as quantidades destes elementos

determinadas com maior precisão através de análises quantitativas.

Para teores intermediários entre 40 e 2.000 ppm, o erro estimado

nas dosagens de Rb e Sr é de cerca de 2%, Caso a amostra se colo-

que fora deste intervalo, os erros analíticos crescem de maneira

significativa e as quantidades dos elementos considerados só podem

ser obtidas por diluição Isotóplca, utilizando-se traçadores enri-

quecidos em Rb87 e/ou Sr84, conforme demonstrado por Kawashita
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(1972).

A maior parte das análises isotáplcas do Rb e do Sr foi de-

senvolvidas em espectrSmetro de massa Uarlan Mat, tipo TH-5, de

fonte sólida, pertencente ao CPGeo da Universidade de SSo Paulo,

com aquisição e processamento automático de dados através de um

microcomputador HP 9825B.

No Núcleo de Ciências Qeofísicas e Geológicas da Universida-

de Federal do Pará, onde algumas análises se realizaram, o espec-

trômetro utilizado foi um VG-Isomass S4E, acoplado a um computador

idêntico ao anterior.

As determinações efetivadas na Universidade de Texas, em

Dallas, processaram-se em espectrômetro Shields construído pela

National Bureau of Standards (NBS>.

A obtençSo de idades Rb-8r mm RTs idade convencional

Apesar dos métodos radiométricos obedecerem aos mesmos prin-

cípios gerais, existem particularidades, inerentes a cada um, que

precisam ser atentamente observadas, quando se quer obter e Inter-

pretar um resultado geocronològIco.

No caso da aplicação do método Rb-Sr, como comenta Cordani

(1980), o primeiro problema que surge reside no fato de que o Sr é

um elemento quimicamente ativo (ao contrário do Ar) e está presen-

te em quantidades quase sempre significativas nos materiais que

servem de matéria-prima para a geraçSo de rochas, isto é,os magmas

possuem quantidades de Sr que são fornecida» a rocha em fase de
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formaçao, quantidades estas referidas COMO iniciais.

Em conseqüência, para obterem-se resultados com significação

geológica, uma correção se faz necessária com o intuito de sepa-

rar-se do Sr87 total» aquela quantidade Já presente no Inicio,

quando da cristalização da rocha» para ser considerado apenas o

Sr87 radiogênico formado a partir de então, se é este o evento cu-

ja idade se quer determinar.

Qualquer que seja o tipo de rocha considerado, derivado di-

retamente do manto ou resultante de refusSes crustars, verifica-se

que as suas razões iniciais <Sr87/Sr86)i oscilam entre os valores

de 0,700 a 0,730, concentrando-se entre 0,705 e 0,720. Assim,

qualquer material rochoso que possua uma alta razão Sr87/SrB6 pre-

sente, significativamente maior do que 0,71 ou 0,72, o erro que é

introduzido na avaliação da razSo inicial torna-se aceitável e o

resultado obtido pode ter valor geológico. Neste trabalho, foram

conseguidas e utilizadas algumas Idades convencionais, considera-

das dentro da óptica acima exposta, atribuindo-se para Ro um valor

de 0,705.

A obtençSo de Idades Rb-Sr em RT« Idades isocrSnicas

A grande maioria dos resultados Rb-Sr aqui apresentados foi

obtida através da construção de diagramas isocrSnicos, a partir da

análise de conjuntos de rochas, sempre que possível, cogenéticas.

Cabe ressaltar que, ao longo do presente texto, serSo encontrados

três tipos de diagramas isocrSnicos, conforme as características

dos conjuntos de amostras utilizados!

- quando todos os pontos analíticos derivarem de rochas cer-



tamente cogenétlcas» estes definirão uma Iticrooi e o resultado

apontado reveste-»» do maior valor interpretatIvos

- quando as amostras forem provenientes de corpos 11 tolosi-

cos similares e próximos» porém sem continuidade física, podendo

ocorrer uma diminuição na precisSo do valor temporal e da razão i-

nlcial, estaremos nos referindo à reta de Melhor ajuste ou sim-

plesmente ret» de ajuste t

- compostas por amostras de corpos rochosos ^iwilares» mas

de diversificada proveniência» as retas de referência terão o in-

tuito de revelar tendências de idades regionais.

No caso de serem utilizados segmentos isocrônicos pré-traça-

dosr esta característica será mencionada na figura correspondente.

A base teórica para o traçado de isócronas resume-se no se-

guintes a partir da equação fundamental do decaimento radioativo»

N < t ) « N o « - * * o u N < t > e A t « N o <i>

onde»

N • nS de átomos do elemento radioativo atualmente presente

na amostra;

No • nS de átomos do elemento radioativo presente na amostra

no momento de sua formação»

A «s constante de desintegração do elemento radioativo»

t • tempo transcorrido desde a formação do sistema até o mo-

mento da anilisef

e • base do logarítmo natural,

e sabendo-se que No •» N + F, onde F é o nfi de átomos radiogênicos

provenientes do elemento radioativo» pode-se afirmar que» para o

método Rb-Sr,

N * nS de átomos de Rb87 presente na amostra — > <Rb87)pj
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No - (Rb87)P • (Sr87)rad

Substituindo-te, na equação fundamental, N e No pelos seus

significados acima expressos, te»os:

<Rb87)p e*t - <Rb87>p • <Sr87>rad (2)

No entantOr o Sr87 radiogênico presente na amostra pode es-

tar associado ao Sr87 incorporado ao sistema durante a formação

deste últimor tal que, então,

(Sr87)rad • (Sr87)p - (Sr87)l, (3>

onde o índice I indica a quantidade Inicial.

Substituindo-se em (2) o valor de <Sr87)rad fornecido pela

equação (3), temos que:

<Rb87)P e** • <Rb87)p + <Sr87)p - (Sr87)i

ou

(Sr87)p • (Sr87)i + Rb87p <e** - i> (4)

Como os espectrometros de massa fornecem somente relações i-

sotépicas, usa-se o artifício matemático de dividir todos os mem-

bros da equação (4) por Sr863

<Sr87/Sr8A)p * (Sr87/Sr86)i + RbB7/SrBA<e*t - i) (5)

Se invertemos as poslcftes dos membros à direita do sinal de

igualdade» teremos»

<8r87/Sr86)p - <eAt - DRb87/Sr86 + <Sr87/Sr86) i <*)

quando se verifica, então, a equação da reta na forma

y • ax + b

A Inclinação da reta resultante é dada por a , onde a é i-

gual a <e^^ - 1). Como t é a única variável, a inclinação da reta
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è funçSo do tenpo (idade).

Se t = O r x = 0 e y " = b , Isto é, o valor lido na ordenada é

o valor da razSo inicial.

A S S I M , todos os membros de uwa suite de rochas cogenétIcas,

•«•itt tt»( laf«t»M m condlvSo <J« ttreM a M H M I Idade, a W I M razSo I-

nicial e de terem permanecido COMO sistemas fechados para o Rb e o

Sr, satisfazem a equação <6>, por isso, origina* uma reta (Isocro-

na> através das coordenadas Sr87/Sr86 <y) e Rb87/Sr86 (x).

A interpretação de Idades Rb-Sr em RT

0 significado geológico de UM resultado radionétrico Rb-Sr

só pode ser entendido depois que soubermos qual o comportamento

geoquimico do Sr87 radiogênico dentro do retículo cristalino do

mineral em que foi formado. 0 Sr2+ possui um raio iônico da ordem

de 1,13 A, valor bem menor do que o do Rb-*- original (1,48 A),o que

faz com que o Sr apresente uma Mobilidade potencialmente maior,

por difusão iônica. Esta facilidade de movimentação torna possível

o que denominamos de "homogeneização Isotóplca* do Sr, fenômeno

produzido pela excitaçSo térmica e que ocorre sempre que a tempe-

ratura ultrapassa os 250 ou 300 graus centrfgrados. Acima destes

valores, o Sr migra entre as fases minerais da rocha, influenciado

pelas propriedades termodinâmicas e pela disponibilidade do ele-

mento no sistema. Este processo cessa quando se dá o resfriamento

regional, sendo as idades IsocrSnlcas minerais relacionadas a épo-

ca de fechamento desses sistemas cristalinos.

A nível de rocha, as migrações internas do Sr nSo signifi-

cam, necessariamente, perdas do elemento, já* que, em condições' i-
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deaisr deve ter permanecido COMO um sistena quimicamente fechado,

tanto para o Sr COMO para o Rb, desde a sua cristalização.

Pode-te, entSo. atribuir » UM» Idade Rb-Sr em rocha-total»

obtida seja de for» convencional» se a rocha, for adequada» seja

por diagraMa isocrônico, desde que os pontos analíticos revele* UM

boM índice de linearidade* una significação geológica correspon-

dente a época CM que se deu a cristalização da Mesaa <forMacao da

principal paragênese Mineral presente na rocha), iMposta por pro-

cessos petrogenêtleos diversificados COMO gran ItizaçSo, anatexia,

palingênese e outros siMilares ou relacionados aos referidos.

Una leve falta de linearidade dos pontos analisados, obser-

vada quando se tenta a construção de UMa isrferona, pode ser sutfes-

tiva de UMa cogenetIcidade nao rigorosa, onde as aMostras revela»

razões iniciais próprias e ligeiraMente diferentes.

0 desalinhavento de alguns pontos significa que as aMostras

em questão não pertenceu à isócrona. Se estes pontos situaM-se a-

cima da reta IsocrSnica, ou sSo de rochas Mais antigas, ou perten-

cem a UM corpo rochoso que possui razSo inicial Mais elevada. Se

os pontos colocam-se abaixo, devem corresponder a amostras Mais

jovens.

Uma dispersão de pontos, que torna difícil o traçado do seg-

mento de reta. Mesmo quando se tem UM bom controle de campo e ima-

gina-se que as aMostras seJaM cogenétlca», deve estar sugerindo a

abertura do sistema rochoso, seja por alterações intempéricas, se-

ja por fenômenos metassoMátIcos ou hidrotermals. EM ambos os ca-

sos, a não homogeneidade dos eventos na afetação da rocha respon-
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sabiliza-se pela pequena ou ausente linearidade, observando-se,

quando possível, una importante diMinuicSo no valor do resultado

esperado.

Através da deterMinaçao da razSo Sr87/SrB6 inicial, a partir

dos diagramas isocrSnicos para UM dado conjunto de ««ostras, teia

sido possível sugerir a proveniência (se do Manto superior, sen ou

COM diferentes graus de contanInacSo, ou se de refusões crustais)

dos Magnas parentais das rochas ígneas analisadas» segundo Faure e

Powell <1972>.

A avaliação da qualidade dos dlatrasas isocrSnicos

COM relação aos diagramas IsocrSnicos apresentados neste

trabalho, pode-se dizer que o grau de confiabilidade nas informa-

ções geocronológicas por eles fornecidas deve ser estimado ca ba-

se a parâMetros estatísticos calculados em cada caso, COMO O coe-

ficiente de correlaçSo, o nível de corte e o MSUD, lembrando, con-

tudo, que são apenas valores numéricos auxiliares e não definiti-

vos.

O coeficiente de correlaçSo linear é U M grandeza derivada

de una forMulação que, CM relação a una reta média traçada entre

pontos analíticos, leva em conta os resíduos (afastamentos) dos

pontos calculados et relacSo aos pontos experimentais, de tal for-*

«ia que, se o alinhamento de pontos for perfeito, seu valor numéri-

co é igual a i , decrescendo à medida que os desajustes forem sendo

observados, até o valor O, quando nSo há, entre os pontos, qual-

quer tendência à definição de U M reta.



Una grandeza «ais confiável e convincente, que peraite uma

aferição aais segura da qualidade de ajuste da reta, foi sugerida

por Mc Intyre et ai. (1966). através do desvio Médio quadratIco

ponderado (HSUD - Mean square of weight deviates). Para estes au-

tores, o llaite entre uaa boa ou aá Isócrona estaria no valor 1

para o MSUD. Há, no entanto, sugestões de apriaoraaento do uso

deste parâaetro baseadas no fato de que o valor i, aclaa, é apli-

cável apenas nos casos ea que é utilizado ua grande núacro de pon-

tos, cujos erros analíticos foraa obtidos através de análises ea

duplicata. Coao este procedlaento não é observado na aalorla dos

laboratórios, utiliza-se o "nível de corte" Ccut off level) para o

MSUD apresentado por Brooks et ai. (1972). Assla, o llaite entre

Isócronas de boa ou aá qualidade (valor aáxiao adaissível para o

MSUD) seria definido ea cada diagraaa isocrônico relativaaente ao

núaero de pontos analisados.

Para o aétodo Rb-Sr utI1Izaraa-se os valores de

8r86/8rB8 - 0,1194 aplicado na normalização dos dados Isoti-

P icos do Sr e

ÀRb87 m lr42 x le-"
11 ano"1

A aculdade das análises Isottfpicas do Sr desenvolvidas no

CPGeo da Universidade de São Paulo, através de aedldas dos padrões

interlaboratorials NBS-987 e Elaer ft Aaend, pode ser avaliada, por

exemplo, pela tabela 1, apresentada por Cordani et ai. (1985).

Na Universidade do Texas, as Medidas ea duplicata para as

razões normalizadas de Sr87/Sr8ó sSo concordantes, coa diferenças

da ordea de »,1Z. O padrão Elaer S Aacnd teve o valor de sua razão

Sr87/Sr86 normalizada definido coao «,7«8« + «,«096 <2r>, segundo
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Halpern et ml. (1974).

No caso de idades Já existentes, desde que não obtIdas COM a

utilização das constantes acima» as mesmas fora» recalculadas COM

o intuito de realizar-se una análise crítica homogênea do conjunto

rad iométr ico.

2.3. Análises Pb-Pb

Os resultados Pb-Pb apresentados neste trabalho -foram obti-

dos Junto ao Age Laboratory da Universidade de Oxford» Inglaterra*

por gentileza dos Drs. Paul N. Taylor e Stephen Moorbath, daquela

Inst i tuicio.

As amostras pulverizadas, tal como há pouco descrito» foram

preparadas pelo método da eletro-tfeposiçSo dupla» conforme Arden e

Cale (1974)» e posteriormente depositadas sobre filamento único de

Rênio, com o auxílio de ácido fosférlco e silica gel.

As análises isot épicas do Pb realizaram-se em espectrômetro

de massa de fonte «elida, da marca VB-Isomass S4E, totalmente au-

toMatizado.

A obtenção dè idade Pb-Pb e» RT

Oe acordo com Houtermans <1946, apud Kttppel e GrUnenfelder»

1979) e Holmes <1946» 1947 e 1949» apud Koppel e Grünenfelder, op.

eft.), a evolução das razães isot épicas do Pb» assumindo que esta

evolução se processou» desde a origem da Terra até os dias de ho-

je» em um sistema quimícamente fechado e com diferentes razSes
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UYPb, pode ser visualizada através das equações clássicas do de-

caimento radioativo*

Pb206/Pb204 - (Pb206/Pb204)t • U238/Pb204 <e*238T - i) Cl)

Pb207/Pb2«4 = <Pb2O7/Pb204)l + U235/Pb204 <e *235T - i> <2)

Pb208/Pb204 - <Pb20B/Pb204>l + Th232/Pb204(e *232T - i) (3)

onde as razoes acompanhadas do índice i relacionam-se aos seus

valores no instante de formacSo da Terra, há T anos passados (T =

4,57 b.a.r Tilton, 1973 e Tatsumoto et ai., 1973), enquanto as ra-

zões restantes correspondem aos seus valores no presente.

Se nSo houver fracionamento isot épico, o chumbo extraído

desse sistema fechado, em um istante t qualquer, terá sua razSo I-

sotópica (Pb206/Pb204) definida por:

<Pb206/Pb204)t = (Pb206/Pb204)l + U238/Pb204<e*238T - e &238t) (4)

Equações idênticas podem ser construídas para as razões

<Pb207/Pb204)t e <Pb 2O8/Pb204)t.

Se fizermos (Pb206/Pb204)i » ai , U238/Pb204 =

<Pb207/Pb204) i « bi , U23S/Pb204 •-
137rB8

e (Pb208/Pb204)i «ei, Th232/Pb204 « U,

sendo ai » 9,307,

bi « 10,294 e

ei - 29,479,

com a razSío U238/U235 « 137,86 (Tatsumoto et ai., 1973), a equação
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<4> e suas similares podem ser re -escr l tas na forma:

<Pb2«A/Pb2©4)t o ai + j&l <e*238T - e*23Bt > <5>

<Pb207/Pb2«4)t - bi + /tf 137,88 <e*235T - e*235t>

e <Pb20B/Pb294>t - ei + U <

Passando as razões iniciais ai e bi para o membro à esquerda

das equações e dividindo (6) por (5),

<Pb207/Pb2O4)t

(Pb206/Pb204)t

- bi

- ai

1

137,88

e '

e

*235T

*238T

— e ̂ 235t

— e ̂ 238t

pode-se calcular o coeficiente angular de uma reta (geócrona), pa-

ra um instante t qualquer, através do membro à direita da equaçSo,

uma vez que a mesma é a equaçSo da reta na forma

y - b = xa

De igual modo, conhecido o coeficiente angular de uma Isé-

crona, definida por um conjunto de amostras cogenétlcas, o valor

de t pode ser obtido pelo uso de tabelas» como a apresentada por

Faure (1977), já que a equaçSo (8)* por ser transcedental, não ad-

mite solução algébrica.

Por uma questSo de afinidade geoquímlca, a relação U/Pb em

geral decresce do manto superior para a crosta, de tal modo que a

evolucSío isotòpica do Pb radiogêníco neste nível é significativa-

mente freada. Como conseqüência, à semelhança do que acontece com

a razSo Sr87/Sr86 inicial, é possível distinguir a proven line ia de

uma magma a partir do parâmetro U238/Pb204, denominado yX, como a-

cima mostrado, cujos valores situados no intervalo 7,5 - 8,2 Indi-

cam magmas diferenciados do manto superior, enquanto resultados

externos, abai MO OU acima dos valores limites, denotam Magmas re-
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sultantes de fusões parciais da crosta terrestre.

2.4. Análises por Traços de FIssSo

Datações por traços de fissão (TF) realizaram-se no Centro

Brasileiro de Pesquisas Físicas <CBPF>, Rio de Janeiro, sobre vá-

rias populações de apatitas oriundas de granittfides diversos do

Escudo Sul-rlo-grandense.

De um total de nove amostras coletadas, apenas cinco se

mostraram adequadas a este tipo de análise» sendo as restantes

descartadas por não apresentarem homogeneidade na distribuição de

urânio nos grãos minerais.

Os cristais de apatita foram obtidos pelo método convencio-

nal. Após a br it agem da amostra, separou-se em um Jogo de peneiras

a fração desejada (80-200 juni e a concentração de pesados se deu

com o uso de bromofórmio. As populações de apatitas de cada amos-

trar manualmente selecionadas, foram divididas em dois conjuntos,

sendo um deles aquecido a 5009C, por duas horas, para se apagarem

os traços de fissão espontânea presentes e, a seguir, irradiado

por neutrons térmicos em reator nuclear do Instituto de Pesquisas

de Energia Nuclear (IPEN) de SSCo Paulo, cuja dosagem neutrônica

(6,90 •- 0,13 a 10' n.cnf > se fez com o uso de lâminas de vidro

padrão ",eparadas pelo National Bureau of Standards, Washington,

D.C.. 0 objetivo da irradiação, é induzir a fissão do U235, (fuja

concentração pode ser deduzida pelo número de novos traços produ-

zidos. Como há uma relação constante entre as quantidades de U235

e U238, o teor deste último pode ser estimado.



Fm seqüência, ambos os conjuntos, já montados em epoxi e po-

lidos em alumina, foram atacados por HN03 a 5%, por um tempo da

ordem de 45 segundos, para a revelação dos traços fósseis (espon-

tâneos) e induzidos. A contagem dos mesmos foi feita em microscó-

pio Leintz, sob condições de luz transmitida, usando-se um aumento

de 1250X e objetiva de imersao de 100X.

Face às particularidades demonstradas pelas apatitas, as da-

tações realizaram-se pelo "método de plateau" (Poupeau, 1981), com

três etapas de uma hora de aquecimento a temperaturas de 300, 310

e 32OQC. Para cada estágio térmico, as amostras foram analisadas

segundo o "método de população" (Naeser, 1967), com deterni inação

das densidades médias de traços fósseis e induzidos sobre conjun-

tos de 40 cristais, na maior parte das vezes.

O -fenSaeno físico traço de fissão

átomos de U238 estão sujeitos à fissão espontânea, quando

são produzidos dois nucl i'deos com massas atômicas entre 95 e 135.

Nesta partição, ocorre uma liberação de energia da ordem de 200MeV

e os nuclídeos resultantes repelem-se em direções opostas carre-

gando uma energia cinética de 0,5 a IMeV/nucleon. Por serem partí-

culas altamente ionlzantes, roubam elétrons dos átomos que se po-

sicionam nas proximidades de suas trajetórias, determinando uma

concentração de cargas positivas que, ao se repelirem e se afas-

tarem mutuamente, produzem um defeito estrutural cilíndrico de

comprimento variável de 10 a 20/un e diâmetro de até 50 Â. São exa-

tamente estas perturbações cristalinas que se mostrarão mais sus-

ceptíveis aos ataques químicos, podendo,então, ser ampliadas e ob-

servadas, constituindo o que se denomina de traço de fissão.
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A obtendo de u»a idade por TF e seu significado

0 número de traços de fissão observado em conjunto de mine-

rais é proporcional à quantidade de U238 presente e ao tempo

transcorrido desde o instante em que estas feições começaram a ser

preservadas nos materiais em questão. Assim, pode-se calcular una

idade TF através da equação:

t - i/Xt in (i + At/Af.<r.#.I.Df/Di > onde

At e ^f - constantes de decaintento total e por fissão do U238;

V- área transversal ao bombardeio de neutrons térmicos pa-

ra a Indução de fissão do U235;

1 » razão U235/U23B;

0 = dose de neutrons;

Df e Di = densidade de traços fósseis e traços induzidos.

A recomposição e desaparecimento dos traços fósseis, em um

dado mineral, acontecem por efeito de aquecimentos. Isto pode im-

pedir a determinação da idade primária do sistema, mas como os

mesmos se preservam após o resfriamento, a partir de um valor pró-

prio para cada tipo de mineral (120 +- 202C para as apatitas), as

idades TF precisam ser entendidas como o tempo decorrido desde que

tal valor térmico foi atingido, em um episódio de perda de calor.
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CAPxTULO II

SÍNTESE DOS TRABALHOS GEOLÓGICOS E BEOCRONOLÓOICOS ANTERIORES

1. Evolução do Pensamento Geológico-geotectínIco Regional.

O primeiro trabalho de cunho geológico, relativo ao Escudo do

Rio Grande do Sul, é devido a Carvalho (1932), quando o autor, em

base ao grau de met amorfismo, reconheceu e subdividiu as rochas

cristalinas e cristalofi1ianas do Estado eu duas unidades, uma

composta por rochas de alto grau metamórfico, referida ao Arquea-

no, e outra constituída de litologias de baixo grau, supostamente

algonqueana, denominada de Série Porongos.

Na mesma oportunidade. Carvalho (op.cit.) identificou ainda a

" Série Camaquan", referindo-se a uma espessa seqüência elástica

imatura, de caráter predominantemente arcoseano, a preencher uma

bacia sedimentar que se deixa cortar pelo rio homSnimo na altura

de seu curso médio. Leinz et ai. (1941) ampliaram e modificaram a

estratigrafia descrita nos termos gerais de entSo, criando as foi—

macões Maricá e CamaquS.

Para Gon i (1962), as rochas do Pré-Cambriano Inferior do Rio

Grande do Sul eram essencialmente mlgmatíticas, homogêneas ou he-

terogêneas, apresentando os mais diversificados tipos estruturais.

Estas litologias foram, na oportunidade, denominadas de Formação

Cambai, cujos afloramentos-tipo podiam ser encontrados no arroio

homfin imo.

Goni et ai. (1962) propuseram uma coluna estratigráfica com-
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part i r,-:ntada em três unidades temp or al men te distintas, a Formação

Cambai, do Pré-Cambriano Inferior, usada como originalmente pro-

posta, a Formação Cerro MantI que iras, do Pré-Cambriano Médio, per-

tinente às associações de rochas máficas e ultramáficas metamorfi-

zadas e aflorantes na fracâo ocidental do Escudo, e o grupo Poron-

gos, do Pré-Cambriano Superior, cujo conceito, agora ampliado, in-

cluia a Formação Vacacaí, composta por todos os xistos exceto os

da Formação Cerro Mantiqueiras, os granitos da região de Encruzi-

lhada do Sul e a Formação Cerro do Ouro.

Jost e Villwock (1966), trabalhando na região de São Gabriel,

mencionaram uma discordância angular entre as seqüências de alto e

baixo graus met amorficos, redefinindo, em base às complexidades

litológica, estrutural e metamòVf ica, o Grupo Cambai, supostamen-

te resultante de evento orogênico muito antijo. Neste mesmo arti-

go, as formações Cerro Mantiqueiras e Vacacaí integraram o Grupo

Porongos.

Ribeiro et al. (1966) e Tessari e Picada <196ó), em levanta-
ê

mentos geológicos desenvolvidos nas regiões de Cacapava do Sul e

Encruzilhada do Sul, comentam nSo ter sido observada a inconformi-

dade entre a Formação Cambai e o Grupo Porongos, incluindo a pri-

meira no último. Nesse mesmo trabalho, descreveram uma nova unida-

de basal, discordante, denominada de Formação Encantadas.

Além disso, identificaram rochas sediment ares e vulcânicas,

englobadas sob a designação de Grupo Bom Jardim, estratigrafica-

mente colocada entre a Formação Maricá e o Grupo CamaquS, e deles

separado por discordância* angulares, passível de subdivisão du-

pla, de acordo com as características estruturais e litológicas ,
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era Formação Arroio dos Nobres (essencialmente sedimentar) e Forma-

ção Crespos (vulcanitos e sediment»tos associados). A primeira

formação foi ainda subdividida em unidades hierárquicas menores:

os membros Vargas e MangueirSo <Tessarl e Picada, 1966). A subdi-

visão da segunda, nos membros Hilário e Acampamento Velho, foi de-

vida a Ribeiro et ai. (i960).

0 Grupo Camaquar denominação proposta em substituição à série

homônima de Carvalho (1932), foi redefinido e subdividido por Ro-

bertson <1966>, tendo sido criadas as formações Santa Bárbara e

Guaritas, ambas repousando discordantemente sobre as unidades mais

antigas e separadas entre si por felçSo estrutural semelhante.

Willig et ai. (1974) e Knijnlk (1974) assumiram una coluna

estrat(gráfica ligeiramente modificada, englobando no Grupo Poron-

gos os sub-grupos Cambai, inferior, e Vacacaí, este último subdi-

vidido em uma unidade composta por seqüências metassedimentares,

na base, e a Formação Cerro Mantiqueiras, no topo. A Formação

Encantadas, como originalmente proposta, continuou sendo a unidade

mais antiga aflorante.

Ribeiro e Fantinel (1978) e Ribeiro e Lichtemberg <i978) de-

monstraram que o Escudo Sul-rio-grandense revela uma regionaliza-

ção tectônica e, portanto, torna-se inviável a utilização de uma

coluna estratigráfica comum a toda região, quando o critério de

correlação era somente o da similaridade lltológlca. Sugeriram,

então, a reed ifIcacão da estratigrafia do Escudo de forma particu-

lar para cada zona definida, segundo critérios petrotectônicos.

Nesses mesmos trabalhos, os referidos autores modificaram a
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coluna estratigráfica dos depósitos molássicos, que passou a cons-

titui r-se de dois grupos: Bom Jardim e CanaquS, o primeiro compos-

to pelas formações Maricá, Hilário, Vargas e Acampamento Velho» e i

o último inalterado» permanecendo como originalmente proposto por

Robertson (I960).

No mesmo ano de 1978, Santos et ai. propuseram para os mesmos

depósitos uma subdivisão estratigráfica similar à de Ribeiro e

Fantinel (1978), com um grupo basal (Maricá), composto das Forma-

ções Pesseguelro ( Maricá de Ribeiro e Fantinel, op. clt.>. Cerro

dos Martins (subdividida nos membros Hilário, Arrolo dos Nobres,

respectivamente as formações Hilário c Vargas de Ribeiro e Fanti-

nel, op. cit.) e Acamapamento Velho (idêntica às de outros auto-

res) .

Nos dias que correm, observa-se uma tendência de subdividir o

Escudo do Rio Orande do Sul em frações que parecem revelar ambiên-

cias geotectônicas distintas, cujas litologias componentes, por

falta de estudos mais aprofundados, são reunidas sob a designação

genérica de complexos.

Na porção leste do Escudo, é mencionado o Complexo Granítico

Dom Feliciano, originalmente definido por Tessari e Picada (1966),

aflorante nos arredores da cidade de igu^l nome. Esta mesma unida-

de foi referida pelo Projeto RADAMBRASXL como Complexo Granitóide

Arroio dos Ladrões (Teixeira, 1982) ou Suite Intrusiva Arroio dos

Ladrões (Issler, 1984), denominação original devida a Picada

(1965). 0 restante da área oriental, inicialmente ineluida no Gru-

po Cambai', após a proposição de nSo identidade com as rochas afio-
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rantes ao longo do arrolo homônimo, na porcSo oeste, pemanece i —

no»inada, fazendo-se referência a corpos graníticos específicos

através de denominações locais. Para tal região, o Projeto RADAM-

BRASIL tem utilizado a designação de Complexo Canguçu (Teixeira,

1982), mas anteriormente referido como Complexo Granítico de Leste

por Ribeiro e Fantinel (1978).

A unidade 1itoestratígráfica Grupo Porongos foi redefinida

por Jost e Bitencourt (1980). Fragoso Cesar et ai. (1982a) pro-

põem que esta denominação fique exclusiva das supraxrustaís dobra-

das e metamorfizadas aflorantes na fração leste do Escudo gaúcho.

Ainda no leste, diferenciam-se grani toldes nas proximidades

de Encruzilhada do Sul, definidas por Leinz <1945) como Grani to

Encruzilhada, citados como Complexo Granítico Encruzilhada (Tes-

sari e Picada, 1966), Complexo Granitóide Encruzilhada do Sul

(Teixeira, 1982), sendo que os gnaisses associados, or ig inaimentes

descritos como do Grupo Cambai, são referidos agora à Suíte Graní-

tica Arroio Chanã (Jost, 1984) ou ao Complexo Metamorfico Várzea

do Capivarita (Frantz et ai., 1984). A nomenclatura particular

destas unidades deve-se à indivi dualizaçSo das mesmas através de

limites materializados por extensas faixas miloníticas das zonas

de transcorrência denominadas de Passo do Marinheiro e Vigia-Roque

(Picada, 1971).

A porção oeste, por sua vez, admite uma dupla subdivisão re-

gional através do Lineament o de Ibaré (Hartmann e Nardi, 1983), a-

florando, ao sul de tal feição estrutural, rochas do Complexo Gra-

nulítico Santa Maria Chico (Nardi e Hartmann, 1979) e granltóídes

regionalmente associados e, ao norte, rochas de baixo a médio
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graus metamórficos componentcs dos complexos Cambai (sensu Fragoso

Cesar e Soliani Jr., 1984) ou Vila Nova (Silva Filho. 1984). e a-

queles conjuntos litológicos que constitucM o Cinturão de Rochas

Verdes do Rio Vacacaí <Fragoso Cesar e Soliani Jr.. op.cit.). ori-

ginalmente denominadas de Formação Vacacaí, Formação Cerro Manti-

queiras. como visto anteriormente, e que agora passa* a ser Men-

cionados com nomes locais, como Complexo Palma e Complexo Ibaré

(Naumann et ai.» 1984). igualmente associados a suítes graníticas

d(versas.

Os depósitos sedimentares c vulcano-sedlmentares, cujas gê-
«

neses estSo vinculadas à Implantação e desenvolvimento da Antefos—

sa Molássica do Sudeste (Fragoso Cesar et ai. 1982a). estão sendo

revisítados, redefinidos e estratigráficamente reorganizados por

Fragoso Cesar e colaboradores (1984 e 1985) e serão posteriormente

discut idos.

2. A Co*partImcntaçSo • a EvoluçEo GcotcctSnlcas

Do ponto de vista geotect5nico, registramos que diversos au-

tores elaboraram e propuseram cunpartimentacões e modelos evolu-

tivos distintos, ao longo do tempo, para o Escudo do Rio Orande do

Sul. Sinteticamente, destacamos Xssler et ai.(1965), que reconhe-

ceram dnKM grande* unidades tectSnlcas, com histórias geológicas

distintas. A primeira destas, na porção leste do Escudo, foi ca-

racterizada como um complexo granítíco-migmatítico muito antigo,

denominada "Cráton Dom Feliciano". A segunda corresponderia a

porção centro-oeste, onde afloram granítos, seqüências metamórfi-

cas dobradas e espessas coberturas vulcano-sedimentares com carac-

terísticas de depósitos molássicos, segundo a interpretação daque-



-33-

les pesquisadores.

Picada <197i) admitiu que a re9Üo centro-oeste do Escudo foi

palco da "Orogênese Porongos", do Pré-Cambrlano Superior* e atri-

buiu ao "Cráton DOM Feliciano" uma idade pré-cambriana inferior a

mêdia.

Uillig et ai. (1974) reunira* os dados 9eológlcos e estrutu-

rais existentes sobre o Escudo e sugerira* um novo «odeio estrutu-

ral (estruturas de placas), na tentativa de explicar a evolução

tectônica da região, ficando a área subdividida em placas licita-

das por importantes zonas de falhamentos transcorrentes» também

portadoras de rejeitos verticais, responsáveis pela formação de

fossas e altos estruturais.

Neste mesmo trabalho, CM comentários feitos em anexo, Cordani

et ai. (1974) chamaram a atenção para o fato de que o padrão geo-

cronológlco encontrado no Uruguai, apresentado por Ferrando e Fer-

nandez (1971), demonstra a existência de uma região cratônica an-

tiga na parte oeste daquele país, sendo que o limite entre esta á-

rea antiga e a região leste, formada no Pré-Cambriano Superior,

parece entrar no Rio Grande do Sul. Da mesma forma, continuaram, a

província oriental do Escudo demonstra uma completa correlação com

a região congênere do Uruguai. Estas diferentes províncias já .ha-

viam st do apontadas por Bossl et ai. (1967) e denominadas por Fei—

rando e Fernandez (op.cit.) de "Zocalo Predevoniano de La Cuenca

dei Rio de La Plata" e "Zocalo dei Este y Sureste", sendo que, pa-

ra o primeiro, Almeida et ai. (1973) propuseram a denominação de

"Cráton de La Plata", cuja ocorrência no Rio Grande do Sul era

desconhec ida.
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Hasul et ai. (1975) apresentara* uma subdivisão da fração

s»l de então dtnoainado "Cinturão Ribeira" c» entidades geotecti

nicas dos tipos "faixas de dobramentos" e "maciços Kdianos",

constituindo-se CM uai trabalho de correlacKo a abranger os estados

Meridionais da Federação e o Uruguai. Nesta abordagem, a geologia

do Pré-Cambriano do Rio Grande do Sul coapor-se-ia de frações dos

"Maciço Mediano de Pelotas"» "Faixa de Dobramentos Ti jucás" t,

possívelMente. "Maciço Mediano de Joinville".

Ribeiro e Fantinel (1978), em base a associações petrotecti-

nicas por eles descritas e reconhecidas, dividiram o Escudo Sul-

río—grandense ea zonas denominadas Mediana, Oeste e Leste, que as-

sinalariam, respectivamente, uma faixa de subduecão, uma região de

arco magaiático implantado sobre um antigo escudo reativado e, por

fim, um nível relativamente mais profundo de um escudo também rea-

t ivado. Segundo as palavras dos autores, as zonas Oeste e Leste

seriam "...duas faixas orogênlcas de idade brasiliana, correndo

paralelamente na direção nordeste-sudoeste".

Face a novas determinações radiométricas, levadas a efeito

sobre rochas gr anui ít i ca* do tiudoeüte do Cscudo do Rio Grande do

Sul, cujos resultados revelaram-se pré-brasi1ianos, Soliani Jr.

(1979) sugeriu para a área tema uma dupla compartimentação geotec-

tSnica, composta por uma "Faixa Móvel Brasiliana", correspondente

à porção leste do Escudo, e por uma "Região Cratônica", de evolu-

ção transamazônica, a oeste.

..lost e Bitencourt (1980) e Jost (1?81), trabalhando na porção

setentrional da área de afloramento da "Faixa de Dobramentos Ti ju-

cás" (sensu Hasui et ai., 1975) no Rio Grande do Sul, concluíram
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pela existência de dois conjuntos litológicos distintos, denomina-

dos Grupo Cerro dos Hade iras e Complexo Cerro da Árvore» sendo o

primeiro const ituido de atet s*«ed i ment os de baixo 9rau (metarcó-

seos, quartzitos, xistos e mármores), interpretado C O M O tendo se

depositado e« ambiente de «argea continental passiva, do tipo A-

tlântico. O segundo coMpoe-se de metandesitos, Metadacitos e tu-

fos finos aos quais se intercala* xistos pel iticos, grafita xistos

e raros quartzitos e náraores. 0 Complexo Cerro da Árvore foi in-

terpretado C O M O tendo sido formado em UM arco de ilhas, posterior-

mente transportado para oeste através de "nappes" inferiormente

limitadas por extensas zonas de milonitos. A S S I M estaria demons-

trada a vergência tectônica da unidade ei direção a uma área

cratônica colocada a ocidente.

UM Modelo alternativo de evolução geodinâMlca foi proposto, e

vem sendo defendido, por Issler C1982, 1983 e 1984). Nesses traba-

lhos, o autor visualiza, para a porção sul do Escudo Atlântico, a

existência de duas entidades geotectônicas: os crátons do Rio de

La Plata e Dom Feliciano, colididos entre 1.000 e 680 M.a. passa-

dos, quando, em decorrência do impacto, as rochas de bordo dos.me-

gablocos foram significativamente remobi1izadas. Cerra de 100 m.a.

após o choque, desenvolveram-se "rifts" intracont inentais que s<?

deixaram colmatar por "red beds", vulcanogênese intermediária a á-

cida e plutogênese anorogênica.

0 Cráton do Rio de La Plata, a oeste, seria composto de

terrenos "greenstone" e gnáissicos, embora, como assinala o autor,

tratos granuli't iros e charnoqu it Icos tenham sido identificados, e

seriam comuns manifestações ígneas com características compressio-

nais, de inicio, passando para uma geodinâmica dlstensional com
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magmagênese anorogênica.

O Cráton Dom Feliciano, a leste, estaria caracterizado por

duas zonas petrotect8nicas* a Faixa Arco-Fossa Tijucas e a Faixa

Magmática Pedras Grandes. A primeira representada pelos grupos

Porongos <RS) e Brusque (SC) e a seguinte pelo embasamento de les-

te, formado, segundo o autor, por gnaisses, diatexitos, met at êxi-

tos, "Inliers de granulIto", dioritos, anortositos, entre outros

tipos litológlcos ocorrentes como relictos.

3. • Enquadramento Geológico Regional do Escudo Sul-rio-grandense

Nesses escritos, por adequar—se melhor às informações geoló-

gicas e aos dados geocronológicos por nós colecionados, adotare-

mos, preliminarmente, o modelo geotectônico originalmente proposto

por Fragoso Cesar (1780) e a seguir desenvolvido pelo mesmo autor

e seus colaboradores, conforme passamos a discutir.

3.1. O Cinturão Do» Feliciano e o Cráton do Rio de La Plata

Fragoso Cesar (1980), em trabalho de revisão e síntese, rein-

terpretou o acervo de dados disponível para o sudeste da Plata-

forma Sul-americana, ampliando significativamente a área de ocor-

rência do Cráton do Rio de La Plata, como passou a ser chamado, a-

té então reconhecido apenas em algumas localidades do norte da Ar-

gentina e na porção ocidental do Escudo Uruguaio. Segundo este

autor, as evidências geológicas sugeriam fortemente a continuação

da unidade cratônica no oeste do Rio Grande do Sul, sendo consti-

tuída dos conjuntos litológicos posicionados a ocidente da Bacia

do Camaqua, e, levando em conta a extensão setentrional das corre-
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laçoes feitas por Hasui et ai. (1975), o Maciço Mediano de Joinvi—

le representaria, face a algumas idades radlométricas Já revela-

das, am acunhamento do Cráton do Rio de La Plata em direção ao

norte (fig.2).

Considerando toda a área cratônica, proposta COMO foi acima

historiado, o autor mencionado reconheceu ainda que a mesna pode-

ria ser 1 i tol óg icamente subdividida em ''terrenos gná iss ico-gran í-

tlcos", de ocorrência disseminada entre Santa Catarina e o Uru-

guai, com evolução geológica altamente completa, e "cinturões vul-

cano-sedimentares", com características gerais de "greenstone

belts", de ocorrências relativamente restritas ao sul e noroeste

do Escudo Uruguaio e noroeste do Sul-rio-grandense. Unidades lito—

lógicas relacionadas ao Ciclo Brasiliano desempenhariam o papel de

depósitos de cobertura, associados a manifestações magmáticas con-

temporâneas, assentando-se sobre as anteriores através de profunda

d iscordânc ia.

0 aspecto mais Interessante desse trabalho talvez resida no

fato de que, pela primeira vez, o Maciço Mediano de Pelotas e as

faixas de dobramentos adjacentes, Tijucas e do Leste Uruguaio

(Hasui et ai., op.cít.), foram apresentadas como parcelas de uma

entidade geotectSnica maior, o Cinturão Orogênico Dom Felicíano,

de idade brasiliana, marginal ao Cráton do Rio de La Plata e ca-

racterizado por complexos metamórfico-granítico-migmatíticos dis-

tribuídos em três bandas paralelas, informalmente denominadas de

Zona Central t- flanços Ocidental e Oriental (fig. 2).

0 Flanco Ocidental dessa faixa constituiria uma fração da

crosita onde se associariam tecton icamente: <a> o embasamento pré-
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Brasiliano, composto de rochas gnálssicas e migmatíticas, ocorren-

do ou de forma aparentemente concordante com o Cráton do Rio de La

Plata, onde a separaçSo só é evidenciada, nos tempos atuais, com o

auxilio da oeocronologla (como no Uruguai), ou na forma de núcleos

de estruturas antiforma is ou dômicas (Santa Catarina e Rio Grande

do Sul); (b) seqüências orogênicas brasilianas, representadas por

parametamorfItos de baixo grau intercalados com metavulcânicas á-

cidas a intermediárias e (c) seqüências epielásticas imaturas com

características molassd ides (Uruguai, RS e SC). Este flanco seria

equivalente a Faixa de Dobramento TI Jucás de Hasui et ai. (op.

c ít.), excetuando-se os metamorfitos que ocorrem, no Rio Grande do

Sul, a oeste da Bacia do CamaquS.

0 F.anco Oriental expõe-se somente no extremo sudeste do Uru-

guai, mas sua orientação NE-SW sugere uma possível continuidade do

mesmo sob os depósitos cenozóicos da Província Costeira do Rio

Grande do Sul. h semelhança do Flanco Ocidental, compõe-se de ro-

chas parametamorf Icas de baixo grau. Esta unidade e<iu I valer-se- ia

à Faixa de Dobramentos do Leste Uruguaio de Hasui et ai. (op.

c it.).

A Zona Central (Maciço Mediano de Pelotas de Hasui et al.,op.

cit.) const I tuIr-se-la, em essência, de complexos granitóides de

proporções batolítlcas que se associam a resíduos migmatíticos.

Composic ionalmente, estas litologias variam de quart zo-d i or i tos a

grani tos, c m termos monzon it I cos, granod ior it icos e natureza cal-

cl-alcalina a sub-alcalina. Microgranitos pórfiros e riolitos são

freqüentes neste domínio e esta é uma zona muito bem representada

no Uruguai, Kio Grande do Sul e Santa Catarina, conforme se vê na

fig. 2.
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3.2. As Associações PetrotectSnIcas do Cinturão Do» Feliciano

Com base na compartimentacao geotectSnlca do sudeste da Pla-

taforma Sul-americana, proposta por Fragoso Cesar (1980), e em vá-

rios trabalhos regionais, de reconhecimento geológico ou de sínte-

se» de apresentação de dados estruturais ou geocronológicos, leva-

dos a efeito em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Uruguai, Fra-

goso Cesar, Uernick e Soli ani Jr. (1982a) descreveram um conjun-

to de associações petrotectônicas que permitiu interpretar a gê-

nese e evolução do Cinturão Dom Feliciano de acordo com os meca-

nismos preconizados pela Tectônica de Placas (Fragoso Cesar,

Uernick e Soli ani Jr, 1982b). Estas mesmas associações, diferen-

ciadas em conseqüência de suas distintas histórias paleogeográ-

ficas, tectônicas e metamórficas. Já tinham sido, em parte, in-

terpretadas por Ribeiro e Fantinel (1978), Ribeiro e Lichtemberg

(1978), Jost e Bitencourt (1980) e Jost (1981).

De acordo com aqueles autores, seriam as seguintes as asso-

ciações petrotect8nicas reconhecíveis no Cinturão Dom Feliciano:

- Associação do Embasanento - No domínio da faixa de dobra-

mentos Dom Feliciano, afloram lltologias que demonstram constituir

a infra-estrutura pré-brasi1 lana das associações típicas do oróge-

no enfocado.

De fato, em Santa Catarina, a sul de Canr.boriú, no trecho da

Serra do Cantagaio cortado pela BR-101, ocorrem rochas mlgmatítí-

cas que representam o embasamento do Grupo Brusque (Basei, 1984 e

1985). No Rio Grande do Sul, nas proximidades de Santana da Boa

Vista, como embasamento do Grupo Porongos, expSem-se rochas quar-

tzo-feldspáticas bandadas e escuras, com intercalaçoes de enfibé-
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lio gnaisses e nuscovlta xistos, denominadas de Gnaisses Encata—

das. No Uruguai, o embasamento do cinturão orogênico é representa-

do por rochas gnáissicas com aparente continuidade para a área

cratônica. Estas ocorrências caracterizariam, assim, uma "associa-

ção petrotect8nica do embasamento" (fig. S ) .

- Associação de Marge* Continental Passiva - No Flaneo Oci-

dental do ClnturSo Dom Feliciano, em"discordância sobre o embasa-

mento pré-Brasi1iano, ocorre uma seqüência clasto-química inter-

pretada por Jost <i98t) como representativa de uma deposição pré—

orogênica acontecida em uma margem continental passiva do tipo

Atlântico, como Já referido, denominada por aquele autor de Grupo

Cerro dos Madeiras e redefinida por Fragoso Cesar, Uernick e So-

li ani Jr. (1902a) como subgrupo e incluído no Grupo Porongos (fig.

3 ) .

Estes últimos pesquisadores reconheceram que, em Santa Cata-

rina, no Grupo Brusque, correlato aos Grupos Porongos (RS) e La-

valleja (Uruguai), a existência de metarcóseos, filitos calcífe-

ros, quartzitos, dolomitos e metapelitos também sugere um ambiente

ri<? margem continental passiva. As seqüências Arenosa (quart 2 i tos e

metarcóseos) e Argilo-calcária (filitos, filitos caleíferos c

mármores) do Grupo Lavalleja foram indicadas como, possivelmente,

correlatas ao Subgrupo Cerro dos Madeiras.

- Assoclaçio de Bacia Marginal - Sobre a associação anterior,

com vergene ia tectonica para NU, isto é, no sentido da região era

tSnica, ocorre uma seqüência vulcáno-sedImentar, também integrante

do Grupo Porongos, denominada «Je Complexo Cerro da 4rvore (Jost c

Bltencourt, 1980; Jost, 1981). Fragoso Cesar, Uernick e Soli an I
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Jr . <19B2a> interpretaran-na COMO representante dos depósitos de

uma bacia marginal situada entre uma margem continetal original-

mente passiva, a oeste, e um arco magmático ativo, a leste <fig.

4) . Evoluída durante a fase orogênica, teria sido carreada por

sobre a Associação de Margem Continental Passiva ao longo da fase

de encurtamento crustal conseqüente de uma colisão continental.

No Uruguair possivelmente correlata ao Complexo Cerro da Ár-

vore, os autores sugerem a Seqüência Ortometanórfica do Grupo La-

valleja, com clorita xistos, actinolititos e prasinitos, além de

xistos talcosos e grafitosos intercalados a metapelitos, conforme

descrições de Ferrando e Fernandes <197i).

Com o Grupo Brusque (SC) a correlação parece mais difícil fa-

ce as descrições ainda gerais da unidade. Para os autores, no*en-

tanto, a ocorrência de metagrauvaques e metariolitos Kistif içados

pode ser sugestiva.

- Associação de Arco Magmático - Compreendendo a Zona Central

do Cinturão Dom Feliciano, constitue~se de completos polifásicos

representados por amplas áreas anatéticas e migmáticas resultantes

de remobI1IzaçSo de frações da infraestrutura do arco magmático e,

talvez, do embasamento, associados a complexos graníticos polidia-

pi'ricoo e plur i-episód leos nos quais as intrusões mais jovens cor-

tam ou circundam as mais antigas. Os grani toldes sSo de natureza

calel-alcalina a sub-alcalIna, apenas localmente com caráter al~

calino, equigranulares a porfirtfides, leuco a mesocráticos e apre-

sentando evidências de remob 11 izaçSes e metassomat ismo. Diques c:

"plugs"de granitos pdrfiros, enxame* de diques rlolíticos, apl/ti-

cos e granofírlcos associam-se à fase final de evolução do cintu-
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rao.

Conforme já sugerido por Ribeiro e Fantinel <1978> e endossa-

do por Fragoso Cesar, Wernick e Soli ani Jr.(1902a), esta associa-

ção de rochas parece representar um nível crustal relativamente

profundo de um arco magmático exumado (fig.4). As seqüências su—

pracrustais deste arco, da série basalto-andesito-riolito, devem

ter sido suprimidas por erosão. Por outro lado, rochas vulcânicas

potássicas, provavelmente contínuas com a supra-estrutura do arco,

foram preservadas na Associação de Bacia Marginal.

Como reflexo da atividade do arco magmático, ocorrem intru-

sões de suítes granitóides em ambos os flanços do cinturão orogê-

nico, afetando as lltologias geradas em suas bacias marginais, com

as quais limita-se através de complexos sistemas de falhas respon-

sáveis por largas faixas de rochas cataclásticas.

— Associação de Bacia Frontal - Equivalente ao Flanco Orien-

tal do Cinturão Dom Feliciano, os autores assinalam que é uma*das

associações menos conhecidas. Uma faixa epimetamórfica, cujas li-

tologias (fill tos, clorlta xistos e quartsítos) compõem o Grupo

Rocha (Hasui et ai., 1975), que parece representar uma seqüência

vulcano-sed intentar depositada em uma bacia frontal ao arco magmá-

tleo <fIg. 4 ) .

- Associações Molássicas - Para Fragoso Cesar, Wernlck e So-

li ani Jr. (1982a), estas associações estão muito bem representadas

em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, podendo ser divididas, com

bane em suas composições litológicas e posições geotect8nicas ems

i açSo Moláfisica Sedimentar e Associação Molássica Vulcano-Se-
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dimentar (fig.5)

A primeira, com ausente ou esporádica contribuição vulcânica,

preenche uma calha tectônica que serviria de limite entre o Cintu-

rão Dom Felíciano e o Cráton do Rio de La Plata, denominada de An-

tefossa do Sudeste. Em Santa Catarina, esta depressão é conhecida

como Bacia do Itajaí e, no Rio Grande do Sul, como Bacia do Cama-

qua. No Uruguai, sedimentitos similares e correlatos sSo esparsos,

atestando uma profunda erosão desta associação.

No estado gaúcho, os depósitos dessa antefossa recobririam

parcialmente as' rochas das associações de Margem Continental Pas-

siva e de Bacia Marginal, a leste, e estender-se-iam por sobre a

região cratônica, interdigitando-se com unidades da Associação

Molássica Vulcano-Sedimentar, a oeste.

A Associação Molássica Sedimentar é composta, da base para o

topo, de seqüências de leques submarinos, seqüências marinhas de

águas rasas, ambas podendo apresentar subordinadas intercalações

vulcânicas, depósitos gerados em ambiente de piemonte, com facies

sub-aquosas e sub-aéreas, fluvial entrelaçado, deltáico e eólico.

A Associação Molássica Uulcano-Sed intentar resulta da ativida-

de de centros magmáticos condicionados aos cruzamentos de fraturas

regionais, gerando rochas vulcânicas, piroclásticas, vulcanoclás-

ticas e epiclástIcas, genética e temporalmente associadas a

"stocks" meso e epitectonicos.

Correlatas, respectivamente, as unidades 1itoestratigráficas

que compõem as associações Molássica sedimentar e molássica vulca-
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no-sedinentar, seria» os grupos Itajaí, para a primeira, e Guará-

tubinha e Campo Alegre, para a segunda, em Santa Catarina (embora

os autores lembrem que estes dois últimos podem estar relacionados

à evolução geológica do Cinturão Ribeira, ao norte), e formações

Piedras de Afilar e Sierra de Animas, no Uruguai.

3.3. A CompartimentaçSo Tectinlca do Cráton do Rio de La Plata

Para o Cráton do Rio de La Plata (sensu Fragoso Cesar, 1980),

Fragoso Cesar e Soliani Jr. (1984) elaborara» uma compartimentação

tectôníca preliminar em "cinturões granulitIcos" e "terrenos •gra-

ni te-greenstone", conforme se vê na flg. 2.

O Cinturão Granulítico de Santa Catarina (Hartmann et ai.,

1979) está representado no extremo setentrional da região cratôni-

ca, constituído de gnaisses quartzo-feldspáticos, gnaisses bási-

cos, kinzigitos, ultramafitos e quartzitos metamorfizados nas fa-

cies anfibolito e granulito, sendo escassas as rochas graníticas.

Do ponto de vista estrutural, o cinturão orienta-se preferencial-

mente segundo NE.

0 Cinturão Granulítico Valentines, proposto pelos primeiros

autores, situai—se-ia na região fronteiriça entre o Brasil e o U-

ruguai aflorando, face as coberturas sedImentares paleozólcas da

Bacia do Paraná, em três áreas fisicamente descontínuas: porção

centro-nor- te do Escudo Uruguaio (região de Valentines), "ilha

cristalina" de Rivera (no norte do Uruguai, onde encontram-se a<s

localidades de Vichadero e Minas de Corrales) e porção sudoeste

do Escudo do Rio Grande do Sul (fig. 2 ) . Litologicamente, compõe-

se de gnaisses básicos e quartzo-feldspáticos, kinzigitos, ultra-
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mafitos, anortosltos, mármores, quartzitos ferríferos, entre ou-
•

tros, sendo freqüentes intrusões graníticas do Cambrtano. A orien-

tação geral da unidade é NU.

Também seriam dois os "terrenos granite-greenstone" do Cráton

do Rio de La Plata, separados pelo CinturSo Granulítico Valenti-

nes: Terreno Granite—greenstone do Uruguai e Terreno Granite-

greenstone do Rio Grande do Sul (fig. 2 ) .

A Formação Paso Severino, que mais se assemelha a uma seqüên-

cia tipo "greenstone", compoe-se de metabasitos, anfibolitos, me—

tariolitos, xistos magnesianos, clorita xistos, quartzitos e xis-

tos grafitosos, com raros mármores dolomíticos. Aloja-se, ao que

parece, entre batólltos ovais de granitóides e também é íntrudida

por pequenos "stock" gran it I cos sub-alcallnos pós-tect8nicos (Fer-

rando e Fernandez, 1971).

A Formação Arroio Grande caracteriza-se por metalavas bási-

cas, anfibolitos, clorita xistos e rochas detrítícas (arenitos e

conglomerados) metamorfizadas. Sao comumente intrudidas por corpos

igneos de composição vari'avel entre granod i or itos e leucogran i tos

(Ferrando e Fernandez, op.cit.).

Mencionam ainda a existência de uma terceira unidade, a For-

mação Montevideo, de grau metamórfico médio, constituída por anfl-

bolitos, gnaisses e xistos derivados de rochas básicas, quartzo-

fcldspát Icas e pel ítleas. Pelos tipos litológicoti e grau de meta--

morfismo, os autores acham difícil caracterizá-la como seqüência

do t ipo "greenstone"»
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Associado a estes cinturões de rochas supracrustais, ocorre

um complexo gran itico-gnáissico formado por granitóides gnáissicos

calei-alcalinos, Mig»atitos diversos, COM restos de anfibolitos e

ultranafitos, granitos de vários tipos, entre outros.

O Terreno Granite-greenstone do Rio Grande do Sul, delineado

na porção noroeste do escudo homônimo, estaria composto de um es-

pesso conjunto metamórfico de peridotitos, dun itos, basaltos, ga-

bros (em parte transformados em serpent initos, xistos magnesianos,

anfibolitos, e t c ) , andes it os, dacltos, traquitos (xist If içados) ,

acompanhados de rochas piroclástleas e químicas, caracterizando

uma seqüência basal essencialmente vulcânica. E M direção ao topo,

segue um conjunto metassedimentar de xistos e filitos (pel iticos e

quartzo-feldspáticos), com características "flyshóides", para e

ortocong1omerados, grauvaques, arcóseoa, quartz itos e sediment i-

tos químicos. A hipótese de que estas seqüências de baixo grau

constituam uma 1itoestrutura do tipo "greenstone belt" foi lançada

por Nard i e Hart man n (1979), Fragoso Cesar (198©) e baseia-se em

uma dezena de motivos apresentados por Fragoso Cesar e Soli ani Jr.

(19B4).

Concordant emente associado ao suposto "Greenstone Belt" do

Rio Vacacaí, ocorre o Complexo Cambai constituído de granitóides

gnáissico», gnaisses acintentados (quartzo-dior iticos a trondhje-

míticos), migmatitos, anfibolitos maciços e gnaisses anfibolíti--

cos, ultramaf Itos, quartzitos, mármores, e t c , com várias fases de

deformação superpostas (Silva Filho, 1984) e metamórfismo de fa-

cies anfibolito, conforme já assinalado por Bofí i et ai.(1962),

Jost e villwock (1966), Ribeiro et ai.(1966) e Ribeiro e Fantinel

(1978). Nesta área sSo também comuns os granitóides isótropos.



-47-

4. Considerações sobre a Oeocronologjia

O primeiro trabalho de integração regional e síntese geocro-

nológica do Escudo Sul-rio-grandense é devido a Cordani et ai.

(1974). Nesse comentário, os autores relaciona» quase uma centena

de dados radlométricos relativos às rochas do Pré-Cambriano e Eo—

Paleozóico. Deste total, uma fração 'Fora, até então, obtida por

outros pesquisadores, no exterior ou Junto ao CPGeo/USP, como os

Minioli e Kawashita (1971), Issler et ai. (1973), Teixeira (1969),

Ribeiro e Teixeira (1979), Formoso (1972) e Robertson (1966).

Apesar de observar—se uma concentração de informações geocro—

nológicas nas áreas de Caçapava do Sul, Lavras do Sul e Encruzi-

lhada do Sul, vários pontos dispersos em outras porções do Escudo

permitiram aos autores tecer considerações sobre a evolução geoló-

gica regional. A partir do padrão de idades encontrado no Uruguai

c relatado por Ferrando « Fernandez (1971), hií uma rropowltKo ini-

cial, tvtravif* das feições estruturais e distribuição litolifgic*

similares entre aquela República e o Rio Grande do Sul, de que o

Escudo saúcho pode ser subdividido em duas porções, leste e oeste,

a primeira de evolução brasiliana e a outra, face a ocorrência de

gnaisses retrometamorfizados nas proximidades de Vila Nova, pode-

ria constituir-se de representantes litológicos do embasamento d»

faixa de dobramentos do Pré-Cambriano Superior.

De fato, os diagramas isocrônicos de referência, construídos

com dados Rb-Sr provenientes de rochas do setor oriental com ca-

racterísticas sintectonicas (granitos com orientação pronunciada e

migmat itos) e pós-tect ôr» icas (granitos equ i granulares finos e

grosseirosr isótropos), revelaram, respectivamentt, valores de 650
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m.a. e 55© m.a., tendo sido consideradas co>o indicativas

das épocas evolutivas do cinturão «ovei parcialmente representado

no leste do Rio Grande do Sul.

As idades K-Ar dessa mesma região situaram—se coerentemente

no intervalo característico do Ciclo Brasiliano.

Para a porção oeste do Escudo (ou rochas correlacionadas),

foram encontrados alguns valores radiométricos sugestivos de maior

antigüidade, seja pelo método Rb-Sr (Gnaisses Encantadas), seja

pelo K-Ar <Gabro de Mata Grande e migmatitos e anfibolitos próxi-

mos do Cerro MantI que iras, ao sul de Lavras), embora uma signifi-

cativa percentage» dos dados disponíveis revelassem idades brasi-

lianas para uma grande variedade de maciços granít icos, como os de

Caçapava, Jaguari, Lavras, Ramada e SSo Sepé, entre outros.

Da mesma forma, os autores confirmam que as rochas vulcânicas

associadas aos grupos Bom Jardim e Camaquâ (formações Hilário e A-

campamento Velho), formaram-se no final do Pré-Cambriano ou início

do Fanerozóico, tal como Já havia sido revelado por ilinioli e Ka-

washita (1971).

Sartori (Í978) elaborou importante trabalho geocronológico no

Maciço Granítico de Sao Sepé e corpos intrusivos próximos, através

de diagramas isocrônicos Rb-Sr, demonstrando uma evolução polifá-

sica para a suíte. Nessa obra, observa-se que a porção central do

maciço fornece a mais antiga idade, cerca de 679 m.a.,interpreta-

da como corresponde à fase aintectSnica do Ciclo Brasiliana. Ar»

rochas periféricas, mais Jovens, com 325 m.a., sugerem uma compa-

tibilidade temporal com a fase pós-tect8nI ca do mencionado evento
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orogênico. Em comentário adicional, o autor ressalva que, apesar

dos corpos graníticos sul-r io-grandenses terem sido classificados

como sin, tardi e pós-tectSnicos (Uernick e Pcnalva, 197B), no que

se refere ao Complexo de Sao Sepé as duas fases finais são indife-

rencáveis, seja por critérios petrográficos, seja por geocronoló-

gicos, e sugere que os termos tardl e pós-tectSnico sejam conside-

rados equivalentes, até que possam ser convincentemente caracteri-

zados.

Graças a um convênio firmado entre o Projeto RADAHBRASIL e o

Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, mais de

meia centena de novos resultados radiométricos foi adicionada aos

dados pré-existentes (Teixeira, 1982). Em suas conclusões, o autor

menciona o fato de que parece existir, na porcSo ocidental do Es-

cudo, um fragmento crustal do Proterozóico Inferior, à semelhança

do que pode ser claramente constatado no Uruguai, constituído por

rochas do Complexo Cambai. As litologias do chamado Complexo Vaca-

caí e Formação Arroto das Ilhas, tal como se propõe no mencionado

relatório, compostas pelas rochas máficas e ultramáficas das ocor-

rências de Mata Grande, Cerro Mantiqueiras. Palmas, etc., e xistos

mngnesianas associados, também são referidas ao Ciclo TransamazS-

nico, portando evidencias de rejuvenescimentos brasilianos.

0 Complexo Canguçu, unidade decorrente da ampliação da área

amostrada, originalmente atribuída ao Grupo Cambai por similar ida-

de litológica com parcelas da fração oeste (Ribeiro et ai., 1766;

Tessari e Picada, Í966f Carraro et ai., 1974) e posteriormente re-

ferida coma Cambai' de Leste por Ribeiro e Fantinel (1979), abrange

quase toda a porção oriental do Escudo, onde concentram-se rochas

migmat ít ica«x, gnáissicas e gran í t icas, expostas a leste da dorsal
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homônima. Este domínio, através de isócronas de referência, foi

considerado como essencialmente brasiliano (Teixeira, 1982).

Igualmente brasilianos revelaram-se outros domínios menores

individualizados na porção leste do Escudo, como os complexos gra-

ni to ides Encruzilhada do Sul, Arrolo dos Ladrões, o Anortosito Ca-

pivarita, o Sienito Piquiri e o Quartzo-monzonito Campinas, com e-

ventuais problemas interpretativos.

Soli an I Jr. et ai. (1984), baseados na compartimentaçao e e-

voluçao tectônlca sugeridas por Fragoso Cesar (1980), Fragoso Ce-

sar, Uernick e Soli ani Jr. 1982a,b) e Fragoso Cesar e Soliani Jr.

(1984), apresentaram uma síntese de todas as determinações radio-

métricas obtidas em rochas cristalinas, cristalofi1ianas e sedi-

ment ares da porção meridional do Escudo Atlântico, abrangendo par-

te do Estado de Santa Catarina, todo o Rio Grande do Sul e Uru-

gua i .

Sartori e Kawashita (1985), iniciando um estudo sistemático

do Bat 61ito Granítico de Caçapava do Sul, realizaram análises pe-

trográficas, geociuímicas e geocronol óg ícas do referido maciço, com

o objetivo de dirimir alguns aspectos controversos. Nesse artigo,

os autores relacionam 21 novas análises isotdpicas de idade, em

rocha-totalr pelo método Rb-Sr, que somadas a 4 dados anteriormen-

te obtidos, são apresentados em um diagrama isocrônico de referên-

cia.

for fim, cabe mencionar alguns resultados radlométrlcos Rb-Sr

e K-Ar conseguidos por estagiários gaúchos Junto ao CPGeo, relati-

vos a corpos litológicos aflorantes em suas arcais de estudos, como

t \
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é o caso de Naumann (1984), que analizou amostras de um granito

Intrusivo no Complexo Ibaré, Pinheiro Machado (em prep.), que des-

creveu os gnaisses associados aos ultramafitos da região do Cerro

Mantique iras, sul de Lavras, Remus (em prep.), que desenvolveu

pesquisas nos gnaissts e granitóides das proximidades do Arrolo

Cambaizi nho.ei» Sao Gabriel, e Naime (em prep.), sobre os "stocks"

grani ticos da Ramada e do Cerro da Cria.
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CAPxTULO. Ill

GEOCRONOLOGIA DA P0RÇ30 LESTE DO ESCUDO SUL-RIO-GRANDENSE

1. Considerações Iniciais

Com o intuito d«? apresentar e discutir os dados geocronoló-

gicos, disponíveis para o Escudo do Rio Grande do Sul, de forma

setorizada, adotaremos, neste trabalho, a compartimentaçao tectô-

nica proposta para a área por Fragoso Cesar (1980), Fragoso Cesar

et ai. (1982a, b) e Fragoso Cesar e Soliani Jr. (1984) conforme se

visualiza na figura 2. Sempre que necessário e possível, utiliza-

remos subdivisões ainda menores, tais como as propostas por Hor-

bach et ai. (no prelo, apud Issler, 1984), Frantz et ai. (1984), t

Frantz e Jost (1983), Jost e Hartmann (1984), entre outros.

2. 0 Flanco Ocidental.

2.1. 0 Eabasaaento do Cinturão D O M Feliciano

Síntese Geológica

No mapeamento geológico das quadrículas de Caçapava do Sul e

Encruzilhada do Sul, Ribeiro et ai. (19óó) e Tessari e Picada
t

(1966) definiram a Formação Encantadas, composta por gnaisses à

biotita, hornblenda e granada e quartz It os à hornblenda,

reconhec€?nc!u-a como unidade sotoposta ao Grupo Porongos por dis-

cordância angular. Ocorrendo nas proximidades de Santana da Boa

Vista e, mais a nordeste, a ocidente do Arroio dos Nobres» esta
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unidade foi sempre reconhecida como uma fração do embasamento

aflorante como núcleos de estruturas dômicas ou antiforma is (fig.

6 ) . De acordo com Jost (1981), a litologla mais representativa da

unidade são os gnaisses bandados quartzo-feldspát icos, de granulo—

metria média a fina, e coloração acinzentada escura. Associadamen-

te, de forma menos comum, ocorrem gnaisses à anfibólio, quartzitos

e xistos.

Os gnaisses quartso-feldspáticos exibem bandeamento fino a

grosseiro e, localmente, texturas lepidoblástica, porfiroblástica

e poiqu i loblást ica, sendo mais comum a texura granoblást ica fi.ia

orientada. Fica, no entanto, a ressalva de que a maioria das amos-

tras estudadas revelerai»~se cataclasadas.

Rochas com anfibólio, epidoto, quartzo e feldspato também são

freqüentes. Corpos anfibolíticos são concordantes com o bande-

amento e têm espessuras variando de um a algumas dezenas de metros

e comprimento inferior a um quilômetro, com limite brusco ou

transicional para rs gnaisses vizinhos (Jost, 1981).

Quartzitos associados aos Gnaisses Encantadas forma reconhe-

cidos apenas no Cerro dos Meios, cerca de 20 km a nordeste de?

Santana de Boa Vista (fig. 6 ) . Ocorrendo como corpos de geometria

complexa e dimensões variadas, esta lítologia é granulometrica-

mente fina, com tons esbranquiçados ou amarelados.

Os xistos, concordantes com os gnaisses, ocorrem na forma de?

lentes menores do que 1 km e não sSo muito freqüente». Seus

componentes mlneralógIcos mais comuns são o quartzo e a muscovita,

com quantidades menores de K-feldspato e plagioclásio. Apatita,
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turmalina e opacos sao os acessórios. A maioria das amostras desta

litologia demonstra textura cataclástica pronunciada e pode * ser

considerada como milonltos. Uma gênese exclusiva por deformação

cataclástica, no entanto, nao pôde ser confirmada <Jost, 1981).

Do ponto de vista estrutural, esta unidade revela-se muito

complexa, afetada por diversos episódios deformacionais, falha-

mentos reversos, imbricaçoes e milonitizaçao. De acordo com o au-

tor mencionado, até mesmo a orientação regional das estruturas

mesoscópicas é difícil de ser determinada, face às perturbações

acima comentadas e aos afloramentos pobremente preservados. Como

agravante, as feições medidas parecem ter seu comportamento espa-

cial modificado nos vários subdomínios estruturais definidos por

Jost (op.cit.), já que as exposições dos Gnaisses Encantadas são

fisicamente descontínuas. 0 autor assinala ainda que, embora nSo

se possa determinar com precisão, as condições metamórficas, às

quais foram submetidas estas rochas antes do intenso evento cata-

clástico revelado, atingiram a facies anfibolito alto ou até mesmo

a facies granulito, conforme demonstram alguns relictos metamórfi-

cos preservados, como biotita vermelha, plagioclásio antipert it I-

co, ortoclásio e, talvez, andesina.

Interpretação Geocronológica

0 primeiro estudo geocronològico desta unidade de rocha foi

feito por Cordani et ai. (1974). Na oportunidade, os autores

apresentaram uma isócrona de referência, obtida a partir de amos-

tras coletadas em dois afloramentos distintos (fig. 6 ) , cujo valor

temporal indicado sugeria, para esta litologia, uma idade transa-

mazonica. A qualidade das informações contidas no referido diagra-
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ma iüocrônico, remontado de acordo com o modelo Williamson (Wil-

liamson, 1968) <flg. 7>, é precária. A falta de linearidade entre

os pontos analíticos fica demonstrada pelo resultado do MSWD,

que supera o valor do nível de corte, e do elevado erro revelado

pela idade. 0 ponto 258, proveniente de amostra recolhida nas pro-

ximidades da ponte que cruza o Arroio Olaria <fls. 6) posiciona-se

acima da reta isocrônica, aparentando uma nao-cogeneticidade. De

qualquer forma, puderam os autores demonstrar que os Gnaisses En-

cantadas, além de estrutural, também geocronologicamente se com-

portam como embasamento antigo da unidade brasiliana sobrejacente.

Teixeira (1982), em relatório final endereçado ao Projeto

RADAMBRASIL, relacionou três novas análises realizadas em rochas

das proximidades de Santana de Boa Vista. A reunião de todos os

pontos disponíveis em um único diagrama Isocrônlco revelou que, ao

contrário de obter-se maior definição para a idade de tais rochas,

os gnaisses st» comportam de forma marcantemente heterogênea, com

dois dos três novos pontos (LK-289C.1 e C.2) posicionando-se fora

do alinhamento original (fig.8).

Em sua interpretação, Teixeira (op. cit.) relata que, se

excluirmos os pontos 258 e LK-289C.2, situados acima da isócrona,

obtem-se um diagrma de referência com a indicação de um resultado

ainda transamazãnico, mas com um erro analítico comparativamente

menor, o que incrementa o significado do resultado fornecido. Os

pontos não alinhados poderiam pertencer a uma Isócrona mais antiga

(=3.000 m.a., para uma Ro » 0,702, idêntica a da isócrona ante-

rior), sendo, então, vestígios ainda preservados de litologias ar-

queanas (fig. 8).
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Soliani Jr. et ai. (1984), retrabalhando os mesmos dados, sem

descartarem a hipótese anterior, sugerem uma interpretação adicio-

nal, qual seja: os pontos em questão definiriam uma nova isócrona,

paralela à anterior, mas com razSo Inicial maior, de aproximada-

mente O,704 (fig. 8), sendo, portanto, também estas amostras tran-

samazôn icas.

Para este trabalho, oito novas determinações foram elabora-

das. Antes de discutirmos o diagrama isocrônico conseqüente, ana-

lisemos a distribuição geográfica das amostras recolhidas. Embora

os mapas utilizados nas coletas, feitas por Cordani et ai. (1974)

e para Teixeira (1982), tivessem, respectivamente, escalas

1:350.000 e 1:500.000, a precisão na localização é satisfatória.

Como se observa na fig.A, os pontos 257A, D e F, bem como os

ESJ-115B, C, F e G provêm de um mesmo afloramento. Da mesma forma,

os pontos 258, ESJ-117B e C e LK-289C.1 e C.2, parecem derivar de

uma igual área, da qual está próximo o ponto RG-220. Constituem um

afloramento distinto as amostras ESJ-116 D e E.

Plotados os 15 pontos disponíveis para os Gnaisses Encantadas

(tab. 2) em um único diagrama, observa-se uma dispersão dos pontos

analíticos, comum cm diagramas loocrônicos regionais, mas confir-

ma-se uma tendência para o alinhamento ao longo de um segmento de

de reta definido, pelo menos, por nove amostras, cujo coeficiente

angular sugere idade transamazônlea (fig. 9). Se apenas este con-

junto for considerado (fig. 10), obtém-se uma isócrona com exce-

lentes índices estatísticos, a sugerir a idade do principal episó-

dio geológico a afetar estas rochas (t=2.1A4 •*•- 91 m.a Ro*0,702?).

Razoes iniciais com valores desta ordem são fortemente sugestivas

de derivação mantélica da litologia analisada, através de acreçoes
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juvenis à crosta. No entanto, têm-se descrito a associação de

quartzitos aos Gnaisses Encantadas (Jost e Bitencourt, 1980; Jost,

1901>, demonstrando que os mesmos são paraMetanórficos. Para ex-

plicar tSo baixo valor para a referida razão, est inaüos, então*

uma importante contribuição vulcânica, advinda da crosta inferior

ou do manto, na gênese do pacote rochoso original.

Considerações especulativas podem ser tecidas em relação às

amostras discrepantes e anteriormente excluídas (258, LK-289C.1 e

C.2, ESJ-117B e C e ESJ-115F). 0 conjunto formado por LK-289C.2,

ESJ-117C, 258, ESJ-115F, ao qual se soma o ponto 257F < fig. 9),

poderia representar, por suas posições relativas ao segmento iso-

crônico I, fracoes-relíquia de crosta pré-transamazônica. No en-

tanto, esta alternativa aparenta ser bastante improvável, uma vez

que a construção de um diagrama isocrônico particular define uma

razão inicial inverossímel de ©,6997.

Um dado digno de nota é que as amostras 258, LK-289C.1 e C.2

e ESJ-117B e C provêm de um mesmo afloramento, onde ocorrem gnais-

ses máficos intercalados com bandas feldspáticas claras e bandas

graníticas rosadas. Os pontos ESJ-117C e LK-289C.Í e C.2 corres-

pondem a gnaisses escuros que definem uma isácroma brasiliana, com

elevado erro analítico <t = 599 +- 107 m*a.>, conseqüência das im-

precisões no posicionameto dos pontos e similaridade em termos da

razão Rb87/Gr86. Os pontos 258 e ESJ-117B são representantes de

frações félsicas e podem pertencer a um alinhamento isocrônico

também brasiliano (fíg. 9).

Como hipótese alternativa mais provável, parece que, neste

afloramento, encontram-se rochas rejuvenescidas pelo evento geodi-
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nSmico Mencionado, revelando, as máficas e as félsicas, respecti-

vamente, razões iniciais da ordem) de 0,709 e 0.710. A manutenção

dos baixos valores para a razão Rb87/Sr86 poderia sugerir UM reju-

venescimento não por adição de material rochoso juvenil brasiliano

às rochas transamazônicas, nas simplesmente que o ciclo super im-

posto produziu condições tais que propiciaram a algumas rochas do

embasamento uma homogeneização isotópica interna, com elevação da

razão inicial, detectável apenas em frações da área de afloramento

do mesmo.

A ação do ciclo orogênlco mais Jovem sobre os Gnaisses

Encantadas está confirmada por uma determinação K-Ar em biotita.

extraída da amostra 257D. cujo resultado de 5S3 +- 10 m.a. foi ob-

tido por Cordani et ai. (1974) e outra em anfibtflios provenientes

de um corpo anfibolítico do "Domo de Santana", cuja idade de

1.077 +- 41 m.a. é indicativa de um rejuvenescimento apenas par-

cial do material rochoso analisado (E5J-H-50, tab. 2).

Com estes dados, pode-se imaginar que as temperaturas, às

quais esteve sujeito o embasamenoto do Cinturão Dom Feliciano,

durante o Ciclo Brasiliano, nas proximidades de Santana da Boa

Vista, foram certamente superiores a 250 - 300QC (temperatura de

bloqueio da biotita), mas nSo superaram significativamente valores

da ordem de 450SC (temperatura de bloqueio do anfibòlio). Sob es-

tas condições térmicas é que precisamos imaginar a homogeneização

laotóplta do Sr, a nível de rocha-total, pelo menos localmente,

com o auxílio de uma Intensa milonitizaçâo, o que efetivamente se

ver I fIca.

De acordo com esta versão, o ponto ESJ-115F (fig. 9) continua
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com sua posição discordante no diagrama, por motivos ainda

incertos. Ele pode pertencer a um segmento IsocrSnico brasiliano

ainda não definido, cuja razão inicial fosse mais alta <s±Qr7i2)

que as anteriores, o que reforçaria a hipótese de rejuvenescimento

das rochas mais antigas, por pertencer a um afloramento distinto

do anteriormente considerado. Por outro lado» da observação da

amostra, conclui-se que a presença de largas bandas (3-4 cm)

quartzo-feldspátleas e biotíticas podem ter determinado análise

sobre uma fração de rocha não homogênea e representaiiva do todo.

Oe qualquer modo, apenas a repetição da análise poderá esclarecer

tal desalinhamento.

2.2. As Suprarrustais Dobradas e Metamorfizadas

Síntese Geológica

O reconhecimento geológico detalhado do Grupo Porongos, com-

ponente da fração setentrional da "Faixa de Dobramentos Ti Jucás"

no Rio Grande do Sul, é devido a Jost e Oítencourt (1980) e Jost

(1981) (fig.11).

Nestes trabalhos, os autores propuseram duas unidades estra-

tigráficas maiores, originalmente denominadas de Grupo Cerro dos

Madeiras e Complexo Cerro da árvore, posteriormente redefinidos

como subgrupos pertencentes à unidade Porongos (Fragoso Cesar et

ai., 1962a).

0 primeiro, basal, é essencialmente metassedimentar. Inicia-

se com uma espessa seqüência de metarcrfseos (Formação Arrolo dos

Neves) sobrepostos discordantemente ao embasamento (Gnaisses En-
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cantadas), seguido de quartzitos com intercalações de xistos e

terminando com um conjunto pel itico-carbonático (Formação Arroio

Olaria), perfazendo, no total, 2.500 a 3.000 metros de espessura.

A unidade superior, nao formalmente subdividida, constitui-se

da base para o topo, de (I) uma seqüência de biotita xistos, gra-

nada xistos, estaurolIta xistos e andaluzita xistos, com quartzi-

tos, muscovita xistos e grafita xistos subordinados (Metapelitos

Cerro do Facão), com espessura estimada de 500 metros. Separados

das outras litologias por uma zona de transcorrência (Sistema de

Falhas Passo do Marinheiro - Picada, 1971), esc ao estratigrafica-

camente sotopostos a <2> biotita xistos de granulaçSo muito fina,

com eventuais lentes de quartzito e espessura suposta entre 500

e 1.000 metros (Xistos Rincão do Maranhão), a (3) rochas meta-

vulcânicas ácidas e intermediárias, metatufos e metacherts asso-

ciados a metapelitos aluminosos, grafita xistos e ocasionais len-

tes de muscovita xistos e mármores (Metamorfitos Cerro Cambará), a

<4) muscovita xistos, com lentes de mármores e quartzitos, quar-

tzo-nuscovita xistos e xistos com cloritóides subordinados, e,

finalmente, a (5) rochas metavulcânIcas ácidas interpretadas como

quartzo-pórfiros e quartzo-feldspato-pórfIros (Metariolitos Cerro

do Alemão).

Interpretação Geocronológica

As informações geocronológicas disponíveis para rstas supra-

crustais sao incipientes. A norte da rodovia que liga Pinheiro Ma-

chado a Sei vai (BR-293), o Projeto RADAMBRASIL coletou amostra

(RB-265, fig. ii) de um gnaisse mllonítico (Teixeira, 1982j Hor-

bach et ai., 1904) pertencente ao Grupo Porongos, cuja idade con-
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vencional Rb-Sr, para Ro de 0,705» indicou cerca de 915 m.a. (Jab

0s dados restantes provêm das metavulcSnicas intermediárias

intercaladas nos metamorfitos Cerro Cambará <fig. A> , analisados

também pelo método Rb-Sr. As amostras, embora coletadas em um mes-

mo afloramento derivam de dois derrames distintos e, portanto, não

são cogenéticas. A tentativa de construção de um diagrama isocrô-

nico de referência demonstrou que os pontos considerados encon-

tram-se dispersos e definem um valor temporal com alto erro analí-

tico. As idades convencionais resultantes, apesar dos altos valo-

res para as razoes Rb87/Sr86 e Sr87/Sr8<S, mostraram-se variáveis.

No entanto, se estas litologias são representantes, na Associação

F'etrotect on ica de Bacia Marginal (Complexo Cerro da árvore), da

atividade vulcânica do arco magmático contíguo, segundo Fragoso

Cesar et ai. (1982a), o valor temporal de cerca de 800 m.a. (tab.

3) da amostra ESJ-HH7-1D, com as piai ores razoes Rb87/SrB6 e Sr87

Sr86, pode estar sugerindo a época do evento extrusivo. As demais

amostras, com razoes menores, mais susceptíveis às influências do

valor de Ro, apontaram idades altas e certamente parecem possuir

razoes iniciais mais elevadas do que 0,705. Se esta afirmativa é

verdadeira também para a amostra E3J-HH7-1D, o valor de 800 m.a. é

máximo para a rocha em questão.

3. A Zona Central

3.1. Síntese Geológica

A Zona Central do Cintarão Dom Feliclano (Fragoso Ces»ar, 1^00)

corresponde, no Rio Grande do Sul, a uma faixa constituída funda-



mentalmente por complexos granitóides e aflora com uma largura me-

dia de 70 km, com um comprimento de quase 40© km, desde os arredo-

res de Porto Alegre, até Jaguarao, no limite meridional do Estado

(fig. 2 ) .

Os estudos pioneiros de granitóides desta área, por razoes e-

conômicas, face às mineralisacões de Sn, são devidas a Leinz

(1945), quando foram denominados os grani tos Encruzilhada e Cam-

pinas. Na década de 60, vários outros trabalhos realisaram-se, em

especial nos arredores da cidade de Encruzilhada do Sul, entre

os quais destacamos os de Formoso e Carraro <1962), sobre o Anor-

tosito Capivarita, Picada (1965, 1966 e 1967), culminando com Pi-

cada (1971), sobre a ocorrência de migmatitos, granitos, gnaisses,

pegmatitos e sienitos no "Complexo Encruzilhada", além de um en-

saio sobre a tectônica de parte do Escudo Sul-rio-grandense.

Ribeiro et ai. (1966) e Tessari e Picada (1966), respectivamente

sobre a geologia das quadrícuias de Caçapava do Sul e Encruzilhada

do Sul, com a denominação de novos corpos granítlcos.

Carraro et ai. (1974), em seu mapa geológico do Rio Grande do

Sul, delimitaram apenas alguns corpos granitóides na fração orien-

tal do Escudo, preferindo incluir no Grupo Cambaí,indiatintaroente,

todas aquelas rochas ainda não definidas ou mal avaliadas.

Importantes trabalhos provêm de Ribeiro (1977), Ribeiro e

Lichtemberg (1978) e Ribeiro e Fantinel (1978), onde a região

agora enfocada foi, neste último, referida como "Maciço Granítico

de Leste", composto por corpos granítico-granodI or itícos de

dimensões batolíticas, "stocks" sienítícos, diques aplíticos c

ríolíticos, anortositos e cataclasitosr além de migmatitos.
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Nos últimos anos, tem-se observado uma crescente preocupação

dos estudiosos para com esta área, tendo tornado de domínio públi-

co vários escritos relativos ao reconhecimento e caracterização

petrográfica e litoquímica dos diversos corpos granitóides domi-

nantes, além de abordagens similares realizadas sobre outros tipos

litológicos subordinados. Ocorre mencionar os de Moreira e Marimom

(1982 e 1984), o primeiro apresentando descrições petrográficas e

caracterizações geoquímicas de suítes intrusivas no Escudo gaúcho,

ordenadas em fases tectSnicas, e, o segundo, relacionado à petro-

gráf ia de rochas granulíticas ocorrentes no domínio da Zona Cen-

tral, conforme Horbach et ai. (1984). Frantz e Jost (1983) apre-

sentaram considerações sobre a estruturação, petrográfia e petro-

química dos diversos "stocks" do Granito Campinas, com vistas a um

melhor entendimento de suas mineralizaçoes estaníferas. Frantz et

ai. (1984) relataram novos dados petrográficos derivados da região

de Encruzilhada do Sul e Jost et ai. (1984a), com base em informa-

ções geocror.ológ icas e geoquímicas de vários granitóides brasi-

lianos do Rio Grande do Sul, os interpretam à luz de alguns mode-

los de evolução geotectônica apresentados para a área. Por fim, em

trabalho mais abrangente, Issler (1984) realizou igual tentativa

com o intuito de oferecer subsídios ao seu modele* de evolução geo-

dinâmica, apresentado em trabalhos anteriores (Issler, 1982 e

1983).

Vale ainda mencionar que diversas mapeamentos têm sido desen-

volvidos no leste do Estado, como trabalhos de graduação de aluno»

do Curso de Geologia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Re-

lacionamos os projetos Erval (1980), Cerro Chato (1980), Encruzi-

lhada (1982)r Delfino (1983), Várzea do Capívarita (1983), Cangucu

(1984a, b> e Piratini (1985).
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Nos dias que correm, os conhecimentos geológicos oriundos do

leste gaúcho continuam deficientes, mas se registram avanços sig-

nificativos apds os levantamentos e sictematizaçoes realizados

pelo Projeto RADAMBRASIL, nas folhas SH.22-Porto Alegre e SI.22-

Lagoa Mirim, conforme Horbach et ai. (no prelo, apud Moreira e Ma-

rimon, 1982 e apud Issler, 1984).

Há, entre os geólogos do Rio Grande do Sul, uma tendência de

dividir-se informalmente os terrenos granltóides de oriente em

duas subunidades estruturais, indI vi dual Izando-se o "Bloco Encru-

zilhada", limitado a oeste por um lineamento do tipo Acotéia (Fa-

lha Passo do Marinheiro, seg. Picada, 1971), a sudeste pela Falha

Vigia-Roque, que empresta seu nome a outro sistema de 1íneamentos,

e que, a norte, se deixa cobrir pelos sediment it os gonduânicos da

Bacia do Paraná (fig. 12), sendo considerado composto de litolo-

gías de idades pré-brasi1ianas e, portanto, diferençável dos res-

tantes terrenos brasilianos que compõem o "Bloco Dom Feliciano"

(Jost e Hartmann, 1904).

Podemos, então, ao nível daâ informações atualmente disponí-

veis, organizar a geologia da Zona Central do Cinturão Dom Feli-

ciano (fig. 12, tab. 4) ems

- Complexo Granitrfide de Leste, designação utilizada em subs-

tituição ao Complexo Canguçu de Horbach et ai. (no prelo, apud

Moreira e Marímon, 1982 e apud Issler, 1984), uma vez que a mesma

denominação é dada a corpos granítícos aflorantes nas proximidades

da localidade homônima e pertencentes a distinta unidade litoltf-

gica. Engloba oi granitóides ainda indivisos, os granitóidts cata-

elásticos, os mlgmatitos e gnaisses, e as litologias mais raras
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como granulitos <?)» ultramafitos, mármores e pegmatltos, além dos

anortositos ocorrentes no "Bloco Encruzilhada" (Anortoslto Capiva-

rita-Formoso e Carraro, 1962);

- Suíte Intruslva DOM Feliciano, composta pelo grani to Arroio

dos Ladrões e os denominados de Canguçu, Capão do Leão, Pedras Al-

tas, Fortaleza e Arroio do Bote, além dos corpos aflorantes nas

proximidades de Porto Alegre (Issler, 1984 e Schneider et ai.,

1974) e o Sienito Piquiri (Picada, 1966 e 1971) aflorante nas pro-

ximidades de Encruzilhada do Sul. Associadas estariam as manifes-

tações vulcânicas ácidas da Serra das Asperezas e do Cerro Chato.

Esta designação, por razoes de precedência e prioridade (Picada,

1965) é usada em permatação com a Suite Intrusiva Arroio dos La-

drões de Horbach et ai. (no prelo, apud Issler, 1984);

- Suíte Intrusiva Canpinas, constituída pelos '"stocks" do

Granito Campinas (Cerro Branco, Campina, Taboleiro e Paulista),

mais o Granito Figueiras (Issler, 1984).

As unidades litológicas acima mencionadas compõem o Bloco Dom

Felíc íano.

O Bloco Encruzilhada, por sua vez, constitui-se de:

- Complexo Metamorfico Várzea do Capivarita, do qual fazem

parte paragnaisses e, subordinadamente, ortognaisses de composi-

ções variadas (Frantz et ai., 1984). Esta mesma unidade é

referida como Suite Gnálssíca Arroio ChanS em Jost (1984);

- Suíte Intrusiva Encruzilhada, formada por granltòides ori-



I
ginalmente referidos como de Encruzilhada. •

I
A este bloco estrutural associa»-se, como Já referido, o A- T

nortosito Capivarita e o Sienito Piquiri, além de pegmatitos e j

lentes de mármore \

3.2. Interpretação Geocronológica ^

\

Cordani et ai. (1974) compuseram, para o leste do Escudo do j

Rio Grande do Sul, a primeira síntese interpretativa dos resulta- \

dos geocronológicos obtidos pelos métodos Rb-Sr e K-Ar, graças a \

um programa de cooperação científica entre o CPGeo/USP e o IG/Unl- ;

verisity of Texas, em Dallas. Na oportunidade, a coleta de amos- j
j

trás concentrou-se nas proximidades de Encruzilhada do Sul, mas j

também foram realizadas amostragens nas regiões de Dom Feliciano, kj

Pelotas, Canguçu e Pinheiro Machado, durante o levantamento de

perfis ao longo das rodovias que interligam as referidas localida-
»

des.

Por ter um caráter preliminar, de reconhecimento, o trabalho

realizou-se sem uma preocupação efetiva com a confecção de isócro-

nas a partir de amostras provenientes de um mesmo afloramento ou

de corpos circunscritos. Os autores construíram dois diagrama»

isocrônícos de referência onde o critério de participação de uma

amostra em um ou em outro diagrama foi petrográfico. Assim, grani-

tóides com orientação tevttural pronunciada e mineralogia similar,

incluindo migmatitos, constituíram um conjunto representativo da

fase sintectBnica do cinturão móvel <fig. 13), enquanto os termos

equigranulares, sem evidências de deformações, além de veios peg-

matiticos, retrataram os episódios pós-tectSnicos <fig- 14), res-
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pectivãmente acontecidos por volta de 650 e 550 m. a.» conforme

conclui ram.

As idades K-Ar em minerais separados situaram-se no intervalo

típico do Ciclo Brasiliano, refletindo diferentes estágios do res-

friamento regional.

O Projeto RADAMBRASIL, no início da atual década, adicionou

19 determinações radiométricas às da porçSo oriental do Escudo,

sendo 14 pelo método Rb-Sr e 5 pelo método K-Arr interpretadas em

conjunto COM as pré-existentes por Teixeira (1982).

Para o Complexo Granitóide de Leste (Complexo Canauçu, segun-

do o Projeto RADAMBRASIL) há a proposição de dois alinhamentos

isocrônicos principais, decorrentes de épocas importantes de homo-

geneização isotópica (flg. 15): o mais jovem, com cerca de 650 m.

a., definido essencialmente por grani to ides dos arredores desEn-

cruzilhada do Sul, e o mais antigo, com valores da ordem de 750 m.

a., caracterizada por um conjunto maior de amostras provenientes

de diversos locais do "Domínio Canguçu". Para Teixeira (op.cit.),

esta idade mais elevada sugere a existência de frações crustais

pré-brasi1 lanas, parcialmente rejuvenescidas, no interior do Com-

plexo Granitóide de Leste, o que, de acordo com o mesmo autor,

fica mais claramente evidenciado através da amostra 6F-331, um

gnaisse coletado a NE de Pinheiro Hachado (figs. 15 e 19).

As determinações K-Ar, por seu turno, continuam conferindo um

padrão geocronològico tipicamente brasiliano para o leste, com

idades concentradas no Intervalo 620 - 530 m.a., mesmo para aque-

las 1itologias supostamente mais antigas, como os granulitos (?>,
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tal como frisam Teixeira <op. cit.) e Horbach et ai. (1984).

0 Anortosito Capivarita, somente estudado por este método,

similarmente forneceu resultados do Pré-Cambriano Superior.

Para o "Complexo Granitóide Encruzilhada do Sul", Teixeira

(op. cit.) definiu um período de atividade tgnea entre 670 e 500

m.a., inteiramente incluso, portanto, no Ciclo Brasiliano (fig.

16), o que também se constata pelas idades convencionais calcula-

das. Já que as amostras possuem elevadas relações Sr87/Sr86 (tab.

7 ) .

De acordo com o mesmo autor, o "Complexo Granitóide Arroio

dos Ladrões" revelou um bom alinhamento de pontos ao longo de um

segmento isocrônlco de 550 m.a. (fig. 17). Alguns pontos (215A e

219C), no entanto, posicionaram-se, no diagrama original, abaixo

da ieócrona mencionada, indicando menor id «de ( et 45© m.a). Isto

levou o pesquisador a consideração de que este conjunto litológico

seria composto de rochas originadas no intervalo de 550 a 450 »•

a., estando, então, relacionado aos episódios tardios da evolução

tectônica regional.

Em adição, Teixeira (op.cit.) mencionou para o Sienito Piqui-

ri uma única determinação K-Ar em anfíbòlio, cujo resultado da oi—

dem de 580 m.a. Já havia sido conseguido por Cordani et ai.(1974).

0 Grani to Campinas, com quatro amostras analisadas pelo méto-

do Rb-Sr, revelou problemas interpretativos face à falta de con-

trole da razão inicial no diagrama isocrôníco, aliado à dispersão

dos pontos. A reta de melhor ajuste entre tais pontos mostra uma
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inclinação referente a uma Idade aparente da ordem de 790 + -

m.a. <fig. 18, tab.9C).

Para este trabalho, mais 37 análises radiométricas foram in-

corporadas ao acervo anterior, sendo 22 pelo método Rb-Sr <17 das

quais obtidas por Halpern et ai., 1974), 10 pelo método K-Ar e 5

pelo método dos traços de fissão em apatitas. Este incremento de

dados, apesar de pouco numeroso, propiciou a constatação de inte-

ressantes fenômenos geológicos através de um melhor entendimento

da história térmica da área, graças à associação de metodologias

distintas, cujos valores temporais fornecidos têm diferentes sig-

nificados físicos.

De modo a sistematizar as interpretações que se seguirão,

discutiremos a Zona Central do Cinturão Dom Feliclano de forma se-

tor izada.

Bloco Dom Feliciano

Complexo Granitóide de Leste

Esta unidade (denominada de Complexo Canguçu pelo Projeto RA-

DAMBRASIL, de acordo com Horbach et ai., no prelo, apud Teixeira,

1982 e apud Xssler, 1984) engloba uma grande diversidade de lito-

logias que não puderam ainda, face ao grau dos conhecimentos a-

tuais, ser individualizadas e mapeadas como corpos distintos.

Indiferentemente, são aqui incluídos gnaisses, mijjmatíto*,

tonaiitos, granodioritos e granulitos <?>, entre outros, cuja ca-

racterística comum é uma forte e marcante foiiação. Associadamen-
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te, ocorrem granitóides diversos, acinzentados ou rosados, porfi-

rítlcos ou equigranularesr grosseiros ou finos» com follacão au-

sente ou apenas incipiente.

Embora existam algumas dezenas de amostras, provenientes

deste complexo, analisadas pelo método Rb-Sr, uma interpretação

geocronológica só é possível em caráter regional (fig.19), com

conclusões que precisam ser encaradas como preliminares, passíveis

de significativas alterações com o advento de novos estudos geo-

cronológ i cos orientados pela progressão dos levantamentos e

conhecimentos geológicos.

O critério textural há pouco comentado, associado a observa-

ções de ordem petrográfica, como a existência ou não de minerais

neoformados e suas quantidades relativas, tal como já havia feito

Cordani et ai. <1974), foi utilizado na subdivisão das amostras a-

nalisadas em dois conjuntos de referência, com caráter regional,

que serão abordados separadamente.

As rochas com textura orientada e ausência ou incipiente neo-

formacao mineral constituíram o primeiro grupo de amostras cujos

resultados analíticos encontram-se plotados na fig. 20. A despeito

de uma relativa dispersão de pontos, imposta pela diversidade dos

tipos 1itoldgicos, é possível vislumbrar tendências a alinhamentos

de onde são feitas algumas ilações.

Inicialmente, os pontos 4,5, 13, 16 e 18 assinalados com cír-

culos cheios, correspondem a um mesmo tipo litológico (migmatito)

aflorante na porção centro-sul do Complexo Granitóide, entre as

cidades de Pelotas e Pinheiro Machado (fig.19). Três amostras pro-
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vêm de um mesmo afloramento (ESJ-29D, F e B) e as restantes deri-

vam de outra exposição distante cerca de 40 km (ESJ-36A e B). Ao

tentarmos a construção de un diagrama isocrSnico con as primeiras,

obtivemos uma idade de 861 +- 38 m.a. e Ro « 0,7062, com excelen-

tes índices estatísticos <fig. 21). A inclusão dos pontos 36A e B,

para o traçado de uma isdcrona de referência, praticamente mantêm

inalterados os resultados (845 +- 28 m.a., Ro <• «,7068» (fig. 22).

Ao adicionarmos ao diagrama IsocrSnico em questão outros pon-

tos analíticos derivados de litologias similares (migmatitos,

gnaisses e tonaiitos que têm em comum uma forte foiiação) e

procedentes de diversas frações do Complexo Granltóide de Leste

(fig.19), o resultado temporal conseguido é concordante com o an-

terior (827 +- 25 m.a.; Ro « 0,7074) (fig. 20, I e fig. 23).

Dos nove pontos que compõem o diagrama da figura 23, dois

(217B e 223B) Já tinham sido utilizados por Cordani et ai. (1974)

(fig. 13) e interpretados como representantes da fase sintectônica

( 630 m.a.) do Ciclo Brasiliano que afetou o escudo oriental. A

observação da figura em questão revela que os pontos considerados

posicionam-se acima do segmento isocrSnico, sendo sugestivos de

valores temporais maiores.

Dois outros pontos (LK-169 e LK-135) são devidos ao Projeto

RAOAMBRASIL (Teixeira, 1982) sendo que este autor associou-os aos

de Cordani et ai. <op. cit.) (fig. IS), definindo uma reta de re-

ferência cujo coeficiente angular apontou uma idade da ordem de

750 m.a..

Os cinco pontos restantes, com prefixo E8J (29B, D e F, e 36A
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c B), resultam do presente trabalho e estão sendo considerados pe-

la vez primeira. Idade isocrônlca, mesmo que de referência, com

tal magnitude é, para o leste do Escudo Sul-rlo-grandense, inaudi-

ta.

Valores temporais maiores do que 650 m.a. já haviam sido

interpretados por Teixeira <op. cit.) como sugestivos da ocorrên-

cia de frações crustais pré-brasilianas, parcialmente rejuveneci-

das, preservadas entre os granitóides mais jovens da Zona Central

do Cinturão Dom Felicíano. No entanto, pelas características lito-

jtü>{uinicas e i sot épicas dos granitóides enfocados, bem como pela

sua associação com outros termos petrográficos, como se discutirá

nos capítulos finais deste relatório, idades desta ordem podem re-

presentar um episódio gerador de rochas em uma fase precoce do Ci-

clo Brasiliano na porção meridional do Escudo Atlântico. Em co«-

plementaçao, vale a pena lembrar que, para o Cinturão Danara, Kro-

ner (1982) relata a existência de evento magmático pré-tectônleo

há 840 m.a. passados.

Excluídos os pontos anteriormente discutidos, uma outra reta

isocrônica de referência, e também regional, pode ser visualizada

<ftg. 20, II e fig. 24). Montada com nove amostras de litologlas

descritas como granodiorI to, grani tos acinzentados ou simplesmente

grani tos (Teixeira, 1982 e CordanI, anot. campo), com orientação

local de biotitas e imbricação de K-feldspatos (tab. 5 ) , indicou

um valor temporal de 775 +- á6 m.a. e Ro»0,7060 e parece registrar

outro importante evento de homogeneização isotópiça acontecido na

porção oriental do Escudo do Rio Grande do Sul.Esta possibilidade,

aliás, já havia sido levantada por Teixeira (1982).
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Os pontos componentes deste diagrama são, em grande parte, os

mesmos utilizados por Cordani et ai. (1974) na caracterização da

fase sintectônica do Ciclo Brasiliano no sul do Brasil. As dife-

renças residem no fato de que, para a atual isócrona, foram consi-

derados apenas os pontos ocorrentes no Bloco Dom Feliciano, ex-

cluídas as amostras do Complexo Metamórfico Várzea do Capivarita

(antiga Formação Cambai, como se vê em Cordani et ai., op.cit),

do Bloco Encruzilhada, que pode, eventualmente, apresentar distin-

tos aspectos evolutivos e geocronológicos, tal como crêem alguns

pesquisadoress gaúchos (exs novo Mapa Geológico do Estado do Rio

Grande do Sul, em elaboração pelo DNPrJ, iS Distrito, Porto Alegre

e apresentado no IIQ Simpósio Sul-brasileiro de Geologia em outu-

bro de 1985, em Florianópolis). Além disso, acrescentamos ao dia-

grama os pontos analíticos conseguidos pelo Projeto RADAMBRASIL

(Teixeira, op.cit.) e Halpern et ai.(1974).

Pode-se então aventar a hipótese de que valores temporais mé-

dios da ordem de 750 m.a. relacionam-se também a uma fase inicial

de desenvolvimento do orógeno em foco, à semelhança do que se dá

com o Cinturão Damara, conforme Kroner <19B2).

O alinhamento das amostras descritas como granulito e charno-

enderbito (LK-169 e LK-258B) pelo Projeto RADAMBRASIL (Teixeira,

op. cit.) r como se verifica nos diagramas isocrônicos comentados,

é bastante curioso pelo fato das razSes iniciais obtidas serem

elevadas (0,704 e 0,797) para tais tipos de rocha. Ao contrário

de corresponderem a exposições do embasamento, como preconiza

Horbach et ai. (19B4), tratar-se-Iam, ao que parece, de 1 itolo-

9 ias precocemente geradas no Ciclo Brasiliano.
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Alguns pontos posicionados abaixo das isócronas apresentadas

(fig.20) como os 19, 20 e 21 (respectivamente, 216, 215A e 211A.

seg. Cordani et ai., 1974), podem relacionai—se a rochas que, em-

bora revelem características mineralógicas e/ou tercturais dominan-

tes e sugestivas de fase slntectônica, apresentam idades ou razões

iniciais menores que as anteriores.

Associadamente às rochas já discutidas, ocorrem, no complexo

litológico oriental, granitóides nao foliados e estes continuam

incluídos nesta unidade somente por não terem sido até agora indi-

vidualizados, apesar de seus diferentes significados geotectônicos

e idade.

Estes tipos litológicos (granitóides acinzentados ou róseos,

homogêneos, porflrítlcos ou equigranulares) definem um evento mag-

mático mais jovem, considerado como pós-tect8nIco por Cordani et

ai. (1974). De um total de 15 amostras disponíveis, 12 alinharam-

se ao longo de uma isócrona de referência regional, cuja idade.é

de 571 +- 05 m.a. e Ro= 0,7083 <fig. 25, I).

Entre os 12 pontos considerados, três provêm de um mesmo a-

floramento (215C, D e E) e, se tratados à parte, definem uma isó-

crona de 547 +- 17 m.a., com Ro « 0,709 (fig. 25, círculos cheios,

e fig. 26).

Também se incluem no Complexo Granítóide de Leste alguns cor-

pos representantes dos eventos magmáticos mais tardios da evolução

geotectônica. é o caso dos pontos 220D, E c G, oriundos de uma

intrusão granitic» em rocha carbonática aflorante ao sul de Pedro

Osório (fig.19), na pedreira Conde Matarazzo, que definem uma isó-
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desta idade é uma conseqüência da pequena variação das ratões

Rb87/Sr86 que definem os pontos analíticos e de um controle não e-

fetlvo da razão inicial por I nd l.spon I b 11 idade de um maior número

de amostras nas proximidades do eixo Sr87/Sr86.

De todas as unidades que constituem a porção oriental do Es-

cudo Sul-r i o-grandense, o Complexo Grani to* ide de Leste é o que a-

cumula o maior número de determinações radiométricas pelo método

K-Ar. No total, sao 16 análises executadas (tab. 5C), na sua maio-

ria em minerais separados, sendo que 10 das amostras foram siste-

maticamente coletadas de granitóides postados ao longo de um per-

fil WNU-E3E, transversalmente disposto à estrutura regional, entre

as cidades de Pelotas e Pinheiro Machado (fig. 19), das quais se

estudaram as biotitas com o intuito de ampliarem-se os conhecimen-

tos relativos à história térmica da região, ao longo do segmento

considerado. Os resultados, produzidos para este trabalho, já fo-

ram, em parte, utilizados em Poupeau et ai., (1985).

Outras 2 análises foram obtidas num corpo máfico cuja borda é

seccionada pela rodovia BR-293, que liga as cidades acima mencio-

nadas. As análises restantes provêm de amostras recolhidas de cor-

pos litológícos que despertaram interesse científico, como granu-

litos (?), esparsos nos domínios do Complexo de Leste.

A primeira idade K-Ar obtida em biotita de rochas graníticas

do oriente gaúcho se deveu a Dresch et ai.(1973), cuja amostra foi

coletada na pedreira do IPA (Instituto Porto Alegre), na cidade

homônima, com resultado de 635 +- 27 m.a., posteriormente divulga-

do por Cordani et ai. (1974). Estes autores, na mesma oportunida-
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de, relataram uma idade de 522 +- 16 m.a. obtida em anfibolitos

(amostra 22ÔB> separados de núcleos anfiboltticos boudinados en-

contráveis em mármores da Pedreira Matarazzo, a SU de Pedro Osó-

rio.

0 Projeto RADAMBRASIL veio a seguir, com quatro novas deter-

minações concentradas era rochas relativamente raras no contexto

geoloógico do leste e impróprias a datações pelo método Rb-Sr. Sao

amostras de gabro, norito, anfibolito e granulito (?) (LK-112, GF-

371A, GF-371E e LK-16?) que forneceram, respectivamente 459 •- 14,

611 +- 18, 553 +- 16 e 625 +- 18 m.a.r resultados inteiramente in-

cluídos no Ciclo Brasiliano.

As constatações mais interessantes surgem quando sSo observa-

dos os valores temporais e a distribuição das amostras ao longo do

perfil Pinheiro Machado-Pelotas. Como primeiro fato, verifica-se

que as idades são sistematicamente menores no sentido leste, ini-

ciando-se a seção com um resultado aparente de 654 +- 11 m.a.

(ESJ-27), a ocidente, e terminando coin um valor de 528 +- 6 m.a.

<ESJ-3?) na extremidade oposta (fig. 27, segmento A-A'). Este com-

portamento reflete ou uma taxa de resfriamento menor nas proximi-

dades da costa atual do Estado, sendo que temperaturas da ordem de

2SO-3009C (temperatura de bloqueio da biotita), em um episódio de

variação térmica descendente, foram atingidos primeiramente no

oeste, ou a exposição, na superfície topográfica atual, de níveis

crustais cada vez mais profundos e, por isso, sujeitos a resfria-

mento tardio em relação aos anteriores.

Uma análise global dos dados permite que se agrupe os resul-

tados em dois conjuntos que revelam tendências similares de de-
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créscimo de idade de U para E, sendo, no entanto, menor na última

fração (fig. 27, segmentos B-B ' e C - C ) . A d esc on t I nu idade que se

materializa entre os pontos ESJ-34 e ESJ-35 (convém notar que as

biotitas desta amostra são portadoras de alterações químicas im-

postas pelo fenômeno cataclástico e evidenciados pelo baixo teor

de K= 3,9%) coincide com a Importante Faixa Cataclástica de Cangu-

çu (Poupeau et ai., op. cit.), a-Florante desde as proximidades de

Porto Alegre e prolongando-se até o Uruguai (fig. 19). Como os

deslocamentos de frações crustais sa'o anteriores às idades aparen-

tes K-Ar, ao longo da faixa cataclástica mencionada, os mesmos

fizeram permanecer por mais tempo acima de 3002C as biotitas da

amostra ESJ-34, relativamente à ESJ-33, sugerindo que o bloco oci-

dental desceu em comparação com o oriental,podendo ser conseqüente

de empurrão de leste.

De acordo com Silva Filho (inf. verbal), a faixa cataclástica

aludida registra deslocamentos crustais transcorrentes, conforme

atestam as llneaçoes estruturais presentes no plano da falha. Nes-

te caso, a componente vertical deve ser anterior à transcorrência

que aproveitou linhas de fraqueza estabelecidas há mais tempo. De

qualquer formar a referida feição estrutural responsabiliza-se pe-

la justaposição de frações da crosta com histórias térmicas apenas

s i mi lares.

Os pontos analíticos cujas posições são excepcionais (ESJ-32

e ESJ-38, fig. 27) derivam também de amostras portadoras de impor—

tantes feições cataclásticas que propiciaram, como se vê na tabela

5C, alem da alterado química das biotitas, revelada pelos batxo»

teores de potássio, uma perda considerável de argSnio radlogênlco.
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Cotno trabalho complementar, amostras dos mesmos afloramentos

foram estudadas através do método dos traços de fissão. Apenas

quatro, no leste do Escudo, revelaram-se adequadas às análises, em

termos de homogeneidade na distribuição do urânio nas apatltas. Os

resultados, conseguidos por dois diferentes observadores <A e B),

foram bastante coerentes e, ao longo de todo o perfil, mantiveraia-

se em 270 +- 10 m.a. (tabs. 10 e 11).

Valores desta ordem eram inéditos no Pré-Cambrlano do Rio

Grande do Sul, já que os minerais usados nas determinações K-Ar ou

Rb-Sr possuem temperaturas de bloqueio superiores à das apatitas

para traços de fissão.

Conforme assinalam Poupeau et ai. (op. cit. ), o resfriamento,

abaixo de 300-2502C, se deu, ao longo do perfil amostrado, há cer-

ca de 650-530 m.a. passados e temperaturas inferiores a Ü0SC

(temperatura de bloqueio da apatita para os traços de fissão) só

foram atingidas há 270 m.a.. Com estes dados é possível calcular

uma taxa média aparente de resfriamento, no intervalo de tempo

mencionado, da ordem de 0,5QC/m.a., como segue:

250S - 110QC

550 - 270m.a.

A similaridade entre as idades obtidas em amostras a "tempe-

ratura ambiente", isto é, amostras que não sofreram qualquer tra-

tamento térmico, e aquelas conseguidas posteriormente a aquecimen-

tos da ordem de 300, 310 e 320QC (tab. 10), indica que os traços

cie fissão nSo foram afetados por apagamentos parciais, o que é

compatível com taxas de resfriamento superiores a 4QC/m.a. no in-

tervalo de 150 a 60£>C, quando, respectivamente, começam a ficar
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parcialmente registrados e completamente preservados os traços de

fissão. Taxar >.ssin> elevadas sao diagnosticas de pulsos tectôni-

cos, no tempo indicado.

t\sta impressão fica reforçada quando se observam avaliações

dos movimentos oscilatórios da Plataforma Sul-americana, como as

de Soares et ai. (1974), que já haviam, em base a estudos estrati-

gráficos na Bacia do Paraná, detectado uma fase de reestruturação

tectônica da sinéclise, nos tempos do Permiano, com o desenvolvi-

mento de arqueamentos interiores. Ao que parece, o Escudo Sul-rio-

grandense, do ponto de vista estrutural, pelo menos em sua portão

centro-leste, definiu-se como um arco (Arco de Rio Grande) trans-

versalmente à Bacia do Paraná, no período mencionado. A homogênea

distribuição de resultados temporais por traços de fissão ao longo

de todo o perfil (fig. 27) demonstra que os movimentos verticais

relativos de blocos, constatados pelas descontinu idades K-Ar,foram

anteriores a 270 m.a..

Suíte Intrusiva DOM Feliciano

A designação original do Complexo Granitic» Dom Feliciano foi

proposta por Tessari e Picada (1963? apud Tessari e Picada, 1966)

com o intuito de denominar uma expressiva massa de rochas graníti-

cas contínuas com grande variação tewtural e modal, ocorrente a SE

da Folha de Encruzilhada do Sul, predominando granitos avermelha-

dos de granulaçao média a grosseira, com poucos máficos e quartzo

arredondado.

Para o Projeto RADAMBRASIL, a Suíte Intrusiva Arrolo dos La-

drões, como passou a ser referida (Horbach et ai., no prelo; apud
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Moreira c Marimon, 1902; apud Issler, 1984), compoem-se de grani™

tos normais e de alcali-feldspato granitos afloranle como um

grande corpo nos arredores da localidade de Dom Feliciano e men-

cionado como a ocorrência Arroio dos Ladrões. Além deste, fazem

parte da mesma suíte corpos menores como os granitos Arroio do

Bote, Pedras Altas, Fortaleza, Canguçu e Capão do Leão, entre ou-

tros (fig. 12).

Genericamente, Moreira e Marimon <op. cit.) descrevem esta

litologia como equigranular, variando de média a grossa e, às ve-

zes porfiróide, com predomínio das colorações marrom avermelhada

clara, rósea ou cinza clara. Microscopicamente, a textura comum é

a hipidiomórfica e a composição mlneralógica principal é de K-fel-

dspato, quartzo e plagioclásio e, subordinadamente, anfibólio e

biotita. Os acessórios mais comuns são o zircão, a flúorita, a

apatita e opacos. Segundo os mesmos autores, a Suíte Dom Feliciano

revela quimismo alcalino, com alguns termos calei-alcalinos, e

mostram-se diferenciados, com evidências de terem sido submetidos

a processos metassomáticos durante ou após o seu alojamento.

A ocorrência Arroio dos Ladrões, na porção norte, é heterogê-

nea e pode resultar de intrusões múltiplas. As ocorrências menores

ao sul são mais homogêneas e seus contatos mais freqüentes*sâo

tectSnlcos, já que associam-se aos grandes falhamentos regionais.

Também existem contatos nítidos e gradacionais, permanecendo as

características de plutonitos pós-tect8nicos.

A interpretação geocronológica que fazemos para a Suíte Dom

Feliciano não é, em essência, distinta da apresentada por Teixeira

(1982) e comentada anteriormente. As diferenças que se observam



-81-

sao apenas estratégicas e baseiam-se nos fatos a seguir apresenta-

dos.

Primeiramente, uma discrepância relaciona-se ao número de

pontos utilizados na confecção dos respectivos diagramas isocrôni—

cos. Enquanto aquele autor enumera dez pontos analíticos» neste

trabalho listamos apenas cinco amostras como pertencentes à suíte.

Este fato se deveu à impossibilidade de consulta ao mapa geológico

das folhas Porto Alegre e Lagoa Mirim, do Projeto RADAMBRASIL, que

durante a elaboração deste texto encontrava-se no prelo, o que im-

pediu o conhecimento das dimensões e limites precisos dos corpos

graníticos que constituem a unidade. Desta forma, apenas aqueles

indiscutivelmente pertencentes a ela é que foram levados em conta.

Assim pertencem aos diagramas isocrônicos daquele autor e

deste trabalho os seguintes pontos comuns: LK-179B, 212, 213 e 21?

C <tab. 6). Os pontos 210A e B, usados por Teixeira (op. cit.) fo-

ram descritos como portadores de características sintectônicas por

Cordani (anotações pessoais), o mesmo ocorrendo com o 215A, que,

somado aos pontos 215C, D e E, pelo menos ao nível das informações

disponíveis, estariam nos domínios do Complexo Granitóide de Leste

(fig. 12). Por fim, o ponto 214, ainda inédito, é devido a Halpern

et ai. (1974).

O traçado do segmento isocrônico para os cinco pontos prove-

nientes da Suíte Intrusiva Dom Feliciano (fig. 28) permite que se

atribua à mesma uma idade de 544 +- 5 m.a. e uma Ro * 0,7092. Com

exceção do ponto 219C, que pertence ao corpo granítico Capão do

Leão, os outros provêm do prdprío Granito Arrolo dos Ladrões.

Apenas como lembrança, vale dizer que, na figura 25, relativ»
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aos granitóides nao foliados do Complexo de Leste, ou na figura 26

em particular, os pontos 215C, D e E Já havia* fornecido um resul-

tado isocrônico concordante com este aqui relatado. Isto sugere

que nos domínios do complexo mencionado devem existir granitóides

da Suíte Dom Feliclano não individualizados ou denominados até o

presente.

Três determinações radiométricas Rb-Sr em rochas efusivas á-

cidasr pertencentes à Zona Central do Cinturão Dom Feliclano, es-

tão disponíveis até o presente (GF-453.1, GF-453.3 e 6F-330). Tei-

xeira (1982), em sua interpretação, relacionou esta última amostra

às vulcânicas Acampamento Velho, plotando os dois primeiros pon-

tos em um diagrama onde foram traçadas as isócronas por ele conse-

guidas no embasamento gaúcho e concluiu pela possibilidade desta

atividade magmática estar relacionada ao evento mais antigo (750

m.a.> que, portanto, dístinguir-se-ia das ocorrências efusivas

mais jovens, denominadas Acampamento Velho, com idades variáveis

de 570 a 540 m.a.. Esta suposição baseou-se nas idades convencio-

nais elevadas dos pontos GF-453.1 e GF-453.3 em relação à do*GF-

330, para Ro » 0,705 (tab. 5B>. Porém, o autor chama a atenção pa-

ra, se forem adotadas razoes iniciais maiores, da ordem de 0,710

ou 0,715, as idades sofreriam decréscimos significativos e ade-

quar-se-íam ao tipo de manifestação magmática que, normalmente, é

trad ia na evolução geológica de uma área.

De fato, a associação das três análises em um diagrama iso-

crSnico (fig. 29), já que derivam de ocorrências próximas (fig.

19), permitiu que se obtivessem coerentes resultados como uma ida-

de de 560 +- 12 m.a., para Ro » 0,714.



A idade convencional de 571 +- 12 m.a. para o ponto GF-330 é

confiável em função dos altos valores revelados por suas razões i-

sotópicas (tab. SB) e posicionam, ambos os resultados, o evento

vulcânico como temporalmente correlato aos grani toldes nao folia-

dos do Completo de Leste e da Suíte Dom Feliciano.

Bloco Encruzilhada

A massa grani'tica aflorante nas proximidades de Encruzilhada

do Sul, na fração noroeste da Zona Central do Cinturão Dom Feli-

ciano, foi originalmente definida como Granito Encruzilha (Leinz,

1945) e posteriormente redenominada de Complexo Granítico Encruzi-

lhada por TessarI e Picada (1966).

O trabalho geológico mais recente relativo à região é devido

a Frantz e ai. (1984) e nele os autores reconhecem duas unidades

ou seqüências litológicas distintas, compostas» a primeira princi-

palmente, de gnaiases policíclicos e, a segunda» de corpos graní-

ticos de fácies petrográficas diversas, indeformados e intrusivos

na seqüência anterior, definindo batólitos polifásicos.

De acordo com os mesmos autores, a seqüência gnáissica de En-

cruzilhada do Sul é formada por paragnaisses aluminosos, calei-si-

IIcatados e quartzo-feldspáticos, intimamente associados, seguidos

de meta-anortositos e, subordinadamente, de ortognalsses de compo-

sição granodior itica a tonal it Ica, sendo denominados de Complexo

Metamórfico Várzea do Capivarita, gerado sob condições de met amor-

físmo de facies anfibolito superior.

Cumpre assinalar que este mesmo conjunto rochoso foi referido
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por Jost (1904) como Suíte Gnáissica Atraio Chana, denominação

atribuída a Frantz cm artigo inédito.

A "Seqüência Granitóide" (Frantz et ai, op. cit.), aqui refe-

rida como Suíte Intrusiva Encruzilhada, se fas representar por

corpos de dimensões batolíticas, com texturas variáveis mas predo-

minantemente grosseira, de porfirítica a equigranular, e composi-

ções granodioriticas a nonzograniticas. Granitóides equigranula-

res médios a finos, de composição principal sienogranítica e, su-

bordinadamente, de granodioritos e K-feldspato granitos, recortam

os termos mais grosseiros condicionados por zonas de falhas.

Geocronologicamente, os critérios utilizados no agrupamento

de amostras do Complexo Granite ide de Leste, para a construção de

isócronas, foram os mesmos observados na subdivisão das rochas do

Bloco Encruzilhada. Assim, os pontos analisados (tab. 7A) puderam

ser subdivididos em dois conjuntos, um portador de características

sintectSnicas, ou com predominância destas feições, como foliacao,

e ausência ou pequena quantidade de minerais neoformados, e outro

constituído por granitóides isótropos ou com predominância de ma-

teriais neoformados. Os segmentos definidos por estes conjuntos

(fig. 30), em conseqüência do tipo de amostragem realizado (fig.

31), são de referência e regionais, mas contêm pontos analíticos

cogenéticos capazes de fornecer valores temporais verdadeiros, co-

mo se verá adiante.

A isócrona I, montada a partir de granitóides fortemente fo-

liados ou petrograficamente classificados como do tipo sintectôni-

co (amostras 280, 283, 285, 287 e 288, representadas por pontos

cheios na fig. 30), corresponde ao mais antíao evento qeolóqico
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detectado no Bloco Encruzilhada, definindo una idade de 619 +- il

m.a., com Ro = 0,7079. Embora nao se tenha maiores detalhes das

características petrográficas da amostra LK-161B, ela parece per-

tencer a este primeiro segmento e sua inclusão no cálculo da idade

nao a altera significativamente <t * 617 *- 10 m.a.; Ro = 9,7979).

Os granitóides tardios, por sua vez, representados por termos

de granulaçao grosseira a fina, equigranulares no geral (amostras

Z78A, B e C, 281, 286, LK-194 e LK-199), representam um evento

magmático mais jovem, temporalmente posicionado através do segmen-

to isocrônico II (fig. 30), que indica uma idade de 5S9 +- 5 m.a.,

com Ro = 9,716.

Embutidos neste segmento encontram-se os pontos 278A, B e C,

que definem uma isócrona de 551 +— 7 m.a. e Ro = 0,716. A observa-

ção dos mapas onde se assinalaram os locais amostrados permite

supor que os pontos 278 (A, B e C) e 281 coincidem, respectivamen-

te, com os LK-199 e LK-194, isto é, foram coletados nos mesmos a-

floramentos. Se assim é, a última isócrona pode ser acrescida des-

te ponto adicional (LK-199) e, neste caso, deffne-se uma idade de

S46 •- 6 m.a., com Ro = 0,718.

é preciso ressalvar que na figura 31 os locais de amostra-

gem 280 e 186 encontram-se, respectivamente, assinalados em áreas

mapeados como pertencentes a Suite Intrustva Encruzilhada e Com-

plexo Metamérfico Várzea do Capivarita, sendo os pontos analíticos

resultantes inversamente utilizados na figura 30. As característi-

cas petrográf icas c geocronol 0*9 icas indicam como correto o segundo

procedimento , devendo a localizaçSo das amostras em unidades er-

rSneas ao fato de ter sido utilizado, como base para a figura 31,
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carta geológica de pequena escala (1:250.©00) de Tessari e Picada

(1966). Se utilizado o esboço geológico da região de Encruzilhada

do Sul apresentado por Frantz et ai. (19B4) e compilado de mapea-

mentos, na escala de 1:25.000, as incorreções deixam de existir.

Os pontos 282 e 289, provenientes de amostras com caracterís-

ticas pós-tectSnicasr não puderam ser incluídos em nenhum dos seg-

nentos isocrônicos. Aquele, provavelmente, pertence a corpo graní-

tico tardio com razão inicial distinta. Tal como o granito 286, a

amostra 282 deriva de intrusão que produziu, no contato com suas

encaixantes, feições de alteração térmica (Cordani, anotações de

campo). O último mostra sinais evidentes de cataclasc, que pode

ter sido o fenômeno responsável pelo seu comportamento não coline-

ar .

Em síntese» apesar do tratamento geocronológico genérico para

o Bloco Encruzilhada, a partir da figura 30 deduz-se que a idade

de referência <I) do Complexo Metamórfíco Várzea do Capívarita i

brasiliana <£620 m.a.)r não havendo motivo aparente para conside-

rá-lo como unidade mais antiga (Proterozóico Inferior ou Arqueano,

segundo proposta de alguns autores). 0 segmento isocrônico II po-

siciona as manifestações granítícas intrusivas no intervalo 560 -

550 m.a.. Assim, os corpos ígneos estruturalmente tardios na se-

qüência litológíca do Bloco Encruzilhada parecem contemporâneos à

Suíte Intrusiva Dom Felíciano do bloco homSnimo.

Apenas duas idades K-Ar são referidas aos granitóides do Blo-

co Encruzilhada e provêm de biotitas e de anfibtfllos separados de

uma mesma amostra <Form-i>. As biotitas forneceram um valor tempo-

ral de 533 +- 39 m.a. e está relacionado ao resfriamento regional
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da área. O resultado de cerca de 1.099 M.a. conseguido na fração

dos anfibólios (tab. 7B) é questionável por fugir ao padrão brasi-

liano encontrado eu toda a porçSo oriental do Escudo, sendo este

ponto a única exceção. Este parece ser un dado inconsistente,

fruto de problemas analíticos, uma vez que a amostra deriva de

granitóide de fácies equigranular (Formoso, 1972). A repetição

da análise possibilitaria a constatação de possível acidente du-

rante a realização da mesma.

Também ocorrentes no Bloco Encruzilhada, em sua porção seten-

trional, os Anortosito Capivarita e Sienito Piquiri receberam al-

gumas atenções de ordem geocronol6gica.

A primeira unidade foi denominada e originalmente estudada

por Formoso e Carraro (1962), sendo as investigações incrementadas

por Formoso (1972). Segundo Frantz et ai. (1984), sio comuns cor-

pos de metanortos itos associados ao Complexo MetamòVfico Várzea do

Capivarita. Estes, com granulometria média a grosseira e concor-

dant emente orientados com o bandeamento principal dos gnaisses,

têm como constituinte mineral principal plagiociásio do tipo beto-

wnita-anortita e, secundariamente, máficos como clinopiroxênio,

anfibólio e biot ita.

Mais apropriadas a este tipo litológico sSo as determinações

radiométricas pelo método K-Ar, existindo 4 resultados em minerais

separados (tab. 8B>.

A primeira tentativa de obtenção da idade do Anortosito Capi-

varita se deveu a Formoso (1972), que analisou plagioclásios do

próprio corpo litoltfglco, obtendo um valor de 568 •- 28 m.a.. EM



-88-

seguida, Cordani et al. (1974) apresentarão dois novos resultados»

em plagioclásio e em anfibólio, de anfibolitos que recortam a uni-

dade maior. As idades conseguidas foram» nos dois casos» superio-

res a 650 m.a.» nas os altos teores de Ar atmosférico revelado

pelas análises obrigam que estes dados sejam tomados com cautela.

Teixeira (1982)» utilizando biotita separada dos mesmos corpos an-

fibolíticos, consegue uma nova informação temporal de 610 +- 18 m.

a.. Se esta unidade esteve sujeita a metamorfismo de fácíes anfi-

bolito (Frantz et al.» 1984)» as idades» obviamente, referem-se à

época do resfriamento deste episódio geológico» sendo» portanto,

m ín imãs.

Apesar da inadequação, face às desfavoráveis relações de Rb e

Sr, das rochas anortosíticas às análises radiométricas por este

método, encontram-se dois resultados isot épicos (amostras 276A e

C, tab. 8A) sobre os quais se podem fazer algumas considerações.

Em conseqüência dos teores extremamente baixos de Rb nas amostras,

os valores da razão Rb87/Sr86 foram sempre inferiores a 0,01. Em

um diagrama isocrSnico» estas baixas razoes definem pontos muito

próximos do eixo Sr87/SrB6, isto é, as quantidades Sr87/Sr86

destes mesmos pontos sao, praticamente» equivalentes à razão

inicial da rocha. Assim» os valores conseguidos de 0,7027 a 0,7033

(tab. 8A), correspondentes a Ro, sSo coerentes com os de rochas

derivadas por diferenciação a partir do manto. Uma terceira análi-

se provinda de banda anfibolítica contida no anortosito (ponto

279, tab. 8A), também revela razão similar, confirmando uma origem

mantélica.

Tal como ocorre com os gnaisses do Complexo Met amorfico Vár-

zea do Capivarita, com os quais se associam, os corpos anortosíti-
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cos se deixam intrudir pelos grani tos tardios da Suíte Encruzilha-

da.

O Sienlto Piquiri foi denominado è aintetIcamente estudado

por Picada (1966), tendo permanecido isento de estudos complemen-

tares até recentemente, quando Jost et ai. (1985) descreveram um

importante conjunto de dados relativos às feições estruturais,

textura is, mineralógicas, petrológicas, de diferenciação de magmas

alcalinos e de mecanismos e profundidade de intrusão da unidade em

foco.

Dotada de estrutura planar, cores pardacentas escuras e gra-

nulometria variável de fina a grosseira, esta rocha apresenta uma

mineral 09 ia simples: essencialmente o ortoclásio e anfibólio e/ou

piroxénio, podendo ou não associar-se o quartzo. Como minerais a-

cessórios podem ocorrer microclínIo, plagioclásio, biotita, entre

outros, de forma a permitir a caracterização de três tipos litoló-

gicos principais, ou seja, alcall-sienitos, alcali-quartzo sieni-

tos e alcali-granitos, com variedades que dependem da participação

de anfibólio, piroxênio e biotita em diferentes proporções moda is

(Jost et ai., 198S).

0 único dado geocronológico disponível na literatura para o

Slenito Piquiri foi obtido por Cordani et ai. <1974), através do

método K-Ar em anfibólio, cujo resultado é de 580 +- 2S m.a.

tab. 9B).

Neste trabalho, apresentamos quatro análises Rb-Sr (tab. 9A),

devidas a Halpern et ai. (1974), que, por não terem propiciado a

construção de um diagrama isocrSnico de boa qualidade, permanece-
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inéditas até esta dal a. A tentativa de confeccionar una isó-

crona de referência revelou que o alinhamento dos pontos é precá-

rio (fia- 32)» redundando em um erro analítico elevado (t = 615 •-

99 m.a. e Ro = 0,7063).

A incerteza neste resultado geocronológico, função da sofrí-

vel colinear idade das amostras, pode ser conseqüência da prove-

niência múltipla das mesmas, de afloramentos diferentes, com ra-

zoes iniciais eventualmente distintas. Se, por hipótese, retirai—

nos o ponto 291 dos cálculos da idade, por mostrar-se, entre to-

dos, o mais dtscrepante, o diagrama isocrônlco resultante passa a

fornecer um valor temporal de 606 +- 98 m.a., Ro = 0,706 e MSUD =

0,33.

Quanto ao Granito Campinas, nenhuma análise adicional foi de-

senvolvida desde Tehseira (1982) e nada é possível acrescentar à

interpretação geocronológica desta unidade feita por aquele autor

e já comentada (tab. 9C). De qualquer modo, o valor temporal dis-

ponível, através de diagrama fsocrônico Rb-Sr de referência é de

785 +~ 103 m.a. e Ro = 0,715 (fig. 18).

Para concluir, cabe mencionar uma idade K-Ar de 606 +- 18 m.

a. obtida em flogotipas extraídas de uma ocorrência carbonática

(mármore) a nordeste do Bloco Encruzilhada (fig. 31, tab. 7C? Cor-

dani et ai., 1974), outra idade K-Ar de 541 +- 27 m.a, a partir de

biotitas separadas de um granodiorito que ocorre como embasamento

da Bacia do Paraná na região de Torres, amostrado através de son-

dagem realizada pela PETR0BR4S , tendo, a mesma amostra, fornecido

também uma idade Rb-Sr convencional, para Ro » 0,705, de 640 m.a.

(tab. 5A e 5C>, segundo Cordani et ai. (1984) (fig. 39). Por ulti-
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nio, encontram-se disponíveis para o leste do Escudo do Rio Grande

do Sul três análises Rb-Sr em anfibolitos provenientes de aflora-

mentos situados nos arredores de Canguçu e Pelotas <flg. 19), que,

embora nao definam um segmento Isocrônico de boa qualidade <fig.

33, tab. 5A), as altas razoes isotépicas reveladas pela amostra

226C permite que se atribua a ela uma idade convencional de cerca

de 850 m.a., para Ro => 0,705, o que reforça a possibilidade de

termos tido, como já mencionado, um evento de homogeneização iso-

tépica precoce no quadro evolutivo da área, ao redor do tempo con-

s iderado.

4.Consideraçoes Finais

Com base no que se acaba de expor, é possível sugerir ou che-

gar-se às conclusões que seguem:

- a porção leste do Escudo do Rio Grande do Sul representa

uma parcela do Cinturão Dom Feliciano, conforme compartimentação

tectônica adotada neste trabalho, 1itologicamente subdivisível em

um Flanco Ocidental e uma Zona Central;

- no Flanco Ocidental afloram esporadicamente gnaisses quar-

tzo-feldspáticos que constituem o embasamento do cinturão (Gnais-

ses Encantadas), cuja idade Rb-Sr é transamazônica < 2.170 m.a.).

Neste domínio predominam metassedimentitos e metavulcanitos que

caracterizam litologias supracrustais dobradas e metamorfizadas

(Grupo Porongos), pouco conhecidas do ponto de vista geocronológi-

co, estando disponíveis algumas idades Rb-Sr convencionais, cujo

valor mais confiável é de cerca de 800 m.a. para um dos episódio*

vulcânicos gerador de andes It os que se intercalam nos Metamorfitos
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Cerro Cambará» estratigraficamente situados no quarto superior do

Grupo?

- a Zona Central de Cinturão Dom Feliciano corresponde à 'fai-

xa de exposicSo dos complexos granitáides do Escudo Sul-rio-gran-

dense Oriental (subdividida em duas entidades denominadas Bloco

Dom Feliciano e Bloco Encruzilhada) cujas litologias constituin-

tes, por critérios texturais e petrográfIcos, podem ser agrupadas

em (i) rochas com textura orientada e ausente ou incipiente neo-

formaçao mineral e (2) rochas isótropas com características pós-

tectônicas;

no Bloco Dom Feliciano predominam termos magmáticos atri-

buídos às raízes de arco magmático exumado, cujo desenvolvimento

processou-se no intervalo de 850 a 450 m.a. passados, através de

importantes eventos geradores de rochas. 0 valor mais antigo, de

850 - 830 m.a., foi definido por rochas fortemente foliadas, dos

tipos gnaisses e ntlgmatitos, de composições principalmente tonai í-

tlca» quartzo-dioritica e trondhjemítica. Os termos granodioríti-

cos e monzograniticos, com foliaçSo tectonic» gnáissica ou estru-

turas primárias devidas à orientação de biotitas e imbrlcaçoes de

K-feldspatos, apontaram resultados da ordem de 780 - 779» m.a.. A-

mostras descritas como granulitos alinham-se nos diagramas isocrS-

nicos há pouco comentados, cujas razoes iniciais de 0,706 - 0,708

»3o multo altas para estes tipos litológicos, fazendo crer que ao

invés de tratarem-se de exposições do embasamento, sejam em verda-

de rochas prccoccmente geradas no Ciclo Brasiliano. Valores tempo-

rais de 550 m.a. foram sugeridos por granitóldes equigrunulares,

de composição sienogranítica e K-fcldspato granítica, relacionados

à Suíte Dom Feliciano <*• Arroto dos Ladrões) ou a corpos «mda
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nao individualizados. Como manifestações magmáticas terminais men-

cionamos, localmente* veios e filões graníticos, cujo diagrama i-

socrônico fornece valor de cerca de 45© m.a.. Em base às razões

iniciais, variáveis de 0,796 a 0,709, atribui-se às diversas suí-

tes uma derivação genérica a partir de materiais si ali cos infra-

crustais, com contribuições mantélicas e supracrustais diversas.

Os resultados K-Ar em RT, plagioclásio, amfibólio e, sobretudo,

biotita (Tb 250QC), cobrem um espectro temporal que oscila de

650 a 450 m.a., com valores menores ocorrendo predominantemente no

setor oriental. Este comportamento é sugestivo de ascensão de blo-

cos a leste, possivelmente conseqüente de falhamentos inversos e

de empurrão. Por traços de fissão em apatíta (Tb 100SC) obtém-se,

de forma generalizada, uma idade da ordem de 270 m.a. ao longo* de

um perfil leste-oeste transversal à entidade, Verifica-se, assim,

que os deslocamentos relativos de blocos crustais são anteriores

ao valor temporal há pouco mencionado e este parece relacionar-se

com a estruturação do Arco de Rio Grande, quando da evolução tec—

tônica da Bacia do Paraná;

- o Bloco Encruzilhada compõe-se de duas seqüências litológi-

cas, a primeira formada por para e ortometamorfitos (Complexo Me-

tamórficos Várzea do Capivarita - Gnaisses Chana), de facies anf i -

bolito, e a segunda de granitóides diversos e temporal mente dis-

tintos, que recortam a seqüência anterior. Os termos gnáissicos,

reunidos sem qualquer distinção genética, revelaram-se brasilia-

nos, com um resultado radiométrlco da ordem de 620 m.a.. Trata-se,

evidentemente, de um valor temporal médio e ponderado já que deri-

va de diagrama isocrônico definido por amostras geradas em tempos

distintos, mas aparentemente próximos. A unidade granítica posi-

cionou-se no Intervala 560 - 5S0 m.a., parecendo que o» termos pe-
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tro9ráf icos Mais -finos e tardios são cronocorrelatos à Suite Don

Feliciano do bloco homônimo. 0 Anortosito Capivarita e o Sienito

Piquiri, ainda inclpientemente estudados, revelam idades prelimi-

nares K-Ar e Rb-Sr incluídas entre 650 e 570 m.a.;

- observa-se, assim, que o Ciclo Brasiliano» no Rio Grande do

SulP amplia-se consideravelmente do ponto de vista temporal, sendo

reconhecidos importantes episódios de geração de rochas no inter-

valo de 850 a 550 m.a.. De maneira esparsa e local, atividades

magmátlcas na forma de velos e filões graníticos terminais revela-

ram idades de até 450 m.a..
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CAPxTULO IV

GE0CR0N0L06IA DO EMBASAMENTO DA PORCXO OESTE DO ESCUDO

SUL-ft IO-GR ANDENSE

1. Considerações Iniciais

O reconhecimento primeiro de rochas antigas na porção meri-

dional do Escudo Atlântico deu-se no embasamento do Uruguai, quan-

do Bossi et ai. (196/) mencionaram a ocorrência, a ocidente, de

rochas estruturalmente separáveis das seqüências supracrustais e

suítes graníticas jovens afiarantes no leste daquele pais. Com ba-

se em dados geocronologicos obtidos por Hart (1966) e Umpierre e

Halpern (1971), Ferrando e Fernandez (1971) denominaram esta anti-

ga entidade, atribuída ao Proterozóico Inferior, de "Zocalo Prede—

voníano de Ia Cuenca dei Rio de La Plata7', contraposto ao ''Zocalo

dei Este y Sureste", do Proterozóico Superior a Eo-Paleozóico, a-

florante na margem atlântica.

Posteriormente, Almeida et ai. (1973), em um trabalho de sín-

tese sobre o Pré-Cambriano da Plataforma Sul-americana, definiram

a entidade mais antiga como Cráton do Rio de La Plata, cuja exten-

são para sul se daria, por sob os depósitos de cobertura, até a

Argentina (Bi erras de Tandi1, Azul e Bayas).

A possibilidade de prolongamento do Cráton do Rio de La Plat»

para o Rio Grande do Sul surgiu com o desenvolvimento de vária*

pesquisas geocronológicas levadas a efeito por Xssler et ai.(1973)

e Cordanf et ai.(1774), que revelaram indícios de frações crustais

pré-brasi1ianas neste Estado.
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A descoberta de rochas granulíticas na região sudoeste do Es-

cudo do Rio Grande do Sul (Nardl e Hartmann, 1979>r datadas como

do Proterozéico Inferior (Soli ani Jr., 1979 e Soli ani Jr. et ai.,

1984), também favoreceu tal hipó-tese.

Da mesma forma, os trabalhos de Minioli (1972) e Cordani

(1974) permit iram a suposição de uma área cratSnica na porção se-

tentrional de Santa Catarina, depois denominada de Cráton de Luís

Alves por Kaul (1979 e 198«>.

Fragoso Cesar (1980), em trabalho de revisão e reavaliação

dos dados geológicos, correlacionou o Cráton do Rio de La Plata,

conforme definido por Almeida et ai. (1973), com as rochas antigas

da porção ocidental do Escudo gaúcho, incluindo aí, além dos gra-

nulitos do Complexo Santa Maria Chico (Nardi e Hartmann, op.cit.),

as seqüências supracrustais vulcano—sedimentares de baixo grau me-

tamórfico, associadas a grani tildes diversos, concentradas, em es-

pecial, na porção noroeste do Escudo. Em adicão,postulou que estes

complexos cratônicos estender-se-iam até Santa Catarina, por sob

os sedimentos da Bacia do Paraná, recorrendo como Cráton de Lu ir.

Alves. Tal correlação já havia sido, em parte, proposta por Hasui

et ai. (1975), na definição do Maciço Mediano de Joinville.

Hartmann e Nardi (1983), em estudo que abrangeu todo o oeste

do Escudo Sul-rio-grandense, reconheceram que as rochas de alto

grau metamórfíco do Complexo Granulítico Santa Maria Chico ficam

restritas ao sudoeste do Escudo, separadas de seqüências vulcano-

sedimentares e de rochas graníticas foliadas, de bai::t> a rwrilio

graus, características da fração noroeste, pelo Lineamento de

Ibaré, uma importante feição estrutural de direção NW (fig. 3A).
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Apesar das diferenças constatadas, Jost e Hartmann (1984), eu

sua descrição genérica da Província Mantiqueira (Alueida et ai.,

1977), trata» o oeste do Escudo gaúcho COMO entidade única, refe-

rido COMO "Bloco Sao Gabriel", correiacionável ao "Bloco Joinvil-

le", reconhecido na região da cidade homônima, em Santa Catarina.

NauMann et ai. (1984), C M base às diferenças já apresentadas,

propõe» a denoMinacSo de "Bloco Taquarembó" para a região granulí-

tica e granítica a sudoeste do Lineamento de Ibaré, ficando a de-

signação " São Gabriel" exclusiva dos terrenos de Menor grau meta-

MÓrfico, a noroeste.

Fragoso Cesar e Soli ani Jr. (1984)» em um ensaio tentativo de

compartiMentação tectonica do Cráton do Rio de La Plata, lembram

que o conjunto de rochas e estruturas que compõem esta entidade

pode ser subdividido em duas grandes unidades: UM embasaMento do

Proterozóico Inferior a Arqueano e uma cobertura de idade brasi-

liana, essencialmente do tipo vulcano-sed imentar MOI asso* ide, con-

seqüente de atividades dtastróficas contemporâneas. 0 embasamento,

por sua vez, seria formado por terrenos do tipo "granite-greens-

tone" e cinturões granulíticos, como já comentado. EM ambos os d -

mini os, sao comuns granitóides isrftropos, além das suítes graníti-

cas de evolução polifásica, como a de Sao Sepé, Lavras e, possi-

velmente, de Cacapava, entre outras.

A apresentação e discussão dos dados geocronológicos existen-

tes para a porção ocidental do Escudo do Rio Grande do Sul, tal

como foi feito no capítulo anterior, serão calcadas na comparti-

mentação tectonica geral vista acima (Naumann et ai., 1984* Frago-

so Cesar e Solianí Jr., 1984). Para considerações de caráter re-
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gional mais restrito, sempre que possível e necessário» serSo uti-

lizados trabalhos desenvolvidos por vários autores, C M Maior grau

de detalhe, coao os de NardI e Hartmann (1979), Hartmann e Nardi

<1983), Bitencourt <19B3>, Bitencourt e Hartnnn <1984>, Naunnn

et ai. (1981), Silva Filho (1984) e Koppe et ai. (1985), entre os

que abordara* aspectos diversos dos terrenos granulíticos e "gra-

ni te-greenstone" do oeste do Escudo, e, entre os que enfoca» as

suítes graníticas intrusivas, destacam-se os de Sartori (1978),

Nardi (1984) e Sartor I e Kawashita (1965).

2. Bloco SSo Gabriel* terrenos do tipo "»ranfte-^reenstone"

do Rio Grande do Sul

2.1. Síntese Geolágjica

Desde os trabalhos pioneiros de Gon í et ai. (1962), Jost e

Vlllwock (I960), Jost (1966F 1970a, b ) r Ribeiro et ai. (1966), Ri-

beiro (1970), Issler et ai. (1967), Uillwock e Loss (1976), até os

mais recentes de Szubert (1978), Garcia e HartMann (1961), Bego

(1981), Oliveira (1982), Naumann et ai. (1984), Koppe et ai.

(1985), e Naime e Meigel (1985), reconhece-se que a geologia da

porção noroeste do Escudo Sul-rio-grandense (figs. 2 e 34) com-

poe-se de três conjuntos litológicos principais, originalmente de-

nominados de Cambai, Cerro Mantiqueira» e Vacacaí, com variações

na hierarquia da classificação 1itoestratigráfica, ora sendo refe-

ridos como grupo ou sub-grupo, ora como formação.

Para Ribeiro e Fantínel (1978), as litologias que ocorrem ni\

Área considerada são passíveis de agrupamento em duas associa-

ções, uma formada por espessas seqüências de filitos, xistos, me-
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tabasitos, quart ri tos e «árvores, equivalentes ao que se denomina

no leste de Grupo Porongos. e um conjunto de gnaisses, MigMatitos,

xistos e ofioiitos parciais, referidos coto pertencentes ao Grupo

Caabaú que engloba, portanto» grande parte das rochas anterior—

•tente descritas COMO formações Cerro Man ti que ir as e Vac açaí no

oeste.

A primeira associação tea, para estes autores» C O M área de

ocorrência típica, o alto estrutural que conte* o Granito de Caca—

pava e a feição diagnostica principal seria» as cristas de orien-

tação NE-SU, coao caráter regional, de mármore dolomttico-quartzi—

to, tal COMO se apresenta na local idade-1ipo do Cerro dos Poron-

gos - Torrinhas. Há» porém,como lencionaa os mesmos pesquisadores»

algumas diferenças Marcantes entre as exposições de leste e de

oeste do Grupo Porongos. Na porção ocidental, esta unidade carac-

teriza-se por uMa espessa sucessão de prasinitos anfibélicos reco-

bertos por uMa sedimentação pelítica ou arenosa do tipo "flysch",

sendo que os mármores e quartzitos associados intercalam-se ora

nos prasinitos, ora nos filitos e xistos derivados daquela sedi-

mentação.

A associação seguinte é a que Ribeiro e Fantinel <op. cit.)

denominam de Grupo Cambai. A Justificativa para esta designação

1itoestratigráfica baseia-se no fato de que os autores consideram

o Grupo Cambai como uma associação petrotectSnica onde se encon-

tram conjugados termos litológlcos diferentes, possivelmente com

graus metamórficos ou evolução petrogenétIca diversos, mas que se

repetem sistematicamente em diversos domínios do Escudo Ocidental,

sempre apresentando o mesmo estilo tectSnico em sua justaposição,

apesar de serem mencionadas com denominações diversas. Tal é o ca-



so, por exemplo, das rochas que fora» nowradas de Foraacão Cerro

Mantique iras.

Na área de Vila Nova - Arroio Canoaí, localidade-tIpo da as-

sociação, esta é formada por migmatitos derivados de anfibolitosr

por per idot it os serpent in izados e lentes de mármore nâo megnesia-

nor além de granito gnáissico. Trata-se, então, de u » associação

granito gnáissico-anfibolito-peridotito-mámore <Ribeiro e Fanti-

nel, op. c it . ) .

A partir de Nardi e Hartmann (1979) e Fragoso Cesar <19B«),

observa—se una tendência de tratar—se esta área C O M O constituída

de associações de rocha características de terrenos do tipo "gra-

ni te-greenstone", tendo sido sugerida a denoiinação de Cinturão de

Rochas Verdes do Rio Macacaí (Fragoso Cesar e Soli ani Jr., 1964),

para as seqüências «áficas, ultramáficas e meta-vulcano-sedimenta-

res, concordantemente associadas a gnaisses e granitoides diversos

do Complexo Cambai, unidade red if in ida por Horbach et ai. (no pre-

lo, apud Issler, 1983).

A primeira unidade, então, estaria composta de um expressivo

pacote metamórfico formado de peridotitos, dunitos, basaltos e

gabros, normalmente transformados em serpent initos, xistos magne-

sianos e anfibolitos, entre outros (originalmente referidos à Foi—

mação Cerro Mantique iras de Goni et ai., 1962), e andesitos, daci-

tos, traquitos, exibindo mistificação, que associam-se a rochas

piroclásticas e químicas, seguidos de xistos e filitos pel iticos

a feldspáticosr para e ortoconglomerados, grauvacas, arcóseos c

quartzitos (geralmente relacionado* pelos diversos autores à For-

mação Vacacaí, e.g. Ribeiro e Fanttnel, 1978). 0 Projeto RADAWBRA-
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STL reúne este conjunto sob a denoninacao de Coaplexo Vicacai

(Issler, 1983).

O Complexo Caaba í foi definido C M O formação por Gon i et ai.

(1962), e assim referida por outros autores (e.g. Ribeiro et ai.,

1966), ou redefinida coao sub-grupo <Uillig et ai., 1974) ou grupo

(Jost e V Í U M O C I C , 1966 e Garraro et ai., 1974).

Fragoso Cesar e Soli ani Jr. <1984) considerara* o Complexo

Cambai como unidade constituída por granitóides gnáissicos diver-

sos, ultramafitos, quartzitos, mármores e rochas calei-si1icata-

das, entre os principais, várias vezes deformados e portadores de

metaMorfÍSMO de fácies anfibolito.

Silva Filho (1984), por sua vez, propõe que as rochas consi-

deradas por Goni (1962) COMO migmatitos honogêneos e heterogêneos,

que aflora» ao longo do Arroio Canbaí, e que são, na verdade, orto

e paragnaisses polideformados, cujas composições variam de diorí-

tica, passando por tonaiítica-trondhjemítica, até granodiorítica,

sejam denominadas de Gnaisses Cambai. A associação múltipla de ro-

chas constituída por estes gnaisses,corpos básicos e ultrabásicos,

diques riolíticos polideformados, quartzitos e mármores, que re-

presentam o padrão geológico da região de Vila Nova, é por aquele

autor designada de Complexo Vila Nova.

Nos tempos que correm, face aos conhecimentos ainda prelimi-

nares, tem-se proposto denominações estratigráficas particulares

para cada área de ocorrência de rochas meta-vulcano-sedimontares,

referidas, genericamente, por complexos e sub-divididas em seqüên-

cias máfica-ultramáficas e vulcanoclástica-clásticas met amorfira-
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das na facies xistos verdes. Ass in é que Já foram denominados o

Complexo Palma (Garcia e Hartmann, 1981). formado pelas seqüências

Cerro de Ouro (na qual Naumann et ai.» 1984, incluem o Maciço Há-

fico-ultramáfico Passo do Ivo, estudado por Oliveira, 1982) e Pon-

tas do Salso, cujas composições são, respectivamente, apontadas a-

cima; o Complexo Ibaré, dividido nas seqüências Corticeira e Bela

Vista (Naumann et ai. op. cit.> e o Complexo Bossoroca, igualmente

composto das seqüências Arroio Lajeadinho e Campestre (Koppe et

ai., 1985)). Embora sem designação formal, Naime e Veigel (1985)

também reconhecem, na área do Arroio das Capivaras, norte da Vila

de Mata Grande, uma Seqüência Meta-máfica-ultramáfica e outra rte-

t a-vu1cano-sed i ment ar.

Bitencourt (1983) refere-se aos metamorfitos que circundam o

Batólito de Cacapava do Sul como Complexo Met amorfico Passo Feio

(* Formação Arroio das Ilhas, do Complexo Vacacaí, seg. Teixeira,

1982). Sao metapelitos, anfibolitos, meta-vulcanoclasticas e meta-

vulcânicas, mármores e rochas calei-sI1icáticas, quartzitos, xis-

tos magnesianos e rochas quartzo-feldspáticas que estiveram sujei-

tas a dois eventos met amorficos regionais, o primeiro de facies

anfibolito e o segundo de caráter retrogressivo e facies xisto*

verdes. Na borda norte da Suíte Granítica Cacapava, os metamorfi-

tos apresentam uma gradação para condições anquimetamórficas, re-

sultantes de exposições de níveis crustais superiores ainda pre-

servados (Bitencourt, op. cit.).

Deduz-se, então, dos diversos autores, que a fração noroeste

do Escudo do Rio Grande do Sul se faz representar por rochas gná-

issicas diversas (Gnaisses Cambai) c seqüências meta-máfica-ultra-

máf icas e met a-vul cano-sed »ment ares, regionalmente concordante*



-103-

conforroe «lesta» Naunann et a h <1984>, Koppe et al ., (1985>r

entre outros, definindo-se o que Silva Filho (1V84), denominou de

Complexa Vila Nova, seguida* por suítes grsnítlcas intrusivas, po-

lifásicas na sua maioria, e sediment itos e vulcanitos de caráter

moláss ico.

Com base nos aspectos estruturais. Silva Filho (inf. verb.)

ordena temporalmente os conjuntos lttológicos componentes do Com-

plexo Vila Nova, na região homônima, em (19) Gnaisses Cambai, mais

antigos por apresentarem o atai or número de fases deforntac lonals,

seguidos pelas seqüências (25) meta-máfica-ultramáficas e (32)

meta-vulcano-sedimentares, portadoras, sucessivamente, de um menor

número de feições tectímicas, que coincidem, desde as primeiras,

com as deformações tardias registradas nos anaisses eencíonados.

Cm todas as áreas detalhadamente estudadas, as rochas gnáís-

sicas são atribuídas, sem questionamento, à unidade Cambai. As se-

qüências mais jovens, ao contrário, recebem denominações próprias

e locais. Se, em um futuro próximo, for possível constatar uma

equivalência estratigráfica entre estas sub-unidades , o Complexo

Vila Nova ficaria, então, composto dos Qnaisses Cambai, de uma se-

qüência do tipo "Cerro Mant í q«.:e iras" e outra do tipo "Vacacaí", o

que, na prática, não altera de forma significativa o quadro estra-

I: igráf ico definido há mais de duas décadas.

2.2. Interpretação Geocronolégica das Seqüências Máfica-ultra-

mificas 4. Vulcano-sedimentarcs

As primeiras determi naçôet- geocronol óg i cas conseguidas em

litnlngias do embasamento da porção noroeste do Escudo do Rio
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Grande do Sul» excluídos os complexos granít icos, sao devidas a

Issler et ai. <i?73>» trabalhando sobre plagioclásios derivados

do Gabro de Hata Grande (fig. 35), através dü método K-Ar.

Este corpo básico tem sido correlacionado ou incluído nos

conjuntos máfico-ultramáficos do Bloco Sao Gabriel por vários es-

tudiosos (e.g. Teixeira, 1982; Issler, 1983; Koppe et ai.» 1985).

Os últimos autores comentam que os conhecimentos atuais recomendam

a inclusão deste corpo intrusivo na Seqüência Arroio Lajeadinho»

do Complexo Bossoroca» uma associação de rochas má-Picas» ultramá-

ficas e vulcano-sed iroentares, metamorfica e def ormac ionalmentt?

concordante com o Complexo Cambai (Gnaisses Cambai de Silva Filho,

1984).

Foram determinados valores temporais mínimos de 2.182 +- 10 e

1.826 +- 55 m.a. para a litologia enfocada, tendo sido. adicionada

outra análise, utilizando-se os mesmos método e material, executa-

da pelo Projeto RADAMBRASIL (Teixeira, 1982), com resultado con-

cordante COM os anteriores, ou seja, 1.867 +- 56 m.a. (tab. 12A).

Tratamento similar foi dispensado ao Complexo Básico-ultrabá-

í.ico fie Pedras Pretas ( Harini e Delia Fávera, 1963; Muratori e

Lopes , 1963; Rego, 1981; fig. 36), com a obtenção dt? um total d»

cinco valores K-Ar em materiais diversos (tab. 12B). Os estudos

radiométricos pioneiros neste complexo são creditados a Sartori

(1978), com a determinação de duas idades em plagioclásios de an-

fibolitos pertencentes à unidade. Os resultados então conseguidos

foram de 1.004 +- 55 e 839 +- 29 m.a. As outras idades aparentes

da tab. 12B são conseqüentes deste trabalho e resultam de plagio

clásios de gabros e anortoslto constituintes da associação em fo-
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co. Os valores encontrados sao de 891 + - 79, 515 +- 17 e 293 +-

7 m.a.r sendo que apenas o segundo demonstrou boas condições ana-

líticas. 0 resultado primeiro é duvidoso em vista do alto teor de

Ar atmosférico presente na amostra, aliado à baixa quantidade de

K. Por outro lado, as idades indicadas por Sartori (op. cit.) per-

mitem considerar a unidade como pré-brasí1iana, parcialmente reju-

venescida neste ciclo. 0 valor aparente mais jovem revela que os

plagioclásios estudados sofreram os efeitos de algum evento per-

turbador, o que alterou a sua capacidade de retenção do Ar. A ida-

de de 515 m.a. pode significar o rejuvenescimento completo da a—

mostra, imposto pela Suíte Granítica de São Sepé.

Mais três rochas de composições similares foram analisadas

por Teixeira (1982), da área de Palma (SE de S. Gabriel), do Arro-

io Jaques e Cerro Mantique iras (respectivamente a NW e SW de La-

vras do Sul; fig. 37). Para a metabásica de Palma, reveladora de

boas condições analíticas, obteve-se uma idade de 559 +- 17 m.a.

(tab. 12C), valor típico de resfriamento brasiliano. 0 metagabro

do Arrolo Jaques,associado a xistos mapeados como do tipo Vacacaí,

mas atribuído ao "Complexo Cambai" pelo Projeto RADAMBRASIL indi-

cou um resultado de 513 +~ 15 m.a. (tab. 120). 0 serpent inito do

Cerro Mantiqueiras, por sua vez, com elevada quantidade de Ar at-

mosférico e baixo teor de K (tab. 12E), forneceu um valor temporal

de 911 +- 27ó m.a., duvidoso como o do Complexo de Pedras Pretas.

Ainda da área da Vila de Mata Grande (fig. 35), estudou-se

uma amostra de rocha calel~si1icática, talvez um» met amarga, mas

com possibilidade de ser met a-vulcân ica, associada à Seqüência f\r

roio Lajeadinho, do Complexo Bossoroca (Koppe et ai., 1985). Cons-

tituída, em essência, de hornblendas, acompanhadas de quartzo.



plagioclásio, clorlta e actinollta, revelou, pelo mesmo método ra-

diométrico, em anfibólio, uma idade de 681 +- 44 m.a. (tab. Í2F).

Outra amostra também referida como calei-si1icática, da Seqüência

Pontas do Salso (Compleno Palma), composta de actinolita e quar-

tzo, mais epidoto e opacos, supostamente de origem sedimentar, mas

cuja filiação ígnea não é descartada, apresentou uma idade de 805

+- 38 m. a., tendo sido analisada através de seus anfibólios (tab.

12F).

A sul da região de Coxilha do Tabuleiro, a cerca de 1 km ao

norte do Lineament o de Ibaré , no limite meridional do Bloco Sao

Gabriel <fig. 37), obtivemos uma idade de 712 +- 2© m.a. para

muscovitas retiradas de um muscovita xisto mapeado como do tipo

Vacaçaí (tab. 12G).

No contexto das análises comentadas, poder-se-ia incluir um

resultado K-Ar em feldspatos oriundos de um gabro que aparece como

embasamento dos sediment it os da Slnécllse do Paraná, nas proximi-

dades de Esmeralda, NE do Rio Grande do Sul, cujo valor geocrono-

lógico oferecido foi de 518 +- 25 m.a. (Cordani et ai., 1984? tab.

12H>.

Estes dados K-Ar sugerem as seguintes hipótese sobre a gênese

das seqüências máfica-ultramáficas e vulcano-clásticas do Bloco

«oão Gabriel: ou (1) estes conjuntos litológicos originaram-se no

Proterozdico Inferior (Arqueano?), revelando idades de resfriamen-

to transamazônfcas (Gabro de Mata Grande), rejuvenescimentos par-

ciais (Complexo de Pedras Pretas) ou rejuvenescimentos completo*;,

(Complexo de Pedra* Pretas, met abas I ca de Palma, calei-si1icática

de Mata Grande) durante o Brasiliano, ou (2) ocorreram dois ou
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mais eventos geradores destes tipos rochosos, o primeiro no Prote-

rozóico Inferior, com rejuvenescimentos parciais ou totais de fra-

ções da crosta no Proterosóico Superior, e outro(s) neste intei—

valo de tempo com a formação de novos termos litológicos de

composições similares.

Apesar dos teares desfavoráveis que as rochas máficas e ul-

tramáficas apresentam para análises pelo método Rb-Sr, sete deter-

minações das razoes Sr87/SrB6, para uma estimativa de seus valores

iniciais, foram realizadas em amostras do Gabro de Mata Grande, do

Cerro Mantiqueira e de Sequiiência Arrorlo Lajeadínho (tab.í3).

É preciso mencionar cinda, para concluir a apresentação dos

dados geocronológicos das sequüêcias meta-vulcano-sedímentares do

noroeste gaúcho, três determinações K-Ar e uma Rb-Sr em meta-

i'gneas e metassed i mentares que compõem o cinturão de metaroorf itos

que envolve a Suíte Granítica Caçapava do Sul (Complexo Metamórfi—

co Passo Feio).

A primeira determinação radiométrica para esta unidade foi

realizada através de convênio entre a DOCEGEO e o CPGeo-IG/USP e

permanece inédita. Aqui, para um microdiorito em RT, obteve-se uma

idade de 666 +- 20 m.a. sob boas condições de análise. 0 Projeta

RADAMBRASIL contribuiu com o segundo dado, 593 +~- 22 m.a., para

um meta-basalto também estudado em RT. Este trabalho oferece o

terceiro resultado de 556 •- 9 m.a. para muacovitas retiradas de

um muficovita quartzito ocorrente a sul do batrflito granít ico d&

Caçapava <fig. 37; tab.

A única análise Rb-Sr desta associação litolégica desenvol-
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veu-se sobre um riodacito boudinado e metamorfizado, concordante

com a foliaçao regional e aflorante a NU da cidade de Caçapava do

Sul (fig. 37). A idade convencional, para Ro = 0,705, é de 618 +-

167 m.a. (tab. 14B).

O valor da ordem de 550 m.a. fornecido pelas muscovitas está

indicando a época do resfriamento regional para temperaturas infe-

riores a 300 - 2502C. As temperaturas de bloqueio dos minerais es-

senciais dos termos dioríticos e basálticos são mais altas (cerca

de 4502C) e as idades de 590 e 660 m.a., também mínimas, já que se

relacionam a resfriamentos litológicos, demonstram que a época do

evento magmático é certamente anterior ao valor mais elevado.

2.3. Interpretação Geocronológicas dos orto e paragnaisses e

suítes intrusivas associadas à unidade Caabaí

A primeira investigação geocronol <5g I ca de certo vulto, levada

a efeito na região ocidental do Escudo Sul-rio-grandense, é devida

a Cordani et ai. (1974). Na oportunidade, diversas unidades lito-

lógicas conhecidas foram amostradas, especialmente aquelas afio-

rant.es na região de Caçapava do Sul e Lavras do Sul, geolog icamen-

te melhor conhecida na época mencionada. A maioria das análises,no

entanto, concentrou-se nas suítes granítícas intrusivas, como a de:

Lavras, Caçapava, São Sepé e Ramada, rochas com razoes Rb/EJr mais

apropriadas e interpretação mais simples.

De um total de 10 determinações apresentadas, apenas ó rela-

cionaram-se à unidade Cambai, sendo 3 pelo método K-Ar e as res-

tantes pelo Rb-Sr.
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0 primeiro grupo compôs-se de migmatito e de anfibolitos dos

terrenos Cambai' aflorantes a SW de Lavras do Sul (fig. 37), dos

quais se separaram os anfibtflios que forneceram valores temporais

de 700 +- 21r 755 +- 23 e 736 +- 22 m.a. (tab. 15A). Cordani et

ai. (op. cít.) comentam que estes valores são pouco mais antigos

que os normais para a fase sintectônica do Ciclo Brasiliano e

explicam que podem significar perdas parciais de argonio de rochas

do embasamento aquecidas durante este último evento.

As demais determinações (Rb-Sr) derivam de um corpo granítico

rosco, levemente orientado e não individualizado entre as rochas

do Cambai, que se expõe a NU de Lavras <fig. 37). Estes três pon-

tos analíticos (244, 245 e 246) foram apresentados como parte de

uma Isócrona de referência para as rochas graníticas da região, de

Cacapava - Lavras, cuja idade encontrada foi de 610 m.a., para Ro-

0,705. Tratados separadamente, estes pontos indicam para a litolo-

gia em questão um valor de 619 +- 15 m.a. e Ro •» 0,7055 (fig. 38,

tab. 16A).

Os gnaisses e anfibolitos que circundam os metabasitos Cerro

Mantiqueira» voltaram a ser estudados por Pinheiro Machado (em

prep.) e cinco novas determinações K-Ar em anfibólios, provindos

de gnaisses e metahornblendito, ratificaram os números obtidos por

Cordani et ai. (op. cit.) (fig. 39, tab. 15A). Os terrenos gnáis-

sicos ocorrentes a SW de Lavras parecem revelar, de forma sistemá-

t ica, um padrão radlométrlco K-Ar com valores de idade aparente

levemente superiores ao padrão brasiliano típico, da ordem de 68'o

+- 12, 731 +- 10, 75/ +- 12, 767 +- 23, e 816 +- 2B m.a..

Resultados similares também foram conseguidos nas porções se-



-110-

tentrionais do Bloco São Gabriel, como 682 +- 29 ra.a. em um meta-

tonalito aflorante entre Vila Nova e Vila Rufino, analisado pelo

Projeto RADAMBRASIL em biotlta (Teixeira, 1982; fig.37, tab. 15B),

e 694 +- 23 ut.a. em um anfibolito ocorrente a norte da Vila de

Mata Grande, proximidades do Arroio das Capivaras, já no limite do

embasamento com os sediment itos gonduânicos (fig. 37, tab. 15B).

Além desses, alguns outros resultados radiométricos K-Ar fo-

ram procurados, destacando-se dois de Cordani et ai. (1984) para

rochas do embasamento atingido por sondagens nos domínios da Bacia

do Paraná, com valores de 547 +- 7 e 455 +- 19 m.a. (fig. 39, tab.

15C>, sendo os demais valores de idades aparentes considerados

sem significação geológica face a problemas analíticos decorrentes

de alterações intempéricas, ou incapacidade de retenção do Ar pelo

sistema cristalino (tab. 15D).

Os resultados típicos do Ciclo Brasiliano acima mencionados,

em conjunto com outras determinações no Paraná e Santa Catarina,

permitiram àqueles autores vislumbrar uma continuidade para SW do

Cinturão Orogênico Ribeira, por sob os depósitos sedimentares pa••-

leo-mesozóicos do sul do Brasil.

As determI nações Rb-Sr disponíveis para a unidade Cambai, a

título de sistematização da interpretação, podem ser agrupadas em

conjuntos relativos às suas áreas de proveniência. Assim, discuti-

remos as análises levadas a efeito na porção setentrional do Bloco

São Gabriel, subdivisível em zona do Arroio Cambaizinho, zona de

Vila Nova, zona da Sanga do Vetocindo - M?*ta Grande (fio. 40), na

porção central, compreendendo as zonas do Arroio Jaques e de Pal-

ma, a NW de Lavras, e na porção meridional, zona do Cerro Mantt -
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queiras, a SU de Lavras (fig. 37).

RegiSo Setentrional — A região setentrional do Bloco Sao

Gabriel é, entre todas, a melhor conhecida do ponto de vista geo-

lógico e geocronologico e pode servir de área de referência para

estudos similares nas outras regió*es.

As investigações mais completas relativas aos "Gnaisses Cam-

bai'", apesar de ter sido estudada una pequena fracao do todo que

se apresenta no oeste do Escudo Sul-rio-grandense, são devidas a

Silva Filho (1984), que elegeu a área de Vila Nova, face às signi-

ficativas exposições de rochas aí ocorrentes, como a mais repre-

sentativa destes tipos litológicos. Embora as dimensões dos terre-

nos analisados sejam reduzidas, o nível de detalhe a que desceu

este autor, seja no caivo petroquímico, seja no campo estrutural,

é sem precedentes.

De acordo com aquele autor, as rochas que constituem os aflo-

ramentos de Vila Nova são gnaisses quartzo-feldspáticos bem folia-

dos, com bandas ou lentes de anfibolfto, aos quais se associa uma

suíte intrusiva cuja composição varia de gabro, passando por dio-

rito, tonaiito e trondhjemito, até uma associação de granitóides

que inclui granodioritos, adamelitos, riolitos e pegmatitos. Rara*

e delgadas camadas de quartzito podem ocorrer nos gnaisses graní-

ticos. Todo o conjunto litológico foi submetido a deformações po-

lifásicas e met amorfismo de facies anfibolito, seguido de proces-

sos metamóVficos retrogressivos de facies xistos verdes.

Silva Pilho (op. cít.) pode estabelecer a sucessão do& even-

tos geradores de rochas baseando-se nas relacSes entre unidades
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litológicas C O M UM bo« entendimento das feições estruturais e pe-

troquÍMicas. Das quatro sub- áreas estudadas (fig- 41), a IV des-

taca-se por ter permitido o estabelecisento da seqüência estru-

tural face às ben expostas feições deforucionais, ordenadas por

diferentes fases de intrusões ígneas e escolhida, em conseqüência*

como a Mais favorável às interpretações petrogenéticas. Nesta sub-

área, o autor Menciona una seqüência de rachas anfibolítícas que

gradam para gnaisses quartzo-feldspáticos, leucocráticos e banda-

dos, através de teraos transitórios representados por hornblenda-

biotita e biotita gnaisses.genericamente referidos COMO gnaisses

dioríticos. Estes foran intrudidos por frações tonaiítica-tron-

dhjemiticas, UM corpo dioritico Menor e veios granodioríticos con-

cordantes e discordantes. Estes últiMos, que em alguns pontos são

pegmatitos, pareceu corresponder ao Material intrusivo Mais joveM.

COMO se verifica, a couplexidade estrutural e a diversidade

litológica do Cambai são Maiores do que Mencionam os trabalhos

descritivos anteriores e a falta destes conhecioentos induziu a

interpretações geocronológicas genéricas, resultado de coleta de

amostras COM pequena visão de seus aspectos petrogenéticos, propi-

ciando, apenas, a construção de diagraMas isocrônicos de referên-

cia onde se Misturaram rochas de tipo e de posições cronológicas

d iferentes.

Um exemplo do que acaba de ser dito é o que pode ser feito

com as amostras reunidas na figura 42, todas provenientes das pro-

ximidades de Vila Nova <fig. 40), Mas descritas simpl ist icamc-ntc

como gnaisses, mlgmatitos e met atonalito (tab. 16B).Evidentemente,

reúnem-se aqui termos litológícos de caráter e idades distintos e

o reflexo desta atitude traduz-se em uma isócrona cujos P on toe»
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analiticos encontra«-sc bastante dispersos. Os resultados obtidos

foraa: t = 623 +- 62 m.a., COM RO = «,7038.

Caso similar deu-se con as Mostras da área da Sanga do Velo—

cindo - Mata Grande <fig. 40) referidas genericavente COMO gnais-

ses, migmatitos, granodioritos e grani to (tab. 16C>. 0 diagrama i —

socrônico resultante (fig.43) de Melhor qualidade estatística e

pontos bem distribuídos ao longo da isócrona continuou indicando

uma idade brasiliana, nao muito diferente da anterior, mesmo COM a

utilização de vários pontos reanalisados por diluição isotópica

(t = 695 +- 76; Ro = 0,7038).

Caso as amostras relacionadas na tabela 16 (B e C) forem re-

tomadas e submetidas a estudos petroquímicos e petrográficos de

maior detalhe, objetivando apurar as suas descrições e classifica-

ções, se poderá tentar a construção de isócronas de referência

compostas dos mesmos tipos litológicos.

Remus (em prep.), mapeando a região do Arrolo Cambai zinho

<fig. AO), selecionou para um diagrama rsocrônico apenas rochas

petrográficamente descritas como granodioritos com variações para

monzogranitos (tab. 16D), obtendo uma idade de 664 •- 22 m.a. e

razão inicial de 0,7036 (fig.44). Se a este diagrama forem adi-

cionados mais duas determinações que se encontram disponíveis para

a área, obtidas por Cordani et ai. (1974) e Teixeira (1982), res-

pectivamente a fracSo aplítica de um migmatito e um granodiorito

(tab. 16D), os pontos, situados nas extremidades da isócrona, pro-

duzem uma leve rotação da mesma e reduzem o valor temporal para

644 •- 17 m.a., crescendo ligeiramente a razão inicial (©,7039).
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Em vista das conclusões de Silva Filho (1984), optanos por

investigar geocronológicamente os diversos tipos litológicos asso-

ciados e característicos da unidade Cambai na área de Vila Nova,

atentos à cronologia estrutural então definida e, sopre que pos-

sível, COM a confecção de diagrama* isocrônicos de amostras coge—

néticas. Em assia procedendo, fora* construídas as isocrónicas re-

presentadas nas figuras 45. 46, 47 e 48, Montadas, respectivamen-

te, COM amostras de gnaisses dioríticos, tonalitos e trondhjemi-

tos, granodioritos e adamelitos e, por fim, pegaatitos, litologias

estas conseqUentes de fenômenos petrogenéticos sucessivamente mais

jovens.

A mistura de tipos petrográficos, como nos diagramas 46 e 47,

deveu-se a impossibilidade de obtenção de resultados significati-

vos face a escasses de pontos analíticos de uma única variedade de

rocha. Este intento foi atingido apenas com os gnaisses dioríti-

cos, dos quais 8 amostras revelaram-se adequadas aos estudos ra-

dioretricos através de uma razoável variação nas suas razoes Rb—

Sr. Provenientes de um mesmo afloramento (sub- área IV; Silva Fi-

lho» op.cit.; fig. 41), definem uma isécrona de 703 -*•- 41 m.a.,

com Ro = 0,7038 (fig. 45s tab. 1ÓE).

09 tonalitos e trondhjemitos, tratados em conjunto e deriva-

dos todos da sub- área IV (fig. 41), determinam uma isócrona de

673 +- 65 m.a., com Ro = 0,7040, conforme se vê na figura 46 (tab.

16F).

Os granodioritos e adamelitos, por sua vez, permitem delineêr

•am claro segmento isocrônico de 643 •- 28 m.a., com Ro « 0,704*.

(fig.49. tab 1AC> apesar das amostras procederem de diversão sub-
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áreas (I. II, IIIA e C, IV; fig. 41).

Finalmente, três amostras de pe9matitos da sub- área II (fig.

41) indicaram um valor de 658 +- 126 m.a. de Ro * •r7»41. 0 alto

erro observado no resultado radlométrico deve-se à proximidade dos

pontos no diagrama isocrônico, já que suas razões isot épicas são

bastante similares (fig. 48, tab. 16H).

Percebe-se, então, que, apesar de todos os valores há pouco

mencionados situarem-se dentro de seus mútuos erros analíticos,

sendo, portanto, concordantes, dá-se um decréscimo genérico de i-

dades conforme a cronologia relativa indicada por Silva Filho <op.

cit.), com uma duração virtual dos eventos petrogenéticos da orde*

de 69 milhões de anos <de 799 a 64* m.a.), como se vê na figura

49. As razoes iniciais muito próximas entre si reforçam a impres-

são de cogeneticidade das rochas, sendo os valores sugestivos de

derivação mantélica. A tendência aparente de crescimento em função

do tempo é normal em condições de cristalização fracionada.

A reunião desses pontos em um único diagrama <fig.50> produz

uma reta de melhor ajuste com inclinação correspondente a uma ida-

de aparente da ordem de 66S m.a.. Nota-se uma tendência das amos-

tras mais jovens (números mais altos na figura, conforme cronolo-

gia relativa e radiométrica) posicionarem-se, sucessivamente, mais

distantes em relação à origem, o que parece indicar uma diferen-

ciação progressiva na gênese destas litologias, correspondendo a

um incremento na razão Rb total/Sr total.

Os pontos ESJ-EB-I e ESJ-RT-II, respectivamente 27 e 28 na

figura 50, colocados abaixo da isócrona, correspondem a um anfibo-
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1ito e a UM riolito, sendo análises únicas destes tipos de rocha.

0 afastamento das aesaas em relação à Isócrona de referência pode

ser explicado por uma possível razão Sr87/Sr8ó baixa para a pri-

meira e. para o riolito. que revela uma idade convencional da or-

dem de SOO m.a. (para Ro igual a O F7O5). apenas novas investiga-

ções poderão indicar seu significado dentro do contexto geológico

da área. Apesar deste dique ácido encontrar-se estruturalmente de-

formado (Silva Filho, inf. verb.), à semelhança dos outros corpos

intrusivosr o resultado conseguido indica, preliminarmente, tra-

tar-se de uma das mais jovens manifestações magmáticas ocorrentes.

O ponto ESJ-ARD-I(29), igualmente, eqüivale a um tonaiito em ter-

mos composictonais, mas é um elemento tardio na evolução petroge-

nética da área (tab. 161).

Re9iSo Central - Da porção central do Bloco São Gabriel

(fig. 37) foram estudadas apenas 11 amostras provenientes da uni-

dade Cambai, sendo 6 da zona de Palma e 5 da zona do Arroio Ja-

ques. Dentre estas, três amostras são de um granito róseo, cuja

idade de 619 +- 15 m.a. já foi anteriormente comentada (fig. 38,

tab. 16A). As amostras restantes da zona do Arroio Jaques foram

descritas como gnaisse e metadiorito (tab. 17), enquanto na zona

de Palma a*> rochas sao referidas como monzod i or i tos e d i or it or.

(Granito Lagoa da Meia Lua; Chemale Jr., 1982) e granitóides fo-

liados de composição variada (quartzo-diorito, monzodiorito c

granodiorito) a gnaisse (Metagranito Lageado; Chemale Jr., op.

cit.)(tab. 17), todos Indistintamente incluídos no "Complexo Cam-

bai" por Naumann et ai. (1984).

O pequeno número de amostras radiometricamente analisadas, o-

riqinarias da região central, as descrições petrográficas genéricas
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e a ausência de controle estrutural e conhecimentos petroquímicos

para o estabelecinento de uma cronologia relativa, tal como reali-

zado na área de Vila Nova, permitem, apenas, a contrucao de um

diagrama isocrônico comum para todos os pontos e interpretações

gtocrotiol ó«j I c»u tent at I V » K .

A 1ínha de melhor ajuste resultante dos cálculos que levam em

consideração todas as amostras disponíveis para a região central

atribui a elas uma idade de 649 +- 47 m.a. e Ro = 0,7041. Pode-se

vislumbrar, no entanto, qi~e o diagrama revela a associação de, pe-

lo menos, dois conjuntos litológícos distintos: um constituído das

amostras FPA 2, 3 e 4 e, possivelmente, LK-445 e o outro formado

de 243, ESJ-L-3, 5 e FPA-1.

Considerando-se estes subconjuntos individualmente (fig.51),

obtem-se uma idade de 714 +- 49 m.a. e Ro = 0,7039 para o primeiro

e, para o segundo, 759 +- 326 m.a. com Ro • 0,7049, possivelmente

correlacionaveis aos gnaisses dioríticos de Vila Nova.

Se, por outro lado, imaginarmos que o ponto LK-445, um meta-

diorito, pertença ao subconjunto dois (monzodiorito, diorito e

gnaisses), então define-se um segmento isocrônico de idade igual a

652 +- 52 m.a., com Ro» 0,7051. Este valor assim conseguido permi-

te que o subconjunto em -Foco seja agora correlacionado às suítes

intrusivas da área de Vila Nova, granodI oritos do Arrolo Cambai zi-

nho e litologias diversas da Sanga do Velocindo - Mata Grande.

Qualquer que seja a interpretação adotada, os dados obtidos são

coerentes com os valores indicados pela regi So setentrional. No

entanto, esta última abordagem parece melhor por produzir resulta-

dos com erros analíticos razoáveis e condizentes.
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Re9iSo Meridional - Do p o n t o de v i s t a g e o c r o n o l ó g i t o , a

r e g i ã o m e r i d i o n a l de o c o r r ê n c i a da u n i d a d e Cambai ( f i g . 37) é a

mais complexa , d e n o t a n d o uma m i s t u r a de l i t o l o g i a s c r i s t a l i n a s COM

g ê n e s e s c e r t a m e n t e d i s t a n t e s no tempo g e o l ó g i c o . A d i v e r s i d a d e tie

r o c h a s aqui a p o n t a d a t o r n o u - s e c l a r a a p a r t i r dos e s t u d o s i s o t c i p i -

c o s e r a d i o m é t r i c o s , embora a l g u n s a u t o r e s j á tenham r e c o n h e c i d o

n e s t a á r e a a s p e c t o s que pe rmi t em d i f e r e n c i á - l a d a s demais s i t u a d a s

a n o r t e . Enquan to o mt-t. amor f i smo g e r a l do B loco São G a b r i e l é de

f a c i e s x i s t o s v e r d e s a a n f i b o l i t o b a i x o , os t e r r e n o s g n a í s s i c o s

dos a r r e d o r e s do C e r r o M a n t i q u e í r a s , bem como os met amor f i t o s do

maciço u l t r a m á f i c o homônimo, a t i n g e m um grau met amor f i c o de f a c i e s

a n f i b o l i t o médio a s u p e r i o r ( P i n h e i r o Machado, i n é d i t o , apud H a r t -

man». e> N a r d i , 1VB3; f i g . 1,4>.

A r e g i ã o a SU de L a v r a s tio Sul c o n s t i t u i - s e de met a g r a n i t o s ,

g n a i s a e s miamat i t i c o s , em p a r t e d e r i v a d o s de m e t a b a s i t o s e a p r e -

s e n t a n d o i n c l u s õ e s de s r a m i l i t o s e e n f t b o l t t o s , que a s s o c i a m - s e a

um e x p r e s s i v o co rpo de p e r i d o t i t o s e r p e n t in i i rado, c i r c u n d a d o por

m i g m a t i t o s e a n f i b o l i t o s m a g n e s i a n o s , o s p r i m e i r o s c a t a c l á s t i c o s e

os ú l t i m o s r e v e l a n d o - s e como m e t a b a s i t o s b l a s t o m i I o n i t i c o s .

A o b s e r v a ç ã o da f i g u r a 5 2 , o d i ag rama i s o c r ô n i c o p a r a todos

Q4 p o n t o s e x i s t e n t e s na r e g i ã o m e r i d i o n a l do Bloco Sao Gabr ie l

( e i í c t ç a o f e i t a aos p o n t o s E8.J-1ÍB e E q u e , a p e s a r de próx imos da

á r e a , provem de a m o s t r a s c o l e t a d a s a su l do L i neamento de ILiaré) ,

p e r m i t e que sejam v h i u a l izaclos , de imt -d ia to , d o i s s u b - c o n j u n t o s tlr

r o c h a s que a p r e s e n t a m p a i l r o e i g e o c r o n o l óg i c o s a b s o l u t a m e n t e ri i •->

t i n t o s . Ssio a s a m o s t r a s EBJ - 1 K B e (;) t: LSJ-14 <», C, e ti) (t..; l) -

1HA), que def inem um s u b c o n j u n t o de idade t r arisam* .-Sn it:: .» (1.VHH •

- 133 m . a . ; Ro=- 0 , / 0 3 8 ) , e a s 2 3 / (B , C, D <> E) e 23? ( t a l ) .
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brasilianas, mas de interpretação merecedora de alguns comentários

adicionais Face à dispersão dos pontos analíticos e às idades K-Ar

comparativamente maiores.

O primeiro subconjunto é constituído de rochas gnaíssicas

(ESJ-11) com bandas máficas <anfiboliticas) e félslcas (quartzo-

feldspáticas) e gnaisses à hornblenda cora evidências de retrome-

tamorfismo (ESJ-14). A associação das amostras dos afloramentos

ESJ-ii e 14 em um mesmo diagrama isocrônico, com a sugestão de

pertencerem à mesma unidade tectônica, indicaria que o Llncaniento

de Ibaré, apesar de importante estrutura tectônica, não se cacac-

teriza como feicÊío limítrofe de terrenos geológica e geocronolog i-

tuint-nttr til tit I n t oa. Aliás, o met amor f i snio de grau médio que predo-

mina na fração sul do Bloco São Gabriel pode ser indicativo de

terrenos com características transitórias entre os de mais alto

grau, a sul, onde as idades transamazônicas são mais facilmente

obtidas, e os de baixo grau, a norte, onde os valores brasilianos

sao mais comuns.

0 segundo subconjunto compõe-se de três amostras anfibolíti-

cas (bandas migmatíticas com hornblenda e anfibolito, amostras

237B, C e 239) e duas quartzo-feldspáticas (bandas graníticas,

amostras 237D e E ) . Através da reunião deites pontos, para a ob-

tenção de um resultado isocrônico, delineia-se uma idade da ordem

de 700 m.a. (fig. 5 2 ) . A consideração apenas dos termos máficos

permite a obtenção de 65S +- 2ó5 m.a.. Os altos erros mencionados

sa'o conseqüências dos erros elevados na determinação das razoe:»

i sot: ò> icas dos pontos individuais e da pequena distribuição dor.

mesmos um relação à razão Rb87/Sr86.
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Aparentemente, repetem-se aqui valores brasilianos para as

rochas enfocadas, confirmados pelas análises K-Ar em anfibólios

extraídos das mesmas litolagias, com idades mínimas levemente su-

periores (700-750 m.a-, tab. 15A), mas explicáveis pelas impreci-

sões das análises Rb-Sr, há pouco comentadas.

Igual raciocínio pode ser extendido aos outros pontos que se

posicionaram entre os segmentos isocrõnicos I e II da figura 52

<tab. 18C). As amostras de prefixo PM, tratadas em conjunto com os

pontos LK-396, ESJ-15 B e C <fig. 53), apontam um resultado sem

qualquer significação geológica, mas fornecem, através de análises

K-Ar em anfibólios, valores variáveis entre 6B5 e 816 m.a. (tab.

1.5A).

A conclusão de caráter interpretaiivo, à qual se pode chegar

para a unidade Cambai, aflorante em todo o Bloco São Gabriel, e

com base na completa integração dos dados geocronológicos, é a de

que, com exceção do Gabro de Mata Grande, do Complexo Dásico-ul-

básico de Pedras Pretas e de alguns gnaisses anfiboi iticos e quar-

tzo-feldspát icos do SU de Lavras do Sul, a grande variedade de:

termos litológicos que a compõe tem sua origem diretamente vincu-

lada ao desenvolvimento do Ciclo Brasiliano no Rio Grande do Sul.

Em outras palavras, panto os terrenos granitóides agora enfocados,

quanto os máfico-ultramáficos e vulcano-sediwentares met amor físa--

dos associados (salvo as exclusoes mencionadas) devem ter sido ge-

rados no intervalo de 850 m.a. a 650 m.a., coincidindo com as fa-

ses precoce e intermediária de evolução do Cinturão Dom Fclit

Se as associações litológicas acima descritas pertencentes à

unidade Cambai, forem supracrustafs como propõem alguns autores
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<e.g- Silva Filho, 1984), o Gabro de Mata Grande e o Complexo de

Pedras Pretas podem representar, respectivamente* o núcleo de uma

estrutura dômica e um mega-enclave engolfado pelo episódio magmá-

tico São Sepé. Assim, com a adição de alguns gnaisses do SU de La-

vras, estas litologias corresponderiam às únicas e atualmente co-

nhecidas exposições do embasamento da orogênese brasiliana, nos

domínios do Bloco Sao Gabriel, a semelhança do que se dá com os

Gnaissei» Encantadas. Como estes, suas idades poderiam também estar

relacionadas ao Ciclo Transamazônico. A razão inicial de 0,704, a-

pontada pelo segmento isocrônico I da figura 52, é sugestiva de um

pequeno retralhamento crustal registrado pelos gnaisses anfilolí-

ticos e quartso-feldspáticos das proximidades do Lineamento de I-

baré, dos quais provêm as amostras, nos tempos do Ciclo Transama-

zonico. é, então, lícito pensar em precursores ainda mais antigos

para tais tipos rochosos.

Bloco Taquarembó: terrenos granulíticos do Rio Grande do Sul.

3.1. Síntese Geológica

As primeiras ocorrências de rochas granulíticas em áreas re-

lativamente amplas do oeste do embasamento sul-rio-grandense foram

descritas após mapeamento geológico efetivado por forntandos do

Curso de filologia da Universidade do Vale do Rio do» Sinos (llnisi-

no5F 1979). Os resultados desta atividade levaram Nardi e Hartmanr»

a propor a designação formal de Complexo Granulitico Santa Maria

Chico para os terrenos de alto grau que têm como local-tipo as ca-

beceiras do Arroio Banta Maria Chico, nas proximidade.".» de Dom Pc: ••

rir i to. 0 complexo compõe-se de gnaisses quart zo-feldspát icos (gra-

nulitos), gnaisses básicos, anortositos, ultramafitos, metapelitos
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(gnaisses à sillimanita) e mármores.

O grau máximo de met amorfismo, como mencionam, é o de fact es

granulito, de pressão média e alta» mas a presença de hornblenda

circundando piroxênio aponta para outra fase metamórfica de facies

anfibolíto. São freqüentes as evidências de retrometamorfismo de

facies xistos verdes representado por recristalização presente em

muitas amostras e atribuída ao efeito térmico dos granitos intru-

s i vos.

A área de afloramento dos terrenos granulít icos pode ser vi-

sualizada na figura 58, conforme levantamentos realizados por

Hartmann e Nardi (1983), restringindo-se à fração noroeste do Blo-

co Taquarembó, mas ocorrendo de forma quase contínua.

No complexo aparecem algumas pequenas intrusões de granítói-

des cujas composições são similares à da Suíte Tntrusiva Saibro,

definida por Hartmann e Nardi <1982). Efeitos de intensa catacla-

se, na forma de faixas paralelas ao Lineament o de Ibaré, são reco-

nhecidos nas proximidades desta feição estrutural e a foliação do-

minante tem direção NU.

Para leste, conforme mapeamentos realizadas pelos graduando*»

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, 1981), apare-

cem rochas graníticas <fig. 54) do tipo hornblenda-b iot i ta pionzo-

granitoa, com raras variações para sienogranito, isótropos a leve-

mente bandados, cortados esporadicamente por diques de diorito,

andes it o i? pegmat i tos, engl «liados sob a designação rie Completo

Granítico Santo Afonso (Hartmann e Nardi, 1982). No interior desta

unidade, a N-NE de Bagé, na região de Arrolo do Tigre, são descri--
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tas ocorrências de rochas gnáissicas de composição variada que po-

dem, eventualmente, ser correlacionadas aos metamorfitos do Com-

plexo Santa Maria Chico (Hartmann e Nardi, 1983). Trata-se de bio-

tita gnaisses, gnaisses trondhjemíticos e gnaisses granodioríttcos

a tonaiíticos, sendo freqUentes as evidências de Importante cata-

clase.

3.2. Interpretação Geocronológica

As primeiras tentativas de determinação da idade do Complexo

Santa Maria Chico -Foram feitas por Soil an i Jr. (1979), através dos

métodos K-Ar e Rb-Sr. Mesmo demonstrando razões Rb/Sr extremamente

baixas, uma coleta numerosa de amostras permitiu que fosse sele-

cionado um afloramento de gnaisses quartzo-feldspáticos (AFL-13),

nas proximidades do Arroio Taquarembozinho, com razoes isotópicas

suficientes para que se delineasse uma isócrona transamazônica (t

=» 2.030 +- 73 m.a., Ro = 0,702? seg.York, 1966) posteriormente pu-

blicada por Soliani Jr. et ai. (1984) (fig. 55, tab. 19A).

Em que pese os baixos valores da razão Rb87/SrB6 revelados

pelos pontos que compõem tal isócrona, a idade transamazônica foi

confirmada através de reanálise das amostras Junto ao Laboratório

de Geocronológia do Institute of Geological Science de Londres,

com um resultado de 1.979 +~ 266 m.a., e Ro » 0,7019 (tab. 19B).

Com o intuito de precisar melhor este dado geocranológico,

novas análises foram tentadas incluindo-se o uso da técnica da di-

luicao isotópica, o que ratificou a idade da ardem tk: 2.00» m.a.,

redundando, no entanto t? novamente, em altos erros (t = 1.930 +-

434 m.a., Ro •••-•• 0 , 7 0 2 1 ) .
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A figura 56 corresponde a um diagrama isocronico etn que foram

traçadas, para referência,as isôcronas transamazônicas conseguidas

a partir de granitóides Cambai' da região meridional do Bloco São

Gabriel (fig. 52) e do Complexo Granulítico Santa Maria Chico. A

inclusão de 6 pontos analíticos derivados de rochas gnáissicas e

migmatíticas de proveniências diversas do Bloco Taquarembó (fig.

54), obtidas pelo Projeto RADAMBRASIL ou por este trabalho, reve-

lou que três deles parecem pertencer aos conjuntos litológicos

pré-brasi1ianos, sendo os restantes mais novos que o Transamazôni-

co, conseqUentes da mobilidade i.ec tônica do final do Pré-Cambr í a-

no, provavelmente relacionados ao Complexo Granitico Santo Afonso.

Os segmentos isocrônicos há pouco comentados possuem razoes

iniciais da ordem de 0,702 e 0,704. Como já mencionado por Soli ani

Jr. et ai. (1984), e de acordo com Moorbath (1975), baixas razoes

iniciais, do tipo manto superior, de muitos gnaisses antigos indi-

cam que seus precursores imediatos são adições juvenis à crósta

continental realizadas na, ou próximo a, época da idade obtida. O

intervalo entre o momento da extração de material ígneo juvenil a

partir do manto superior e/ou litosfera básica que sofreu subdue-

ç:ao e o momento da produção das características met amor ficas re-

gionais dos complexos gnálssicos derivados, pode ser menor do que

30 ou 100 milhões de anos, estando dentro da incerteza analítien

da maioria das medidas de idade de rochas do Pré-Cambriano. Este

parece ser o caso cios granulitos analisados. Assim, a idade iso-

crônica obtida pode indicar a época do evento correspondente à a-

crecao-cl i f erenc i acao, significando, muito aproximadamente, o tempo

de formação da unidade rochosa em questiio. Uma generic a partir de

retrabalhamentos crustais pode ser sugerida para os termos litoló-

gicos pertencentes ao segmento isocronico de razão inicial maior.
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Paralelamente às investigações Rb-Sr» desenvolveran-se análi-

ses K-Ar em diversos tipos litológicos da entidade tectônica,

(tab. 20) sendo detectados valores coerentes com o resfrianento

transamazônico, como 1.796 +- 54 m.a. (Teixeira, 1982> e 1.731 +-

41 m.a. (Cordani et ai., 19B4), resultados que denotam rochas an-

antigas, mas parcialmente rejuvenescidas por escape de Ar, como a-

queles incluídos no intervalo 1.600 - 1.000 m.a.. Os demais ou são

oriundos de granitóides brasilianos ou de litologias que podem ter

tido uma origem precoce no quadro evolutivo, mas que foram isoto-

picamente rejuvenescidas, pois suas idades concentram-se entre 730

e 530 m.a. .

Os valores temporais pré-brasi1ianos obtidos em anfibólios e

piagioclásios, minerais que apresentam forte retentividade para o

Ar, demonstram que o evento tectônico do Pré—Cambriano Superior

não produziu nas rochas analisadas temperaturas significant emente

maiores do que 400OC.

0 Complexo Santa Maria Chico também mereceu estudos pelo mé-

todo Pb-Pb, desenvolvidos junto ao Laboratório de Geocronologia da

Departamento de Geologia e Mineralogta da Universidade de Oxford,

Inglaterra. Ao todo foram 20 análises (tab. 21) sobre rachas deri-

vadas de quatro afloramentos distintos, interpretados através de

três diagramas isotópicos.

A associação dos pontos analíticos resultantes dos afloramen-

tos AFL-i e 2, próximos entre si (fig. 54), deveu-se ao fato de c

videnciarem, basicamente, o mesmo padrão radiométrico. Dai 8 amos-

tras estudadas, 7 agruparam-se em decorrência de composições iso-

tópicas muitos similares e apenas uma <AFL-i/II) mostrou-se sufi-
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cientemente diferenciada para permitir o traçado de uma reta pas-

sante por ela e pelo ponto médio do conjunto das demais aaostras

<fig- 57>. A idade aparente conseguida foi de 2.367 + 121 - 132 •.

a.r com ji<U238/Pb204) = 8,«99. Se considerados apenas os quatro

pontos de prefixo AFL-i, o valor temporal resultante é de 2.236 +

145 - 161 m.a. e >ll de 8,121.

As amostras precedidas pelas sÍ9las AFL-5 e AFL-13 constituí-

ram, separadamente, isócronas de melhor qualidade face à adequada

distribuição de seus pontos nos respectivos diagramas isot épicos

(fÍ93. 58 e 59). Em ambos os casos, o posicionamento dos mesmos à

esquerda da geòcrona reflete um empobrecimento de U nos materiais

precursores desses termos litolégicos. 0 resultado de 2.183 + 285

- 355 m.a. para as amostras do afloramento 13 (AFL-13, fig. 59) é

coerente com a idade já apontada pelo método Rb-Sr.

As rochas designadas por AFL-5, por seu turno, alinharam-se

ao longo de uma isócrona de 2.541 •*- 167 - 189 m.a. (fig. 58). Este

resultado e, evidentemente, distinto dos demais, posicionando-se

fora das margens dos erros analíticos das idades derivadas doí>

conjuntos cogenéticos AFL-1 e 13.

Tais padrões radiométricos parecem caracterizar materiais

crustais com evoluções diferentes, é possível, então, encarar o

Complexo Granulítico Santa Maria Chico como tendo sido gerado no

Ciclo Transamazônico < época de instalação das características dt;

alto grau metamórfico), mas preservando restitos crustais de ida-

des mais antigas, dos quais as amostras AFL-5 seriam representan-

tes.
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Os valores de u(U238/Pb2»4> iguais a 8,«99 (ou 8.121 se con-

sideradas apenas as amostras AFL-1), 8,465 e 7,852, para o Modelo

de evolução sinples. sao indicativos de uma derivação direta do

•tanto na época apontada.

A efetivação do Ciclo Brasiliano pode ter promovido, eu pai—

te, uma mobilidade química de U e/ou Pb, Rb, Sr, K e Ar nestas

litologias revelada pela dispersão de alguns pontos nos diagramas

Rb-Sr e Pb-Pb e, sobretudo, pelas idades K-Ar distribuídas entre o

Transamazônico e este ciclo mais recente.

Por último, como parte das investigações geocronológicas por

traços de fissão ao longo do perfil Pelotas - Dom Pedrito (Poupeau

et ai., 1985), apatitas extraídas de amostras do afloramento AFL-2

do Complexo Granulítico Santa Maria Chico (fig. 54) indicaram uma

idade de 216 +- 18 m.a. (tab. 22A) revelando que o resfriamento

destas rochas, para valores inferiores a 1202C, aconteceu em um

tempo relativamente recente, fruto de um soerguimento de caráter

epirogenético, do início do Mesozóico.

4. Considerações Finais

Cm face ao que acaba de ser visto, é preciso enfatizar alguns

aspectos de ordem conclusiva em relação à porção oeste do Escudo

Sul-rio-grandense, como seguem:

- a porção ocidental do Escudo do Rio Grande do Sul admite

uma subdivisão em duas unidades geotccton i ca me ri te ü ir.it intas, a

Bloco Sao Gabriel e o Bloco Taquarembò, respectivamente constituí-

dos de granitrfides foliados e seqüências meta-vulcano-sedimenta -
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resr de baixo a Médio graus de Metamorfis«o, e terrenos granulíti-

cos, ambos intrudidos por granitóides pouco -foliados ou i só tropos

mais Jovens:

- em conjunto, as supracrusta is de baixo grau «et amor fico do

Bloco Sao Gabriel podem ser reunidas, com base em suas caracterís-

ticas geocronológicas, em dois grupos: o primeiro composto do Ga-

bro de Mata Grande e, possivelmente, do Complexo Pedras Pretas,

com idades da ordem de 2-*©« m.a. e variáveis de 1.0OO a 51© m.a.,

e de outro -formado pelos demais complexos, cujas idades variam de

800 a 550 m.a.. Os dadn<> K— Ar dos complexos maf ico-ultramáf icos e

vulcano-sedinentares do NU gaúcho possibilitam duas hipóteses

sobre a gênese dos mesmos: ou (1) estes conjuntos litológicos ori-

ginaram-se no Proterozóico Inferior (ou Arqueano?), revelando ida-

des de resfriamento transamazônicas, rejuvenescimentos parciais e

completos durante o Ciclo Brasiliano, ou (2) ocorreram dois ou

mais eventos geradores destes tipos rochosos, o primeiro no Prote-

rozóico Inferior, com possíveis rejuvenescimentos de algumas de

suas frações (Complexo Pedras Pretas?) no Proterozóico Superior, e

outro neste intervalo de tempo, com a formação do novos terms li-

tológicos de composições similares. Os Gnaisses Cambai aflorantes

nas regiões do Cerro Mantique iras. Vila Nova e Mata Grande, atra-

vés do método K-Ar, revelam idades variáveis de 815 a 680 m.a.,

com diversos valores concentrados ao redor de 750 m.a.. De igual

modo, pelo método Rb~Sr, as mencionadas rochas tiveram seus valo-

res temporais oscilando entre 715 e <S50 m.a., com exceção de algu-

mas amostras da porção meridional do Bloco Sao Gabriel, a SM tU-

Lavras do Sulr onde fragmentos crustais de idade transamazônici

puderam ser identificados. A conclusão que advém da interpretação

geocronológica integral do Bloco São Gabriel é a de que, excluídos
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o Gabro de Hata Grande, possivelmente o Complexo Pedras Pretas e

alguns gnaisses anfibolíticos e quartzo-feldspáticos das proximi-

dades do Lineameto de Ibaré, a grande variedade de termos litoló-

gicos que compõem o Complexo Vila Nova teve sua origem diretamente

vinculada ao Ciclo Brasiliano e, se considerada em associação COM

as suítes graníticas que lhes sSo intrusivas, perfazem um interva-

lo temporal de 85© a 466 m.a., inteiramente correlacionâvel ao es-

timado período de desenvolvimento tectônico da porção leste. As

exceções mencionadas parecem representar frações do embasamento na

forma de exposições em núcleo de estruturas dômicas (Gabro de nata

Grande) ou enclaves em corpos granftóides;

- no Bloco Taquarembó, os terrenos granulíticos do Complexo

Santa Maria Chico revelaram-se transanazônicos, seja pelas idades

Rb-Sr, da ordem de 2.000 m.a., seja pelas K-Ar, de resfriamento,

com valores máximos da ordem de 1.800 m.a.. Nas análises Pb-Pb, o

evento transamazônico foi confirmado e no afloramento AFL-5 reve-

lou-se um novo valor de cerca de 2.500 «. a., que pode estar suge-

rindo a preservação de restitos crustais pré-transamazônicos no

interior do complexo. Por traços de fissão em apatitas, a idade

obtida para o Complexo Santa Maria Chico foi de 216 m.a., revelan-

do que o resfriamento para valores Inferiores a 120SC parece re-

laclonar-se com o soerguintento ep irogenét ico que encerrou a depo-

sição da Seqüência Delta na Bacia do Paraná (Soares et ai., 19/4).



CAPiTULO V

AS SUÍTES GRANXTICAS INTRÜSIVAS HA PORÇÍO OESTE DO ESCUDO

SUL-RIO-GRAMOENSE

i. Considerações Iniciais

Numerosos corpos graníticos intrusivos atesta* a freqüência

das Manifestações Magmáticas ácidas acontecidas na porção oeste do

Escudo do Rio Grande do Sul. Estas Mostram-se C O M O "stocks", bató-

litos ou associações coiplexas de consideráveis dincnsSes, combi-

nadas C O M 9naísses e MÍgMatitosr granulitos, rochas MetaMÓrficas

de baixo grau e seqüências vulcano-sedinentares, os tipos litoló-

gicos principais que compõem os terrenos cristalinos ocidentais.

Atingindo em área uma percentage*! estimada de 49 a 59X das

litologias aflorantes (fig. 54), destacam-se, de norte para sul,

os complexos graníticos de São Sepé, da Ramada, de Caçapava do

Sul, de Lavras do Sul e Santo Afonso, além dos batólitos e

"stocks" do Cerro da Cria, Santa Rita, Jaguar i e da Suíte Intrusi-

va Saibro, definidos e caracterizados por autores diversos, em di-

ferente graus de detalhe, ao longo das últimas décadas.

Hartmann e Nardi (19B3) e Nardi (1984) reconheceram três. gru-

pos de instrusôes ácidas no oeste do Escudo, diferençáveis por

í.uas características pet rográf icas e estruturais. O primeiro «cr IÜ

constituído por rochas tonai ít í cas, granodiorílicas e granít n.a&

deformadas e met amorfizadas cm baixo grau, comuns na fratão seten-

trional <e já discutido no capítulo anterior como Gnaisses Cambai,
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seg- Silva Filho, 1984), o segundo por termos granodior iticos e

•wonzogranít icos sen evidências de metamorfísmo ou deformação, re-

presentado, por exemplo, pelas porções centrais dos complexos de

São Sepé e Lavras do Sul, e o último por sienogranitos e K-felds-

pato granitos entre os quais se incluem a Suíte Intrusiva Saibro,

o Grani to Jaguari e os pertita-granitos dos complexos de São Sepé

e Lavras do Sul, entre outros.

Oe acordo com os mesmos autores, as rochas do grupo 2 parecem

•ter cale l-alcal inas, embora algumas amostras pertençam ao campo

alcalino, e devem ter se intrudido sob condições pós-tect5nicas ou

anorogênicas, sendo as alcalinas e peralcalinas do grupo 3 atri-

buídas a última -Fase.

Os primeiros levantamentos geocronológicos levados a efeito

nas suítes graníticas intrusivas no embasamento acidental do Rio

Grande do Sul são devidos a Robertson (1966), Miníoli e Kawashita

<197i> e Dresch et ai. (1973), que concentraram seus esforços nos

maciços de Caçapava do Sul, Lavras do Sul e São Sepé, utilizando-

se, essencialmente, do método K~Ar em minerais separados.

Cordani et ai. (1974) incrementaram os conhecimentos radiomé-

tricos relativos a estas unidades com a aquisição de cerca de uma

dezena de novas análises, agora pelo método Rb-Sr, sendo incluído

nas investigações o Grani to da Ramada. Na oportunidade, através de

dois diagramas isocrônícos de referência (figs. 66 e 61), ficou

claro que os batólitos de Lavras do Sul e Caçapava do Sul (em par-

te, já que dois pontos analíticos posicionaram-se abaixo da isó-

crona), associados a outros granitóides indiferenciados do Cambai,

compunham um evento magmático precoce, correlacionável à fase
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sintectônica do Ciclo Brasiliano, enquanto os maciços de Sio Sepé

e da Ranada, com razoes Rb/Sr altamente favoráveis, definia» um

valor temporal compatível com a fase pós-tectSnica, ao qual se in-

cluiram alguns pontos derivados dos riolitos Acampamento Velho,

que se revelaram concordantes, sugerindo possuir una relação gené-

tica com os granitos mencionados. A este último evento os autores

atribuíram os pontos não alinhados do Granito de Caçapava do Sul.

A partir de 1978, com as pesquisas de Sartori no Complexo de

São Sepé, as suítes graníticas passaram a ser estudadas indivi-

dualmente, coro a constatação de que várias delas mostravam evolu-

ção polifás i ca.

2. 0 Coaplexo Granítico de Sao Sepé

De acordo com Sartori (1978), o Complexo Granítico de Sao Se-

pé, como foi por ele denominado, congrega tipos litológicos dis-

tintos e mapeáveis (fig. 36). Na parte centro-sul do maciço ocorre

um microgranito monzontt ico e, na centro-norte, um granito monzo-

nítico porfirítico. Estas duas subunidades estão envolvidas por um

granito subalcalino equigranular e, finalmente, intrusões menores

de microgranitos alcali~feldspáticos fazem-se representar.

0 batólito granítico de São Sepé gerou uma faixa de hornfel-

ses, com largura da ordem de uma centena de metros, tanto nos me-

tamorfitos vulcano-sedimentares da Seqüência Campestre, quanto nos

grauvaques da Formação Maricá. Além disso, o granito mostra-se in-

trusivo em um derrame de lavas basálticas atribuído ao Membro Hi-

lário (Sartori, op. cit.).
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As rochas de composição granito-monzonitica, que constituem a

fração central do maciço, forneceram uma idade de 669 +- 54 m.a. e

Ro = 0,7062 (fig. 62, tab.23A), tendo sido correlacionadas à fase

sintectônlca do Ciclo Brasiliano. Os granitos aubalcalinos perifé-

ricos, por seu turno, definiram uma isdcrona de referência de 527

+- 7 m.a., com Ro = 0,7067 (fig. 63, tab. 23B), compatível com a

denominada fase pós-tectSnica do referido evento diastrófico.

Os microgranitos Intrusivos, associados a amostras de rioli-

tos do Cerro Tupanci, alinharam-se ao longo de um segmento isocrô-

nico de 466 +- 6 m.a. e Ro - </>,7íQ2 (fig. 64, tab. 2 3 C ) .

De acordo com Sartori (op. cit.), caso esta última idade seja

correta, e levando-se em conta que outras determinações radíomé-

tricas sobre riolitos de áreas distintas, elaboradas por Hinioli

e Kawashita (1971) e Cordani et ai. (1974), apontaram um evento

efusivo por volta de 500 m.a., estaria, então, configurada uma

segunda fase de vulcanismo ácido p<5s~orogên ico no Rio Grande do

Sul: a primeira contemporânea à época de intrusão dos granitos

pós-tectonicos e a outra, de caráter alcalino, associada a intru-

sões de microgranitos, corresponderia ao encerramento das ativida-

des ígneas do Ciclo Brasiliano.

Ainda, segundo o mesmo autor,pelas razões iniciais fornecidas

pelos diagramas isocr8nicos, e sabendo-se que o ambiente tectônico

estabelecido durante o Pré-Cambriano Superior teve como substrato

uma crosta de natureza continental (Gnaisses Encantadas e suas ca-

racterística* 1 itológ icas), as rochas do Complexo Granítico de Sáío

Sepé poderiam ser uma conseqüência de fenômenos anatécticos atuan-

tes no substrato cnsiálico, no material do próprio cinturão orogê-
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nico (Faixa Dobrada Ribeira, Região Orogênica do Sudeste, conforme

considerado pelo pesquisador em foco), ou em ambos ao mesmo tempo,

com ou sem contribuições do manto superior. As razoes iniciais,

sucessivamente crescentes com a diminuição das idades, sugerem, de

acordo com ele, fusões consecutivas sobre materiais com quantida-

des gradativãmente maiores de Sr radiogênico. Em outros termos.

Sartori (op.cit.) propõe que o batólito de Sao Sepé é heterogêneo

e polifásico, originado de processos anatécticos de rochas crus-

tais submetidas a met amorfismo regional, podendo ter recebido con-

tribuições de material do manto, na geração das rochas de composi-

ção granito-monzonitica. 0 magma original, por diferenciação gra-

vitativa, há cerca de 670 m.a., teria se dividido em duas frações

distintas, uma no fundo do reservatório, composta pelos minerais

mais densos (termo litológico mais básico), e outra na parte supe-

rior, constituída de minerais maiores de feldspafcos associados a

líquido residual (termo mais ácido), resultando nas variedades mi-

crogranito monzonítlco e granito monzonítico, justapostos lado a

lado por soerguimento do primeiro em relação ao outro através de

falhamentos. Em fase pós-tectônica» ocorrida há 530 m.a., novos

fenômenos de anatexia teriam favorecido extenso magmatismo em ní-

vel crustal possivelmente superior, gerando massas ígneas ácidas

super-aquecidas, com teores de voláteis, resultando em um granito

sub-alcalino de epizona, com enclaves de microgranito monzonítico

próximo do limite entre ambos.

Por fim, o término do ciclo orogênico aconteceu após nova fa-

se magmátíca ácida, há 470 m.a., da qual resultaram as intrusões

menores de microgranitos e os riolitos geneticamente associados.

Apenas duas análises K-Ar estão relacionadas ao maciço de São
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Sepé: unia em feldspatos com 506 +- 22 m.a. e outra em plagioclá-

sio*.; concentrados de cornubianito desenvolvido sobre as vulcano-

sediuentares da Seqüência Campestrer cujo valor obtido foi de 468

+- 34 m.a. <tab- 23D). Sao, evidentemente, idades mínimas, já que

os minerais utilizados não sao bons retentores de Ar radiogênico.

3. Os Grani tos Ranada e Cerro da Cria

Os corpos graniti cos da Ramada e do Cerro da Cria <fig. 65)

foram denominados e pioneiramente estudados por Leinz et ai.

(1941) e Ribeiro et ai» (1966), respectivamente, sendo, desde en-

tão, focos de esporádicas pesquisas, permanecendo ainda pouco co-

nhecidos do ponto de vista geológico e geocronológico.

As primeiras análises radiométricas em amostras do "stock" da

Ramada sao encontradas em Cordani et ai. (1974). Nesse trabalho,

os três pontos conseguidos foram incluídos em um diagrama isocrô-

nico de referência associados a amostras do Complexo de São Sepé

(bordo) e dos riolitos Acampamento Velho, fornecendo um valor tem-

poral de 525 +- 3 m.a. (fig. 61) controlado principalmente por

estas litologias.

Somente nestes últimos tempos é que os maciços ígneos volta-

ram a ser visitados de forma sistemática e criteriosa, passando a

ser objeto de dissertação de mestrado (Naime, em prep9>. Como as-

sinala o pesquisador, no "stock" da Ramada podem ser definidos

dois tipos lttològicos: na fração setentrional predomina a varie-

dade monzogran i't ica, enquanto na porção sul a composição síenogra-

nit'ca é a mais importante e onde também se nota que, em direção

aos bordos, a textura torna-se mais fina. Tanto a leste, quanto a
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oeste, no limite com a formação Maricá, são reconhecidas evidên-

cias de met amor f i snto de contato.

De igual modo, o Grani to Cerro da Cria revela variações pe-

trográficas entre as frações leste e oeste, mas o nível em que se

encontram os levantamentos não permite, ainda, o adiantamento de

informações conclusivas a respeito desse pertita-granito.

O estudo geocronológico destas unidades vem sendo feito por

Naime (op.cit.), mas os dados já obtidos (há análises em andamen-

to) autorizam alguns comentários. Estão disponíveis sete pontos a-

nalíticos para a variedade monzogranítica do maciço da Ramada, to-

dos derivados de rochas coletadas numa área de cerca de 1,5 kn>2 e

com características petrográficas bastante similares. Plotados em

um diagrama isocrônico, alinham-se ao longo de uma reta de 466 +-

13 m.a. e indicam uma razão inicial de 0,7108 (fig. 66, tab. 24A).

A julgar por esses resultados, os monzogranitos da Ramada são

correlacionáveis à última fase magmática da suíte São Sepé (micro-

granitos intrusivos), idênticos na idade e na razão inicial. Se a

estes pontos forem adicionados os de Cordani et ai. (1.974), a ida-

de indicada sobe para 487 +- 12 m.a-, continuando cronocorrelata

ao episódio ígneo mais jovem da região de Sao Sepé.

Amostras pertencentes à variedade sienogranitica estão em fa-

se de análise, não havendo dados em disponibilidade.

0 pertita-granito Cerro da Cria, por sua vez, é portador de

baixos teores de Sr. Face à razão Rb/Sr altamente favorável» uti-

lizando-se os valores de Sr obtidos por diluição ísotópica e razão
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inicial atribuída de 0,705, suas idades convencionais, com valores

da ordem de 55G-56Ô m.a., são aceitáveis e provavelmente signifi-

cativas (tab. 24B).

Estes resultados preliminares apontam no sentido de conferir

ao Granito Cerro da Cria uma idade superior à dos tipos litológi-

cos componentes da suíte Ramada e a representação deste fato está

expressa na figura 66, onde o ponto correspondente à unidade posi-

ciona-se acima do segmento isocrônico. A correlação se faz, então,

com a facies de bordo do Complexo de Sao Sepé.

4. O Batólito Granítico de Cacapava do Sul

Mapeado e descrito por Leins et ai. (1941), o Batólito Grani—

tico de Cacapava do Sul continua insuficientemente conhecido e é

causa de discussões acirradas, com muitos pontos controversos em

relação a vários de seus aspectos. Com base nisso, Sartori e Kawa-

shita <Í9B5> retomaram os estudos petrográficos e geocronológicos

do maciço com o objetivo de contribuir coro novas informações de

ordem composicional e evolutiva.

Segundo estes autores, o Batólito de Cacapava (fig. 67) mos-

tra-se heterogêneo, composto por grani tos com variações até grano-

dioritos. 0 tipo petrográfico mais félsico é um leucogranito ro-

sa-avermelhado, de granulaçoes média a fina, ocorrente nas porções

NE e S-SW, com alguns pontos amostrados também no interior da mas-

sa granitic» (fig. 70).

A maior expressão do batólito se dá através de granitos nor-

mais dos tipos sieno e monzogranito, rosa-avermelhados e rosa-a-
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cinsentados, com granulaçao uniforme média a fina, revelando ou

não foiiatao pela orientação da biotita.

Os tipos petrográficos mais básicos sao granod ior i tos, talvcu

até tonaiitos em alguns locais, aclnsentados e de granulaçao tam-

bém uniforme, média a fina, compondo, principalmente, as partes

NU, Ul e SUi do maciço, mas também encontrados em zonas mais cen-

tra is.

Do ponto de vista petroquímico, Sartori e Kawashita (op.cit.)

mencionam que estas rochas revelam um "trend" caleí-ai calino, par-

tindo de termos granodiorit I cos e indo até os leucogranitos. A am-

biência tectônlca de intrusão seria a de um cinturão orogênico, em

base à natureza peraluminosa e à distribuição da freqüência uni mo-

dal do índice de diferenciação e do plagioclásio normativo, típi-

cos de áreas tectônicas compressivas.

A interpretação geocronológica Rb-Sr pioneira para o batólito

em discussão previa uma gênese de suas rochas constituintes em,

pelo menos, dois eventos magmáticos atribuídos às fases sin e pós-

tetônica do Ciclo Brasiliano, cm base, sobretudo, dos aspectos

textura is das amostras Cor d an i et ai., 1974; figs. 6<d e 61. Se,

em um diagrama isocrSnico,forem considerados apenas os quatro pon-

tos analíticos de Cordani et ai. (op. cit.), independentemente de

sua iso ou anisotropia, a idade sugerida é de 524 +- 5 m.a., com

Ro * 0,7048. A inclusão do ponto ESJ--EP-55C, oriundo de amostra

fortemente foliada e coletada próximo ao contato SE com a encai-

xante, em nada altera esse resultado (523 +- 4 m.a.) (fig. 6 8 ) .

Sartori e Kawashita (op. cit.) apresentaram 21 novas análises
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isotópicas Rb-Sr ei» RT (tab.25A>, acompanhadas de uma outra inter-

pretação geocronológica. Do total de pontos (25), 18 permit iram o

traçado de uma isócrona com 552 •- 4 m.a. e Ro - ©,7*5 tfig. 69),

que também reflete a média das idades convencionais das amostras

que forneceram altas razoes Rb/Sr.

Da observação da figura mencionada, percebe-se ser grande a

dispersão dos pontos analíticos, sobretudo nas proximidades da o-

rigent do diagrama. Este dado foi interpretado como indicativo de

uma homogeneizarão isotópica incompleta entre os materiais do

manto superior e da crosta que originaram o batólito. Assim, as

variedades básicas da suíte pertenceriam nSo a uma etapa anterior

de magmagênese (fase sintectônica do Ciclo Brasiliano), mas parti-

cipariam de uma associação granítica calei-alcalina pós-tectônica

(Sartori e Kawashita, op.cit.). Tal padrão de distribuição dos

pontos analíticos poderia, no entanto, estar refletindo a incon-

temporaneidade de pulsos magmáticos geradores do batólito, através

de segmentos isocrãnicos distintos e ainda nao definidos, o que

seria possível precisar apenas com a utilização de amostras coge-

nét icas.

A suspeita acima enunciada encontra suporte também nas idades

aparentes K-Ar disponíveis para os granitóides de Caçapava do Sul.

Valendo-se dos dados originais de Minioli e Kawashita (1971), li-

geiramente menores do que os recalculados segundo as novas cons-

tantes propostas por Steiger e Jager (1977), e com erros de 2 ,

Sartori e Kawashita (1985) chamam a atenção para as semelhanças,

dentro dos erros analíticos, entre as idade Rb-Sr e K~Ar dos gra-

nitóides de Caçapava do Sul. Tal padrão geocronológico, comenfam,

é o resultado de uma cristalização seguida de um resfriamento
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muito rápido, típico de final de ciclo orogênico, sem eventos tec-

tônicos subseqüentes capazes de alterar esta relação. Mas se, ao

contrário, utilizamos os valores rad iométr icos recalculados, a

concordância entre as idades fornecidas pelos dois diferentes mé-

todos Já não é segura e duas amostras datadas através de suas bio-

titas (tab. 25B) revelaram valores temporais superiores ao isocrS-

nico (590 +- 12 e 599 •- 25 m.a.). Se estes resultados têm signi-

ficado geológico, é possível que o plutão granítico de Caçapava

seja, então, polifásico.

As incertezas que se apresentam podem advir do fato de que o

batólito não tem nem mesmo o seu mapa de facies petrográficas ela-

borado, parecendo, no entanto, que sua estruturação não é concên-

trica, à semelhança de outros maciços gaúchos. Com o intuito de

contribuir com a continuidade dos estudos relativos ao complexo,

executamos mapas de tendência superficial <49grau) a partir dos

teores de Rb, Sr e do valor da razSo Rb/Sr de 47 amostras coleta-

das por Sartori, a procura de indícios sugestivos de variações fa-

ciológicas <figs 71, 72 e 73). Dos três, o que melhor corresponde

à distribuição dos tipos litológicos descrita por Sartori e Kawa-

shita (op.cit.)<fig. 70) é o de variação da concentração de Sr, e-

lemento que oscila amplamente de acordo com a facies petrográfica,

ao contrário do Rb que apresenta um intervalo de flutuação muito

mais restrito e quase indiferente à litologia (tab. 25C).

Se a isócrona da fig. 69 tem a sua idade altamente influen-

ciada pelos pontos de elevadas razoes Rb/Sr (1, 4, 7, 8 e 41) e se

t-üí»es leucograri i tos estão concentrado» sobretudo na fração NE do

maciço, a procura de facies litológícas diferentes (com teores de

Rb e de Sr particulares e idades possivelmente distintas) para a



coleta de amostras cogenétlcas deve ser feita, por exemplo, no*

(«onzogran itos ou granodioritos da porção centro-oeste do batólito,

nos sienogranitos de E e S-SE, ou nos sieno e Monzogranitos das

frações centro-sul e SE. De igual modo, os granodioritos-tonalitos

concentrados a NU poderão indicar, através da construção de dia-

gramas isocrônicas sub-regionais, desde que exista, o caráter plu-

ri-episódico do complexo.

Os valores de 600 - 59© m.a. (K-Ar em biotita) podem estar

relacionados a um evento petrogenético pouco mais antigo, de 600 —

650 m.a.. Um episódio igneo importante, de 550 m.a., pode estar

refletido no segmento isocrônico geral para o batólito, época em

que se formaram as rochas de maior razão Rb/Sr, e, no encerramento

da atividade magmática, granitos róseos podem ter sido produzidos

há 525 m.a., contemporaneamente aos granitóides sub-alcalinos do

Complexo de São Sepé, já que os pontos 260 e 263 alinham-se de

forma apropriada no diagrama da referência apresentado por Cordani

et ai. (1974) <fig. 61).

5. 0 Complexo Granítíco de Lavras do Sul

Nos estudos pioneiros de Teixeira e Leinz (1942) foram des-

critos dois tipos lítológicos associados e componentes do Complexo

Granítico de Lavras do Suls um granodior itico com textura porfirí-

tica e outro granítico com textura equigranular. Ron! (1961) clas-

sificou os termos granodlor iticos deste maciço como granitos rapa-

kivi e concluiu por sua origem através de granitizaçao, ou seja,

por met assomatismo potássico de rochas do tipo arcóseo ou grauva-

que.
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Para Ribeiro et ai. (1966), o complexo possui gênese magnéti-

ca e revela evidências de ser posterior a vulcanitos de unidades

nolassóides do Rio Grande do Sul. Sartori <1978), Reischel (198«)

e UFRGS (1980) reconheceram que o complexo em foco constitui-se de

granodioritos e nonzogranitos, em sua porção central, e de sieno-

granitos e pertita-granitos que circundam a unidade anterior, sen-

do correlacionáveis, respectivamente, por suas características pe-

trográficas, e à semelhança do que se dá com outros complexos, às

fases sin e pós-tectônica do Ciclo Brasiliano.

De acordo com Nardi (1984), o Complexo Granítlco de Lavras é

um batólito zonado reverso (fig. 74), de forma grosseiramente cir-

cular, no centro do qual afloram granod ior i tos e mortzogran i tos que

gradam para sienogranitos pertíticos e com textura rapakivi cada

vez mais abundante, enquanto que no bordo do maciço passam a pre-

dominar os pertita-granitos.

0 modelo de evolução vislumbrado pelo mesmo autor baseia-se

em mecanismos similares a subsidêncía de caldeiras, segundo Chap-

man (1976), e propõe um bloco granítico calei-aicalino (shoshoní-

tico) engolfado por magmas alcalinos ascendentes que também gera-

ram as suítes intrusivas Jaguari e Saibro (comentadas adiante). Da

mistura de ambos formaram-ise as rochas da faixa de transição.

Através da leitura de trabalhos diversos, depreende-se que a
i

gradacão de características entre os tipos litolégicos é feição

marcante *» está enfaticamente evidenciada em Nardi (op. cit.) por

meio de dezenas de diagramas que ilustram as variações petrográfi-

cas e geoquímlcas dessas rochas.
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Elm relação aos teores de Rb e Sr. be» COMO às razoes isotópi-

cas desses elementos, o fenômeno gradacional persiste e é possível

esboçar para o maciço uma subdivisão interna mais coup let a, como

se vê na tabela 26 e figura 75» levando-se em conta a localização

dos pontos amostrados e analisados.

A portão central do complexo grani tico admite ser dividida

em duas frações que aqui denominamos, apenas para referência, de

"núcleo interno" e "núcleo externo" do maciço. O primeiro possui

teores médios de Rb da ordem de 130 ppm, enquanto o Sr ocorre com

cerca de 850 ppm. Estas quantidades dao à razão Rb87/Sr86 do "nú-

cleo interno" valores variáveis entre 0,38 e 0,53. No diagrama da

figura 75, Eao os pontos que se posicionam mais proximamente à o-

r igem.

No "núcleo externo", os teores respectivos são de 165 e 560,

ou seja, observa-se um discreto aumento na taxa de Rb e diminuição

do Sr. Com isso, as razoes Rb87/SrB6 passam a intermediar 0,81 e

0,91.

Nos termos litológicos de transição o fenômeno repete-se. En-

tre os quatro pontos disponíveis para a faixa, o de maior razão é

aquele que se coloca mais próximo dos pertita-granitos da borda.

Nesse anel intermediário, o Rb ascende para teores médios de 220

ppm e o Sr deüce para cerca de 365 ppm. Os valores de RbB7/Sr86

passam a variar de .1,20 a 2,34 (tab. 2AA> .

Finalmente, na zona periférica o que «e constata é que os

teores de Rb se estabilizam e permanecem similares aos da faixa de

transição. 0 Sr, no entanto, continua decrescendo, com teores de
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130 ppm na fração interna e 65 - 75 PPM na externa. Estes pontos

são os que mais se afastam da origem do diagrama da figura 75. A—

penas um caso aparentemente discrepante foi constatado entre os 21

pontos analíticos disponíveis para o maciço. O ponto LS-3 (figs.

74 e 78, apesar de ter sido coletado na faixa mapeada C O M O tran-

sitional, apresenta características ísotópicas de litologia peri-

férica. Embora o domínio na área de coleta seja de termos litoló-

gicos transicionais, a presença de rochas com facies petrográficas

diferentes não é tncomum e vale lembrar que, entre'os pontos si-

tuados a NE do complexo, a amostra em foco é a que se posiciona

mais longe da zona central.

A construção de segmentos isocrônicos de referência, para ca-

da Lima das frações central, transic ional e periférica do maciço de

Lavras, aponta no sentido da atribuição de idades distintas para

as mesmas. Assim é que, para o núcleo, a idade conseguida foi de

653 +- 34 m.a. (fig. 76). A nao linearidade dos pontos analíticos

sugere a inclusão, no mesmo diagrama, de termos litológicos com

características apenas similares.

Para as rochas transicionais, a Idade sugerida é de 592 +- 46

m.a. (fig. 77) e, no caso dos pert H:a~gran i tos periféricos, o va-

lor temporal que se obtém é de 554 +- 25 m.a. (fig. 76). As res-

pectivas razoes iniciais sao crescentes, partindo de 0,7038, pas-

sando por 0,7042 e chegando a 0,7050 no cinturão externo.

0 comportamento isotópico do maciço de Lavras, com suas ida-

des decrescentes e razoes SrB7/Sr06 crescentes em direção à peri-

feria, a definição de uma linha convexa em diagrama isocronico

<fíg. 75), as variaçtfes contínuas nos teores de Rb e Sr, além dos
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aspectos petrográficos e petroquímicos gradacionais apontados por

Nardi (1984) induzem a imaginar, para o Mesmo uma gênese calcada

e» processos de diferenciação magmatíca (cristalização fraciona-

da). Se assim tivesse acontecido, a geração da unidade teria se i-

niciado há cerca de 65® m.a. passados, encerrando-se há apenas 550

m.a., sendo possível encontrarem-se idades intermediárias a estas

duas extremas, como a indicada pelo valor de 590 m.a., nos termos

litológicos de transição.

A formação dos granitóides de Lavras no irreal decurso de 100

m.a. implicaria em resfriamento extremamente lento, o que se con-

trapõe às texturas apresentadas pejas rochas centrais, sugestivas

de consolidação em níveis crustaís pouco profundos.

A geoquímica dos elementos maiores e das terras raras, os

cálculos baseados nos coeficientes de partição de alguns elementos

-traço, a utilização de razoes elementares, indicam que os três

tipos litológicos principais e componentes do batólito não se re-

lacionam por diferenciação magmática porque nâo apresentam

"trends" típicos de rochas co-magmáticas (Nardi, op. cit).

Os termos extremos (de núcleo e de bordo) parecem ter, res-

pectivamente, afinidade calei-alcalina e alcalina. 0 primeiro, uma

suíte de ambiente compressivo, é formado por graníto do Tipo I

(Pitcher, 1983) e, embora uma origem a partir da fusão parcial de

rochas dominantemente irneas possa ser aventada, as evidências

geoquímicas sSo mais consistentes com uma derivação mantélica. 0

último, uma suíte magmática de ambiente distensívo, caracteriza-

se por grani tos do tipo A (Pitcher, op. cit.), originados ou por

cristalisaçSo fracionada de alcali-oi Ivina basaltos derivados do
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cial de rochas granulíticas, presentes nas proximidades, como leu-

bra Nardi <op. cit.).

As rochas transicionais, segundo o mesmo autor, sao litoló-

gla-j hi'hri<J.*r> que resultaram da assimilação de rochas da zona cen-

tral pelo* granites pert iticos mais jovens, redundando em diagra-

mas petrográficos e geoquímicos nos quais os tipos litológicos re-

velam variações contínuas de suas características. A textura rapa-

kivi e as duas gerações de K~feldspatos, sendo a segunda consti-

tuída de mesopertitas, sao, de acordo com o pesquisador, feições

diagnosticas de rochas transiciona»s e refletem o processo de as-

sim i laçao.

Um aspecto, no entanto, permanece obscuro no quadro evolutivo

do maciço de Lavras. Se as rochas transicionais e periféricas de-

rivam de um mesmo magma parcialmente diferenciado pela incorpora-

ção de fragmentos das rochas da zona central (assimilação), a

cristalização de ambas as parcelas deve ter se dado concomi tarj te-

mente e, neste caso, as idades radiométricas, relativas ao fecha-

mento dos sistemas, deveriam ser similares, diferindo apenas nos

valores das razoes iniciais. Este raciocínio baseia-se no fato de

que, em havendo a fusão completa de un>a rocha, a homogeneização i-

sotópica do Sr se processa e, em caso de novo resfriamento, a ida-

de a ser registrada refere-se ao último evento petrogenético.

Se aceitamos o* valores de 650 e 55» m.a., derivados de dia-

gramas de referência, como significativos das idades dos eventos

responsáveis pelas gerações dos granodioritos e monzogranitos cen-

trais e doa pertita-granltos periféricos, se é que foram estes os
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únícos pulsos magmát icos ocorridos na formação do complexo, ida-

des intermediárias de 590 m.a., também de referência, nos levariam

a imaginar que, no tempo de encaixe do magma mais Jovem, se pro-

cessou um rejuvenescimento apenas parcial das litologias mais an-

tigas e este fenômeno aconteceria somente no caso da rocha afetada

ter permanecido no estado sólido. Assim, sem a abertura do sistema

rochoso precedente, haveria a superposição de um novo sistema,

proveniente do magma jovem, por exosolução mineral através dos li-

mites cristalinos da rocha precedente. 0 grau de rejuvenescimento,

neste caso, seria função da distância da rocha afetada em relação

ao magma envolvente e estaria sugerido pelos teores decrescentes

de Rb em direção ao núcleo do maciço. Tal fenômeno met assomatico,

em última análise, seria então possível de ocorrer em maciços ge-

rados como e com as dimensões do batólito de Lavras, onde a faixa

intermediária não ultrapassa, em superfície, uma largura da ordem

de 3 km. A configuração subsuperficiai do complexo instrusivo é

desconhecida, mas teríamos que supor um volume magmático envolven-

te suficientemente grande para ter produzido tal alteração em tem-

po condizente.

Vale ressaltar, no entanto, que valores temporais de 580 a

600 m.a., sobretudo pelo método K-Ar em biotitas, são comuns nos

"stocks" e batólit os da porção oeste do Escudo do Rio Grande do

Sul (Elatólito Grani tico de Caçapava do Sul, Tab. 25B; Grani to Ja-

guar i, tab 27B; Granito Timbauva, tab. 28B; gran it aides do Bloco

Taquarerobó, tab. 20 e também no Complexo de Lavras do Sul, tab.

TAB) e devem estar relacionados a um importante evento de soergi-

mento crustal, ao qual podem ter se associado episódios de magma-

gênese, dando significado geológico ao valor obtido a NE do bató-

lito de Lavras, na faina de transição entre os termos litológicos
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centrais e periféricos. Apenas a obtenção de isócronas de amostra»

cogenéticas ou a utilização de outros métodos radiométricos pode-

rão solucionar estes aspectos ainda controvertidos.

Entre as seis idades K-Ar em minerais separados existentes

para o Complexo de Lavras, pode-se destacar dois grupos distintos.

0 primeiro composto de análises realizadas sobre biotitas e felds-

patos extraídos dos granitos centrais e transicionais e o segundo

sobre sericitas obtidas de rochas hidrotermalmente alteradas e mi-

neral izadas a ouro e sul fetos diversos.

As biotitas sao minerais freqüentes nos termos litológicos

internos do batólito, sendo raras nos pertita-granitos periféri-

cos. Conhecendo-se as idades Rb-Sr das frações do maciço, percebe-

se que os valores K-Ar variáveis de 570 a 585 m.a. (tab. 26B) sao

relativos às rochas mais antigas e estas nSo foram totalmente re-

juvenescidas por aquecimento quando da colocação dos granitos de

bordo. Uma única análise, com cerca de 530 m.a., pode ser incluída

nestas considerações.

Cum respeito às sericitas, Nardi <ÍV84) supõe que as soluções

h Idrotcrmaia tenham ri ido geradas durante o "emplacement" dos per —

tita-granitos e outras instrusões ai calinas, produzindo as altera-

ções e as m ineral i zaçoes associadas, detectadas não só nos grani -

tóldes do maciço, como também na seqüência vulcano-sed intentar o-

corrente nas vizinhanças <fig. 74). Seriam, portanto, minerais

tardiamente gerados no quadro evolutivo da área.

Os valores temporais fornecidos pelas sericitas radiometrica-

mente estudadas, no entanto, nao endossam esta hipótese. Com ida-
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des mínimas da ordem de 600 m.a. (tab. 26B ) , parecem resultar de

um evento de alteração precoce e o exame das condições analíticas

das amostras nao detectou qualquer problema que pudesse colocar

tais resultados sob suspeita.

Em suas conclusões, Nardi (op- cit.) menciona que se as mine-

ral izaçoes de ouro-sulfetos do Complexo Granitico de Lavras forem

consideradas em conjunto com as existentes na seqüência vulcano-

sedimentar circundante, uma zonal idade geral pode ser suseridas

Au-Fe nos pertita-granitos, Au-Fe e Cu nas rochas trasir anais e

centrais (ocasionalmente com M o ) , Cu-Au nas rochas vulcânicas pró-

ximas ao complexo e Pb e Ag (Au?> na seqüência vulcano-sed intentar.

Acrescenta ainda que esta tonalidade pode ser fruto das diferentes

afinidades dos sul fetos desses elementos, mas nao fica afastada a

possibilidade de qi.e estas diferentes ocorrências possam represen-

tar uma mineralização poligenética.

Estudos adicionais, com o objetivo precipuo de elucidar o ca-

ráter mono ou polífásico das alterações hidrotermais, precisam ser

realizados. Apesar das sericitas da amostra ESJ-LN-5E terem sido

e::traídas de rocha descrita como um pert i ta-gran i to h i drotermal i -

irado, o que tornaria o valor de 602 m.a. inadequado, a presença de

litologia com características de núcleo do maciço, no mesmo aflo-

ramento (Nardi, op. cit. - mapa de localização das amostras cole-

tadas), nao afasta a possibilidade dos minerais analisados terem

sido gerados em episódio precedente ao desenvolvimento completo do

batól ito.

DeRos e Fernandes (1981) descreveram, a NE do maciço, rochas

charnoquítIcas em contato com as rochas graníticas do complexo
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(ftg. 7 4 ) . Para os autores, esta unidade relaciona-se ao complexo

granulítico ocorrente na região de Bagé - Dom Pedrito e correspon-

deria a uma fração de crosta mais antiga engolfada pelo magmatisMO

Lavras. Duas amostras de charnoquitos foram analisadas pelo método

Rb-Sr (tab. 26C) e revelaram-se concordantes com o segmento iso-

crônico de referência do batólito (fig. 7 5 ) . Se incluídos no dia-

grama para as rochas do núcleo do maciço de Lavras, com quem apre-

sentam similaridades isotópicas, as posições dos pontos analíticos

sugerem características particulares para essas rochas, conferin-

do-lhes uma certa individualidade (fig. 76). Se, por outro lado,

os charnoquitos forem associados aos termos periféricos do batóli-

to, o resultado radiométrico que se obtém é de 555 +- 12 m.a., com

a mesma razão inicial, e muito bom ajuste dos pontos ao segmenta

isocrônico (fig. 79).

Assim, com base nesses dados preliminares, sugere-se uma hi-

pótese alternativa para a gênese de tais rochas charnoquít icas, a

ser comprovada ou afastada por estudos posteriores.

A análise petrográfica de dez amostras revelou tratar-se de

h iperstêrt io-sien itos e d i ops id io-b i ot; i t a-h i perstên i o-quart2O sie-

nitos, estruturalmente maciços, de fábrica homáfona e, textural-

mente, com características nítidas de ígneas plutSnica* (arranjo

hip idiomdrfico equigranular fino a médio), conforme DeRos e Fer-

nandes (op. cit.).

A assembléia mineraldgica precoce, continuam os autores,

constitui-se de ortop iros-íin io em cristais prismáticos curtos, es-

treitamente associados a cl inop Irovcên I o. Os plag i oclás i o« (An*25-

36) mostrai» gem i nações pol i ssl ntét i cas da albíta e alb i t a-c»r 1 s-
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Secundariamente, aparecem lamelas de biotlta marro»-averme-

lhadas, de intenso pleocroismo, envolvendo os piroxênios, eviden-

ciando uma origem, pelo menos em parte, posterior. 0 K-feldspato

e o quartzo sSo componentes tardios. 0 primeiro é abundante e mos-

tra reações com plagioclásio através de contatos corroídos, satu-

rados, além de mirmequitos. 0 quartzo, em pequena proporção, ané-

drico e de extinção normal pode indicar condições amenas na cris-

twllzintKo das illtlmwii f*n»v«. A tlor II «, apatita © zircon ita »So

minerais menos abundantes.

Assim, à semelhança do que ocorre com outros complexos graní-

ticos e charnoquitos associados, (e.g. Complexo Granítico Socorro,

SP), no maciço de Lavras tais granitóides a hiperstênio podem re-

presentar uma facies marginal dos granitóides periféricos que se

cristalizaram sob especiais condições, conforme discutido por Wer-

nick et ai. (1984).

6. 0 Grani to Jaguari

Denominado e descrito por Jost e Uillwock (1966), o maciço

Jaguari é um sienogranito à biotlta, sendo este o único mineral

máfico presente na rocha. Ocorre a oeste do Complexo Granítico de

Lavras (fig. 8 0 ) , com quem faz limite através de falhamento, e a-

presenta composição alcalina onde são freqüentes os feldspatos

pert it icos.

A similaridade desse grani to com os grani tos leucocrát icos» e-

qulgranulares do batólito de Lavras faz com que seja difícil esta-
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belecer as relações entre eles (Nardi, 1984). Como comenta este

autor, há evidências que sugerem uma idade maior para o Jaguari,

como xenólitos daquela litologla incluidos neste, mas a proveniên-

cia desses -Fragmentos náío é um fato bem estabelecido. Para outros,

os grani tos periféricos do Complexo de Lavras e o Grani to Jaguari

sao a mesma unidade referida como Complexo Granítico Jaguari-La-

vras do Sul (Uillig et ai., 1974).

As quatro únicas determinações Rb-Sr existentes para esse ba-

tólito sao devidas a Sartori (1978), que incluiu os referidos pon-

tos analíticos em um diagrama isocrSnico de granitóides sub-alca-

1inos equigranulares da região ocidental do Escudo, onde aparecem

amostras das unidades Sao Sepé, Lavras do Sul, Caçapava do Sul e

Ramada, com cerca de 530 m.a.. Segundo o referido autor, a amostra

JA-12 provém de uma apófise do Granito Jaguari intrusiva no rapa-

kivi Lavras, enquanto as demais pertencem ao domínio Jaguarí.

Se essas amostras forem tratadas isoladamente, definem um

segmento isocrSnico de 539 »- 20 m.a. (fig. 81; tab. 27A), o que

as coloca em concordância temporal com os pertita~granitos da pe-

riferia do Complexo de Lavras.

A associação Grani to Jaguari + Pertita-granitos de Lavras pô-

de ser testada através da construção de um diagrama isocrSnico co-

mum (fig. 82). Em resposta, observa-se que o valor temporal perma-

nece o mesmo, mas há, no entanto, uma tendência de pontos analíti-

cos do Granito Jaguari posicionarem-se inferiormente ao segmento

isocrônico (JA-12 e JA-14). A desigualdade mais significativa está

então, nas razoes iniciais: enquanto os granitóides de bordo do

Lavras apontam valor de 0,7050, o Granito Jaguar I fornece 0,7029,
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denunciando, senão um «ateriai-fonte distinto» pelo menos menor

contribuição infracrustal na gênese do magma original, sendo pra-

ticamente mantelico.

Há apenas três tentativas de datação K-Ar em biotitas do ba-

tólito Jaguari, feitas por Minioli e Kawashíta (1971). As idades

obtidas são coerentes com os dados Rb-Sr r exceto o valor de ó2f>

m.a. que os próprios autores atribuem a problemas analíticos não

especificados (Tab. 27B). Os locais de coleta das amostras não fo-

ram precisados, mas realizada ao longo da estrada que liga Lavras

do Sul a Ibaré.

7. O Grani to Timoaúva

Denominado por Naumann (1984), o Grani to Timbaúva é um "stock7'

que mantém relações de irftrusao com os ultramaf itos do Complexo

Ibaré (fig. 80). Petrograficamente, varia de tonaiitos a granodio-

ritos, tem granulação fina a média e coloração acinzentada.

Por tratar-se de unidade inclusa nos estudos para elaboração

de dissertação de mestrado e tema de estágio no CPGeo-IG/USP, a-

pesar de sua« pequenas dimensões, esses granitóides foram motivo

de seis análises Rb-Sr e tris K-Ar em diferentes minerais (tabs.

28A e B).

A construção de um diagrama isocrSnico de referência (fig.83)

sugere uma idade de 647 •- 34 m.a., com Ro » 0,7047. Observa-se,

assim, que o mesmo é unidade cronocorrelata a suites intrusivas

associadas aos Onaisses Cambai', bem como aos termos centrais dos

complexas de Lavras do Sul e São Sepé.
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As idades K-Ar, variáveis de cerca de 555 e 585 m.a., parecem

isrrcsponder a valores resultantes de amostras parcial ou total"

•ente rejuvenescidas pela "fase magmática pós-tectSn Ica" dos com-*

plcxos aranfticos do oeste, não refletindo o resfriamento da fase

slntcct&nica apontada pela idade Rb-Sr.

J"- 0 Complexo Granítico Santo Afonso

0 Bloco Taquarembó é dominado por um complexo granitóide, com

variações composicionais de granodioritos, monsogranitos e sieno-

granitos com texturas porfiríticas, que se estende por uma grande

área ao sul do Lineament o de Ibaré (fig. 54). Ainda pouco conhe-

cido, foi denominado, por Hartmann e Nardi (1982), de Complexo

Granítico Santo Afonso.

Para esta unidade confeccionou-se um diagrama isocrônico de

referência (fig. 84> com nove amostras provenientes de três aflo-

ramentos distintos, dois nas margens da rodovia que liga Bagé a

Dom Pedrito e um nas proximidades da Estação Ferroviária de Três

Estradas (fig. 54), todos de monzogranitos.

Os cálculos realizados produziram um resultado temporal de

568 +- 48 m.a., com Ro = 0,748, para o Complexo Santo Afonso, o

que o posiciona no contexto magmátic) "pds-tect8níco" do oeste do

Escudo do Rio Grande do Sul.

9. A Suíte Intrusiva Saibro

Intrudidos na unidade anteriormente comentada, foram indivi-

dualizados vários corpos, aproximadamente circular** e de pequenas
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dimensoes (diâmetros de alguns quilômetros), compostos por perti-

ta-sranitos, eventualmente portadores de rlebeck ita, englobados

sob a designação de Suíte Intrustva Saibro (Hartmann e Nardi, op.

cit.), de caráter alcalinc Õ peralcalino.

Existe para a mesma apenas uma determinação radiométrica Rb-

Sr, obtida pelo Projeto RADAMBRASIL no Riebeckita-granito Santa

Juliana, ocorrente nas proximidades de Dom Pedrito (fig. 54). A

alta razão Rb/Sr (tab. 29B) dessa rocha permite que se considere o

valor de 557 +- 9 m.a. como de boa qualidade interpretaiiva, sig-

nificando a época em que estes granitóides alçaiinos encaixaram-se

nos complexos Santo Afonso e Santa Maria Chico.

As duas determinações K-Ar em biotitas, extraídas de um gra-

nodiorito e de um granitóide porfirítico coletados nos domínios do

Bloco Taquarembó (amostras ES.I-48 e 49, tab. 20, fig. 54), ofere-

ceram, respectivamente, os valores de 520 >- 0 e 581 +- 26 m.a..

10. Considerações Finais

Os dados geocronológicos disponíveis para os maciços araníti-

cos da porção ocidental do Escudo do Rio Grande do Sul permitem a

eleição de características muitas vezes comuns e a constatação de

aspectos merecedores de destaque, como os que sSo listados, a se-

guir!

- as suítes intrusivas do oeste gaúcho correspondem M m»»il-

festações matemáticas pollfásicas ou singulares relacionadas ? >in>

ou maio dos três episódios de geração de rochas igneas acontecidos

nos intervalos de 670 - 650 m.a. (porções centrais do» complexo*
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sri>n it icos de São Sepé e Lavras do Sul e Granito Timbaúva), 570 -

530 m.a. <bordos dos complexos de São Scpé e Lavras do Sul» parte

do Complexo Granítico Santo Afonso, granitos Cerro da Cria, Jagua-

ri e Suíte Intrusiva Saibro) e, por fim, 470 - 460 m.a. quando do

"emplacement" do Grani to da Ramada e dos microgranitos intrusivos

no Complexo de São Sepé <flg. 90). As razoes iniciais Sr87/SrB6

apontadas pelos respectivos diagramas isocrônicos, variáveis de

0,704 a <òt7<à7, indicam para essas suítes uma gênese conseqüente de

refusoes de materiais siálicos Infracrustais com importantes con-

tribuições mantélicas;

o Batrfllto Granítico de Caçapava do Sul, em primeira apro-

ximação, não teve confirmada uma evolução polifásica. Algumas ida-

des K-Ar de maior valor e alguns pontos analíticos que se posicio-

nam abaixo do segmento isocrônico de referência existente sugerem

a possibilidade de evolução múltipla do batólit o;

0 Complexo Granítico de Lavras do Sul, um batólito zonado re-

verso aproximadamente circular, tem os granodioritos e munzograni-

tos (shoshonltIcos) do centro e os pert ita-granitos periférico»

correlacionáveis as duas primeiras fases intrusivas do Ciclo Bra-

siliano. A faixa de transição, de sienogranitos pert iticos, com

caractr ístIcas isotopicas e petrográficas intermediárias aos fer-

mos extremos fornece uma "idade" IsocrSnica da ordem de 590 m.a..

A geoquímica dos elementos maiores e terras raras, o coeficiente

de partirão de alyuns elementos-traço e razoes elementares demons-

tram que os três tipos não se relacionam por diferenciação magmá-

tlea, A« facles petrogrificas de núcleo e Je bordo têm, respecti-

vamente, afinidade cale i-alcal ina i? alcalina, enquanto as rochas

transicioiuls sSo vistas como litologlas híbridas geradas por as-
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sinhlacão parcial da primeira pelo magma jovem. 0 valor de 590 m.

a., ao nível dos conhecimentos atuais, não tem seu significado

perfeitamente compreendido, podendo representar um valor anômalo

resultante de diagrama isocrônico no qual incluiram-se amostras de

proveniências diversas, uma "idade" conseqüente de rejuvenescimen-

to isotopico parcial ou, até mesmo, a época de um pulso magmático

ímpar na evolução geológica regional. As sericitas derivadas des-

se complexo, com idades K-Ar de 600 m.a., sugerem que as soluções

hidrotermais que afetaram o maciço e as suas encaixantes não foram

fenômenos tardios à evolucSo do mesmo e sim que as mineralizaçfes

tiveram um caráter polifásico. A ocorrência de rochas charnoquíti-

cas com características ígneas e concordant es com o diagrama iso-

crônico das rochas periféricas do maciço de Lavras permitem supor

que as mesmas correspondem a diferenciados de bordo do batólito em

quest Soy

- D Grani to Jaguar I ten idade tsocrônica de 340 m.a., concor-

dante com a fse I es periféricas do Complexo de Lavras, porém com

razão inicial menor, mantélica, de 0,7029, o que o diferencia da

unidade anterior.
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CAPiTULO VI

OS DEPÓSITOS MOUSSSICOS E VULCANITOS ASSOCIADOS

DO ESCUDO SUL-RIO-GRANDENSE

i. Considerações Iniciais e Síntese Geológica

Como resultado da instabilidade geotectônica que afetou o Es-

cudo do Rio Grande do Sul nos tempos finais do Brasiliano, insta-

lou-se, na estrutura denominada de Antefossa do Sudeste (Fragoso

Cesar et ai-, i982a>, um espesso pacote rochoso representado por

seqüências marinhu-transicionais, complexos vulcano-sedimentares

e depósitos fluvio-lacustres e eólicos, que compõem a unidade mo-

lássica do Cinturão Dom Feliciano.

Após o reconhecimento pioneiro de Carvalho <1932), o conjunto

litológico foi repetidamente estudado por vários pesquisadores e

subdividido em três unidades estratigráficas maiores, separadas

por discordâncias. Formação Maricá, Grupo Bom Jardim e Grupo Cama—

qua, em ordem cronológica, conforme apresenta o por Carraro et ai.

(1974) e Uillig et ai. (1974).

A Fcmaçao Maricá ( Série Maricá de Leinz et ai., 1941), em

parte também denominada de Formação Pessegueíro (Santos et ai.,

1976), representa a unidade basal dos depósitos molássicos, repou-

sando sobre litologias ígneas e metamórficas mais antigas através

de profunda superfície de discordância. Revelando indi'cios locais

de metamorfiswo de soterramento ou de contato junto aos grani to»

de Lavras do Sul, da Ramada e de São 5epé, apresenta-se regional-

mente dobrado segundo um padrão senoidal, com faixas de recumbên-
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cia e cavalgaraento, ruptura e c a t a d a s e (Ribeiro e Fant i nel , 1978) .

0 Grupo Bom Jardim (Ribeiro et al. r I960) foi definido como

unidade composta de vulcanitos de composições andes itica e riolí-

tica intercalados com litnlogias piroclásticas e epiclásticas. Es-

sencialmente sedimentar na porção basal e vulcânico no topo, como

originalmente descrito. Ribeiro et ai. <op. clt.) propuseram, res-

pectivamente, as formações Arrolo dos Nobres (com os membros Man-

gueirao e Vargas) e Crespos (membros Hilário e Acampamento Velho),

separadas por discordância angular. Este conjunto foi posterior-

mente redefinido, passando a exibir uma unidade superior reclassi-

fiçada como Formação Acampamento Velho (Cordani et ai., 1974) e

outra batizada de Formação Cerro dos Martins (Santos et ai.,1978).

Esta, por sua vez, admitiu uma litofácies vulcanogênica (Andesito

Hilário) e outra sedimentogênica, que tem recebido diversas deno-

minações (Arrojo dos Nobrto ou Vargai) com diferente*» cU*»»if it«-

ções na hierarquia estratigráfica.

Por fim, o Grupo Camaqua foi dividido em duas formações dis-

cordantemente sobrepostas. Santa Bárbara e Guaritas, de acordo

com Robertson (196A).

N A década de 80, o que se tem observado são tentativas de a-

nálise e entendimento da evolução global dos depósitos molássicos

e simplificação do quadro estratigráfico calcado no reconhecimento

de que unidades outrora distintamente denominadas, nada mais são

que variações faciológicas de uma entidade litológica maior.

Com este espírito, destacam-se os trabalhos de Jost (1984) e

Fragoso Cesar et ai. (1984), nos quais o* referidos autores reco-

mendam, com base no decréscimo do met amorfismo e deformações e na
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inversão de paleocorrentes. a subdivisão do pacote sedimentar em

dois subconjuntos referidos como molassas precoces e tardias, den-

tro das quais puderam ser identificadas diversas seqüências e fa-

cies sedimentares.

Para Fragoso Cesar et ai. <op. cit.), as molassas precoces

correspondem a um espesso pacote marinho» fortemente dobrado e a--

fetado por falhamentos de empurrão vergentes para NU, onde se re-

conhecem seqüências de leques marinhos representados por turbidi-

tos de águas profundas, intercalados com ruditos, e seqüências ma-

rinhas de águas rasas geradas por ação de ondas, com eventuais ex-

posições subaéreas. A essas molassas precoces encontram-se inter-

calados derrames básicos a intermediários (Hilário) de afinidade

alcaltna (Roisemberg et ai-, 1983).

As molassas tardias são predominantemente continentais, com

possíveis sedimentos marinhos rasos na porção basal. Os ambientes

deposicionais reconhecidos foram o marinho raso (ou lacustre?), o

piemôntico, o fluvial entrelaçado, o deltáico e o eólico, com es-

cassos e localizados derrames básicos a intermediários intercala-

dos na porção basal da seqliencia (Rodeio Velho).

Como início de revisão estratigráfica, Fragoso Cesar et ai.

(19£M) propuseram que todo o conjunto molássico fosse englobado em

uma única unidade estratigráftea maior e recorreram à definição o-

riginal de Carvalho (1932 - Série de Camaquan), reunindo-o no Gru-

po CamaquS.

Em novo ensaio, Fragoso Cesar et ai. (1985) caracterizaram o

Grupo C»maquã como composto pelas unidades 1 i t oet»trat igr áf icas re-
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definidas como Formação Maricá (correspondendo às molassas preco-

ces e subdividida nos membros Mangue irão, Vargas, Pessegueiro e

Hilário), ForraaçSo Acampamento Velho (vulcanitos riolíticos e da-

cíticos com vulcanoclasticas e epiclásticas subordinadas) e Forma-

ção Guaritas, para a qual são reconhecidas facies e associações

de facies (associação de arenitos e ruditos, arenitos com estrati-

ficacao cruzada de grande porte, associação de arenitos e peli-

tos), passíveis de mapeamento, mas ainda não caracterizadas como

membros. Nesta categoria, apenas os vulcanitos Rodeio Velho.

2. Interpretação Geocronológica

Os pri?'«?iros dados geocronol óg i cos obtidos de forma sistema-

tica nos vulcanitos associados aos depósitos molássicos do Grupo

Camaqua são creditados a Minioli e Kawashita (1971), havendo ape-

nas uma datação anterior conseguida por Ribeiro e Teixeira (1971),

todas pelo método K-Ar.

Cordani et ai. (1974) incrementaram os conhecimentos geocro-

nol ó<ji cos relativos à Formação Acampamento Velho, através de aná-

lises Rb-Sr em RT. Na oportunidade, interpretaram as idades variá-

veis de 510 a 535 m.a.r dos "andesitos" Hilário, como mínimas, fa-

to imposto pela precária retentividade do Ar por parte dos felds-

patos ou rochas feldspáticas utilizadas nas análises. Um dado in-

teressante é aquele fornecido por um hornfels conseqüente da in-

trusão do Maciço de Lavras, cujo valor similar ao do granito cau-

sador do metamorfismo do contato corresponde à idade mínima da en-

caivtante. As litologias cujos resultados fo^am inferiores parecem

ser portadoras de fenômenos hidrotermais posteriores à sua forma-

ção (tab. 30).
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De acordo com os mesmos autores, os riolitos da Formação A-

canpamento Velho apresentam concordância entre as idades obtidas

pelos métodos K-Ar e Rb-Sr (tab. 31). Esta semelhança nos valores

temporais seria diagnostica de boa retentividade dos feldspatos

componentes da rocha, nau se registrando as alterações hidroter-

nais comuns nos vulcanitos Hilário. Três pontos analíticos foram

incluídos em diagrama isocrônico Rb-Sr para amostras dos granitos

Ramada e Sao Sepé (fig. 61) e revelaram bom alinhamento com o

segmento de 525 m.a. (Cordani et ai. 1974).

Nos dias que correm, apesar de novas determinações Rb-Sr e

K-Ar terem sido realizadas pelo Projeto RADAHBRASIL e pela DOCEGEO

(tabs. 30 e 31), as interpretações há pouco comentadas permanecem

inalteradas. Em síntese, a Formação Maricá, por suas relações de

contato, é mais antiga que os granitóides periféricos dos comple-

xos Sao Sepé e Lavras do Sul (527 +- 7 e 554 +~ 25 m.a., respecti-

vãmente). As idades K-Ar disponíveis para os vulcanitos associados

sao, em geral, menores (idades mínimas), variando de 510 a 570

m.a. (tab. 30), com alguns resultados inferiores devidos, possi-

velmente, ao estado de preservação das amostras utilizadas. Os

dois pontos analíticos Rb-Sr do Membro Hilário não permitem qual-

quer comentário adicional, já que apresentam baixos valores para a

razão Rb-Sr e obtenção de idades convencionais.

Os vulcanitos ácidos da Formação Acampamento Velho, se trata-

dos isoladamente, acrescentando-se os pontos analíticos consegui-

dos por Sartori (1978) « Projeto RADAMBRASIL (Teixeira, 1982),

continuam admitindo a mesma interpretação já elaborada por Cordani

et ai. (op. cit.). Em diagrama iso':r3nico de referência, acusam i-

dade de 52? +- 4 m.a. <fig. 85). O ponto MH-275 nSo foi considera-
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. no cálculo da idade há pouco mencionada, pois a amostra coleta-

i exibe importante diaclasamento que pode ter permitido a atuacío

> processos intempéricos e a abertura parcial do sistema químico

)m o conseqüente desvio de sua posição verdadeira. Os pontos CT-6

CT-3Q, já abordados por Sartori (19/8), parecem pertencer a um

;gmento isocrSnico P O U C O mais Jovem, confirmando a hipótese do

ator de dois pulsos vulcânicos ácidos pós-tectSnicos na evolução

eológica do Escudo gaúcho <fig. 85). Se forem retirados, a idade

parente e também a razão inicial se mantêm.

As idades K-Ar, com média em 550 m.a., sugerem que a gênese

essa unidade deu-se na época considerada <pulso magmático preco-

K ) , Já que são litologias que se sujeitaram a um resfriamento rá-

ido.

Uma importante contribuição à cronologia dos depósitos sedi-

nentares da Bacia do Camaqua e das mineralizaçoes cupriferas asso-

ciadas foi dada por Bonhomme e Ribeiro (1983), através da datação

de frações argilosas pelo método K~Ar. A tentativa de datar a épo-

ca da mineralização baseou-se no fato de que as argilas que se as-

sociam aos minérios sao, no geral , neoformadas ou muito transfor-

madas pelo evento mineralizador, podendo ser o valor obtido consi-

derado como próximo da idade de ''mise en place".

Paralelamente, amostras de argilas do Membro Mangue irao e da

Formação Guaritas foram tomadas nas proximidades da Mina Camaqua,

com a finalidade de compararem-se os resultados relativos à depo-

sição das unidades encalKarttes dos veios m ineral izados.

As duas idades fornecidas pelo Membro Mangue irão, com 535 +-
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lá e 572 +- 17 m.a., por serem derivadas de illitas anquimetamór-

ficas, correspondei» ao fim do episódio tectono-terroal responsável

por tais alterações, sendo o evento deposicional certamente mais

antigo que os valores comentados.

As idades de 524 +- 16 e 529 +- Í6 m.a. obtidas na Formação

Guaritas, cujas illitas são diagenéticas, demonstram que esta uni-

dade ficou imune àquele episódio e parecem significar a consolida-

ção dos sedimentos originais, embora possam corresponder a idade

da área fonte dos materiais argilosos detríticos-

No caso das argilas relacionadas aos filões cupríferos, a ob-

tenção de idades concur dantes independentemente da fração analisa-

da (tab. 32) afasta a suspeita de perdas de Ar por difusão e per-

mite considerar o valor médio de 465 m.a. como a idade da recon

centração filoneana do cobre na Mina Camaqua. Finalmente, as argi-

las coletadas em zonas de circulação de águas, além das diferenças

mi neralógicas, também mostraram valores temporais menores e mais

dispersos (de 350 a 470 m . a ) , demonstrando que a ação lixiviante

da água intersticial e;;erce influência marcante nas idades a serem

obt i das.

3. Correlação COM OS Eventos Plutônicos

Como bem assinalam Fragoso Cesar et ai. (Í9B5), vários pes-

quisadores têm sugerido, em base a dados geológicos, geocronológi-

CO5 e geoquímicos, uma contemporaneidade, e até co-magmaticidade,

entre os vulcanitos associados aos depósitos moiássicos e alguns

termos litológicos pertencentes a complexos ou suítes graniticas

intruüivas nu portão oeste do Escudo do Rio Grande do Sul.



- Í 6S - -

^eU' i i . ' lu N<>r<Ji (1V84) to N a r d i e L ima ( Í 9 Ü 5 > , os grar iud i or i t o s

i i»ur»2i)gr«ni tos do n ú c l e o do Cowple«() G r a n i t i c o de L a v r a s dc3 Sul

,'OÜLW i,er t o r r e l a c i o n a d o s , de aco rdo com as a n á l i s e s geoqu im i c a s ,

..ei'.. v u l i . i u n t n s do Membro H i l á r i a , ambos cora c a r a c t e r shoshon í t i c o .

Os iji- an i i: ú i des b u b a l c a l i n o s e a l c a l i n o s , como aque les que

i <»nil>««"in •> > Ir• iul íc: i i (icr i l't:r i c a ü dos c:onif> 1 »:;;os ilu SÍÁO Sepé e L a v r a s

ilo 5u i , e produzem e f e i t o s met amor f i cos de c o n t a t o na un idade Ma-

r i c á , bid) imag inados co-magmát i c o s dos v u l c â n i c o s da Formação A-

t. o ' Jc l l i u (ConJan i e t a i . , 19/4? S a r t o r i , 1 9 7 8 ) .

[;m rtiatao a essas hipóteses. alguns comentários adicinai<J>

podem ver feitos, levando-se em conta a totalidade das informações

r a d i n nu; t r i e a !•> h o j e d i sp on í v e 1 .

f i i r a D Membro H i l á r i o , apenas duas .u iá l i ses Rb-Sr -foram re i * —

I i 2 i u i i >s , Face at» r a z o e s (J«:;sf a v a r á v e i s d e d t e s c lement oi» nesse t i p o

i)ti r o c h a ( t a b . 3 0 ) . Alfím d i s s o , aa a m o s t r a s i so t óp i cament e e s t u d a -

das provem <1*: o c o r r ê n c i a s d i f e r e n t e s (E de L a v r a s do íikil e E de

Dom H c d r i t o ; f i g . 06), a que t o r n a i n s e g u r a q u a l q u e r t e n t a t i v a de

i nt cr i>r <J: OA,. i.ío -

A c :on t. empor ane í rlacl»:: e a s i m i l a r i d a d e manm.it M a síío mais v i s í -

ve i s ei» i <• ou r i o l i t o a da Formauao Acampamento Ve lho ( e p i s ó d i o e

f f i E i v o p r e c o c e , com c e r c a de f.:i30 m . a . ) e o«:> t e rmos g r a n í t i c o s p e -

r i f ú r ILOS. t ios C O B P I K Í I O S de SHO Ge pé < a r , * n i t o i i s u b - a k a l inos> e de

t iLivr,.s do 'ou I (per t i t a - y r a n i t o s > . Ret i r a d o s os p o n t o s MH-275, p e -

l a s r H;:ÜI. <* já e x p o s t a s nos comenta i tos * f i«». l í ü , e V. F - 6 t: C l 3 8 ,

pe r l : t i i t i . ' u t f : ã a um p o s s í v e l e p i s ó d i o e f u s i v o t a r d i o , o a j u s t e das

• . u í t i . ' . í<.jii«..i". ..* um sromertt i> j soi . r on i i.o comum é b a s t a n t e üoni ( f i a s .
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(!/ c Üü>, apt-. iar tv<> ci i vo r •_. i il.uu.: üe p r o v e i n ê n c i a das a m o s t r a s . fc.stt

c o m p o r t a m e n t o c u l i n e a r , cm ambas as a s s o c i a ç õ e s , nao p a r e c e f r u t o

l i t ! cU:i»-.:.U ..

r.'ti.» i dent i ei., i t.p» t e . . » . com o c o n j u n t o de m i c r u g r an i t: os in~

L r i r , i vos du Lump 1 <•::•:»'. tlc Seio !..<:pé G r i o i i t os do C t r r o Tupanc i e os

in(.»iizo3i- i n i 1 os tio " t t o c l í " i.k» Ramada ( f i a - 8 ' ? ) , que a c u s a m , i n d i v i ~

cii.ial m e n t e , a mesma idade; <le c r i s t a l i z a ç ã o ( c e r c a de 465 m . a . ) e

r í i ^ o t ! » i n i c i a i s m«.i i i. o B iin i ' l a r e s ( r e s p e c t i v a m e n t e <Ò,7Í<Ò2 e 0 , 7 1 0 8 ) .

[-•.»iuclu'.i ut-oqu ím ico í i po íü le r io rc í» p o d e r ã o d e t e r m i n a r se e s t a s l i t o -

l o y i i i s n o r r e G f o r n l f t a r:><\ nau a c o r p o s c o - m a g n á t i c o s d i -f'er ene: i aclos,

i n l r mi i rios »m i t i v e i í , c r i j a t c i t ü r l i f c r e n t c s ou d e r r a m a d o s na s u p e r f í"

íi f i a ' i r a Vto c u r r í . : ! at. i ona a a d i v e r s a s m a n i f e s t a ç õ e s magmát i "

cas a c o n t e c i d a s no d o m í n i o cia p o r ç ã o o c i d e n t a l do Escudo do Rio

Cirande do S u l . Ne la ':: poi i t : ív t : 1 a v i s u a l i z a ç ã o de t r ê s e p i s ó d i o s df

<jcr"ij ';ao de r o c h a s ig iu r ins , nos i n t e r v a l o s t e m p o r a i s de 670 - 6S0,

570 - 530 e 470 - 460 m.*». . AÍÜ r a t õ e s i n i c i a i s c o n s e g u i d a s OÍ>CI -

l a m , nus d o i s p r i m e i r o s , de v>,703 a 0,7Ofâ s u g e r i m i o , p a r a a maio

r i a d. iü s u i t e s niauntát. i <:. a a , u ;.)<.. g f ínese a p a r t i r de iw a t e r i a i s « i i á l i -

c (J:. i n C r a c: i- u s t a i •:,; Ü O M «:: o 11 í: i i IJ u i (,: ti e s v a r i á v e i«.;» d o m a n t: o 1 i t o s F é r i

(..o. 0 ma 9 mat is; in o U:i m i n a i , po r seu t u r n o , com r a z í í e s de 0 ,710

0 , 7 1 1 , pode t e r d e r i v a d o de F o n t e s s i t u a d a s no m a n t o , mas as cufi-

\ i i bu i t r i e s i n f r a *.-: «ÍUI-I'i,u: u s t v.« i s f o r a m m a i s e f e t i v a s <iue nos cmw*

cr (•• c<:»is:?nt «:;s .

4 . C o n s i d e r a ç õ e s K í n a i s

1~M IJÍ.ISG: aos ciados há pouco a b o r d a d o s , v a l e e n f a t i z a r
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CAPÍTULO VII

COMPARTIHENTAÇSO E MODELO DE EVOLUCSO GEOTECTÔNICA

PARA O ESCUDO SUL-RIO-GRANDENSE NO CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

1. Considerações Iniciais

O e::ame de artigos científicos concernentes à possíveis sub-

divisões geotect on icas e à proposição de modelos evoluc i onár i os

para o Escudo do Kio Cirande do Sul, publicados por vários autores

ao longo da última década, demonstra que as hipótese elaboradas

basearam-se ou em critérios litológicos e seus supostos significa-

dos pet rot ect on i cos , on cm critérios estruturais e seoqn í m i cos,

nem sempre levando em conta os dados de cunho geocronológico, par-

te de um acervo, até então, fragmentário e carente de interpreta-

c: o e s i n l c <j r a d IA <j.

R e c o n h e c e n d o a importância das metodologias de levantamento

geológico empregadas e acima m e n c i o n a d a s , é p r e c i s o , c o n t u d o , lem-

brar q u e , ao longo da história da T e r r a , a geração de associações

de rocha s , com caracter íst icas geoquiwica'j u estr u t u r a i s simila-

r e s , tem ocorrido nos mais d i f e r e n t e s intervalos de tempo, cm am-

b ientes u e o t e c t i"> n i c o s a s v t; stb d i s t i n t o s . A r e c o r rtricia de c o n d i

voes u«:ol ófj i (.-..•:; á Cato bc:m doe umi.rit v.wlo n<> I i t cr ;.\i. MI- ,\ f:ü[w:L ial i;:a'

da t: os exemplos n u m e r o s o s . Uonjan i e Uri to Heves <1VIJ2>, nos L.J

me n t a r i o o relativos ao Crákon do íií\u F r a n c i s c o , chamam ;.\ atenção

para o fato de que diversos r.omplrvsos rochosos i nt v.rvr et JMIO . run.

"greenstone b e l t s " no Eist ado ria FJahia, à sem»;: Ihinçn do r • ntur:.'•.•

Barama -- hazaruni no Cráton A m a z ô n i c o (Oibbs, 1980; »pud Corriam

c Brito Neves, o p . c i t . ) , tem idade proterozóica inferior, o T H
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indica que o regime responsável pela origem e evolução deusas

as permaneceu ativo até, pelo menos, 2.<ò<d<d m.a. passados.

Tarney et ai. <1V7A>, face às analogias 1itológicas, metamór-

f icaa e estruturais identificadas, v usando exemplou modernos do

Pacífico Ocidental, bem como baseados noa mecanismos supostos pe-

los quais as bacias marginais parecem ser geradas, propuseram que

o ambiente geotectônico dessas entidades é o correspondente atual

dos "greenstone belts" arqueanos. As bacias marginais sao comuns

nos tempos fanerosóicos e talvez: a mais significativa equivalência

geológica aos antigos cinturões vulcano-sediwent ares corresponda o

CompleKo "Rocas Verdes" do Chile Meridional, cuja gênese iniciou-

se no Cretáceo.

Por isso, 7\ proposição de um modelo de evolução crustal pre-

cisa reunir a maior quantidade de informações advinda dos mais di-

ferentes setores das geociene ias. Entre estes, o que posiciona no

tempo os eventos geológicos deve ser merecedor de atenção e crédi-

to, sempre que r;:ecutatlo der forma ,jud i c i osa, sob pena de atribuir-

mos todo um quadro de acontecimentos regionais a mecanismos e pro-

cessos particulares dp um d<*«do intervalo de tempo, quando, n;> ver -

dade, poderiam ser flpcnrnuites de procedimentos outrov;, temporal-

ntente ti i ferenr. i arlos.

2. A Compartimentaçao do Escudo do Rio Grande do Sul

A obtenção de cerca de 230 novos dados geocr onol ófj i cor., como

parte deste trabalho, e a re interpret ação integrada de todas at a-

nalistts rad l ométr i cai» ev: i ist ent ei» para» o Escudo ;>•» í - r i o- ar tdiJer, ut: ,

perfazendo um total df> mais de cinco centenas», tal como apresenta-
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da nos capítulos anteriores» permitiram a constatação de que as

rochas cristal m a u u i:r IstalofH iunani <»ue i»c e:;i''bti» no tstado,

qualquer que seja a área considerada, resultaram, na sua grande

maioria. da ImplunUtta» ti do desenvolvimento do Ciclo Brasiliano

na região. Eüm oulrut. p^lavraü, pelo me nau con» base ri ou métodos ra-

diométricos uti1izadosr não foi possível delimitar províncias geo-

lógicas evoluídas em ciclos orogênicos distintos, como se observa

no Escudo Uruguaio (Ferrando e Fernandez, 1971) ou no Catarinense

<Kaul e Teixeira, 1982).

As idades transamazônícas (ou questionáveis sugestões de va-

lores ainda mais velho») denotam apenas a presença de um embasa-

mento antigo a aflorar de forma esporádica (íinaiüses Encantadas,

üabro de Mata Grande e, possivelmente, Complexo de Pedras Pretas)

ou restrita (Complexo Grarmlítico Santa Maria Chico).

Assim, o Escudo do l< I o Grande do Sul parece admitir uma com

part i merit ação em domínios e subdontín io<> calcada somente em motivos

geotectbnicos, já que os conjuntos rochosos que o const it.icm acei-

tam interpretações» petrotect ôn i cas particulares, mas origem e evo-

lução sincroniCU

Os c o m e n t á r i o s ; f e i t o » n o ü p a r á y r a f o s a n t e r i o r e s r e v e l a m que

e s t a m o s c o n s i d e r a n d o como do P r o t e r o z ó i co S u p e r i o r un i r iaders l i t o

1 ó g i c: a tr> r e f *:: r i d <s s <:: o m o G n a i u <:> t: t> C w m t) i\ t c s t: q u e n c: i a .r> m <\ f i c a - u 11 r a -

m . i f i c a í i c v u l c a n o ~ s e d i merit: a r e s met amor f i vindas , d^nonn n a d a s de Com-

p l e x o J b a r é , Comp lexo Pa lma c? C o m p l e t o B o s s o r o c a , e n t r e : o u t r o : ,

t . s t e p r o c e d i m e n t o i m p l i c a a i n d a t:m c o r r e l a ç ã o e n t r e as seqüenr . • a-,.

met a v u l c a n o - t i c t l j ment a r e s do B l o c o Üao G a h r i t : ! e , pc r lo meroi- . , p a r t e

do Grupo P o r o n g u s , bem como d o s tinaisseft Cambai e l i t o l u g i n i s i m i -



larcs do Complexo Met amor 4* ico Várzea do Cap i var 11 a , no Bloco En-

cruzilhada. Todo o conjunto comporia, então, o domínio ocidental.

Aparentemente contemporâneos às supracrustais há pouco men-

cionadas, e constituindo o domínio oriental, são, na maior parte,

os granitóides de variadas Pacies petrográficas pertencentes ao

que até agora denominamos de Complexo Granitóide de Leste <fi9-

91) .

2.1. O Bloco Dou Feliciano: exposição principal de batòlito

grani tá ide de evolução brasiliana

O complexo Granitóide de Leste, aflorante na porção oriental

do Escudo do Rio Grande do Sul e correspondente ao Bloco Dom Feli--

ciano, está sendo encarado por Fragoso Cesar, Figueiredo, Soliani

Jr. e Faccini (em prep.) como um batòlito composto, multi-intrusi-

vo e polifásico (Batólito Pelotas), a conter diversas suítes (no

sentido de Henderson et ai., 1980) ou auper-unidadea (no sentido

de Pitcher, 1979) de granitóides e plútons gerados por sucessivos

episódios magmáticos relacionados às fases tectônicas da faixa mó-

vel cm que se encontra.

Como lembram os autores, o termo "bat ©I (to" tf em^regudo p«*r a

descrever uma área contínua de exposição de gr an 11 ó i de<> de compo •

•_>içao variada, formada por corpos plutonicos de conf í guracao múl-

tipla, à qual se as&oc i am septos supra e infracn.i3tajor c\.» tudo

similares aos clássicos batólitos fanerozóicos de algumas regiões

orogenicas, conforme discutidos, por exemplo, por Pitcher (19B3)..

lima posi. ívt:l continuidade desta massa granitic» para o li» M
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guai e sul de Santa Catar ina permite que se a considere de dimen-

sões comparáveis às do üatólito de Sierra Nevada» na California

(Pitcher, op. cit.) ou do Battflito da Cost», no Peru (Cobbing e

Pitcher, 1972).

No Rio Grande do Í 1, o Batólito Pelotas tem sua área de ex-

posição definida pelos depósitos de cobertura das bacias do Paraná

e de,Pelotas, a norte e leste, respectivamente, e por uma conspí-

cua feição estrutural designada de "Zona de Falhas da Dorsal de

Canguçu" (Picada, 1971? figs. 91 e 9 2 ) , a oeste, sue o separa da

distinta asüoi. iatau Iitt. lógica do Escudo ocidental. Para sul, in-

gressa de form» fisicamente: contínua no Uruguai.

Fragoso Cesar et ai. (op. cit.) reconheceram, em c<*ráter pre-

líminar e em base a critérios petrográf icos, geoquímí cos e geocro-

nológicos, trSs suíte ou super-unídades de granitdifes que sao

stnteticamente descritas e que se distribuem, grosso modo, como

esquematizado na figura 73. Os conjuntos litológico» reconhecidos

foram aqueles cuja i nd I vi dual I ."ração mostrou-se compatível com os

levantamentos realizados cm escala regional, correspondendo a <imz\

primeira aproximação sob <::«il:e novo enfoque. 'fi, semelhança dos ba-

tólitos de Sierra Nevada e da Costa do Peru (Bateman e Dodge, 19/0

v Pitcher, Í9/At «pud Pitcher, 1970), no tk't <$ 1 i t o Pelotas o ele-

mento silício toniin-se mais importante com o tempo, i dent i f i crido

se a geracSo de termos precoces dos ti pen. t rjnal í t icos e quartzu-

dioríticos até termo» tardio» de caráter a i enogran»' t ico a K-feldí.-

pato granítico. No c;ntant:o, como assinala o mesmo autor, c ̂ da e.<

per-un idade (assoc í Í*ÇC»'O de rochas consanyü íncas ) rzvela um ritmo

próprio no sentido básico - úcido, de tal forma que facie» pe.tro-

•jráfi (.«a malü ácidam úti uma super ~ur» i d a de precoce podtm s«.t rnn
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fundidas com as f*cies mais básicas da suíte seguinte, eqüivalendo

a claros episódios de recorrência petrogenética ao longo do tempo.

As caracter íut icas a seguir apresentadas permitem atribuir i\

entidade uma evolução geológica de acordo com os preceitos da Tec-

tônica de Placas, sendo constituída de litologias representativa»

de níveis crustais profundos. Interpretadas como correspondentes à

C K P O S I Ç S O das raízes de um arco magmático polifásico, conforme

suspeitado por Ribeiro e Fantinel (1978) e endossado por Fragoso

Cesar et ai. <J.?82a, b>, Issler <i?82) e Jost et ai. (1984), entre

outros, conseqüente da aproximação e colisão dos continentes que

incluíam ou crátons do Rio de La Plata e do Kalahari.

Grani té ides deformados da fase precoce - Ainda em estág.o

de mapeamento, e portanto não representada na figura 93, esta sui-

te tem as suas melhores exposições na área de Piratini embora pos-

sa ser encontrada ao longo de toda a estrutura batolítica. Mostra-

«e como enclaves de configurações diversas, de dimensões de alguns

centímetros a vários quilômetros, com distintos graus de digestão

e aspecto petrográflco de gnaleses miymatítleos com es- trut ura

predominante estromatítica composta por bandas de espessuras cen-

t imétrIca a decimétrica.

Trata-se de tonai I tos <também trondhjemitos) e quartro-dior i

tos melano e 1 eucocrát i cos, com ocorrência subordinada d«2 ternion

dioríticos e granodioríticos, metamorfIzados na facies anfibolito.

Petrograf i camente parecem pertencer à çiér i e cair: i-alcal i;r >

tonai ít ica (b»i;;o-K) e poderiam ser classificados como yr <.u. i« ó i iJc_>

do tipo I (Cor d i lhe i r ano) , representando o resultado de



de tii»o B (Benloff) com consumo de placa oceânica sob margem con-

tinental ativa (Andina) desenvolv a no bordo oriental do Cráton

do Rio de La Plata.

Diagramas isocronicos Rb-Sr de referência forneceram para

e s t a s litologia*. como Jdi visto, valores temporais entre BáO e 82S

m.a.t com razoes iniciais de 0,706 e 0,707.

llmuiMlhir liou n mnns*wr *n»lot» da rase principal -- Os grani-

tóides que compõem esta nuíte constituem mais de 50% da área e:<~

poota do batólito c apresentam várias facies petro9ráficas, cow

et < .i.im I mim K» • I < r :n ,)in>il liu M u » «.r moo.:<><jr «ui 11 os, st-nito que raramen-

te aparecem tonai itos e s knogran I tos, com textura comum porfirí-

tica e, subordinailamente, equluranular a inequigranular fina a

grouse< ra.

Portadores de estruturas primárias de estágio magmático, são

reconhecidos bandeamentos ígneos com intercal ações dec (métricas dt:

duas ou mais facies, lineaçoes de ntegacr Ista i s de K-feldspato fre-

qlientemente imbr içados, orientação de enclaves da suíte gnáíssica

precoce em diferentes graus de d i çiestáo, entre outros. Como t.i,tru-

turas tectônicas, pouco importantes, «iene i on amos a presença d*?

fainas de protomilorillos, mil on it o» e 1>1 ast om i 1 on i tos demarcando

zonas de falhas transcorrentua, c diaclasamento generalizado, com

preenchimento de veios e filões por termos quartzo-fcldspúticos

como pegmat i tos, aplitos, ríolitos e mi crogran i to», além ;Jr; apófí-

i.es aran í tó Idt.s próximas de intrusões da sui'fce; graoitica <: 'rdi-i.

Eücepc i onalment e. Inclui aind«\ enclaves de met: <;.<:«-,»c:(J intent i tor rono

mármore',, ;:JS,I:OG e quart z i tos. Enclaves granul íticos (?) têm side.

atribuídos a c«,ta wrisoc i acíío (Hnrbach et ai., 1984).
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Os dados petrográficos sugerem uma correspondência dos

à série cale i-alcal ina granod lor ít ica (médio-K) tratando-se, pro-

vavelmente, de grani toldes tio tipo I CCaledoniano), conseqüentes

de fusSo parcial de granitóides I <Cordilhelrano) da suíte gnáis-

sica, com possíveis contribuições Mantel leas e infracrustais (fig.

94), por encurtamento e espessamento da crosta em período sin a

tardi-colIsional. Estas suposições baseiam-se no fato de que o

conjunto rochoso é portador de uma facies gnáissicas (precoce) e

contem enclaves da suíte anterior ou comporta-se como neossoma de

termos migmatíticos, o que insinua uma origem crust ai.

A idade de referencia da suíte em foco é de 775 +- 36 m.a. e

a razão Inicial de 0,706, coerente COM O intervalo próprio da "as-

soei ação tipo", é adequada para um materiai-fonte crustal há pouco

acrescido por diferenciação do manto.

Convém observar que esta supei—unidade compreende um complexo

polidiapirico e que os resultados acima revelados devem represen-

tar apenas uma pálida aproximação à sua caracterização temporal e

genética. Levantamentos geológicos de detalhe, que possibilitem

uma coleta apropriada de amostras para a geocronologia e petroquí-

mica poderão indicar no futuro a duração e o tipo do evento gera-

dor da mesma, bem como possíveis pulsos de magmagênese.

Grani tos e sienogranitos tardios - é a designação dada a um

conjunto mulfcl-intrusivo de corpos graníticem dispostos ao longo

dos grandes falhamentos regionais de diretSo NE <fig. 93) e que

recebem denominações locais próprias como mostrado na figura 12.

Trata-se de granitos equigranulares, localmente inequIgranu-
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lares a porf Ir it Icos, C M granulometr ia Media a 9rosseira. Petro-

grafIcamente são K-feldspato granites e slenogranitoa, com subor-

dinadas ocorrências de nonzogranito e raras de quartzo-sienitos.

Igualmente incomuns são os xenólitos, presentes, em especial» nas

proximidades do contato com a suíte da fase principal, sendo os

mesmos derivados desta e de seus enclaves gnáissicos.

C O M O granitos pás-tect8nleos, Indefornados, se deixam afetar

somente por cataclasse e mi IonitIzação incipiente. Com idades Rb-

Sr de referência da ordem de 350 m.a. e Ro « 0,70?, geoquImicamen-

te tendentes ao intervalo translcional calei-alcalino a alçaiino,

correspondem a grani tá ides do tipo I (Caledoniano> resultantes de

refusoes crustais com pequena ou ausente contribuição mantelica

(fig. 94). Temporalmente correlatos a esta suite seriam, em gran-

de parte, os derrames riolíticos da Serra das Asperezas.

Representantes hipabissaís de um magmatismo tardio, do tipo

A, significando a passagem para condições anorogê.n i cas, são alguns

pequenos corpos graníticos e veios quartzo-feldspáticos, cuja ida-

de Rb-Sr e razão inicial são de cerca de 430 m.a. e 0,707, respec-

t i vãmente.

Da observação da figura 93 constata-se que as suítes mais

antigas ocupam maior área de afloramento na parcela meridional do

batrflito exposto no Rio Grande do Sul. Os granitrfides da fase tar-

dia, por sua vez, encontram-se melhor representados na porção se-

tentrional. Este fato pode estar Indicando um adernamento da enti-

dade para NE, permitindo que se tenha, em superfície, uma visão da

distribuição vertical das super-unidades. A suposição de uue os

gnaisses da faee precoce de evolução do Batálito Pelotas resulta-
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ram de subduecão de uma placa litosférica oceânica sob uma Margem

continental ativa Implica na existência de uma crosta siálica. Em-

bora nSo sejam conhecidas exposições do embasamento nos domínios

do Complexo Granitòide de Leste, a porção sul é a que possui a

maior probabilidade de deii<ar emergir rochas típicas dessa asso-

c iaçSo.

2.2. Os Blocos Encruzilhada m SSo Gabrielt uma -Tração de bacia

marginal de evolução brasiliana

Embora nSo haja unanimidade entre os autores em relaçSo a or-

dem estratigráfica das unidades litolrfglcas de oeste, a maioria a~

celta uma sucessSc composta pelos Onaisses Cambai, seguidos das

seqüências máfica-ultramáfIcas de ocorrências diversas, culminando

com as seqüências metavulcano-sedimentares, que revelam, em con-

junto, uma importante concordância estrutural, sendo que, entre as

duas últimas, a concordância é met amorftco-est natural. Este empl-

Ihamento estratigráfleo representa, em verdade, a seriação já pro-

posta por trabalhos clássicos (e.g., Carraro et ai. 1974), onde a

unidade basal era o Grupo Cambai, seguido do Grupo Porongos subdi-

vidido nas formações Cerro MantIqueiras e Vacacaí.

Com a evolução do pensamento geológico-geotectonleo, e toman-

do como referencial de divisão a bacia mal asso" ide do Camaqua, di-

versos autores (e.g.. Ribeiro e Fantinel, 1978; Jost e Bitencourt,

1981; Issler, 1982» Fragoso Cesar et ai., 1962 a, b, entre outros)

passaram a diferenciar as ocorrências de xistos d« lesta, i;?.s <?.'

oeste, por critérios petrográfI cos e associações de rrrhar, a por-

to do termo Porongos ficar restrito à seqüência clasto-químlca e

vulcano-scd intentar met amorf izada de leste, supostamente gerada no
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Ciclo Brasiliano, enquanto o termo Vac açaí passou a especificar

una associação similar ocorrente no oeste, concordante COM OS

gnaisses, mlgmatitos e granittfldes diversos» e descritos COMO Cin-

turão de Rochas Verdes do Rio Vacacaí. Considerado em conjunto con

o Complexo Cambai, constituiria uma 1itoestrutura do tipo "grani-

te-greenstone" atribuída ao Arqueano ou Proterozdico Inferior

(Nardi e Hartann, 1979; Fragoso Cesar, 1989; Fragoso Cesar e So-

liani Jr, 1984; entre outros autores).

A obtenção de uma vintena de Idade» K-Ar, eni minerais separa-

dos e em rocha-total, e a confeçao de uma dezena de diagramas Rb-

Sr, com isócronas e retas de referência, reunindo mais de 80 pon-

tos analíticos. Interpretados em conjunto com todos os dados pre-

existentes e relativos aos granitrfides da unidade Cambai e meta-

morfitos de baixo grau que a sucedem, revelaram que, com exceçSo

do Gabro de Mata Grande, possivelmente do Complexo Pedras Pretas

e de alguns gnaisses das proximidades do Lineamento de Ibaré, to-

dos os valores d istr Ibulram-se- no intervalo de cerca de 815 a 52*

m.a. com significativa concentração entre 720 e 640 m.a. (fi9.

95). A Impressão de rochas Jovens também é fornecida pelas razões

SrO7/SrB6 altas, até mesmos para os tempos brasilianos, dos meta-

ultramafitos do Cerro Mantiqueira* e do Complexo Bossoroca (tabc.

13 B e O , se considerarmos que os teores extremamente baixos de

Rb fazem com que as razoes de Sr obtidas se posicionem pró:;imãs do

valor inicial.

NSo está caracterizada, portanto, a evoluçSío pré-brsai 1 i?'•*

do fragmento NW do Escudo do Rio Grande do Sul. Ao contrário, ob-

serva-se uma similaridade temporal COM as rochas que compõem os

blocos Dom Felíciano e Encruzilhada, confirmando, como lá, que o>
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1 imites do Ciclo Brasiliano superam o Intervalo até então

imagI nado.

Correlações geocronol<$gIcas podem ser feitas entre os gnals-

ses da região de Vila Nova, no oeste, e da reglSo de. Encruzilhada

do Sul, a leste. Os primeiros, através de istfcronas e de retas de

referência, posic lonaram-se entre 706 e ©5G nt.a., enquanto os úl-

timos, por diagrama isocrônico regional, com possibilidades de in-

clusSo de termos rochosos mais Jovens, forneceram cerca de 620 m.

a.. Algumas idades convencionais, no entanto, de rochas com altas

razões Rb/Sr, apontaram valores de 640 a 665 m.a., para, pelo me-

nos, parte deste conjunto (tab. 7A>.

Contemporâneas parecem ser também as seqüências de baixo

grau. Já que idades Rb-Sr convencionais conseguidas em metavulca-

nltos do Grupo Porongos, aflorante a leste da bacia molassóide do

CamaquS, e levando-se em conta as limitações e imprecisões ineren-

tes à metodologia, parecem concordar com os resultados do ocidente

(cerca de 790 m.a. em amostra com a maior razão Rb/Sr, tab. 3B).

As suposições acima expressas baseiam-se igualmente em crité-

rios de ordem petrográfica e de associações de rochas.

Silva Filho (1984) comenta que, na região de Vila Nova, o»

Gnalsses Cambai' constituem uma unidade «upracrustal composta por

rochas metassedimentares intrudidas por magmas de composições va-

riadas ao longo da evolução regional. Intrusões grani'ticas ricas

em K relacionar-se-iam aoa estágios finais como decorrência de fu-

sões por espessamento crustal conseqüente daí, deformações impostas

à área.
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Da mesma forma, os gnaisses Chanã (ou do Complexo Metawôrfi-

co Várzea do Capivarita) aflorantes no Bloco Encruzilhada» outror»

e sugestivamente atribuídos ao Grupo Cambai, são descritos por

Frantz et ai. (1984) como compostos por paragnaisses seguidos por

metanortositos e ortognaisses de composição tonaiitica a granodio-

rítica, tardiamente intrudidos por massas gram'ticas isótropas.

Em continuação. Ribeiro e Fantinel (1978), quando descreve*

as rochas metamórficas aflorantes no alto estrutural que encerra o

maciço de Caçapava do Sul, afirmam que "a Associação mármore dolo-

mit Ico-quartzlto ocorrendo ao longo de cristas continuamente ali-

nhadas na direção NE-SU, de extensão regional, identificam o Grupo

Porongos, conforme o mesmo se apresenta na localidade tipo, isto

é, a região Cerro dos Porongos - Torrinhas".

A mesma correlação foi sugerida por Jost e Bltencourt (1989)

considerando-se a similaridade entre o Subgrupo Cerro dos Madei-

ras, nas proximidades de Santana da Boa Vista, e os metamórfítos

de Caçapava do Sul, no que diz respeito à grande freqüência de

lentes de mármore intercaladas em rochas cale I-s11icáticas.

Os referidos autores, em seus respectivos trabalhos, chamam a

atenção para o fato de que, a ocidente de Caçapava do Sul, as se-

qüências xistosas associam-se e sucedem a um espesso conjunto de

metavulcãn i cas básicas, serpent in i tos, peridot it os e piroxenftos

aos quais intercalam-se quartzitos e mármores.

A ocorrência destes tipos lltolrfgicos máflcos e ultramáfícos

não é, no entanto, exclusividade da fração noroeste do Escudo.

Jost e Hartmarm (1979), por exemplo, descrevem rodingítos associa-
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dos a corpos ultranificos a leste e oeste da bacia molassóide.

respectivamente» ao sul do Município de Cachoeira do Sul e na re-

gi So do Cerro da Cria, Município de SSo 6epé. Ribeiro (1981) rela-

ta, a noroeste de Pinheiro Machado, a existência de UM corpo de

peridotito serpent inizado, concordante COM as estruturas primárias

do Grupo Porongos, no qual o autor reconhece textura "spinifex" e

consagra as rochas como komatlitos, procedimento também observado

em Fragoso Cesar e Soliani Jr. (1984) para rochas da fração oci—

dental.

i Diferenças de facies entre o leste e o oeste, do tipo "... na

• Zona Oeste os mármores sSo mais espessos e extensos e os quart si-

' tos muito mais delgados e menos contínuos..." ou "... na Zona Oes-
i

% te os componentes do 'flysch ' sSo predominantemente argilosos, en~

i quanto na Zona Leste predominam na seqüência componentes arenosos

; e os detritos de tamanho de selxos e matacões são mais abundantes"

• (Ribeiro e Fantinel, 1978), podem, evidentemente, ser explicadas

por diferenças paleogeográfícas observadas na bacia depôsiclonal.

Sobre estes argumentos é possível, entSo, sugerir que os blo-

cos SSo Gabriel e Encruzilhada, incluldo-se aqui a região ocupada

pelos metamorfI tos Porongos, constituem-se de seqüências supra-

crustais intrudidas por e Intercaladas COM metaígneas de composi-

ções variadas, dobradas e predominantemente metamorfIzadas em fa-

cies anfibollto de idade brasiliana, e que permitem raras exposi-

ções do embasamento transamazônico, como no Cerro das Encantadas

ou na regi So de Mata Grande.

A gênese dos Gnaisses Cambai, na regi So de Vila Nova, foi am-

plamente discutida por Silva Filho (1984). Os gnaisses quartzo-
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feldspáticos (d I or it I cos, tonal it icos e granod lor it icos) , quando

plotados no diagrama c x ag de Niggli (fig. 96), deMonstraram de-

rivar, em grande parte, de Misturas pelito-dolomlto, consistente

con a observação de ocorrência de lentes de mármores na área ou

com a associação a camadas de quartzitos com os quais podem estar

i nteracamadados.

A suíte intrusiva gabro-diorIto-tonalIto-trondhjemito de Vila

Nova, e os hornblenda-acumulados associados, têm as suas origens,

em base a evidências geoquímicas diversas e às relações de campo,

atribuídas ao modelo de cristalização fractonada de magmas básicos

(Silva Filho, O P . cit.>.

A suíte granitrfide, composta por intrusões tabulares de es-

pessuras variadas e deformada por dobranentos, parece corresponder

a magmatismo ainda slntectônico e, geoqulmicamente, representa UM»

composição granítica ideal. A razSo Al(Na + K + Ca/2) maior que

1.1 demonstra que esta associação litológica é peraluminosa, o

que, em conjunto com o fato de que apresenta em alguns lugares

fragmentos-relíquia de biotita gnaisses engolfados pelos granodio-

ritos, leva à classificação de granltóides do tipo B. Assim, o

conjunto parece resultar de fusão parcial dos gnaisses dioríticos

sob condições de P e T compatíveis com aquelas encontradas no me-

tamorfismo de facies anfibolito, mas as contribuições mantélicas

perfazem importantes parcelas na formação dessas rochas (fig. 97).

Os termos finais da seqüência sSo um dique riolítlco e pegma-

tites. 0 primeiro sugere ter sido produzido de magma profundamente

situado na crosta (ftg. 98), enquanto os ultimou derivaram de mag-

mas com elevado conteúdo de água.
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Para a Interpretação da evolucSo tectônlca da área. Silva Fi-

lho <op. clt.) menciona a presença da suíte tonal Ito-trondhjemi to

COMO feição importante. Segundo Barker (1979), lembra o autor,

tais suítes podem ser encontradas em quatro situações geológicas

principais, quais sejam* <1> terrenos de gnalsses cinzentos e de

idade arqueana; (2) nas periferias de "greenstone-belts" arquea-

nos; (3) na borda de margens continentais do Proteroztfico ou Pa-

leo?dico e <4> ao longo de bordas de margens rontinentais do Meso-

zólco ou Cenoztflco.

Levando-se em conta apenas as Informações de ordem geocrono-

lógica, somos levados a optar pela terceira alternativa.

As figuras 98 e 99 (Silva Filho, op. cit.>, diagramas Rb x

Sr e K20 x Si02, deixam claro que os trondhjemitos sao continen-

tais, o que também é confirmado pelos estudos das terras-raras que

revelam padrões altamente fracionados, com valores para as terras-

raras pesadas condrito-normalizadas menores do que S e pequena a-

nomalia positiva de Eu (fig. 100).

Ainda da figura 98 deduz-se que os trondhjemitos podem ter

sido gerados a níveis crustais de 15 a 20 km de profundidade.

Com base nas evidências em parte sintetizadas nas linhas, an-

teriores. Silva Filho (op. cit.) conclui que o Complexo Vila Nova

(Gnalsses Cambai e met amorfit os de baixo grau) formou-se em am-

biente tRctSnico do tipo margem continental, correspondente e. ca-

tegoria 3 da classificaçSo de Barker (1979), onde as suítes ton?-

1ito~trondhjemitos podem associar-se a zonas de subducçSo ou a a-

bertura de bacia marginal subsidiária, sendo tipicamente acompa-
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nhada de suíte quart20-diorI to-tonalito-granodior Ito-granito.

O autor citado visualiza ainda que o movimento horizontal ti-

po-nappe foi o mais importante elemento na evolução dos gnaisset

de Vila Nova, nos quais uma suíte gabro-tonalIto-trondhjemito in-

trudiu rochas supracrustais durante intensa fase de "thrusting",

seguida pelo encaixe slntectônico de magmas granítlcos alto-K con'

seqüentes de espessamento crustal.

As condições tectSnicas sob as quais estes tipos titológlcos

se desenvolvem, continua Silva Filho <op. cit.), parecem estar re-

lacionadas ou à colisão de blocos 1Itosféricos envolvendo uma mar-

gem continental passiva, ou ao fechamento de uma bacia de "back-

arc" na qual a associação miogeoclinal depositou-se sobre uma mar-

gem cratônica.

A primeira hipótese carece de evidências geotectônlcas con-

clusivas, Já que exige a presença de conspícua linha de sutura en-

tre os blocos colididos e associação lltológica adequada. No Escu-

do do Rio Grande do Sul, a bacia molassóide do Camaquà' poderia, e-

ventualmente, ter se desenvolvido sobre e estar mascarando uma

feicao estrutural dessa ordem, o mesmo acontecendo para a Bacia do

Itajai. No Uruguai, no entanto, onde os depósitos molassóides sâo

escassos, a passagem de uma área dominada pelo Ciclo Orogênico An-

tigo <W>, para a desenvolvida durante o Ciclo Orogênico Jovem <E>,

respectivamente correlacionados aos diastrofismos Transamazôníco «

Brasiliano (Boss), Í983), se dá de forma gradual através de uma

faixa onde as idades revelam rejuvenescimentos parciais sob in-

fluência da orogênese nova (Ferrando e Fernandez, l?7i).
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Silva Filho (1984), em complement ação» alerta para o fato de

que o Complexo Vila Nova apresenta diferenças em relaçKo às carac-

terísticas maiores dos complexos gerados nas margens destrutivas

de placas 1Itosféricas» como: (1) o seu "trend" calei-alcalino é

distinto do "trend normal'' de Nockolds e Allen (1^54) e, pelo me-

nos em parte, dispoem-se as rochas ao longo do "trend" trondhjemí—

tico de Barker e Arth (1976) (flgs. 101 e 102); (2) as intrusões

foram controladas por movimentos planares e não ocorrem massas

diapíricas; (3) as rochas tonaiíticas e granodioriticas sao vários

pontos percentuais mais ricas em Si©2 quando comparadas com lito-

logias similares de outros complexos plutSnicos e (4) os teores de

Na sao igualmente mais elevados.

Silva Filho (op. clt.) afirma ainda que as lentes de acumula-

dos básicos observadas na área estudada, ou os corpos ultramáficos

serpent in Izados ocorrentes a oeste de Mi Ia Nova, não precisam ser,

necessariamente, "greenstone-belts'". Poderiam, simplesmente, re-

presentar produtos de diferenciação precoce por cristalização fra-

ciortada de magmas basált icos intrudfdos paralelamente à foil ação

dominante dos gnaisses.

E!m se tratando de bacia marginal vale lembrar que sua origem

envolve extensão crust ai e, em geral, um pequeno grau de espalha-

mento de fundo oceânico com o conseqüente "emplacement" de diápi-

ros ultramáficos ou máficos (Wlndley, 1977? Tarney et ai., 197ó>.

Assim, parte das seqüências com tais características petroquímicas

poderia ser encarada, de forma alternativa, como representantes de

associações ofiolíticas. Os mafitos e ultramáfítos encontrados nas

regiões de Zbaré, Palma, Passo do Ivo e Mata Grande (Naumann et

ai., 1984» Garcia e Hartmann, 1981? 01Iveira, 1982 e Koppe et ai..
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19B5) subdividem-se em tipos petrográficos coerentes com esta pos-

sível Interpretação e a Impossibilidade atual de enquadrá-los cono

restitos de crosta oceânica pode ser devida a estudos Incompleto!

ou a características particulares que eventualmente apresente*.

Trata-se apenas de um reavlvamento de hipótese de trabalho uma vez

que outros autores já se tinham referido a essas unidades como tal

(Szubert, 1978; Ribeiro e Fantlnel, 1978 e Issler, 1982 e 1983),

porém em outros contextos geotect3nicos.

As correiacc29 geocronológicas e petrográficas já comentadas,

entre as frações metamrfrficas de leste e oeste, e o padrão defor-

maclonal dessas rochas <qual seja» na área de ocorrência do Grupo

Porongos a vergência estrutural é para NW (Jost, 1981; Jost e Bl-

tencourt, 1980); na região de Vila Nova» Silva Filho (inf. verb.)

relata para os gnalsses, dobramentos com planos axiais subvertica-

1 Izados, mergulhando ora para NW, ora para SE; Naumann et ai.

(1904) e Koppe et ai. (1985) afirmam que a foil ação metamórfica NE

dos complexos Palma e Bossoroca mergulha preferencialmente para

N'~, invertendo-ser portanto), sà'o mais compatíveis com a estrutu-

ração sinforme de uma bacia marginal cujos wetamorfitos de bordo

dispoem-se espacIalmente sob influência maior dos esforços com-

presslvos, vcrrglndo, então, para o interior da entidade. Esta re-

ferida Inversão de vergência a NU propicia a suposição de que, em

se tratando de borda, o embasamento pode estar exposto a oeste, ou

sob os sedimentitos da Slnéclise do Paraná.

A interpretação conjunta das associações litológicas dos ter-

renos pré-cambrianos do Rio Grande do Sul Inclina-se, assim, por

uma origem conseqüente de fechamento de bacia marginal para as

rochas que compõem a supraeatrutura dos blocos Encruzilhada e SSo
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Gabriel .

2.3. O Bloco Taquarembét u«a fraçSo di Maciço Marginal no

Escudo Sul-rIo-grandense.

O termo maciço (Maciço Central de Goiás, Cordanl e Brito Neves,

1982; Maciço Mediano Pernambuco - Alagoas, Brito Neves et ai.,

1982b ou Maciço Marginal de Curitiba, Campos Neto , 1985) tem sido

ueado de forma parcimonlosa na literatura geológica brasileira,

significando, do ponto de vista geotectôn ico, domínios indivldua-

lizáveis por uma série de características essenciais como, na ma-

ioria das vezes, intercalarem-se a cinturões dobrados, com os

quais normalmente relacionam-se através de profundas zonas de fa-

lhas, revelar um padrão estrutural muito complexo (denotando uma

histeria deformacional policíclica), apresentar dados geocrono-

Idgicos sugestivos de uma origem e evolução arqueana ou protero-

zòica inferior de seus completos gnáissIco-mlgmatiticos, com in-

tensa granitogênese do Proterozrfico Superior e superposições de

processos ou retrahalhamento das lltologlas previamente deformadas

e metamorfizadas, e mostrarem-se topograficamente elevados como

conseqüência de seus tipos litoltfgicos constituintes (gnaisses,

migmatitos e granitos, os primeiros resultantes de metamorfismo de

médio a alto grau e os últimos comport ando-se como grandes batóli-

tos diapiricos ou pequenos corpos calei-alcalinos intrusivos),

(Brito Neves et ai., 1982 a, b ) .

Os qualificativos central, mediano ou marginal procuram posi-

cionar os maciços no contexto geotectSnico regional e a classifi-

cação tentativa do Bloco Taquarembò como uma parcela de maciço

marginal se deve ao fato do mesmo parecer corresponder, Junto com
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* region» de Valentines e Nico Perez, coio será visto adiante, a

uma entidade estrutural, com características transitórias. Inter-

posta aos Cinturão DOM Feliciano e Cráton do Rio de la Plata

(figs. 9i, 92 e 116). Nela, ot terrenos pré-brasllianos estão re-

presentados por rochas granulítlcas do Complexo Santa Maria Chico

que se distribuem de forma quase contínua a noroeste e oeste do

Bloco Taquarembd. Ocorrências de gnalsses, de composições e dimen-

sões diversas, observados à leste, na área do Arrolo do Tigre, e

geocronologicamente correlatos aos granulitos, parecem representar

fragmentos remanescentes deste complexo. Como feições estruturais

destacam-se uma intensa cataclase paralela ao Lineament o de Ibaré

e foiiação dominante de dlreçSo NU.

Os granittfides mais jovens correspondem a três tipos lltoló-

gicos Intruslvog e essencialmente isrftropos (Hartmann e Nardi,

1982): o Complexo Granítico Santo Afonso com dimensões batolítlcas

e composição média de monzogranIto, o dacito subvulcânico Vau-

thier, porf ir t't i co, com matriz fina, que se mostra semelhante ao

primeiro do ponto de vista mineralógico e químico, a Sui'te Intru-

ulva Saibro, estruturalmente mais jovem, constituída de pertíta-

gr»nitos com ocorrências locais de rlebeckita e aegirina.

As relações dos granitófdes Santo Afonso coro os onai&ses gra-

nulíticos apontam para a intrusão dos primeiros na parte alta de

uma crosta rígida siállca.

A neoformacSo mineral decorrente de met amorfisroo de contato,

com distribuição espacial aleatória, evidencia recristalização sob

condições estát leais, a pequena profundidade c livre de pressões
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dtrigidas (Hartmann e Nardi, op. cit.). A relação geológica fun-

damental é a de um fragmento cratônico e granitdides intrusivos,

sugestiva de Zona Marginal.

Os autores mencionados apresentam testes de alguns índices

geoquímicos para as suítes Santo Afonso e Saibro. A primeira, à

qual adicionaram-se as subvulcânteas Uauthier, mostra elevadas ra-

zoes A1203/Na20 + K20 que indicam a sua baixa alcalinidade, en-

quanto para a Suíte Saibro as razoes conseguidas são da ordem de

1, ou pouco mais, revelando rochas se não peralcalinas, pelo menos

de alcalinldade elevada.

A utilização do diagrama de Wright (1969; apud Hartmann e

Nardi, 1982) revelou que as amostras do Complexo Santo Afonso po-

sicionam-se nas proximidades da linha limítrofe entre os campos

calel-alcalino e alcallno, enquanto as da Suíte Saibro são clara-

mente alcallnas (fig. 103).

Com relação à saturação em alumina, as rochas revelaram-se

predominantemente peraluminosas, o que aponta ambiente compressivo

de geração.

De acordo com os índices de Petro et ai. (1779? apud Hartmann

e Nardi, 1902) para grani tos com teores de SÍ02 entre 70 e 75%, a

Suíte Saibro, através dos índices ID, CaO, »' .20 + K20 e Ca0/Na20

+ K20, situou-se em ambiente distensívó, sendo que apenas a razão

Fe0/Fe0 + MgO posicionou-se prove imamen te ao valor médio para gra-

nitos de ambientes compress!vos.

A associação dos grani toldes Santo Afonso e Saibro no Bloco
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dições de paraplataforma. Os grani tos Santo Afonso podem ser

classificados como do tipo I <Caledonlano), segundo Pitcher

(1983), descritos como rochas ricas eu quartzo (atingem até 45% de

volume de rocha), portadoras de freqüentes xenrflitos de dimensões

diversas e composições variadas (Hartmann e Nardl, op. cit.) e

razSo inicial de 0,708. A Suíte Saibro define-se como do tipo A,

com composição petrográfica de pertIta-granito e varíaçSo para

slenogranítos, pertita-sienitos e sienitos (Hartmann e Nardi, op.

cit.), alcallna, ocorrendo de forma múltipla como Intrusões peque-

nas e circular cs, atestando a cratonizaçSo da área no final do Ci-

clo Brasl1i ano.

0 diagrama de evolução do Sr para rochas diversas do Bloco

Taquarembd (fig. 104) revela uma diversidade de materlal-fonte pa-

ra os protolito» pré-brasilianos lá ocorrentes. 0 Complexo Santa

Maria Chico, apesar de associado a mármores e formações ferrífe-

ras, teve uma gênese a partir de importantes contribuições do man-

to, assemelhando-se a termos litolégicos derivados e acrescidos à

crosta durante ou pouco antes do evento wet amorfico que os afetou.

Para os gnaisses da área do Arrolo do Tigre, por outro lado, vis-

lumbra-se uma maior participação de materiais crust a I B nas suas

gerações. 0 Complexo Grani'tico Santo Afonso apresenta indubitável

origem a partir de refusões da crosta.

2.4. Ilhas Cristalinas de Rivera e Aceguát o prolongamento me-

ridional do Maciço Harginal

Circundadas por sedimentitos gonduSnicos da Bacia do Paraná,

expõem-se no norte do Uruguai, no Departamento de Rivera e nas
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proximidades da localidade de Aceguá, parcelas do embasamento pré-

cambriano, sendo referidas pelos pesquisadores daquele país COMO

"ilhas cristalinas" de Rivera e de Aceguá.

Precioszi et ai. ( ? ) descreveu para a primeira (flg.

9naisses muscovíticos e/ou blotíticos, anfibolitIcos e anfiboli-

tos, ortognaisses ácidos e básicos, quart2Itos e Mistos, com in-

tercalacôes freqüentes de rochas graníticas. Incluídos Indistinta-

mente no que denominam de Complexo Basal. Entre tais rochas têm

sido reconhecidos metamorfltos de fades granulito.

Além dessas, também mencionam a presença de granitóides indi—

ferenciados e genericamente descritos como calef-alcalInos, de

granulometria média a porfirítica, em geral hornblendo-biotíticos,

leucogranitos, granodioritos e granitos orientados.

Mais esporadicamente encontram-se metamorfltos de baixo grau

e ectinitos diversos. Granitóides de caráter tardl a pds-tectôni-

co, de facies diorítica a granodlorítIca, constituem os maciços do

Arrolo Carpinteria, na região centro-sul da "ilha", Amarillo, na

porção centro-norter e Vichadero, no extremo oriental (fig. 105).

Dez de doze amostras coletadas de metagran it tf ides quartzo-

feldspáticos fortemente foliados, aflorantes ao longo da Rota 28,

partindo da localidade de Minas de Corrales em direção SE (fig.

105, tab. 33D), permitiram a construeSo de um diagrama isocrônico

Rb-Sr de referência com a indicação de um valor temporal de 2.272

•- 33 m.a. e Ro « «,7013 (flg. 1«&). As duas amostras n3o colinea-

res <ESJ-99 e ESJ-100D) revelaram fortes indícios de alteraçSío in-

tempérica, o que fez com que não fossem utilizadas nos cálculos da
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idade e explica os posicionamentos de seus pontos anal iticos de

forMas discrepantes. As idades convencionais para ambas, usa vez

que possuem altas razões Rb/Sr, são, respect ivaMente, 1.763 -*-- 57

e 1.982 +- 71 m.a.. Indiscutivelmente pré-brasi1 lanas. Deste mesto

conjunto, plagioclásios analisados pelo método K-Ar (tab. 33C)

forneceram resultados da ordem de 95* - 976 a.a., refletindo a in-

fluência parcial de um ciclo orogênico mais jovem ou escape de

argônlo por imperfeições no retículo cristalino dos minerais.

Os granitôldes calei-alcalinos e porfiríticos do nordeste de

Vichadero e cabeceiras do Arrolo AmarilIo definiram outro segmento

isocronlco de referência com t « 689 +- 67 m.a. e Ro » 6,7*74

(fig. l«7, tab. 33D). Pela Idade e característica química, estas

rochas são correlatas aos grani ti Ides associados à "fase sintectô-

nica" do Ciclo Brasiliano no oeste gaúcho, assemelhando-se a UM»

associação do tipo I (Caledoniano>.

Com o intuito de verificar se os pórfiros de K-feldspatos

presentes nas amostras eram ou não resultantes de blastese brasi-

1iana sobre rochas mais antigas, o que poderia propiciar uma in-

correção na atribuição da idade destas litologias, analisamos em

paralelo porções destes minerais separados das matrizes de suas

rochas originais. A colInearIdade observada entre estes materiais

(fig. 107) permite assegurar ao valor temporal conseguido o signi-

ficado de época de cristalização da rocha, na qual também os K-

feldspatos se formaram.

Provavelmente contemporâneas aos granitrfides porfiríticos sr-

jam as rochas descritas como dioritos e granodioritos, cujas ida-

des K-Ar em biotita, plagiocláslo e hornblenda posicionaram-sc no
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intervalo 576 - 586 M.a.r nu« total de cinco análises (tab. 33C).

Certamente Mais Jovens sSo algumas fades subvulcânlcas ácidas ou

diques básicos, preliminar e petrografIcamente descritos COMO de

caráter alcalino, sugestivos de u u associação do tipo A, cujos

valores K-Ar eu rocha-total. Interpretados COMO próximos da gera-

ção dos corpos mencionados* «Ituaran-se ao redor de 530 m.a.

(tab. 33C).

A Ilha Cristalina de Aceguá (fig. 145) também teve algumas de

suas lltologfas estudadas pelos métodos Rb-Sr e K-Ar. Mal conheci-

da do ponto de vista geológico» a ela sSo atribuídos termos petro-

gráficos descritos como de caráter slntectSnlco e IndIferenclados,

dos tipos graníticos heterogranuiaresr grosseiros, porfiroblásti-

cos e de variadas texturas. Também presentes, grani toldes de mine-

ralogia mais básica, metagranltos e granltos orientados (Preciozzi

et ai., *> ) .

Disponíveis existem sete análises radiométrleas Rb-Sr (tab.

33B) e estas parecem definir dois grupos distintos de granitóides,

um de facies granodiorítica e monzogranítica (tipo I - Caledonia-

no) e outro com sienogran I tos e K-feldspajto granitos (tipo A), es-

tes últimos com altas razoes Rb/Sr.

Os diagramas Rb-Sr de referência apontam para ambos, respec-

tivamente, valores de 664 +- 38 e 583 +- 6 m.a., com razoes ini-

ciais de 9,7977 e «,7043 (flgs. 168 e 199). Estes últimos, com i-

dades convencionais Idênticas, podem ser cronocorreiatos do Com-

plexo Granítico Santo Afonso, enquanto os primeiros, ainda não

identificados no Bloco Taquarcmbtf, têm sua presença sugerida por

uma idade K-Ar superior a 580 m.a. (tab. 2«>.
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0s dois únicos resultados K-Ar em biotitas extraídas dos gra-

n Itóides mais antigos fora* da orde» de 575 a 666 m.a. <tab. 33A).

A correlação das litologias desta "Ilha cristalina" de Ace9uá '

COM as de Rivera e o Bloco Taquarembd pode ser sugerida CM base à

presença, na primeira, de Metagranitos e grani tos orientados <nio

datados) e pela idade de cerca de 665 «.a. conseguida, comparável

a valores encontrados em Rivera. A nao atribuição da região de A-

ceguá ao Bloco DOM Fellciano se deveu ao fato de serem desconheci-

das, até o Momento, neste domínio, cifras temporais similares. Uma

hlptftese alternativa seria Imaginar que estas rochas relacionam-se

à bacia marginal do Cinturão Dom Feliclano, a ser comentada a se-

guir.

No diagrama de evolução do Sr para as rochas das áreas ea

foco (fig. life) fica patente uma importante contribuição do manto

na geração dos metagranlt6 ides transamazSnlcos e K-feldspato gra-

ni tos anorogênicos, enquanto as demais litologias analisadas deri-

vam de fundidos da crosta.

2.5. Sistema de Falhas Dorsal de Canguçu* estrutura limite

entre as entidades battflito m bacia Marginal do Cinturão

DOM Feliciano

Definido por Picada <l?7i>, este sistema de falhas tem dire-

ção principal N409E e aloja corpos graníticos e gnálssicos recor-

tados por brechas, milonitos e cataclasitos de grandes dimensões.

Com cerca de 25* km de comprimento, tem seus extremos reco

bertos por sedimentítos da Bacia do Paraná e se deixa seccionar cm
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duas Metades pelas falhas transcorrentes N-S do Sistema Passo do

Marinheiro (Picada, op. cit.) (flg. 91).

Nos seus 5 a IA quilômetros de largura, ai inhan-se concordan—

tes con os ectinltos Porongot, diversos corpos dos denominados

granitos Cordilheira e Augen Gnalsses Vigia, con dispersas ocor—

rências de graisens (flg. 83). En perfil transversal, pode-se en-

contrar até una dezena de falhas associadas, cujos planos subver-

ticais nergulhan 70 a 85 graus para SE (Picada, op. cit.).

De acordo con Fragoso Cesar et ai. (en prep.), a Suite Cordi-

lheira conpoe-se de corpos estrato ides e lentieulares de grani-

tóides claros a nuscovita ou a duas nicas, C O M pontuações de tur-

inal i na e/ou biotita. Petrograficancnte, sSo granoiiorI tos e nonzo-

granitos, raranente sienogranitos, de granulação nédia a grossei-

ra, predoninantenente equigranular.

Os Augen Gnalsses Vigia assoclan-se aos leucogranItos Cordi-

lheira e possuen conposiçao e forna de Jazinento sinilares. Trata-

se de gnaisses oftalníticos claras C O M porfiroblastos de K-felds-

pato e plagioclasio estirados.

O contato entre estas unidades, e con os metassedimentos in-

tercalados, ou sao tectônicos, ou sao gradacionais e suas caracte-

rísticas claramente sinorogênicas. Leucogranitos maciços, contendo

xenólitos de metassedimentitos dobrados, sugerem que pelo menos

parte da Suíte Cordilheira é tardi e/ou pós-tect 8n ica.

En suma, a feição pode ser encarada como uma faixa sincine-

matica de granitrfides do tipo S encaixados em uma linha de sutura



-19A-

intraplacas (subduccio tipo A de AMPferer). entre o arco magmático

tipo Andino e a bacia Marginal do ocidente <figs. 91. 92 e 93>.

2.A. O l.ln«*Mnlu •!« lb*r«a estrutura Unite entre MS entida-

des Bacia Har sinal do Cinturão Doa Fell ei ano e Maciço Hargi-

nal

Originalmente referida C O M O Fossa do Jaguari. originada por

UM sisteMa de falhas tensionais. de traçado irregular, era deslo-

camentos verticais de blocos de até centenas de Metros (Willig et

ai.. 1974). esta feição passou a ser denoMlnada Lineamento de Iba-

ré (flgs. 91 e 92) após a publicação de HartMann e Nardi <1983),

embora não tenha sido. até o presente. Merecedora de estudos Mais

detalhados.

A iMPortâncía geológica desta estrutura reside no fato de que

a MesMa é a entidade divisora de terrenos COM características Me-

tamorficas e tectênicas distintas. Ao sul. ficaM os terrenos de

facies granulítíca e foil ação regional MM, enquanto ao norte as

rochas sSo de facies xistos verdes a anfibolito, orientadas segun-

do NE.

Naunann et ai. (1984) considerara* o complexo granulítico co-

mo o equivalente profundo das supracrustals de baixo grau e vis-

lumbraram, para a Justaposição de ambos, a aseeneao do bloco meri-

dional, através do lineawento em pauta, C O M seu conseqüente des-

gaste erosivo até a exposição dos níveis basais da crosta.

Os resultados geocronolrfgleos comentados neste trabalho de

monstram, no entanto, que níío há identidade teMporal entre as fra-
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tões em discussão, fato que já era sugerido pelos "trends" es-

truturais regionalmente discordantes. O paralelismo da follacSo

observado nos dois blocos nas proximidades de Ibaré (Naumann et

ai.. op. clt.) parece relaclonar-sc ao comportamento rígido do

•ais antigo durante o desenvolvimento e estruturação do mais novo.

0 1ineamento de Ibaré. então» separaria frações crustais com re-

sistente embasamento, na fração meridional» e subestrutura defor-

aivel ao norte.

Apesar dos grani toldes intrusivos corresponderem a uma alta

percentagem no volume de rocha aflorante ao sul do sistema de fa-

lhas, a freqüência de rochas mais entigas que o Brasiliano» a di-

minuição dos termos gnáissicos e a disposição das 1ineacões de

forma predominantemente ortogonal ao "trend" nordeste do Cinturão

Do» Fellciano, fato obviamente constatado na "ilha cristalina" de

Rivera (fig. ie-5), foram os critérios determinantes para a propo-

sição tentativa da entidade Maciço Harginal no contexto geotectô-

nico da área (fig. 116).

Não se pode» contudo» tomar tal feicSo-1imite de forma abso-

luta» Já que sSo conhecidos alguns afloramentos de gnaisses anfi-

bolíticos transamazônicos ao norte da estrutura» região do Cerro

Mantiqueiras» bem como gnaisses quartzo-feldspátleos brasilianos a

sul, nas proximidades do Arrolo do Tigre.

As reativações tardias a que esteve sujeito o sistema de fra-

turas ficam evidenciadas no interior da zona falhada onde os sedi-

ment itos gonduanicos da Bacia do Paraná (Subgrupo Itararé e Forma-

ção Rio Bonito) apresentam mergulhos de alto angulo.
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Para noroeste, o Lineanento de Ibaré tem sua continuidade in-

terroMplda pelos depósitos de cobertura do Fanerozóico, enquanto

que na direção sudeste parece InfletIr no sentido anti-horário. As

regiões de afloramento de granitóldes cortadas pelos arroios das

Palmas e Velhaco, posicionadas a SE de Lavras e sul da área cias

Hi nas do CamaquS, trariam multa luz à caracterização de tal feição

(fig. 91).

3. Modelo de EvoluçSo GeotectSnic» par» o Escudo Sul-rio-granden-

3.1. Aspectos Gerais

No início do presente relatório procuramos apresentar de for-

ma sintética a evolução dos conhecimentos sobre a geotectSnica das

rochas pré-cambrlanas do Rio Grande do Sul, em particular, e do

Brasil Meridional e Uruguai, no geral, constatando serem vários os

autores que sugeriram modelos de desenvolvimento, na grande maio-

ria calcados na teoria da Tectônlca de Placas (Ribeiro e Fantlnel,

1978; Jost e Bitencourt, 1980; Jost, 1981; Fragoso Cesar, 1980;

Fragoso Cesar et al.r 1982b; Issler, 1982 e 1983).

Para servir de base à apresentação e discussão dos dados geo-

cronológicos obtidos e interpretados de forma integrada com os

pré-exi«tentes, elegemos, por nos parecer mais adequado às infor-

mações e conclusões geológicas disponíveis, o modelo evolutivo

proposto por Fragoso Cesar et ai. (1982b), obedecendo, no geral, a

compartimentacSo estrutural por eles apresentada.

APÓS os levantamentos e estudos aqui abordados, deduz-se que
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tal modelo resiste ao, agora Maior, acervo de dados radlomêtricos

e estes permitiram UM Melhor ajuste dos MecanlsMos de 9erac5o das

rochas envolvidas, propiciou a correção e/ou o entendimento de al-

guns aspectos controversos e o detalhamento de fenômenos anterior-

mente vagos, indefinidos ou apenas delineados.

A diferença maior constatada reside na necessidade de recom—

partimentar-se o Escudo gaúcho, do ponto de vista geotectSnico,

suprimindo-se a área de exposição do Cráton do Rio de La Plata,

atribuindo ao Bloco Taquarembó a conotação de maciço marginal e

amp1iando-se, em conseqüência, os domínios do CinturSo Dom Feli-

ciano, com o Bloco SSo Gabriel passando a fazer parte de sua ba-

cia marginal.

Altera-se também o intervalo de tempo dentro do qual a faixa

orogênlca brasiliana do sul do país evoluiu, regi strando-se a ge-

ração de rochas desde 850 até 45© m.a. passados.

3.2. Estabelecimento do Quadro Cronoestratigráfico

As litologías transamazõnicas aflorantes no Escudo do Rio

Grande do Sul, associadas as unidades cronocorrelatas de Santa Ca-

tarina e Uruguai, permitem que se imagine para o Brasil Meridio-

nal, uma ampla área crustal desenvolvida no tempo mencionado, em

cuja borda oriental superpuseram-se fenômenos geológicos do Ciclo

Brasi1iano.

Acompanhando-se o quadro cronoestratigráfico estabelecido por

Basel (1983) para o Cinturão Dom Feliciano em Santa Catarina, per-

cebe-se que o mesmo pode ser aplicado para o prolongamento da en-



t Idade no Rio Grande do Sul, nos dois terços finais de sua histó-

ria evolutiva. Já que os eventos iniciais nSo foram lá reconheci-

dos. Denominaremos, de maneira informal e apenas para referência,

os estás'0* **« evolução do Ciclo Brasiliano no Rio Grande do Sul,

usando, para tanto, designações geográficas onde estes episódios,

pelo menos ao nível dos conhecimentos atuais, encontram-se melhor

representados.

0 fenBmeno orogênico sul-rio-grandense, do Proterozrfico Supe-

rior, como vislumbrado por este trabalho, é precedido por uma de-

posição plataformal, em margem continental passiva, identificada

pelo Subgrupo Cerro dos Madeiras, basal no Grupo Porongos, há mais

de 850 m.a. (fig. 114). Por volta desses tempos começa o fechamen-

to de um oceano proto-Atlântico, com subducçio de crosta oceânica

para sob a placa litosférica continental sul-americana, caracteri-

zando uma subducçSo do tipo B de Benioff. Como conseqüência. Ins-

tala-se na borda continental cavalgante, um arco magmático do tipo

Andino cujas rochas resultantes se deixam representar pelos grani-

tóides deformados da fase precoce (calei-alcalinos do tipo I

Cord IIheirano), representantes do Evento Piratlnl. Como feição as-

sociada a subducçSo e aos processos tectSnlcos em sistemas de ar-

co, implanta-se, a oeste, uma ampla bacia marginal que passou a

receber sedimentos elásticos e químicos, aos quais assocIaram-se

manifestaçSes magmáticas básicas, em especial a ocidente, e inter-

mediárias a ácidas a oriente, nas proximidades do arco vulcânico.

0 volume do magmatismo básico e ultrabásico desta fase de evolu-

cSo, normalmente abundante, parece ter sido pequeno, ou pelas

condições d'ictcis da crosta, ou por sua espessura elevada que nSo

permitiu um fraturamento intenso da mesma, graças a ajustes inter-

nos.



Por volta de 800 m.a. atrás, deu-se a col I«So das paleoplacae

que incluíam os erátons do Rio de La Plata e do Kalahari, consis-

tindo na primeira fase de deformação, quando foi gerada a Zona. de

Fraturas da Dorsal de Canguçu, uma sutura de colisão intraplaca

(subducção do tipo A de Ampferer) entre o arco magmático e a bacia

marginal, em cujo Interior posicionou-se a Suíte Cordilheira, do

tipo S, associada aos Augen Gnaisses Vigia, ambos granitóides sin-

colisionais (Fragoso Cesar et ai., em prep.). Os metamorfitos

conseqüentes devem ter desenvolvido sua primeira foliaçSo, enquan-

to as deposições sedimentares intercaladas a manifestações vulcâ-

nicas prosseguiam no âmbito da bacia.

Com o encurtamento e espessamento crustal, o arco magmático

evoluiu para o tipo Caledoniano e proporcionou a formação dos gra-

nitóides da fase principal (tipo I - Caledoniano) sin a pós-coli-

sional, resultante da fusão parcial da suite precoce e de possí-

veis rochas do embasamento (Evento Pinheiro Machado). Os efeitos

deste fenSmeno de colisão nSo «io claros no domínio da bacia mai—

ginal, mas registram-se em seus metamorfitos idades desta ordem

<fig. 95).

O incremento de rigidez na área do arco magmático e o pros-

seguimento dos esforços conflnantes produziram o fechamento da ba-

cia marginal, com a implantação da foliaçSo NE em todo o cinturão

e o estabelecimento da predominante vergência NU. Este parece ter

sido o principal evento tectono-termal acontecido (Evento Vila No-

va), produzindo o pico met amorfico nas seqUôncias supracrustais e

está evidente na figura 95, confirmando » importância do período

temporal compreendido entre 759 e 650 m.a..
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A esta época pertence o magmatismo sintectôníco de tendência

trondhjemítica e calei-alcalina do Complexo Vila Nova e, possivel-

mente, o vulcanismo de diferenciados máficos e ultramáfleos. EM

estágio tardl-tectSnleo, intercalado às seqüências elásticas e

químicas em processo depôsiclonal, associaram-se episódios ígneos

de caráter intermediário a ácido. Pode pertencer a esta etapa o

Anortosito Capivarfta.

0 soerguimento regional que se seguiu propiciou a colocação

de diápiros granitoídes ainda sob regime compressivo (núcleos dos

complexos São Sepé, Lavras, etc.>,derIvados do processo de subduc-

ção ou da fusão de material cruatal jovem (figs, ill, 112 e 113).

Contemporâneo ou ligeiramente subseqUente foi o início da deposi-

ção dos sedimentos molassóides, aos quais intercalam-se vulcani-

tos de composição shoshonítica (Formação Maricá). 0 Sienito Piqui-

ri pode representar uma das últimas manifestações magmáticas desta

fase.

Ao redor dos 550 m.a., observa-se um novo pulso tectSnico que

resultou em dobramentos de eixos de direção NE e planos axiais

mergulhantes para sudeste, correspondendo às primeiras deformações

dos depósitos molásslcos e à terceira fase do Cinturão Dam Feli-

ciano. Reativações inversas dos principais 1ineamentos, sugeridas

pelo padrão de decréscimo das Idades K-Ar, no sentido leste,

transversalmente ao arco magmátlco, e a colocação final de grani-

tóldes, agora em regime d intensivo (Suíte Dom Fellclano, no lado

leste; frações de bordo dos complexos de São Sepé e Lavras do Sul,

granitos Caçapava e Jaguar I, na bacia marginal, e Santo Afonso e

Saibro, na borda do maciço marginal hoje exposto) constituíram os

principais episódios desta fase (Evento Dom Feliciano). As gêneses
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destes corpos granitóides dos tipos I e/ou A pode ter se dado a

partir de refusoes crustais, de materiais mantélicos ou de Mate-

riais híbridos (figs. Ill, 112 e 113). 0 encerramento do pulso

aconteceu com as manifestações vulcânicas ácidas da Formação

Acampamento Velho (fig. 113), persistindo a acumulação malassóide

(Formação Guaritas).

Como atividade final registraram-se amplas inflexões descon-

tínuas, observadas com facilidade na seqüência molassólde tardia

(segunda fase deformacional nas molassas e quarta fase no cintu-

rão), acompanhadas de reativações transcorrentes nos principais

lineamentos. Magmatismo básico e ácido do tipo A, esparsos nos do-

mínios da bacia marginal (Granito da Ramada, vulcanitos do Cerro

Tupancí e microgranitos intrusivos do Complexo de Sao Sepé, figs.

Ill e 113) e do Batol ito Pelotas (veios e filões quartzo-f eldspá-

ticos) representam as últimas manifestações ígneas registradas, há

m.a. (Evento Tupancí/Ramada>.

Seguiu-se, então, o resfriamento regional e a estabilização

tectônica da área (Quadro CronoestratigráfIco - tabela 36).

4. Possíveis correlações de entidades gcotectSnicas na porçSo Me-

ridional do Escudo Atlântico * ajustes C M a Província Daaara.

As entidades geotect8nicas que compõem o quadro geológico do

Pré-Cambrlano na porção meridional do Escudo Atlântico afloram de

maneira descontínua, em parte recobertas por sedimentítos da Bacia

do Paraná, em parte por sedimentos Inconsolidados da Planície Cos-

teira do Rio Grande do Sul e o Uruguai, ficando difícil, às vezes,

a identificação e correlação de suas parcela*, sobretudo em se
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tratando dos terrenos ocidentais (fig. 116).

Entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai é clara a correspondên-

cia dos granitóides do Batólito Pelotas e das supracrustais da ba-

cia marginal (grupos Porongos e Lavaileja), uma vez que suas expo-

sições revelam uma continuidade -Física quase completa.

Os metamorfitos da Bacia Frontal (Fragoso Cesar et ai.»

1982a) ocorrem somente no Uruguai» nSo sendo conhecida qualquer

outra área ectinítlca em posiçSo geográfica similar. ou seja, a

leste do Batólito Pelotas (fig. 115).

Para norte, a partir de Porto Alegre, o que se observa é U M

ausência de exposições do embasamento até a altura de Tubarão (SC)

(fig. 116), agravada pelos parcos conhecimentos geológicos em dis-

ponibilidade para a fração meridional do Escudo Catarinense. A

porção setentrional desta unidade é a melhor conhecida, superpon-

do-se diversos trabalhos, entre os quais destaca-se o de Basei

(1985). Este autor relata que, no âmbito do Grupo Brusque, o mag-

matísmo do tipo 5 é o dominante, enquanto que internamente ao Cin-

turSo Dom Feliciano passam a prevalecer os granitóidês do tipo Ir

embora sejam ainda comuns os da primeira categoria.

Em ordem cronológica, Basei (op. clt.) relaciona, para a re-

gião, os granitóidês foliados indíferencI ados aflorantes a oeste

de Florianópolis, do tipo S e idade de 640 +- 20 m.a. e Ro de

0,708 a 0,711. Temporalmente similar é a Suíte Vaisungana (640 +-

20 m.a.; Ro => 0,711), também do tipo S. A Suíte Ouabiruba viria a

seguir, com t » 620 +- 20 m.a. e Ro variável de 0,712 a 0,721,

sendo também do tipo S. Para encerrar o estágio sin a tardi-tect8-
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nico. o autor menciona a Suite Sao Pedro de Alcântara, do tipo I e

idade da ordem de 600 +- 2O m.a., con Ro = 9,708. Relacionadas ao

estágio tardi a pós-tectSnico seriam as suítes Pedras Grandes (do

tipo Ir com Ro de 0,710 a 0,728) e Subida (tipo A, com Ro de 0.700

a 0,705), ambas com cerca de 540 +- 20 m.a..

Em outro trecho, o autor mencionado relata não ter obtido, na

área trabalhada, indicações da presença de materiais rochosos de-

rivados do consumo de placa oceânica, questionando a correiacSo

entre os terrenos cristalinos catarinenses e a porção oriental do

Rio Grande do Sul, alegando diferenças radiométricas superiores a

200 m.a. e diferenças geológicas, em se tratando dos tipos pet.ro-

gráficos tonaiítícos e quartzo-dior iticos nâo ocorrentes naquele

Estado.

Com base na associação litoltfgfca atribuída ao Bloco Encruzi-

lhada (para e ortognaisses Intrudidos por, pelo menos, duas gera-

ções de granlttfldes isótropos — Frantz et ai., 1984) e nas idades

radiométricas discutidas neste trabalho (620 +- 10 m.a. e Ro =

0,708 para os primeiros e 560 - 550 m.a. e Ro « 0,716 - 0,718 pa-

ra os últimos, sendo o mais Jovem correlacionável à Suíte Dom Fe-

liciano) é possível sugerir que no Estado de Santa Catarina aflora

um conjunto rochoso similar ao do Bloco Encruzilhada, ou seja, uma

associação de bacia marginal, onde os granitóides do tipo I (e.g.

Suíte Pedras Grandes) representariam aprffises do magmatismo desen-

volvido no vizinho batólito, à semelhança do que se dá com a Suíte

Dom Feliclano que intrude os metamorfitos da bacia marginal, no

Bloco Encruzilhada. Se é isto o que ocorre, o limite entre as en-

tidades geotectSnicas brasilianas (batólito - bacia marginal) po-

deria corresponder, na fração setentrional, à alternativa da figu-
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ra 116. Um dado que corrobora esta hipótese véu a ser as idades

da ordem de 700 M.a. conseguidas nos biotita gnaisses da Catinga e

na Faixa Ribeirão da Prata, a noroeste do cinturão, similares à-

quelas encontradas nas proximidades de Vila Nova, no Rio Grande do

Sul.

é preciso manter em mente a possibilidade de termos aflo-

rando, no sul do Escudo Catarinense, uma fração do Batolito Pelo-

tas representada pelos granitóides da fase tardia (Suite Pedras

Grandes - SC a Suíte Dom Fellciano - RS).

Ferrando e Fernandez (1971), baseados em Hart (1966) e Um-

pierre e Halpern (1971), asseguram que na metade ocidental do Es-

cudo Uruguaio os granitóides sintectônicos têm idades compreendi-

das entre 2.100 e 2.040 m.a., com o único granitóide pós-tectônico

datado em 1.995 m.a. (valores temporais corrigidos para ARbB7 -

1,42 y. 10"11 ano"1, seg. Steiger e Jãger, 1977). Nas proximidades

da faixa brasiliana, a leste, a obtenção de idades se torna difí-

cil, com tendências a valores menores e significativa indetermina-

ciío por dispersão dos pontos analíticos. Como exemplos, mencionam

os granitóides de Nico Peréz e Cerro Colorado, cujas análises po-

sicionam-se entre os segmentos isocrônicos de 1.700 e 2.000 m.a.,

e os granodlorítos de Soca, com valores de 1.600 m.a., além das i-

dades brasilianas de cerca de 580 m.a. em migmatltos e granitos

intrudidos. A conclusão dos autores é a de que a região de Nico

Peréz (fig. 115) deve ter sido afetada cm distintos graus pela o-

rogênese brasiliana contígua, mas o caráter cratônico continua

preservado. Esta zona de influência do ciclo mais Jovem parece es-

tar inclusa no triângulo delimitado pelas falhas que ligam Píriá-

polls a Sarandí dei Yí (S.Y.) e Fray Bentos a valentines (V.)
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(figs. IIS e 116).

Ao norte do fmlhameto Fray Bentos - Valentines. Boss! (1983)

descreve» tentativãmente, um núcleo prlMltlvo, do qual também fa-

ria parte a "ilha cristalina" de Rivera <fig. 115). Segundo o

cientista» a falha de direção leste-oeste representa o bordo meri-

dional de ocorrência de piroxenitos e quartzitos augíticos, além

de separar fragmentos crustais estruturalmente distintos <N7#2E

para as rochas geradas no Ciclo Orogênlco Antigo e N792W para as

demais situadas ao norte). EM adição. Menciona que há diferenças

do ponto de vista econÔMico, encerrando o " Núcleo Primitivo" pos-

síveis jazi went os de ouro» ferro e namores intensinentc recrista-

1izados.

Como vinos nos itens 2.1. e 2.2. deste capítulo, a "ilha

cristalina" de Rivera e o Bloco Taquarembrf representam frac?es

crystals onde afloram metagranitá ides transamazônicos, COM foTla-

çao NU» Intimamente associados a granltóides brasilianos» geral-

mente isátropos, com idades variáveis entre 65* e 55* M.a.» sendo

que estes últimos podem superar em área os primeiros. Por simila-

ridade geológica, Bossi <op. cit.) correlaciona os metamorfitos e

granitóides da "Ilha" de Rivera aos da regi ao'de Valentines. Embo-

ra não haja dados quantitativos relativos a esta última região» as

mesmas foram» neste trabalho» reunidas, pelos Motivos Já expostos

nos itens mencionados e em caráter tentativo» na entidade Maciço

Marginal.

0» depósitos molasstfides sediment ares e vulcano-sedimentarc*

dos grupos Itajaf (SC), CamaquS (R8) e formac9es Piedras de Aft lar

e Sierra de Animas (Uruguai) parecem ser temporalmcntc correia-
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tos, «as a conotacSo de Antefossa Molássica sé pode ser aplicada

para as acumulações das extremidades norte e sul.do Cinturão Doa

Feliciano. No Estado do Rio Grande do Sul. a disposição da nolassa

no contexto geotectSntco caracteriza, diferentemente, una Intra-

fossa.

Por outro lado, a conpartfwentaçSo geotectSnica e os estágios

de evolução estabelecidos para a porção neridional do Escudo A-

tlântico revelan un notável e significativo ajuste geológico e

geocronológico con os terrenos do sudoeste da África.

Kroner (1982), en base a dados Rb/Sr, denonstrou que a histó-

ria evolutiva do Cinturão Danara (tab. 37) foi consideravelmente

na is longa do que a da naior ia dos cinturões fanerozóicos conheci-

dos, tal cono Já enfatizado para o Cinturão Don Feliciano. A simi-

laridade tenporal entre os dois orógenos não se restringe à dura-

çSo total do episódio dlastróflco, nas é tanbén evidente a equi-

valência dos pulsos de magmagênese e de deformação registrados nos

domínios de anbas as áreas. Assim* seriam correspondentes, respec-

tivamente, os eventos Palmental - Pinheiro Machado, Usakos - Vila

Nova, Salem - Dom Feliciano e, por fim, Alasklto - Tupancí/Ramada,

como se deduz da observação conparada das tabelas 36 e 37. Corre-

1 ativo ao Evento Piratini, Kroner (op. clt.) não especifica qual-

quer episódio termal, mas menciona a Intrusão de sienito e vulca-

nismo ácido como manifestações magmátlcas pré-orogênicas.

0 conjunto de entidades geotectônicas fica completo com a

justaposição dos continentes sul-americano e africano, ap.ós o tra-

balho de Hartnady et ai. (198S), que, ao sumarizarem a evolução

crustal do SW da África nos tempos do Proterozóico, afirmam que
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reconstrucões paleomasnéticas para os crátons do Kalahari e do

Congo são sugestivas da existência, no Pré-Canbriano Superior, de

ua oceano (denominado Adamastor) a separar tais fragmentos crus-

tais, prologando-se e anpllando-se para sul até a Província Tran-

santártica (fig. 117).

A origeM e o posterior fechamento desse oceano, ao longo da

sutura oflolítica representada, de forna quase contínua, pelas

faixas de corpos anfiboliticos e metabasálticos do entorno oci-

dental do Cráton do Kalahari (fig. 118), são fenômenos aos quais

recorrem os mencionados autores para explicar uma série de aspec-

tos até então controvertidos na evolução geotectônica dos cintu-

rões Damara, Gariep e Saldanla. A subducção da 1itosfera oceânica

para sob o Cráton do Rio de La Plata, no processo de fechamento do

•ar Adamastor, é que motiva a InplantacSo do arco nagnático hoje

representado pelas exposições profundas do Batolito Pelotas.

5. Recomcndacies Finais

A história evolutiva e as entidades tectSnicas que compõem os

terrenos pré-cambríanos do Escudo Sul-rio-grandense, tal COMO di-

visadas neste relatório, basearam-se, essencialmente, como visto

nos capítulos anteriores, em dados radiométricos obtidos através

dos métodos K-Ar i* Rb-Sr, sendo quantitativamente pouco expressi-

vos os resultados advindos de outros sistemas isot épicos. 0 acervo

geocronológico hoje disponível para a área mencionada soma cerca

de cinco centenas de análises. Uma parcela importante deste total

tem que ser entendida como Idades Mínimas (K-Ar) dos materiais ro-

chosos investigados, significando épocas de resfriamento, fenômeno

geológico associado aos levantamentos cpirogenéticos regionais.



-21*-

cuja posição no tenro precisa ser também detéminada.

A fracSo uaior é de idades Rb-Sr, convencionais ou isocrSni-

cas, «as os resultados foru, em 9rande parte, conseguidos de con-

juntos de rochas nea seupre cogenéticas, considerados, portanto,

coao valores de referência. Apesar disso, a obtenção de idades

similares, pela construçSo de numerosos diagrama» isocrínlcos.

derivados de grupos de Mostras provenientes de áreas distintas

de una Mesna unidade litodêmica. nos leva a crer que tais cifras

teaporais são Merecedoras de crédito e têm o significado genético

a elas atribuído quando das Interpretações correspondentes.

Estamos convencidos de que o quadro temporal ora apresentadz

encontra-se estabelecido nos seus temos atais gerais e não deverá

sofrer no futuro alterações significativas. Há, no entanto, muito

por fazer no sentido de aprimorar ou refutar os Modelos de evolu-

ção geotectenica propostos para a regiSo por vários autores e de-

finir COMO verdadeiras ou falsas hipóteses até agora apenas deli-

neadas.

Prosseguir nar aplicação dos Métodos K-Ar ou Rb-Sr passa a ter

sentido somente no caso de levantamentos slstemát icos para o en

tendi wento da história térmica de áreas definidas ou na obtenção

de valores isocrônicos de amostras consangUíneas associados a um

perfeito controle das relações estruturais das 1Itologias estuda-

das, a semelhança das investigações realizadas na área de Vila

Nova. Este deve ser o procedimento nos estudos a terem realizados

nos domínios do Batolito Pelotas, onde, em um mesmo afloramento,

sao observados vários pulsos magmáticos que podem estar tcmporal-

mente separados por dezenas ou centenas de milhões de anos. Como
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de tipos petrogrãficos torna inviável a associação dos usaos eu

UM UM único diagraaa isotópico.

Fenômenos 9eolÔ9Ícos COMO a época da diferenciação a partir

do aanto e acresção à crosta, o teMpo de residência na litosfera,

os graus e tipos de contaminação, a passage* dos aagaas precurso-

res por ciclo sedisentar anterior ou retrabalhaaentos por superpo-

sição de evento orogênico sSo Inforaacees compleMentares que pode*

ser conseguidas pela combinação de duas ou Mais Metodologias geo-

cronológicas. EM conseqüência, recoiendaiios a obtenção de UM núme-

ro Maior de dados Pb-Pb, U-Pb CM zircies e SM-Nd, este sobretudo

para o estabeleciMento das idades dos conjuntos Máficos e ultraMá-

ficos do oeste que, por Inadequação dos teores de Rb e Sr, não fo-

raa ainda conhecidas e pode* estar relacionadas a Mais de UM epi-

sódio MagMático*

GostariaMos que os pensaMentos aqui expressos fossem tomados

apenas COMO alternativas possíveis e que ficasseM sujeitos a in-

vestigações ulter lores COM O intuito de Melhor conhecer e beM uti-

lizar os parâmetros e o potencial geológicos do Escudo Sul-rio-

grandense. AsSUM ir alguMas das idéias discutidas neste trabalho

implica em alteração de conceitos vigentes» ei reforMui ações de

cunho estratigráficor em Mudanças nas orientações de futuros tra-

balhos geológicos e na Modificação da estratégia de prospecção de

recursos econômicos.
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