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ABSTRACT 

A K-Ar cooling age profile using different Minerals fro» 
aetaaorphic rocks of the Joinville Massif and Doa Peliciano Belt is 
presented. Three aain geochronologlcal domains are distinguishable, 
froa NV to SE: 1) Northern part of the Joinville Massif (NJM); 2) 
Southern part of the Joinville Massif (SJM) and 3) Doa Feliciano Belt 
(DFB). Geochronological doaains 1 and 3 yielded K-Ar values in the 
range 800-500 Ma and 700-S00 Ma, respectively, wich show a clear 
influence of the Brasiliano Cycle. The granulite terrain comprising the 
SMJ exhibits ages older than 1700 Ha, indicating that this area was 
cool during the Late Proterozoic Brasiliano Cycle. The SJM and NJM 
liait is Marked by a rapid Transition fro* Early Proterozoic ages in 
the SJM to Late Proterozoic ages in the NJM. On the other hand the 
contact between the SJM and DFB is interpreted as a thrust at a high, 
relatively cool crustal level. 

INTRODUÇÃO 

Avanços significativos na conpreensão da evolução geotectônica 
do setor sudoeste Paranaense,e nordeste Catarinense foram obtidos atra 
vés de recentes estudos geológicos e geocronológicos aí desenyolvidosT 

As inúmeras contradições existentes, nos modelos geológicos pro 
postos _para essa região, podem ser exemplificadas pelas diversas de 
nominações de cunho geotectônico envolvendo total ou parcialmente es
ta porção do escudo brasileiro: Maciço Barra Velha - Morretes (Carnei
ro, 1974); Maciço Mediano de Joinville (Hasui; Carneiro e Coimbra, 
1975); Craton de Luis Alves (Kaul, 1980 e 1984); Cinturão Móvel de 
Joinville (Silva, 1984); Maciço Marginal de Curitiba e Craton Rio de 
La Plata (Basel, 1985); Craton de Guaruva - são Francisco do Sul e Cin 
turão Móvel Granulítico (Silva, 1987). 

Os estudos geológico-geocronológícos atualmente desenvolvidos 
no Maciço,de Joinville^permitem compartimentá-lo em três grandes domí
nios geológlco-geotectôniços distintos, denominados informalmente de 
Domínio Setentrional, Domínio Meridional e Domínio Costeiro (fig. 1). 

0 presente trabalho tem por objetivo demonstrar a potencial ida 
de do método K-Ar quando aplicado a estudos tectônicos regionais, per
mitindo, através de seu valor interpretativo contribuir para o enten
dimento dos processos tentiotectônicos desenvolvidos. As idades K-Ar 
indicam tão somente a época de resfriamento regional, idades considera 
das como mínimas, que podem ser muito mais Jovens que os , episódios 
-eais de recristalizaçao magmátlca ou recristalizaçao metamórfica que 
deram origem às parageneses minerais existentes. 

É possível empregar o método K-Ar para caracterizar províncias 
de idade, cujas delimitações podem surgir com nitidez, em pesquisas efe 
tuadas com amostras selecionadas adequadamente. 

Importante ainda é salientar que existem casos onde as idades 
K-Ar se mostram mais antigas que o padrão regional de resfriamento, In 
dicando uma perda incompleta de argonio. Este fenômeno, que ocorre prin 

eipalmente em minerais de alta retentividade, como anfibólios e plagio 
clasios, pode servir de diagnóstico de áreas de natureza policíclica." 

Neste contexto, esta metodologia radiométrica permite diferen 
ciar blocos expostos à superfície em épocas distintas, caracterizando 
os diferentes níveis termais atingidos. Alguns minerais, como micas e 
anfibólios, constituem verdadeiros geotermometros, acusando, quando 
combinados, a passagem pelas lsotermas respectivamente de 250 e 500 C, 
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O perfil K-Ar processado neste trabalho, te* orientação «arai 
prôxlaa da M-S. abrangendo terrenos,localizado» desde o norte de Cori-
tiaa até as proxlmldadee de Florianópolis. Representa una aapla anos 
trate* de rochas do enbasanento doa Doainlos Setentrional e Meridional, 
ben cono de netassedlaentos e rochas grani to-gnáisslcae ao Cinturão Doe 
Fellclano, contando con 36 afloraaentos datados_(tabela 1 {.Envolve da-
oos pré-existentas bem.como recentes determinações radlonctricas obti
das en blotitas, anfibõlios, plagioclásios e rocha total. 

C0MPARTIN2NTAÇÃ0 GEOTECTCNICA DO MACIÇO DE JOINVILLE 

0 Maciço de Joinville, cono definido por Hasui et ai., 1975. re 
presentarla um bloco antigo entre dois cinturões dobrados. apresentan" 
do. en suas bordas, rejuvenescisentos introduxidos pelo desenvolvimen
to das faixas brasilianas adjacentes. 

Neste trabalho, o Maciço de Joinville é aantido coa as formas 
geográficas definidas por Hasui (op. cit.) porém, dentro de una inter
pretação aais,aobilista, representaria o agrupamento de três grandes 
doainlos geológico-geotectõnlcos distintos, denominados no aapa geo^ec-
tonico em anexo, de Domínio Setentrional, Domínio Meridional c Domínio 
Costeiro (segundo proposição de Basel et ai., 1968). O estudo aqui realizado 
caracteriza essencialaente os dois priaeiros domínios, sendo os dados 
relativos ao Domínio Costeiro referidos en Basel e Siga Junior (1990). 

0 Domínio Setentrional, tem como limite a norte os metassedi 
mentos da faixa Apiaí (Açungui e Setuva), a sul a linha,EV do "front* 
de cavalgamentos que o separa dos ortogranulitos do Doaínio Meridional, 
a leste faz contacto por falha com o Domínio Costeiro e, a oeste é co
berto pelos sedimentos da Bacia do Paraná. 

Este domínio é constituído preferencialmente por rochas gnáis-
slco-migmatítlcas onde as unidades de anfibólio gneisses bandados,,bio 
titã gneisses bandados e anfibolitos dividem, com ligeiro predomínio 
destas, as áreas de exposição, com gneisses graniticos e migmatitos, 
cinza rosados a francamente roseos finamente foliados, maciços ou banda
dos, incluindo porções de granitóides deformados. Neste domínio in 
cluea-se núcleos granulíticos do Proterozóico Inferior, representados 
principalmente pelas rochas de alto grau metamórfico que ocorrem nos 
arredores de Pien e Serra Negra. Sao comuns mobilizados quartzo felds-
pátlços que mostram variações entre termos francamente foliados, até 
porções tardias isótropas que,cortam^todo o bandamento. Diversas gera 
ções de granitóides tardi e pós-tectônicos cortam as rochas gnáissicas 
regionais (Agudos do Sul, Anhangava, Marumbi, Graciosa, Serra da Igreja, 
Morro Redondo, e t c ) . 

Esses terrenos são em parte interpretados como representantes 
da infra-estrutura do Cinturão Ribeira (Setuva + Açungui) que estaria 
jogada sobre os terrenos mais antigos do domínio granulítlco meridio 
nal. 

Essa interpretação se baseia principalmente nos perfis geology 
co-estruturais efetuados, e nos resultados geocronológicos disponíveis._As 
Idades Rb-Sr indicam preliminarmente valores próximos a 1.4 bilhões 
de anos, para os granitóides tonaiito-granodioríticos bem como para 
os gneisses bandados regionais, valores esses, compatíveis com as ida
des de metamorfismo obtidas nos gneisses e xistos do Grupo Setuva. 

Do ponto de vista estrutural a foliação dominante nessas rochas 
é uma superfície Sc de clsalhamento dúctil, caracterizada pelo estira-
mento e achatamento de minerais com desenvolvimento de olhos de quart
zo e feldspato, que passa, em diversos locais (como na pedreira CESB 
nas proximidades de Colombo) a uma estrutura plano-linearcom predomí
nio do estlramento sobre o achatamento. Essa foliação Sc é, em grande 
parte nas rochas granito-gnáissicas observadas, a primeira foliação 

(S,)_imposta nessas rochas. No domínio dos gnalsses bandados essa fo 
Ilação Sc é uma S,. 

Essa superfície foi desenvolvida quando das grandes nappes que 
teriam vergência para sul. As poucas informações disponíveis sobre _ o 
sentido de movimento, tais como rotação de porfiroblastos e relações 
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entre M superficice Se • Se confirme* —r M M O mentido principal de 
transporte^ A superfície Se foi dobrada pelo •enes por duas fases tar
dias que são as responsáveis pelos dobra—ntos observados no perfil 
geológico. 

Em toda porção sul do domínio setentrional, a sona de contacto 
coa o^Domínio Meridional e assinalada pela ocorrência freqüente de cor 
pos bãsico-ultrsbásieos onde se destseaa os serpentlnltos e meta-gabroã 
de Pien. No trecho a sul de Ti jucás, rua» a estrada Dona Francleca a 
proximidade dos granulltoa meridionais e Igualmente assinalada por 
grande quantidade de corpos básicos. Esse cordão de aetabáaieas pode 
representar restos de material oceânico oflolítlco obduetado, definin
do desta maneira uma possível sutura entre os terrenos antlgoa do sul, 
da crosta mais jovem do norte. 

(Ia histogrsma K-Ar (flg. 2), reunindo 30 determinações radloaé 
tricas em blotitas, anfibólios e plagiocláeios. obtidas em rochas 
gnálssicas, nigaatlticas. anfiboliticas. granito-gnálesleaa e metabási 
cas deste domínio, indicam uma ampla distribuição das idades. desde 
2.000 até 500 Ha. Uma análise aais cuidadosa das amostras datadas per
mite diferenciar umpadrão de resfriamento entre 800 e SOO Na., com ex 
presslva concentração das idades entre 650 e 500 Ha., para todo dom? 
nio estudado, exceção se faz principalmente para as amostras localiza
da* nas proximidades do contato com o Domínio Meridional, nos arredo 
res de Pien. Aqui os dados K-Ar distribuea-se entre 2.000 e 1.000 HaT 
indicando a presença de rochas formadas no ciclo Transamazônico, total 
mente preservadas da tectogênese do Proterçzóico Superior, bem como dê 
porções que sugerem perdas parciais de argônio (idades do intervalo 
1.600-1.000 Ha) ocorridas possivelmente quando da atuação do ciclo bra 
sillano. m ~~ 

0 Domínio Meridional tem como limite norte o Domínio Setentrio 
nal, a leste faz contacto em parte por falha com o Domínio Costeiro ê 
em parte atinge o litoral.. A sul seu limite é definido pelos cavalga 
mentos frontais do Cinturão Dom Feliciano. A oeste é recoberto pelos 
sedimentos da Bacis do Paraná. 

Representa, em grande,parte, a exposição de terrenos de alto 
grau de metamorfismo constituídos originalmente por uma suíte ígnea bi 
modal incluindo, em menor parte, diferenciados básicos em meio aos 
granitóides tonaiito-granodioríticos^ Subordinadamente ocorre» gnais 
ses kinzigíticos, quartzitos, formação ferrífera bandada e mlgmatitosT 
Os corpos básicos tem expressões diversas, desde pequenas inclusões a 
nível de afloramento, ate grandes corpos quilométricos como é o caso 
das exposições nos arredores de Barra Velha. Todas essas rochas arquea 
nas, foram posteriormente metamorfisadas em grau médio a alto durante 
o Ciclo Transamazônico (2.2-1.9 bilhões de anos), constituindo-se no 
Complexo Granulítico de Santa Catarina (Hartmann et ai., 1979). 

Esses terrenos tiveram um comportamento estável durante a evo
lução das faixas adjacentes, permanecendo frios (Idades K-Ar pré-brasi-
11anas) enquanto, lateralmente,_os Cinturões sofriam o metamorfismo, 
as granitogêneses e as deformações do ciclo brasiliano. Os efeitos bra 
silianos nesse domínio se manifestaram somente por reativações em zo~ 
nas de falhas. 

A principal característica estrutural desse domínio e represen 
tada por uma foliação Sn que pode eer caracterizada, em inúmeros lõ 
cais, como uma fina xlstosidsde de fluxo nos corpos maciços e como umã 
superfície de transposição S, nos corpos de granulltos bandados. Ela 
é, igualmente, uma superfície de xlstosidsde 3- nos gneisses klnzigítl 
cos e nos mlgmatltos. Essa superfície esta deformada em dobras amplas 
e abertas, regionais, observadas localmente em pedreiras e bons sflora-
mentos, mas principalmente, na análise de estereogramas. 

Esse Domínio representa um bloco antigo e estável sobre o qual 
foram jogadas, por grandes cavaigamentos, os domínios aloctones dos 
cinturões de dobramentos adjacentes. 

Tal comportamento pode ser visualizado no histogrsma que reúne 
36 determinações K-Ar obtidas em biotltss, anfibólios, plaglocláslos, 
rocha total e piroxênios de rochas granulítlcss, gnálsslco-mlgmatítl -
cas e anfiboliticas deste domínio (flg. 2). Embora haja uma distribui
ção dos dsdos entre 2.900 e 1.600 Na, nota-se expressiva concentração 
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dos mesmos «ntr« 2.000 « 1.700 IU . , Indicando predominantemente padrão 
d* resfriamento re lat ivo ao c i c l o Transamazônlco e caracterizando adi
cionalmente que a área fo i preservada da superiaposlção termal do e i 
c i o Brasil iano. 

CINTURÃO DOM FELICIANO 

O Cinturão Doa Fel ic iano (Fragoso Cesar, 1980) é de estrutura 
cão brasi l iana, apresenta vergência. tectonic* para noroeste, em dirê 
cão aos terrenos mais ant igos , e mostra um_zoneamento metamorfico em 
sentido contrário a vergência, com as porções mais internas situadas 
a sudeste . Neste sentido, Basel (1985). subdividiu e s ta unidade, de 
sudeste para noroeste, em três domínios d i s t i n t o s : Interno. Intermedia 
r io e Externo. Estes domínios estão separados por falhamentos e apre 
sentam condições meso, epi e anquizonal de metamorfismo. 

0 domínio interno representa as zonas mais profundas do Cintu
rão, com rochas granitóides fo l iadas e migmatitos associados, além de 
enclaves de rochas metassedimentares, e de granitóides das Suítes São 
Pedro de Alcântara e Pedras Grandes. Estes terrenos distribuem-se do 
l i t o r a l até a Zona de Falha de Major G-?rcino,_a qual representaria o 
l imite entre os domínios interno e intermediária Este é constituído princi 
palmente pelos metassedimentos do Grupo Brusque, com freqüentes intru
sões das Suítes Granitóides Valsungana e Guabiruba.#Este domínio d i s 
t r ibu i - se do lineamento de Major Gercino, a su l , até os cavalgamentos 
a norte, que coloca os x i s t o s sobre os metassedimentos do Grupo Itajaí . 

Caracterizado pelos sedimentos anguimetamorficos do Grupo I ta 
jaí» e pelas rochas da S u í t e P l u t o n o Vulcânica Subida, o domínio exter 
no const i tui a antefossa molássica do^Cinturão. _ ~ 

Basel (1985) menciona a existência de várias ocorrências de 
ortognaisses e migmatitos relacionados ao embasamento do Cinturão Dom 
Fel ic iano. Dentre estas esse autor destaca três exçosições pr inc ipais , 
a de migmatitos a sul de Camboriú, ortognaisses próximos a Presidente 
Nereu (Trainini et a i . , 1978) e de ortognaisses ca tac lás t i cos da Faixa 
Ribeirão do Prata (Borba & Lopes, 1983 e 1985). 

_Estes núcleos apresentam idades radiométricas pré-brasí lianas, 
com razões Rb/Sr compatíveis com as do Complexo Granulítico de Santa 
Catarina, sendombastante diferentes das rochas do Cinturão. São orto
gnaisses tonal í t icos a granodiorít icos, migmatizados ounào , apresen 
tardo padrão estrutural, metamorfico_ e dados geocronológicos e geoquT 
micos d is t intos das rochas do cinturão. _ ~ 

0 contacte norte deste cinturão é definido por grandes cavalga 
mentos que colocam os metassedimentos do Grupo Brusque tanto sobre eis 
l i t o l o g i a s do Grupo Itajaí como também sobre os gnaisses granul í t icos 
do Maciço de Joinvil le que ocorrem a sul do Grupo I taja í (Faixa Ribei
rão do Prata). 

_A norte dos sedimentos anquimetamórficos do Grupo I taja í as 
indicações de retrabalhamento brasi l iano nos terrenos granul í t icos são 
poucas e localizadas ao longo de zonas de falhas, 

No histograma da figura 2 es t io representadas 19 determinações 
K-Ar, realizadas em b i o t i t a s , de rochas granito-gnáissicas e migmatiu 
cas , contando adicionalmente com 2 análises em frações finas de metas" 
sedimentos do Grupo I t a j a í , que representam em realidade médias de di
versas datações K-Ar obtidas nas localidades de Apiúna e Velha Grande 
(Macedo et a i . , 1964). 

Tais idades distribuem-se no diagrama entre 700 e 500 Ha, com 
expressiva concentração dos valores entre 600 e 500 Ma, caracterizando 
padrão de resfriamento rel&'.ivo ao c i c lo brasi l iano, cujo processo de 
soerguimento regional parece ter se realizado pouco depois (cerca de 
50 Ma) comparativamente ao Domínio Setentrional (650-500 Ma), embora 
as fases f inais tenham se prolongado em ambas províncias ate cerca de 
500 Ma. 

Por outro lado, como v i s t o anteriormente, a porção sul do Maci_ 
ço de Joinvi l le esteve fr ia e estável durante o c i c lo brasi l iano com 
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•s idades K-Ar Indicando valor*» no intervalo 2.0-1.7 bilhões d» ano*. 
Essas valores antigos mantem-se coso tal. tameia próximos aos metesse-
disentos do Grupo Brusque. 

ANÁLISE DO PERFIL K-Ar 

A aplicação do se todo K-Ar es rochas pré-Cambrlanas do sudeste 
Paranaense e nordeste Catarinense se deve não só ao fato desta Metodo
logia radiométriça caracterizar cos precisão o padrão de resfriamento 
regional dos domínios envolvidos, «es tambim por permitir inferências 
da tectonics que atuou na Justaposição desses terrenos. 

Co» este objetivo, alem do tratamento de mais de 80 determina
ções radiométrlcas K-Ar em histogramas, cujo padrão foi discutido seto 
rialmente no item relativo a compartimentação geotectônica, confeccio
nou-se um perfil térmico (fig. 3a), que inclui 36 afloramentos analisa 
dos. Estes distribuem-se desde o norte de Curitiba (sul de Colombo) até 
sudeste de Florianópolis, seccionando transversalmente os contatos en
tre os domínios Setentrional e Meridional do Maciço de Joinville, bea 
cr deste com o Cinturão Doa Feliciano. 

No domínio Setentrional foram analisados anfibólios e biotitar 
de .ochas gnáissicc—aigmatít.cas, biotita gneisses bandados, anfibo 
lio gneisses e anfibolitos do setor norte e nordeste de Curitiba, e dõ 
trecho compreendido entre esta cidade e Areia Branca (ao longo da Bft-
116). Os dados K-Ar distribuiram-se no perfil entre 650 e 500 Ma. (fig. 
3a; n»s 1 a 7) caracterizando, no caso dessesminerais não terem sido 
formados nesta época, uma intensa superimposição do ciclo brasiliano, 
transpondo a^isoterma de 500 C. Por outro lado, as análises K-Ar obti
das,em anfibólios, biotitas e plagioclásios de rochas gnáissicas, mig-
matíticas, granullticas e metabásicas do tre.ho compreendido entre Agu 
dos do Sul - Pien, distribui ram-se no intervalo 1960 - 5O0 Ma. (figT 
3a; n*s 8 a 15). Tal comportamento radiométrico, envolvendo padrões 
de resfriamento relativos aos ciclos Transamazõnico e Brasiliano, bem 
como a presença de valores intermediários entre os dois ciclos mencio
nados, e aqui interpretado como reflexo de uma passagem transiclonal 
entre os domínios Setentrional e Meridional do Maciço de Joinville. 
As idades do intervalo 1600 - 1000 Ma. sugerem perdas parciais de argô 
nio, que teriam ocorrido provavelmente durante a tectogênese brasilia
na, conforme exemplificado pela amostra de n* de campo VG-24 (metaga 
bro) que apresentou idade de 1866 Ma. em anfibólio e de 1018 Ma. em 
plagioclásio. Tais dados são indicativos de diferenças na retentivida-
de do argônio frente aos processos termotectônicos aí ocorridos. 

A sul de Pien, as amostras analisadas referem-se a afloramen 
tos de rochas granulítlcas e gnáissicas localizados no trecho São Ben
to do Sul, Jaraguá do Sul, Maçaranduba, Luis Alves e Blumenau. As ida
des obtidas em anfibólios, biotitas e rocha total, distribuiram-se no 
intervalo 2000 - 1750 Ma. (flg. 3a, n»s 16 a 28) x caracterizando pa 
drão de resfriamento relativo ao ciclo Transamazõnico. Acrescente-se 
que a rocha gnáissica de n* de campo SCMB-500 (n« 28), localizada na 
faixa Ribeirão da Prata, a sul dos sedimentos do Grupo Itajaí, apresen 
tou quando analisada em anfibólio, idade de 1823 Ma.. Este valor indi" 
ca que esta porção, apesar de bastante próxima dos metassedimentos do 
Grupo Brusque (dominio do Cinturão Dom Feliciano), não sofreu, durante 
o ciclo Brasiliano, aquecimentos próximos a 500 C, que permitissem a 
perda de argônio pelo anfibólio. 

Os demais dados K-Ar referem-se a rochas pertencentes ao domi
nio do Cinturão Dom Feliciano, envolvendo análises em frações finas, de 
siltítos do Grupo Itajaí (n*s 29 e 30: média de 6 dados de Velha Gran
de e 5 de Apiúna), e de xistos, gnalsses, mlgmatltos e granitóides do 
trecho compreendido entre Brusque, Major Gercino e Siriu (fig. 3a, n»s 
31 a 36). As idades obtidas distribuiram-se no intervalo 600-500 Ma., 
caracterizando épocas relativas ao resfriamento deste domínio. 

Vale acrescentar, que uma simples visualização gráfica, caso 
do perfil térmico ora analisado, permite distinguir com facilidade três 
patamares,de Idades, que correspondem ao padrão de resfriamento dos donü 
nlos geológico-geotectônlcos antes discutido. 
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IHTLICAÇOES TECTONICAS 

Na figura 3 estão representados o perfil térmico e a Modelagem 
crustal do trecho entre Siriu (sul de Florianópolis) e Ouro Fino (nor
te d* Curitiba), cortando todo o Maciço de Joinville e o Cinturão Don 
Feliciano. 

No perfil téraico (fig.3a) pode ser observada a importância do 
evento tectono-termal brasiliano que atingiu, praticamente, todas as 
regiões pré-cambrianas do sul do pais. O padrão, tanto para o Cinturão 
Dom Feliciano como para os terrenos da porção Setentrional do Maciço 
de Joinville, mostra uma concentração das idades K-Ar em rochas metamor 
ficas entre 600-650 e SOO Ma. A porção sul do Maciço de Joinville apresen
ta, por outro lado, valores K-Ar do Proterozóico Inferior mostrando ter 
permanecido como una região fria quando do evento brasiliano. 

Uma analise mais detalhada do perfil térmico mostra diferenças 
das mais marcantes entre os limites tectônicos, observados. No contacto 
norte verifica-se que há uma tendência de diminuição das idades K-Ar 
nas rochas do Domínio Meridional rumo aos valores mais jovens obtidos 
em todo o Domínio Setentrional, com idades variando desde 1.700 Ma, ou 
mais antigas, para. rapidamente, atingirem idades de SOO Ma apôs esca
las em 1.500-1.400 Ma. e 1.20O Ma. 0 contacto sul mostra comportamento 
diferente.com as idades antigas do Domínio Meridional^permanecendo co
mo tal ate mesmo a sul das ocorrências do Grupo Itajaí, próximo, algu
mas centenas de metros, do contacto norte dos metassediaentos do Grupo 
Brusque, coit os valores situados no intervalo 2.000-1.700 Ma tanto em 
anfibólios, plagicclásios como em biotitas. 

As diferenças térmicas observadas nos limites dos terrenos an 
tigos da porção Meridional do Maciço de Joinville são interpretados C£ 
mo resultantes das diferentes características das nappes que aí atua 
ram. 0 1 imite sul indica uma grande superposição entre os terrenos do 
Cinturão Dom Feliciano e as porções subjacentes do Maciço de Joinville, 
sugerindo, desta_forma, um contacto frontal a frio entre essas duas 
entidades geotectônicas. Por outro lado, o limite norte indica a 1usta 
posição, com um contacte bem mais inclinado, dos terrenos d ? 
Setentrional (representantes em parte da infra-estrutura do Cinturão 
Ribeira) com os terrenos antigos do Domínio Meridional. 

As características da geometria dessas nappes, além de explica 
rem o contacto a quente no limite norte, seriam as responsáveis pelo 
aparecimento generalizado, nesse contacto, de rochas básicas a ultrabá 
sicas, feições essas não reconhecidas no limite entre o Maciço de Join 
ville e o Cinturão Dom Feliciano. Essas feições podem ser observadas 
na modelagem crustal apresentada na figura 3b, que foi elaborada consi
derando-se todas as informações geológicas disponíveis. 

Estudos geofísicos (Mantovani et ai., 1989), realizados no tre
cho ora estudado, identificam gravimetricamente três domínios, separa
dos por duas grandes anomalias situadas entre Gasgar-Blumenau e Sao 
Bento do Sul-Mandirituba que, em ambos os casos sao interpretadas como 
representantes de grandes descontinuidades crustais. Esses resultados 
estão em acordo com os padrões observados no perfil K-Ar e definem me 
lhor as relações espaciais entre os domínios ora apresentados. ~ 
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TABELA 1 - DADOS RADIOMKTRICOS K-Ar 
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TABELA 1 - (continuação) 
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