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RESUMO

Este trabalho foi realizado com o objetivo de se

posicionar no tempo geológico as rochas e os eventos raetamórficos

das principais unidades pré-cambrianas da porção leste-sudeste do

Estado de São Paulo, bem como, com base em estudos isotõpicos de

Sr e Pb caracterizar a evolução pré-cambriana da crosta continen-

tal nessa região. Para tanto, foram utilizadas análises radiomé-

tricas pelos métodos Rb-Sr e Pb-Pb em rocha total, U-Pb em zir-

cões e K-Ar em concern..ados separados de minerais.

A região de estudo é dividida em cinco terrenos a-

lôctones separados por falhamentos transcorrentes e de empurrões,

que são os seguintes:

- Domínio I tapira-Amparo: composto por núcleos de rochas migmatí-

ticas e ortognáissicas e seqüências metavulcanossedimentares e

metassedímentares.

- Domínio Piracaia-Jundiaí: Constituído por rochas migmatíticas e

granulíticas relacionadas a formação de nappes.

- Domínio São Roque: trata-se de uma seqüência vulcanossedimentar

de composição toleítica e de fundo oceânico com deposição nredo

minantemente em ambiente de águas não profundas.

- Domínio Embú: composto de rochas migmatíticas associadas a se-

qüências supracrustais.

- Domínio Costeiro: constitue-se de terrenos metamórficos de mé-

dio a alto grau (gnaisses e migmatitos) e granitos com charno-

quitos associados.

- 0 Domínio Itapira-Amparo teve seu primeiro frag-

mento crustal formado próximo a 3.4 b.a., um evento vinculado ao

Arqucano tardio formador de ortognaisses cm 2.6-2.5 b.a. c um pro-

cesso geodinâmico formador de rochas importante,durante i oroge-

nia transamazônica (2.2-1.9 b.a.) envolvendo componentes matemáti-

cos originárias tanto da crosta continental como -'o n.into supe-

rior. Alem disso caracterizou-se também o desenvolvimento de se-
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qtiências supracrustais principalmente em torno de 1.400 M.a., e

durante o Proterozoico superior ocorreram processos de fusões par

ciais localizados da crosta continental.

- No Domínio Piracaia-Jundiaí a idade mais antiga

caracterizada em rochas do embasamento foi a idade Pb-Pb em ro-

cha total nos granulitos de Socorro, de 1.400 M.a. interpretado

como a época de formação de tais rochas. Também neste domínio foi

detectado um evento formador de rochas no Proterozoico Supe-

rior, entre 300 e 600 M.a. vinculado a migmatizações e formação

de granitos.

- No Domínio São Roque, o pacote inferior da se-

qüência vulcanossedimentar homônima começou a sua deposição em

torno de 1.300 M.a., sofrendo metamorfismo próximo a 1.100 M.a.

Após esta fase ocorreu, provavelmente nova sedimentação c poste-

rior metamorfismo entre 800 e 700 M,a. e atividade granítica pós-

-tectônica dentro do intervalo de tempo 700-550 M.a.

- No âmbito do Domínio Embú foram caracterizados e

ventos geodinâmicos formadores de rocha em 2.500, 1.S00 e 750 M.a.,

sendo que o último registra a época sintectônica do tectonismo vin

culado ao Proterozoico Superior. Os granitóides pós-tectõnicos re

gistraram idades entre 700 e 600 M.a. principalmente.

- No Domínio Costeiro, as rochas características

da crosta inferior indicaram idades de fornação de rochas entre

650 e 600 M.a., a partir de retrabalhamento de rochas pre-existen

tes e as manifestações graníticas posteriores ocorreram próximo a

550 M.a.

- De uma forma geral os granitóides intrusivos nos

cinco domínios decrescem em idades no sentido do Domínio Piracaia

-Jundiaí para o Costeiro, conforme o rumo de NW para SI:.

- As evidências e isotópicas de Sr e ?b sugerem

que os granitóides intrusivos estudados Ua área cm estudo são for_

mados por processos de fusão parcial da crosta continental infe-
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rior ou superior, não envolvendo em seus respectivos mac,nas paren

tais componentes significativos do manto superior.

Os estudos geocronológicos realizados, aliados is

informações geológicas existentes nos permite estimar que os pe-

ríodos de tempo principais formadores de rochas na área em estudo

foram entre 1.5-1.3 Ga. e 0.75-0.55 Ga. Entretanto estes interva-

los de tempo não correspondem aos principais períodos de forma-

ção de crosta continental, porque as orogenias do Proterozóico Me

dio e Superior envolveram predominantemente materiais reciclados

da crosta continental.
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ABSTRACT

Pb-Pb and Rb-Sr whole rock isotope systernatics and

U-Pb on zircons method analyses are reported for rocks from the

southeastern part of São Paulo staf The isotopic studies on gran

itic intrusions, orthogneissic rocks and migmatitic terranes, in

this area, provides an important indication of the age and nature

of the continental crust.

This region include five major differents allochr

thonous tectonic terranes separated by thrust and strike slip

faults. These suspect terranes are:

- Amparo-Itapira Domain: Metassedimentar/ and metavolcanossedi-

mentary sequences, which outcrop in the nucleous of the nappes,

of the archean ortognaissic and migmatitic rocks.

- Piracaia-Jundiai terrain: p.ranulitic and migmatitic rocks re-

lated to the mass overthrusts.

- São Roque Domain: Mid-Proterozoic volcanossedimentary sequences,

with tholeiitic composition of shallow-oceanic environment.

- Embu Terrain: Late Proterozoic .supracrustal rocks associated

with archean and mid-proterozoic migmatitic terranes.

- Costeiro Domain: Late Proterozoic granites and migmatites with

charnoquitic rocks.

Approximately 300 Ar,Sr and Pb isotopic age deter-

minations have been considered in this paper, categorized as to

reliability and significance. The history revelead is episodic,

with distribuition patterns within episodes very well defined.

The observed geological history for each terrain

are: the Amparo-Itapira domain has a history dating back to 3.4

Ga. rind since 2.6 to 2.5 Ga. and 2.2 to 1.9 Ga. geodynamic epi-

sodes of crust-format ion occurred involving both mantle-derived

magmas and reworking of older material. Supracrustal sequences de

vclopcd durin? the Mid-Protcrozoic time (1.-! Ga.), and, in the
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Late Proterozoic (-650 M.a.) minor crustal partial melting proc-

ess occurred.

In the Piracaia-Jundiai terrain, the granulitic

rocks yelded Pb-Pb whole-rock age around 1.4 Ga. suggesting deri-

vation from reworking of crustal material. Late Proterozoic ages

were obtained for the migmatites and post-tectonic granites.

The metavolcanic-sedimentary sequentes within the

São Roque Geologic Domain developed during the time period 1.8 to

0.7 Ga. and comprise two metamorphic superimposed episodes (1.4

and C.8 Ga.). The post-tectonic granitic activities occurred be-

tween 700-550 M.a. Within the Embu terrain, ancient protholit frag

ment was identify with an age at least 2.5 Ga. and two migmati-

zation and granitization episodes were superimposed at 1.5 Ga.

and 750 M.a. All the metamorphic rocks of the Costeiro Domain de-

veloped in the Late Proterozoic time, with syntectonic phase a-

round 650 M.a. This geological process implies recycling of crus-

tal material.

The 1.000 to 550 M.a. range has been obtained for

the intrusives granitoids. Generally these rocks are progressive

younging from the Amparo-Itapira Domain (1.000-850 M.a.) in the

NW, towards to the Costeiro Terranes (550 M.a.) in the SW. The

studied granitoids of this area have Pb and Sr isotopic composi-

tions which indicate crustal sources: lower and upper crust or a

mixture of upper plus lower crust.

The Sr and Pb isotopic evidences, which has been

used as a petrogenetic indicator, together with the available ge-

ological information provide to estimated that the main periods

of rock-formation episodes in this area occurred during the time-

-period 1.5-1.3 Ga. and 0.75-0.55 Ga.

Although the Mid and Late Proterozoic were a

od of a large amount of rocks were formed in this area, they were

not a major crust-forming period, because these rocks arc mainly

constituted by recycled continental crust.
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1.1. INTRODUÇÃO

O autor iniciou-se nas pesquisas geocronologicas
em janeiro de 1976, quando contratado pelo Projeto Radar da Ama-
zônia (RADAM), posteriormente denominado do Projeto RADAMBRASIL,
com a finalidade de participar do programa de apoio geocronoló-
gico aos mapeamentos geológicos regionais na escala ao milionesi_
mo realizados pelo Projeto nas regiões Amazônica e Centro- Oeste
do Brasil. Para tal empreendimento o autor começou a participar
das atividades de pesquisa, nos Laboratórios do Centro de Pesqui
sas Geocronologicas do Instituto de Geociências da Universidade
de São Paulo, como também dos trabalhos de campo realizados pelo
referido projeto até julho de 1984, quando, então, foi contrata-
do em tempo integral como Professor Assistente do Departamento
de Geologia Geral do IGUSP.

Neste período o autor acumulou experiência sufici^
ente na aplicação da geocronologia em mapeamentos de áreas pré-
cambrianas, com a finalidade de estabelecer a estratigrafia des-
sas rochas, bem como a evolução crustal das regiões estudadas.
Neste sentido o autor considera-se apto a desenvolver o trabalho
proposto.

A tendência de se aplicar estudos geocronológí-
cos, envolvendo tanto cálculo de idades como estudos de evolução
isotópica de Sr, nos trabalhos de mapeamento geológico regional
no Brasil, começou no início da década de 1970 com o então Proje
to R/ IAM, na região amazônica e depois estendido para todo o ter
ritórin nacional através do Projeto RADAMBRASIL. Posteriormente
a Secrt"v-ia de Minas do Estado da Bahia aplicou esta ferramen-
ta nos programas de mapeamento geológico daquele Estado. A apli-
cação desta ferramenta deveu-se ao crescimento da importância da
geocronologia no estabelecimento da estratigrafia em áreas pré-
cambrianas polimetamórficas e policíclicas, como também na deter
minação da fonte dos magmas parentais das rochas ígneas c ortom£
taiaórficas c dos ambientes tectônicos formadores de rochas.



Este trabalho foi realizado com o objetivo maior
de se posicionar no tempo geológico a evolução metamôrfica das
principais unidades pré-cambrianas da porção leste-sudeste do Es
tado de São Paulo, estabelecer as idades das diversas rochas que
constituem a área e.com base em estudos isotópicos de Sr e Pb ca
racterizar a evolução da crosta continental nessa região durante
o pré-Cambriano.

Para atingir tais objetivos contou-se com o apoio
do Centro de Pesquisas Geocronolõgicas da Universidade de São
Paulo, do Laboratório de Geologia Isotópica do Departamento de
Ciências da Terra da Universidade de Oxford (Inglaterra), onde
o autor realizou um estágio em 1983, e do Laboratório de Geocro-
nologia do Departamento de Geologia da Universidade de Kansas
nos Estados Unidos da América. Além do apoio laboratorial foi
muito importante para a confecção deste trabalho o desenvolvimen
to do conhecimento geológico do pré-Cambriano do Estado de São
São Paulo ocorrido nos últimos anos.

A parte sudeste do Estado de São Paulo tem sido
objeto de vários estudos geológicos de detalhe, principalmente a
pós o início do Programa de Desenvolvimento de Recursos Minerais
(Pró-Minêrio), que propiciou o mapeamento geológico de várias fo
lhas na escala 1:50.000, executado por diversas empresas e insti^
tuições do Estado, que geraram uma quantidade apreciável de tra-
balhos científicos que contribuiram de uma forma marcante para o
avanço no nível do conhecimento geológico das áreas estudadas.En
tretanto, ao contrário de outras regiões do Brasil, os estudos
geocronológicos não acompanharam essa evolução científica, sendo
clara a necessidade de estudos isotópicos de detalhe para comple
mentar os trabalhos geológicos já realizados.

Justamente com o objetivo de preencher essa lacu-
na geocronolõgica, pelo menos parcialmente, com análises isotó-
picas pelas metodologias Rb-Sr em rocha total, Pb-Pb em rocha to
tal, U-Pb em zireões e K-Ar em concentrados de minerais separa-
dos foi concebido este trabalho.
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1.2. LOCALIZAÇÃO DA AREA

A área abrangida pelo presente trabalho situa- se
na porção sudeste do Estado de São Paulo, estando incluida den-
tro do polígono formado pelos meridianos de longitude oeste 47°30'
e 45°25* e pelos paralelos de latitude sul 22°30' e 24°00' (Figu
ras 1 e 2). As toponímias da área, incluindo as principais cida-
des, estradas e drenagens estão representadas na figura 2.

Em termos cartográficos a região em estudo está
incorporada na folha ao milionésimo SF-23-24 Rio de Janeiro/Vitó
ria e abrange totalmente ou parcialmente as seguintes folhas pia
ni-altimêtricas na escala 1:50.000, cuja distribuição geográfi-
ca encontra-se na figura 3:

1-SF-23-YC-V-3 - Jurupará

2-SF-23-YC-V-4 - Juquitiba

3-SF-23-YC-VI-3 - Embu Guaçu

4-SF-23-YC-VI-4 - Riacho Grande

5-SF-23-YD-IV-3 - Santos

6-SF-23-YD-IV-4 - Bertioga

7-SF-23-YD-V-3 - Ilha Monte do Trigo

8-SF-23-YD-V-4 - Maresias

9-SF-23-YD-V-2 - Pico do Papagaio

10-SF-23-YD-V-1 - Salesôpolis

11-SF-23-YD-IV-2 - Mogi das Cruzes

12-SF-23-YD-IV-1 - Suzano

13-SF-23-YC-VI-2 - São Paulo

14-SF-23-YC-VI-1 - Itapecerica da Serra

15-SF-23-YC-V-2 - São Roque

16-SF-23-YC-V-1 - Sorocaba
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Fig. I - LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA AREA EM ESTUDO
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17-SF-23-YD-II-1 - Paraibuna

18-SF-23-YD-II-3 - Jacarcí

19-SF-23-YD-I-4 - Santa Isabel

20-SF-23-YD-I-3 - Itaquaquecetuba

21-SF-23-YC-III-4 - Guarulhos

22-SF-23-YC-III-3 - Santana do Parnaiba

23-SF-23-YC-II-4 - Cabreüva

24-SF-23-YC-II-3 - Itu

25-SF-23-YD-II-2 - Taubaté

26-SF-23-YD-II-1 - São José dos Campos

27-SF-23-YD-I-2 - Igaratá

28-SF-23-YD-I-1 - Piracaia

29-SF-23-YC-III-1 - Atibaia

30-SF-23-YC-III-1 - Jundiaí

31-SF-23-YC-II-2 - Indaiatuba

32-SF-23-YC-II-1 - Salto

33-SF-23-YA-VI-4 - Bragança Paulista

34-SF-23-YA-VI-3 - Valinhos

35-SF-23-YA-V-4 - Campinas

36-SF-23-YA-V-3 - Americana

37-SF-23-YA-VI-2 - Socorro

38-SF-23-YA-VI-1 - Amparo

39-SF-23-YA-V-2 - Cosmópolis

40-SF-23-YA-V-1 - Limeira

41-SF-23-YA-III-4 - Águas de Lindôia

42-SF-23-YA-III-3 - Mogi Guaçu

43-SF-23-YA-II-4 - Conchal

44-SF-23-YA-II-3 - Araras
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O acesso para a área e no seu interior é facili-
tado pelo grande número de rodovias, estradas secundarias e vici^
nais que seccionam toda a região. A drenagem é constituída prin-
cipalmente pelos rios Tietê, Paraíba, Sorocaba, Atibaia e Jagua
ri, estes dois últimos afluentes do rio Piracicaba e também pe-
los reservatórios de Guarapiranga, Billings, Jaguari, Santa Bran
ca, Paraitinga, Paraibuna e Ponte Nova.

Geomorfologicamente a região em estudo inclue
seis domínios distintos conforme Gatto et ai. (1983), que são a
saber: Escarpas e Reversos da Serra do Mar, Planalto de Amparo,
Mantiqueira Meridional, Planalto de Paranapiacaba. Depressão Pau
lista e Vale do Paraíba do Sul. A distribuição geográfica destes
domínios encontra-se esquematizada na figura 4.

1.3. METODOLOGIA DOS TRABALHOS

A metodologia seguida pelo autor para a confec-
ção deste trabalho consistiu de três fases distintas. Na primei-
ra foi realizado o levantamento das informações geológicas e geo
cronológicas disponíveis na literatura para a área em estudo.com
a finalidade de se estabelecer os alvos para os estudos radiomé-
tricos. A segunda fase consistiu de trabalhos de campo visando a
coleta de amostras para as datações e na terceira fase foram rea
lizadas as analises radiométricas e a interpretação dos resulta-
dos cm diagramas apropriados em conjunto com os dados pré- exis-
tentes.

Em termos de coleta para processamento geocrono-
lógico, foram obtidas várias amostras por afloramento com peso
aproximado de 1 a 2 kg cada, que não apresentavam alteração in-
tempérica a vista. Para tanto, preferencialmente, coletou-se a-
mostras em pedreiras, onde as exposições eram melhores,

A preparação das amostras seguiu a rotina estabe
lecida para cada metodologia radiometrica a ser empregada, ou se
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ja britagem e quarteação dos exemplares para todas as metodolo-
gias, pulverização em moinho de bolas com cápsulas revestidas de
Mo para as amostras a serem datadas em rocha total por Rb-Sr e
Pb-Pb. Para as amostras datadas pelo método K-Ar, foram separados
concentrados minerais (biotitas, plagioclásios e anfibólios) nas
granulações 60/100 mesh e 100/150 mesh. Algumas amostras contudo,
pela impossibilidade de separação de minerais, foram analisadas
em rocha total, na granulação 35/60 mesh. Por fim para as amos-
tras datadas pelo método U-Pb, foram separadas várias frações com
granulações entre 100 a 200 mesh, com grau de magnetismo distin
to.

1.3.1. Rubídio-Estrôncio

A maior parte das análises geocronologicas realiza
das neste trabalho foram pela metodologia Rb-Sr, e o conjunto to-
tal dessas análises foram realizados no Centro de Pesquisas Geo-
cronologicas do Instituto de Geociências da USP.

A seleção de amostras a serem datadas foi realiza-
da com base na relação Rb/Sr, sendo escolhidas as amostras cogené
ticas que apresentaram os valores mais diferentes entre si, com a
finalidade de se obter uma boa distribuição espacial nos diagra-
mas isocrônicos.

A dosagem de Rb e Sr foi efetuada por fluorcscên-
cia de Raios X, utilizando-se de um aparelho Philips com tubo de
molibdenio ou tungstênio, e com padrões de referência PCC-l.GSP-l
e DTS-1. Para as amostras selecionadas efetuaram-se dosagens quan
titativas com correções de background. Para os valores situados
dentro do intervalo 500 e 50 ppm, os erros estimados são da ordem
de 1%. Para os valores fora deste intervalo o erro é maior e por
isto não utiliza-se este método de dosagem e sim a técnica da di-
luição isotópica, com spikes enriquecidos em Rb e Sr , confor-
me as técnicas descritas em Kawashita (1972).
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Apõs esta fase as amostras são atacadas quimica-

mente em cadinhos de teflon, com HF e HCLO^ a quente durante 12

horas. Apôs a liberação dos elementos químicos da amostra, o Rb

e o Sr são separados por passagens da solução em colunas com re-

sinas do tipo Dowex S0w-X8, 2C0 a 400 meshes em meio clorídrico.

As análises espectrométricas foram obtidas a partir da deposição

em monofilamento e com a adição de H,PO., utilizando-se de um a-

parelho Varian MAT, tipo TH-5 de fonte sólida, cujas caracterís-

ticas encontram-se descritas em Torquato (1974) , sendo que foi

modificado a partir de 1983, onde foi acoplado "on line" ao mi-

crocomputador HP-9825 B conforme discutido em Kawashita et ai.

(1983).

87 8fi
Os valores da razão Sr /Sr foram normalizados

86 88

para a relação Sr /Sr s 0,1194, as demais constantes utiliza-

das nos cálculos das idades são aquelas recomendadas por Steiger

e Jaeger (1977):

XRb = 1,42 x IO"
11 anos"1

Para os cálculos de diluição isotôpica utilizou-se

(Rb85/Rb87)N - 2,5926 + 0,0037

87 86
Os valores obtidos de Sr /Sr nos padrões inteir

nacionais NBS-1 e Eimer Amend no período em que as análises es-

pectrométricas foram realizadas são os seguintes:

NBS - 987 (SrN) m Eimer Amend

0,71024 •_ 0,00024 Yj - 0,70809 + 0,00070

0,71030 • 0,00012 YJJ » 0,70836 • 0,00069

0,71015 + 0,00018 Yj » 0,70834 • 0,00134

0,70030 • 0,00018 Y n « 0,70833 • 0,00080

0,71029 • 0,00021 Yj = 0,70806 + 0,00053

0,71020 ^ 0,00013 Y - 0,70798 • 0,00041

Yj - 0,70773 l 0,00086

YJJ - 0,70813 • 0,00056
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1.3.3. Chumbo-Chumbo

As análises isotópicas por essa metodologia foram

realizadas no Age Laboratory do Department of Earth Science

da Universidade de Oxford sob a coordenação dos Profs. S. Moorbath

e P.N. Taylor em junho de 1983, durante estágio do autor nesse Ia

boratÕrio. As amostras foram analisadas cm rocha total c em con-

centrados de feldspatos.

Cerca de 0,2 gramas de amostras são atacadas em bom

bas de Teflon com HF concentrado. A separação do Pb nas amostras

de rocha total foi feita através do método da eletrodeposiçao du-

pla, descrito por Arden e Gale (1974), com posterior deposição a

mostrai em monofilamento de Rênio, empregando-se H,PO^ e silica

gel. Já para as amostras de feidspatos e algumas em rocha te tal

realizadas nos anos de l1 35 e 1986, a separação do Pb foi eit;

em microcoluujis àc Teflon ;o:.i resina aniônica AG 1X8, e;;t me i •> br^

mídrico.

As medidas isotópicas de Pb foram obtidas em e^pec-

trômetro de massa automatizado de fonte sólida, VG isomass 54 E.

As técnicas de representação gráfica e interpretação dos dados

Pb-Pb, bem como os cálculos de idades, encontram-se descritos em

Taylor et ai. (1980).

Os parâmetros utilizados nos cálculos foram:

X238U = 0,155125 X IO'9 anos"1

A235U » 0,98485 X IO"9 anos"1

238U/235U u 1 3 7 < 8 8

Idade da Terra » 4,57 X IO9 anos

Composição Isotópica do Pb primordial na Troilita Canyon Diable:

2O6í>b/2O4l'b = 9,307
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207Pb/204Pb - 10,294

208Pb/204Pb = 29,476

1.3.4. Urãnio-Chuabo

As análises U-Pb foram realizadas cm concentrados
de zircão nos Laboratórios de Geocronologia da Universidade de Kan
sas (EUA), sob a coordenação do Prof. R.Van Schmuss, segundo as
normas de rotina daquele laboratório. A separação dos concentra-
dos de zircões foi realizada no Centro de Pesquisas Geocronológi-
cas da USP, através de separador eletromagnético tipo Frantz e
meios densos, com Bromofórmio e Iodeto de Metileno.

As constantes utilizadas de decaimento foram as re-
comendadas por Steiger e JSgger (1977) :

) s 1,5512S X IO'10 anos"1

X(U 2 3 5 ) - 9,8485 X IO"10 anos"1
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CAPlTULO 2

UTILIZAÇÃO DOS IS0TOPOS DE Sr e Pb COMO INDICADORES DE FONTES
DE MAGMAS
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2.1. INTRODUÇÃO

Atualmente tem sido muito grande a utilização dos ^

sÕtopos de Sr, Pb e Nd como traçadores petrogeneticos, e indica-

dores indiretos de ambientes tectônicos formadores de rochas. Is-

to pode ser feito principalmente através de estudos sobre a geo-

química isotópica desses elementos cm conjuntos de rochus ígneas

ou ortometamorficas.

Taylor et ai. (1984) caracterizam os seguintes pro-

cessos e mecanismos principais para a formação de magmas possí-

veis de serem diferenciados através de estudos isotôpicos:

- fusão parcial de materiais do manto superior e/ou

crosta básica oceânica;

- cristalização e diferenciação por fracionamento

de magmas derivados do manto superior e/ou crosta básica;

- fusão parcial da crosta continental;

- assimilação pelo magma de componentes crustais en

riquecidos em elementos incompatíveis.

Os isdtopos de Sr, largamente utilizados no Brasil,

através das determinações da composição inicial Sr /Sr de um

dado conjunto de rochas cogenéticas, conseguem distinguir clara-

mente, se um magma foi formado a partir de fusão parcial da cros-

ta continental superior ou derivou-se diretamente do manto supe-

rior ou de fusão parcial da crosta granulítica inferior empobreci

da em Rb, não podendo, entretanto, se diferenciar entre os dois

últimos processos. Estudos petrogeneticos têm demonstrado que ro-

chas (jranulíticas que sofreram severa perda de U e Rb durante os

processos metamôrficos, se fundidas hoje, produziriam magmas com

baixos valores da razão Sr /Sr , da ordem de 0,703 a D ,705, não

claramente distintos dos valores atuais obtidos para o manto supe

rior (Taylor et ai., 1984).



-18-

Ao contrário do sistema Rb-Sr, o comportamento geo-

químico de U, Th e Pb na crosta continental inierior ê claramente

distinto do manto superior, onde a razão U/Pb ê maior, de tal mo-

do que a evolução isotõpica do Pb radiogênico na crosta inferior ê

severamente retardada em relação ao manto. Devido a esta distribu

ição preferencial ê possível, utilizando-se os isõtopos de Pb,

distinguir uma fonte raagmãtica entre manto superior e crosta gra-

nulítica inferior, distinção esta, realizada através da determina

ção do parâmetro U , denominado de valor de y,.

:.2. ISÕTOPOS DE Sr

Os isótopos de Sr são utilizados como indicadores
- - 87

de fontes magmãticas através dos valores das razões iniciais Sr /

Sr obtidas para conjuntos de rochas Igneas ou ortometamõrficas.

Tais razões serão subseqüentemente denominadas por r.i..

0 manto superior apresenta-se empobrecido em Rb em

relação ã crosta continental superior, o que implica numa evolu-

ção da razão Sr/ Sr mais retardada neste ambiente. Üesta manei_

ra magmas provenientes por diferenciação direta do manto superior

possuem valores de r.i. bem mais baixos (da ordem de 0,701 a

0,703ü), do que os magmas gerados por fusão parcial da crosta con

tinental superior, que geralmente apresentam valores de r.i. mai-

ores que 0,708.

ft 7 SI f\

No diagrama da Figura 5, razão Sr/ Sr em Função

do tempo geológico, aparecem os campos relativos ao manto supe-

rior e crosta continental e a linha de evolução do Sr para a Ter-

ra como um todo. Neste diagrama a evolução da razão Sr/ Sr no

manto é representado por um campo e não por uma reta, devido ao

fato do manto ser muito heterogêneo, apresentando zonas de compo-

sição isotopicas de Sr distintas. Neste diagrama a linha evoluti-

va A representa uma rocha formada no final do Proterozõico Infe-

rior a partir de diferenciação do manto superior. A linha evoluti

va B representa uma rocha formada por fusão parcial da crosta con
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tinental em 1.000 Ma. Cabe notar que o ponto M situa-se sobre a

linha A, sugerindo que a rocha A se fundiu para formar a rocha B.

A regressão da linha B, quando intercepta a reta de evolução do

Sr para a Terra total, sugere uma idade mínima para a crosta que

foi fundida para formar a rocha B, no caso 1,3 Ga., e a idade re-

al desta crosta seria da ordem de 2,0 Ga. Isto deve-se ao fato de

que magma gerado por processos de diferenciação sempre irão forn£

cer curvas de evolução isotõpica mais inclinadas que o material

que lhe deu origem, tendo em vista que o novo magma será mais en-
87riquecido em Sr.

87Sr/86Sr

0,720-

0,700-

4 3 2 1

Tempo geológico (Go)

Fig. 5-DIAGRAMA DE EVOLUÇÃO ISOTOPICA DO Sr
EM FUNÇÃO DO TEMPO GEOLÓGICO (Foure, 1977 mod.)

Apesar dos isôtopos de Sr se mostrarem cCicientes

para indicar materiais derivados por fusão parcial da crosta con-

tinental superior não se consegue, utilizando-se apenas tais isó-

topos, diferenciar materiais provenientes do manto superior, da-

queles derivados por fusão parcial da crosta continental profunda

do facies granulito empobrecida em Kb, que usualmente apresenta u

ma razão Rb/Sr menor que 0,04, similar â do manto superior (Moor-

bath e Taylor, 1981). Portanto materiais formados a partir destas
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fontes possuem r.i. similares. Por exemplo os granulitos de Le-

wis ian, datados em 2,9 - 2.7 Ga., que ocorrem na porção nor-orien

tal da Escócia, apresentam razões Sr/ Sr atuais no intervalo

0,7034 (Rb/Sr = 0,003 - 0,010) conforme Chapman (1978). Caso es-

tes granulitos fossem fundidos hoje, resultariam magmas com r.i.s

no mesmo intervalo encontrado para rochas derivadas do manto no

presente. Neste caso os isótopos de Sr não distinguiriam entre es_

sas duas fontes magmãticas, embora seja improvável em bases petro

lógicas e geoquímicas, explicar a produção de grandes quantidades

de magmas calco-alcalinos a partir de fusão de crosta continental

profunda, empobrecida, seca e estéril geoquimicamente (Moorbath e

Taylor, 1981).

•

Outro fator complicante nas interpretações geológi-

cas de r.i.s, especialmente aquelas situadas dentro do intervalo

0,704 - 0,708, ê que muitas vezes magmas mantélicos podem sofrer

misturas com magmas crustais, ou então contaminação crustal sele-

tiva, por meio de elementos geoquimicamente incompatíveis deriva-

dos da crosta continental mais antiga e espessa. Tal fato ê exem-

plificado nas rochas vulcânicas calco-alcalinas do sul do Peru e

norte do Chile, onde as r.i.s situam-se entre 0,705 e 0,708. Con-

forme Briqueu e Lancelot (1979) esses valores de r.i.s seriam de-
87

vido a contaminação de Sr sofrida pelo magma calco-alcalino ao

atravessar a crosta continental espessa da ordem de 70 km. Nas re

giões onde a crosta possui espessuras normais, da ordem de 30 km,

a contaminação ê menor.

Outro fator a ' er considerado ê que as r.i.s medi-

das em conjuntos de rochas ígneas ou ortometamórficas não são o-

brigatoriamente iguais dentro do erro analítico, aos valores de

suas regiões font« no manto superior, porque pode ocorrer um in-

tervalo de tempo significativo entre a diferenciação do magma do

manto superior e o fechamento final dos sistemas Rb-Sr dos conjun
37 86 "™

tos datados, o que implicaria num incremento da razão Sr/ Sr.

Portanto para auxiliar na interpretação geológica

das r.i.s, estudos dos isótopos de Pb se fazem necessários.
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2.3. ISOTOPOS DE Pb

Os isõtopos de Pb podem ser utilizados como indica-
dores de fontes magmãticas de rochas ígneas ou ortoaetamórficas a
través da determinação do parâmetro U/ Pb, obtido por meio
de diagramas isocrônicos Pb-Pb em rocha total, ou então através
da aplicação do modelo da plumbotectonica a partir das medições
das composições isotõpicas do Pb em feldspatos de rochas ígneas,
que não incluem U em seus respectivos retículos cristalinos.

2.3.1. Modelo da Plumbotectonica

Para descrever as variações nas composições isotõpi^
cas de Pb, principalmente em granitõides, pode-se utilizar o mode
Io da Plumbotectonica desenvolvido por Doe e Zartman (1979), 2art_
man e Doe (1981) e Zartman (1984).

Sob o ponto de vista da "Plumbotectonica" a Terra
pode ser subdividida em três grandes reservatórios heterogêneos,
que possuem apreciável quantidade de U, Th e Pb e suficiente lon-
gevidade para suportarem vários ciclos tectõnicos. Esses reserva-
tórios são a saber: manto superior, crosta continental inferior e
crosta continental superior.

0 manto superior exibe um claro retardamento na evo
lução isotõpica do Pb em relação ã crosta continental como um to-
do, o que exige um certo grau de isolamento entre esses dois gran
des sistemas. Entretanto,analisando-se os três reservatórios sepa
radamente, pode ser notado que no manto superior a relação U-Pb é
intermediária sendo o Pb radiogênico predominante, na crosta infe
rior a relação U-Pb ê baixa, sendo que o Pb principal ê o não ra-
diogênico, e finalmente a crosta superior, enriquecida em U, pos-
sue uma alta razão U/Pb, predominando o Pb radiogênico. As análi-
ses isotõpicas do Pb, em conjunto com os dados relativos ãs con-
centrações de U e Pb, indicam que as relações U/Pb na crosta con-
tinental profunda são 5 a lü vezes mais baixas que no manto supe-
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rior.

Dentro do contexto da Plumbotectônica podemos de

finir orogênese como sendo una transferência de material entre

os três grandes reservatórios terrestres, durante a qual Pb, U c

Th são extraídos de cada reservatório e ingressam no sistema oro

gênico, causando, uma mistura química e isotópica, redistribuin-

do esses elementos na crosta superior e inferior neoformada e no

manto. Este processo ê esquematizado na figura 6, extraída de

Doe e lartman (1979), que mostra a configuração final dos reser-

vatórios em função das orogeneses, onde as setas representam o

transporte de material dentro de uma orogênese durante o último

ciclo tectônico, o qual produziu o bloco pc.»tilhado de crosta

neoformada.

Km
15-

45-

75

105-

450

Cr

MANTO

^ ba i i i I T T T I T1
 T g N «

i d O O O o

| (b.a.) Idade da crosta

I OROGÊNESE j

Fig. 6-CONFIGURAÇÃO FINAL DOS RESERVATÓRIOS MOSTRANDO A
CONTRIBUIÇÃO DO MANTO, CROSTA INF. e SUP NAS OROGENESES

EM RELAÇÃO AO MODELO OE PLUMBO TECTÔNICA
(Doe 0 Zortmonfl979)
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As diferenças isotõpicas, relativas a ü. Th e Pb,
que existe» entre o santo, crosta superior e crosta inferior, sur
gidas pelo decaimento radioativo durante os períodos de isolamen-
to entre um reservatório e outro, tendem a diminuir com o tempo
durante os sucessivos eventos geodinâmicos, quando então ocorrem
comunicações entre os reservatórios. Portanto, com a ocorrência
de futuras orogeneses as composições isotópicas de Pb, Th e U no
manto e nas crostas inferior e superior tendem a se homogeneizar.

Armstrong (1968) iniciou a aplicação dos concei-
tos da tectõnica de placas para explicar a evolução isotópica do
Pb. Nesta evolução estabeleceu-se inicialmente que todo o resíduo
de matéria no manto, do qual o primeiro segmento crustai foi for-
mado, foi criado há 4,0 bilhões de anos atrás, e a partir daí o
manto e esta crosta primitiva contribuíram para a formação de no-
vas crostas continentais durante as orogeneses sucessivas.

Durante todos os episódios geodinâmicos subseqüen-
tes, alguma quantidade de crosta inferior e superior são produzi-
das, e a quantidade de crosta remanescente depois de cada orogene
se será aquela fração que escapou da destruição para a formação
de nova crosta.

No modelo de Plumbotectônica estabelecido por Doe
e Zartman (1979) a orogenese deve ser encarada como um evento ins_
tâneo, ou seja, o decaimento radioativo ocorre somente no mate™
-1 contido no reservatório e não durante a transferência desse ma
tcrial.

Neste modelo o termo crosta e relativo apenas ã
crosta continental e não a crosta oceânica, que não possui "sta-
tus" de reservatório, embora a sua contribuição para uma orogêne
se possa ser importante. Com relação ao manto, evidências geoquí-
micas e geofísicas sugerem que somente a porção superior do manto
(até 500 km) participa ativamente dos processos geodinâmicos, por
tanto a definição de manto para os modelos de Plumbotectônica se-
rá restrita a esta zona.
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0 aodelo foi originariamente desenvolvido para ex
plicar os fenômenos de partição complementar de Pb, Th e ü entre
os segmentos neoformados de crosta continental inferior e supe-
rior. Dentro deste contexto o manto se comportaria como um reser
vatório uniforme, não necessitando ter uma relação U/Pb muito dî
ferente da crosta total. Entretanto, a partir de estudos da com-
posição isotópica do MORB e de várias rochas vulcânicas de ilhas
oceânicas, sabemos que existe uma variabilidade considerável na
composição isotópica do Pb proveniente do manto, o que implica
em admitir que a contribuição do manto nas orogeneses em termos
de Pb c muito importante. Por ass.n ser o manto hoje, c conside-
rado dentro dos modelos de Plumbotectonica de Zartman e Doe
(1981) como participante ativo nos processos de partição dos isó
topos de Pb.

Através dos estudos das relações isotõpicas
206Pb/204Pb, 207Pb/2ü4Pb e 208Pb/204Pb pode-se estimar os diver-
sos ambientes geológicos de formação de rochas, tendo cm vista
que esses ambientes apresentam composições isotõpicas caracterís_
ticas e distintas entre si, cujas diferenças parecem ter persis-
tido durante todo o Fanerozõico e possivelmente o Proterozóico.

Doe e Zartman (1979) e Zartman e Doe (1981) elabo
ram diagramas 208Pb/204Pb x 206Pb/204Pb e 207Pb/204Pb x 206Pb/204Pb,
onde são individualizados campos para os seguintes ambientes tec
tônicos: crosta inferior, crosta superior, arcos maturos, ilhas
oceânicas e cadeias meso-oceânicas (MORB) (Figura 7). Nesta figu
ra podemos notar que a composição isotópica do Pb para o manto
mostra uma heterogeneidade muito grande entre a composição do
MORB e das ilhas vulcânicas oceânicas. Portanto, a composição i-
sotópica de um novo segmento de crosta continental formado den-
tro de uma orogênese depende fundamentalmente, além do reservatõ
rio principal contribuinte, também do processo tectônico atuan-
te, assim por exemplo, caso essa contribuição seja dominada pela
crosta oceânica em subducção, nós devemos esperar uma composição
similar ao MORB principalmente.
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Fig. 7-CAMPOS DE AMBIENTES TECTONICOS MODERNOS EM
RELAÇÃO AOS ISOTOPOS DE CHUMBO (Zortmon e Dot, 1981)
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No caso de rochas vulcânicas de ilhas oceânicas,
cuja composição isotópica de Pb são similares a outras fontes do
•anto que não o MORB, segundo Zartnan e Doe (1981) representam
em verdade, misturas de MORB e material continental envolvido
dentro do ambiente orogênico. De acordo com esse princípio, ar-
cos magmãticos primitivos distantes das zonas continentais devem
possuir uma composição isotópica de Pb mais próxima da composi-
ção do MORB, ao passo que arcos magmáticos mais maturos, situa-
dos nas áreas adjacentes aos continentes contém significantes
proporções de Pb provenientes destes continentes. Isto é, exem-
plificado na região de Serra Nevada por De Paolo (1980).

Devido aos fatos descritos acima, podemos notar
na figura 7 que o campo dos arcos magmáticos maturos coincidem
parcialmente aos campos relativos ã crosta continental cratoniza
da.

Com relação â crosta continental superior a corapo
sição isotópica do Pb normalmente apresenta valores altos para
as razões Pb/ Pb acima de 15,8, e também para as relações
06Pb/ Pb, geralmente acima de 18,5. Essas relações devem-se

ao fato de que esta porção crustal foi derivada de magmas com u-
ma componente importante de Pb proveniente de material erodido
dos continentes, ou de magmas contaminados pelo Pb da crosta.

Na figura 8 estão representadas curvas de evolu-
ção dos isótopos de Pb para o manto, crosta superior, crosta in-
ferior e ambiente orogênico. Nestas curvas a evolução isotópi-
ca do Pb na Terra é simulada por uma modelagem de crescimento de
crosta continental através do tempo geológico em séries de oroge
nias a cada intervalo de 400 m.a. (efetivamente um quasi- contí-
nuo processo de formação de crosta continental), e estas oroge-
nias seriam os méis pelos quais ocorreriam os processos de gera-
ção e consumação de crosta. Nas primeiras orogenias as contribiú
ções crustais seriam insignificantes, aumentando progressivamen-
te com o passar do tempo geológico.
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Fig. 8 - CURVAS DE EVOLUÇÃO ISOTOPICA DO Pb GERADAS PELO
MODELO DA PLUMBOTECTONICA PARA O MANTO (B), OROGENESE

(C),CROSTA SUPERIOR (D) E CROSTA INFERIOR (A)
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2.3.2. Utilização do Parâmetro (238U/204Pb)

A crosta continental inferior possui uma relação
U/Pb mais baixa que o manto, de tal modo que a evolução isotépi-
ca do Pb radiogênico é severamente retardada em relação ao man-
to. Devido a esta distribuição diferencial é possível, utilizan-
do-se isótopos de Pb, distinguir a fonte de magmas entre manto e
retrabalharaento de crosta granulítica inferior, além da fusão
parcial da crosta superior.

Esta diferenciação é feita através da utilização
do parâmetro U/ Pb, que para magmas diferenciados diretamen
te do manto superior indica valores situados no intervalo 7,5 -
3,2 e para magmas provenientes de fusão parcial da crosta siáli_
ca fornece valores significantemente abaixo ou acima desse inteir
valo (Moorbath e Taylor, 1981). 0 valor aparente de u1 (

238U/204Pb)
para a fonte de magmas pode ser calculado assumindo o modelo de
evolução isotópica do Pb em estágio único desde a formação da
Terra até a idade isocrônica obtida.

0 intervalo entre 7,5 e 8,2 para o valor de y, é
considerado típico para magmas gerados por diferenciação direta
do manto, e a variação dos valores dentro deste intervalo deve-
se a heterogeneidade do manto. Quando os valores calculados para
y. forem claramente abaixo deste intervalo, pode significar que
o magma gerador do conjunto de rochas analisado foi formado pos-
sivelmente por processos de fusão parcial da crosta granulítica
inferior, zona esta, severamente empobrecida em U e consequente-
mente com baixa razão U/Pb. Por outro lado, quando o parâmetro
2 3 8U/ Pb indicar valores superiores a 8,2, provavelmente o ma£
ma parental das rochas em estudo foi formado através da fusão
parcial da crosta continental superior, onde teria sofrido um en
riquecimento em U.

Cabe ressaltar que as interpretações petrogenéti-
cas extraídas do valor de p, devem ser acompanhadas da avaliação
dos valores das razões iniciais Sr/ Sr do conjunto de rochas
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analisado, para uma maior segurança interpretativa. Desta maneira
podemos considerar o seguinte quadro de correspondência interpre-
tativa para as fontes dos magnas:

(87Sr/86Sr).

baixa C<0,704) entre 7,5 e 8,2

Crosta Inferior - baixa (<O,7O4) geralmente <7,5

Crosta Superior - alta (>0,708) >8,2

Quando os dados obtidos para as razões iniciais de
Sr e para os valores de u^ de um mesmo conjunto de amostras con-
sangüíneas não forem coerentes com o quadro acima, possivelmente
a assembléia litolôgica estudada sofreu uma perda de U e Rb atra-
vés de efeitos de metamorfismo de alto grau bem apôs a cristaliza
ção primária das rochas, ou então o magma gerador dessas rochas
sofreu contaminação seletiva de elementos geoquimicamente incompa
tíveis da crosta continental durante a sua ascensão para níveis
crustais mais elevados.
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CAPITULO 3

HISTÓRICO DOS TRABALHOS GEOCRONOLOCICOS ANTERIORES
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Os trabalhos pioneiros de geocronologia na área
em estudo tiveram início na segunda parte da década de sessenta,
possuindo um caráter regional, visando montar um primeiro qua-
dro geocronolõgico da região pré-cambriana de São Paulo.

Neste sentido Vandoros e Franco (1966) apresenta-
ram idades pelos métodos K-Ar e Rb-Sr convencionais para as ro-
chas graníticas da região de Mogi das Cruzes, obtendo pela pri-
meira metodologia em muscovitas e biotitas idades próximas a 460
m.a. c pela segunda, em rocha total, idades em torno de 600 M.a.,
que foi interpretada como a época de formação dessas rochas, ao
passo que as idades de 460 M.a. significariam a época de resfria
mento regional.

Cordani e Bittencourt (1967) realizaram um reco-
nhecimento geocronolõgico regional pelo método K-Ar envolvendo
grande parte da região pré-cambriana paulista desde Barra do Tur
vo até Mogi das Cruzes a nordeste e até Pinhal a norte. Neste es_
tudo foram obtidas idades dentro do intervalo de tempo 650-450
M.a. típico do Ciclo Brasiliano, caracterizando a atuação, pelo
menos térmica, deste ciclo na área. Apenas uma amostra relativa
a um migmatito da região de Jacupiranga e outra de um epidiorito
em Penhinha indicaram resultados próximos a 1400 M.a., sugerin-
do a presença de terrenos mais antigos na região.

Ebert e Brochini (1968) apresentaram duas idades
K-Ar em piroxenitos situados a norte de Atibaia, nos domínios do
Grupo Amparo, que indicaram resultados de 630 M.a. em anfibólios
c de 560 M.a cm biotitas, mostrando a época de resfriamento re-
gional.

Cordani e Kawashita (1971) realizaram um estudo
radiométrico pelo método Rb-Sr em diagramas isocrônicos de refe-
rência, para rochas graníticas intrusivas em sua maior parte nos
metamorfitos dos Grupos São Roque e Açungui. As amostras proveni
entes dos granitóides sin ou tardi-tectônicos, que abrangeram os
corpos da Serra da Cantareira, Mauá, Itaquera, itaquaquccetuba e



-52-

Campinas, fornecerão pontos analíticos que situaram-se próximos a

uma isõcrona de referência com 608 ̂  48 M.a. (XRb «1,47 x IO"11

anos ) e razão inicial de 0,712. Outras amostras, derivadas de

granitSides pós-tectônicos, que incluiram os maciços de Itu, Ibiú

na, Guaraú e Graciosa indicaram a idade de 541 ^ 11 M.a. com rela

ção inicial de 0,709.

• Minioli (1971) estudou as rochas graníticas e mig-

matíticas que ocorrem entre São José dos Campos, Caraguatatuba e

Ubatuba e obteve idades K-Ar próximas a 480 M.a., mostrando para

esta área ã época de seu resfriamento regional, já no Cambro- Or-

doviciano.

Hasui e Hama (1972) realizaram estudos geocronoló-

gicos pelo método K-Ar nos domínios geográficos do Grupo São Ro-

que, datando anfibolitos, metabasitos, filitos e granitos. Os re-

sultados obtidos de uma forma geral, situaram-se dentro do inter-

valo de tempo 620-470 M.a., demonstrando, a exemplo de trabalhos

anteriores, a atuação do Ciclo Orogcnico Brasiliano na área estu-

dada. Entretanto, foram também, obtidas duas idades mais antigas,

uma no corpo anfibolítico de Ermida, na Estrada de Jundiaí a Itu,

com valor de 1030 M.a. e outra no metabasito de Caieiras com 700

M.a. aproximadamente. Tais resultados sugeriram a presença de ro

chás pré-brasilianas na.região.

Sadowski. (1974) citou a idade de S70 M.a. para as

rochas ectiníticas encaixadas nas rochas do denominado Bloco Ju-

quitiba, mostrando a época do metamorfismo brasiliano na área da

tada.

Kinoshita (1976) apresentou nove determinações ra

diométrica pelo método Ar/ Ar em três amostras de dioritos do

Complexo Embu, na região de Penhinha, na cidade de São Paulo. Os

resultados obtidos permitiram caracterizar idades aparentes pré-

brasilianas e brasilianas. A idade de 1200 M.a., obtidas em pla-

gioclásios, foi interpretada pelo autor (op.cit.) como o início

de retenção de componentes de Ar pré-existente, mostrando que a

formação deste mineral foi anterior a esta época. Por outro la-
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do, as idades aparentes dos anfibólios (S45 M.a.) e biotitas (515
M.a.) corresponderiam aos limites superior e inferior da época
de resfriamento regional da área afetada pelos eventos térmicos
do Ciclo Brasiliano.

Wernick et ai. (1976) apresentaram idades Rb-Sr
para rochas granulito-gnãissico-migmatíticas do Grupo Amparo, pa
ra as rochas blastomiloniticas da região de Santa Izabel, incluí
das no trabalhos dos autores como Grupo Paraíba e para o grani-
tõide de Morungaba. Através de isócronas de referência, os auto-
res acima citados, mostraram a existência de duas orogeneses que
afetaram os terrenos metamórficos estudados, uma relativa ao Ci-
clo Transamazõnico (2000 M.a. aproximadamente) e outra relaciona
da ao Ciclo Brasiliano com 690 M.a. superimposta. Os pontos ana-
líticos relativos ao granitóide de Morungaba foram incluídos na
isõcrona brasiliana.

Hama et ai. (1979) e Cavalcante et ai. (1979) a-
presentaram várias idades Rb-Sr e K-Ar na área englobada pelo
Projeto Sapucaí da CPRM (Companhia de Pesquisas de Recursos Na-
turais) na região sul de Minas Gerais e leste de São Paulo. Den-
tro da área em estudo e adjacências tais autores apresentaram i-
dades Rb-Sr convencionais próximas a 2000 M.a. para rochas atri^
buídas ao Grupo Amparo e da ordem de 1700 M.a. para biotitas
gnaisses possivelmente relacionados ao Grupo Itapira. Além disso
apresentaram duas isócronas Rb-Sr de referência, uma incluindo
os migmatitos regionais com 1066 +_ 57 M.a. com razão inicial de
0,701 e outra com granitos fortemente cataclasados indicando a i_
dade de 526 +_ 24 M.a., com valor de relação inicial bastante ele
vado, da ordem de 0,725. As idades aparentes K-Ar forneceram re-
sultados próximos a 1000, 750 e 600 M.a. respectivamente para
mangeritos, dioritos e charnockitos nas proximidades de Bragan-
ça Paulista e Socorro.

Cordani e Teixeira (1979) apresentaram um diagra-
ma isocrónico Rb-Sr, onde incluíram, entre outras amostras, ro-
chas granito-gnaissicas e migmatitos provenientes da região da
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Serra da Mantiqueira entre as cidades de São Paulo e Passa Qua-
tro, que indicou una idade da ordem de 640 M.a. com razão inici^
ai próxima a 0,716. Essa idade foi interpretada como a época de
formação dessas rochas, a partir de retrabalh. .~nto de rochas
crustais pre-existentes. As amostras utilizadas nesse diagrama i
socrônico constam de Kawashita (1969).

Artur, Wernick e Kawashita (1979) com base em dia-
gramas isocrônicos Rb-Sr, onde as amostras plotadas apresentaram
-se algo dispersas, forneceram para os terrenos metamôrficos que
ocorrem na região de Itapira e arredores as idades de 2500,
2230 •_ 39, 2085 • 110, 1460 • 70, 1122 •_ 120 e 600 •_ 30 M.a. e
sugeriram uma evolução geológica policíclica para a área, relaci,
onada aos ciclos orogênicos Jequié, Transamazônico, Uruaçuano e
Brasiliano. Além disso vincularam as idades obtidas às fases de
deformação sofridas pelas rochas datadas.

Gasparini e Mantovani (1979) analisaram pelo méto-
do Rb-Sr em rocha total as rochas granulíticas bandadas e maci-
ças da região de Ubatuba e obtiveram através de um diagrama iso-
crônico a idade de 551 ^ 5 M.a. com razão inicial de 0,710, que
foi interpretada como a época de formação desta suíte granulíti-
ca.

Artur (1980) apresentou várias isócronas Rb/Sr em
rocha total para as rochas granito-gnãssicas e migmatíticas que
ocorrem na região de Itapira. Tais diagramas isocrônicos fornece
ram os seguintes resultados:

a. os gnaisses graníticos, incluídos como Grupo I-
tapira apresentaram a idade de 2085 •_ 88 M.a. com razão inicial
de 0,7033 •_ 0,0019. 0 baixo valor da razão inicial sugere que o
material fonte dessas rochas não possuía uma vida crustal signi-
ficativa.

b. os bíotita-gnaisses, que ocorrem na rodovia Ita
pira-Jacutinga, a 1 km do rio Eleutério, considerados pelo autor
op.cit. como embasamento do Grupo Amparo, forneceram a idade de
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2230 •_ 39 M.a. COM 0,708 de relação inicial sugerindo que tais
rochas derivaram-se de materiais «ais antigos por retrabalhamea-
to.

c. as rochas gnáissicas incluídas no Grupo Amparo,
que ocorrem na região do Rio do Peixe, indicaram idade isocrônica
Rb-Sr de 1918 ^ 72 M.a. com razão inicial de 0,7113. A exemplo das
rochas anteriores o valor da relação inicial sugere uma origem a
partir de retrabalhamento de crosta continental pré-existente pa-
ra os gnaisses estudados.

d. amostras de biotita-gnaisses provenientes da
Faixa Itapira, porém intensamente recristalizadas e cataclasadas,
que ocorrem 4 km a leste do Rio do Peixe entre os córregos do Ole
gário e do Recreio, situaram-se no diagrama isocrônico algo dis-
persas, próximos a uma isócrona com 1140 +_ 90 M.a. com razão ini-
cial extremamente elevada da ordem de 0,735.

e. os migmatitos que afloram a 17 km de Itapira pe
Ia Rodovia Itapira-Lindóia forneceram a idade de 600 +_ 30 M.a.com
razão inicial de 0,711, refletindo a injeção do material mais jo-
vem.

A região da Serra do Itaberaba foi alvo de um estu
do geocronológico pelos métodos Rb-Sr e K-Ar que constam de IPT
(1984). Tal estudo forneceu para o Batólito Granítico Pedra Bran-
ca a idade Rb-Sr isocrônica de 645 •_ 21 M.a. com razão inicial de
0,710. 0 corpo anfibolítico situado próximo ao granitóide Pau Pe-
dra forneceu idade K-Ar de 530 •_ 31 M.a.. Já as rochas metabosi-
cas pouco deformadas ainda com textura subofítica preservada, in-
dicaram uma idade K-Ar de 1529 *_ 150 M.a..

Sadowski e Motidone (1985) apresentaram, sem maio-
res detalhes quanto a localização e a interpretação geológica,
duas análises Rb-Sr convencionais nos gnaisses bandados e migmati^
tos estromáticos, incluidos por tais autores na Formação Pedro Ta
quês, que ocorrem principalmente ao longo da Rodovia homônima. As
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anílises realizadas indicara» idades próximas a 840 N.a. para es_

sas rochas.

Vlach (1985) apôs caracterizar vários facies pe-
trogrãficos distintos dentro do Complexo Granítico de Norungaba,
realizou um estudo geocronológico através de diagramas isocrôni-
cos Rb-Sr em rocha total para cada facies separadamente, obtendo
os seguintes resultados:

- Suíte Rãsea: 580 N.a. com r.i. * 0,707 .

- Suíte Cinzenta: 590 N.a. con r.i. - 0,709

- Suíte Porfirítica: 610 N.a. com r.i. * 0,707

- Suíte Equigranular mais félsica: SOO M.a.
r.i. * 0,710

Ú autor acima citado apresentou ainda algumas i-
dades K-Ar em biotitas, mostrando valores entre 550 e 490 M.a.
sugerindo a época de resfriamento regional do batôlito estuda-
do.

Janasi (1986) obteve para as rochas tardias do
Naciço Nonzonítico de Piracaia, idade isocrônica Rb-Sr de 580
N.a. •

Artur (1988) apresentou estudo geocronológico pe
Io método Rb-Sr em rocha total para as rochas migmatíticas da
região de Lindóia, onde obteve idades isocrônicas de I860 + 75
N.a. e 1810 *_ 60 N.a., com razões iniciais respectivas de 0,705
e 0,702. Na região entre Itapira e Ouro Fino, área adjacente
a norte desta pesquisa, este mesmo autor obteve para os orto-
gnaisses do Complexo Pinhal a idade de 620 *_ 100 N.a. (r.i.*
0,710), para os neossornas dos raigmatítos a idade de 7(>7 •_ 32
M.a. (r.i. * 0,755) e para as rochas nebulíticas e mobilizados
granodioriticos de Monte Sião apresentou respectivamente
880 • 20 M.a. (r.i. » 0,709) e 1740 • 65 M.a. (r.i. * 0,703).

Dentro do âmbito desta pesquisa, o autor do pre
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scnte trabalho publicou alguns resultados radioaétricos parciais,

que consta» de Tassinari, Kawashita e de Kikuchi (1985). Van

Schmis, Tassinari e Cordani (1986) e Tassinari, Taylor e Kawastn

ta(1987), e serão comentados no capítulo referente ã discussão

dos dados geocronológicos deste trabalho.
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CAPÍTULO 4

COMPARTIMENTAÇAO GEOLÓGICO - GEOTECTONICA
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4.1. INTROÜUÇAO

Considerando-se os padrões geocronológicos e os
estilos de evolução geológica podemos distinguir na área em estu
do cinco domínios distintos, que são a saber: Domínios Itapira-
Amparo, Piracaia-Jundiaí, São Roque, Embu e Costeiro, cujas di£
tribuições geográficas constam da Figura 9.

Esses domínios são limitados por falhamentos trans,
correntes e de cavalgamentos que causaram movimentações entre os
terrenos estudados. Hasui et ai. (1981) e Campos Neto e Basei
(1983) já mostraram a importância dos falhamentos transcorrentes
na configuração geológica dos complexos litológicos prê-Cambria-
nos de São Paulo, que normalmente orientam-se segundo as dire-
ções E-W e NE. Os principais falhamentos separam diferentes uni-
dades estratigráficas, ou blocos com diferentes estilos estrutu
rais e compõem expressivas faixas blastomiloniticas sub-vertica-
lizadas.

Neste sentido o Domínio Itapira-Amparo é baliza-
do pela faixa blastomilonitica Mostardas (Grossi-Sad e Barbosa,
1983) e o Domínio Piracaia-Jundiaía aflora a norte da Falha Jun-
diuvira, que em conjunto com a zona blastomilonitica gerada pe-
los falhamentos de Taxaquara, Santa Luzia e Monteiro Lobato con-
dicionam o Domínio São Roque. Já o Domínio Embu ocorre entre es-
ta última zona blastomilonitica e o falhamento de Cubatão e fi-
nalmente o Domínio Costeiro situa-se entre essa Falha c o lito-
ral.

4.2. DOMÍNIO ITAPIRA-AMPARO

0 Domínio Itapira-Amparo, está incluído em termos
gcotcctõnicos dentro do Maciço de Guaxupc de Almeida, Hasui e
Brito Neves (1976), ou na Faixa Alto Rio Grande de Campos Neto e
Vasconcelos (1936) e sua estruturação regional está condiciona-
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da pela Nappe de Cavalgamento Socorro-Guaxupé* (Campos Neto et ai.
1984a), que posiciona as rochas do Complexo Socorro, sobre as li-
tologias dos Grupos Amparo e Itapira, terrenos para-autóctones em
relação ã movimentação Brasiliana.

Terrenos granulito-granito-mi ,matíticos e seqüên-
cias- metavulcanossedimentares constituem as principais associa-
ções litolõgicas deste domínio. Esta separação foi reconhecida
por Ebert (1968) , que designou os terrenos granulito-granito-mig-
matíticos de Grupo Amparo e as rochas metavulcanossedimentares de
Grupo Itapira. Posteriormente vários autores como Cavalcante et
ai. (1979), Wernick e Artur (1983), Artur (1980), Campanha, Fer-
nandes e Gimenez F? (1983), Campos Neto et ai. (1984a) e Campos
Neto e Figueiredo (198S) estudaram essas rochas, cartografando-as
por vezes, de formas distintas. Por exemplo, Campos Neto et ai.
(1984a) consideraram as seqüências metassedimentares que ocorrem
a norte da falha de Jundiuvira como Complexo Piracaia, correlacio
nando tais rochas ao conjunto litológico que aflora nas proximida
des da cidade homônima. Desta forma restringiu a denominação de
Grupo Itapira às seqüências metavulcanossedimentares que ocorrem
na região desta cidade.

0 conjunto granulito-granito-migmatítico está in-
cluido no Grupo ou Complexo Amparo de Ebert (1968) e compõe -se
principalmente de migmatitos polifásicos e policíclicos, que ocor
rem predominantemente na região de Amparo, embora aflorem também,
de forma esparsa, em áreas restritas e até mesmo pontuais em to-
da a área do domínio.

Litologicamente esses terrenos são constituídos
por migmatitos estromáticos e flebíticos, com bandas leucossomáti^
cas centimetricas granoblásticas brancas de composição variável
de granítica a trondjemítica. A textura dessas rochas c predomi-
nantemente granoblástica e por vezes blastomilonítica. 0 mesosso
ma dos migmatitos c gnaissico com bandcnmcnto fino, de c.ranulação
media, granolepidoblástico e de composição tonnlítica, e por ve-
zes granodiorítica. Já o leucossoma granítico é hololoucocrático
com biotita e com textura eranoblastica incquigranular média a
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grossa. Freqtlenteraente o leucossoroa está associada a massas irre-
gulares de biotita granitóides roseos.

Cortando esses terrenos migmatíticos são comuns

diques mãficos anfibolíticos boudinados e enriquecidos cm bioti-

tas, com dimensões variáveis de centimétricas a métricas (Sasei
et ai., 1986).

Wernick e Artur (1983) incluem também no Grupo Am-
paro biotita e/ou hornblenda gnaisses com intercalações de bioti-
ta xisto, quartzitos, metarcóseos, gonditos, rochas calcossilica-
tadas, granulitos, gnaisses de composições variáveis e corpos ul-
tranáficos (anfibolitos, dunitos, peridotitos e piroxenitos).

Em termos estruturais os terrenos migmatíticos a-
presentam um padrão complexo de deformação envolvendo no mínimo 5
fases de redobramentos associadas a processos de transposição e a
natexia (Campos Neto e Vasconcelos, 1986).

As seqüências metavulcanossedimentares e metassedi_
mentares que ocorrem no domínio em questão são incluídas no Grupo
Itapira de Ebert (1968). Essas rochas em especial foram ainda es-
tudadas por Artur (1980), Vasconcelos (1984), Basei et ai. (1986)
Campos Neto e Vasconcelos (1986).

Essas seqüências metavulcanossedimentarcs são de
natureza calco-alcalina associadas a uma suite plutônica calco -
alcalina. Segundo Basei et ai. (1986) foram caracterizadas nessas
seqüências três unidades distintas, sendo as duas inferiores pre-
dominante vulcânicas e a superior com origem principalmente sedî
mentar psamítica.

A unidade basal é constituída por rochas de origem
vulcânica de natureza calco-alcalina, litologicamente composta por
granada-biotita-gnaisses de cpmposição tonalítica a granodioríti-
ca, com intercalações de clinopiroxênio gnaisses de composição to
nalítica a granodiorítica, que subordinadamente incluem diopsídio
gnaisses, hornblenda gnaisses e rochas calcossilicatad.is. F.m adi-
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ção ocorrem ainda xistos ultramáficos constituídos por tremolita-

-actinolita-xistos.

A unidade intermediária ocorre sobreposta à unida-
de inferior e constitue-se litologicamente por biotita-homblenda
gnaisses que variam em termos composicionais desde trondjemitos a
té granodioritos. Intercalados nessas rochas ocorrem plagioclásio
-gnaisses bandados e corpos anfibolíticos.

A unidade superior è* mais rica em termos sedimenta
res que as demais. A litologia predominante ê uma granada bioti-
ta gnaisse com várias intercalações de gnaisses quartzosos e
quartzitos.

Estruturalmente o Complexo Itapira foi definido por
Ebert (1968, 1971) como uma seqUência metassedimentar preservada
em estruturas sinclinais, cujos núcleos anticlinais seriam geral-
mente preenchidos pelas rochas do Grupo Amparo. Campanha et ai.
(1983) sugerem que sobre as rochas dessas duas unidades teria o-
corrido uma intensa transposição estrutural e metamorfismo que hc
mogeneizaram as associações litológicas que apareceriam interdigi_
tadas. Normalmente as rochas do Grupo Itapira apresentam uma fase
de deformação a menos que as rochas do Grupo Amparo (Fiori, 1979;
Campanha et ai., 1983 e Campos Neto et ai., 1984).

Afetando as rochas polimetamorficas dos Grupos Am-
paro e Itapira ocorre uma faixa de cisalhamento dúctil, blastomi-
lonitica que foi denominada por Grossi Sad e Barbosa fI983) de
Complexo Mostardas. Esse Complexo seria constituído por protomilo
nito-milonito-ultramilonito gnaisse blastomilonítico e alem disso
incluiria antigos migmatitos, gnaisses, metabasitos, grafita- xi£
tos e gonditos. Essa faixa blastomilonitica atua como limite en-
tre o domínio itapira-Amparo e o Domínio Piracaia-Jundiaí.

4.3. DOMINIO-PIRACAIA-JUNDIAl

0 Domínio Piracaia-Jundiaí engloba as rochas que
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ocorrea entre as cidades de Piracaia, Jundiaí e Itu, a norte do
falhaaento de Jundiuvira. Trata-se de ia conjunto litológico on-
de predoainaa as seqüências aetassediaentares, constituídas por
paragnaisses, quartzitos e quartzo-aicaxistos, intercalados ea
biotitas gnaisses bandados, anfibolitos. rochas calcossilicata-
das, aigaatitos estroaáticos, gnaisses facoidais e granada-silli
aanita xistos. A coaposição os gnaisses bandados ê geralaente
granodiorítica a tonalítica. Essas rochas encontraa-se descritas
coa detalhe maior ea Caapos Neto et ai. (1983), Oliveira et ai.
(1985), CAMPANHA et ai. (1983), Vasconcelos (1984), Caapos Neto.
g Vasconcelos (1986). Basei et ai. (1986). Ebert (1968) e Ker-
nick et ai. (1976).

Este- doaínio encontra-se dentro da estrutura alóc
tone denoninado Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé (Campos Neto
$ Basei, 1983) e as rochas aqui incluídas podea ser divididas ea
três grupos genéricos: xistos, gnaisses e raigmatitos.

0 conjunto dos xistos é de derivação sedimentar
ou vulcanossediaentar e constituem-se litologicaaente por mica-
xistos, quartzitos micáceos, e localmente apresentaa granada e
turmalina. Normalmente possuem texturas lepidoblástica e interca
lações menores de gnaisses, anfibolitos e aetagabro. Essas ro-
chas foram incluídas por Caapos Neto et ai. (1983) na unidade
dos xistos superiores.

Dentro do conjunto de gnaisses predominam os do
tipo bandado, ocorrendo também os facoidais c ocelarcs. A unida-
de dos gnaisses bandados é composta por gnaisses quartzo-feldspá
ticos, granada biotita gnaisses com ou sem sillimanita, hornblen
da-biotita gnaisses e biotita gnaisses graníticos que gradam pa-
ra quartzo-biotita xisto feldspático. Genericamente a composição
dbstes gnaisses varia desde granítica até tonalítica, sendo que
as rochas paragnáissicas e os gnaisses de composição granítica a
granodiorítica se alternam com os gnaisses tonalíticos. Interca-
lados nos gnaisses bandados aparecem os gnaisses ocelarcs, que
possuem megacristais de microclínio imersos em uma matriz de
composição granítica a tonalítica. Sotopostos a estes gnaisses o
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correm os gnaisses facoidais associados a núcleos ortognáissicos
mtamorfizados no facies anfibolito alto, sendo que feições re-
trometamôrficas são observadas.

Intercalados no conjunto gnáissico aparecem ní-
veis calcossilicáticos, bandas de quartzitos, anfibolitos, meta-
basitos e gonditos.

0 conjunto dos migmatitos mais característico do
Domínio Piracaia-Jundiaí apresenta paleossomas granodioríticos a
tonalíticos (por vezes anfibolíticos) com leucossornas graníticos.
Segundo Oliveira et ai. (1985) grande parte dos migmatitos é* de
origem metassedimentar, com leucossomas resultantes da injeção e
da anatexia de materiais quartzo-feldspáticos. Esses leucossomas
são representados por granitos cinzentos ou brancos, constituí-
dos mineralogicamente por microclínio, oligoclãsio, quartzo, bio
titã, hornblenda e granada.

As porções paleossomáticas são compostas por
gnaisses diversos, quartzitos, rochas calcossilicatadas, anfibo-
litos e ortognaisses de composição tonalítica a granodiorítica.
Os migmatitos apresentam estruturas variadas predominando as fie
bíticas, dobradas, ptigmáticas, schlieren e nebulítica. Freqüen-
temente os migmatitos que ocupam os núcleos de anticlinais pas-
sam lateralmente para os gnaisses bandados (Wernick et ai.,1976).

No âmbito do domínio Piracaia-Jundiaí ocorrem ain
da charnoquitos e granulitos próximos ao Complexo de Socorro, pa
ra o qual passam gradualmente. Petrograficamente são charno-en
derbitos e enderbitos, cuja respectiva mineralogia consta de lú
perstênio, clinopiroxênio, pertita, plagioclasio mesopertitico e
quartzo. Oliveira et ai. (1985) reportam a presença de evidên-
cias de retrometamorfismo nestas rochas, tais como a forte alte-
ração do ortopiroxênio e a recristalização de biotita e hornblen
da verde.
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4.4. DOMÍNIO SAO ROQUH

O Domínio São Roque ê* representado principalmen-
te pela seqüência metavulcanossedimentar do grupo homônimo, sen-
do seus limites essencialmente tectônicos.

Gonzaga Campos (1889) foi quem primeiro se refe
riu a "Camadas de São Roque" para um calcário magnesiano silico-
so que ocorre na margem do rio Sorocaba, embora Derby (1878) já
os tinha comparado com os metassedimentos da região do Açungui.

Diversos trabalhos se referem a continuidade fí-
sica entre o Grupo São Roque e o Grupo Açungui, tais como Moraes
Rego (1933);Oliveira e Leonardos (1943) e Algarte et ai. (1974b),
sendo que Moraes Rego (1933) separou as rochas de baixa grau me-
tamorfico, utilizando a denominação de Série São Roque. Essa cor
relação entre os Epimetamorfitos São Roque e Açungui levou mui-
tos autores a abandonar o primeiro nome em benefício do segundo,
que seria mais antigo, como por exemplo Coutinho (1971) e Caval-
cante e Kaefer (1974).

Kasui et ai. (1969) separaram o Grupo São Roque
do Açungui pela falha de Taxaquara e Hasui e Sadowski (1976) cons_
tataram que apesar das semelhanças litológicas e metamorficas,en
tre uma e outra seqüência, as estruturas internas indicam uma e-
volução estrutural particular, o que justificaria a separação.

Hasui, Sadowski e Carneiro (1976) propuseram a
divisão do Grupo São Roque em duas formações, a inferior, de na-
tureza psamo-pclítica com intercalações de rochas vulcânicas e
carbonáticas, denominada de formação Boturuna, e a superior com-
posta por filitos com quartzitos intercalados, denominada de For
mação Piragibu.

Campos Neto et ai. (1983) propuseram uma litoes-
tratigrafia para o Grupo São Roque, na qual seria constituído
por um pacote de anfibolitos basais, sucedidos por metnrritmitos
intercalados por quartzitos e rochas calcossilicatadas. Sobrepos^
tas a essas rochas ocorreriam metarcóseos, metarenitos e micaxis
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tos, e no topo da seqüência apareceriam os filitos.

Carneiro (1983) considerou o Grupo São Roque com-

posto por quatro pacotes litolõgicos constituídos por metapsami-

tos impuros com anfibolitos na base e metavulcânicas intercala-

das, metapelitos com anfibolitos intercalados, met amar gas com pos_

síveis metatufitos e metapsamitos rítmicos.

Juliani e Beljavskis (1983) subdividiram o Grupo

São Roque, na região da Serra do Itaberaba, em duas unidades, uma

inferior constituída por seqüências vulcanossedimentares e a ou-

tra superior composta por sedimentos elásticos. Posteriormente Ju

liani, Beljavskis e Schorscher (1986) separaram a seqüência infe

rior do Grupo São Roque, com base nos aspectos litolõgicos e tec-

tônicos, ambientes de sedimentação e grau metamórfico, e criaram

o Grupo Serra do Itaberaba, atribuído ao Proterozóico Inferior.

Litologicamente o Grupo São Roque, incluindo o Gru

po Serra do Itaberaba, compreende metaconglomerados polimíticos,

metarcóseos, metarenitos, metagrauvacas, xistos com metarenitos

intercalados, quartzitos, micaxistos finos, xistos porfiroblásti-

cos, filitos grafitosos, rochas calcossilicatadas, mármores, cal-

cários, dolonitos, anfibolitos, metavulcânicas básicas amigdaloi-

dais, metavulcânicas ácidas e na região de Igaratá ortognaisses

associados.

Com relação ao paleoambiente do Grupo São Roque

Figueiredo et ai. (1982), identificaram estruturas tipo "pillow

lavas" nas rochas metabásicas da região de Pirapora do Bom Jesus,

sugerindo que o referido grupo fosse uma seqüência vulcanossedi-

mentar, fato este confirmado posteriormente por Coutinho et ai.

(1982) na região da Serra do Itaberaba e Lazzari (1987) em Pirapo

ra, sendo que esta última caracterizou essas rochas como típicas

de fundo oceânico. Campos Neto et ai. (1983) admitem que a sedi-

mentação elástica do Grupo evoluiu a partir de um maT raso epicon

tinental.

Dentro, ainda, do Domínio São Roque, entre as Fa-
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lhas de Jundiuvira e Monteiro Lobato, ocorrem rochas gnâissicas

metamorfizadas no facies anfibolito e parcialmente migmatizadas.

Essas rochas compreendem biotita e/ou hornblenda gnaisses de com

posição granítica a granodiorítica, por vezes com dois feldspa-

tos (oligoclásio/andesina e microclina) e encontram-se protomilo

nitizados. Gnaisses cinzentos homogêneos de composição granítica

a duas micas, bem como gnaisses facoidais também ocorrem com

freqüência. Subordinadamente afloram também nesta área, anfiboU

tos, quartzitos e xistos, estes últimos com granadas e porfiro-

blastos subcentimétricos e ocelares de quartzo.

4.S. DOMÍNIO EMBÜ

0 Domínio Embú encontra-se, na área em estudo, ba

lizado pelos falhamentos de Taxaquara e de Cubatão, sendo que é

separado do Domínio São Roque através de um conjunto de blastomi.

lonitos gnaisses, gerados pelos falhamentos de Taxaquara, Montei_

ro Lobato, Jaguari, Santa Luzia e Boquira, que foram denominados

de Complexo Santa Izabel nor Campos Neto et ai. (1983) na região

da cidade homônima.

0 Complexo Santa Izabel é constituído por duas u-

nidades lito-estraticrãficas distintas, a basal constituída por

blastomilonitos facoidais e a superior composta por blastomilon^

tos gnaisses bandados. Associadas com ambas as unidades ocorrem

rochas calcossilicatadas, quartzitos, kinzigitos e ortognaisses

de composição granítica a monzonítica. Esses ortognaisses são

porfiróides, sendo que os megacristais são de feldspatos potás

sicos com uma orientação sistemática NW-SF. com caimento para ST..

Litologicamente o Domínio Embú é composto por

gnaisses e migmatitos, sendo estes últimos com estruturas predo-

minantemente estromáticas. Cabe ressaltar a presença de faixas

de xistos, com algumas passando gradacionalmcntc para os migmatí

tos, configurando calhas sinclinoriais, por vezes preenchidas

também por quartzitos, aníibolitos e dolomitos. As rochas que

compõem o Domínio Embu encontram-se descritas cm maior detalhe
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en Coutinho (1971), Sadowski (1974) , Carneiro (1977) e Sobreiro

Neto et ai. (1983).

Os metapelitos são compostos essencialmente por
quartzo-biotita-xistos e biotita-muscovita-xistos de granulação
fina, por vezes cloritizados e sericitizados. Várias faixas des-
tes metassediaentos encontram-se condicionadas nas zonas de fa-
lhamentos transcorrentts v>so os de Taxaquara e Roquirn, por e-
xemplo.

Os mignatitos apresentam aspectos variáveis ora
com dominância de paleossoma, ora de neossoma, sendo que, neste
último caso a composição média é dominantemente granítica. Nor-
malmente porções oftalmíticas se encontram em meio as estruturas
estromáticas predominantes.

Nos migmatitos estromáticos o paleossoma é consti^
tuído principalmente por quartzo-biotita ou muscovita xisto e os
neossomas apresentam granulação variada de pegmatóide a fina e
nas porções mais feldspatizadas ocorre a predominância de neosso
ma, incluindo apenas bandas residuais de paleossoma (Sadowski,
1974).

Geralmente os migmatitos são heterogêneos estromá
ticos, que são rochas bandadas com neossoma gnãissico e paleosso
ma xistoso onde aparecem xistos a duas micas com sillimanita e
granada, quartzitos e quartzitos calcossilicatados, ou então são
homogêneos estromatíticos e emhrechíticos de composição tonalíti
ca, com estruturas gnáissica bandadas com pequenos porfi-
roblastos de plagioclásio. Já os migmatitos embrechíticos con-
tém rochas oftalmíticas com paleossomas e neossomas gnáissicos.A
lém disso ocorrem em menor proporção migmatitos homogêneos de
composição granítica a adamelítica com estruturas embrechíticas
e nebulíticas.

0 metamorfismo, de uma forma geral, nas rochas
do Domínio Embú, é do facies anfibolito, sendo que nos ectinitos
ocorrem transições entre o facies xisto verde até o anfibolito,e
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aparecem evidências de retrometamorfismo. Neste Domínio ocorrem
janelas estruturais onde as rochas apresentam deformações nais
complexas que poderiam eventualmente constituir rochas mais an-
tigas.

Coutinho (1972 e 1980), Hasui (1975) e Sadowski
(1974) consideraram as rochas do Domínio Embú, denominadas de
Complexo Embú, como pacote inferior dos Grupos Açungui e São Ro-
que, tendo em vista que excluindo-se o grau metamorfico e a mig
matização, não encontraram diferenças entre essas unidades, não.
se notando variações marcantes no padrão de deformações superim-
postas. Neste sentido Kasui (1975) separou com base em critérios
litologicos as zonas migmatizadas das não migmatizadas do chama-
do Grupo Açungui, estabelecendo um complexo ectinítico e um com-
plexo migmatítico, denominados respectivamente de Pilas e Embú.

4.6. DOMÍNIO COSTEIRO

0 Domínio Costeiro, situado entre o Falhamento
de Cubatão e a linha de costa e ilhas vizinhas, incluem as ro-
chas consideradas como Complexos Costeiro, Paraibuna e Piaçague-
ra.

0 termo Complexo Costeiro foi criado por Hasui
et ai. (1981) para substituir a denominação de Faixa Costeira, u
tilizada por Fonseca et ai. (1979) que englobava diversos nomes
locais, como por exemplo Complexo Litoral Fluminense e Comple-
xo Piaçaguera. F.ste último Complexo, individualizado por Hasui e
Sadowski (1976), apesar de ser incluído posteriormente no Comple
xo Costeiro por Chiodi et ai. (1983) c Hasui c Oliveira (1984)
voltou a ser separado por Sadowski e Motídome (1985). 0 Complexo
Piaçaguera inclue gnaisses, migmatitos c gTanulitos. Já o Comple
xo Paraibuna, que é constituído por ectinitos principalmente e
situa-se entre as falhas de Barro Alto e Natividade, foi defini-
do e separado do Complexo Costeiro por Chieregati et ai. (1982).

Litologicamente o Domínio Costeiro e constituí-
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do por três conjuntos distintos, das rochas gnáissico-migraatíti-

cas, das rochas parametamórficas e o das rochas granulíticas

(Chiodi et ai., 1983 e Sobreiro Neto et ai., 1983).

0 conjunto das rochas gnáissico-migmatíticas é

formado por migmatitos fortemente evoluídos graniticamente, mar-

cados por estruturas schlieren e nebulíticas, migmatitos oftalmí

ticos, estromáticos e de estruturas variadas. Os oftalmitos po-

dem apresentar megacristais de microclínio orientados, ou porfi-

roblastos de plagioclásio andesina ou oligoclãsio. Os gnaisses

bandados e os migmatitos estromáticos apresentam melanossomas an

fibolíticos, de homblenda biotita gnaisses e de xistos e as ban

das leucossomãticas exibem composição granodiorítica.

0 conjunto de rochas metassedimentares é consti-

tuído predominantemente por ectinitos síltico-argilosos e subor-

dinadamente quartzitos metarcóseos, sillimanita-muscovita- quar£

zitos, rochas calcossilicatadas, paragnaisses e gnaisses porfir£

blásticos com fenocristais de até 12 cm de comprimento, desenvol^

vidos principalmente ao longo das falhas. Associadas a estes me-

tassedimentos também ocorrem em alguns locais, rochas granito -

gnáissicas com variações mais quartzo-feldspáticas.

0 conjunto das rochas granulíticas, constituído

por charnoquitos (hiperstênio-granitõides) e noritos (hiperstê-

nio-gabros), que ocorrem em meio aos gnaisses oftalnuticos e

principalmente aos granitóides, será descrito no item relativo

aos granitóides.

As direções estruturais no Domínio Costeiro são

predominantemente para NW (Rosier, 19S6) , sendo que, são também

comuns, feições orientadas para E-W com variações para NE e NW

(Sadowski, 1974). Na porção oeste da área em estudo, próximos a

São Luiz do Paraitinga e Caraguatatuba, Chiodi et ai. (1983) mos

traran um forte "trend" ENE-WSW, que está intimamente relaciona-

do a uma forte transposição estrutural associada ãs zonas de ci-

salhamento.
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4.7. GRANITOIDES INTRUSIVOS

A grande quantidade de rochas graníticas intrusi-
vas é una feição geológica marcante nos terrenos dos cinco domí-
nios considerados, tanto no interior da Faixa de Dobramentos Ri-
beira, como do Maciço Guaxupé*. Essas intrusões possuem tipologias
e características tectônicas variadas, sendo associadas às dife-
rentes unidades geológicas.

Vários autores estudaram geologicaiaente essas ro-
chas , tanto sob o ponto de vista regional como em detalhe, dentre
os quais podemos citar Coutinho (1972), Melcher et ai. (1973), Al̂
garte et ai. (1974a e b), Hasui e Sadowski (1976), Ferreira da
Silva et ai. (1977), Wernick e Gomes (1977), Carneiro (1977), Wer
nick (1978 a,b), Hasui, Carneiro e Bistrichi (1978), Wernick e Pe
nalva (1978), Wernick (1979 a,b). Carneiro (1983), Campos Neto et
ai. (1983) Chiodi et ai. (1983), Sobreiro Neto et ai. (1983), Wer
nick (1984), Campos Neto et ai. (1984), Vlach (1985), Janasi e Ul
brich (1985), Janasi (1986), Janasi e Ulbrich (1987) e Tassinari
Taylor e Kawashita (1987), entre outros.

Geralmente a tipologia dos granitóides é a folia-
da, cujas composições variam deMe tonalítica até granítica. Pos-
suem megacristais de mi eroding o em tamanho e grau de orienta-
ção variados. Aparecem também, subordinadamente, rochas mais homo
gêneas não orientadas, isentas de foliação, com formas distintas
e raramente com dimensões batolíticas, de composição granítica a-
té granodiorítica. Ocorrem ainda tipos alaskíticos, alcalinos e
sub-alcalinos. Normalmente o contato dessas rochas com as encai-
xantes é tectônico, sendo que, em alguns casos, podem se notar a
presença de hornfels, como no maciço de Perus por exemplo, e tam-
bém são comuns veios aplíticos e pegmatóides relacionados às fei-
ções mais tardias.

Hasui et ai. (1978) agruparam as rochas graníticas
intrusivas da região sudeste do Estado de São Paulo, que ocorrem
no âmbito da Faixa de Dobramentos Ribeira c de parte do Maciço de
Guaxupc em cinco facies litológicas distintas, que são a saber:
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Facies Migmatítica, Cantareira, Giaciosa, Itu e GranofIrica.

0 conjunto migmatítico é composto por ultranetanor
fitos misturados cora as fases anatexíticas, abrangendo tipos equî
granulares a porfiróides, com foliação marcante e granulação gros
seira. 0 Conjunto Cantareira compõe-se por rochas granito-gnáissi^
cas, foliadas, com granulação de fina a média e composição geral-
mente granodioritica. Essas rochas, quando intrusivas em metasse-
dimentos de baixo grau metamôrfico, exibem auréolas de contato, a
companhadas de injeções de veios pegmatíticos e aplíticos (Ellert,
1964). 0 Facies Graciosa é constituído por associações alcali-gra
nito-sieníticas com rochas de natureza alcalina a sub-alcalina, î
sotropas e de granulação média a grossa. 0 Facies Itu é composto
por granitos não foliados, de coloração desde cinza-clara até a-
vermelhada, com granulação de fina a grossa e com variações compo
sicionais de granítica até granodioritica. Finalmente a variedade
granofírica compõe-se de tipos de pouca expressão regional, ocor-
rendo apenas sob a forma de diques e núcleos de reduzidas dimen-
sões. As facies Migmatíticas e Cantareira foram consideradas como
sintectônicas e as demais como pós-tectônicas e anorogênicas.

A distribuição dos principais maciços graníticos
no âmbito dos domínios considerados neste trabalho é a seguinte:

a. Domínio Itapira-Amparo

Dentro deste Domínio destaca-se o Complexo Graníti_
co de Morungaba que foi mapeado e estudado por Wernick (1972 a e
b) e Vlach (1985) , sendo que este último executou um mapa geológi^
co de suas facies na escala 1:50.000, nas porções oriental e meri
dional do maciço, e dividiu o maciço de Morungaba, que possue uma
forma irregular alongada segundo o eixo NE-SW, em três suites mag
máticas denominadas de Rõsea, Cinzenta e Porfirítica.

A suite magmãtica rosea, com tendência calco-alca-
lina, constitue-se por quartzo-monzonitos, granitos 3A e 3B e por
granitõides pórfiros. A suite magmãtica cinzenta agrupa rochas e-
quigranularcs constituídas também por granitos 3A e 3B e subordi-
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nadamente granodioritos. Finalmente a suite porfiritica consti-
tue-se de quartzo-monzonitos, granitos 3A e 3B con textura porfi
rxtica. Conforme Ylach (1985) os granitôides das suites rósea e
porfiritica seriam do tipo Caledoniano (I) e a suite cinzenta se
ria formada por granitos do tipo S.

0 corpo granítico de Jaguariuna ocorre na região
da cidade homônima, a norte de Campinas, sendo constituído por
granitaides, com encraves migmatíticos. Basei et ai. (1986) mape
aram vários facies graníticos distintos dentro deste complexo, a
saber, o facies do hornblenda-biotita granitõide porfiroide ca-
racterizado por granitos 3B, facies dos biotita granitódes cons-
tituído por granitos nebullticos, foliados, leuco a hololeucocrã
ticos variando em composição entre granitos 3A e 3B, que mostram
variações para mignatitos evoluídos, e finalmente o facies rela-
tivo ao granito róseo hololeucocrntico representado por um peque
no "stock" de composição de 3A a álcali granito.

b. Domínio Piracaia-Jundiaí

No Domínio Piracaia-Jundiaí destacam-se os maci-
ços de Itu, Atibaia, Piracaia, Nazaré Paulista e o Complexo Gra-
nítico de Socorro, que inclue as suites Bragança Paulista e Sal-
mão.

0 corpo granítico de Itu situa-se a norte do fa-
lhamento de Itu-Jundiuvira, nos domínios tectônicos da Nappe Socorro
Guaxupé. Lste corpo exibe contatos discordantes com as rochas en
caixantes e apresenta irradiações de veios e apófises. 0 granito
de Itu possue caracterização mesotectônica tardí ou pós-tectõni-
ca (Wcrníck c Pcnnlvn, 1978) c composição csscncínlmenrc grnníti
ca com variações que podem, localmente, atingir até termos grano
dioríticos. Essas rochas são geralmente isótropas de coloração a
vermelhada até cinzenta e textura equigranular, porfiritica e
por vezes do tipo "Rapakivi".

C maciço granítico de Atibaia, quo aflora nn re-
gião da cidade homônima, é constituído predominantemente por bio
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tita-granitos cquigranulares de coloração cinza-róseo a esbran-
quiçado, são foliados e possuem composição essencialmente graní-
tica.

0 corpo granítico de Piracaia foi estudado era de-
talhe por Janasi (1986) e Janasi e Ulbrich (1987). Constitue- se
por uma suite de rochas orientadas de composição monzodioritica
e monzonítica predominantemente, apresentando também variações
desde dioritos até álcali-quartzo-sienitos e álcali-granitos. Os
monzodioritos e monzonitos ocupam a parte central do maciço e
nas bordas aparecem as rochas mais diferenciadas.

0 granito que ocorre na região de Nazaré Paulis-
ta foi incluido por Campos Neto et ai. (1983) na Suite Catapora,
e corresponde a um complexo granítico anatético para- autóctone
associado a anatexitos e diatexitos. Este granito possue colora
ção cinza a rósea e constitue-se por granitos granatíferos, sil-
limanita-biotita-granada-granitos, com mobilizados granítico-gra
nitífercs com estruturas agmatíticas. A composição mineralógica
dessas rochas é típica devido ã presença expressiva de granadas.
As rochas migmatíticas associadas aos granitos apresentam estru-
turas estromáticas, flebíticas, nebulíticas e "schliercn".

Finalmente o Complexo Granítico de Socorro, que
constitue o corpo intrusivo de maior expressão do Domínio Pira-
caia- Jundiaí, ocorre na região de Bragança Paulista c Socorro.
Maiores informações geológicas sobre este complexo podem ser en-
contradas em Ebert (1968), Wernick (1982) , Crossi Sad c Barbora
(1983), Wernick (1984) e Campos Neto et ai. (1984).

Segundo Campos Neto et ai. (op.cit.) o Complexo
Socorro é intrusivo nos gnaisses do Grupo Amparo através de con-
tatos geralmente tectônicos e foi migmatizado por rochas graníti
cas consideradas como pertencentes a Suite Granito - Migmatítica
Catapora. Este complexo granítico encontra-se dividido em duas
suites, uma composta por granitos porfiróides, denominada de Siri
te Brapança Paulista, c outra, intrusiva nesta, constituída por
granitos róseos ou acinzentados chamada Suite Salmão.
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A Suite Bragança Paulista, que corresponde a maior
parte do Complexo Socorro, possue uma variação litológica entre
quartzo-monzo-dioritos e granitos 3B, passando por tonnlitos e
granodioritos, e una composição essencialmente calco-alcalina gra
nodiorítica. A Suite Salmão ê composta por granitos equi a inequi_
granulares micro-porfiróides e granitos alaskíticos. Ocorre sob a
forma de "stocks" entre 2 e 25 km . Composicionalmente esses gra-
nitóides são monzogranitos ou granitos 3B, classificados como gra
nitos de fusão crustal ou como termos mais diferenciados da série
calco-alcalina de alto potássio (Campos Neto et ai., 1984).

c. Domínio São Roque

Grande número de corpos graníticos de dimensões e
tipos variados ocorre no âmbito do Domínio São Roque, intrusivos
nas rochas metamórficas do grupo homônimo. Dentre essas rochas po
demos destacar os corpos de Sorocaba, São Francisco, São Roque, _I
taqui. Cantareira, Mairiporã, Serra do Tico-Tico, Serra do Itabe-
raba e Suites Imbiruçu e Morro do Pão.

Os granitos Sorocaba e São Francisco afloram no ex
tremo ocidental da ãiea em estudo e caracterizam-se pela colora-
ção rósea, ausência de hornblenda e poucos minerais máficos. São
granitos e granodioritos porfiríticos, com pórfiros de microclí-
nio e plagioclásio (Janasi e Ulbrich, 1985). Os corpos são alonga
dos segundo a direção aproximada E-W e geralmente não exibem ori-
entação marcante. Informações adicionais sobre esses corpos podem
ser encontradas em Hasui, Penalva e Hennies (1969).

0 batólito granítico São Roque ocorre na região da
cidade homônima e geologicamente encontra-se truncado pelos falha
mentos de Pirapora e São Roque. Litologicamente é constituído pe-
lo denominado "Granito Pirituba" que inclui granitõides com textu
ras porfiróides, incquigranulares e finas, as rochas com tex
turas porfiróides, mais comuns, apresentam pórfiros de micro
clínio ou oligoclásio e a matriz cinza claTa a cinza-escura com
quartzo, plagioclásio e biotita principalmente. Composicionalmen-
te a matriz é granodiorítica e eventualmente quartzo-diorítica e
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do granitóide de um modo geral é predominantemente granitica-ada-
melítica (Hasui, 1975).

Os corpos graníticos de Itaqui, Cantareira e Mairi_
porã, sob o ponto de vista mineralógico e petrológico, assemelha»
-se muito entre si e com o granito de São Roque. São rochas agru
padas sob a denominação de granito tipo Pirituba. Esse? corpos
são constituídos predominantemente por granitos porfirõides de
granuiação grossa, exibindo cristais maiores de microclínio imer-
sos numa matriz com quartzo, plagioclásio e biotita. Composicio-
nalmente gradam de granodiorito a adamelito. Nas bordas sul dos
corpos de Cantareira e Itaqui os granitoides apresentara-se cisa-
lhados pela ação dos falharaentos que cortam a área e exibem ro-
chas gnaissifiçadas. Informações mais detalhadas sobre estes aaci
ços graníticos podem ser encontradas em Ellert (1964) e Coutinho
(1972).

0 "stock" granítico do Morro do Tico-Tico, situa -
-se entre Perus e a Rodovia Anhanguera, possuindo forma elinsoi-
dal orientada E-W. Esse corpo ê constituído por leucogranitos com
variações para granitos a duas micas, inequigranulares, granula-
ção média a grossa e associados a veios pegmatóides com turmalina
e muscovita. 0 corpo granítico do Tico-Tico foi estudado por Mo-
raes Rego (1933), Penalva e Hasui (1970) e Carneiro et ai.(1984).

Na região da Serra do Itaberaba ocorre o batólito
granítico da Pedra Branca, descrito por Juliani Beljavskis e
Schorscher (1986). Este Complexo é constituído por várias litolo
gias distintas, sendo encontrados predominantemente gra:iitóides
porfiroblásticos cinzentos com megacristais de feldspatos alcali-
nos, granitos cquigranulares grosseiros com xenólitos de blastom
lonitos é o típico granito Pirituba com matriz bem orientada.

Os corpos intrusivos graníticos que ocorrem na re-
gião entre Igaratá e Nazaré Paulista foram incluídos nor Campos
Neto et ai. (1983) nas suites Imbiruçu e Morro do Pão. As rochas
da Suite Imbiruçu são desde porfirõides até inequigranulares, eu-
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ja composição varia entre os termos dioríticos até graniticos.com
o claro predomínio de granodioritos e granitos tipo 3B. Mas ro-
chas porfirôides os megacristais são de microclínio, COM alguns
cristais sendo envolvidos por aurêolas de oligoclâsio ou albita.
A granulação dessas rochas é média a grosseira e a coloração é
cinzenta.

A Suite Morro do Pão, por sua vez. é composta por
granitôides cinzentos de granulação média, cuja composição varia
desde termos tonalíticos até graníticos. Dentro desta variação de
rochas predomina* os tonalitos inequigranulares foliados e os gra
nitos foliados.

d. Domínio Embú

Dentro do Domínio Embú ocorrem vários corpos grani
ticos ígneos, geralmente alongados segundo as direções regionais
SK-NE, que ainda estão pouco estudados geologicamente. Entre es-
ses corpos podemos destacar os maciços de Agudos Grandes, Mauá,
Três Lagos, Mogi das Cruzes e Serra do Jambeiro.

0 batólito de Agudos Grandes, constitue o corpo de
maior expressão geográfica do Domínio e litologicamente é compos
to por biotita hornblenda granitos e granitos a duas micas com
textura porfiritica e composição predominantemente granodioríti-
ca. Os corpos de Mauá e Três Lagos são constituídos por granodio-
ritos, biotita granitos e adamelitos, com textura típica dos gra-
nitos tipo Pirituba, porfirõide, hipidiomórfica e por vezes blas-
tomilonítica. Em termos de composição são peraluminosos associa-
dos com pegmatitos portadores de muscovita e calco-alcalinos (Cou
tinho, 1972 e tfernick, 1984). 0 granito de Mogi das Cruzes é a
duas micas principalmente, com textura equigranular c porfiriti-
ca porta encraves de gnaisses e pegmatitos e possui composição
essencialmente granodioritica calco-alcalina. 0 granitóide Serra
do Jambeiro (Carneiro, 1977) c composto por rochas de granulação
média a grossa, coloração cinza clara 6 textura gnáissica e of-
ralmítica. Trata-se do biotita granito de composição predominante

i ^

mente granodioritica e com porfiroblastos de microclínio.
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e. Domínio Costeiro

No âmbito do Domínio Costeiro aparecem grandes mas_

sas gianíticas como os maciços de Natividade da Serra e Caraguata

tuba, bem como corpos menores como os charnoquitos associados aos

granitoides de Caraguatatxiba e os granitõides de Taiaçupeba e

Cruz do Alto.

Os granitoides de Caraguatatuba (Ferreira da Silva

et ai., 1977) são compostos por augen-gnaisses, biotita- granito

gnãissico, hornblenda biotita granito, piroxênio-hornblenda grani

to, granitos alaskíticos e biotita granitos com textura porfi-

róide. Esses corpos apresentam contatos gradacionais com as rç>

chás metamórficas encaixantes. 0 granitõide de Natividade da Ser-

ra (Cavalcante e Kaefer, 1974) é dividido em três domínio faciolõ

gicos distintos: o das rochas granito-gnáissicas a duas micas,com

granulação fina a média e cor cinzr.-claro, o de rochas granitoi-

des gnáissicas porfiroblasticas caracterizado por rochas levemen-

te gnaissificadas e inequigranulares e o domínio das rochas grani

ticas migmatíticas, onde predominam as estruturas nebulíticas, of

talmíticas e Schollen. Maiores informações sobre esses granitoi-

des podem ser encontradas em Chiodi et ai. (1983).

As rochas charnoquíticas, que ocorrem na região de

Ubatuba e Caraguatatuba, são constituídas por hiperstênio, horn-

blenda e clinopiroxenio esverdeado. Esses charnoquitos estão asso

ciados a monzonitos, sienitos e dioritos esverdeados (Janasi e Ul

brich, 1985).

0 corpo granitõide de Cruz do Alto é composto por
biotita hornblenda granito com "extura porfírítica e por augen -
gnaisses. Já o maciço de Taií ,upeba é constituído por granitos e
duas micas equigranular com porções subordinadas porfiríticas. As_
sociado a este- granito são encontrados veios pegmatóides portado-
res.
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CAPÍTULO S

RESULTADOS GEOCRONOLOGICOS: DISCUSSÕES E INTERPRETAÇÕES
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5.1. INTRODUÇÃO

Considerando-se que o principal objetivo deste tra
balho foi o estudo geocronológico e geoquímico-isotãpico das ro-
chas da porção leste-sudeste do Estado de São Paulo, este capítu-
lo reveste-se de grande importância, no sentido em que serão apre
sentados todos os dados radiométricos obtidos na pesquisa, bem co
mo a sua interpretação geológica, que serã executada em conjunto
com os dados analíticos pré-existentes. Tais dados estão disponí^
veis na literatura ou permanecem, ainda, inéditos, nos arquivos
do Centro de Pesquisas Geocronologicas do IG-USP.

Para maior facilidade de apresentação dos resulta
dos, b' <~omo, para uma posterior comparação, a discussão geocro-
nológica será efetuada separadamente, conforme os domínios discu-
tidos no capítulo anterior.

A localização geográfica dos pontos com análises
geocronologicas encontra-se no Anexo I, através de seus respecti^
vos números de campo.

5.2. DOMÍNIO ITAPIRA-AMPARO

No âmbito do Domínio Itapira-Amparo (figura 9), e-
xistem disponíveis 110 análises radiométricas, sendo 84 pelo meto
do Rb-Sr em rocha total e 21 pela metodologia K-Ar em concentra-
dos de minerais separados, cujos dados analíticos constam das Ta-
belas 1 e 2 respectivamente. Além disso 5 análises Pb-Pb em rocha
total, ainda inéditas, encontram-se disponíveis (Basei, comunica-
ção pessoal). Deste total de amostras 13, situam-se no Estado de
Minas Gerais, portanto fora da área principal de enfoque deste
trabalho, e devido a importância relevante destes dados na inter-
pretação geocronologica regional das rochas deste domínio, são a-
qui apresentados.

Os dados goocronolôgicos executados nesta pesqui-
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sa foram interpretados em conjunto com aqueles obtidos por Artur
(1980) e (1988) nas rochas metamõrficas da região de Itapira e
Lindõia, por Vlach (198S) e Cordani e Bittencourt (1967) no Com-
plexo Granítico de Morungaba e por Basei (informação verbal) nos
migmatitos do embasamento regional em Amparo.

Devido as dificuldades de se enquadrar as rochas
metamõrficas deste Domínio em grupos ou formações, para facilida-
de de discussão geocronológica dividiremos essas rochas em embasa
mento e em seqüências supracrustais.

5.2.1. Rochas do Embasamento

São consideradas como rochas do embasamento, as ro
chás migmátiticas e gnáissicas com deformações polifásicas e poli_
cíclicas incluídas no Complexo Amparo por Ebert (1968) e Basei et
ai. (1986), bem como os ortognaisses associados. Segundo estes úl
timos autores as rochas migmátiticas ocorrem como encraves dentro
destes ortognaisses, denominados de Suite Serra Negra, na área em
estudo.

Os migmatitos estromáticos com bandas leucossomáti^
cas que ocorrem nos arredores da cidade de Amparo, foram estuda-
dos geocronologicamente pelo método Pb-Pb em rocha total (Basei,
inf. verbal) através de análises de amostras provenientes dos ma-
teriais leucossomaticos de composição trondjemítica, que fornece-
ram uma isocrona com 3414 *_ 52 m.a. com valor da razão U/ Pb
(pj) de 7,58. Esses dados nos permitem considerar a idade acima
como a época da adição deste material leucossomático à crosta a
partir da diferenciação direta do manto superior.

0 conjunto ortognáissico relacionado aos migmati-
tos acima, ocorre a norte de Amparo segundo uma faixa orientada
NE conforme mostrado em Basei et ai. (1986). Tratam-se de rochas
constituídas predominantemente por biotita granitoides cqui a ine
quigranularcs, foliados e deformados, de composição variável des-
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de dioritos até granitos 3A. As amostras datadas são constituídas

•lneralogicamcnte por plagioclásios, quartzo, biotita, liornblen-

da, titanita, apatita, zircão e opacos, e possuem composição pre

dominantemente tonalítica e textura granoblástica.

Nove amostras do conjunto ortognãissico denominado

de Suite Serra Negra foram analisadas pelo método Rb-Sr cm rocha

total, c os pontos relativos a essas análises, quando plotados em

diagrama isocrônico, não apresentaram boa distribuição espacial,

sendo que seis pontos concentraram-se próximo ã origem e apenas

três situaram-se pouco mais distantes, sendo que, um destes não

se alinhou ao conjunto. Apesar destas limitações os pontos defi-

niram uma isõcrona com idade de 2SO0 +_ 90 M.a. e razão inicial
87Sr/86Sr de 0,7033 • 0,0004 (MSWD=7,995) (figura 10). Essa idade

deve ser interpretada, com um certo grau de cautela, como a época

de formação do conjunto ortognáissico, caracterizando um importan

te período de acreção crustal.

0,700

171 A » .

05 Of

©171 B M7IC

•dad** 2500 ±90 ma
r. i. •- 0,7033 ±0jD004
9 ponto oôo computado

V 0^

Fig .0-D.AGRAMA .SOCRONICO Rft-Sr PARA OS ORTOGNAISSES DA SUITE SERRA NEGRA

Em adição, Artur (1980) apresentou várias análises

radiométricas pelo método Rb-Sr cm rocha total, nos biotita-horn

blcnda gnaisses de aspectos anatexíticos, incluídos por este au-

tor como Grupo Amparo. 0 primeiro conjunto datado, situado na Ro

dovia Itapira-Jacutinga, nas proximidades do rio üleutcrio, já

no l-stado de Minas (Icrais, indicou uma idade Jc J2 30 + ~>9 M.a.

com razão inicial de 0,7080 >_ 0,0008. 0 segundo conjunto, já si-

tuado dentro d.n área deste estudo (Afloramento 18), a nordeste



de Itapira forneceu uma isócrona de 1913 *_ 72 M.a. e razão

ciai de 0,7113 • 0,0009 (figura 11).
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ím-

Os dados geocronologicos de ambos os conjuntos

•arcam um período de formação de rochas no Proterozóico Inferior,

em épocas distintas, 2,2 e 1,9 G.a. aproximadamente, a partir de

processos de retrabalhamento de rochas crustais pré-existentes.

0,760-

CO

CD

0,740

0,720

0,700

I8GM- n i B f

II8F

idade = 1918 ±72 mo.
r.i.=O,7l»3±Oj0OO9

Fia II-DIAGRAMA ISOCRONICO Rb-Sr PARA OS GNAISSFS
DO EMBASAMENTO A NOROESTE DE ITAPIRA (Artur, 1980)

A leste de Itapira, na Rodovia que liga esta ci-

dade a Lindõia ocorrem rochas gnáissicas, que segundo Artur(1980)

estariam intercaladas com biotita xistos e quartzitos c portanto

pertenceriam às seqüências supracrustais. Entretanto, n.isci o

Campos Neto (comun. pessoal) consideram tais rochas como embasa-

mento do Grupo Itapira c estariam intercaladas com os metassedi-

mentos através da ação de falhamentos que ocorreram na região.A£

tur (op.cit.) datou essas rochas .itravcs de d i;ii;r;iina isocrôuico

Rb-Sr, onde obteve a idade de 2085 • 88 M.a. com razão 87Sr/86Sr

inicial de 0,7033 • 0,0019.
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Retrabalhando os dados acima em diagrama isocrôni-
co (figura 12), nota-se a ocorrência de dois conjuntos de gnais-
ses geoquimicamente distintos, um constituído por biotita gnais-
ses porfirobllsticos com razões Rb/ Sr baixas, menor que 3,que
indicou a idade de 2114 +_ 90 M.a. com razão inicial de 0,7019
• 0,0021 (MSWD=0,5667) e outro composto predominantemente por
^ R 7 Rfi

gnaisses graníticos, com razões Rb/ Sr mais elevadas, que for-
neceu a idade de 1994 +_ 42 M.a. com relação inicial bem mal- al-
ta de 0,7274 •_ 0,0037 (MSWD = 3,4759). Esses dados mostram que es_
ses gnaisses foram formados aproximadamente na mesma época,em tor-
no de 2000 M.a., mas a partir de materiais claramente distintos,o
primeiro conjunto muito provavelmente derivado de rochas vulcâni-
cas pouco diferenciadas ou materiais diferenciados do manto supe-
rior pouco tempo antes do metamorfismo, e o segundo conjunto, a
partir de metamorfismo de rochas com longa vida crustal.

QMO- .051X2)

qroníticm
•blofitognoi*s«*

idotf«il994±42nia.
ri . «0,7274 10,0037
<J0d»«2ll4Í9Omo. (Artur, I960
r. i. < 0,7019 * O.0O21 modificado)

S
F.q 12- DIAGRAMA ISOCRCNICO RD-Sr PARA OS GRANlTO - GNAISES DO EMBASAMENTO

(ESTRADA ITAPIRA - LINDOIA)
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Artur (1988) estudando as rochas aignatíticas da

região de Lindóia, obteve idades Rb-Sr isocrônicas de 1860 +_ 75

M.a. e 1810 • 60 M.a. con relações iniciais de Sr respectivamen-

te de 0,705 e 0,702, confirmando as migmatizações transamazôni-

cas na área.

Rochas migraatíticas que ocorrem a leste de Itap£

ra, nas proximidades do Rio do Peixe, também foram datada* por

Artur (1980), que obteve a idade isocrônica Rb-Sr em rocha total

de 600 •_ 30 M.a. com razão inicial 87Sr/86Sr de 0,7114 • 0,0012.

Considerando-se que rochas migmatíticas são hí-

bridas , ocorrendo misturas de magmas gerados por diversos proces

sos com rochas pré-existentes formadas pouco ou muito tempo an-

tes da migmatização, é possível que algumas amostras não estejam

homogeneizadas isotopicamente com as demais e consequentemente

não poderiam ser colocadas na mesma isócrona pois poderiam ter

razões iniciais distintas. Neste sentido, procuraremos sempre,

antes de tratarmos amostras de migmatitos em diagramas isocrôní-

cos Rb-Sr, verificarmos se tal homogeneização isotópica ocorreu

ou não. Essa verificação pode ser feita utilizando-se o diagra-

ma de mistura Sr/ Sr versus gr fpPm)»
 on<te os pontos homoge-

neizados isotopicamente em Sr devem se alinhar conforme mostrado

em Faure (1977). Na figura 13 podemos observar esse diagrama com

as rochas migmatíticas datadas por Artur (op.cit.) e nota-se que

as amostras 59B e A não se homogeneizaram completamente, e na Fî

gura 14 e apresentado o diagrama isocrônico Rb-Sr para essas ro-

chas, onde a idade obtida, sem computar as amostras acima, foi

de 590 +_ 22 M.a. com relação inicial de 0,7124 + 0,0008 (MSWD »

2,786), resultados estes concordantes com aqueles obtidos por Ar

tur (1980). Esses dados caracterizam um evento de migmatização,

com injeções de magmas, no .inal do Proterozóico Superior, afe-

tando as rochas pré-existentes.
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13-DIAGRAMA OE MISTURA PARA OS MiGMATiTOS

A LESTE DE ITAPIRA

a?4^

a7o

Mod* * MO i 22 mo
M. '0,7124 ±0^006

Í 2 ^ 3 « 5 *
fig 14-DIAGRAMA ISOCHONICO Rb - Sr PARA OS MIGMATITOS
SITUAOOS A LESTE 06 ITAPIRA PRÓXIMOS AO RK) 00 PEIXE

(Arfur-
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5.2.2. Seqüências Supracrustais

COMO seqüências supracrustais são consideradas as

rochas metavulcanossediaentares de filiação calco-alcalina incluí

das de usa forma geral no Grupo Itapira de Ebert (1968) ou de Ca»

pos Neto e Vasconcelos (1986), correlacionável ao Grupo Andreiin

dia. Além disto serão também aqui discutidos corpos granitóides -

gnáissicos calco-alcalinos relacionados a evolução metamorfica

destas seqüências.

Artur (1980) apresentou para os gnaisses graníti-

cos e os biotita gnaisses que ocorre» a aproximadamente 13 km a

leste de Itapira ura diagrama isocrõnico Rb-Sr com a idade de 1140

^ 88 M.a. e razão inicial de 0,7343 ̂  0,0028. Analisando-se a di!5

tribuição dos pontos analíticos deste diagrama notamos que os

gnaisses graníticos se alinham conforme a isócrona de 1000 +_ 130

M.a. e razão inicial de 0,7369 •_ 0,0042 (MSWD = 1,021) e os bioti.

ta-gnaisses definem uma reta com 1443 •_ 160 M.a. e relação ini-

cial de 0,7275 • 0,0038 (»MSWD = 0,5193) (figura 15). Apesar da

fragilidade destas isõcronas, que carecem de uma maior quantida-

de de análises para confirmar as idades conseguidas, podemos con-

siderar a idade próxima a 1400 M.a. como a época de formação des

tes gnaisses a partir de metamorfismo de material sedimentar,

a idade em torno de 1100 M.a. parece sugerir um outro evento me ca

mórfico que afetou essa região, embora não muito bem caracteriza-

do até o momento. Entretanto, não se pode descartar a possibilida

de desta idade mais jovem significar a idade de um evento cata-

clãstico, que segundo Artur (1980) afetou essas rochas.

Neste trabalho foram amostrados os biotita horn-

blenda gnaisses que ocorrem a norte de Amparo. Tratam-se de ro-

chas com alternância de biotita hornblenda gnaisses tonalíticos

de bandas claras trondjemíticas, com um gnaisse bandado de compo-

sição diorítica e «quartzo-diorítica. Mineralogicamente essas ro-

chas são constituídas por plagioclásio, biotita, hornblenda,quar£

zo e também magnetita.
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• Biotita gnaiss*
]idadt = l443±l60ma
jr. i. =0,7275 ±000038
® Gnaisse granitico

±
B

® Gnaisse granitico
Iidod«=l060±l30mo.
|r.i . =0,7369 ±00042

8 7Rb/8 6Sr
Fig. 15- DIAGRAMA IS0CR0NIC0 Rb- Sr PARA A SEQÜÊNCIA METASSEDIMENTAR

QUE OCORRE A LESTE DE ITAPIRA (Artur - 1980 modificado)

Amostras provenientes destes gnaisses foram data-
das pelo método Rb-Sr em rocha total, e os dados obtidos quando
interpretados em diagrama isocrônico definiram uma isõcrona com
1419 •_ 78 M.a. e uma relação 87Sr/86Sr inicial de 0,7048 •_ 0,0002
(MSWD » 12,434) (figura 16). Devido a homogeneidade em termos iso
tópicos de Rb e Sr dessas rochas nâo foi possível obter boa dis-
tribuição espacial des pontos analíticos, provocando um valor ele
vado do erro da idade. Apesar disto os dados acima sugerem uma ê>
poca próxima a 1400 M.a. para a formação destes gnaisses a partir
de material provavelmente vulcânico pouco diferenciado.

Na tentativa de se caracterizar claramente a ida
de do metamorfismo principal que gerou as seqüências metavulcanos
sedimentares em questão, procurou-se datar pelo método Rb-Sr em
rocha total um .nagmatismo granitóide calco-alcalino ortognáissico
sincrônico âs foiiações pré-brasilianas destas seqüências confor-
me Campos Neto e Vasconcelos (1986), mesmo considerando-se que
tal magmatismo ocorre fora da área principal deste estudo. Essas
datações foram feitas com auxílio da Sandra R.R. Carneiro através
de Bolsa de Iniciação Científica da FAPLSP.
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Para tais análises foram utilizadas as amostragens

realizadas por Vasconcelos, A.C.B. nas pedreiras nos arredores de

São Gonçalo do Sapucaí (MG) em ortognaisses graníticos porfirói-

dcs c cm ortognaisses granito-granodiorito-tonalíticos cquigranu-

lares, bem como em magnetita ortognaisses graníticos próximos de

Ouro Fino (MG). Pctrograficamente, tratam-se preferenciuimente de

magnet ita-biotita fcrrohastingsitn grani tos jjnnisscs, th- colora-

ção cinza-róseo a cinzento, equigranularcs fino a médio c caraetc

rizados motlalmcntc como grani tos 3B. Sua inincra1ngi;i c constituí

da por plagioclásio, K-feldspato, quartzo, ferro-hastingsit;

titã, magnetita, apatita, titanita c zireão.

As análises isotõpicas pelo método Rb-Sr nestas ro

chás, possibilitaram a elaboração de uma isócrona com a idade de

1397 • lü M.a. com razão inicial de 0,7196 • 0,0007 (NSKO • 1,4873)

(figura 17). A idade acima deve ser considerada como a época de

formação dos ortognaisses, c o valor elevado da relação inicial

sugere que o magma parental dessas rochas formou-se por processos

de fusão parcial de materiais da crosta continental, c/ou ter so-
87

frido contaminação de Sr provenientes de materiais scüimentares

ou crustais, tendo em vista ser difícil se obter granitõides com

magnetita-ferrohastingsita-titanita e composição tonalítica a pair

tir de fusão da crosta superior.

Na tentativa cie se correlacionar a evolução das ro
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Fig. 17-DIAGRAMA 1S0CRONICO Rb-Sr RARA OS ORTOGIUISSES
DE SÃO GONÇALO 00 SAPUCAÍ

chás raetamórficas do embasamento e das seqüências supracrustais,

foi construído o diagrama de evolução isotópica do Sr, represen-

tado na figura 18, onde estão plotadas as curvas de evolução da

razão Sr/ Sr de cada conjunto de rochas metamorficas em fun-

ção do tempo geológico, bem como a curva de evolução para a Ter-

ra Global que admite para hoje uma composição média de Sr/86Sr

igual a 0,7046. As linhas de crescimento crustal foram baseadas

na média dos valores atuais das ra:

junto metamórfico individualmente.
na média dos valores atuais das razões Sr/ Sr para cada con-

A observação deste diagrama nos permite consi-

derar que os conjuntos metamorficos formaram-se a partir do me-

tamorfismo de rochas pré-existentes de naturezas diversas, sendo

que apenas o conjunto de biotita gnaisses D parece ter se forma

do a partir de material diferenciado do manto superior pouco tem

po antes do metamorfismo. Além disto, este diagrama sugere ainda

que todas as rochas dos conjuntos metavulcanossediment;ires deri-
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FKJ. 18-OIAGRAMA DC EVOLUÇÃO ISOTOP1CADO Sr f*RA AS ROCHAS

METAMOKFICAS DO DOMÍNK) ITAPIRA - AMPARO

A - Ortognaisses da Suite Serra Negra
B - Gnaisses do embasamento a NE de Itapira
C - Gnaisses graniticos do embasamento, Estrada Itapira-Lindoia
D - Biotita gnaisses do embasamento, Estrada Itapira-Lindoia
E - Biotita gnaisses supracrustais a leste de Itapira
F - Gnaisses graniticos supracrustais a leste de Itapira
G - Gnaisses da seqüência supracrustal a norte de Amparo
H - Ortognaisses São Gonçalo do Sapucaí
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varam-se de rochas formadas no mínimo, durante o Ciclo Transama-
zônico e muito provavelmente em épocas pré-transamazônicas, ten-
do em vista que as idades obtidas entre 2,5 e 2,1 b.a. através
da intersecçio das curvas de regressão dos conjuntos de rochas
analisados, coai a curva de evolução de Sr para a Terra Global,
são mínimas para os protólitos das rochas metamorficas.

0 padrão de idades pela metodologia K-Ar nas ro-
chas do Domínio Itapira-Amparo forneceram idades variáveis den-
tro do intervalo tempo 700-510 M.a. com valores mais concentra-
dos entre 550 e 500 N.a. mostrando que a área só se estabilizou
tectonicamente no final do Proterozóico Superior e Eo-Cambriano.
Somente a amostra relativa a um anfibolito situado nas imedia-
ções de Itapira (Amostra 14) datado por Artur (1980) indicou uma
idade mais antiga, de 1103 *_ 20 M.a., refletindo a época de res-
friamento do ciclo anterior pré-brasiliano, que também ocorreu
neste domínio.

5.2.3. Complexo Granitico de Morungaba

Encontram-se disponíveis para o Complexo Graníti.
co de Morungaba 37 análises geocronológicas, sendo 28 pelo méto-
do Rb-Sr em rocha total e as demais pelo método K-Ar em concen-
trados de minerais. Essas análises encontram-se referidas em Cor
dani e Bittencourt (1967), Wernick et ai. (1976) e principalmen-
te em Vlach e Kawashita (1984) e Vlach (1985).

Vlach (1985) separou o Complexo de Morungaba em
6 variedades petrográficas distintas, para fins de obtenção de
isócronas Rb-Sr, independentemente da distribuição geográfica
dentro do corpo das amostras datadas. As idades obtidas variaram
dentro do intervalo de tempo 690-490 M.a., as mais antigas para
rochas mais máficas e as idades mais jovens, para as rochas mais
félsicas. Os valores das razões iniciais Sr/ Sr situaram- se
entre 0,710 e 0,705.
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Vlach e Cordani (1915), a partir de estudos geo-
cronolôgicos e petrológicos. sugeres que os magmas parentais des_
te complexo granitico derivara» de fontes distintas COB diferen
tes valores de relação Sr/ Sr inicial, e que o não alinhamen-
to de alguns pontos nas isôcronas conseguidas, poderiam também
ser explicado, ale» do fato destes pontos possuirea diferentes
razões iniciais, por erros experimentais, ou ainda pelo não sin-
cronismo das amostras, ou seja, formadas através de diferentes
pulsos magmaticos.

Numa tentativa de se contornar os problemas acî
ma mencionados procuramos elaborar isôcronas a partir de amos-
tras geograficamente próximas entre si e geoquimicamente simila-
res, de modo a garantir a consangüinidade das amostras considera
das em cada diagrama isocrônico. Neste sentido foi considerado
dois conjuntos distintos, um com alto teor em Sr, acima de 300
ppm, e outro com baixo teor em Sr, abaixo de 100 ppra, além de um
conjunto intermediário, não claramente separável. Além disso, u-
tilizou-se o critério de proximidade geográfica entre as amos-
tras e desta forma conseguiu-se distinguir cinco conjuntos, cuja
distribuição espacial dentro do Complexo de Morungaba está na fi
gura 19.

Dentro deste contexto obtivemos os seguintes re-
sultados, cujas isôcronas constam das Figura 20 a c b.

- Conjunto A: idade » 623 *_ 47 M.a.
razão inicial - 0,7069 • 0,0015
MSWD - 0,4284

• Conjunto B: idade • 624 • 42
razão inicial 3 0,7028 • 0,0036
MSWD - 0,8075

• Conjunto C: idade * 631 • 23 M.a.
razão inicial * 0,7055 + 0,0008
MSWD * U.0 8U0
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F,»I9 -LOCAUZAÇÃO ESQUEMÁTICA OOS GRUPOS
OE AMOSTRAS 0 0 GRANITO DE MCRUNGA8A

- Conjunto 0: idad* - 614 + 15 M.a.
rarãp inicial - 0,7051 •_ 0,0018
MSMD - 2,2011

• Conjunto E: idade • 640 *_ 33 M.a.
razão inicial * 0,7059
MSWD * 0,0924

Como pode ser notado, de uma forma geral, os va-
lores das idades dos diversos conjuntos coincidem, dentro do er-
ro analítico, e indicam uma época próxima a 620 M.a. pura época
principal de formação do Complexo fgneo de Morungaba. Isto não
descarta a possibilidade do Complexo ter se formado ai raves de
vários pulsos magmáticos, como proposto por Vlacit (198.r>) apenas
que, com os dados radiométricos disponíveis, tal fato não pode
ser claramente caracterizado. Para isto seria necessário estudos
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radioaêtricos adicionais, principalmente pelo método U-Pb ea zir-

còes, que noraalaente apresentas baixos erros nas idades.

Coa relaçio as razões Sr/ Sr iniciais, taabéa
pode ser observado que variara» pouco, entre 0,7055 e 0,7069, va-
lores estes coincidentes dentro dos respectivos erros analíticos.
A única exceção a esta regra foi o conjunto B, que apresentou uaa
ratio inicial «ais baixa de 0,7028 ± 0,0036. Apesar da isôcrona
do Grupo B contar coa apenas 3 pontos e o valor do erro desta ra-
sio inicial ser alto, talvez este fato aostre uaa fonte diferente,
para o aagaa gerador das aaostras aqui agrupadas coao conjunto B,

fonte aenos diferenciada do que as deaais.

Na figura 21 consta o diagraaa de evolução isotô-
pica do Sr para os diversos conjuntos separados do Coaplexo Morun
gaba e a curva de evolução da Terra Global. Neste diagraaa nota-
se que os pontos relativos as razões iniciais dos conjuntos situa
raa-se no caapo crustal, leveaente aciaa da curva da Terra Glo-
bal, coa exceção do conjunto B que situou-se sobre esta linha,aos
trando que talvez tenha uaa origea aantélica ou a partir de fusão
de uaa crosta continental inferior eapobrecida ea Rb. Observa- se
ainda que os conjuntos D e B apresentaraa linhas de evolução aais
inclinadas que os deaaís, sugerindo que tais conjuntos tiveraa u-
aa produção mais rápida de Sr durante o teapo geológico, e por-
tanto constituea porções aais enriquecidas ea Rb e aais diferenci
adas dentro do Coaplexo de Morungaba.

As deterainações geocronologicas pelo método K-Ar
ea biotitas deste granitóide indicaram idades dentro do intervalo
de tempo 590-500 M.a., que refletem as diversas épocas de fecha-
mento do sistema K-Ar nas partes analisadas, demonstrando que pró
xírao a 500 M.a. o corpo já estava resfriado a uaa temperatura in-
ferior a 250°C.
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5 . 3 . DOMÍNIO PIRACAIA-JUNDIAl

5.3.1. Introdução

Este domínio inclui una complexa associação de ro
chás granulíticas, migmatiticas e graníticas. As rochas deste Do-
mínio dividem-se em três conjuntos distintos, que são as rochas
granulito-granito-migmatíticas, as supracrustais e os batólitos
graníticos intrusivos, por vezes gnaissifiçados.

O acervo geocronolõgico neste Domínio constitui -
-so de 48 análises Rb-Sr em rocha total, 7 análises K-Ar cm con-
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TABELA 2 - DADOS ANALÍTICOS K-Ar PARA AS ROCHAS DO DOMÍNIO AMPARO-JTAl»IRA

d« Ca«po

C-3

G-Í4

1
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2

1
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KtFtKENCIAS: 1- Artur (1980) ; 2- Vlach (198S); 4 - Cordani • Bittencourt (1967)
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centrados de minerais separados e 24 análises Pb-Pb em rocha to-
tal, cujos dados analíticos consta* respectivamente das Tabelas
3.4 e S. As análises foram realizadas nas rochas granulíticas e
migmatíticas do embasamento regional e nos maciços graníticos in
trusivos de Nazaré Paulista, Piracaia, Itu, Bragança Paulista e
Salmão. Essas análises foram tanto produtos desta pesquisa, como
também frutos de trabalho de outros pesquisadores como Janasi
(198S), Cordani e Bittencourt (1967), Ebert e Brochini (1968),Ha
sui e Hama (1972), Basei, N.A.S. (inédito) e Figueiredo, N.C.H.
(inédito).

5.3.2. Rochas Granulíticas e Migmatíticas

Dentre as rochas granulíticas que compõem o Com-
plexo Metamórfico Socorro, os charnoquitos que ocorrem nas proxi^
midadcs da cidade de Pinhalzinho foram alvo de estudo radiométri
co pelo método Pb-Pb em rocha total. Os pontos relativos a essas
análises não apresentaram boa distribuição espacial no diagrama
isocrõnico 207Pb/204Pb versus 2 0 6Pb/ 2 0 4Pb, mas definiram uma re
ta com aproximadamente 1400 M.a. e valor de p ( U/204Pb) de
8,237 (Basei, inf.verbal). *> valor obtido de u, indica que o ?b
dessas rochas evoluiu em estágio múltiplo, sugerindo que essas rochas
formadas há 1400 M.a. originaram-se de retrabalhamento de rochas
pré-existentes.

No âmbito desta pesquisa foram analisadas radiome
tricamente pelo método Rb-Sr em rocha total amostras provenien-
tes dos migmatitos que ocorrem a cerca de 2 km a norte de Ati-
baia em un corte da Rodovia Fernão Dias. Tratam-se de migmatitos
estromáticos com leucossomas graníticos e paleossomas compostos
por anfibolitos, rochas gnáissicas e ortognaisses.

Foram datadas amostras com predomínio de paleosso
mas e apenas uma (amostra 7) com predomínio de porções leucosso-
raáticas. No diagrama de mistura da Figura 11 Sr/86Sr versus 1/
Sr pode-se notar que a amostra n9 7 encontra-se homogeneizada i-
sotopicarnente a nível de Sr, com algumas amostras com predominân
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cia de paleossoma, o que nos permite colocar todas as amostras no

diagrama isocronico Rb-Sr. Seis amostras, portanto, relativas a

estes migmatitos forneceram a idade de 621 *_ 24 M.a. com relação

inicial de 0,7292 • 0,0004 (MSWD » 15,076) (figura 23).

Kawashita (inf. verbal) obteve através de análi-

ses Rb-Sr e Pb-Pb em rocha total executadas nas rochas migmatíti-

cas que ocorrem na região de Delfim Moreira-Piquete, continuação

a nordeste do Domínio Piracaia-Jundiaí, idades de 1316 ^ 35 M.a.

(ri. • 0,7071 +_ 0,0008) para as porções predominantemente paleos-

somãticas e de 832 + 27 e 588 ̂  33 com razões iniciais respectiva

mente de 0,7115 +_ 0,0005 e 0,7185 ̂  0,0009 para as partes enrique

cidas em neossoma. Os dados Pb-Pb sugerem uma idade de formação

do conjunto migmatítico em torno de 1400 M.a.. Esses dados confir

mam a atuação de pelo menos dois eventos formadores de rochas um

entre 1400 e 1300 M.a. e outro proximo a 800 M.a.. Já as idades

em torno de 600 M.a. poderiam indicar uma época de migmatização e

injeção de material granítico mais jovem nas rochas pré- existen-

tes, muito possivelmente relacionado ãs atividades graníticas que

ocorram em grande escala nesta época.

As idades pelo método K-Ar obtidas em rochas des-

te complexo granito-migmatítico forneceram resultados de 1036 +

+ 45 e 670 ^ 30 M.a. (Hasui e Hama, 1972 e Cordani e Bittencourt,

1967) para rochas anfiboliticas e 633 + 45 e 564 *_ 31 M.a. para

piroxenitos (Ebert e Brochini, 1968). Essas rochas normalmente

constituem os paleossomas dos migmatitos e os resultados conseguî

dos sugerem a atuação do Ciclo Brasiliano neste domínio. A idade

de 1036 + 45, obtida em anfibôlio proveniente de amostra coleta-

da a oeste de Jundiaí, mostra a época de resfriamento do evento

metamórfico do Proterozóico Médio (̂  1400 M.a.) e indica que o e-

vento de migmatização do Proterozóico Superior não atingiu, nes-

ta área, a temperatura de 500°C.

5.3.3. Complexo Granítico Socorro

0 Complexo Granítico Socorro (Wernick, 11)78a) en-
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contra-se subdividido em duas suites distintas. A Suite Bragança

Paulista, que inclui granitoides porfiróides e a Suite Salmão

com granitos equigranulares a microporfiroides, intrusivos na

primeira (Campos Neto et ai. 1984). Ambas as suites foram amos-

tradas para fins geocronológicos, sendo a primeira r ostrada em

um afloramento dentro da cidade de Bragança Paulista e a segun-

da em uma pedreira situada a oeste desta cidade, próxima a estra

da que a une a Itatiba.

As amostras coletadas, provenientes da Suite Sal̂

mão, são constituídas por granitos inequigranulares a microporfi

rõides roseos e granitos alasquíticos. A mineralogia principal

dessas rochas é composta por microclínio, plagioclásio, quartzo

e biotita. Composicionalmente tratam-se de granitos 3B.

Seis amostras relativas aos granitôides da Sui-

te Salmão foram datadas pelo método Rb-Sr em rocha total. Tais

amostras definiram uma isócrona com 880 +_ 62 M.a. e razão inicî

ai de 0,7053 +_ 0,0026 (MSWD = 0,5300) (figura 24). Esta idade é

interpretada como a época de formação dos granitoides da Suite

Salmão, a partir de processos de fusão parcial de rochas pré- e-

xistentes pouco diferenciadas, embora a participação de uma com-

ponente mantélica em seu magma parental não esteja descartada.

Nas amostras provenientes da Suite Bragança Pau-

lista foram realizadas tentativamente datações pelos métodos Rb-

Sr e Pb-Pb em rocha total, e ambas as metodologias se mostraram

impróprias para datar estes granitôides devido a grande homoge-

neidade isotópica tanto a nível de Sr como de Pb.

As rochas submetidas às análises radinmétricas

são compostas petrograficamente por granodioritos e tonalitos

porfiróides com megacristais de feldspatos cinza e róscos e ma-

triz inequigranular hipidiomórfica de granulação média constituí

da por plagioclásio, biotita, hornblenda e quartzo, sendo este

ultimo, por vezes, azulado.

Dez amostras relativas a Suíte Bragança Paulista
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foram analisadas pela metodologia Rb-Sr, e quando plotadas em

diagrama isocrônico não apresentaram boa distribuição espacial,

con os pontos analíticos apresentando valores de Rb/ Sr den-

tro do intervalo de 0,4 a 0,8, que é muito restrito. Tal fato im

plica na obtenção apenas de idades preliminares porque a reta i-

socrônica não é bem definida.

Dentro deste contexto pode ser observado na fi-

gura 25 que a melhor isócrona que passa pelos pontos plotados.ob

tida através do programa de cálculos de Williamson (1968) é aque
ft 7 fl(\ ~~

Ia com idade aparente de 825 + 100 M.a. e razão Sr/ Sr inici-

al de 0,7098 +_ 0,0008 (MSWD = 0,8567). Entretanto, como pode ser

notado nesta mesma figura, ao diminuirmos o peso dado ao ponto

B-1D pode ser traçada uma isócrona com idade aproximada de 1100

M.a. e razão inicial em torno de 0,707. Neste sentido podemos ad

mitir para este granitóide uma idade, ainda preliminar, a ser

confirmada com emprego da metodologia U-Pb em zireão, dentro do

intervalo de tempo 1100-900 M.a., tendo em vista que o granitô^

de Salmão, cuja relação de campo mostra ser intrusivo na Suite

Bragança Paulista, apresentou uma idade de 880 M.a., que seria

mínima para esta suíte.

Os granitóides da Suíte Bragança Paulista apre-

sentaram composição isotõpica de Pb muito homogênea, com pouca
206,,. /204nL - ,-

variação nas razoes Pb/ Pb e portanto nao forneceram uma í-

sõcrona Pb-Pb definida conforme mostrado na Figura 33a. Esse com

portamento será analisado detalhadamente no item 5.3.7.

5.3.4. Granitóide de Nazaré Paulista

0 granitóide de Nazaré Paulista, denominado de

Suíte Catapora por Campos Neto et ai. (1983), corresponde a um

complexo granítico anatético, associado a metatêxitos o diatexi-

tos, situados na região da cidade homônima.

As amostras utilizadas nos estudos isotopicos
tanto dt Sr como Pb, foram coletadas nas proximidades da cidade
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de Nazaré Paulista en cortes na rodovia que une esta cidade a I-

garatá. Tratam-se de rochas de coloração cinza claro a rosada,

granulação média e levemente orientadas, petrograficamcnte clas-

sificadas como granada-biotita-granitos, caracterizados pela a-

bundãncia de aglomerados granadíferos arredondados. Mineralogica

mente as amostras datadas eram compostas por microclínio, quart-

zo, oligoclásio, granada, rauscovita, biotita, zircão, apatita e

opacos. Compisicionalmente Campos NecO et ai. (op.cit.) caracte-

rizaram essas rochas como granitos 3A e 3B.

Seis amostras do granitõide de Nazaré Paulista fo

ram datadas pelo método Rb-Sr em rocha total e tratadas no dia-

grama isocrônico da figura 26, onde definiram uma isocrona com

790 + 32 M.a. e relação 87Sr/86Sr de 0,7135 + 0,0005 (MSWD =

0,74u4). Esta idade é aqui interpretada como próxima da época de

formação deste granitóide.

0,760-

O.72O-

0,700

^ 2 NP

Q2 0,4 0 * OUB

i d o * «790 ±32 mo.
r i . * 0,7132 ±0,0005
Qpontonào computado (ftldspoio)
i i i

10 1,2 1,4 1,6

" R b / T O S r
Fig.26-DIAGRAMA ISOCRONICO Rt>-Sf PARA O GRANITÓIDE NAZARÉ PAULISTA

lim adição foram também realizadas nestas mesmas a

mostras análises geocronologicas pelo método Pb-Pb em rocha to-

tal, e a exemplo dos granitóides da Suite Bragança Paulista, as

amostras revelaram-se muito homogêneas em termos ísoténicos de

Pb e não definiram uma boa isocrona. Apesar disto, como pode ser

visto na figura 27, os pontos analíticos situaram-se sobre uma

isocrona com inclinação relativa a idade aparente SOO M.a. con-

cordante com aquela obtida pela metodologia Rb-Sr e confirmando,

portanto, a época de formação do granitõide de Nazaré Paulista.
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5.3.5. Maciço Granítico de Piracaia

0 Maciço Granítico de Piracaia, situado na região

da cidade homônima, foi estudado por Janasi (19 85) , que apresen

tou 12 análises radiométricas pelo método Rb-Çr em rocha total.

Destas análises utilizou oito amostras, consideradas como dife-

renciados tardios do maciço, em um diagrama isocrônico que indî

cou a idade de 581 •_ 13 M.a. com razão inicial de 0,7058^0,0002.

Segundo o autor (op.cit.) esta idade é significativa de uma épo-

ca de recristalização metamórfica destas rochas que transformou

praticamente toda a sua mineralogia principal e não da época de

formação destes diferenciados tardios.

Retrabalhando os dados geocronologicos apresenta

dos por Janasi (op.cit.), observa-se a divisão em facii-s pctrolo

gicas distintas realizadas por aquele autor, no sentido cm que

as amostras classificadas como diferenciados tardios são normal-

mente mais empobrecidas em Sr, fato este evidenciado claramente

no diagrama Rb versus Sr da figura 28. Neste sentido construiu -

-se um diagrama isocrônico Rb-Sr para as amostras const.uitcs do

campo 1 daquela figura (rochas diferenciadas tardias) c o outro

diagrama para as amostras situadas no campo 2, constituídas por

monzodioritos, monzonitos microporfiríticos e monzonitos metamor
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fisados.

Para as amostras do facies tardio, foi obtida a
ft 7 Rft

idade de 573 *_ 12 M.a. com razão inicial Sr/0OSr de 0,706 •_

*_ 0,0001 (MSWD = 2,597) concordante dentro ^o -ro analítico da-

quela obtida por Janasi (op.cit.). e para as rochas monzoníticas

foi definida a idade de 746 +_ 25 M.a. e relação inicial de

0,7050 ̂ _ 0,0001 (MSWD • 6,8455) (figura 29a e b). Essas idades

são aqui interpretadas cumo as respectivas épocas de formação

dos conjuntos datados, ou seja, as rochas monzoníticas da região-

de Piracaia teria se formado próximo a 750 M.a. e os facies tar-

dios do granitõide, ou novos pulsos magmáticos, teriam ocorrido

em torno de 580 M.a..

5.3.6. Granitóide de Itu

A amostragem para fins geocronologicos no batóli,

to granítico de Itu foi realizada em sua porção meridional, ao

longo da Rodovia SP-300 que une Jundiaí a Itu, nas proximidades

desta última cidade.

Foram coletadas rochas graníticas de coloração

rosea com variedades equigranulares e porfiróides, estas últimas

exibem, por vezes, textura tipo "rapakivi" viborgítica. A minera

logia dessas rochas é predominantemente constituída por microclí

nio, oligoclásio, quartzo, biotita, turmalina, apatita, zircão e

magnctita. No ponto de vista composicional essas rochas são es-

sencialmente graníticas.

Neste trabalho foram datadas pelo método Rb-Sr

em rocha total seis amostras que foram interpretadas em diagra-

ma isocrônico junto com uma amostra analisada por Cordani e Ka-

washita (1971). Essas amostras definiram uma isocrona com 586 +

•_ 10 M.a. e relação 87Sr/86Sr inicial de 0,7066 • 0,0004 (MSWD -

1,447) (figura 30). Esta idade, de boa precisão analítica,é con

siderada como a época do "emplacement" do batõlito granítico de

Itu, c posiciona este maciço no final do 1'roterozóico Superior.
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5.3.7. Considerações sobre a Origem dos Granitôides com Base

Geoquímica Isotõpica de Sr e Pb
na

A composição isotõpica de Sr e Pb nos granitôi-

des tem sido largamente utilizadas para identificar as fontes

de seus respectivos magmas parentais e detectar processos de pos_

síveis contaminações crustais destes magmas. Isto pode ser feito
ft 7 ft ft

através do estudo das composições de Sr/ Sr iniciais e atuais,
de 'U/204Pb atual e de 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb, 208Pb/204Pb i

niciais c atuais, conforme descrito no capítulo II deste traba-

lho.

Neste sentido determinou-se as composições iso-

tópicas Sr/ Sr em rocha total e de Pb em feldspatos e rocha

total dos granitôides do domínio 1'iracaia-Jundíaí. Os resultados

foram interpretados cm diagrama de evolução isotõpica de Sr de

I:aurc (1977) modificado c nos gráficos de evolução isotõpica do
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Pb conforme o modelo da "Plumbotectônica" de Zartman e Doe (1981).
Essas interpretações fornecem informações complementares sobre a
idade aproximada e a natureza das fontes magmáticas.

A figura 31 representa o diagrama de evolução da
li 7 flfi

razão Sr/ Sr dos granitõides em função do tempo geológico. As
linhas de crescimento crustal são baseadas na média dos valores a
tuais da razão Sr/ Sr para cada granito individualmente. Encon
tra-se também plotada no diagrama a linha de evolução de Sr admi-

87 -tida para a Terra Global, que considera hoje uma composição Sr/
86Sr média de 0,7046. Neste diagrama nota-se que todos os pontos
relativos as razões iniciais dos granitõides, com valores entre
0,7055 e 0,7132, situaram-se acima da curva de evolução da Terra
Global e obviamente do manto superior, o que sugere fortemente
que os respectivos magmas parentais dos granitõides do Domínio Pi_
racaia-Jundiaí tiveram uma componente importante de material crus_
tal em sua composição. A extrapolação para trás da curva de evolu
ção isotõpica do Sr para a Suíte Bragança Paulista intercepta a
linha evolutiva da Terra Global em aproximadamente 1700 M.a., in-
dicando ser esta a idade mínima do material que sofreu fusão par-
cial para originar este granitóide (vide Capítulo II).

Observa-se ainda, na figura 31, que a linha de e-
volução de Sr do facies tardio do maciço de Piracaia tem sua ori-
gem sobre a curva evolutiva dos monzonitos deste maciço, o que po
de sugerir que os magmas formadores dos corpos tardios tiveram u-
ma contribuição significativa de materiais produzidos por refusão
dos facies mais antigos do corpo, embora Janasi (1985) tenha con-
siderado mais provável uma gênese baseada na cristalização fracio
nada para o Maciço de Piracaia. De forma antagônica, com relação
âs Suítes Salmão e Bragança Paulista, que compõem o Complexo Gra-
nítico Socorro, nota-se que a linha de evolução relativa a primei^
ra suíte, que é intrusiva na segunda, começa muito abaixo da cur-
va evolutiva da Suíte Bragança Paulista, mostrando que o seu mag-
ma parental não teve contribuição de materiais provenientes da fu
são parcial da suíte encaixante.
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Em adição, foram realizadas análises isotópicas
de Pb cm concentrados de feldspatos separados dos granitóides Na
zarc Paulista e Bragança Paulista, com a finalidade de se obter
a composição isotópíca inicial de Pb destes granitóides. Os da-
dos obtidos foram plotados nos diagramas de evolução isotopica
do Pb, estabelecidos conforme o modelo de "Plumbotectonica" de
Zartman e Doe (1981), onde encontram-se desenhadas as curvas evo
lutivas para as crostas continentais inferior e superior, manto
superior e ambiente orogênico, como mostradas nas figuras 32a e
b.

No diagrama da figura 32a, Pb/ Pb versus
Pb/ Pb, observa-se que os pontos analíticos relativos a £

te Bragança Paulista situaram-sc sobre a curva do ambiente oroge
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nico e o ponto do granitõide de Nazaré Paulista acima dela, em
direção ã curva de evolução da crosta superior, com composições
isotópicas de Pb relativas ã época próxima a SOO M.a.. Já no dia
grama da figura 32b todos os feldspatos plotados situaram-se aci_
ma da curva orogênica em direção à curva relativa ã crosta infe-
rior, com idades modelos aparentes de 800 N.a. e o corpo de Naza
ré Paulista algo mais novo.
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Fig. 3 2 - OIAGRAMAS DE PLJUMBOTECTÔNICA DEORK3EM DOS GRAWTOlOeS

Este comportamento sugere que ambos os granitóides
são crustais, sendo que a Suíte Bragança Paulista foi formada a
partir de materiais provenientes principalmente de fusão parcial
da crosta continental inferior e o granitõide Nazaré Paulista te-
ve uma contribuição muito grande em seu magma parental de materi-
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al proveniente da crosta continental superior.

As analises isotópicas de Pb em rocha total, rea
lizadas para as amostras do granitóide Bragança Paulista, apre-
sentaram grande homogeneidade na composição isotópica com valo-
res de Pb/ Pb próximos a 17,6, não permitindo % obtenção da
idade deste corpo granitico. Entretanto, ampliando-se a escala
do eixo das abcissas do diagrama da figura 33a, a melhor reta
que passa por aqueles pontos possui uma inclinação relativa a i-
dade aparente de Z100 M.a., que define um valor de u^, com bas-
tante precisão, de 8,239 +_ 0,028. Este valor é alto em compara-
ção com aqueles considerados típicos para o manto superior hoje,
entre 7,5 e 8,2. conforme Moorbath e Taylor (1981), sugerindo a
presença de Pb radiogênico proveniente da crosta continental em
seu magma parental.

0 granitoide de Bragança Paulista, devido suas
características petrológicas apresenta empobrecimento em Pb ra-
diogênico, quando comparado com outros granitõides (ver capítu-
lo 6), posicionando seus pontos analíticos, no diagrama 33b, a
esquerda da geocron (isócrona admitida para os meteoritos hoje),
o que indica que o Pb presente na rocha não teve evolução em es-
tágio único.

Para efeito de comparação foi plotada no diagra-
ma acima a geocron calculada para 2150 M.a. atrás, onde observa-
-se que a linha de referência com idade de 2100 M.a. intercepta
esta geocron em um valor relativo de p de 8,30, significantemen-
te abaixo do intervalo calculado para o manto superior a 2150
M.a. atrás, que seria aproximadamente entre 10 e 11, conforme
cálculos de regressão pela fórmula.

. T

onde: uQ
 a y do manto hoje

T - 2,1 b.a.
X » 0,155 x IO"9
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Tal fato sugere que esse material há 2150 M.a. atrás teve impor-

tante contribuição de Pb radiogênico proveniente de fontes crus-

tais antigas empobrecidas em U, como a crosta inferior.

A incorporação de Pb proveniente da crosta infe-

rior empobrecida geoquimicamente por magmas graníticos dão ori-

gem a composição isotópica inicial de Pb menos radiogênica do

que aqueles magmas derivados do manto superior não contaminados

de idades similares. Nos casos em que ocorrem essa incorporação,

o valor aparente de p. obtido seria menor do que os valores estî

mados para o manto e os pontos relativos ã composição isotópica

de Pb, dos magmas contaminados, situar-se-iam no diagrama Pb/

Pb versus Pb/ Pb, hoje, a esquerda da geocron.

Levando-se em conta as considerações acima, bem

como as idades preliminares obtidas para a Suíte Bragança Paulis

ta, pode ser admitida a possibilidade da composição isotópica do

Pb do granitóidc, refletir na verdade, a composição isotópica da

crosta continental inferior que deu origem ao seu respectivo ma£

ma parental.

Neste caso a idade aparente de 2100 M.a. indica-

ria a época de formação desta crosta continental a partir de re-

trabalhamento de rochas mais antigas.

Foram também plotados no diagrama da figura .35b,

para efeito comparativo, os pontos analíticos das rochas charno-

quíticas do Complexo Socorro, baseados em dados inéditos de

M.A.S. Basei, onde pode ser notado que dois pontos situaram- se

no mesmo campo do granitóide Bragança Paulista, a esquerda da

geocron. Além disso, os valores da relação U/ Pb (y.) obti-

dos hoje, para ambos os conjuntos são bastante similares, da or-

dem de 8,23, sugerindo que essas rochas formaram-se a partir de

retrabalhamento de rochas pré-existentes e sofreram contaminação

de Pb radiogênien de fontes similares.

Portanto, para os granitõides do Domínio 1'iracuia
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II-VII-1
tllr-74
CT-17
0-1-0
I-I-A
I-I-C
22-A
: : • •

::-c
22-0

n-xii-93
I-2A
I-2C
«•2I>

iid-n»

K-.'l

ATI-I

ATI-3

ATI-»

»n-«
ATI-II
ATl-li

Cmito
Cm» to
Cranito
Craiito
Craiito
Cranito
Cranito

Craiito
Craiito
Umna
Uaut»
Cranito
Crantto
Cranito

Qt.Sitnito
Qi.Uanito
Qi.taiionito
Qt.Mntonito
Qi.Sitsiito
Qt.Sicnito

Sitniio
Hntatllo
Honiaiito
Haitsnito
Mntonito
Itoiunito

Cranoliorito
Tonalito
Tonalito

Cranoiiorito
Cransdiorito
Cranoiiorito
Cranoiiorito
Cranoiiorito
CranoJiorito

Cranoiiorita

Cranito
Cranito
Cranito
Craniio
t'.M«lllt

i;r..,..

KifPWIlto

MifMlito
HipulilO
KJfMtifO
WfMtitO
HtfMlitO

ttu
Itu
ttu
ttu
ttu
Itu
Itu

tezari Paulista
Hasan Paulista
Kisair Fattlitta
I b u i i Paultita
Nauri Paulista
Nazari Paulista
(toon Paulista

Piracaia
Pincaia
Piracaia
Pirxaia
Pi neat a
Piracaia
Piracaia
ririKina
Piracaia
Piracaia
Pincaia
Piracaia

Iraganca Paulista
Ireganca Paulista
Infanta Paulista
Inganca Paulista
Inganca Paulista
Infanca Paulista
Inganca Paulista
•rapnea Paulista
Iraganca Paulista

Iraganca Paulista

Salaio
Salaio
Salnio
Salsoo
Halwo

Atibaia
Atibaia
Atibaia
Atibaia
Atibaia
Atibaia

111.2
109.1
107.0
129.0
161.1
166.0
-

212.9
in .6
I.W.»
IO.U
139.9
147.7

131.6

190.1

163.1

137.1

136.S

174.5

172.1

137.9

IH.4
1S3.6
121.1

•4.S

141.2

121.3

137.1

149.9

104.7

US.3

121.6

-

•

-

209.1

169.»

226.1

222.0

I94.lt
Ml.I

7S.4
104.2
12S.6
72.1

114.9
51.4

Sr (ppa)

lOt.l
47.7

232.1
97.1

112.1
13.2

43S.6
4J4.I
«11.4

1U.I
26S.»

272.1

214.0

162.9

171.9

JO2.7

S03.9

162.S

163.3

202.0

«•>«.«

4»3.»

1090.9

1134.9

TS4.1

626.7

SS1.4

679.S

72S.9

?29.t

469.2

170.1

117.6

202 .S

22S.O

.'17,1

IM.7

173.2

2S0.1

107,1

237.6

199.4

276.4

"«b/"$r

2.»M
6.6M
1.332
3.IS7
4.I7S
$.790

10.S40

1.411
0.724
HI»
t.*M
1.S26

1.S7I

1.344

3.3M

3.102

1.312

0.714

3.US

3.057

1.979

O..V47

0.9S9

0.340

0.130

0.SW

0.5*1

0.720

0.639

0.411

0.4SI

0.794

0.55S

0.601

0.620

O.SST

3.SSI

2.630

3.2S4

2,«AS

i.n
3.43

1.264
1.210
3.412
0.IW

1.673
0.M0

UFU&CIAS 4) Cordani • lltttncavrt (1967); S) Janasi (1917); 6) Flfutndo M.C.H. (incdlto).
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0.7412

0.71*4

M* Lab.

7633
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7615
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7631

7104

7737

774$

6716

7591

7627

7595

7ÜTI

6739

6740

7596

7600

7$0l
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7511
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1427
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•126
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TABELA 4 - DADOS ANALÍTICOS K-Ar PARA ROCHAS DO DOMÍNIO PI RACAIA-JUNDIAÍ

N» Campo

J-t.0

1G-SR-143
624- S

JCM-3-1760

JCM-3-1760
JU-36
JU-36

ATB-9

Rocha

Anfibolito
Anfibolito
Granito

Granito

Granito

Piroxenito
Piroxenito

Migmatito

Localização c/ou
Unidade

Embasamento

Embasamento
Itu

Itu

Itu
Embasamento
Embasamento

Embasamento

Mater ia l

Anfibõlio
Anfibõlio
Biotita

Biotita

K-f«í '.
Bic.ita
Anfibõlio
Biotita

U

0.139
0.602
4.36
4.34
7,96
7.84
1,012
7.743

'"Ar rad CCSTP/g
(x IO*6)

76.29
19.4

101.0
111.0
174.0
206.0
30.3

192.41

* A<rat.

2S.2
15.4
3.1

1.5
4.4

2.9
7.4

2.72

Idade (Ha.)

1036 •_ 45
670 • 30
510 • IS
SSO • 20

480 «. IS
S64 • 31
633 • 45

S64.0

N* Lab.

1824

9S5
-

119
4S1

1211
1218

6047

Rcf

7

4
4

4
4
8
8

NT

TABELA 5 - DADOS ANALÍTICOS Pb-Pb NOS GRANITOlDES DO DOMÍNIO PIRACAIA-JUNDIAÍ

Amostra

CT-14-A
CT-16-H
CT-17-A
CT-16-A
CT-16-B
CT-16-C
CT-16-D
CT-16-F
CT-16-F
CT-16-G
CT-16-I
CT-17-A
CT-17-B
CT-14-A
CT-X4-B
CT-14-D
CT-1S-A
CT-1S-B

Unidade e/ou
Localidade

Nazaré Paulista
Bragança Paulista
Bragança Paulista
Bragança Paulista
Bragança Paulista
Bragança Paulista
Bragança Paulista
Bragança Paulista
Bragança Paulista
Bragança Paulista
Bragança Paulista
Bragança Paulista
Bragança Paulista
Nazaré Paulista
Nazaré Paulista
Nazaré Paulista
Nazaré Paulista
Nazaré Paulista

2 0 6 pb/ 2 0 4 pb

17.S20
17,431
17.4S6
17.663
17,636
17.688
17.692
17.791
17.S93
17.64S
17.496
17.642
17.766
17.623
17.6S3
17.683
17.640
17.669

207p b /204p L

15.593
15,572
15.572
1S.S98
15.S99
15.S92
15.617
15,616
1S.S8S
1S.S97
15.567
15.592
1S.6O8
15.604
15.612
1S.612
1S.600
1 5 . 5 9 3

2 O 8 P b / 2 O 4 P b

3 7 . S 4 2

3 7 . 4 2 8

3 7 . 4 4 1

38.706
38.029
38.347
38,109
38.4 70
38.182
37,929
37.563
38.602
38,437
37,864
37 .850
37.946
37,872
38.001

Ref.

NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

NT
NT

Material

Feldsp.
Feldsp.
Feldsp.

RTO
RTO
RTO
RTO
RTO
RTO
RTO
RTO
RTO
RTO
RTO
RTO
RTO
RTO
RTO"

RtreRENCIAS:

t
t—•

O
I

4) Cordoni e Bittencourt (1967); 7) Hasui e llama (1972); 8) Ebert e Brochini (1968)
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-Jundiaí a utilização dos isótopos de Sr e Pb sugerem as conclu-

sões que se seguem:

- o granitóide Bragança Paulista provavelmente foi formado dentro

do intervalo de tempo 1400-1000 M.a. a partir de magmas gerados

principalmente por processos de fusão parcial de crosta conti-

nental inferior, com uma idade mínima de 1700 M.a., que sofre-

ram contaminação em níveis crustais mais elevados.

- para o corpo de Nazaré Paulista, de idade em torno a 800 M.a.,

foi sugerida uma gênese que envolve predominantemente processos

de fusão parcial da crosta continental superior. Essa conclusão

ê consistente com os dados de campo observados, como por exem-

plo o fato de tratar-se de granitõides portadores de granadas,

intrusivos em rochas metassedimentares, contendo xenõlitos de

metassedimentos, muitos deles em avançado estágio de digestão.

Esses fatos o diferem claramente da Suíte Bragança Paulista, na

qual os xenõlitos são principalmente rochas máficas deformadas.

- para as intrusões de Itu, Piracaia e Salmão, onde não estão, a-

inda, disponíveis dados isotõpicos de Pb, os valores de suas ra

zões 87Sr/86Sr iniciais (entre 0,7055 e 0,7066) são consisten-

tes com uma origem similar a Suíte Bragança Paulista, ou seja,

uma derivação predominantemente de fontes da crosta continental

inferior.

5.4. DOMÍNIO SAO ROQUE

No âmbito do Domínio São Roque encontram -se

disponíveis até o momento 117 determinações radiométricas, sendo

48 pelo método Rb-Sr em rocha total, 33 pelo método K-Ar em con-

centrados de minerais ou em rocha total, 21 pela metodologia Pb-

Pb em rocha total ou em feldspatos e 9 pelo método U-Pb em zir-

cões. Deste total de análises, 77 foram executadas nesta pesqui-

sa.
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Existem determinações radiométricas nas seqüên-
cias metassedimentares (filitos e metaconglomerados), nas seqüên
cias metavulcânicas intercaladas (metariolitos e metabasitos) e
nos gnaisses da região de Igaratã, e nos vários corpos graníti-
cos intrusivos nestas seqüências.

5.4.1. Rochas Metavulcânicas Ácidas

As rochas metavulcânicas ácidas foram analisadas
radiometricamente pelos métodos U-Pb em zircões Rb-Sr em ro-
cha total. Localizam-se no Morro do Polvilho a nordeste da cida-
de de Santana do Parnaíba. Estratigraficamente essas rochas não
estão bem definidas sendo posicionadas no pacote inferior do Gru
po São Roque (Campos Neto et ai. 19 83 e Carneiro et ai. 1984) ou
na seqliência superior (Sadowski, inf. verbal) ou ainda no gru-
po Serra do Itaberaba (Juliani e Beljavskis, 1983).

Petrograficamente as metavulcânicas datadas são
compostr.. por metariodacitos. Tratam-se de rochas de coloração
cinzenta constituídas por cristais maiores de plagioclásio e
feldspatos potássicos imersos em uma matriz fina de quartzo,
feldspatos, biotita e opacos. Tais rochas apresentam evidências
de cataclases e, em alguns locais próximos da zona de falhas, es_
tão recristalizadas.

As análises radiométricas disponíveis para essas
rochas, executadas nesta pesquisa, encontram-se já publicadas em
Van Schmus, Tassinari c Cordani (1986).

As determinações isotópicas pelo método U-Pb fo-
ram realizadas em duas frações de zircões com teores de Urânio
distintos, uma magnética e outra não magnética, cujos dados ana-
líticos encontram-se na tabela 6.

Os pontos analíticos relativos as duas frações a-
nalisadas possuem composições isotópicas de U e Pb que os colo-
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numa posição, quando plotados no diagrama Pb/ U versus
207po/235u, pouco abaixo da curva Concórdia, indicando uma peque
na perda de Pb radiogênico, comportamento este, bastante comum
em zircões. Ao mesmo tempo a reta definida por tais pontos inter
cepta superiormente a curva Concórdia no valor de idade 1790 +_
•_ 14 M.a. (figura 34). Essa idade é precisa devido ao fato dos
pontos analíticos localizarem-se próximos do intercepto superior
da curva Concórdia. A idade obtida deve ser considerada como a e
poça de formação dos cristais de zircão e conseqüentemente do e-
pisódio de cristalização magmãtica dos riodacitos originais.

Por outro lado, o intercepto inferior na curva
Concórdia, mal controlado em virtude da grande distância dos
dois pontos analíticos, indica uma idade aparente da ordem de
500 M.a. ( o valor calculado foi de 474 +_ 110 M.a.), o que suge-
re uma perda episódica de Pb radiogênico por parte dos cristais
de zircão, ocorrida durante os eventos tectonomagmaticos finais
do ciclo brasiliano.

Para esses metariodacitos existem, ainda, disponí
veis 6' análises radiométricas pelo método Rb-Sr em rocha total.
Os pontos relativos a essas amostras, quando plotados em diagra-
ma isocrônico, mostraram uma forte dispersão, situando-se em tor
no de uma reta de referência com inclinação correspondente a uma

87 Rft

idade de 550 M.a. com razão Sr/ Sr inicial próxima a 0,820
(figura 35). Esses dados indicam que os metariodacitos datados
sofreram uam rehomogeneizaçao isotópica parcial durante o ciclo
orogênico Brasiliano. A regressão calculada pelos pontos analí-
ticos, através do método Williamson (1968), produziu uma idade
aparente de 495 *_ 35 M.a. com valor de MSWD igual a 20,1987 e ra
zão inicial de 0,815 ± 0,004. Esses parâmetros revelam a falta
de colinearidade dos pontos analisados e colocam dúvidas sobre a
significação geológica da idade aparente Rb-Sr, que, neste caso,
deve ser considerada apenas como indicação da existência de um
evento deformacional importante associado com o Ciclo Brasilia-
no.

Vários trabalhos mostram os efeitos de eventos
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metamórficos posteriores no sistema Rb-Sr. Dentre estes podemos
destacar o de Bell e Blenkisop (1978) que demonstraram que even-
tos metamórficos do facies xisto verde baixo afetam o sistema Rb-
Sr de rochas vulcânicas ricas em SiO- e K~O e pobres em Sr total,
causando desequilíbrio ou rehomogeneizaçao isotopica do Sr e con-
sequentemente a dispersão dos pontos analíticos em diagrama iso-
crônico, como a observada, de amostras seguramente cogenéticas.
Além disso no caso específico das amostras analisadas, a não coli_
nearidade dos pontos pode também refletir a ação de fluídos hidro
termais ativos associados às deformações cataclásticas causadas
pelos grandes falhamentos que afetaram a área de ocorrência das
metavulcãnicas datadas. Esses fluídos podem acarretar importantes
remobilizações de Rb e Sr entre os constituintes minerais das ro-
chas afetadas, era distâncias relativamente grandes, superiores às
dimensões normais das amostras coletadas, com as conseqüentes mo-
dificações nas composições isotõpicas dos sistemas de rochas to-
tal.

5.4.2. Rochas Anfibolíticas

Nos domínios geográficos do Grupo São Roque ocor-
rem numerosos corpos anfibolíticos de forma e tamanho variáveis,
onde destacam-se os maciços anfibolíticos das regiões de Jaraguã-
Perus, Serra do Itaberaba e Pirapora do Bom Jesus. Normalmente es_
tes corpos são constituídos por rochas de coloração preta, algo
esverdeadas, quando frescas e de granulação variável desde fina a
té grossa. Estes anfibolitos encontram-se encaixados em filitos,
metaconglomerados, xistos e quartzitos e em granitos.

Com relação ã aplicação dos métodos radiométricos
nestas rochas, o mais adequado é o Sm-Nd, que infelizmente não po
de ser utilizado nesta pesquisa, encontrando-se disponíveis para
essas rochas apenas análises geocronolõgicas pela metodologia K-
Ar em concentrados de plagiocllsios, anfibolios e em rocha total,
que podem, quando aplicada especialmente em rochas metabãsicar., a
presentar alguns problemas ínterprctativos.
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Muitas vezes, dentro de um sistema cristalino de

rochas metamórficas, pode ocorrer uma acumulação na concentração

de Ar radiogênico em excesso, ou seja, maior do que aquela pro
40

duzida através do decaimento radioativo do K depois do fecha-

mento do sistema mineral. Por outro lado, podem também ocorrer u

ma perda de Ar radiogênico pelo sistema (concentração deficien
40te de Ar). Esses fatos podem provocar a obtenção de idades K-

Ar sem significação geológica, mais velhas ou mais novas do que

a idade real.

Para se detectar se algum destes mecanismos ocor

reu, deve ser utilizado o diagrama Ar versus K, chamado de

Diagrama de Harper (Harper, 1970). Neste diagrama pode-se plotar

3 ou mais amostras cogenéticas (que tiveram a mesma quantidade

de Ar radiogênico perdido ou adicionada) que definirão uma re
40ta. Caso esta reta intercepte o eixo das ordenadas ( Ar) acima

do zero (valor positivo) ê porque ocorreu a incorporação de Ar

estranho ao sistema, na quantidade medida e conseqüentemente as

idades modelos obtidas serão mais antigas do que as reais. No ca

so desta reta interceptar o eixo das ordenadas abaixo de zeTo(va

lor negativo) ê porque ocorreu perda de Ar radiogênico apôs a

época de cristalização metamórfica e as idades modelos, neste ca

so, seriam mais jovens do que deveria se obter.

Cabe ressaltar que a inclinação da reta obtida é

função da idade ísocrõnica K-Ar e segundo Harper (1970), para o

caso de intercepto positivo, a idade obtida seria interpretada

como a época de incorporação do Ar estranho ao sistema e para o

caso do intercepto negativo a idade conseguida seria interpreta-

da como a época da última cristalização metamórfica da rocha.

5.4.2.1. Corpos anfiboliticos de Jaraguá-Perus

Os anfibolitos da região de Jaraguá-Perus foram

descritos por Gomes (1962), Gomes et ai. (1972) e Coutinho (1972).

Nas imediações de Jaraguã ocorre um grande corpo em aparente dis_
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cordância com os metamorfitos regionais. Conforme os autores (op.

cit.) essas anfibolitos são homogêneos, com texturas variáveis

passando de granoblãstica (granulação grossa), nas vizinhanças

do contato com o granitóide de Pirituba, a xistosa (granulação

fina) no resto do maciço. As análises micropetrograficas dessas

rochas evidenciaram que anfibõlio e plagioclãsio são os minerais

principais, formando mais de 901 da rocha, e os minerais acessó-

rios são quartzo, titanita, epidoto, apatita, clorita, sericita,

zircão, turmalina e opacos.

0 corpo anfibolítico em questão foi enquadrado

por Gomes (op.cit.) no facies metamórfico almandina-anfibolito e

com base nos dados de campo e petrográficos foi considerada uma

origem ígnea para o maciço e um metamorfismo dinamotermal supe-

rimposto, decorrente de vários falhamentos que conferiu aos cor

pos anfibolíticos um alinhamento de seus constituintes minerais

e uma estrutura foliar pouco desenvolvida.

Para os anfibolitos de Jaraguã encontram-se data-

das 5 amostras pelo método K-Ar em concentrados de anfibõlios,

sendo que quatro delas constam de Cordani e Bittencourt (1967).

As idades convencionais obtidas situaram-se dentro do intervalo

de tempo 650-500 M.a. (tabela 8). A variação notada nas idades
- 40 -

deve-se a perda de Ar radiogenico diferencial por difusão nos

cristais dos minerais apôs a época de cristalização metamorfica.

Tratando-se os dados radiométricos obtidos em dia

grama isocrônico K-Ar e no Diagrama de Harper da figura 36, ob-

serva-se que as amostras destes maciços sofreram uma pequena per
40 - ~

da de Ar radiogenico por processos de difusão, o que causou a

obtenção da idade isocrônica K-Ar de 573 +_ 11 M.a. mais jovem

que a obtida, através da inclinação da reta no Diagrama de Har-

per, que foi de 600 *_ 58 M.a.. Esta ultima idade é interpretada

como a época do resfriamento do evento dinamotermal responsável

pelo metamorfismo que afetou este corpo anfibolítico.
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5.4.2.2. Anfibolitos da Serra do Itaberaba

A região da Serra do Itaberaba é ocupada por una

seqüência vulcano-sedimentar capeada por sericita-xistos, orto e

para-anfibolitos, quartzitos finos e rochas calcossilicaticas.Es_

sa seqüência foi estudada por Coutinho et ai. (1982); Juliani et

ai. (1986) e Frasca et ai. (1987).

As rochas anfibõliticas da Serra do Itaberaba são

de coloração preta a esverdeada, com estrutura maciça ou fraca-

mente xistosa e granuiação média a grossa. Mineralogicamente são

constituídas de hornblenda, plagioclãsio (sanidina), quartzo, e-

pidoto, titanita, apatita e opacos. Conforme Coutinho et ai.

(1982) o padrão textural dessas rochas é provavelmente blastofí-

tico, o que sugere uma origem ígnea a partir de diabásios. 0 qiú

mis<no destes ortoanfibolitos se adapta ã linha de diferenciação

das rochas básicas, das quais se derivaram.

Até o momento existem quatro análises geocronoló-

gicas nas rochas anfibõliticas da Serra do Itaberaba, datadas pe

Io método K-Ar em rocha total e em anfibólios. Duas destus anãH

ses constam de IPT (1984) e outras duas foram feitas neste tra-

balho em amostras cedidas pelo Prof. J.M.V. Coutinho. A amostra

MB-12, analisada em rocha total, indicou a idade de 1529 + 150

M.a. e a amostra CT-IPT-2, datada em anfibólio, forneceu a idade

de 1010 +_ 82 M.a. (tabela 8). Ambas as amostras apresentaram teo

res muitos baixos de potássio, o que pode implicar em que elas
40

possuam Ar radiogenico em excesso, e as idades acima não te-

riam significação geológica. As outras duas amostras, com teores

normais de K para anfibólios (da ordem de 0,2%) indicaram idades

de 598 *_ 23 M.a. e 530 • 30 M.a., sugerindo a época de resfria-

mento regional desta área. .

Com a finalidade de se determinar a validade ou

não das amostras com idades pré-brasilianas nos anfibolitos da

Serra do Itaberaba os dados K-Ar obtidos foram tratados nos dia-

gramas de Harper e isocrônico, conforme mostrado na figura 37.
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No diagrama isocrônico foram plotados os pontos re

lativos às amostras analisadas em concentrados de anfibõlios, que

se alinharam segundo uma isócrona com 515 +_ 10 M.a. e razão ini-

cial de Ar/ Ar de 336,95. No diagrama de Harper estes mesmos

pontos definiram uma reta que interceptou o eixo das ordenadas

(^Ar radiogênico) no valor positivo de 1,409 +_ 0,029 e que pos-

suia uma inclinação relativa a idade de 413 +_ 4 M.a., indicando

que essas amostras incorporaram *uAr radiogênico em seu sistema>.

Conseqüentemente para as amostras pobres em K, com pouco *®AT, es_

sa quantidade de ^Ar incorporada ê significativa e provoca a ob-

tenção de idades mais antigas que as reais. Neste caso, as idades

modelos calculadas individualmente para cada amostra serão maio-

res que a idade isocrônico K-Ar (515 +_ 10 M.a.), e será tanto me

nor, quanto maior for o teor de K em cada amostra. Nesse sentido

a idade próxima a 1000 M.a. da amostra CT-IPT-2 não tem significa

ção geológica.

A amostra MB-12, analisada em rocha total, apesar

de não ter sido tratada nos diagramas acima citados, também deve

possuir 40Ar radiogênico em excesso, e a idade de 1529 +_ 150 M.a.

parece também não ter significado geológico, entretanto, não se

pode descartar a possibilidade de tal idade ser a época intermedia

ária entre a cristalização primária da rocha e o evento metamórfi-

co que a afetou.

Portanto, podemos considerar a idade de 515 +_ 10

M.a. como a época do último resfriamento do corpo anfibolítico de

Itaberaba, logo após a intrusão do corpo granítico da Pedra Bran-

ca.

5.4.2.3. Anfibolitos da Região de Pirapora de Bom Jesus

Os corpos anfibolíticos da região de Pirapora do

Bom Jesus foram estudados geologicamente por Hasui et ai. (1969),

Figueiredo et ai. (1982) Bistrichi (1982) e Lazzari (1987). Para

fins geocronológicos foi amostrado o maciço que ocorre na cidade
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de Pirapora do Bom Jesus. Essa coleta de amostra foi dificultada

pela alteração intempérica de grande parte dos afloramentos, sen

do raros, aqueles que apresentavam rochas mais frescas.

Neste sentido as rochas submetidas a datações ra-

diomêtricas pelo método K-Ar possuem granulação fina a média, co

loração cinza escura a esverdeada. Mineralogicamente são const_i

tuídas essencialmente por anfibõlios e plagioclásios, com acesse

rios de magnetita, titanita, e epidoto. Geralmente o corpo e ma-

ciço com xistosidade pouco desenvolvida e intensamente fratura-

do, ocorrendo também estruturas tipo "pillow lavas". Texturas íj>

neas reliquiares como a ofítica e subofítica foram descritas por

Hasui et ai. (1969) e Coutinho (1972), sugerindo uma origem íg-

nea para essas rochas.

Apenas duas análises K-Ar encontram-se disponí-

veis para esses corpos, sendo ambas realizadas em concentrados

de plagioclásios, e indicaram as idades de 1652 *_ 121 M.a. e

1053 j* 96 M.a. (tabela 8). Como pode ser notado nesta Tabela a a

mostra mais pobre em K é a que forneceu a idade mais antiga, su-

gerindo que ambas as amostras talvez tenham incorporado Ar radi_

ogênico estranho em seus retículos cristalinos e portanto forne-

cendo idades mais antigas que as reais. Entretanto, não se pode

afastar a possibilidade destas idades representarem épocas inter

mediárias entre a cristalização primária das rochas e o evento

metamórfico brasiliano superimposto nesta área.

5.4.2.4. Outros corpos anfibolíticos

Além dos maciços anfibolíticos descritos anterior

mente ocorrem ainda análises K-Ar isoladas nos corpos de Perus,

Caieiras e numa ocorrência como "Roof Pendant" sobre o granito

Varejão próxima a Sorocaba. Essas análises forneceram respectiva

mente as idades de 613 *_ 25 M.a., 714 *_ 30 M.a. e 605 +_ 40 M.a..
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As duas primeiras idades devem ser interpretadas

como a época de resfriamento regional do evento metamorfico prin

cipal que afetou o Grupo São Roque (800-750 M.a.). A diferença

notada nestas idades deve-se à diferença de retentividade entre

os materiais datados, anfibõlios e rocha total, este último com

grau de retentividade menor. Já a idade obtida na seqüência an-

fibolítica situada como "Roof Pendant" no granito Varejão deve

estar vinculada à época desta intrusão.

5.4.3. Rochas Mctaconglomcráticas

Os metaconglomerados analisados radiometricamente

nesta pesquisa afloram no km 17,5 da Rodovia Anhanguera, no tre-

vo de acesso ao Pico do Jaraguá. Tratam-se de rochas cinzentas,

caráter polimítico, com seixos de granitõides, quartzitos, e mi-

caxistos, de tamanhos distintos podendo atingir até 20 cm de dia

metro. Os seixos de granitoides constituem cerca de 85% dos sei-

xos da rocha e apresentam gnaissificação original e efeitos de

cataclase onde ocorrem recristalizações sugerida por plagioclá-

sios geminados intererescidos com feldspatos potássicos. A compo

sição mineralogica principal destes seixos apresenta quartzo, nú

croclínio, plagiociásio e biotita.

A matriz grauvaquiana normalmente é pouco xistosa

com granulação heterogênea, apresentando zonas de grã fina e re

giões com claro predomínio de clastos maiores. Mineralogicamente

constitue-se de quartzo, microclínio, plagioclãsio, muscovita e

biotita.

Os metaconglomerados exibem sinais evidentes de

deformação tectônica, com estruturas penetrativas, alongamento

simétrico e diluição de material de seixos dentro da matriz. Os*

seixos encontram-se orientados paralelamente às estruturas da ma

triz. Maiores informações sobre estas rochas podem ser encontra

das em Coutinho (1955 e 1972) e em Carneiro (1983).
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Foram analisadas geocronologicamente pelo método

Rb-Sr em rocha total cinco amostras relativas aos seixos granito

-gnãissicos e seis amostras provenientes da matriz destes meta-

conglomerados. Parte destas análises encontram-se já publicadas

em Tassinari, Kawashita e Dekikuchi (1985). Os dados analíticos

relativos a estas amostras constam da tabela 7. Em adição foram

também realizadas 3 análises radiométricas pelo método K-Ar em

concentrados de biotitas, cujos resultados estão na tabela 8.

Para a realização das análises geocronologicas Rb

-Sr tanto nos seixos granito-gnãissicos como na matriz dos meta-

conglomerados, foram tomados cuidados especiais na amostragem,

com a finalidade de se conseguir uma consangüinidade tecrica das

amostras datadas para a confecção das isõcronas. Tais cuidados

consistiram em coletar-ss seixos próximos entre si geograficamen

te, com grau de arredondamento similar e principalmente de mesma

composição mineralógica. Além disso coletou-se os seixos menos

deformados possíveis, cujas exceções foram as amostras CT0 5-B e

CT05-B-1 que apresentavam uma interpenetração entre o material

do seixo e da matriz, provocada por esforços tectônicos posteric)

res a sedimentação. Com relação ã matriz, procurou-se selecionar

amostras de granulação fina, homogênea, e próximas entre si.

Os pontos analíticos relativos aos seixos granito

-gnáissicos e a matriz, quando plotados num diagrama isocrônico

Rb-Sr, apresentaram comportamentos distintos, tanto sob o ponto

de vista geoquímico como geocronolõgico, conforme pode ser ob-

servado na figura 38. Os pontos relati /os a matriz situaram- se

na parte superior do diagrama, mostrando relações Rb/Sr mais el£

vadas que as amostras dos seixos e conseqüentemente mais enrique
87 87 ~~

cidos em Sr e Rb. Esse comportamento geoquímico distinto de-

ve-se aos menores teores de Sr total na matriz do que nos seixos

(tabela 7).

Os pontos analíticos relativos aos seixos fornece

ram, através de isõcrona, a idade de 1200 +_ 75 M.a. e uma razão
87Sr/86Sr inicial de 0,737 + 0,001. O valor obtido para o MSWD
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foi de 2,517 para um nível de corte de 3,07. As amostras da ma-

triz, em conjunto com aquelas formadas por seixos digeridos pe-

la matriz, definiram uma reta isocrônica com 800 *_ 30 M.a. e re-

lação 87Sr/86Sr inicial de 0,746 + 0,001. A regressão calcula-

da através destas amostras forneceu para a melhor reta isocrôni-

ca o valor de MSWD de 2,041 para um nível de corte de 2,68.

Os parâmetros estatísticos citados conferem ãs i-

dades obtidas uma confiabilidade teórica, mostrando que os pon-

tos analíticos utilizados nos cálculos das isõcronas possuem co-

linearidade aceitável. A possibilidade de construir uma isocro-

na única para os seixos e a matriz foi descartada, tendo em vis-

ta que os pontos analíticos não se alinham de uma forma coeren-

te, não sendo possível a obtenção de uma isõcrona estatisticamen

te bem definida.

A idade obtida para a matriz dos mctaconjjlomera-

dos, próxima a 800 M.a., com valor muito elevado de razão
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**7Sr/ Sr inicial, pode ser interpretada como a época da fase sin

tectõnica do último evento metamorfico que afetou essas rochas,

considerando-se que as amostras analisadas eram de granulação fi-

na e passíveis de sofrerem homogeneização isotópica de Sr. As a-

aostras CT05B e CT05B-1, intensamente tectonizadas, que apresen-

tam marcante dissolução entre o seixo e a matriz também sofreram

essa homogeneização isotópica e portanto situam-se sobre a isocro

na.

Entretanto, esse evento de homogeneização isotópi_

ca, não afetou os seixos graníticos, que apresentavam arredonda-

mento e forma elipsoidal original, sem evidências de interpenetra

ção com a matriz. As amostras relativas a esses seixos alinharam-

-se na isõcrona de 1200 M.a. com razão inicial de 0,737 aproxim£

damente. 0 valor elevado da relação inicial sugere que a idade a-

cima é indicativa da época do metamorfismo principal que afetou

os granito-gnaisses, podendo ser antes ou depois de se constitu_i

rem os seixos dos metaconglomerados.

0 diagrama de evolução isotópica do Sr da figura

39 sugere que a rocha que originou os granito-gnaisses analisados

formou-se em época anterior ã 2,4 b.a., sugerindo portanto, que a

possível fonte destes seixos não esteja aflorando hoje em dia,ten

do em vista a ausência de rochas desta idade no Domínio São Ro-

que.

Essa sugestão é preliminar, tendo em vista que es_

ses diagramas de evolução isotópica de Sr fornecem informações im

portantes quando as amostras tratadas, são cogenéticas e no caso

dos seixos dos metaconglomerados a cogeneticidade entre cies ê

questionável.

Em adição foram realizadas três análises pelo mé-

todo K-Ar em concentrados de biotitas provenientes tanto dos sei-

xos granito-gnáissicos como da matriz dos metaconglomerados, for-

necendo idades concordantes entre si por volta de 625 • 10 M.a.

(tabela 8). Essas idades determinam a época de resfriamento regio

nal da área próxima ao Pico do Jaragua. Este período de estabili-
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zaçio tectônica é coerente cora um evento metaraórfico cuja fase

sintectônica ocorreu em torno de 800 M.a..

5.4.4. Rochas Gnãissicas

As rochas gnãissicas do Domínio São Roque situam-

-se na região localizada entre os falhamentos de Jundiuvira e Se£

tãozinho, nas proximidades da cidade de Igaratá.Campos Neto et ai.

(1983) incluiram essas rochas no Complexo Igaratã que seria emba-

samento do Grupo São Roque e posteriormente Campos Neto (inf.veir

bal) considerou esses gnaisses como intrusivos neste grupo.

Para as análises geocronológicas foram coletadas

amostras em afloramentos da Rodovia 0. Pedro I e imediações (Ane-

xo I). Tratam-se de biotita e/ou hornblenda gnaisses de composi-

ção granodiorítica, constituídos por oligoclasio, microclínio,

quartzo, hornblenda e biotita principalmente. Exibem estruturas

bandadas e fitadas que se alternam com níveis porfiroclástLcos

(Campos Neto et ai., 1983).
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Nas amostras coletadas foram realizadas 20 análi-

ses radiometricas sendo 8 pelo método Rb-Sr em rocha total e 12

pelo método Pb-Pb em rocha total e em concentrado de feldspatos.

As amostras analisadas pela metodologia Rb-Sr forneceram uma isó

crona com a idade de 710 +_ 30 M.a. e relação Sr/ Sr inicial

de 0,7074 +_ 0,0004 (MSWD = 4,327) (figura 40). No diagrama de e-

volução isotópica do Sr da figura 39 encontra-se plotada a curva

de evolução destes gnaisses, onde nota-se que o ponto relativo a

razão inicial situou-se acima da curva evolutiva da Terra Glo-

bal, mostrando que os gnaisses datados, formados próximos a 710

M.a., originaram-se a partir de retrabalhaiento de rochas pré-e-

xistentes com idade mínima de 1100 M.a..

Jã as amostras analisadas pelo método Pb-Pb apre-

sentaram grande homogeneidade com relação ã composição isotópica

de Pb, de tal forma que não foi possível a obtenção de isócrona,

bem definida, tendo em vista a pequena dispersão dos pontos ana-

líticos no diagrama 207Pb/204Pb versus 206Pb/204Pb. Entretanto,

ampliando-se a escala no eixo das abscissas deste diagrama,a fim

de se conseguir melhor definição de uma reta, pode-se obter uma

"isócrona" que sugere a idade aparente era torno de 1300 M.a.(fi-

gura 41), que poderia ser a idade de formação primária destes

gnaisses, a partir de metamorfismo de rochas pré-existentes, mas

com pouco tempo de residência crustal, conforme indicado pelo va

lor de Uj de 8,135, dentro do intervalo estabelecido para

os materiais derivados do manto superior de 7,5 a 8,2.

Portanto, para os gnaisses da região de Igaratá,

podemos considerar preliminarmente uma formação primária próxi-

ma a 1300 M.a. e um metamorfismo superimposto em torno de 700

M.a. que retrabalhou o gnaisse original.

5.4,5. Granitóides Intrusivos

No Domínio São Roque os maciços graníticos intru-

sivos de Cantareira, Tico-Tico, Pedra Branca (S. do Itaberaba),
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Morro Azul, Moinho e Perus possuem estudos radiomêtricos por me-

todologias de maior poder interpretativo, ou seja Rb-Sr em rocha

total, Pb-Pb em rocha total e em concentrados de feldspatos e U-

Pb em zircões. Tais métodos permitiram a obtenção das idades de

formação dos granitõides, bem como importantes informações a res-

peito das características de suas respectivas fontes magmáticas.

5.4.5.1. Granitóide de Cantareira

As amostras selecionadas para estudo geocronolõgi-

co do Maciço de Cantareira, foram coletadas nas porções norte e o_

riental do corpo, na Rodovia Fernão Dias em dois locais distin-

tos, o primeiro na Pedreira Sant'Ana, altura do km 78,5 da Rodo-

via, e outro cerca de 10 km antes do entroncamento desta rodovia

com a estrada que vai a Franco da Rocha. Em adição coletou-se duas

amostras do corpo granitico de Mairiporã, cujos resultados serão

comentados neste item.

Petrograficamente todas as amostras analisadas

constituem o típico granito Pirituba, com textura porfirítica, a-

presentando cristais maiores de microclínio creme ou branco em

meio a uma matriz composta por quartzo, plagioclãsio e biotita.

Tratam-se de rochas de coloração cinzenta, granulação grosseira e

com megacristais de até 5 cm, formados possivelmente por uma fa-

se tardia raagmãtica. Nas proximidades dos locais amostrados são

observadas feições pegmatôides com feldspatos rôseos que invadem

parte do corpo granítico, cuja composição é essencialmente grano-

diorítica. Maiores informações sobre o granitóide de Cantareira

encontram-se em Ellert (1964) e Coutinho (1972).

Cabe ressaltar que para as análises Rb-Sr evitou -

-se trabalhar com amostras que apresentassem megacristais de

feldspatos maiores que 2 cm, para que, em função do tamanho da a-

mostra datada, não fosse descaracterizado o sistema rocha total.

De uma amostra coletada na Pedreira Sant'Ana foram
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separadas quatro frações de zircões com teores de Urânio distin-

tos, que foram analisadas isotopicamente pelo método U-Pb. Os r£

sultados analíticos constam da tabela 6. Os pontos analíticos re

lativos a essas frações, quando plotados no diagrama Concórdia

206pb/238u versus 207pb/235u situaram-se na parte superior do dî

agrama definindo uma reta discórdia com intercepto superior com

a curva concórdia em 669 +_ 8 M.a. e intercepto inferior em 130 +_

+_ 17 M.a.,figura 42.

Considerando-se o posicionamento dos pontos ana-

líticos no Diagrama, distingue-se que a idade de 669 +_ 8 M.a. ê

de ótima qualidade e pode ser interpretada como a idade de cris-

talização dos zircões no momento de colocação do corpo de Canta-

reira. Esse resultado descarta a possibilidade desse granitõide

ser mais antigo e retrabalhado durante o Ciclo Brasiliano. Jã a

idade obtida no intercepto inferior de 130 + 17 M.a. não parece

ter significado geológico maior, refletindo uma perda de Pb ra-

diogênico por processos de difusão contínua.

Neste trabalho foram realizadas adicionalmente

quatro análises Rb-Sr em rocha total em amostras provenientes do

maciço de Cantareira e duas do corpo de Mairiporã. Essas análi-

ses, cujos resultados encontram-se na tabela 7, estão plotadas,

em conjunto com aquelas obtidas por Cordani e Kawashita (1971),

no diagrama isocrônico da figura 43.

As amostras relativas ao corpo de Cantareira, a-

pesar de não apresentarem uma variação boa da razão Rb/Sr defini

ram uma reta isocrônica com 625 +_ 85 M.a. e razão Sr/ Sr ini-

cial de 0,7109 •_ 0,0005. Esta idade é concordante, dentro do er-

ro analítico, com aquela obtida pela metodologia U-Pb em zircão

de maior poder interpretative Deve ser notado que os pontos re-

lativos ao corpo de Mairiporã situaram-se abaixo da isócrona, pa

recendo definir uma outra linha paralela, indicando que possivel.

mente este corpo formou-se na mesma época do batõlito Cantarei-

ra (na porção analisada) só que, com uma razão inicial mais bai-

xa, da ordem de 0,708.
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Em adição foram também realizadas análises radiorne
tricas Pb-Pb, que, devido a grande homogeneidade em termos de com
posição isotópica de Pb, com valores de Pb/ Pb variando en-
tre 17,4 e 18,0, não produziram isócrona confiável para estabele
cer a idade de formação deste batólito. Na figura 44 pode ser ob-
servado que o "trend" para o arranjo Pb-Pb sugere uma reta com in
clinação relativa a idade aparente em torno de 1300 M.a., definin
do um valor de \i, de 8,183 •_ 0,008. Essa idade, pelos dados mos-
trados acima, evidentemente não significa a idade de formação do
batólito de Cantareira, mas pode sugerir que o seu magma paren-
tal sofreu contaminação de Pb proveniente das rochas encaixantes
desta idade, como por exemplo, rochas similares aos granito-gnai£
ses de Igaratá.

Existem ainda disponíveis quatro análises K-Ar em
biotitas e K-feldspatos provenientes do maciço de Cantareira e u-
ma em concentrado de biotitas do corpo de Mairiporã, reportadas
em Hasui e Hama (1972) e Cordani e Bittencourt (1967). Essas aná-
lises indicaram idades entre 520 e 470 M.a., que refletem a época
em que os granitóides estavam se estabilizando tectonicamente.

5.4.5.2. Granito do Tico-Tico

0 granito do Tico-Tico constitui um corpo de peque
nas dimensões (aproximadamente 11 km ), orientado na direção E-W,
intrusivo nos metassedimentos do Grupo São Roque. A amostragem
deste granito foi realizada ao longo da Rodovia dos Bandeirantes,
cerca de 500 metros apôs o Rio Juqueri no sentido para Campinas.

Foram coletadas, para fins geocronolõgicos, amos-
tras de composição granítica, com granulação média a grossa, leu-
cocráticas e inequigranulares. Mineralogicamente são constituídas
por quartzo, microclínio e/ou ortoclásio, plagioclásio e biotita,
como principais acessórios aparecem muscovita, granada, turmali-
na, apatita e zireão. Na porção leste do corpo granítico, onde
ocorreu a amostragem, são comuns tipos equigranulares a duas mi-
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cas e também bolsões e veios pegmatóides de composição similar

ao granito. Maiores informações sobre a descrição do granito do

Tico-Tico podem ser encontradas em Penalva e Hasui (1970).

Foram realizadas sete análises radiometricas pelo

método Rb-Sr em rocha total em amostras coletadas próximas entre

si. Os resultados analíticos encontram-se na tabela 7.

Os pontos analíticos relativos a tais amostras,

quando plotados no diagrama isocrônico Rb-Sr, alinharam-se se-

gundo duas retas paralelas (figura 45), uma definida por quatro

pontos, indicou a idade de 700 ̂  140 M.a. com razão Sr/ Sr i-

nicial de 0,706 +_ 0,0015. A outra reta definida por três pontos,

por ser paralela, indica a mesma idade da anterior só que com va

lor de relação inicial mais elevado, da ordem de 0,711. Cumpre

assinalar que as amostras F c II, constituintes desta última isó-

crona são pegmatóides, exibindo cristais maiores de biotita e

feldspato potãssico, o que geralmente proporcionam isócronas com

razões iniciais mais elevadas, tendo em vista que tais minerais

podem influenciar o sistema rocha total.

700±l40mo.
ri*O,7O6±O,OI7
MSW0-4,727

I 62 3 4 5

„ 8 7 R b / 8 6 S r

Fiq:45 -DIAGRAMA ISOCRONICO Rb-Sr PARA O GRANITO 00TICO-TICO
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0 alto erro obtido tanto no valor da idade quanto

da relação inicial da isócrona deve-se ao fato das amostras data

das possuirem pequenas variações de relação Rb/Sr e também por s_i

tuarem-se distantes da origem do diagrama isocrônico. Entretanto,

apesar da idade próxima a 700 M.a. carecer de uma melhor defini-

ção por estudos radiométricos futuros, podemos considerar, em ca-

ráter preliminar, esta idade como próxima da época de colocação

do maciço granítico do Tico-Tico.

Em adição, Cordani e Bittencourt (1967) realizaram

duas análises radiométricas pelo método K-Ar em concentrados de

biotitas e muscovitas provenientes deste granito, obtendo respec-

tivamente as idades de 590 + 60 e 580 +_ 20 M.a. (tabela 8). Tais

idades, concordantes entre si, podem ser interpretadas como a ép£

ca de resfriamento do corpo granítico.

5.4.5.3. Granito de Perus

0 granito turmalinifero de Perus não foi objeto de

estudo geocronologico neste trabalho, encontrando-se datado ape-

nas através de duas determinações radiométricas, uma pelo método

Rb-Sr convencional em rocha total (Cordani e Kawashita, 1971) e

outra pelo método K-Ar em concentrado de lepidolitas (Cordani e

Bittencourt, 1967).

Com relação a idade Rb-Sr convencional, pelo fato

da amostra datada possuir alta relação Rb/Sr e conseqüentemente

alto valor da razão Sr/ Sr, da ordem de 1,24 7, faz com que a î

dade calculada independa do valor admitido para a razão inicial.

Neste caso, utilizando-se os dados constantes na tabela 7, razão

inicial de 0,708 e os valores atuais para a constante de desinte

gração do Rb, obteve-se a idade de 580 •_ 40 M.a. para esse grani-

to, interpretada como próxima da época de "emplacement" deste coj_

po.

A análise K-Ar realizada cm lepidolitas provenien-
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tes de pegmatito associado a este granito, apresentou uma idade,

aparentemente incoerente com o valor obtido pelo método Rb-Sr

convencional, de 650 +_ 20 M.a. (tabela 8), que deveria ser um va

lor de idade mais jovem, da mesma ordem de idade daquela obtida

pelo Rb-Sr. Possivelmente uma explicação para essa possível in-
40 -coerência e o fato da lepidolita ter incorporado Ar radiogeni-

co em seu retículo cristalino durante a época de sua cristaliza-

ção. Para se confirmar ou não tal hipótese seria necessário um

estudo mais detalhado nesses minerais, utilizando-se varias aná-

lises K-Ar e interpretando-as segundo o diagrama de Harper (1970).

5.4.5.4. Granitóide do Morro Azul (Suíte Imbiruçu)

O Granitoide do Morro Azul foi amostrado em uma

pedreira abandonada, situada na Rodovia D.Pedro I (SP-65) após

a cidade de Igaratã no sentido para Nazaré Paulista. Foram cole-

tadas amostras de composição essencialmente granodioritica, de

coloração cinzenta e orientadas estruturalmente. São rochas por-

firóides com megacristais de microclínio esbranquiçados de dimen

soes centimétricas, imersos em uma matriz composta por quartzo,

microclínio, oligoclásio e biotita principalmente. Amostras com

texturas equigranulares e composição mineralógica semelhante

também foram coletadas no mesmo local. A descrição geológica des_

te corpo como um todo pode ser encontrada em Campos Neto et ai.

(1983).

Foi efetuada uma isócrona Rb-Sr em rocha total

que indicou a idade de 523 + 62 M.a., com razão inicial de 0,7113

+_ 0,0015 (figura 46). Nessa isócrona foram utilizadas amostras de

mesmo afloramento, com orientação e com textura porfiróide, seus

dados analíticos constam da tabela 7. A amostra CT-ll-J, mais

rica em minerais máficos não foi computada no cálculo da idade,

por não ser colinear com as demais amostras.

Em adição foi realizada para este granitóide 14

analises radiométricas pelo método Pb-Pb, sendo 12 em rocha to-
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tal e 2 em concentrados de feldspatos, cujos dados analíticos

encontram-se na tabela 9. Os pontos analíticos não apresentaram

uma boa distribuição espacial no diagrama isocrônico Pb-Pb, de-

monstrando uma homogeneidade em relação â composição isotõpica

de Pb. Este fato implicou na obtenção de um erro elevado na ida

de (578 +_ 350 M.a.)> não possibilitando o estabelecimento de u-

ma isocrona. Entretanto a colinearidade destes mesmos pontos

permitiu delinear uma reta com inclinação relativa ã idade de

580 M.a. aproximadamente (figura 47). Além disso foi obtido um

valor para relação 238U/204Pb (u^ de 8,092 +_ 0,008. A boa pre-

cisão deste parâmetro é função do posicionamento dos pontos ana

líticos próximos a geocron, tendo em vista que este valor é cal̂

culado a partir da intersecção da reta isocrônica com a geocroa

As indicações de idades modelos aparentes obti-

das, tanto nos diagramas isocrônicos Pb-Pb em rocha total, onde

os pontos analíticos não possuem boa distribuição espacial, co-

mo nos gráficos de "plumbotectônica" não devem ser encaradas c£

mo definitivas, elas apenas demonstram uma razoável concordân -

cia entre as idades obtidas pelos diversos métodos aplicados.

Tanto as idades isocrônicas Rb-Sr como Pb-Pb em

rocha total que indicam a época de formação do granitõide, suge

rem uma época próxima a 550 M.a. para a colocação do granito

do Morro Azul.

5.4.5.5. Granito da Pedra Branca (Serra do Itaberaba)

0 batólito granítico da Pedra Branca, situado

na Serra do Itaberaba, encontra-se descrito em sua porção sudo-

este por Juliani e Beljavskis (1983) e Juliani et ai. (1986).

Nesta região predominam granitóides porfiróides com megacris-

tais de feldspatos potãssicos imersos em uma matriz de granula-

ção média a grossa, orientada composta por quartzo, plagiocla-

sio, anfibólio e biotita.
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Essas rochas foram datadas no Centro de Pesquisas

Geocronologicas da USP, através de prestação de serviço para o

sistema IPT-PROMINÊRIO, estando publicadas em IPT (1984). Tratam

-se de seis análises Rb-Sr em rocha total que quando plotadas em

diagrama isocrônico definiram uma isócrona com a idade de 540 +_

91 M.a. e razão 87Sr/86Sr inicial de 0,715 + 0,005.

Esta idade interpretada como próxima da época de

cristalização da porção sudoeste do batólito da Pedra Branca, po

siciona temporalmente este maciço no final do pré-Cambriano e i-

nício do Cambriano.

5.4.5.6. Granitóide do Moinho

0 corpo granítico do Moinho ocorre a leste da ci-

dade de Nazaré Paulista e constitui ura maciço sin a tardi-tectô-

nico ãs deformações do Grupo São Roque.

Este maciço é composto por rochas de coloração

cinzenta, por vezes rõsea, inequigranulares e em alguns locais

porfiríticas. A granulação é predominantemente média e a composi

ção é granodiorítica. Essas rochas exibem estruturas levemente o_

rientadas segundo a orientação regional NE-SW. Mineralogicamente

o granitóide do Moinho é composto por plagioclásio, feldspato

potãssico, quartzo, biotita e como minerais secundários ocorrem

hornblenda e opacos. Maiores detalhes sobre a geologia deste gra

nitóide podem ser encontrados em Campos Neto et ai. (19 83).

Esse granitóide foi amostrado para as análises

isotópicas ao longo da Rodovia D.Pedro I, entre as cidades de I-

garatá e Nazaré Paulista. As amostras foram submetidas a análi-

ses geocronologicas pelas metodologias Rb-Sr e Pb-Pb em rocha to

tal, e Pb-Pb em concentrados de feldspatos separados.

Com relação ã metodologia Rb-Sr, os teores de Rb

e Sr das amostras coletadas foram dosados por fluorescência de
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Raios X e apresentaram relações Rb/Sr muito similares mostrando

grande homogeneidade, fato este que não permitiu a obtenção de î

socrona. Entretanto, a amostra com razão Rb/Sr mais elevada foi

submetida a datação radiométrica conseguindo-se a idade convene^

onal de 1300 + 350 M.a., utilizando-se o valor da razão inicial
— 87

de 0,705. 0 elevado erro obtido deve-se ao fato da relação Sr/
da amostra ser baixa, da ordem de 0,7120, tornando signifi-

cativo o valor adotado para a razão inicial. Evidentemente a ida.

de acima não deve ser considerada como idade definitiva do granî

tõide, mas apenas uma sugestão.

?or outro lado 12 amostras foram analisadas iso-

topicamente pelo método Pb-Pb sendo 10 em rocha total e 2 em

feldspatos. As amostras datadas em rocha total definiram uma isó_

crona com 1220 +_ 350 M.a. e um valor de y, de 8,039 (figura 48).

A idade obtida não é precisa devido o pequeno intervalo nas ra-

zões isotõpicas de Pb nas amostras datadas; entretanto, a idade

acima ê a melhor aproximação para o tempo de formação do grani-

tóide do Moinho. Apesar do valor calculado para o u, de 8,039 es_

tar bem próximo do intervalo estimado para materiais diferencia-

dos diretamente do manto superior entre 7,5 e 8,1 a posição dos

pontos analíticos no diagrama isocrõnico ã esquerda da "geocron"

invalida o modelo de evolução isotópica do Pb em estágio único,

sugerindo fortemente que este granitóide é produto de fusão par-

cial de crosta continental pré-existente empobrecida em Pb radio

gênico.

As análises Pb-Pb em feldspatos foram tratadas

em diagramas estabelecidos pelo modelo de Plumbotectônica e indi_

caram idades aparentes próximas a 1200 M.a. (figura 50), em ra-

zoável concordância com a idade obtida pelo método Pb-Pb em ro-

cha total.

5.4.6. Geoquímica Isotopica do Sr e do Pb dos Granitóides e Con-

siderações sobre a Natureza de suas Fontes

Foram determinadas as composições isotõpicas de
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Sr em rocha total e Pb em feldspatos e rocha total dos granitoi^

des do Domínio São Roque, sendo que os resultados obtidos foram

interpretados nos diagramas apropriados, conforme discutido no

Capítulo II deste trabalho. As interpretações conjuntas dos is£

topos de Pb e Sr fornecem informações complementares sobre a i-

de mínima e a natureza das fontes magmãticas dos granitóides.

A figura 49 representa o diagrama de evolução

da razão Sr/ Sr dos granitõides em função do tempo geológico,

onde encontram-se plotadas, em comparação com a curva de evolu-

ção isotõpica da Terra Global, as curvas evolutivas dos grani-

tõides do Tico-Tico, Cantareira, Pedra Branca e Morro Azul indî

vidualmente.

0750
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(0
a

0,730-

0,720-

0,710-

Q699-

A-Gronito Contorairo
8 -Gronito Morro Atui
C -Gronito Prfro Branco
O-Groníto Tico-Tico

Crosta

0,7046

TEMPO GEOLÓGICO (Go) HOJE

Fig. 4 9 - DIAGRAMA DE EVOLUÇÃO ISOTÒPICA DE Sr EM FUNÇÃO DO TEMPO
GEOLÓGICO PARA OS GRANITdlDES DO DOMÍNIO SÃO ROQUE

Todos os pontos relativos às razões iniciais

destas rochas posicionaram-se no campo crustal , o que nos pernú

te considerar que os magmas formadores destes granitõides origi^

uaram-se por processos de fusão parcial da crosta continental.
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Observa-se ainda, na figura 49, que os granitõi-

des de Tico-Tico e da Pedra Branca apresentaram linhas de evolu

cão mais inclinadas, o que reflete uma produção mais acelerada
87de Sr, sugerindo que tais granitos sejam enriquecidos em Rb e

r

mais diferenciados que os corpos de Cantareira e Morro Azul,que

possivelmente ocuparam níveis mais inferiores da crosta continen

tal.

A regressão da linha de evolução do Sr para o

granitoide de Cantareira ate a curva evolutiva da Terra Global

sugere que esse granitoide derivou-se por processo de fusão par-

cial de uma crosta continental separada do manto superior pelo

menos no Ciclo Transamazônico.

Em adição, para as amostras provenientes deste

granitoide foram calculadas as idades modelo em relação ao manto

empobrecido Í^QL - Mantle Depleted Model Ages), que sugerem apro

ximadamente a idade mínima da crosta que fundiu para originar o

magma parental do granitoide.

Este cálculo pode ser feito através da equação:

ã E » » i • t87Sr/86Sr)am - (
87Sr/86SQDM

onde:

am = amostra

DM = manto empobrecido

(87Sr/86Sr)DM = 0,7026

(87Rb/86Sr)DM = 0,046

Efetuando-se, portanto, os cálculos para as amos_

trás provenientes do maciço de Cantareira temos Tyl (médio) de

2000 M.a. aproximadamente, interpretada como a idade mínima de
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formação da crosta continental que por fusão parcial originou eŝ

te maciço granítico.

Foram também realizadas análises isotópicas de Pb

em concentrados de feldspatos separados dos granitoides de Cant£

reira. Morro Azul e Moinho, a fim de se obter a composição isotó

pica de Pb inicial destas rochas.

A figura 50 mostra os diagramas Pb / Pb e

208pb/204pb v e r s u s
 206pb/204Pb, onde foram plotados os dados re-

lativos aos feldspatos em comparação com as curvas de evolução

isotõpica do Pb para a crosta superior, a crosta inferior, manto

superior e para o ambiente orogênico, através do tempo geológi-

co, segundo o modelo da "Plumbotectônica" de Zartman e Doe (1981).

Os dados analíticos de Pb encontram-se na tabela 9.

Os pontos analíticos relativos aos feldspatos si-

tuaram-se no diagrama da Figura 50a pouco abaixo da curva relat_i

va ao ambiente orogênico em direção ãs curvas de evolução do man

to e da crosta inferior, sugerindo que a contribuição principal

no magma formador dos granitoides foi de um dos dois reservató-

rios mencionados. Este comportamento ambíguo pode ser resolvido

no diagrama da figura 50b, onde os pontos situaram-se acima da

curva orogênica, em direção ã curva relativa ã crosta inferior,

entre as linhas pontilhadas relativas ãs composições isotópicas

de Pb da crosta inferior entre 800 e 600 M.a..

Portanto, o posicionamento dos pontos analíticos

nos diagramas acima indica que os granitoides de Cantareira, Mor

ro Azul e Moinho formaram-se a partir de magmas gerados por fu-

são parcial de crosta continental inferior.

Observando-se o diagrama 207Pb/206Pb versus 206Pb
204
/ Pb da figura 43, onde encontram-se plotados os pontos anaH

ticos relativos ao corpo de Cantareira, nota-se que os mesmos

possuem uma variação pequena na composição isotópica " Pb/ Pb

entre 17,3 e 18,0, pouca coisa mais elevada que os valores situa
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TABELA 6 - DADOS ANALÍTICOS U-Pb EM ZIRCOES PARA ROCHAS DO DOMÍNIO SAO ROQUE

Unidade e/ou U (ppm) PbTot(ppm) Pb com.

localização

CT-20 NM 4 Metariodacito M.do Polvilho 242,31 80,94

Campo Fração Rocha

cr-20 M 4 Metariodacito M.do Polvilho 338.13 103,SS 0,73

204pb/206pb 2 0 7 ^ / 2 0 6 ^ 2 0 8 ^ / 2 0 6 ^ 206p b /238u

cotrç. isotop. corr igida

0,000133 0,108056 0,21788 0,26771 3,91898

0,24 0,000058 0,108529 0,22477 0,29076 4.31942

cr-i Granodiorito Cantareira 0,8983 0,75816

CT-1 M (1) Granodiorito Cantareira 0.0803 0,67241

CT-1 M (0) Granodiorito Cantareira 0,06713 0,55497

cr-1 M (2) Granodiorito Cantareira 0,06252 0,5368

CO
I
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P.Jo Jarapiã

I'.Jo Jarapiá

I'.Jo Jaragua

I'.Jo J.ir.iptí

I'.Jo Jarapiá

I'.Jo Jarapiá

I'.Jo J.iray&í
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110.0

117.0
1M.0
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TABELA d - DADOS ANALÍTICOS K-Ar PARA ROCHAS DO DOMÍNIO SAO ROQUE

N» Campo

CT-2SC-1
CT-2SC-2
CT-2SC-3

UC-FE-1

UC-3-A
UC-3-A

JTS-SO-S

RE-143

JTS-X
JTS-1
JTS-21-1

CG-JA-17
CG-JA-1S
CG-JA-28
CG-JA-31
a-9

AF-13
MB-12

CT-IPT-1

a-IPT-2

CT-7A

CT-7B
UC-PE

J-46
J-85
SR-9S

CT-12

Rocha

Metacongl.
Metacongl.
Metacongl.

Granito
Granito
Granito

Granito

Granito

Granito
Granito
Granito

Anfibolito
Anfibolito
Anfibolito
Anfibolito
Anfibolito

Anfibolito
Anfibolito
Anfibolito
Anfibolito

Mstabasito
Metabasito

Anfibolito

Anfibolito
Anfibolito
Anfibolito

Gnaisses

Localizarão c/
ou Unidade

Pico do Jaraguã
Pico do Jaraguã
Pico do Jaraguã

Cantareira
Cantareira
Cantareira

Cantareira

Cantareira

Tico-Tico
Tico-Tico
Perus

Jaraguã
Jaraguá
Jaraguã
Jaraguã
Jaraguã

S.Itaberaba
S. Itaberaba
S.Itaberaba
S.Itaberaba

Pirapora B.J.
Pirapora B.J.
Jaraguã

Perus
Caieiras
Gr.Varejão*

I carata

Material

Biotita
Biotita
Biotita

Biotita
Biotita
K Feldsp.

Biotita

Biotita

Muscovita
Biotita
Lepidolita

Anfibôlio
Anfibõlio
Anfibôlio
Anfibõlio
Anfibôlio

Anfibõlio
RTO

Anfibõlio
Anfibõlio

Plagiocl.
Plagiocl .
Anfibõlio
Anfibôlio
RTO
Anfibôlio

Biotita

I K

6.121
S.980
7,738

7,750
7.S2

10.50

7.26

5.03

8.74
4,23
8,48

0,112
0,301
0.188
0,110
0.133

0,206
0.043
0,151
0,041

0.072
0.051
0.347

0.250
0.2S6

0,923

7.584

40Ar rad ccSTP/g
(x IO"6)

174,18

173.49
225.77

167.4
172,0
234.0

164.0

120,0

244,0
104,0
264,0

2,80
7,60
S.79
2.75
2.98

4.89
3.94
4,15

2.15

3.96
5.41
9,57

7.23
8,85
2.26

172,18

l A ratn.

3.79

3.49
0.42

0,80
5.S

0.8

0,9

1.8

1.8
2,6

1.2

3,5
17,7
77.0
73,3
51.7

38,2
68.1
50.6

81,8

52.05
56,22
7.4

26.2
18,2
64.0

4.98

Idade

615 •

625 •
628 •

476 •
500 *_

490 •

500 •

520 •.

580 •
590 •,
650 •

548 •
554 •
656 •
S49 *_

500 •

530 •
1529 •,
598 *

1010 •

1053 •
1652 *_

589 *_

613 •
714 •

60S •

506 •

(Ma.)

11

10
11

20
IS

IS

IS

15

20
60

20

52
32

54

56
70

30
150

23

82

96

121

25
25
30

40

9

N« Lab.

S640

S642
5643

1809
-
-

42

39

36

37
38

899
904

895

900

S407

5389
5404
580S
5806

5807
5840

1811
1813
1821
1822

6046

Ref

NT

MT
NT

4

4

4

4

4
4

4

4
4

4

4
NT

9
9
NT
NT

NT
NT
7
7
7

7

NT

* "Roof Pendant" no Gr. Varejão.

REFERENCIAS: 4) Cordani e Bittencourt (1967); 7) Hasui e llama (1972); 9) JIT (1984)
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TABULA '.> - COMPOSIÇÃO ISOTOlMCA UH l'b UAS ROCHAS DO DOMfNIO SAO KOQUI: - 1 4 1 -

Amostra Unidade c/ou localização Material 208pb/204pb Itef.

cr-i-A
CT-l-B

CT-l-C
cr-i-i)
rr-i-i:
cr-i-BA
cr-2-A
cr-i-c
CT-ll-A

cr-ii-B
a-u-D
CT-ll-E

CT-ll-F

cr-ii-c
cr-ii-H
CT-ll-I
cr-ii-K
C T - l 1 - 1 - 1 .

cr-u-:-ü
cr-ii-2
cr-n-ü
CT-ll-2

CT-12-A

LT-12-B

CT-12-D

CT-12-E

CT-12-F

err- i2-t;
a-12-n
CT-12-J

CT-12-K

CT-12-1-D

a-12-1-1.

a-12-1

LT-13-A

CT-13-B

CT-13-C

CT-13-0

CT-13-F.

CT-13-I:

CT-l 3-11

CT-13-I

CT-13-J

CT-IJ-K

a-13-L
CT-13-M

Granitoidc Cantareira
Granitóide Cantareira
Granitóide Cantareira

Cranitóidc Cantareira
Cr.initniilc C;int:iri-i r:i

Granitóiile Cantareira

Cranitóidc Cantarcirn

Granitóide Cantareira

Granitóide Morro Azul

Granitóide Morro Azul

Granitóide Morro Azul

Granitóide Morro Azul

Grnnitóidc Morro Azul

Cnuiitóidc Morro Azul

Granitóide Morro Azul

Granitóide Morro Azul

(.'•ninitâidc Morro Azul

Granitóide Morro Azul

Granitóide Morro Aiul

(..ninitóidc Morro Azul

Graritóide Morro Azul
Granitóide Morro Azul

Gnaisscs Igaratá
Gnaisscs Igaratá

Gnaisscs Igaratá

Gnaisscs Igaratá

Gnaisscs Igaratá

(ii.iisscs 1 pirata
Gnaisscs Iguratá

Gnaisses Igaratá

Gnaisses Igaratá
Gnaisscs igaratá

Gnaisses Igaratá

Gnaisscs Igarata

Granitóide do Moinho

Cranitóidc do Moinho

Granitóide do Moinho

Granitóide do Moinho

Granitóide do Moinho

Granitóide do Moinho

Granitóide do Moinho

Granitóide do Moinho

Granitóide do Moinho
Cnimtóidc do Moinho

Granitóide do Moinho
Granitóide do Moinho

Rocha Total
Rocha Total

Rocha Total
Rocha Total
ItCVll.l l o t . 1 1

Rocha Total

Rocha Total

Feldspato

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Feldsp.ito

Fcldspato

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Tot.nl

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Feldspato

Rocha Totnl

Rocha Totnl

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Nochii Total

Feldspato
Feldspato

17,917
17,963

17.912
17.860
I7.H77

18.01b

17.838

17,454

17.947

18.028

18,366

17,833

18,002

17,863

18.322

17.837

18,089

20,040

19.574

17,468

17.298

17.148

18.063

17,579

17.617

17,595

17.769

17.791

17,942

17,778

17.773

17.579

17.484

17.565

17.171

17,087

17,370

17,372

17.371

17.363

17.557

17.361

17,239

17.343

16.915

17,146

1S.S98

15.S9S

15.586

15,593

ir..r»i)l

15,623

15.595

15.SS5

15,540

15.544

15.568

15.529

15.5S1

15.539

15.571

15.531

15,541

15.646

15,053

IS.-1'JO

15.498

15,501

15,582

15.550

15,555

15,54.

15.S61

15.547

15.568

15.550

15.549

15,540

15.533

15.533

15,452

15.450

15.469

15,465

15.469

15.472

15,487

IS.468

IS,456

IS.'Idi)

15.486

15.521

38,409
38,289

38.234

38.159

w.z.v;
38,301

38.38S

37,492

38.600

38,419

38,725

38.426

39.340

38,301

39.058

37.992

39.565

38.063

38.899

37,955
37,357

37.294

33.434

37,914

37,852

38,027

38,165

37,757

38.422

38.123

37,868
37,931

37,639

37,450

37,563

37.670

37,543

37,700

37,650

38,021

37,746

37,752
37,557
37.521

37,089

37.339

NT
ST

NT
NT
NT

NT

NT
NT

NT

NT.

NT

NT

VT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

wr
NT

>n
NT

nr
NT

.vr

NT

wr
NT

vr
NT
NT

vr
vr
\T
VI-

NT
VI
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dos entre 16,5 e 17,0 obtidos nos granitóides Caledonianos Brita

nicos também provenientes de fusão parcial da crosta granulítica

inferior máfica a intermediária (Harmon et ai., 1984).

A utilização conjunta dos isótopos de Sr e Pb

nos permite inferir que os granitóides aqui estudados do Domínio

São Roque formaram-se principalmente entre 700 e 500 M.a. a par-

tir de magmas derivados predominantemente de fusão parcial da

crosta continental inferior, com idade de pelo menos 2000 M.a. .

0 alto valor das razões iniciais de Sr, obtidas para alguns de-s-

tes granitóides, pode ser explicada através de processos de inte

ração magma-crosta superior, que envolvem misturas de magmas ge-

rados em níveis crustais profundos com fases fluidas contendo e-

lementos geoquimicamente incompatíveis derivados de minerais hi-

dratados da crosta continental superior.

Para o Granitóide de Cantareira, por ser menos

diferenciado que os demais, foi possível uma quantidade maior de

inferências com base nos estudos isotõpicos, a respeito da natu-

reza e idade de sua fonte magmãtica, sendo sua história evoluti-

va mostrada no diagrama de evolução isotõpica do Sr da figura 51.

Nesta figura pode ser observado que o segmento de crosta conti-

nental que sofreu fusão para originar o magma parental do Grani-

tóide de Cantareira diferenciou-se do manto superior numa época

próxima a 2,0 b.a. ou pouco tempo antes e, em torno de 700 M.a.,

sofreu processo de fusão parcial para cristalizar o granitóide

em 660 M.a..

5.5. DOMÍNIO EMBÜ

Dentro do Domínio Embú encontram-se datadas 56

amostras, sendo 32 análises pelo métoúo Rb-Sr em rocha total, 15

pela metodologia K-Ar em concentrados de minerais separados, 5 d

través do método Pb-Pb cm rocha total e 4 análises pelo li-Pb em

frações separadas de zireões. Alem disto constam, também da lite

ratura, 59 datações pelo método Ar/*5 Ar. Além das amostras da
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0,730-

c/j 0,720-

CO

0,710-

0,700

A)Gronitóide Cantareira
B) Fonte (Crosta)
C) Manto Superior

hoje b.a.

Fiq. 51-DIAGRAMA DE EVOLUÇÃO ISOTÓPICA DO Sr
(hipotético para o Granito Cantareira)

tadas no âmbito deste trabalho, as demais encontram-se em Vando

ros e Franco (1966), Cordani e Kawashita (1971), Wernick et ai.

(1976), Kinoshita (1976).

As análises radiométricas visaram principalmente

as rochas migmatíticas do embasamento regional, os xistos en-

caixados neste embasamento, os gnaisses blastomilonitos associa

dos aos falhamentos de Boquira, Santa Luzia e Monteiro Lobato e

alguns maciços graníticos intrusivos como os de Embú-Guaçú, Ita

quera, Mauã e Mogi das Cruzes. Os dados analíticos Rb-Sr, K-Ar,

I'b-Pb, U-Pb e Ar-Ar constam respectivamente das tabelas 10, 11,

12, 13 e 14.

5.5.1. Embasamento Regional

0 embasamento regional no Domínio Embú constitui^

-se de rochas litologicamente diversificadas, onde destacam- se

migmatitos com paleossomas xistosos e gnáissicos, quartzo- xis-
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tos, micaxistos, quartzitos e rochas calcossilicatadas. Este con

junto de rochas apresenta-se afetado, de uma forma generalizada,

por uma intensa granitização do proterozóico superior.

Na tentativa de se obter a idade de formação do

embasamento regional, buscou-se encontrar um afloramento onde

fosse possível amostrar-se os • g^.ttitos que não estivessem afe-

tados pela granitização posterio1 ? este afloramento foi locali-

zado na Rodovia dos Tamoios que uie São José dos Campos e Cara-

guatatuba, a cerca de 20 km a si.-', de São José dos Campos, pouco

antes do Ribeirão do Pantanhão sentido para Caraguatatuba.

Trata-se de um afloramento constituído por migma

titos estromãticos com paleossoma gnáissico composto por bioti-

ta, quartzo e feldspato e neossoma granítico ou pegmatítico de

coloração rósea com feldspato, quartzo, muscovita e/ou turmali-

na. Entretanto, no paleossoma gnãissico, conforme mostrado na fî

gura 52, podem ser separadas porções com predominância de mela-

nossomas e porções com domínio de leucossomas, que constituíram

o antigo migmatito que foi granitizado. Assim sendo, estes con-

juntos foram amostrados para análises radiométricas pelas metodçj

lógicas Rb-Sr e Pb-Pb em rocha total.

FIG. 52: Esquema dos Migmatitos Estromáticos de São José dos

.nmooá.



-145-

Com a finalidade de se determinar se as porções

leucossomáticas e melanossomaticas estão homogeneizadas isotopi-
87Sr /camente entre si, foi construído um diagrama de mistura

Sr versus l/Sr da figura 53, onde observa-se claramente que as

amostras de cada conjunto relacionaram-se a retas distintas,mos-

trando que as amostras de leuco e de melanossomas não estão ho-

mogeneizadas isotopicamente em relação ao Sr e, portanto, os pon

tos analíticos de cada conjunto devem ser tratados em diagramas

Rb-Sr diferentes.
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Fiq 53-DIAGRAMA DE MISTURA PARA OS MIGMATITOS DO EMBASAMENTO
DO DOMÍMIO EMBÚ (AFLORAMENTO PRÓXIMO A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS)

Neste sentido seis amostras com predominância de

melanossomas de paleossoma gnáissico mais antigo foram interpre-

tadas no diagrama isocrônico Rb-Sr da figura 54, onde quatro pon

tos analíticos definiram perfeitamente uma isócrona com idade de

2473 +_ 46 M.a.; e razão inicial de 0,7003 • 0,0005 (MSWÜ= 0,0706).

Dois pontos situaram-se fora da isócrona denotando desequilíbrio

isotôpico em relação as demais amostras, provocado pelos eventos

posteriores do migmatizações, estando provavelmente relacionados
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a retas de mistura de Sr.

Os dados acima indicam que os protolitos destes

migmatitos foram formados pelo menos no início do Proterozõico

Inferior próximo a 2,5 bilhões de anos ou pouco tempo antes, a

partir de um superevento de acreção continental, com material dî

ferenciado diretamente do manto superior.

0820-

0,780-

0,740-

0,700

87Rb/36Sr
. 54-OIAGRAMA ISOCRONICO Rb-Sr RARA PALEOSSOMAS DOS MIGMATITOS DO

EMBASAMENTO DO DOMÍNIO EMBU

Por outro lado, as amostras com predomínio de mat£

rial leucossomatico do mesmo paleossoma gnáissico apresentaram

comportamento geocronologico distinto. No diagrama isocrôn.i Rb-

Sr da figura 55 os pontos analíticos definiram uma isócrona com i_

uade de 1497 +_ 46 M.a. , e relação 87Sr/86Sr inicial de 0,735 +

+ 0,001 (MSWD * 8,0175). Essas mesmas amostras também foram data

das pela metodologia Pb-Pb em rocha total e forneceram a idade

de 1275 +_ 240 M.a. com valor de Uj (238U/204Pb) de 8,273 + 0,001

(figura 56). Os dados acima nos permite1'considerar uma época pró-

xima a 1400 M.a. para a formação do migmatito mais antigo. Üs va-
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lores da razão inicial de Sr e de u. indicam que o material mig

matizante originou-se por processos de fusão parcial da crosta

continental superior, durante o proterozóico médio.

A possibilidade da isócrona Rb-Sr com 1497 +_ 46

M.a. representar na verdade uma reta de mistura entre um evento

mais antigo arqueano e uma migmatização brasiliana não pode ser

descartada, e neste caso a idade acima não teria significado ge

ologica. Entretanto, o fato destas mesmas amostras quando dota-

das pelo método Pb-Pb também forneceram idades vinculadas . ao

Proterozôico Médio, torna esta hipótese mais remota.

No diagrama de evolução isotõpica do Sr da figu

ra 57, onde encontram-se traçadas as curvas evolutivas tanto

das porções melanossomáticas como leucossomãticas analisadas,ob

serva-se que a curva de leucossoma inicia-se no ponto B sobre a

curva de evolução do material mais antigo, sugerindo que o mag-

ma que migmatizou a rocha pré-existente de pelo menos 2,5 b.a.,

há 1400 M.a. atrás, derivou-se a partir da fusão parcial do pró

prio protólito.

As idades K-Ar obtidas neste trabalho e por Mi-

nioli (19 71) em concentrados de muscovitas e biotitas provenien

tes destes migmatitos indicaram resultados dentro do intervalo

de tempo 470-450 M.a. e a idade obtida em anfibólios, minerais
40 -de maior retentividade para o Ar radiogênico, foi próxima a

550 M.a.. Esses dados sugerem que a estabilização tectônica da

região iniciou-se em torno de 500 M.a. e o último resfriamento

regional ocorreu em 450 M.a..

Encaixados dentro do "Embasamento" do Domínio Em

bú ocorrem faixas de rochas metassedimentares constituídas prin

cipalmente por vários tipos de xistos e quartzitos. Os xistos

que ocorrem na região de Embú-Guaçu foram submetidos a análises

Rb-Sr em rocha total, possibilitada através de uma amostragem

em testemunhos de furos de sondagem, realizadas pela geóloga

Silvia R.S.S. Vieira, que nos forneceu as amostras.
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Foram selecionadas amostras praticamente isentas

de alteração intempérica, com estrutura xistosa ou gnáissica com

alternância de camadas finas máficas com biotita, cianita, silli-

manita e estaurolita e félsicas com quartzo. A textura é lenido-

nematoblástica nas bandas escuras e granoblásticas nas claras. A

granulação destas rochas 6 predominantemente média, mas varia des_

de muito fina até grossa.

Do total de amostras selecionadas seis foram ana-

lisadas pela metodologia Rb-Sr em rocha total e quando tratadas

cm diagrama isocrônico, quatro delas definiram uma isocrona com

idade de 750 •_ 20 M.a. e relação inicial de 0,7277 *_ 0,009 (MSWD=

3,8519) (figura 58). Essa idade c interpretada como a época sin-

tectônica do ultimo evento metamõrfico responsável pela formação

da assembléia mineralógica principal da rocha. 0 alto valor obti-

do para a relação inicial é normal para rochas metassedimentares,
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onde os materiais envolvidos já possuíam uma vida crustal signi-

ficativa.
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A amostra de número 3 situou-se bem abaixo da i-

sõcrona traçada, mostrando-se que tal amostra não está em equil£

brio isotõpico com o conjunto datado. Além disso tal amostra pa-

rece possuir razão inicial distinta do conjunto, porque utilizan

do-se no cálculo de idade convencional Rb-Sr, valores de razões

iniciais mais elevadas ou igual ao conjunto datado obtém-se ida-

des muito baixas sem significação geológica. Assumindo-se ra-

zão inicial da ordem de 0,710 esta amostra fornece idade próxima

a 500 M.a..

Em adição, para efeito de comparação, foram tam

bem plotados no diagrama isocrõnico da figura 58, 3 amostras de

rochas ectiníticas encaixadas nas rochas do denominado Bloco Ju-

quitiba, citadas em Sadowski (1974) com idade de 570 M.a.que não

precisou a localização geográfica das mesmas, n posicionamento

dos pontos analíticos no diagrama isocrõnico pode sugerir dife-

rentes interpretações com relação E idade dessas rochas, podendo
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sugerir uma idade próxima a 550 M.a., conforme sugerido pela i-

sôcrona A, ou então isôcronas paralelas a isócrona principal, de

750 M.a., e com razões iniciais distintas como indicado pela i-

socrona B.

De uma forma geral a idade Rb-Sr, obtida nos xi£

tos de Embú-Guaçü, de 750 M.a., marca a época da fase sintectõni

ca do evento Brasiliano nesta região.

Situado dentro do embasamento do Domínio Embú £

corre expressivo corpo de rochas básicas metamorfisadas, descri-

to por Coutinho (1972) como um maciço de composição de biotita -

hiperstênio diabãsio, classificado de epidiorito. Este corpo o-

corre na cidade de São Paulo, na Av. João Dias, próximo a Margi-

nal do Rio Pinheiros na localidade chamada de Penhinha. Mineralo_

gicamente as amostras datadas são constituídas por plagioclásio,

hornblenda, diopsídio, hiperstênio, biotita, opacos e ortoclásio

(Coutinho, 1972). Essa rocha preserva ainda várias feições da r£

cha ígnea básica original, embora deformações, recristalizaçoes

e metassomatismo potássico provocaram desenvolvimento de bioti-

tas e a presença de ortoclásio capeando os cristais de plagio-

clãsio originais.

Seis análises K-Ar em plagioclásios e biotitas

encontram-se disponíveis para o epidiorito de Penhinha, sendo 4

delas referidas em Kinoshita (1976) e duas em Cordani e Bitten-

court (1967). As análises executadas em concentrados de plagio-

clásios indicaram idades mais antigas do que aquelas obtidas nas
40

biotitas, devido a melhor retentividade de Ar radiogênico em

sua estrutura cristalina. A idade de 1360 +_ 110 M.a. parece suge

rir a época de resfriamento do evento de migmatização de aproxi-

madamente 1400 M.a. que afetou esta região e a de 750 M.a. seria

uma idade intermediária entre a época de formação da rocha bási-

ca original e o último evento térmico que atuou sobre o corpo.As

idades K-Ar obtidas em biotitas indicaram valores entre 560 e

510 M.a. , sugerindo a época de resfriamento regional e estabili^

zação tectônica da área.
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Kinoshita (1976) apresentou 39 determinações ra
40 39

diométricas pela metodologia Ar/ Ar executadas em concentra-

dos de plagioclãsios, anfibólios e biotitas provenientes de qua

tro amostras.

A principal vantagem desta metodologia em rela-

ção ao método K-Ar convencional, conforme reportado por Bernat

et ai. (1975), é a de transformar um isõtopo de K em Ar, o que
39 40

permite a medição simultânea dos dois isotopos ( Ar e Ar ra-

diogênico), por espectrometria de massa, eliminando as possí-

veis imprecisões que ocorrem no K-Ar, tais como aquelas devidas

as análises de K e Ar que são feitas isoladamente, em porções

diferentes da rocha, que não são necessariamente homogêneas. A-

lém disso, a metodologia Ar/ Ar permite a detecção dos pro-

blemas de excesso de Ar.

Os resultados obtidos através do estudo de Ki-

noshita (op.cit.) permitiram caracterizar idades aparentes pré-

brasilianas e brasilianas. As idades próximas a 1200 M.a., obti_

das em plagioclãsios foram interpretadas pelo autor (op.cit.)c£

mo o início de retenção de componentes de Ar pré-existcnte, mos_

trando que a formação deste mineral foi anterior a esta época .

Por outro lado, as idades mínimas aparentes dos anfibólios (545

M.a.) e biotitas (515 M.a.) corresponderiam aos limites supe-

rior e inferior da época de resfriamento regional da área, afe-

tada pelos eventos térmicos do ciclo brasiliano.

Em geral os resultados conseguidos pelo método

Ar/ Ar concordam com aqueles obtidos pelo K-Ar, mostrando em

plagioclãsios idades relacionadas ao Proterozõico Médio, e nas

biotitas geradas pelos eventos metamórficos posteriores, idades

relativas ao eo-cambriano.

Dentro do Domínio Embu, na zona limítrofe com o

Domínio São Roque ocorre uma grande zona de falhamento transco£

rente constituída pelos falhamentos de Boquira, Santa Luzia,Mon

teiro Lobato e Jaguari que geraram um conjunto de blastomiloni-
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tos gnaisses facoidais e bandados que foram agrupados sob a deno

minação de Complexo Santa Izabel por Campos Neto et ai. (1983).

Os blastoailonitos gnaisses, constituídos minera

logicamente por biotita, oligoclásio/andesina, microclina, grana

da, hornblenda e sillimanita principalmente, foram submetidos ã

análises radiométricas pela metodologia U-Pb em zircões. Para

tanto foram separadas quatro frações de zircões com teores dis-

tintos de Urânio, de uma mesma amostra e os dados analíticos ob-

tidos foram interpretados em diagrama Concórdia.

0 tratamento destes dados no diagrama Concórdia

indicou a idade de 660 *_ 13 M.a. como observado na figura 59. A

posição dos pontos analíticos dos zircões, todos próximos entre

si e próximos do intercepto superior nos permite admitir uma ori

gem ígnea para essas rochas, de tal forma que a idade obtida é

interpretada como a época de cristalização magmática. Desta ma-

neira a idade encontrada caracteriza a formação de rochas duran-

te o ciclo brasiliano na área, descartando a possibilidade dos

gnaisses datados serem originários de rochas geradas em ciclos

anteriores.

Adicionalmente foram retrabalhados em diagrama i_

socrônico Rb-Sr três amostras analisadas geocronologicamente por

Wernick et ai. (1976), que pertencem ao conjunto blastomiloníti-

co em estudo. Estas amostras definiram uma isócrona com 645 +_ 38

M.a. e relação 87Sr/86Sr inicial de 0,708 • 0,002 (MSWD-0,0623),

(figura 60). Apesar da isõcrona contar com apenas 3 pontos analí

ticos, a idade obtida é concordante com aquela indicada através

do método U-Pb em zircões, o que confere confiabilidade â idade

Rb-Sr em rocha total.
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5.5.2. Granitõides Pos-Tectônicos

No Domínio Embú ocorrem vários corpos de nature-

za granítica, normalmente de pequenas dimensões e quase sempre

alongados segundo a direção regional NE-SW. Entretanto, somente

alguns deles contam com estudos geocronolõgicos.

Atualmente encontram-se disponíveis análises Rb-

Sr convencional nos maciços de Itaquera, Mogi das Cruzes e Mauá,

Rb-Sr isocrônica no corpo de Embú-Guaçú e K-Ar em micas e/ ou

feldspatos potássicos em todos eles.

5.5.2.1. Maciço granítico Embú-Guaçú

0 granitôide de Embú-Cuaçú, situado nos arredo-

res da cidade homônima, foi submetido a um estudo radiométrico

pela metodologia Rb-Sr em rocha total em amostras coletadas e se

lecionadas, com base petrogrãfica, pela geóloga Silvia Regina So_

ares Silva Vieira. Esse granitôide apresenta estrutura isotropa

a levemente bandada, textura granular hipidiomórfica e granula-

ção variável desde fina até grosseira. Mineralogicamente é com-

posto por quartzo, feldspato potássico, plagioclãsio, biotita, e_

pidoto, zircão, clorita, sericita t opacos.

Dentre as amostras disponíveis selecionou-se qua

tro delas, com razões Rb-Sr distintas, que foram datadas e in-

terpretadas no diagrama isocrônico Rb-Sr da figura 61. Essas a-

mostras definiram uma isocrona com inclinação relativa a idade

de 612 +_ 83 M.a. com razão Sr/ Sr inicial de 0,707 +_ 0,007

(MSWD = 0,00371). Os elevados valores dos erros da razão inicial

e conseqüentemente da idade, deve-se ao fato dos pontos analíti^

cos situarem-se, no diagrama isocrônico, distantes da origem.

A idade de 612 +_ 83 M.a. ê interpretada como a e

poça do "emplacement" do corpo granitôide nos níveis superiores

da crosta. A razão inicial em torno de 0,707 é mais elevada do
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que aquelas normalmente conseguidas em granitos raantélicos, pa-

recendo sugerir uma origem para o granitõide de Embü-Guaçü a

partir de fusão parcial da crosta continental inferior, embora

falte evidências isotõpicas maiores para se confirmar tal hip£

tese.

Em adição foi realizada uma análise K-Ar em

cristais centimétricos de muscovita provenientes de um veio peg

matítico associado ao granitõide. Tal pegmatito é composto por

quartzo, plagioclâsio e muscovita e apresenta estrutura isõtr£

pa e textura granoblãstica.

Normalmente análises K-Ar em cristais grandes

provenientes de minerais de pegmatitos fornecem idades próximas

a época de formação da rocha. Neste caso a idade obtida de 552

+_ 15 M.a. para o pegmatito em estudo é, portanto, interpretada

como a época aproximada de formação do veio pegmatóide, já em

um estágio tardio da e .olução do granitõide de Embú-Guaçú.

5.5.2.2. Granitõide de Mogi das Cruzes

0 granodiorito a duas micas de Mogi das Cruzes

encontra-se datado através de uma idade Rb-Sr em rocha total

convencional e três determinações K-Ar em micas, todas execut£

das por Vandoros e Franco (1966).

8 7
Assumindo-se valores de razões iniciais Sr /

Sr desde 0,704 até 0,725 nos cálculos das idades convencio-

nais, calculam-se idades entre 650 e 600 M.a., com idade média

de 625 + 25 M.a.. Tendo em vista que a amostra analisada possue

alta relação Sr/ Sr, de 40,6, a idade convencional obtida

pouco muda em função da razão inicial considerada, conferindo

portanto, a idade de 625 +_ 25 M.a. significação geológica, sen-

do interpretada como próxima da época de formação do corpo gra-

nítico de Mogi das Cruzes.
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As idades K-Ar obtidas em concentrados de biotî

tas e rauscovitas provenientes do maciço em estudo forneceram i-

dades concordantes entre si, dentro do erro analítico, próximas

a 460 M.a., sugerindo a época de resfriamento do granitoide a

uma temperatura de 250°C.

5.5.2.3. Maciços graníticos de Mauá e Itaquera

Para o corpo granítico de Mauã encontram-se di£

poníveis apenas três análises geocronologicas, sendo que duas

pelo método K-Ar e uma pelo Rb-Sr em rocha total.

A datação Rb-Sr realizada por Cordani e Kawashi_

ta (1971), fornece idades convencionais variáveis entre 760 e

660 M.a. assumindo-se valores para razões Sr/ Sr iniciais

desde 0,705 até 0,710, o que implica em uma idade média aproxi-

mada de 710 +_ 50 M.a.. Apesar das limitações das idades Rb-Sr

convencionais, como o desconhecimento do valor correto da rela-

ção inicial da amostra, a idade acima é interpretada, em cará-

ter preliminar, como a idade de formação do granitoide de Mauá.

As \dades K-Ar foram realizadas em concentrados

de biotitas e feldspatos potássicos por Cordani e Bittencourt

(1967) ,obtendo-se respectivamente 480 +_ 15 M.a. e 440 +_ 20 M.a.

A idade mais antiga é interpretada como a época de resfriamento

regional do maciço granítico e a idade mais jovem parece não

possuir maior significação geológica, a não ser a de idade mí-

nima do corpo, tendo em vista que feldspatos potãssicos não pos_

suem boa retentividade de Ar radiogênico, liberanuj este gás,

por vezes, até mesmo em temperaturas ambientes.

0 granodiorito que ocorre na região de Itaque-

ra possue apenas uma análise Rb-Sr convencional em rccha total,

que assumindo-se, para o cálculo das idades, valores de razões
^ 7 ^ f\

Sr/ Sr iniciais entre 0,705 e 0,710 fornece idades variáveis
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no intervalo de tempo de 700 até 650 M.a., podendo se interpre-

tar, de modo não definitivo, como o período aproximado de forma

ção deste maciço granodioritico.

Idades da ordem de 700 M.a. para granitõides do

Domínio Embú* também foram caracterizadas no corpo granítico a

duas micas da Serra do Quebra Cangalha, situado pouco a norde£

te da área deste estudo, que definiu em diagrama isocrônico Rb-

Sr em rocha total a idade de 713 +_ 43 M.a. com relação inicial

de 0,726 +_ 0,002 (Kawashita, informação verbal).

Portanto, no âmbito do Domínio Embú está carac-

terizada uma atividade magmãtica de natureza granítica entre

700 e 600 M.a., definindo um período pós-tectônico ao evento ge

odinâmico do proterozóico superior, cujo climax roetamõrfico o-

correu próximo a 750 M.a..

5.6. DOMÍNIO COSTEIRO

As rochas incluídas dentro do Domínio Costeiro,

na área em estudo, contam atualmente com 77 determinações geo-

cronológicas, sendo 63 pelo método Rb-Sr em rocha total e 14

pela metodologia K-Ar em concentrados de minerais separados. Os

respectivos dados analíticos constam das tabelas 15 e 16. Do to

tal de análises 10 datações K-Ar constam de Minioli (1971) e to

das as demais foram realizadas neste trabalho.

As análises radiométricas foram realizadas em

rochas dos terrenos metamórficos, como também nos granitõides

intrusivos, com o objetivo de se caracterizar a relação tempo-

ral entre as rochas, bem como a evolução geológica do Domínio.

5.6.1. Terrenos Metamórficos

Os terrenos metamórficos do Domínio Costeiro,que
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8.09

6,486

7,666

S.712

6.090

0.33S

1.168

2,789

Z. .1911

3.963

3.390

6,108

3.S08

2.3S9

2.110

I .397

3,290

7.310

3.330

3.S20

40.600

XJ IXJMIMU LM

S 7 S r / 8 6 S r

0.74S

0.733

0.732

0.8840

0.84S4

0.8006

0.7772

0.7473

0.7819

0.7814

0.7466

0,8073

0.7631

0.7743

0.7573

0.7602

0.7122

0.7675

0.S001

f>. rsrr.

0.8401

0.8222

0.8346

0.8121

0.7800

0.7838

0.7654

(1.7847

0.7770

0.7410

0.7430

1.0700

X« Lab.

3SJ6

3837

SSJH

S8 39

3S40

H841

116'

1163

I 170

VJ15

Si» 1 6

H ( > 1 7

S U I S

i 1 6 3

3 1 6 4

H I o S

f t M.

HI67

8168

SI6P

s i r o

8171

ÍI72

.1173

Hl'4

10'J

106

IUS

.1.33

.1

\ T

ST

V!

NT

NT

NT

10

10

1Ü

N r

VI

NT

NT

NT

NT

NT

\ !

NT

NT

NT

NT

NT

NT

Nl

Nl

11

11

1 I

13

* Amostras sem local ização prec isa .

Hf-.ITRTNCIAS: 10) Sadcwki G.R. (inédito): 11) Cord.ini e K.washita (1971); 3) Kcrnick et . i l . (1976); l i t Vnmlorntr l r .no.



TABELA 11 - DADOS ANALÍTICOS K-Ar PARA AS KOCHAS DO DOMÍNIO EMBC

N* Campo

IT-6-6S

IT-6-6S

I tK- l

HK-1

KK-2

HK-2

3-1777

3-1777

P-DER

P-DER

P-DER

CA-01

Cft-01

CA-02

SSP-2J

J-l-M

J-Í-C

Rtt-tkENCIAS

Rocha

Enidiorito

Epidiorito

Epidiorito

Epidiorito

Epidiorito

Epidiorito

Granito

Granito

Granito

Granito

Granito

Unidade e/ou
Localidade

Penhinha

Penhinha

Penhinha

Penhinha

Penhinha

Penhinha

Mauá

Maui

.'bgi das Cruzes'

ítogi das Cruzes

Mogi das Cruzes

Enbas. S. J. Canpos

Enbas.S.J. Cantos

Embas.S.J.Caiipos

Embú-Guaçü

Enbas. S.J.Canpos

Embas..SJ.Cant>os

Material

Biotita

Plagioclásio

Plagioclásio

Biotita

Plapioclásio

Biotita

Biotita

K-Feldspato

Muscovita

Biotita

Biotita

Muscovita

Biotita

Biotita

U

7.24

0.219

0.589

7.6SS

0,219

7.607

7,060

8,480

8.660

7,880

6,620

8.880

7.470

5,390

7.942

4,607

1.419

40

Migmati.i

Migmstito

Migmatito

Pegmatito Embü-Uiaçü Muscovita

Migmatito Enbas. S.J.Canpos Biotita

Migmatito Embas. .SJ.Caiqpos Anfibõlio

4- Cordani e Bittocourt (1967); 11- Vandoros c Iranco (1966); 14- Kinoshita (1976); IS- Minioli (1971)

Ar rad ccSTP/g
(x IO'6)

188.0

17.2

21.56

178,4

6,590

180. S

1S4.0

167.0

181,3

16Ó.8

142.6

188.8

151,0

114.1

199.8

92.S

35,21

Idade (Ma.)

1.9

2.8

4.01

1.50

9.12

2.30

0.7

0.6

3.80

1,80

5,20

2.31

3.70

1.10

3.69

6.30

10.60

560 *

1360 •

748 •

510 •

63S •

519 •,

480 •

440 •

460 *_

350 •

475 •

20

110

8

15

10

25

15

20

IS

15

15

4S0 i

4SS •

474 •

SS2 •

45S •

547 •

13

13

14

15

11

14

N* Lab.

1033

1032

3316

3317

3318

3319

55

142

S34

S40

539

543

S7S

576

604S

5858

5859

Rcf.

4

4

14

14

14

14

4

4

13

13

13

15

IS

15

MT

NT

NT

cr-

I



TABELA 12 - ANALISES ISOTÚPICAS Pb-1'b UM ROCHA TOTAL PARA ROCHAS DO DOMÍNIO EMBO

N* Campo

J-l-K

J-l-L

J-l-N

J-l-Q

J-l-R

Rocha

Migmatito LCS

Migmatito LCS

Migmatito LCS

Mifimatito LCS

Migmatito LCS

16,735

16.484

19,806

17,860

18,222

15,544

15,513

15,791

15.664

1S.67S

38,632

37,646

49,648

41,341

41,754

Ref.

NT

NT

NT

NT

NT

TABELA 13 - DADOS ANALÍTICOS U-Pb EM ZIRCOES DE POCHAS DO DOMlNlO EMBO

N' Canpo

CAN-:

CAN-I

CAN-l

CAN-1

Fração

(M-O)

(M-2)

(M-l)

(M-3)

Rocha

Granito

Granito

Granito

Granito

Localização

S.

S.

S.

S.

Izabel

Izabel

Izabel

Izabel

U (ppm)

347,92

324,67

359,05

328,56

Pb ( tot )
(ppm)

50,68

33,50

35,42

34,82

204

0

0

0

0

P b " 0 6 *
Comp.

.007883

,000370

.0Ú0418

.01)0701

207 p b /206 p b 208p

Isotop. Corrigida

0,175576

0,668260

0.067977

0.071729

0.

0.

0,

0,

to/206pb

41358

15747

15602

16449

2 0 V 2 M u

0,09103

0,09725

0,09294

0.09832

207

0

0

0

0

Pb'2 3 5

,77083

,1-2421

.79350

.83470

O»

1



TABELA II- DADOS 40Ar/39Ar PARA O COMHl.liXü UMBU EM B1OTITAS

Biotitas T (»C) (40Ar/39Ar) (36Ar/39Ar) t Ata Idade 40Ar/39Ar (Ha) Idade Isocronica
Ma.

S» Cpo: T6-6S

SPK: 2910

J - 0.00240

N» Cpo: T6-6S

SPK: 3029

J - 0.00349

N» Cpo: HK-1

SPK: 28S3

J - 0.00213

h» Cpo: HK-2

SPK: 2881

J • 0,00166

600
750
900
1000

600

750

900

1000

FT

600
750
900
1000

FT

600
900
1000

FT

isa
340
140
1S2

123

95

92

94
94

162

162
165

165
175

224

198
194

261

.0

.9

.0

.2

.5

.5

.2

.0

.6

.s

.8

.1
,3
.0

.3

.0

.9

.3

0.1310

0.6930

0,0180

0.0490

0.1320

0,0099

0,0078

0,0176

0,0077

0,0470
0.0160
0,0200
0,0130
0,0390

0,1710

0,0109

0,0940

O.2S2O

24
60
3
9

31

3

2

S
2

8

2
3
2
6

22
1
14
28

.SO

.09

.80

,S2

.58

.05

.SI

.S3

.41

.ss

.94

.58

.24

.54

.S3

.62
,2S

.49

473
S23
S28
S38

484

527

514

SOS
S26

518
547
SSO
558
S63

475
527

460
506

•

4

•

•

*

•

•

4

•

4

4

4

4

4

4

22
21
21
22

23
22

21

21
21

22
22
22
23
23

20

21

19
21

517 4 2S

S22 4 5

559 * 20

S24 4 1S

Idades Ar/ Ar obtidas pela técnica do aquecimento por etapas



Com

Plagioclasios

N* Cpo: TÓ-6S

SPK: 2909

J • 0.00240

N» Cpo: HK-1

SPK: 302?

J - 0.00349

N* Cpo: HK-2

SPK: 3023

J - 0.00349

T (f

600

7 SO

900

1000

FT

600

7S0

900

1000

FT

600

900

1000

FT

TABELA I I - DADOS 4 0 A r / 3 9 A r PARA O COMPLEXO EMBU EM PLAGIOCLASIOS

( 4 0 A r / 3 9 A r ) ( 3 6 A r / 3 9 A r ) ( 3 7 A r / 3 9 A r ) \ A t .

1042

S67

S60

704

99S

144

94

97

176

2S9

240

89

19

200

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.6

.6

.0

.0

.0

.0

.4

.3

3.130
1.S28
1.S01
2.010
2.060

0.197
0.044
0.028
0.043
0,106

0.S4S
0,083
0.08S
0.126

2.94S

3,640

2.023
3,282
2,501
1,840
S.962

5,939
9,307
9.487

11.039

88,76
79.63
79,00
84,37
61 ,18

40,43

13,74

8.S4

7.17

10.8S

67.10

27.S6

27,99

18,62

Idade 4 0

(M

421

441

444

412

1221

490

473 ;

S12 ;

8S1 ;

1212 ;

447 <

381 <

380 <

847 <

Ar/39Ar

a.)

• 39

• 24

1 2S
• 27

1 «9

• 22

» 34

i n

i J 2

• 42

• 16

i 16
- 32

Idade
Isocronlca

Na.

462 • 29

496 i 28

368 * 1

Idades Ar/ Ar obtidas pela técnica do aquecimento por etapas.

Kinoshita (1976)

I
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Cunt, inua^ao.

TABELA N - DADOS 4 0Ar/3 9Ar PARA O COMPLEXO EMBU EM ANHBÚLIOS

Anfibolios T (»C) (40Ar/39Ar) (3 6Ar/3 9Ar) (37Ar/39Ar) *At« Idade 4 0Ar/3 9Ar
(Ma.)

I dad;
Isocronica
Ma.

SPK
J •

H*

SPK

J •

Cpo: HK-l

. 2663
0.002X3

Cpo: HK-2

: 2891

0,00166

900

FT

600

7S0
900
1000

FT

160,1

16S.0

300. S
2OB.7
212. S
210.1
207,S

O.O2S8

0,0123

0,3980
0.04S0
0,0368
0,0320
0,0210

0,133

0.968

0.697

0.830

Idades Ar/ Ar obtidas pela técnica do aquecimento por etapas

* Etapas de 600. 7S0 «C: 40Ar contaninante >> 4 0Ar

47.60

2.20

39,14
6.37
S .12

4.S0
2.98

S30 • 21

SS8 i 22

49S • 24

528 • 21
S43 • 22
S40 « 22

S43 • 22

S44 • 4

Kinoshita (1976)
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ocorrem entre o falhamento de Cubatão e a linha de costa, são

compostos por rochas neso-catazonais onde observam-se biotita-

gnaisses facoidais e homogêneos, gnaisses leptiníticos, gnais-

ses kinzigíticos e migmatitos de estruturas variadas.

5.6.1.1. Migmatitos de Bertioga-Mogi das Cruzes

Foi executada uma amostragem para fins geocro-

nológicos nos migmatitos que ocorrem na Rcdovia Bertioga- Mogi

das Cruzes, a cerca de 10 km do entroncamento desta rodovia com

a Rio-Santos. Tratam-se de migmatitos estromãticos com bandas

brancas e rãseas associados a blastomilonitos gnaisses, que fo-

ram a porção paleossomatica cinza-escura do migmatito. Foram da

tados dois conjuntos distintos de amostras provenientes dos mig

matitos, ura com predomínio de material leucossomatico e outro

com dominância de rochas escuras. Esses conjuntos foram analisa

dos no diagrama de mistura para Sr da figura 62, onde pode ser

observado que ambos os conjuntos encontram-se homogeneizados i-

sotopicamente pelo evento de migmatização, sendo a única exce-

ção a amostra S4Q, conforme mostrado no diagrama. Em vista dis-

so os pontos analíticos provenientes das análises geocronolõgi-

cas Rb-Sr em rocha total dos dois conjuntos foram interpretados

em único diagrama isocrônico, que forneceu uma isõcrona, com

onze pontos computados, relativa a idade de 642 +_ 11 M.a., e re

lação 87Sr/86Sr inicial de 0,7086 +_ 0,0003 (MSWD = 5,767) (figu

ra 63).

Esta idade é interpretada como a época que o-

correu a migmatização que gerou os migmatitos estudados. 0 va-

lor da razão inicial de 0,7086 é sugestivo que as rochas que fo

ram migmatizadas não eram muito diferenciadas e/ou com uma vida

crustal pretérita não muito longa.
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0,720-
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0,760-1

C1740-
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Fio,63- DIAGRAMA ISCCRONICO Rb-Sr EM ROCHA TOTAL PARA OS MIGMATITOS DE
BERTI06A - M 0 6 I DAS CRUZES
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5.6.1.2. Conjunto gnãissico-migmatítico de Boissucanga

0 conjunto gniissico-migmatítico de natureza
kinzigítica que ocorre na Praia de Boissucanga, entre São Sebas-
tião e Bertioga, foi amostrado em uma pedreira abandonada situa-
da na ponta sul desta praia. Tratam-se de migmatitos dominante -
mente estromãticos e dobrados onde ocorrem porções leucossomáti-
cas brancas hololeucocraticas e melanossomaticas não claramente
caracterizados como paleossornas e neossornas. Ambas as fases apr<e
sentam granadas em abundância formadas por um evento metamórfico
posterior a formação das rochas.

A porção melanossomática é composta por um sil-
limanita-granada-biotita gnaisse e a porção leucocrática possue
mineralogia similar mas com uma concentração menor de biotita.As
bandas félsicas e máficas são cortadas por uma anatexia com mobi_
lizados claros, granoblásticos e dobrados isoclinalmente, confe-
rindo as porções afetadas uma estrutura estromãtica.

Foram analisadas geocronologicamente pelo méto-
do Rb-Sr em rocha total 16 amostras provenientes desta unidade
divididas em dois conjuntos um com rochas melanossomaticas e ou-
tro com rochas leucossomãticas.

As amostras onde o predomínio é de leucossoma
definiram em diagrama isocrõnico Rb-Sr uma idade de 600 + 20 M.a
e razão 87Sr/86Sr inicial de 0,7168 • 0,0004 (MSWD = 5,7097)(fi-
gura 64). Por outro lado, as amostras onde predominam materiais
melanossomãticos, quando plotadas no diagrama isocrõnico Rb- Sr,
apresentaram uma grande dispersão dos pontos analíticos, não de-
finindo claramente uma isócrona. Esta dispersão deve-se ao fato
das amostras terem sofrido desequilíbrio isotópico, possivelmen-
te na época de formação das granadas ou da migmatização. Obser-

87 86vando-se o diagrama de mistura l/Sr versus Sr/ Sr, da figura
65 nota-se que os pontos não são colineadores e portanto as amos
trás não estão homogeneizadas isotopicamente. Apesar da disper-
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são dos pontos analíticos alguns deles sugerem isócronas parale

Ias aquela do material leucossomático, indicando idade similar

mas razões iniciais distintas.

0.7EO

í

QJOO
2 4 6 8 10

1/Sr(ppm)
F i » 6 5 - DIAGRAMA DE MISTURA PARA ISÓTOP0S DE Sr
PARA OS GNASSES - MIGMATÍTICOS DE BOISSUCANGA

12 (XIO-3)

0 comportamento geoquímico dos pontos analíti-

cos das amostras datadas no diagrama isocrônico é típico de ro-

chas de origem sedimentar, de composições distintas, submetidas

a um ou mais eventos metamórficos de médio a alto grau, sendo

que o último deles no caso, teria ocorrido proximo a 600 M.a..

5.6.1,3. Gnaisse-migmatítico de São Sebastião

Na Rodovia São Sebastião-Bertioga entre as praias

de Guaecá e Toque-Toque foi amostrado um conjunto gnáissico-mig-

matítico de estrutura estromática e com porfiroblastos de grana

das, muito similar ao conjunto anterior.
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Seis amostras provenientes desta unidade foram

datadas através da metodologia Rb-Sr em rocha total. Tais amos_

trás quando tratadas em diagrama isocrônico, a exemplo do con-

junto gnáissico-migmatítico de Boissucanga, também apresentou u

ma dispersão dos pontos analíticos. Apesar disto três deles de-

finiram uma isócrona relativa a idade de 650 •_ 100 M.a. e rel£

ção inicial 87Sr/86Sr de 0,727 • 0,0004 (MSWD = 0,3622) (figura

66). 0 elevado valor do erro calculado tanto para a idade como

para a razão inicial é devido ao fato da isócrona contar com a-

penas três pontos analíticos e situados distantes da origem.

s

Q780-

Q760-

• G

I 2 3

r

4

^ • * *

3

(Amostro* S-I)
id0d«:650tl00mc
ri» 0,727 ±{«304

1 1 »
6 7

F.q 6 6 - DIAGRAMA ISOCRÔNICO Rb-Sr PARA OS GNAISSE"
MIGMATITICOS DE TOQUE-TOQUE ISAo SEBASTIÃO) "

A idade acima é interpretada como a época de um

evento metamórfico superimposto a uma seqüência sedimentar ou me

tassedimentar pré-existente.
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Fig.67-DIAGRAMA DE MISTURA PARA Sr PARA 0 GNAISSE-
MIGMATÍTICO DO RESERVATÓRIO DE PARAIBUNA

Rcj.68-0IAGRAMA ISOÇJÔNICO Rb-Sr EM ROCHA TOTAL PARA
O GNAISSE - MI6MATITICO 00 RESERVATÓRIO DE «RAIBUNA
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5.6.1.4. Conjunto gnáissico-migmatítico do reservatório de Paraî

buna

0 conjunto gnáissico do Reservatório de Parai-

buna foi amostrado ao longo da Rodovia dos Tamoios próximo a es-

te reservatório. Trata-se de rochas gnáissicas de composição gra

nodiorítica fortemente granitizadas e com bandas aplíticas do-

bradas isoclinalmente, conferindo a rocha um aspecto migmatíti-

co. São observados também faces porfiróide com mcgacristais oce-

lares de microclina e também encraves de gnaisses tonallticos

mais escuros.

Foram datadas sete amostras do granito-gnaisse

duas dos veios aplíticos e três dos encraves, todas pelo método

Rb-Sr em rocha total. Tratando-se em conjunto todos estes pontos

em um diagrama de mistura Sr/ Sr versus l/Sr da figura 67, no

ta-se que os pontos relativos aos aplitos e ao encrave 1 k não

estão homogeneizados isotopicamente com o conjunto granito-gnãis_

sico e portanto não podem ser interpretados na mesma isócrona.

Por assim ser foi elaborada uma isócrona para os granito- gnais-

ses onde obteve-se a idade de 630 _+ 33 M.a. e razão inicial

0,7101 +_ 0,0009 (MSWD = 7,916) interpretada como a época de for-

mação dos granito-gnaisses a partir de retrabalhamento de rochas

pré-existentes. (figura 68)

As curvas de evolução isotópica do Sr para os

conjuntos metamórficos estudados, mostradas na figura 71, suge-

rem que os conjuntos gnáissico-migmatíticos de Boissucanga e São

Sebastião tiveram evoluções isotópicas distintas, mas ambos deri

varam-se de materiais cuja diferenciação do manto superior ocor-

reu pelo menos a 1300 M.a., indicando que no Domínio Costeiro já

existia uma crosta continental no Proterozóico Médio. Por outro

lado os conjuntos granito-migmatíticos de Bertioga-Mogi das Cru-

zes e do Reservatório de Paraibuna mostraram curvas de evolução

isotópica do Sr similares, sugerindo tratar-se de conjuntos de

rochas com fontes e evoluções geológicas semelhantes.
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Em termos gerais no âmbito do Domínio Costeiro

o metamorfismo principal formador dos terrenos metamórficos o-

correu entre 650 e 600 M.a.. Fato este constatado também por

Gasparini e Mantovani (1979) nos gnaisses migmatitos regio-

nais que ocorrem nos arredores da cidade de Ubatuba.

Já Sadowski e Motidome (1985) apresentaram duas

idades Rb-Sr convencionais em amostras dos gnaisses do Comple-

xo Piaçaguera situadas a norte de Santos, pouco mais a sul da

área em estudo. Estas idades indicaram valores da ordem de 340

M.a. assumindo-se uma razão inicial de 0,708. Entretanto, calcu

lando-se estas idades com razões iniciais da ordem de 0,714,que

corresponde aproximadamente ã média das razões iniciais dos ter

renos metamórficos do Domínio Costeiro, obteve-se idades próxi-

mas a 750 e 320 M.a. respectivamente para as amostras com maior

e menor relação Rb/Sr. mostrando claramente que tais gnaisses

necessitara de um número maior de análises radiomêtricas para de

finir sua época de formação.

0 padrão K-Ar, que indica a época de resfriamen

to reeional. dos terrenos metamórficos do Domínio Costeiro incU

cou idades concordantes entre 500 e 450 M.a., mostrando clara-

mente que a estabilização tectônica do Domínio ocorreu no Ordo-

viciano.

5.6.2. Granitóides Pós-Tectónicos

No âmbito do Domínio Costeiro foram estudados

geocronologicamente dois corpos graníticos de caráter pós-tecto

nicos, que ocorrem ao longo da Rodovia dos Tamoios, um próximo

ao Rio Fartura e outro associado a charnoquitos próximo ao Re-

servatório de Paraibuna.
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5.6.2.1. Granitóide Natividade da Serra

O granitóide de Natividade da Serra Chiodi et

ai. (1983) foi aaostrado ao longo da Rodovia dos Tamoios entre

a ponte sobre o Rio Fartura e o entroncamento para a Usina Hi-

drelétrica de Paraibana. Foram coletadas amostras de granitói-

de orientado, granulação média e cor cinzenta, sendo constituí-

da por megacristais de microclina, plagioclásio, quartzo e cer-

ca de 101 de biotita e com textura porfiróide. Associado a este

granitóide ocorrem mobilizados brancos, hololeucocraticos de

granulação média, conferindo, por vezes, a esta rocha, um cará-

ter migmatítico.

Foi realizado um estudo geocronológico pelo mé

todo Rb-Sr em rocha total neste granitóide, através de cinco a-

nálises em amostras provenientes de um mesmo afloramento. Essas

análises, quando tratadas em um diagrama isocrõnico, definiram

uma isócrona com 570 + SO e razão Sr/ Sr inicial de 0,712 •

• 0,002 (MSWD = 0,2063) (figura 69).

07M-

tf
0,720-

0700

Amostro P-I
ídodfls970tSOmo.
r i * 0,712 t0g0O2

Rh/Sr
Fig. 6 9 - DIAGRAMA ISOCRÕNICO R6-Sr RARA 0 GRANITÓIDE

NATIVIDADE DA SERRA (REGIÃO RK> FARTURA»
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A idade obtida é interpretada como a época de

colocação do granitoide em niveis crustais mais elevados. 0 va-

lor da razão inicial de 0,712 caracteriza o maciço como um gra-

nito originado através de magnas derivados de fusões de rochas

pré-existentes. A curva de evolução isotópica do Sr desta ro-

cha, mostrada na figura 71, sugere que a porção estudada do ma-

ciço pode ter evoluído a partir de rc nas similares aos granito

-gnaisses que ocorrem na região do Reservatório de Paraibuna (a

mostras BP1 e BP2), formados durante o próprio Ciclo Brasilia-

no, a partir de retrabalhamento de materiais diferenciados - do

manto há pelo menos lb.a. atrás.

5.6.2.2. Granitoide "Caraguatatuba"

0 granitoide que ocorre na Rodovia dos Tamoios

a cerca de 6 km antes da ponte sobre o Rio Lourenço Velho no

sentido de São José dos Campos para Caraguatatuba foi, em cará-

ter preliminar, incluído na Suite Caraguatatuba de Chiodi et ai.

(1983).

A rocha amostrada é constituída por um horn-

blenda-bíotita granitoide porfiróide, com megacristais ocelares

de K-feldspatos. Mineralogicamente é composta por quartzo, mi-

croclina, plagioclásio, hornblenda e biotita principalmente. Es_

sa rocha é cortada por bandas aplíticas estreitas e apresenta -

-se intimamente relacionada com bolsão ou facies lenticulares

de charnoquitos, através de contatos gradacionais. Em verdade

os charnoquitos tratam-se de granitos ígneos e híperstênio.

Foram selecionados onze amostras provenientes

do granitoide para análises Rb-Sr em rocha total. Os pontos ana

líticos de tais amostras definiram em diagrama isocrônico uma

reta com idade de 543 +_ 16 M.a. e razão inicial de 0,7126 *_

* 0,0004 (MSWD » 0,842) (figura 70). Essa idade é interpretada
— ft 7 Af\

como a época de formação do granitoide e a razão Sr/ Sr ini-
cial, a exemplo do corpo de Natividade da Serra, sugere uma ori_
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gem crustal. A curva de evolução isotópica do Sr para as rochas

em estudo, mostrada na figura 71, indica que a porção analisa-

da do granitãide é pouco diferenciada, constituindo um conjunto

onde a evolução isotópica do Sr foi mais lenta, dentro do Doní

nio Costeiro. Apesar do ponto inicial da curva evolutiva deste

granitóide situar-se sobre a curva de evolução isotópica de Sr

dos granitos-gnaisses do Reservatório de Paraibuna, essas rochas

não poderiam ser a fonte dos granitóides, pois são mais diferen-

ciados que eles.

4740

4720-

0.70O

Amostro* C
Idodt «543116
ri* 0,7126 _Oj00O4

—i—m
7

Wsr
Fig. 70 - DIAGRAMA ISOÇR&NICO Rb-Sr EM ROCHA TOTAL

PARA 0 GRANITÓIDE DE CARAGUATATUBA

Portanto, os dados geocronológicos obtidos para

os maciços graníticos intrusivos no Domínio Costeiro caracteri-

zaram uma época próxima a 550 M.a. para a atividade ígnea pós-

tectônica relativa ao evento geodinâmico, cuja fase metamórfica

principal ocorreu entre 650 e 600 M.a.
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TABELA 16 - DADOS ANALÍTICOS K-Ar PARA ROCHAS DO DOMÍNIO COSTEIRO

N* Canpo

CA-14A

CA-14B

CA-14C

CA-16

CA-17

CA-21

CA-21

CA-22

CA-24

CA-24

S-4-E

S 4-K

5-I-L

bk-1-1

Rocha

Leptinito

Leptinito

Leptinito

Qiaisse

Migmatito

Qnaisse

Qiaisse

Migaatito

Migaatito

Migaatito

Migaatito

Migmatito

Gnaisse

Qiaisse

Unidade e/ou

Localização

Caraguatatuba

Caraguatatuba

Caraguatatuba

S.Sebastião

S.Sebastião

S.Sebastião

S.Sebastião

S.Sebastião

S.Sebastião

S.Sebastião

Bertioga-Mogi

Bertioga-Mogi

S.Sebastião

Res.Paraibuna

Material

Anfibôlio

Feldspato

Biotita

Biotita

Biotita

Moscovita

Biotita

Biotita

Muscovita

Biotita

Biotita

Biotita

Biotita

Biotita

t K

2.60

12.40

7.39

7.18

7.46

8.75

7.70

6.63

8.87

7.38

7.065

6.927

7,378

6.774

40
Ar rad ccSTG/g

(x IO"6)

55.5

249.7

150.8

140,0

153,0

183.1

163.0

141.2

185.7

155.6

156,6

144.5

149.6

144.5

lAr at

3.50

6,70

1.20

1.30

0.60

2.20

1,80

8.20

3.70

2,40

3,38

4.S3

5.41

5,80

Idade (Ma.) N* Lab. Ref.

480 •,

4SS •_

462 •_

443 i

463 •

473 •

474 £

483 •

470 •

475 •

496 *

470 •_

460 •

480 •

14

13

13

13

14

14

14

14

14

14

15

7

14

16

641

701

6S5

645

646

679

677

697

613

S93

5866

5867

5865

5864

15

15

15

15

IS

IS

IS

IS

IS

IS

NT

NT

NT

NT

W.I1;I<L\CIAS: 15- Minioli (1971)
CO
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CAPÍTULO 6

A CROSTA CONTINENTAL E EVOLUÇÃO CRUSTAL
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6.1. EVOLUÇÃO CRONOLÓGICA DA CROSTA CONTINENTAL

Apesar do quadro geocronológico da área em estudo

não ser o ideal, os resultados radiométricos obtidos nesta pes-

quisa nos permitem posicionar no tempo geológico os principais e

ventos metamórficos formadores de rochas, bem como as princi-

pais épocas de estabilização tectõnica dos cinco domínios consi-

derados no trabalho, ou seja, Domínios Itapira - Amparo,Piracaia-

Jundiaí, São Roque, Embú e Costeiro.

0 primeiro fragmento de crosta continental no Do-

mínio Itapira-Amparo diferenciou-se do manto superior em torno

de 3400 M.a., ou pouco tempo antes, através de um evento de acre

ção continental. No final do Arqueano tardio (2600-2500 M.a.)for

mou-se o conjunto ortognáissico Serra Negra, muito provavelmente

com contribuição de material mantélico. Durante o ciclo orogêni^

co Transamazônico (2200-1900 M.a.) foi formada grande quantidade

de rochas principalmente através de processos de retrabalhamento

de rochas pré-existentes. No final deste período a crosta conti-

nental já estaria formada e sobre ela em torno de 1400 M.a. de-

senvolveram-se várias seqüências supracrustais. No ciclo orogêni

co Brasiliano, entre 650 e 600 M.a., ocorreram injeções de mate-

riais graníticos e anatexias das próprias rochas crustais, que

migmatizaram parte das rochas deste domínio. Concomitantemente

ao evento de migmatização ocorreu a colocação do Complexo Graní-

tico de Morungaba. Entre 600 e 500 M.a. ocorreu o resfriamento

regional e consequentemente a estabilização tectõnica do Domínio

Itapira-Amparo.

No âmbito do Domínio Piracaia-Jundiaí possivelmen

te jã existia uma crosta continental em torno de 2100 M.a., mas

o principal evento formador de rochas ocorreu no Proterozóico Me

dio, próximo a 1400 M.a., gerando tanto migmatitos quanto granu-

litos. Foram também caracterizados outros eventos de migmatiza-

ções superimpostos em torno de 800 e 650 M.a.. Intensa granitogê

nese ocorreu no domínio desde 1100 M.a. até 580 M.a, sendo os

períodos principais em torno de 1000 M.a., 800-750 M.a. e 600-
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S70 M.a.. Os dados K-Ar disponíveis sugerem dois períodos de es-

tabilização tectônica da área, um próximo a 1100 M.a. e outro em

torno de 600 M.a.

Para o Domínio São Roque os estudos isotõpicos de

Sr sugerem para a crosta continental primária, não aflorante ho-

je, uma idade mínima em torno de 2,1 Ga. e parcialmente sobre es_

ta crosta, dentro de um processo distensivo dentro de uma bacia

associada a um arco magmâtico teria ocorrido a deposição da se-

qüência vulcanossedimentar do Grupo São Roque. Esta deposição i-

niciou-se em torno de 1800 M.a., que é a idade de cristalização

magmática das rochas vulcânicas riodacíticas intercaladas na se

qtlência. No Proterozôico Médio, por volta de 1300 ^ 100 M.a., o-

correu um evento metamõrfico acompanhado por intrusões de corpos

graníticos sintectõnicos, que afetou toda a seqüência. Após esta

fase, cujo resfriamento ocorreu provavelmente em torno de 1100 -

1000 M.a., conforme idades K-Ar nos anfibõlios de Pirapora do

Bom Jesus e Serra do Itaberaba, pode ter ocorrido ou não proces_

sos de erosão e sedimentação. No Proterozóico Superior, outro e-

vento metamorfico foi superimposto, tendo sua fase sintectônica

principal ocorrido entre 800 e 720 M.a.. As atividades graníti-

cas pós-tectônicas a este evento ocorreram entre 700 e 600 M.a.

e o resfriamento das rochas metamórficas aconteceu entre 620 e

600 M.a.. Manifestações graníticas mais jovens ocorreram em tor-

no de 550 M.a..

0 fragmento de crosta continental mais antigo ca-

racterizado no Domínio Embú tem uma idade mínima de 2500 M.a. e

formou-se a partir de processos de diferenciação do manto supe-

rior. Essa crosta continental sofreu uma adição de material atra

vés de um evento de migmatização no Proterozóico médio, por vol-

ta de 1400 M.a., que migmatizou as rochas pré-existentes e for-

mou novas rochas. Esse evento parece ter se resfriado regional-

mente em 1200 M.a. aproximadamente. Durante o Ciclo Brasiliano

outro evento geodinâmico atuou no Domínio formando seqüências su

pracrustais e granitizando parcialmente a crosta continental. A

fase sin-tectônica de tal evento foi em torno de 750 M.a. e as
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raanifestações graníticas pós-tectônicas ocorreram dentro do in-

tervalo de tempo 6S0-600, e logo apôs ocorreu a estabilização

tectônica do Domínio Embú. As rochas deste domínio situadas pró-

ximas ã zona de contato com o Domínio Costeiro somente se resfri

aram a temperaturas inferiores a 250°C em torno de 450 M.a..

Finalmente no âmbito do Domínio Costeiro, a época

importante de formação de rochas aconteceu no Proterozóico supe

rior entre 650 e 600 M.a.. Esse período caracterizou-se pela fo£

mação dos terrenos metamórficos de alto grau a partir de proces-

sos de retrabalhamento de uma crosta continental pré - existente

com idade mínima de 1200 M.a.. Os granitoides pos-tectônicos, in

cluindo os charnoquitos a eles associados, formaram em torno de

550 M.a. e a área, somente estabilizou-se tectonicamente em 450

M. a..

Observando-se as figuras 72,73,74 e 75, respecti-

vamente o sumário dos principais eventos formadores de rochas

nos Domínios em estudo, os mapas de distribuição de idades nos

terrenos metamórficos e nos granitoides intrusivos e o histogrâ

ma das idades K-Ar da área, podem ser constatadas algumas rela-

ções entre as evoluções crustais dos diferentes domínios conside

rados.

Rochas pré-transamazônicas foram constatadas nos

Domínios Itapira-Amparo e Embú, no primeiro a formação do primei_

ro fragmento de crosta continental ocorreu em torno de 5,4 b.a.

e no segundo foi caracterizado um protolito do final do Arquea

no tardio ou no início do Proterozóico Inferior.

Entre 2200 e 1900 M.a. foi a época em que o Domí

nio Itapira-Amparo teve uma evolução crustal importante formando

c migmatizando rochas, ocorrendo acreção e espessamento de cros-

ta continental. Talvez, ainda nesta época, embora não caracteri-

zados no campo, os embasamentos dos Domínios Piracaia-Jundiaí e

São Roque, tenham se desenvolvido.

Durante o Proterozóico médio, mais especificamen-
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te entre 1450 e 1500 M.a., ocorreu em todos os Domínios, com ex-

ceção do Costeiro, um importante evento geodinâmico, responsável

por migmatizaçôes de rochas prê-existentes no Domínio limbú e

formação de conjuntos ortognaissicos e seqüências supracrustais

associadas nos demais domínios, alguns dados K-Ar, nos Domínios

I tapira-Amparo, Piracaia-Jundiaí e São Roque sugerem um período

de resfriamento entre 1100 e 1000 M.a. (figura 75).

Na área em estudo, o Proterozóico Superior é ca-

racterizado por duas fases principais de metamorfismo, nos Domí-

nios São Roque, Embú e Piracaia-Jundiaí entre 800 e 700 M.a.,com

resfriamento entre 650 e 600 M.a. e no Domínio Costeiro entre

650 e 600 M.a. com época de estabilização tectônica entre 500 e

450 M.a.. No Domínio Piracaia-Jundiaí o período entre 800 e 700

M.a. caracterizou-se por eventos de granitizações e migmatiza-

çôes, talvez como atividades reflexas dos eventos geodinãmicos a

tuantes nos Domínios São Roque e Embú.

Em termos de evolução temporal o Domínio Amparo -

Itapira distinguiu-se dos demais por ter sido o único onde o ci-

clo orogêneico Transamazonico teve atuação marcante c o Domínio

Costeiro, por sua vez, teve toda a sua evolução crustal vincula-

da a fase final do Proterozóico Superior e inicial do Fanerozõi-

co. Durante o Proterozóico Mcdio c Superior os Domínios Pir.jcaia

-Jundíaí, São Roque e limbú, parecem ter tido evolução temporal

similar, mas com processos tectônicos e produções de rochas dis-

tintas, dependendo das características particulares de cada ter-

reno.

£ interessante notar na figura 74, que as ativida

des graníticas pós-tectônicas mais jovens (da ordem úv 550 M,a.)

ocorreram no Domínio Costeiro, c as mais antigas (cm torno de

1000 M.a.) tiveram lugar no Domínio Piracaia-Jundiaí, mostrando

uma clara tendência de aumento das idades no sentido de sudeste

para noroeste.

Nas figuras 76,77 e 78 são mostrados os valores

das relações Sr/ Sr iniciais para os intervalos de tempo J.6-
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1,9 G.a.; 1,5-1,0 G.a. e 1,0 a 0,5 G.a. para as diferentes par-

tes da área em estudo. Para o Proterozóico Inferior, cujos da-

dos disponíveis são para os Domínios Embú e Itapira-Amparo, os

valores de relações iniciais sugerem para o primeiro uma deriva

ção mantélica,marcando uma importante acreção de material dife

renciado do manto superior. Já para o segundo Domínio os dados

também indicam que parte das rochas foram geradas por diferenci

ação direta do manto, mas também ocorreu uma grande contribui-

ção de magma gerado por processos de retrabalhamento de costa

continental pré-existente.

Para o Proterozóico Médio os poucos dados de ra-

zões iniciais de Sr disponíveis indicam que os processos de re-

trabalhamento crustal predominaram sobre os processos de acre-

ção continental. Finalmente analisando-se a figura 78, observa-

-se que durante o Proterozóico Superior todos os processos tec-

tônicos geradores de rochas envolveram magmas produzidos por fu

sãc parcial de crosta continental pré-existente. Somente algu-

mas porções de corpos granitóides como o de Morungaba, por exem

pio, parecem ter uma pequena componente de magmas oriundos do

manto, ou de partes profundas da crosta continental severamente

empobrecida em Rb.

A figura 79 representa um diagrama de evolução í_

sotópica de Sr/ Sr cm função do tempo geológico, onde encon-

tram-se locadas as curvas de evolução dos terrenos metamorficos

dos cinco domínios considerados no trabalho e os pontos rclati_

vos is composições isotõpicas iniciais de Sr dos granitóides in

trusivos aqui ístudados. Cabe ressaltar que, por falta de maio-

res dados radiométricos Rb-Sr nas rochas metamórficas do Domí-

nio Piracaia-JuViaí na área em estudo, foram utilizados nesta

figura dados obtidos por Kawashita (inédito) em rochas migmatí-

ticas deste domínio na região de Piquete-Delfim Moreira.

Observando-se, portanto, a figura 79 nota-se que

os pontos dos granitóides crustais dos Domínios Amparo-Itapira,

Piracaia-Jundiaí e Embú não são derivados a partir de processos
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dc fusão parcial dos terrenos metamórficos nos quais são intrusi^

vos, tendo em vista que tais pontos situam-se abaixo das curvas

evolutivas dos terrenos, o que torna esta derivação incompatível

geoquimicamente. Esje fato, pode sugerir que esses grnnitóides

foram gerados a partir de fusões de crostas distintas daquelas

que estão aflorando, ou seja que em profundidade ocorre um outro

tipo dc crosta continental, ali colocada através de um;i forte ;i-
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loctonia de terrenos met amor ficos com superposição de crostas dî

ferentes, ou então uma crosta composicionalmente distinta.

No caso do Domínio São Roque os corpos de Maipo-

rã. Cantareira e Morro Azul situaram-se sobre ou pouco acima, da

curva de evolução dos gnaisses de Igaratã, o que sugere quo tais

rochas formaram-se a partir de magmas que tiveram também uma con

tribuição destes gnaisses, fato este aostrado também pelos isóto

pos de Pb. De maneira similar, os granitóides do Domínio Costei_

rio situaram-se sobre as curvas evolutivas dos terrenos metamor-

ficos nos quais são intrusivos, indicando que evoluíram a par-

tir de processos de fusão parcial destes terrenos metamórficos.

6.2. GEOQUlMICA ISOTOPICA DE Sr e Pb COMPARATIVA ENTRE OS GR\NI-

TOIDES INTRUSIVOS

A fim de se efetuar uma comparação em termos de

composição isotópica de Sr e Pb entre os granitóides intrusivos

nos diversos domínios da área em estudo, em especial dos domí-

nios São Roque e Piracaia-Jundiaí, com os granitóides dos Tipos

Caledonianos, Cordilheiranos e Andinos foram elaborados os dia-
gramas 208pb/204pb e 207pb/204pb v e r s u s 206pb/204pbj 87Sr/ S6 S r

versus Sr, 206Pb/204Pb versus relação 87Sr/86Sr inicial e 206Pb

/204pb v e r s u s
 87Sr/ Sr representados respectivamente nas figu-

ras 80,81, 82 e 83.

A comparação entre os granitóides da área em es-

tudo com os granitóides tipo Caledoniano é apenas ilustrativa,

tendo em vista que Dupré e Allêgre (1983) demonstraram que iso-

topicamente a nível de Sr e Pb o manto superior no oceano Índi-

co e Atlântico Sul é claramente distinto daquele que ocorre na

região do Atlântico Norte e Pacífico. Esta distinção do manto

superior, caracterizada através de variação isotópica do MORB,

deve-se provavelmente a heterogeneidades do manto inferior, co-

mo também a processos de contaminação crustal, por meio de rei-

jeção deste material no manto, nas zonas de subducção. Portanto
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devido a esta descontinuidade geoquímica, granitóides gerados

nos dois domínios de forma similar, com envolvimento de materi-

al mantélico, podem apresentar características geoquímicas iso-

tõpicas distintas.

Os granitóides tipo Caledonianos ocorrem no nor-

te da Inglaterra e Escócia e possuem composições isotõpicas de

Pb e Sr muito variáveis, o que indica terem se formado a partir

de fontes diversas. Conforme HARMON et ai. (1984) os maciços

graníticos mais antigos, com idades superiores a 470 M.a., (de-

nominados de "older" nos diagramas) formaram-se a partir de fu-

são parcial de metassedimentes. Por outro lado os corpos graní-

ticos mais jovens possuem uma origem mais complexa, que pode en

volcer quatro fontes distintas, o manto superior ou fusão da

crosta oceânica, sedimentos e metassedimentos da crosta super_i

or e crosta continental inferior granulítica máfica.

Neste trabalho, para uma melhor comparação, divi_

diu-se os granitos tipo filedonianos jovens conforme a sua gên£

se, em quatro regiões geográficas, a noroeste, nordeste, sudes-

te da Escócia e Norte da Inglaterra, aqui denominados respecti-

vamente por GNW, GNE, GSW e GNING.

Os GNW intrudiram uma crosta continental estabi-

lizada e formaram-se a partir de diferenciação do manto superi

or com contaminação da crosta superior. Os GNE, também ocorrem

em ambientes tectonicamente estáveis e formaram-se a partir de

processos de fusão parcial da crosta inferior. Os GSW formaram

-se em ambientes de margem continental a partir de diferencia-

ção do manto ou fusão da crosta oceânica e sofreram contamina-

ção de metassedimentos da crosta continental. Finalmente os

GNING, típicos também de ambientes de margem continental, forma

ram-se a partir de fusões parciais de sedimentos da crosta supe

rior.

As composições isotópicas de Pb e Sr para os gra

nitóides Caledonianos utilizadas nos diagramas das figuras SO,

31, 32,33 foram compiladas de PANKURST (1974), HARMON et ai.
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(1984) e CLAYBURN et ai. (1983).

Na figura 83, onde encontra-se o diagrama Sr/

Sr versus Sr configura-se o campo dos granitõides tipo Cordi-

lheirano, cujas composições isotõpicas de Sr foram extraídas de

PETO e ARMSTRONG (1976) e LE COUTEUR E KLUIT (1976). Tratam- se

de granitõides que apresentam características de um ambiente de

margem continental, numa zona de transição entre crosta ensiáH

ca c sintática.

Os dados para a confecção dos campos para os gra

nitoides do tipo Andino são provenientes do batólito da Costa

no Peril, extraídos de MUKASA e TILTON (1985) e BF.CKINSALE et

ai. (1985).

Nos diagramas 207Pb/204Pb e Z08Pb/2l'4l'b versus

" Pb/4* Pb das figuras 80, observa-se que os granitõides do üo

mínio São Roque dividem-se em dois grupos, um com os pontos re-

lativos ao maciço do Moinho, mais empobrecidos em Pb radiogêni-

co e outro com os pontos do maciço de Cantareira e Morro Azul

mais enriquecidos. Os pontos relativos aos granitõides de Bra-

grança Paulista e Nazaré Paulista, formam um campo distinto dos

maciços do Domínio São Roque e as amostras relativas ao primei -
208

ro corpo sao mais ricas em Pb que as amostras do granitoi-

de de Nazaré Paulista, que por sua vez são mais ricas em " Pb,

comportamento este, típico para rochas geradas a partir da cros_

ta inferior e superior respectivamente.

As amostras relativas ao granitóide do Moinho pa

rece relacionar-se com os granitos Caledonianos do tipo "older"

e do tipo GNW, sugerindo que em sua formação teve componentes

magmáticos provenientes do manto ou de fusão de crosta oceânica

subduetada e também da crosta continental superior.

Os pontos relativos ao granito de Morro Azul si-

tuaram-se no diagrama 207Pb/204Pb versus 206Pb/204I'b próximos

ao campo relativo aos GNE Caledonianos, sugerindo uma fonte pa-

ra seu respectivo magma parental da crosta inferior.
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No diagrama 2 0 6Pb/ 2 0 4Pb versus 87Sr/86Sr da figu
ra 81 observa-se que os pontos relativos aos granitóides dos Do-
mínios São Roque e Piracaia-Jundiaí definirem campos distintos
em relação aos isõtopos de Pb, aqueles do primeiro domínio são
mais enriquecidos em Pb radiogênico do que os do segundo, sendo
a exceção os pontos do grbnitoide do Moinho que são mais empobre
cidos. E interessante notar que o "trend" dos corpos intrusivos
no Grupo São Roque e similar aos GNE Caledonianos, indicando uma
derivação da crosta inferior para os granitóides estudados.

19-

8
O.

8
CM

18-

17-

ô Domínio Sdo Roque
0 Domínio Pirocoio-Jundici

16
0,700 0,740 0,780 Ĉ 820 0^860 0,900 0,940

87Sr/ 86Sr

Fig. 81-DIAGRAMA ESC3UEMATIC0 DA VARIAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES
ISOTÓPICAS DE Pb E Sr PARA GRANITÓIDES

A figura 82 representa um diagrama Pb/ Pb ver-
87 Kf%sus razão Sr/ °Sr inicial, no qual pode seT observado que os

pontos relativos aos maciços de Bragança e Nazaré Paulista situ£
ram-se dentro do campo definido para os granitóides do tipo Cale
doniano, sendo o Bragança Paulista mais próximo do GNW e o Naza-
ré mais voltado para o tipo "older". 0 ponto relativo ao granito
de Morro Azul, embora fora do campo dos Granitos Caledonianos
possui uma composição isotópica mais próxima do tipo (uNL, isto
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é, gerados por fusão parcial da crosta continental inferior.
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Fig. 82- DIAGRAMA 206 Pb/ 204 Pb VERSIJS RAZÃO

87Sr/86Sr INICIAL PARA OS GRANITOIDES

Finalmente no diagrama Sr/ Sr versus Sr, encon

tra-se plotados os campos estabelecidos para os granitõides tipo

Caledonianos GNE e GSW e tipo Cordilheiranos, e os pontos relati^

vos às rochas graníticas intrusivas nos Domínios Costeiro, Hmhú,

São Roque e Piracaia-Jundiaí (figura 32).

Neste diagrama pode ser observado que os grani-

tóides de Natividade da Serra relacionam-se com os GNE, já os de

Caraguatatuba embora situados no mesmo "trend" estão fora do cam

po dos Caledonianos, sendo mais ricos em Sr. Os granitõides do

Domínio Embú são correlacionaveis, a nível de Sr, com os GNE.com

exceção do corpo de Mogi das Cruzes que é muito mais diferencia-

do. Üs maciços graníticos intrusivos no Grupo São Roque apresen-
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taram comportamentos distintos no diagrama, conforme suas carac-

terísticas petrolõgicas. Neste sentido as amostras do corpo de

Cantareira e Moinho relacionam-se com os granitõides Cordilheira

nos ricos em Sr, as do Maciço do Tico-Tico situam-se no campo

dos GNE e pouco acima, e os pontos do granito de Morro Azul pos_i

cionam-se na parte inferior do campo do GNE, relacionando-se ãs

amostras de maior teor de Sr.

Os granitõides do Domínio Piracaia-Jundiaí podem

ser divididas em três grupos, o primeiro composto pelos corpo-s

do Salmão, Itú e a parte mais diferenciada do maciço de Piracaia

que situam-se dentro ou muito proximo do campo dos GNE, o segun-

do grupo constituído pelo corpo de Nazaré Paulista que possui um
Q J

enriquecimento em Sr em relação aos GNE e maiores relações Sr/
em relação aos Cordilheiranos e o último grupo composto pe-

los corpos de Bragança Paulista e a parte monzonítica do corpo

de Piracaia situa-se próximo ao campo dos granitos tipo Cordi-

lheiranos.

A partir das comparações discutidas acima pode

ser considerada uma tendência geral em se admitir que os grani-

tõides de Morro Azul, Cantareira, Natividadc da Scrr.i, Hmbíi-C.ua-

çú, Tico-Tico, Salmão e Itú possuem composições isotópicas de Sr

e Pb similares aos granitõides do tipo Caledoniano formados por

processos de fusão parcial da crosta inferior. Algumas amostras

do corpo granítico do Moinho, por sua vez, são comparáveis aos

granitõides caledonianos do tipo "older", e do tipo GNW e outras

aos granitos do tipo Cordilheirano. Este fato sugere que este

corpo formou-se a partir de mistura complexa de magmas, com com-

ponnentes diferenciadas do manto superior ou produzidos por sub-

ducção de crosta oceânica, que sofreram fortes contaminações de

componentes provenientes tanto da base da crosta continental co-

mo de sua parte superior.

0 maciço granítico de Bragança Paulista formado

principalmente por processos de fusão parcial da crosta inferior

pode também conter em seu magma parental componentes nrovenien-
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tes do manto superior e/ou fusão de crosta oceânica. Já o grani-

tóide de Nazaré Paulista é comparável isotopicamente aos corpos

Caledonianos formados por fusão parcial de raetassedimentos.

6.3. TRANSECTA DA CROSTA CONTINENTAL

Para a área em estudo, além das informações geo-

cronolõgicas e geológicas, existem também disponíveis mapas gra-

vimétricos de isovalores de anomalias Ar livre e de isovalores

de anomalia de Bouguer, na escala 1:500.000 executados pelas e-

quipes do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e do Institu

to Astronômico e Geofísico (IAG) da Universidade de São Paulo

sob os auspícios do Pró-Minério, vinculado a Secretaria de In-

dústria e Comércio e Ciência e Tecnologia do Estado de São Pau-

lo em 1987.

Através destes mapas, que constam das figuras 84

e 85, foi possível elaborar um perfil gravimétrico segundo a di-

reção SE-NW, mostrado na figura 86, que se estende das proximid£

des de São Sebastião até a Região de Amparo. A partir destes da-

dos foi elaborada uma modelagem preliminar para a crosta conti-

nental assumindo-se que os valores das gravidades no mapa Bour-

guer represente única e exclusivamente a distribuição de massas

no interior da crosta.

Neste sentido o perfil gravimétrico mostra para a

região próxima ao falhamento de Socorro anomalias de -70 a -90

migals de amplitude de 15 a 20 km, que se correlaciona possivel-

mente aos terrenos do Domínio Amparo-Itapira, denotando um espes_

samento crustal. Na área do Domínio São Roque encontra-se outra

anomalia negativa entre -60 a -70 miligals que parece refletir

um pequeno espessamento crustal e finalmente entre a linha de

costa e o falhamento de Cubatão ocorre outra anomalia de aproxi-

madamente -30 a -60 miligals que pode indicar um adelgaçamento

da crosta continental em direção ao litoral, mas tambem pode su-

gerir uma diferença de densidade das rochas, tendo em vista que
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a parte mais a sudeste da área é constituída por granulitos que

geralmente apresentam anomalias gravimétricas positivas.

A partir do perfil gravimétrico acima e assumindo

-se valores de espessura máxima da crosta continental de 40 km e

de densidade média do manto superior de 3,3 g/cm* e da crosta

de 2,8 g/cm , foi realizada, através do programa de algoritmo

de Talwani et ai. (1959) uma modelagem gravimétrica bidimensio-

nal (figura 86) para a crosta do perfil em questão. Através des-

ta modelagem nota-se que abaixo do Domínio Piracaia-Jundiaí ocor

re uma diminuição da espessura crustal de apenas 1 km e no âmbi-

to do Domínio Costeiro, onde ocorre um forte gradiente gravimé-

trico, a crosta continental sofre um adelgaçamento da ordem de

5 km, explicado por um soerguimento de blocos causado por ação

de falhamentos.

Considerando-se os fatores acima e sempre levando

-se em conta as características geológicas dos terrenos procedeu

-se a elaboração de um modelo bidimensional para a crosta conti-

nental da área em estudo que é reproduzido na Transecta Esquemã-

tica da figura 87. Nesta Transecta pode ser observado que os ter

renos dos Domínios Piracaia-Jundiaí e São Roque estão sobre as

rochas do Domínio Itapira-Amparo, conforme reportado por CAMPOS

NETO et ai. (1984) quando se refere ã estruturação regional des-

ta área condicionada pela Nappe de Cavalgamento Socorro- Guaxupé

que posiciona as rochas do Complexo Socorro sobre as litologias

os Grupos Amparo e Itapira, constituindo um espessamento crus-

tal, por nós estimado em torno de 40 km. Além disso pode também

ser notado que no âmbito do Domínio Costeiro, a crosta continen-

tal inferior encontra-se hoje exposta, sugerindo que esta porção

sofreu um soerguimento, com porções crustais sendo basculadas em

forma de escamas, produzindo conseqüentemente uma crosta conti-

nental mais fina.

0 perfil de idades K-Ar da figura 87 mostra clara

mente que a faixa relativa ao Domínio Costeiro e zona adjacente

no Domínio Embü permaneceu quente mais tempo que as demais por-
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ções crustais até 4S0 M.a., sugerindo que a última grande movi-

mentação da crosta continental na área ocorreu na região do Do-

mínio Costeiro.

6.4. TAXAS DE ACREÇAO E RETRABALHAMENTO CRUSTAL DURANTE 0 PRE-

CAMBRIANO

Com base nos dados isotópicos de Sr e Pb, no ma-

pa de distribuição de idades de formação de rochas da figura 73

c na "Transecta" da figura 87, onde espessuras de crostn conti-

nental e de seqüências geológicas ali incluídas são estimadas,

calculou-se o volume de rochas geradas expostas atualmente em

função do tempo geológico. Esse cálculo de volume, expresso em

porcentagem proporcional, levou em consideração além das idades

as características litolõgicas dos conjuntos analisados, o que

implica em formas geométricas e profundidades distintas para ca

da seqüência geológica.

Cumpre assinalar que as proporções aqui estima-

das referem-se a formação de rochas e não de adição crustal.que

é definida como o fluxo de material proveniente do manto supe-

rior e incorporado a crosta continental. No nosso caso existem

rochas geradas a partir de processos de diferenciação do manto

superior, que caracterizam eventos de acreção continental, mas

a grande maioria das rochas estudadas foram geradas a partir de

processos de retrabalhamento de crosta pré-existente, o que im-

plica em alguma acreção de material, mas principalmente na rege

neraçâo de porções crustais mais antigas formando novas rochas.

Neste sentido os cálculos estimativos de propor-

ções de formação das rochas aflorantes, conforme mostrado na fjL

gura 88 sugerem que 31 formou-se em épocas anteriores a 3,0 b.

a,, 7% no arqueano tardio e início do Proterozóico Inferior, 8%

durante o ciclo Transamazônico, 30$ entre 1500 e 1300 M.a., i%

no final do Proterozóico Médio e 421 no Proterozóico Superior.

Torna-se claro ao observar-se a figura em questão que os dois

principais períodos de formação de rochas situam-se dentro dos
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intervalos de tempo 1500-1300 M.a. e 700-500 M.a.. A curva acu-

raulativa de geração de rochas mostra que a partir do proterozói^

co médio a proporção de formação de rocha foi muito maior do

que durante o arqueano e proterozõico inferior, na área do pre-

sente trabalho.

9O Cuno Mpoftttco poro ocrasci
manto do cresto continental

Toios da formocoo da racho*

Z P t'fi
TEMPO GEOLÓGICO (bo.)

Fig. 88-VOLUMES DE GERAÇÃO DE ROCHAS EM FUNÇÍO D£ TEMPO GEOLÓGICO PARA A ÁREA EM ESTUOO

ft 7 A ft

0s estudos das razões iniciais Sr/ Sr e dos

diagramas de evolução isotópica do Sr dos conjuntos de rochas me

tamórficas, como visto anteriormente, sugerem que no final do cî

cio orogenico Transamazõnico praticamente toda a crosta continen

tal da região em estudo jã estava formada, sendo que durante o

Proterozóico Médio, alguma acreção continental pode ter ocorri-

do, de tal forma, que a grosso modo podemos considerar uma curva

de crescimento continental em função do tempo geológico como mos

trada na figura 39. Esta curva ê similar àquela estimada por

Vcizcr e Jansen (1979) para o crescimento crustal a nível mun-

dial .
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Fig. 89-CURVA DE ACREÇÃO CONTINENTAL HIPOTÉTICA
PARA A PORÇÃO SUDESTE DO ESTADO DE SÃO PAULJD

Embora o Proterozóico Superior foi o período no
qual grande quantidade de material ígneo foi introduzido na cros_
ta superior, na região em estudo, ele não constituiu a época
principal de formação de crosta, porque os granitóides brasilia-
nos foram formados principalmente a partir de materiais proveni-
entes de crosta continental reciclada.

6.5. MODELO DE EVOLUÇÃO DA CROSTA CONTINENTAL NO PROTÜROZOICO ME
DIO E SUPERIOR

Os processos de evolução geodinãmica da crosta
continental da area em questão durante o Proterozóico Médio e Su
perior, tem sido intensamente discutido por vários autores, como
por exemplo CARNEIRO et ai. (1974), HASUI Ç SADOWSKI (1976), CAM
POS NETO (1985), HASUI et ai. (1975), CAMPOS NETO E VASCONCELOS
(1986) entre outros. Nos últimos anos, com o grande avanço nos
conhecimentos geofísicos, geoquímicos, paleomagnéticos, isotopí-
cos e geológicos tem sido possível uma melhor compreensão destes
processos.
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Vlrios modelos geotectônicos tem sido propostos
para explicar o desenvolvimento crustal durante o Proterozõico
Médio e Superior e a adoção de um dos modelos que explique de u-
ma forma coerente a evolução da crosta dependem de certos aspec-
tos filosóficos de quem os adota, que tendem a direcionar a esco
lha para um modelo mobilista ou fixista.

0 estudo da geoquímica isotôpica do Sr e do Pb,
sugere que na área em estudo os processos de retrabalhamento
crustal predominaram em relação aos processos de acreção -conti-
nental, conforme demonstrado no item anterior, através do desen-
volvimento de cinturões moveis ensialicos.

Apesar das duvidas existentes com relação à manu
tenção do regime de tectônica de placas no início do Proterozói^
co Médio, o modelo de evolução crustal aqui adotado será analisa
do sob o prisma das teorias mobilistas, tendo em vista que com o
resfriamento contínuo e gradual da Terra e com o conseqüente de-
créscimo de fluxo térmico, muito provavelmente nesta época, a
crosta continental tornou-se mais espessa e mais rígida, diferen
ciando-se mais fortemente da crosta oceânica. Esta última, por
sua vez, vai progressivamente aumentando a sua densidade, devido
ao decréscimo de temperatura e aumento de espessura, o que vai
tornando fisicamente possível os processos de subducção, ocorren
do portanto, movimentos similares aos da tectônica de placas.

Apesar do grande número de dados geocronologicos,
geoquímicos, geofísicos e de geologia estrutural atualmente dis
poníveis não se pode, ainda, estabelecer um modelo geotectônico
único para a evolução da crosta continental da região sudeste do
Estado de São Paulo, que satisfaça a todos os pesquisadores e
portanto vários modelos evolutivos igualmente possíveis podem
ser propostos e todos eles são passíveis de críticas. Além disso
o fato dos terrenos pré-cambrianos estudados serem alõctones e
suas posições geográficas e espaciais atuais não corresponderem
âs suas respectivas posições no Proterozõico Médio e Superior,di_
fículta muito a elaboração do modelo de evolução crustal.
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Entre os modelos geodinâmicos que explicam de uma
fona coerente os dados radiométricos reportados neste trabalho,
adotamos o esquema evolutivo mostrado na figura 90. Dentro deste
modelo, no final do Proterozõico Inferior, em torno de 1,8 G.a.,
ter-se-ia iniciado es uma bacia do tipo "back arc" distensiva a
deposição de seqüências sedimentares diversas em margens conti-
nentais, constituídas por metapsamitos, metapelitos e sedimentos
químicos. Associado a esta sedimentação teria ocorrido vulcanis-
mos de vários tipos, inclusive do tipo toleítico de fundo oceâni^
co, onde um pequeno mar (tipo mar vermelho) começa a existir. Es_
se conjunto vulcanossedimentar originaria o pacote inferior do
Grupo São Roque. A evolução desta bacia do tipo "back arc" esta
ria associada a subducção de crosta oceânica, conforme mostra-
do na figura 90a, sendo que o arco magmático e o respectivo plu-
tonismo calco-alcalino crono-correlato não foram ainda caracteri
zados, talvez por terem sido deslocados pelos falhamentos trans-
correntes posteriores que afetaram a área, ou por estarem reco-
bertos pelos sedimentos da Bacia do Paraná.

Entre 1400 e 1200 M.a. essas rochas sofreriam um
forte movimento compressivo, metamorfizando a seqüência vulcanos
sedimentar e consumindo parte da crosta oceânica, provocando o
surgimento de granitóides intrusivos produzidos por fusão parei
ai na base da crosta inferior. Esta compiessão seria causada pe-
lo início do choque do continente São Roque com o continente Ita
pira-Amparo (figura 90b). Nesta colisão a litosfera oceânica mais
densa da parte frontal do continente Itapira-Amparo mergulha en
trando em subducção. A continuidade deste movimento convergente,
já dentro do intervalo de tempo 1100*800 M.a., (figura 90c) a
crosta Itapira-Amparo seria puxada, pelo manto litosférico mais
denso, para abaixo da crosta Piracaia, causando subducções intra
continentais, retrabalharoento do embasamento, empurrões e a for-
mação da Nappe de Cavalgamento Socorro-Guaxupé.

Assim como naturalmente a crosta oceânica ou o
manto litosférico tendem a mergulhar para o interior da Terra, a
crosta continental Itapira-Amparo, mais leve, tende, sob o efei-
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Fig. 90-MODELO ESQUEMATICO DE EVOLUÇÃO GEODINAMICA



-215-

to das forças de Arquimedes a subir e a boiar e a abducção da
crosta torna-se muito mais lenta. 0 continente Itapira- Amparo
não pode, portanto, ser absorvido por uma subducção pura e sim-
ples, seu choque provoca importantes tectonismos nas margens
continentais de ambos os lados, gerando deformações dúcteis e
metamorfismos, bem como granitos de anatexia gerados por fusão
parcial da crosta continental inferior e superior.

Neste mesmo período de tempo, ocorreria em II
(figura 90c) um processo distensivo que provocaria delaminação
do manto litosférico sub-crustal e o desenvolvimento de um sis-
tema de grabens na crosta continental onde depositariam-se sedi_
mentos, que posteriormente formarão os xistos do Domínio Embü.

Entre 750 e 550 M.a. novamente ocorrem movimen-
tos convergentes, associados a processos de subducção do Tipo A
que irão provocar formação de granitos crustais, metamorfismos,
e fusões parciais, com vários fragmentos da crosta continental
sendo comprimidos e subindo em forma de escamas através das zo-
nas de fraqueza, gerando empurrões e encurtamentos crustais, a-
tê que, no final de todo o processo, a resistência dos terrenos
se torna grande demais e então os falharaentos de empurrão se
transformam em zonas de transcorrência, formando faixas forte-
mente cisalhadas, posicionando lado a lado terrenos distintos
entre si.

Esta grande compressão seria causada pelo choque
de duas grandes massas continentais, relacionadas ao fechamento
do Oceano Adamastor, cuja zona de sutura encontra-se fora da á
rea do presente estudo.

0 final de todo o processo geodinâmico teria o-
corrido no Domínio Costeiro, entre 500 e 450 M.a., sugerido pe-
las idades K-Ar em micas, que poderia coincidir ou não com o so
erguimento do bloco Costeiro, que seria submetido a processos
erosionais e hoje, expondo a sua infra-estrutura (Crosta Conti-
nental Inferior).
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0 processo de uma subducção do tipo A quasi-conti
nua desde 900 até 550 M.a. na região em estudo, no sentido de NW
para SE é admitida pelo fato dos granitõides intrusivos apresen-
tarem, de uma forma geral, idades desde 900 M.a. em Bragança Pau
lista até 550 M.a. em Caraguatatuba, já no Domínio Costeiro, con
forme pode ser visto no mapa da Figura 74 e no esquema da figura
91.

Na área contígua a do presente estudo, no lado a-
fricano, ocorrem as seqüências supracrustais da parte norte do
segmento NS do Cinturão Damara e as rochas do embasamento antigo
retrabalhadas no ciclo orogênico Pan-Africano (Brasiliano). Para
essa região da Africa vários modelos geodinâmicos para explicar
sua evolução crustal foram propostos na última década e envolvem
processos de subducção, tanto do tipo A com fusão parcial de
crosta continental, como do tipo B com conseqüentre consumo de
crosta oceânica.

Neste sentido os principais modelos geotectõnicos
propostos para o Cinturão Damara são o aulacogênico de Martim e
Porada (19 77), o da delaminação da litosfera sub-crustal de Kr8-
ner (1982), os que envolvem fechamentos e subducções de grandes
crostas oceânicas de Barnes e Sawyer (1980) e subducção de um o-
ceano estreito de Miller in Martin (1983).

Além disso Porada (1979) admitiu que tanto o Cin-
turão Ribeira na América do Sul como o Damara e o Gariep na Afri.
ca constituiriam a denominada "Orogênica Damara-Ribeira" inter-
pretada como um sistema orogênico-aulacogênico. A evolução desta
orogenia iniciar-se-ia com um sistema de rifteamento continental,
tríplice, formando grabens em torno de 1,0 b.a.. Após esta fase
ocorreria a separação continental, uma abertura de oceano e o de
senvolvimento de geossinclíneo ds margem continental ao longo de
duas massas separadas. Durante o final do Proterozõico Superior
ocorreria, então, o fechamento do proto-oceano Atlântico, causan
do a colisão da placa com o proto-Cinturão Ribeira com a placa
portadora dos proto-cinturões Damara e Gariep, tendo esta última
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entrado em subducçâo e sendo consumida. A maior parte das ro-

chas do sistema Ribeira e Damara resultaram desta colisão, com

uma sutura mergulhando em direção a oeste e localizada em algum

lugar do oceano Atlântico.

As evidências isotópicas obtidas até o momento

para a área em estudo, discutidas no Capítulo anterior, sugerem

fortemente que os processos geodinamicos vinculados ao Protero-

zóico Superior que atuaram na região envolveram processos de

subducçâo do tipo A. Neste quadro o modelo proposto por KrOner

(1982) para a evolução do Cinturão Damara baseado na tensão e

rifteamento da crosta continental, seguido por delaminação e

mergulho do manto litosférico e um posterior encurtamento e fe-

chamento crustal, envolvendo tanto rochas de cobertura como de

embasamento em processos de retrabalhamento seria mais coeren-

te com os dados existentes do lado brasileiro.

Costeiro

Sôo Roqut
Piracoio-Jundloí

Amparo-Itoplro
km

0

Embu

Fig.9l-SITUAÇÃO GEOLÓGICA E REGIME DE ESFORÇOS A 550-500 m.o.
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CAPÍTULO 7

CONCLUSÕES SOBRE AS METODOLOGIAS RADIOMETRICAS UTILIZADAS
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Com relação as conclusões de caráter metodológi-
co- interpret ativos podemos considerar as que se seguem:

- os granitôides da região objeto dests estudo
são muito homogêneos em relação aos isótopos de Pb, não permi-
tindo a obtenção de isócronas Pb-Pb em rocha total em amostras
de mesmo afloramento. Neste caso deve ser tentada análises em a
mostras de afloramentos distintos, mas geologicamente correlaci
onãveis. No caso da aplicação da metodologia Rb-Sr nos grani-
tãides homogêneos tem que haver muita cautela em se utilizar a-
mostras de afloramentos distintos, porque nesta região ocorrem
corpos graníticos que exibem diferentes valores de razões ini-
ciais em seu interior, se as amostras interpretadas em um mesmo
diagrama isocrônico forem provenientes de partes do corpo com
razões iniciais distintas a idade obtida não terá significação
geológica.

- a aplicação da metodologia Pb-Pb em fcldspa
tos provenientes dos granitôides intrusivos se mostrou muito ú-
til na caracterização das fontes magmãticas destes corpos.

- ao se datar rochas migmatíticas pela metodoIo
gia Rb-Sr consegue-se melhores resultados trabalhando-se com
dois conjuntos distintos sempre que possível, um com amostras
onde predominam materiais leucossomáticos e outro onde predomi^
nam materiais melanossomáticos. Depois estes dados são trata-

87 86

dos em um diagrama de mistura Sr/ Sr versus l/Sr, onde cons-
tata-se os conjuntos estão homogeneizados isotopicamente, caso
não estejam as amostras são interpretadas em diagramas isocrôiú
cos distintos e geralmente aqueles relativos às amostras leucos
somáticas indicam a idade da migmatização e as melanossomáticas
podem indicar a idade do paleossoma ou idade híbrida entre o pa
leossoma e a migmatização.

- na região em estudo, de caráter claramente po-
licíclica, o método U-Pb em zircões é a melhor metodologia a
ser empregada quando se busca determinar a época de cristaliza-
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ção primária das rochas, metamórficas.

- os plagioclasios provenientes de rochas metabá-

sicas, quando datados pelo método K-Ar possuem uma tendência a a

presentar problemas de excesso de Ar radiogênico, indicando ida-

des mais antigas do que as reais.

• no caso dos metabasitos de Pirapora do Bom Je-

sus e Jaraguã foi tentada a aplicação da metodologia Rb-Sr em ro

cha total, mas as amostras não apresentaram Rb, ou quando forne-

ciam algum teor era muito baixo, dentro do "background" do apa-

relho. Portanto, para este tipo de rocha a metodologia radiomé-

trica Sra-Nd é a mais indicada para se obter a idade de diferenoi

ação do manto destas rochas.

- através da regressão de curvas de evolução iso-

tõpica do Sr de granitóides CTustais pouco diferenciados, pode-

se obter idades mínimas da crosta que foi fundida, com significa

do geológico interessante.
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