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RESUMO

Com a aplicação de métodos convencionais (análise

bibliográfica, trabalhos de campo e estudos petrográficos) inclu

indo (análise estrutural, litogeoquímica e geocronologia) , foi

possível elaborar-se uma síntese geológica, bem como propor- se

um modelo de evolução geotectônica para os terrenos pré-cambria-

nos a eo-paleozóicos de parte do Estado de Santa Catarina.

Do ponto de vista tectônico, são identificadas

duas entidades maiores: na porção oeste o Crãton Rio de La Plata

e na região oriental, o Cinturão Dom Feliciano. 0 primeiro englo

ba os terrenos antigos, de alto grau metamorfico, que serviram

de ante-país para o desenvolvimento do Cinturão. Para este últi-

mo, que incluí os terrenos formados ou intensamente retrabalha-

dos no Ciclo Brasiliano, é reconhecida, de SE para NW, uma com-

partimentação interna definida pelos domínios Tectônicos, Inter-

no, Intermediário e Externo, respectivamente em facies meso, epi

e anquizonal de metamorfismo. Essa polaridade metamõrfica é com-

patível com a vergência tectônica NW do Cinturão.

0 Domínio Interno representa as zonas profundas, a

tualmente expostas, do Cinturão, sendo caracterizado pela presen

ça regional de migmatitos cortados pelas suites intrusivas São

Pedro de Alcântara e Pedras Grandes. No Domínio Intermediário

predominam os metassedimentos do Grupo Brusque, metamorfisados e

deformados polifasicamente, e cortados por inúmeros corpos grani

tóides intrusivos das Suites Valsungana e Guabiruba. 0 Domínio

Externo é interpretado como uma antefossa molássica preenchida

por um espesso pacote sedimentar, onde predominam turbiditos, aŝ

sociados a rochas magmáticas ácidas da Suite Plutono - Vulcânica

Subida.

Foram identificadas para o Cinturão Dom Feliciano,

quatro fases deformação. A primeira delas, de idade e carac

terísticas geométricas desconhecidas é observada somente no Gruno
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Brusque e ocasionalmente em paleossomas de migmatitos do Domínio

Interno. As três outras são seguramente brasilianas com a segun-

da e a terceira possuindo orientação NE e vergência para NW. Es-

tas fases estariam ligadas a um mesmo sistema compressivo direci

onado contra o Crãton Rio de La Plata. A quarta fase processou -

-se em um nível estrutural superior, provocando inflexões, am-

plas e descontínuas, provavelmente relacionadas a movimentações

transcorrentes ao longo dos grandes lineamentos pré-existentes.O

Grupo Itajaí, no Domínio Externo, é" afetado somente pelas duas

últimas fases do cinturão.

A coluna litoestratigráfica proposta para o Gru-

po Itajaí apresenta em posição basal um pacote de arenitos arco-

sianos, maciços e de cor marrom avermelhada que intercalam pos-

santes lentes de conglomerados (Unidade Arenítica Inferior). Em

posição de topo tem-se os termos síltico-pelíticos predominando

largamente sobre as frações mais grosseiras (Unidade Síltica Su-

perior) . A sudoeste de Botuverã, na região mapeada neste traba-

lho, o Grupo Brusque ê* constituído por três unidade litoestrati-

gráficas, assim constituídas da base para o topo: SeqUência Botu

verá, SeqUência Ribeirão do Agrião e Seqüência Rio da Areia. Neŝ

sa mesma ordem estratigrãfica, tem-se uma nítida diminuição da

fração detrítica de granulação grossa, com conseqüente aumento

dos componentes mais finos até" atingir-se uma sedimentação quínú

ca onde predominam os níveis carbo.iáticos.

A granitogênese do Cinturão Dom Feliciano foi ca-

racterizada, com base em relações de campo, idade e característi.

cas petrogrãficas, em seis suites intrusivas. As mais antigas

são as suites dos Granitóides Foliados e Valsungana, sincrônicas

ao desenvolvimento da segunda fase de deformação. Tardios a es-

ta, colocaram-se os granitóides das suites Guabiruba e São Pedro

de Alcântara. Em condições tardi a põs-tectônicas ocorreu o mag-

matismo plutono-vulcânico das suites Pedras Grandes e Subida. As

indicações adicionais litogeoquímicas e isotõpicas permitiram

classificar essa granitogênese como predominantemente crustal,

definindo para as três primeiras suites uma afinidade ao tipo
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MS" , as suites São Pedro de Alcantara e Pedras Grandes seriam do

tipo "I" caledoniano e a Suite Subida do tipo "A".

Mais de uma centena de novas determinações radio-

métricas são apresentadas neste trabalho, tendo-se utilizado in-

clusive de metodologias ainda não disponíveis no país. Este ê o

caso das análises U-Pb em zircões e Pb-Pb e Sm-Nd em rocha to-

tal. Esses resultados permitiram que fossem posicionados no tem-

po as principais épocas de colocação dos corpos granitóides e,

por conseguinte, das fases deformacionais associadas. Desta for-

ma, foram reconhecidos dois eventos tectono-magmãticos princi-

pais a nível do cinturão. 0 primeiro, datado em 650 +_ 50 Ma. .cor-

responderia ao implemento da 2a. fase de deformação com coloca-

ção sintectônica das suites Valsungana e Granitóides Foliados a

640 *_ 20 Ma. , e pouco mais tarde, dos granitóides das suites Gua_

biruba e São Pedro de Alcântara a 600 *_ 20 Ma.. 0 segundo evento

ocorreu a 560 •_ 40 Ma. incluindo a terceira fase de deformação e

a granitogenese tardia da suite Plutono-Vulcânica Pedras Gran-

des a 540 +_ 20 Ma.. O magmatismo do tipo Subida é* restrito ao Do

mínio Externo e precedeu um pouco ao metamorfismo de baixa inten

sidade do Grupo Itajaí, ocorrido a 535 +_ 10 Ma.. As determina^

ções K-Ar indicam que o resfriamento regional do Cinturão Dom

Feliciano deu-se por volta de 500 Ma..

Finalmente, a evolução geotectônica do Cinturão

Dom Feliciano em Santa Catarina é interpretada com base em um mo

delo de subducção do tipo A, ocorrida durante o Ciclo Brasilia-

no. A esse processo estariam associadas todas as feições geológî

cas brasilianas (estruturais, metamórficas e magmãticas) obser-

vadas no Cinturão. São questionados os modelos anteriores que

sugerem que o Domínio Interno do Cinturão poderia corresponder a

raiz de um Arco magmático de idade brasiliana.
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ABSTRACT

A geological synthesis and a proposal for the geo

tectonic evolution of the precambrian to eopaleozoic terrains of

the southern part of Santa Catarina state is presented. The me-

thods utilized were conventional (field works, petrological stud

ies and bibliographic analysis), including structural analysis,

lithogeochemical and geochronological investigations.

Two main tectonic units are identified: the Cra-

ton Rio de La Plata at the western portion, and the Dom Felicia-

no Belt at the eastern part. The high-grade metamorphic terrains

at the Rio de La Plata Craton, played the role of foreland dur-

ing the D.F. Belt formation. For the D.F. Belt an internal com-

partimentation from SE to NW, is recognized defined respectively

by the Internal, Intermediate and External tectonic domains, res_

pectively in meso, epi and anquizonal metamorphic facies. F̂his

metamorphic polarity is compatible with the NW tectonic vergence

of the D.F. Belt which includes the terrains formed or intensivê

ly reworked during the Brasiliano Cycle (800-500 Ma.).

The exposed deep zones of the D.F. Belt, are re-

presented by the Internal Domain, characterized by the migma-

tites pierced by the São Pedro de Alcântara and Pedras Grandes

granitic suites. The poliphasically metamorphosed and deformed

metassediments of the Brusque Group, intruded by several grani,

toides of Valsungana and Guabiruba Suites, predominate. The Ex-

ternal Domain is interpreted as a molassic foredeep, fulfilled

with a thick sedimentary layer where turbidites, associated to

acid magmatic rocks of the Plutono Vulcânica Subida Suite predo-

minate.

In the Dom Feliciano Belt, four deformations!

phases are identified, the first of which, of unknown age and

geometrical characteristics, is only observed in the Brusque

Group, and ocasionally in migmatitic paleossomes of the Internal
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Domain. Among the other three phases, which are brasilianas, the

second and third exhibit NE orientation and NW vergence. These

phases are connected to the same compressive system of streeses

directed toward the Rio de La Plata Craton. The fourth phase, of

upper structural level, cousing discontinuous large inflections

probably related to transcurrent' movments along reactivated an-

cient lineaments. The Itajai Group in the External Domain was af

fected only by the two last folding phases.

The lithostratigraphical column to the Itajai Group,

as proposed here , includes a basal lithosome of massive brownish

red arcosic sandstone with conglomerate lenses (Lower Sandstone

Unit ). At the top, siltic-pelitic rocks are predominant compa

red to the co grained fractions (Upper Siltic Unit). The Bru£

que Group at SW of Botuverá, is formed by the three following

litostratigraphic units from the bottcn to the top: Botuverá, Ri

beirão do Agrião and Rio da Areia Sequences. In the same strati-

graphic order, is possible to see a clear decrease in the coarse

grained detrital fractions and as a conseqüente increase of the

thinner components up to the carbonatic levels predominance.

The granitogenesis of D.F. Belt, according to field

relationships, age and petrographic characteristics is charac-

terized by six intrusives suites-The Granitõides Foliados and

Valsungana suites are sintectonic with respect to the second de-

formational phase, and earlier compared to the Guabiruba and Sao

Pedro de Alcântara granitoid suites, where as the Pedras Grandes

and Subida suites were emplaced at late to post tectonic period.

Additional isotopic and lithogeochemical data classily this gra-

nitogenesis as predominantly crustal, defining as "S" type the

three first suites, "I" Caledonian type the S.P.Alcântara and

Pedras Grandes and "A" type the Subida suite.

Over a hundred new radiometric determinations .using

several methods, some of which not yet available in Brazil, as

U-Pb in zircon and Pb-Pb and Sm-Nd in whole rocks, are presented.

The results allowed us to determine the emplacement epoch of gra_
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nitoids and consequently the associated deformational phases.Two

main tectono-magmatic events are recognized: the first at 650 +

50 Ma. corresponds to the development of a second deformational,

phase with sintectonic emplacement of Valsungana and Granitõides

Foliados suites at 640 + 20 Ma., and later, at 600 +_ 20 Ma. in

correspondence to the emplacement of the Guabiruba and S. P. de

Alcântara granitoid suites. The second event occurred at 560 +_

40 Ma. including the third deformational phase and the late gra-

nitogenesis of the Pedras Grandes Plutono Volcanic suite at 540

+_ 20 Ma.. The Subida type of magmatism is only characteristic of

the External Domain and preceded the very low-grade metamorphism

of the Itajai Group, which occurred at 535 +_ 10 Ma. the cooling

age of Dom Feliciano Belt indicated by K-Ar data, was around 500

Ma.

The geotectonic evolution of the Dom Feliciano

Belt is here interpreted according to an "A" subduction model,

which occurred in the Brasiliano Cycle. All the (brasilian an age

features (structural, metamorphic and magmatic) observed in the

D.F. Belt are associated with this A subduction process.Previous

models, suggesting that the internal domain of the D.F. Belt as

roots of a Brasiliano Magmatic Arc have now become debatable

with these newly obtained data.



I. INTRODUÇÃO

1. Definição de Propósitos

0 objetivo inicial deste trabalho foi o de se efe

tuar um estudo geocronológico do Grupo Brusque e seu embasamento.

Com o desenvolvimento da pesquisa,essa proposta foi sendo modifi-

cada até atingir-se a forma atual em que, baseado em elementos lito

estratigráficos, estruturais, geoquímicos e radiométricos procura

-se reconstituir os principais traços da evolução tectônica do

Cinturão Dom Feiiciano em Santa Catarina.

As pesquisas na região tiveram início em setembro

de 1978 quando foi efetuada a primeira viagem do autoria região

entre Luis Alves e Florianópolis. Até 1984 inúmeras outras expe-

dições foram realizadas,tendo sido interrompidas durante o ano de

1980,quando foi efetuado um estágio na Université de Sciences et

Tecniques du Languedoc em Montpellier, França.

Após as primeiras etapas de campo, que tinham por

objetivo um reconhecimento regional,foi escolhida a região entre

Botuverá e Ribeirão do Cinema (SW de Brusque) para um estudo de

detalhe das relações litoestratigráficas e estruturais dos meta-

morfitos da Fm. Botuverá (Gr. Brusque),culminando com a elabora-

ção de um mapa geológico dessa área.

£ preocupação maior deste trabalho a integração

dos resultados radiométricos com os dados de campo, onde após o

reconhecimento dos eventos deformacionais tenta-se posiciona -los

no tempo,através da datação dos minerais metamórficos neoformados

ou, na maior parte dos casos, do magmatismo associado a esse even

to.

2. Localização, Acesso e Feições Fisiográficas da Área Estudâ

da

A região de interesse desse estudo está limitada



aos terrenos granito-metamõrficos situados pouco a norte de Barra

Velha-Luis Alves e sul de Florianópolis,perfazendo cerca 401 da

área do Estado de Santa Catarina não recoberta pelas rochas sedi-

mentares e vulcânicas da Bacia do Paraná.

As principais; cidades do trecho estudado são (em

ordem decrescente de número de habitantes) Florianópolis, Blume-

nau, Itajaí, Brusque e Barra Velha. Inúmeras vilas e povoados me-

nores existem por toda a região sendo em sua maioria resultado da

colonização alemã e italiana cujas características raciais e cul-

turais estão ainda marcantes na população. A colonização portugu£

sa restringiu-se preferencialmente â região litorânea.

0 acesso mais importante esta" relacionado *a estra-

da BR-101 que ,correndo próxima ao litoral,corta toda a região

no sentido Norte-Sul. Perpendicularmente a esta, têm-se algumas

estradas asfaltadas que, com origem na BK-101, correm para oes

te ligando-a as cidades de S. *maro da Imperatriz, Nova Trento,

Brusque e Blumenau-Rio do Sul. Uma rede de estradas vicinais in-

terliga todas as principais localidades da região.

Na região podem ser caracterizadas três unidades

geomorfologicas principais (Almeida, 1948),dispostas de leste pa-

ra oeste: Planícies Costeiras que correspondem a depósitos aluvio

nares principalmente de origem marinha;Serras Litorâneas com ori-

entação NE e altitudes média de 900 metros, tipificadas pelas ser-

ra do Tijuca, do Itajaí, do Taboleiro e do Cantagalo; Planaltos

Sedimentares correspondendo âs rochas da Bacia do Paraná consti-

tuindo ,em geral,formas de relevo tabulares apresentando feições em

cuestas, mesas e morros testemunhos, com superfícies aplainadas

que,em média,se situam a altitudes ao redor de 900 metros.

A rede hidrográfica da região tem nos rios Cuba-

tão, Biguaçu Tijucas, Itajaí, Itajaí Mirim e Itapocu seus mais

expressivos representantes. Todos têm nascentes a oeste, nos con-

trafortes da Serra Geral, e com exceção do Itaiaí Mirim que é a-

fluente do Itajaí, desaguam no Oceano Atlântico.
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3. Evolução dos Conhecimentos

Os reconhecimentos geológicos do Estado de Santa

Catarina tiveram início na primeira metade deste século,com os

trabalhos pioneiros criando a maior parte das denominações utili-

zadas até* nossos dias. E.B.Dutra (1926) foi o autor do primeiro

trabalho regional em que foi definida a Série Itajaí. P.F. Carvalho

e E.A. Pinto (1938) estudando grande parte do território catari-

nense criaram nas proximidades da cidade homônima, a Série Brus-

que, designando como tal a um conjunto de filitos, quartzitos e

calcários que ocorreriam na região. Os mesmos autores correlacio-

naram a Série Itajaí à Série Camaquã (RS) e a Série Brusque ãs

Séries Açungui (SP) e PorangoS (RS). R. Maack (1947) posicionou

as rochas gnáissicas no Arqueano, a Série Brusque no eo-Algonquia

no, a Série Itajaí no eo-Paleozóico e às rochas graníticas e rio-

líticas atribuindo uma idade caledoniana. F.K. Takeda (1960) obser-

vou que o metamorfismo das rochas ectiníticas da Série Brusque e-

ra de grau médio a elevado e que essas rochas estariam afetadas

por pelo menos quatro tipos de granitos. L.Loczy (1966) indicou

direções nordeste para a orientação das rochas da S.Brusque atrî

buido-lhes uma vergência noroeste. F.F. de Almeida (1967) associ-

ou a Série Brusque a um ortogeossínclineo do ciclo Baikaliano,com

presença marcante de granitõides sin a tardicinematicos.

Utilizando-se dos resultados obtidos do mapeamen

to das quadrículas de Rio do Sul e Florianópolis, A.Schulz Jr. et

ai. (1969 e 1970) modificaram a denominação de Série Brusque para

Grupo Brusque,incluindo dentro do mesmo os granitóides tipo Val-

sungana e Guabiruba,intrusivos nos metassedimentos. Para a re-

gião de Florianópolis esses autores agruparam as rochas graníti -

cas ali existentes no Complexo Granítico Pedras Grandes.

L.F.F. de Albuquerque et ai. (1971), mapeando as

quadrículas de Blumenau e Joinville (1:250.000), foram os primei_

ros a caracterizar rochas do facies granulito a norte do Gr. Ita-

jaí. J.M.V. Coutinho (1971) atribuiu aos metassedimentos do Gr.

Brusque um metamorfismo facies xisto verde e,de maneira análoga

ao Gr. Açungui (SP);sugeriu condições de sedimentação em ambien
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te marinho nerítico. Y.Hasui et ai. (.197 5) criaram a faixa de Do

bramentos Tijucás que incluiria os inetassedimentos do Gr. Brus-

que e seria limitada,respectivamente a norte e a sul,pelos maci_

ços medianos de Joinville e Pelotas. P. F. T. Kaul (1976a)

através do mapeamento da área abrangida pelo Projeto Brusque Ser

ra do Tabuleiro, mantiveram as t ?nominações de A. Shulz Jr. et ai.

(op.cit.) e sugeriram a possibilidade dos Grupos Brusque e Tabo-

leiro definirem um único grupo com os metassedimentos da Fm. Bo-

tuverã (Gr. Brusque),representando uma cobertura preservada da

migmatização generalizada que caracterizaria o Gr. Taboleiro. D.

R. Trainini et ai. (1978) substituíram a denominação de Gr. Tabo

leiro por Complexo Metamõrfico Migmãtico e atribuíram ao Gr.Brus

que uma evolução polifásica, retirando do mesmo os termos grani-

tôides,englobando-os em duas suites distintas. L.C. Silva et ai.

(1978) apresentaram um estudo mais aprofundado sobre as relações

entre o metamorfismo e as fases de deformação para o Gr. Brusque.

L.A. Hartraann et ai.(1979b) em continuação as pesquisas inicia-

das em 1976 na região de Luis Alves, definiram o Complexo Granu-

lítico de Santa Catarina. A.R.S. Fragoso Cesar (1980) criou, pa-

ra o Escudo Uruguaio Sul Rio Grandense,o Cinturão Dom Felicia-

no que teria sua evolução relacionada ao ciclo Brasiliano, tendo

como ante-país,em toda sua porção noroeste,o Crãton Rio de La

Plata. Essa compartimentação estender-se-ia a Santa Catarina on-

de P.F.T. Kaul (1980) denominou de Crãton Luís Alves a essa por

ção do Crãton Rio de La Plata. Ainda em 1980, M.L.O. Moreira e

M.P. Marimon apresentaram um estudo petrogrãfico e petroquímico

das rochas do Complexo Granulítico de Santa Catarina onde pre

dominariam enderbitos , noritos e ultramafitos, cuja origem

atribuíram a uma derivação de uma suite ígnea calcoalcalina. Es-

ses terrenos de alto grau foram regionalmente estudados no Proj£

to Timbó-Barra Velha,cujos resultados principais foram apresenta

dos por L.C.da Silva e A.A.Dias (1981 b e c) em dois artigos, a-

bordando a Geologia e a Evolução Geotectônica dessa região.

Modelos geodinâmicos envolvendo a teoria da tectô

nica de placas foram sugeridos para a evolução geológica do Cin-

turão Dom Feliciano. A.R.S. Fragoso Cesar et ai. (1982 a e b) a-

presentaram um zoneamento petrotectônico ;caracterizando/de SE para
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NW,as associações de bacia frontal (Gr. Rocha no Uruguai), de ar

co magmático (terrenos granito-migmatíticos), de margem continen-

tal passiva e bacia marginal (incluindo aqui o Gr. Brusque) e de

associações molâssicas vulcano-sedimentares e plutônico - vulcano-

sedimentares. Esses autores admitiram a subducção no Proterozõî

co Superior, de uma crosta oceânica que mergulharia para WNW sob

os metassedimentos do Gr. Brusque. Esse modelo estaria de acordo

com as propostas de H. Porada (1979) para a evolução integrada

dos cinturões Oamara (na África) e Ribeira (Brasil) e o de D. R.

Trainini et ai. (1978) ,que apresentaram uma evolução do tipo Cor-

dilherano para o Proterozóico Superior em Santa Catarina. R. S.

Issler (1982 e 1983) fez referências a una crosta oceânica que

mergulharia em sentido contrario ao dos modelos anteriores, contra o

Cráton do Kalahari, Africa), com uma borda intensamente retrabalha-

da no ciclo Brasiliano,* sendo representada em Santa Catarina pelos

terrenos granito migmatíticos a sul da Falha Major Gercino, por-

ção esta que o autor denominou de Crãton Dom Feliciano. Nesse

quadro o cordão de metavulcânicas básicas a ultrabãsicas,que oco ir

re intercalado no Gr. Brusque,desde Ribeirão do Ouro até as

proximidades de Botuverá,representaria porções obductadas de um

assoalho oceânico e marcaria a zona de sutura. Esse mesmo au

tor relacionou os granitõides a duas micas do tipo Guabiruba.a fa

se de colisão continental.

L.C. da Silva (1983 a e b, 1984 a e b) apresentou

uma reinterpretação para os terrenos pré-gondwânicos de Santa Ca-

tarina, propondo o termo Complexo Metamorfico Brusque em substi-

tuição ao já consagrado Grupo Brusque e diferenciando, dentro do

mesmo,as seqüências metavulcano-sedimentares do tipo "greenstone

belt" das seqüências sedimentares normais. As associações do pri-

meiro tipo seriam preferencialmente caracterizadas pela presen-

ça de vulcanismo, seja ácido (metariolitos), básico (metabasaltos

a metabasaltos variolíticos) ou ultrabásico (serpentinitos, xis-

tos tremolíticos e outros). Esse mesmo autor interpretou os gra-

nitõides da Suite Valsungana como domos gnãissicos manteados e

sugeriu que as rochas sedimentares do Grupo Itajaí pertenceriam

a resquícios de uma cobertura plataformal do Proterozóico médio

a superior e, portanto, com seu desenvolvinento dissociado da evo-
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lução do Complexo Metamórfico Brusque(por ele posicionado no Pro

terozóico Inferior ou Arqueano).Ainda L.C.da Silva (1983 c e d)

apresentou as cartas metalogenéticas das folhas Joinville e Flo-

rianópolis 1:250.000 e, sobre uma base geológica elaborada a

partir de uma síntese dos mapeamentos efetuados pelos convênios

DNPM/CPRM,discutiu as informações disponíveis para as ocorrên-

cias e os jazimentos minerais.

Recentemente,duas sínteses regionais foram apre-

sentadas abrangendo toda a porção sul-sudeste do Brasil. H. Jost

e L.A. Hartmann (1984) interpretaram essa região como sendo a

porção sul da Província Mantiqueira, conforme a definição de Y.

Hasui (1982), admitindo os metassedimentos do Gr. Brusque como

integrantes da Faixa de Dobramentos Tijucas e associando os ter-

renos granito migmatíticos.a sul do mesmo,como pertencentes ao

Bloco Florianópolis,que representaria um dos componentes tectôni_

cos do Maciço de Pelotas. E.L. dos Santos et ai. (1984) adota-

ram para o texto explicativo do mapa geológico do Brasil

2:500.000 uma interpretação para os terrenos pré-cambrianos a

eo-paleozóicos dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul,

baseada no Cinturão Dom Feliciano que seria balizado a W pelo

Cráton Rio de La Plata,este representando o ante-país para a evo-

lução desses terrenos brasilianos.

0 primeiro estudo isotópico regional efetuado em

Santa Catarina foi realizado por CA.S.Teixeira (1969),que apre-

sentou inúmeras análises potássio-argônio em biotitas.anfíbólios

e rochas totais , em amostras de riolitos e granitóides ,com os

resultados indicando idades brasilianas no intervalo entre 320

a 570 M.a.. B. Minioli (1972),estudando a região de Barra Ve-

lha,caracterizou os principais tipos petrográficos ali existen

tes e efetuou um estudo pelo método K-Ar das rochas bãsico-ultra

básicas,demonstrando que se tratava de uma região antiga, prova-

velmente arqueana, retrabalhada no Transamazonico e não afetada

pelo ciclo Brasiliano. U.G. Cordani (1974) efetuou uma síntese

das idades radiométricas existentes nas folhas Assuncion e Curi-

tiba .sugerindo ,para Santa Catarina,que a região de Barra Velha po

deria representar uma área cratônica durante a orogênese P>rasili_
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ana e admitiu, baseado em dados K/Ar e Rb/Sr do vulcanismo que a-

fetou os Grupos Itajaí e Castro, bem como na posição discordante

dessas unidades estratigráficas sobre as rochas gnáissicas regie

nais, que a fase final de consolidação da plataforma Brasileira

ter-se-ia dado no Ordoviciano. L.A. Hartmann et ai. (1979b) apre-

sentam uma isócrona Rb/Sr em rocha total.com idade de 2700 mi-

lhÕes de anos para as rochas granulíticas dos arredores de Luis

Alves,atribuindo esse resultado à época do metamorfismo do facies

granulito. As idades K/Ar ao redor de 1800 m.a. estariam relacio-

nadas a um evento termotectônico transamazônico. P.F.T. Kaul e

W. Teixeira (1982), ainda para região de Luis Alves > apresentam

uma síntese dos dados Rb/Sr e K/Ar obtidos em rochas granulíti-

cas das áreas de L.Alves, Serra Negra (PR) e Itatins (SP). Para

a primeira região foi obtido um leque de isõcronas de referência

no intervalo entre 3100 a 1880 milhões de anos. Esse comportamen

to foi atribuído .pelos autores/a evolução policíclica dessa re-

gião arqueana. M.A.S.Basei e U.G.Cordani (1984 a e b) efetuaram

uma síntese da evolução geológica do Cinturão Dom Feliciano em

Santa Catarina, relacionando as principais épocas de colocação de

rochas granitóides às fases de deformação do cinturão e admitin

do o zoneamento tectônico apresentado por A.R.S. Fragoso Cesar

(op.cit.). M.H.F.Macedo et ai. (1984) efetuaram um estudo minera-

lógico e isotõpico em amostras de siltitos do Gr. Itajaí concluin

do,através do índice de cristalinidade das illitas que teria

havido um evento anquimetamórfico regional ao redor de 560

milhões de anos e sugeriram uma idade em torno de 590 milhões de

anos para a sedimentação dessa unidade estratigráfica.
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II. METODOLOGIA

Neste capítulo será discutida a metodologia utili

zada nos estudos efetuados pelo autor para a confecção deste tra-

balho. A discussão será desenvolvida em três partes,uma vez que,

em função da ênfase dada aos estudos geocronologicos e estrutu-

rais ,estas atividades serão discutidas separadamente.

1. Estudos Geológicos Convencionais

As sucessivas etapas pelas quais passou essa pes-

quisa podem ser assim seqüenciadas:

- Análise bibliográfica para seleção das publi-

cações que apresentassem estudos geológicos de interesse para a

região a ser estudada.

- Viagem de reconhecimento das principais unida -

des geológicas pré-cambrianas de Santa Catarina. Foram utilizados,

para tal,os mapas geológicos disponíveis e^como base topográfi-

ca para orientação em campo,as folhas plani-altimétricas do IBGE

na escala 1:50.000.

- Análise das imagens de radar,ampliadas na esca

Ia 1:100.000, e também de imagem de satélite Landsat, canal 7, na

escala 1:250.000.

- Preparação de um esboço geológico para a região

entre Barra Velha e Santo Amaro da Imperatriz na escala 1:400.000,

a partir da síntese dos mapas geológicos na escala 1:50.000.

- Confecção de perfis geológicos transversais a

orientação das estruturas, com a finalidade de se verificar as re

lações espaciais entre as diferentes unidades e reconhecer-se , ao

longo dessas seções,o empilhamento litoestratigráfico e a comple-

xidade estrutural das diferentes unidades litológicas. Paralela-

mente,foram efetuadas coletas de amostras para análises petrográ-
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ficas e geocronolõgicas

• Trabalhos de laboratório para estudo das lâminas

delgadas ao microscópio e início dos trabalhos analíticos para as

determinações radiométricas.

- Cartografia geológica da parte do Grupo Brusque,

entre Botuverá e Ribeirão do Cinema,visando um estudo em mais deta-

lhe da Fm. Botuverá. 0 procedimento obedeceu *as técnicas rotinei-

ramente empregadas nesses casos, iniciando-se com a confecção de

um mapa fotogeológico preliminar a partir de fotografias aéreas

infravermelho coloridas,na escala 1:45.000. As pesquisas de cam

po desenvolveram-se com inúmeros retornos "a área onde foram visi-

tados cerca de 400 afloramentos. Finalmente,foi elaborado o mapa

geológico do trecho analisado com apoio, complementar do estudo de

92 lâminas de rochas.

- Caracterização,na região mapeada,da deformação

polifãsica do Grupo Brusque, com identificação da orientação, do

estilo e da cronologia relativa das sucessivas fases de dobramen-

tos superpostos.

2. Métodos Geocronologicos

Dispõe-se para o Pré-Cambriano e eo-Paleozóico de

Santa Catarina de inúmeras idades radiométricas, sendo que a quase

totalidade delas, ainda inédita, foi obtida durante o transcor-

rer desta pesquisa. A maioria das análises refere-se a determina-

ções K-Ar em minerais isolados, e Rb/Sr em rocha total que foram

integralmente obtidas nos laboratórios do Centro de Pesquisas Geo

cronológicas do Instituto de Geociências da Universidade de São

Paulo. Dispõe-se .também ,de resultados U/Pb em zircões e Pb/Pb em

rocha total,que foram obtidos,respectivamente,no Laboratoire de

Géochimie Isotopique da Université des Sciences et Techiniques du

Languedoc em Montpellier na França e no Age Laboratory da Univer

sidade de Oxford na Inglaterra,durante estágios efetuados por

este autor.
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As interpretações geológicas dos resultados radio-

métricos obedeceram "as particularidades específicas de cada meto

dologia. Neste estudo, as interpretações efetuadas seguiram as

técnicas apresentadas por Cordani (1980) , e Basei e Kawashita

1981).

A preparação de todas as amostras escolhidas para

serem datadas seguiram a rotina dos laboratórios do CPGeo até a

fase de britagem. A partir desse ponto receberam tratamento dif£

renciado em função do método a ser utilizado. Para as análises K

-Ar os concentrados minerais, nas granulações de 60/100 e 100

ISO meshs, foram obtidas através do separador isomagnético Frantz,

com eventual emprego de bromofõrmio e da placa vibratória. Já

as amostras para análises Rb/Sr e Pb/Pb foram pulverizadas em mo

inhos de bola,antes de atacadas quimicamente. Para o método

Rb-Sr é,ainda,possível fazer-se uma escolha anterior ao ataque

químico,baseada na relação Rb/Sr obtida a partir da dosagem des-

ses elementos por fluorescência de Raios X. Os concentrados de

zircões, monazitas e esfenos,utilizados nas análises do método U

yPb;foram efetuados no laboratório de Montpellier e basearam- se

na susceptibilidade magnéticas e na densidade específica desses

minerais,sendo utilizado o separador magnético Frantz e os líqui

dos pesados bromofórmio, iodeto de metileno e licor de Clerici

(com densidades aproximadas de 2,87, 3,3 e 4,1 g/crn̂  a 20*C, re£

pectivamente). 0 concentrado final de zircões, que viria a ser

atacado, foi obtido por triagem manual a lupa binocular ,onde fo

ram separados dos minerais ocasionais que passaram por todo esse

processo.

0 Método "Potássio-Argônio

As análises radiométricas foram efetuadas conforme

as técnicas descritas por Amaral et ai. (1966), com algumas

modificações. Os resultados estão listados no Apêndice I.

As dosagens de potássio em duplicatas foram feitas

por fotometria de chama em aparelho Micronal modelo B262. As ex

trações de argônio, foram efetuadas por fusão da amostra em
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linhas de alto vácuo,com pressões da ordem de 2 x 10 mm Hg. Para

as análises isotópicas utilizou-se um espectrômetro de massa de

fonte gasosa Nuclide, tipo Reynolds, empregando-se "spikes" en-

riquecidos em argônio 38,em quantidades da ordem de 1 x 10~

ccSTP. Os erros analíticos do argônio condicionaram-se "a qual ida

de do registro espectrométrico, "a precisão da dosagem do K e
» 40 -

a quantidade de Ar atmosférico. As constantes utilizadas nos

cálculos de idades seguiram as normas propostas por Steiger e

JSger (1977):

XK40 = 4,962 x 10'10anos"1

6"

X K t o t = ° * 5 8 1 x i 0 " 1 0 " 1

K40 = 0,11671 K _
LUX •

0 Método Rubidio-Eetronei o

A maioria das determinações ê referente a essa me

todologia encontrando-se listada no Apêndice II. Todas as aná-

lises foram efetuadas no CPGeo-USP. No âmbito do laboratório , a

seleção das amostras a serem analisadas é realizada a partir da

relação Rb/Sr, sendo escolhidas as amostras que proporcionem os

valores mais diferentes possíveis. A dosagem do Rb e Sr foi efetu

ada por fluorescência de Raios X,utilizando-se de um aparelho Phi_

lips com tubo de Mo (ocasionalmente também em tubos de Rodio ou

Tungstênio),tendo-se como referência os padrões internacionais

PCC1 , (L ' e DTS-1. Para as amostras selecionadas , efetuou-se dosa-

gens quantitativas com correções específicas de background. Para

valores entre 50 e 500 ppm, os erros estimados são da ordem de 2%.

Para teores fora desse intervalo, é utilizada a técnica de dilu^

ção isotõpica (com "spikes" enriquecidos em Rb e Sr ), segun-

do técnicas descritas por Kawashita (1972).
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As amostras são atacadas quimicamente em "beckers"

de teflon.com HF e HC104 a quente, durante 12 horas. O Rb e o Sr

são,então.separados por passagens de solução em resinas do tipo

Dowex 50W-X8, 200-400 mesches em meio clorídrico. As análises es-

pectrométricas foram obtidas a partir da deposição em monofilamen

to e com adição de H,P0., utilizando-se de um aparelho Varian MAT

tipo TH5 de fonte sólida. Para as amostras mais recentes , já se

dispunha,no CPGeo,de um sistema de aquisição e processamento auto

mãtico, mediante um microcomputador HP9825B, acoplado "on line"

com o espectrômetro (K.Kawashita et ai. 1983).

Todos os valores da razão Sr /Sr foram normali-

zados para a relação Sr88/Sr88 = 0,1194. As demais constantes uti

lizadas nos cálculos foram (Steiger e JSger, 1977):

XRb = 1,42 x 10 11anos"1

(Rb85/Rb87)N - 2,5076 ^ 0,0037

0 Método Chumbo-Chumbo

As análises isotópicas por esse método foram efetu

adas em 24 amostras no Age Laboratory da Universidade de Oxford,

sob a coordenação dos Profs. S. Moorbath e P.N.Taylor em junho/

julho de 1984. As amostras foram levadas,pelo autor, já pulveriza-

das e ,a partir daí,foi seguida a rotina do laboratório inglês.Cer

ca de 200 miligramas de amostras são atacadas em bombas de Te-

flon com Hf concentrado. A separação do Pb ê realizada em mic.ro-

colunas de teflon com resina aniônica AG1X8,em meio-bromídrico Os

concentrados são depositados em monofilamentos de Rhenio,com a adi.

ção de ácido fosfórico e silica gel.

As medidas isotópicas de Pb foram obtidas em espec

trômetro automatizado, de fonte sólida, VG Isomass 54E. As técni

cos de representação gráfica e interpretação dos dados Pb-Pb, bem

como os cálculos,acham-se descritos em P.N.Taylor et ai. (1980) .

Os dados obtidos encontram-se relacionados no apêndice III.



.16.

O Método Vrânio-Chumbo

Foram estudadas cerca de 50 amostras de concentra

dos de zircões, esfenos e monazitas Todas as análises foram efe-

tuadas pelo autor .durante o ano de 1980 e início de 1981,no Labo-

ratório de Geoquímica Isotópica da Universidade de Montpellier II

na França,sob a orientação do Prof.Dr. J.Lancelot. Os resultados

obtidos encontram-se listados no Apêndice IV.

Cerca de 1 a 3 mg de zircões são dissolvidos em

bombas de teflon,em meio fluorídrico/a temperatura de 2009C. 0

urânio e o chumbo são separados em microcolunas preenchidas por

resinas aniônicas tipo Dowex AGlX8,de 200 a 400 mesh.de acordo

com o processo descrito por Tatsumoto(1970)e Manhes et ai.(1978).

O Pb foi depositado em um filamento simples de Rhenio com ácido

fosfõrico e silica gel. Para o urânio foi utilizado filamento sim

pies de oxido de tântalo. As análises isotópicas foram realizadas

em um espectrômetro de massa tipo CAMECA modelo TSN 2065 semi-au-

tomático, acoplado "on line" a um microcomputador. Os erros fo-

ram calculados de acordo com o programa desenvolvido por Ludwig
-9(1980). Os brancos variaram entre 100 a 200 10 g. A monazita foi

dissolvida usando as mesmas bombas utilizadas para os zircões,po-

rém em meio F^SO^. O esfeno foi dissolvido em beckers de teflon

com uma mistura de HF e HNOj.

As constantes de decaimento, utilizadas,foram as

recomendadas por Steiger and Jà*ger (1977):

A(238U) = 1,55125 x 10"10 anos"1

X(235U) - 9,8485 x 10"10 anos"1

3. Geologia Estrutural

A terminologia empregada e as técnicas utilizadas
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para a análise estrutural,em diversas áreas do Cinturão Dom Fe-

liciano.e em particular na região mapeada, são discutidas breve-

mente a seguir.

Nomenclatura das dobras

A terminologia básica,empregada na designação das

dobras, baseou-se em CR.Van Hise (1894) que reconheceu dois ti-

pos fundamentais de dobras: dobras paralelas, concêntricas ou

flexurais, e dobras similares ou de cisalhamento. As primeiras

possuem uma espessura,medida ortogonalmente *as superfícies ad

jacentes,sempre constante (dobras isópacas) enquanto que a espe£

sura medida paralelamente ao plano axial é sempre maior , confor

me se afasta da zona de charneira. Para as dobras do segundo

tipo, a espessura paralela ao plano axial ê constante e a espes-

sura ortogonal varia,decrescendo a medida que se afasta da char-

neira. J.C. Ramsay (1962 e 1967) aprimorou esses dois tipos fun-

damentais, estabelecendo uma classificação puramente descritiva. Ba

seia-se no comportamento das isógonas de mergulho, que represen

tam linhas que ligam os pontos de igual inclinação de duas su-

perfícies adjacentes. Através do comportamento das linhas isogô

nicas,pode-se determinar as relações entre os arcos interno e ex

terno de uma camada dobrada. J.C. Ramsay (1967) mostrou que exij>

tem 3 tipos fundamentais de dobras:

- dobras de classe 1 - a curvatura do arco inter

no é* sempre maior do que a do arco externo-,

- dobras da classe 2 - a curvatura do arco inter

no é igual a do arco externo\

- dobras de classe 3 - a curvatura do arco inteir

no é sempre menor do que o arco externo.

A terminologia acima referida foi empregada prin-

cipalmente no exemplo das amostras, sobre as quais foi efetua

do um estudo em detalhe da classificação e do mecanismo de defor
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mação atuante.

AnãlÍ8e Estrutural

0 objetivo da realização de uma análise estrutural

é o de se reconhecer as características geométricas das deforma-

ções a que uma região foi submetida. Para tal utilizam-se os ele-

mentos estruturais que permitem a visualização espacial dessas de

formações. Os dobramentos identificados são,então, caracterizados

em função de suas particularidades,tais como a atitude do eixo e

do plano axial da dobra, o estilo, sua simetria axial, o caráter

cilíndrico ou não de dobramento e outras feições adicionais.

0 conceito da superposição de estruturas é* basea

do no princípio de que materiais submetidos a um esforço podem

se dobrar e.se a natureza e orientação dos incrementos de deforma

ção mudarem, eles poderão ser redobrados com atitudes axiais dife

rentes das originais. Como na natureza o processo de deformação é

progressivo, ê possível que os corpos rochosos possam sofrer regî

mes alternados de esforços,dependendo de sua posição em relação "a

estrutura maior. Com isso são geradas feições de superimposição

que não são facilmente distinguíveis das produzidas por fases

distintas separadas no tempo (Hobbs et ai. 1976, Ramsay 1967).

0 termo fase de deformação (dobramento) deve ser

aplicado ao evento responsável pela geração, em um certo interva-

lo de tempo da história da deformação de uma região, de um conjun

to de estruturas,e não deve ser confundido com fase ou ciclo oro

gênicc que tem um significado cronoestratigráfico.

Os padrões de interferência, resultantes das super-

posições de dobramentos, são denominados de figuras de interferência

podendo ser caracterizadas em todas as escalas, desde regional a-

té o nível microscópico. Deve-se ressaltar que as dimensões das

estruturas superpostas devem ser proporcionais, para que as figu-

ras de interferência possam ser reconhecidas. A caracterização

dessas figuras no campo nem sempre ê tarefa fácil, pois deve-se consî
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derar que as formas bidimensionais geradas podem ter qualquer ori

entaçao espacial,e que a forma com que ela se apresentará no afio

ramento dependerá de sua intersecção com a superfície topográfi

ca.

J.C. Ramsay (.1962 e 1967) propõe um sistema de

classificação das formas resultantes da interferência de dois do-

bramentos superpostos que foi utilizado neste estudo. Essa classi_

ficação consta.basicamente,de três tipos fundamentais:

- Tipo 1: produz caracteristicamente um padrão co

nhecido como "caixa de ovos" ou "domos e bacias". £ produzido

pela intersecção de dois esforços com direções axiais transver-

sais;

- Tipo 2: conhecido como bumerangue" ou "cogumelo" .

Como no caso anterior, aqui também o redobramento dá-se com eixo

b2 cinemático, já que Ramsay (op.cit.) considera o segundo evento

como sendo um cisalhamento simples), oblíquo ao eixo do primeiro

dobramento. 0 aparecimento de uma interferência do tipo 1 ou 2 é

condicionado pela posição do plano axial do primeiro dobramento)

- Tipo 3: redobramento co-axial ou em "laços* Para

que esse tipo de interferência seja gerada é necessário que haja

uma coaxialidade entre os eixos dos dois dobramentos.

Os estudos estruturais em Santa Catarina, basearam-

-se nos conceitos anteriormente expostos. A cronologia relati-

va dos eventos foi elaborada no campo,utilizando-se para tal as

relações entre as diferentes superfícies que se cortavam (So, Sj,

S2'" com os números maiores indicando sempre as estruturas mais

jovens), bem como da caracterização da fase da dobra observada,re

alizada a partir da identificação da superfície dobrada e das e£

truturas menores a ela associadas.

Para o tratamento estatístico dos elementos plana

res e lineares,foi utilizado o diagrama de igual área de Schimidt

Lambert,com a representação estereográfica polar realizada sem-

pre no hemisfério inferior.
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III. COMPARTIMENTAÇAO TECTONICA

Na Figura 1 é apresentado um esboço geotectõnico

do sul-sudeste brasileiro, destacando-se quatro unidades tectôni

cas maiores: Porção Sul do Cinturão Ribeira, Terrenos Granulito-

Migmatíticos, Cinturão Dom Feliciano e a Bacia do Paraná. Ao pre

sente estudo interessam em particular os terrenos granulito-mig-

matíticos e o Cinturão Dom Feliciano.

1. Terrenos Granulito-Migmatíticos

Os terrenos granulito migmatíticos são constituí

dos,em sua maior parte,por rochas de médio a alto grau metamõrfi

co que.no Paraná e em Santa Catarina«afloram entre os Cinturões

Ribeira e Dom Feliciano, tendo sido,por esta razão, denominadas

por Y.Hasui e colaboradores (1975) de Maciço Mediano de Joinvil-

le. Apresentam uma complexa estruturação interna que pode, gros-

so modo, ser agrupada em duas unidades maiores: Maciço Marginal

de Curitiba e Cráton Rio de La Plata, o primeiro representan-

do os terrenos formados e ou retrabalhados no ciclo Brasiliano e

o segundo as áreas poupadas poT esse evento.

O Maciço Marginal de Curitiba (Campos Neto, em pre

paraçãoj englobaria os terrenos imediatamente a sul do Cinturão

Ribeira,apresentando como limite norte,nos estados de São Paulo

e Paraná,os falhamentos de Lancinha-Ribeira e Itariri. O falha-

mento de São Francisco do Sul separaria a porção costeira, que

pertenceria ao Maciço dos terrenos interioranos, que seriam inte-

grantes do CTáton Rio de La Plata. Regionalmente, ~o Maciço Margi_

nal de Curitiba é* constituído por gnaisses e migmatitos diversos,

com restos de cobertura metassedimentar afetados por intrusões

de granitõides, onde se destacam os núcleos ultrabasicos-granuli_

to-charnoquíticos de Pien, Serra Negra e Itatins. Esses núcleos

representariam terrenos menos afetados pelo intenso retrabalha-

mento que afetou todo o Maciço. Essa superimposição brasiliana é

caracterizada estruturalmente por resultados radiométricos em ro

chás metamórficas que se distribuem desde o ATqueano até o Prote
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rozóico Superior.

0 limite sul do Maciço Marginal é ainda impreciso

sob o ponto de vista geológico e geocronológico, sendo aqui sugeri,

do que o mesmo deva localizar-se nas proximidades de Pien, pois,

daí para sul,a migmatização brasiliana é cada vez menor, predomi-

nando associações granulíticas compatíveis com as observadas re-

gionalmente. Estas associações ocorTem.em particular,na região de

Luis Alves, onde foram incluídas por Kartmann et ai. (1979b) no

Complexo Granulítico de Santa Catarina. Entretanto, a presença de

rochas granitõides intrusivas e seqüências vulcano sedimentares

brasilianas.conferem a essa área,uma diferença marcante em rela-

ção aos terrenos situados mais a sul,onde, como já enfatizado, e£

sa atividade é inexistente. Haraly et ai. (iy82) indicaram na re-

gião de Corupá uma anomalia gravimétrica,endossando a sugestão

de Kaul (1980) de que essa aTea poderia representar um importante

divisor geotectônico. Entretanto,é opinião do autor que esse li-

neamento represente somente o limite sul da reativação brasiliana,

que teria afetado toda a porção norte do Cráton Rio de La Plata e

que a anomalia ali observada não teria,por exemplo, a importância

de um acidente geotectônico do porte de uma sutura entre dois blo

cos continentais. Para o autor,o limite sul do Maciço Marginal de

Curitiba seria gradacional envolvendo toda a área entre Pien e Co

rupá que representaria a zona de transição deste para o Cráton

Rio de La Plata (Cráton Luis Alves em Santa Catarina).

'* 0 Cráton Rio de La Plata recebeu esta denominação

em função de representar terrenos antigos de idade arqueana a pro

terozóica inferior poupados da superimposiçao termo-tectôr.ica bra

siliana,e que serviram de ante-país para a evolução do Cinturão

Dom Feliciano (Fragoso Cesar, 1980)* Esses requisitos são perfei-

tamente observados em Santa Catarina onde,mesmo nas proximidades

do cinturão brasiliano, as litologias do Complexo Granulítico que

o constituem, além de não terem sido aquecidas durante esse epi-

sódio, também não foram afetadas por rochas granitóides desse ci-

clo, feições estas comuns na porção gaúcha correspondente,que te-

ria, portanto, um comportamento típico de Maciço Marginal.
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Nesse quadro, os terrenos granulito- migmatíticos

mostrariam uma intensa migmatização brasiliana em sua porção nor

te,que decrescería para sul, até que,em Santa Catarina, esta tor

nar-se-ia inexistente na região limítrofe ao Cinturão Dom Felici

ano. Por esta razão é,aqui,sugerida a possibilidade dos terrenos

granulito-migmatíticos terem ocupado, como uma entidade única,

todo o espaço entre os dois cinturões e que.durante a evolução

brasiliana,sua porção norte ter-se-ia comportado como um Maciço

Marginal ao Cinturão Ribeira e sua porção sul como ante-país pa-

ra a evolução do Cinturão Dom Feliciano e, portanto, não tendo

sido afetada por este.

2. 0 Cinturão Dom Feliciano

Até recentemente,o quadro geotectônico do su-
deste brasileiro era interpretado dentro da evolução geral da o-
rogênese Brasiliana. Estudos mais recentes corroboraram as pri-
meiras sugestões acerca da idade do metamorfismo e da granitogê-
nese das faixas de dobramento.e os novos dados estruturais evi-
denciaram as vergências tectônicas desses cinturões. Apoiado neŝ
ses resultados, Fragoso Cesar (1980) definiu o Cinturão Dom Feli_
ciano nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, indivi-
dualizando-o da chamada "Faixa Ribeira".

Os terrenos pertencentes a esse cinturão mostram

um zoneamento metamõrfico marcante,com as porções mais internas

situadas a sudeste e uma vergência tectônica em sentido oposto,

para noroeste, contra o ante-país representado pelo Cráton Rio

de La Plata. As estruturas estão orientadas para NE com caimen-

tos preferencialmente para SE.

O mapa geotectônico (Anexo 1) apresenta uma seção

completa do Cinturão Dom Feliciano em Santa Catarina, que tem u-

ma largura de exposição de,aproximadamente, 13ü quilômetros, des_

de o litoral até a ante-fossa molãssica no seu limite norte, e

com os metassedimentos do Gnipo Brusque ocupando cerca de 40 kms

desse domínio. Pode-se verificar uma compartimentação tectônica
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interna ao Cinturão, caracterizada por associações litolõgicas

distintas que refletem seus diferentes ambientes geradores. Três

grandes domínios podem ser definidos.de sudeste para noroeste,sem

pre delimitados,entre si, por falhamentos e constituídos por ter-

renos granito-migmatíticos, coberturas metassedimentares do fa-

cies xisto verde a anfibolito, e supracrustais anquimetamõrfi-

cas, representando, respectivamente,os domínios interno, intermedi.

ãrio e externo (descritos em detalhe nos capítulos VI, VII e VIII).

O Domínio Interno distribui-se do litoral até o li_

neamento de Major Gercino, que representa importante zona de fa-

lhamento inverso,que o separa do domínio intermediário. £ caracte

rizado pela ocorrência regional de rochas granitõides foliadas, aŝ

sociadas a migmatitos,provavelmente representando zonas profundas

do Cinturão Dom Feliciano,agora expostas. Nesses terrenos não são

conhecidas exposições de rochas do embasamento como também são reŝ

tritas as ocorrências de tetos pendentes da cobertura supracrus-

tal (o melhor exemplo é dado pelos metassedimentos da Fm. Queça-

ba, na região homônima).

O Domínio Intermediário é caracterizado pela pre-
sença das rochas metassedimentares do Grupo Brusque, distribuídas
entre o lineamento de Major Gercino,a sul,e a borda alóctone do
mesmo grupo,a norte, cavalgando,na região frontal sudoeste,as li-
tologias do Grupo Itajaí e no restante os gnaisses da Faixa Ribei^
rão da Prata. O metamorfismo é do tipo bárico de baixa P/T, regio
nalmente no facies xisto verde a anfibolito, aumentando desde no-
roeste, onde predomina a zona da clorita, para sudeste onde atin-
ge paragêneses com andaluzita, granada e biotita. Si:- freqüentes
as intrusões de granitõides das Suites Valsungana e Guabiruba,
sendo,na primeira,comum a ocorrência de grandes maciços granodio-
ríticos foliados e,na segunda,pequenos stocks de granitõides isõ-
tropos. Em vários locais são observadas exposições de um embasa-
mento siálico com ortognaisses e migmatitos predominantemente nas
ocorrências da Serra do Cantagalo, de Presidente Nereu e da Faixa
Ribeirão da Prata onde, neste último tem-se uma marcante catada
se superimposta sobre rochas mais antigas e a presença generaliza
da de granitõides alaskíticos e quartzo diorito isõtropos.



.25

O Domínio Externo é caracterizado pelos metassedi-

mentos anquiraetamórficos do Grupo Itajaí,que preenchem a antefos-

sa molássica do Cinturão Dom Feliciano, instalada sobre as litolo

gias retrabalhadas da borda sul do Cráton Rio de La Plata. Trata-

-se de espesso pacote sedimentar, com predominância de turbidi-

tos, e que se encontra afetado pelas ultimas fases de dobramento

que atingiram o Grupo Brusque. Uma importante manifestação magmá-

tica de caráter ácido ocorre associada, iniciando-se na forma de

tufos e brechas vulcânicas,intercaladas nos metassedimentos e paŝ

sando, posteriormente, a diques e derrames riolíticos. A ativida-

de I finalizada pela intrusão do granito Subida.
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IV. O ANTE-PAÍS DO CINTURÃO DOM FELICIANO

O termo Cráton Rio de La Plata foi proposto por

Almeida et ai. (1973) para se refer i r a terrenos antigos, ex-

postos em diversas localidades da Argentina *e Uruguai. Frago-

so Cesar (1980) estendeu-o ao Escudo Sul Riograndense, incluin-

do também os terrenos de alto grau,aflorantes a norte do Grupo

I ta ja í em Santa Catarina. Esse mesmo autor reconheceu, no Rio

Grande do Sul,além das associações tipo "greenstone be l t s " englo

badas por terrenos granito-gnáissicas de a l to grau.extensas co-

berturas vulcano sedimentares b ras i l i anas , das quais somente os

"greenstones be l t s " não são conhecidos na porção cratônica cata-

rinense.

Para Santa Catarina, o autor comprovou a proprie-

dade do emprego do termo Cráton , com referência aos terrenos a

norte do Cinturão Dom Feliciano, por t r a t a r - s e de uma região estjí

vel desde o final do Proterozóico Infer ior , não aquecida durante

o evento bras i l i ano , conforme bem o demonstram as inúmeras data

ções efetuadas pelo método K/Ar, cujos resultados mais jovens a-

grupam-se significativamente no intervalo entre 2000 e 1700 mi-

lhões de anos (Figura 2) . Ainda para Santa Catarina, e de modo

similar ao observado no Rio Grande do Sul, pode-se comprovar te r

o Crãton Rio de La Plata atuado como ante-país para as defojr

inações do cinturão, que mostra ao menos em duas de suas fases de

dobramento uma clara vergência rumo ao cráton. Inúmeros empur-

rões evidenciam um deslocamento de massa em direção a essa re-

gião e s t i v e i , colocando os metassedimentos do Grupo Brusque so-

bre l i to logias do Grupo ItajaíFque já repousa sobre granulitos

do domínio cratônico.

1. 0 Complexo Granulítico de Santa Catarina

1.1. Característ icas gerais

Varias citações de rochas do facies granulito (Aj.
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buquerque et ai. 1971, Minioli 1972, Girardi et ai. 1974 e Hart-

mann 1976) precederam "a criação do Complexo Granulítico de Santa

Catarina (Hartmann et ai. 1979b) .empregada para as rochas me-

tamórficas do facies granulito e anfibolito que ocupam exten

sa área no norte de Santa Catarina.

Regionalmente são reconhecidas rochas gnáissicas
de origem orto e parametamorfica com restos preservados de ro-
chas metassedimentares (formações ferríferas, quartzitos) e íg-
neas (anortositos, gabros, piroxenitos e anfibolitos). Localmen-
te os corpos de ultramafitos evoluem para mega boudins até se
tornarem, como no caso da região de Barra Velha, a litologia
principal. Os gnaisses quartzo feldspãticos são as rochas predo-
minantes,sendo constituídos por quartzo e plagioclásio,tendo como
máficos o hiperstênio, hornblenda e a biotita titanífera. Ocasio
nalmente há,de modo subordinado, microclínio. Os acessórios co-
muns são zircão, apatita, rutilo e magnetita (Foto le).
A textura em geral é* gnãissica cataclãstica,localmente granoblãs^
tica. Os ultramafitos apresentam textura granoblástica (Foto lf)
tendo como minerais predominantes ortopiroxênio , diopsídio e
hornblenda. Subordinadamente aparecem plagioclásio e biotita.

A ocorrência conspícua do hiperstênio caracteriza-
ria ,regionalmente,o metamorfismo de alto grau (facies granulito
de Hyndmann 1972, zona regional do hiperstênio de Winckler 1977,
entre outros) que teria afetado o Complexo, precedendo um metei
morfismo igualmente regional do facies anfibolito e outro, locaH
zado em zonas de falha,do facies xisto verde. Essa evolução poli.
metamõrfica é* atestada por todos os estudos petrográficos efetua
dos da região (Minioli 1972, Hartmann et ai. 1979a .Moreira e Mari
mon 1980, Hartmann 1981, Silva e Dias 1981c,Silva 1984b) que, de
modo claro,reconhecem as paragêneses de alto grau e caracterizam
para as mais jovens uma origem a partir da retrogressão dos gra-
nulitos,

Uma derivação de rochas ígneas é, na opinião do
autor, a mais provável origem de grande parte das rochas do Com-
plexo, incluindo-se aqui os gnaisses quaTtzo feldspãticos e os
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ultramafitos. Além das evidências petrográf icas , tais como textu

ras ígneas preservadas e plagioclásios zonados, a principal indi.

cação de se tratarem de ortognaisses advem do comportamento geo-

químico dessas rochas que mostram-se muito homogêneas, com inúme

ros elementos indicando "trends" bem definidos; em relação a va-

riações do teor em silica, comportamento este mais afeito às ro-

chas fgneas. Outro indicativo da origem ígnea são as baixas ra-

zões Sr /Sr iniciais, obtidas na maioria das rochas estudadas.

1.2. Contexto Geolõgico-Estrutural do trecho Luis Alves -

Itajaí

No perfil da Figura 3a, estão representadas as ca-

racterísticas geológicas do trecho entre Luis Alves e Itajaí. Ba

sicamente seis associações litolõgicas podem ser individualiza-

das de NW para SE com: hiperstênio-gnaisses-quartzo-feldspãticos,

gnaisses e migmatitos bandados, biotita-gnaisses-quartzosos,bla£

tomilonito-augen-gnaisses{ além de protomilonitos-augen-gnaisses

e arenitos e conglomerados do Grupo Itajaí. Os quatro primeiros

pertenceriam ao Complexo Granulítico de Santa Catarina,do Cráton

Rio de La Plata e os dois últimos seriam respectivamente o emba-

samento retrabalhado e os sedimentos da Antefossa Molássica do

Cinturão Dom Feliciano.

Nos arredores de Luis Alves e até pouco a sul de
Rio Novo, as rochas granulíticas ali existentes mostram-se com as_
pecto variável, predominando hiperstênio-gnaisses-quartzo-felds-
pSticos de granulação média a grosseira e com coloração cinza me
dio. Ora são rochas maciças com uma incipiente foliação, ora são
bandadas com uma marcante foliação paralela às bandas gnãissícas,
alternando níveis gnãissicos com diferentes teores de quartzo e
minerais máficos, e bandas granoblasticas quartzo feldspãticas, £
lém de freqüentes lentes máficas. Quando a rocha é maciça,o as-
pecto migmatítico é ressaltado, com as porções quartzo feldspáti
cas caracterizando o leucossoma envolvente dos "schollens" máfi
co e ultramificos, que em vários locais mostram-se em típicas eŝ
truturas agmatíticas (Fotos la e lb). Intercalações métricas
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de corpos ultramáficos são observados, sendo,em geral, uma rocha

maciça, foliada,cortada por veios pegmatíticos de granitõides

quartzo feldspáticos a biotita e anfibólio. Veios pegmatóides.tar

dios"a foliaçâo, afetam localmente os gnaisses quartzo-feldspáti-

cos (Foto lc). Mesmo nessas rochas onde predominam plagioclãsios

anti a mesopertíticos podem ser observadas coronas <Je anfibólio

e biotita,envolvendo restos de piroxênio,o que sugere uma relação

genética entre essas rochas e o metamorfismo do facies granulito.

São frequentes,nas encostas dos morros, blocos e matacões arredon

dados conferindo xa região um aspecto semelhante aos terrenos gra-

níticos.

A sul de Rio Novo,até Escalvado,e apôs um contacto

por falha,predominam os gnaisses bandados migmatizados,que alter-

nam níveis decimétricos a métricos de gnaisses quartzo-feldspãti-

cos granoblãsticos,em geral rosados, com anfibólio-biotita-gnais-

ses, quartzitos, bandas anfibolíticas e localmente biotita - xis-

tos. 0 aspecto bandado é predominante a não ser na porção sul on-

de a migmatização é mais característica. 0 leucossoma é claro, consti-

tuindo, em geral,bandas quartzo-feldspáticas-tonalíticas, foliadas

que afetam o mesossoma gnáissico cinza médio a escuro. Cordões de

melanossomas de biotita e anfibólio desenvolvem-se no contato en

tre as bandas (foto ld) . Apôs um trecho coberto por aluviões recen-

tes, e observado um pacote de biotita gnaisses quartzosos (que in-

tercala ortoquartzitos e quartzitos micáceos, localmente a fuck-

sita) sotoposto a arenitos e conglomerados do Grupo Itajaí, dos

quais está separado por uma discordância angular e erosiva.

Nas proximidades da BR-101, ocorrem boas exposi-

ções de um blastomilonito augen gnaisse cinza esbranquiçado, com

porfiroblastos envoltos por faixas recristalizadas de quartzo e

anfibólio (Fotos lgeh). Essas litologias dão lugar, após conta-

to por falha de cavalgamento,a protomilonitos augen gnaisses ro-

sados e sericita quartzo xistos filoníticos, pertencentes*a Faixa

Ribeirão da Prata,que se constitui no embasamento do Cinturão Dom

Feliciano,retrabalhado no ciclo Brasiliano.
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Desta forma, são reconhecidas (Figura 3a) l i -
tologias relacionadas ao Cinturão Dom Feliciano e ao Cráton Rio
de La Plata. Para este último, sugere-se um zoneamento metamõrfi
co, com os terrenos do facies granulito predominando desde o nor-
te de Luis Alves até as proximidades de Rio Novo, daí para sul
expõem-se as l i to log ias do facies anfibol i to , ambas possivelmen
te relacionadas a um mesmo evento metamórfico. Além disso , é pos_
s íve l que os biotita-gnaisses-quartzosos correspondam "as porções
superiores dos gnaisses bandados, preservados da migmatização.

Regionalmente, e em particular no perf i l estuda-
do, é observada uma foliação que nas rochas maciças é incipiente
(chegando mesmo a ser de difícil identificação), mas que na maior par-
te das rochas é bem desenvolvida. Essa foliação Sn é,em geral,ca
racterizada pelo alinhamento paralelo dos minerais máficos.e cor-
responde ao bandamento dos n íve i s gnãissicos e dos migmatitos eŝ
tromãticos. Trata-se da única foliação reconhecida regionalmen-
te nessas rochas, não tendo sido caracterizada nenhuma f o l i a -
ção metamõrfica pretérita a e l a .

Na Figura 3b pode ser verificado o comportamento
geral da foliação Sn, observando-se nos biotita-gnaisses-quartz£
sos uma atitude muito regular com direções NE,e caimentos ao r£
dor de 50' para SE. Nos hiperstênio-gnaisses-quartzo - fe ldspát i -
cos e nos gnaisses bandados, a orientação NE é predominante , nas
com caimento para NW, sendo que nos primeiros os mergulhos são
moderados,passando a subverticais nos gnaisses bandados. Na Figu
ra 3c pode-se verif icar uma concentração máxima de Sn com a t i -
tude N30E/73NW e uma forte sugestão do dobramento regional Dn +
1 com eixo N30E/19*. Esse dobramento foi melhor caracterizado no
afloramento SCMB 172,em migmatitos da região de Escalvado. Nes-
se local é observada uma dobra métrica afetando o bandamento Sn
onde é observada uma xistosidade plano axial, caracterizada pelo
desenvolvimento de biot i tas e mais localmente anfibõlio. As medi_
das de Sn,efetuadas ao longo da superfície dobrada, indicaram
duas guirlandas Dn+1 que seriam produto de medidas efetuadas ao
longo de Sn no intrado e extrado da dobra. Ambas evidenciam o do
bramento ci l índrico dessa foliação com os polos da xistosidade
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Sn*l caindo sobre a guirlanda.que admite o eixo Bn+1 N41E/159. E£
te valor é bastante coincidente com o obtido regionalmente (Figu-
ra 3d). Ainda no aflorameito SCMB 172, e em posição lateral "a do-
bra analisada,foram efetuadas algumas medidas da foliação Sn+1 de
transposição e da própria superfície dobrada Sn,que tratadas em
separado, caracterizaram o dobramento Dn+1 com orientação NE e ei_
xo N31E/45» (Figura 3e).

0 fato de não ter sido observada nenhuma indicação
no trecho Luiz Alves-BR-101,de um dobramento posterior a fase Dn+
l,e a constância com que aparecem os vestígios dessa fase sugerem
que a mesma seria a única fase de dobramento regional que teria
afetado a foliação Sn. Entretanto, esse quadro estrutural, que
caracteriza uma foliação Sn, que não admitiria .regionalmente, uma
foliação pretérita,e que seria afetada por uma única fase de do-
bramento posterior, é no mínimo,surpreendente em se considerando
a inequívoca evolução policíclica desses terrenos, devendo repre-
sentar uma feição particular da evolução estrutural da região. E
bem provável que esse esquema, montado para esse perfil, não po£
sa ser aplicado regionalmente ao Complexo Granulítico de Santa Ca
tarina.

2. Geocronologia

0 estudo radiométrico do Cráton Rio de La Plata,
foi concentrado principalmente nos arredores de Luiz Alves por
já se conhecer, nessa região, algumas idades arqueanas ( Hartmann
et ai. 1979b). Nessa área foram efetuadas determinações adicionais
pelos métodos Pb-Pb e Rb-Sr em rocha total, U-Pb em zircões, es.fe
nos e monazitas, e K-Ar em biotitas e anfibólios.

As analises K-Ar indicaram idades entre 2,8 e 1,4

bilhões de anos, com um agrupamento significativo ao redor de 1,8

bilhões de anos. São resultados interpretados como indicativos.no

geral, do resfriamento do Ciclo Transamazônico. Essas cifras con-

firmam os valores anteriores (Minioli 19 72 e Hartmann et ai. 1979b)

e reforçam o fato desta área ter sido preservada da superimposi-
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ção termal do ciclo Brasiliano, particularidade esta única em to

da a porção sul oriental do Brasil. 0 histograma da Figura 2,mo£

tra o padrão contrastante dos valores K-Ar, obtidos em amostras

do Cráton e do Cinturão Dom Feliciano.

As determinações Rb-Sr anteriores evidenciaram i-

dades entre 2,7 e 1,8 b.a. (Hartmann et ai. 1979b, Kaul e Teixeî

ra 1982). As primeiras, ainda que de modo preliminar, foram refe

ridas por esses autores ã época do metamorfisino do facies granu-

lito. Neste trabalho foram efetuadas duas outras isõcronas, uma

delas em granulitos do trecho entre Blumenau e Indaial, indican-

do idade de 2,2 b.a. (Figura 4c). Já a segunda, em migmatitos a

sudeste de Luis Alves (Figura 4e) apresentou, para um único afio

ramento, idade de 2,8 b.a. para os mesossomas, e nos leucossomas

um valor de 1,9 b.a.. Essas idades transamazônicas, apesar das
87 86

baixas razões Sr /Sr iniciais, são interpretadas como produto

da superimposição desse ciclo sobre rochas mais antigas, as

quais em muitos locais teriam sofrido uma anatexia com conseqlien
87 86

te geração de migmatitos. As baixas razões Sr /Sr iniciais se

riam decorrentes do fato dessas rochas apresentarem teores bai-

xos em Rb e altos em Sr, com uma razão média Rb/Sr da ordem de

0,02, comum para os terrenos granulíticos de idade arqueana, em-

pobrecidos era Rb.

0 método U-Pb em zircões forneceu, com exceção de

alguns valores K-Ar da região de Barra Velha, os resultados mais

antigos obtidos no Cráton. Esse estudo concentrou-se em dois a-

floramentos no trecho entre L. Alves e Itajaí, tendo sido data-

dos os granulitos quartzo feldspáticos (Figura 4a, Fotos la, b e

c) e os migmatitos estromáticos (Figura 4b, Foto ld). Em ambos

os casos, a origem arqueana dessas rochas é indicada pela posi-

ção e pelo grau de discordância dos zircões em relação â curva

Concórdia. H possível, entretanto, que as idades dos interceptos

superiores, respectivamente de 2,40 e 2,87 b.a., não tenham uma signi

ficação geológica precisa pois, curiosamente, em ambos os afloramen

tos não foram observadas as idades transamazônicas evidencias pelos mé

todos Rb-Sr e K-Ar nas mesmas rochas. Uma explicação possível teria a

de que o evento Transamazônico, apesar de gerar migmatitos, não teria

sido suficientemente forte para rejuvenescer completamente os zir-
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cões, provocando,entretanto, o desequilíbrio isotopico verificado.

É, port an to, provável que a posição atual dos zircões seja uma combi_

nação de sucessivas modificações introduzidas pelos episódios que

atuaram na área .devendo ser interpretada dentro de um polígono de cri

ses (Alegre 1967) com vértices próximos a 2,2;'2,6 e maior do

que 3,0 b.a.. Uma indicação de atuação do evento Transamazônico é

fornecida pelo esfeno da amostra SCMB 172, que apesar da imprecisão,

pois o ponto se situa acima da curva Concórdia (perda de U?),forne

ceu uma idade convencional da ordem de 2,1 b.a.. Após o evento ter

motectônico Transamazônico,os zircões teriam sofrido,por difusão,

uma perda contínua do Pb radiogênico até atingirem a posição atu

ai. Igualmente difícil é a interpretação dos interceptos inferio-

res, pois em ambos os casos os valores obtidos são mais jovens do

que as idades K-Ar. Para os granulitos (SMCB 174) foi analisado um

único cristal de monazita que forneceu a idade de 0,57 b.a.. Tal

valor é atribuído a um evento de retrometamorfose hidrotermal, lo-

calizado, do facies xisto verde e de baixa temperatura , que teria

gerado além da monazita muito epídoto.

As análises Pb-Pb em rocha total foram efetuadas

em um único afloramento de granulitos quartzo-feldspáticos,na eida

de de Luis Alves. Trata-se de um gnaisse bandado (SMCB 110 3, Fo-

tos la-c) onde podem ser observados três tipos litológicos predomi.

nantes: hiperstênio-granulitos foliados, bandas e "schollens" mãfi

cos igualmente foliadas e bolsões quartzo-feldspãticos pegmatóiòes

e isótropos. A isócrona Pb-Pb efetuada não apresentou uma boa dis-

persão nas abscissas,com uma concentração dos valores Pb /Pb

ao redor de 16, introduzindo,desta forma,uma grande imprecisão na

determinação da idade. 0 resultado de 2,1 b.a.,apesar do erro ele-

vado da ordem de 25% (2o), reforça .entretanto, a importância do ei

cio Transamazônico na evolução geológica da região, É, todavia, o

fato dos 16 pontos analíticos representantes das diferentes lito-

logias se alinharem sobre a mesma reta (Figura 4d ) , sugerindo deŝ

ta forma uma contemporaneidade,ou até mesmo uma cogeneticidade en-

tre essas rochas, o elemento mais interessante obtido com o estudo

dos isõtopos do Pb. Outra indicação importante foi fornecida pe-

lo alto valor do Uj (U /Pb ), da ordem de 8,9 que indica clara

mente que essas rochas não teriam sido incorporadas "a crosta nessa
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época, confirmando .assim as indicações obtidas pelos métodos Rb-

Sr e U-Pb de uma idade originalmente arqueana para as mesmas.

3. Evolução Tectõnica

0 volume de dados disponíveis demonstra.de maneira

clara, que o Complexo Granulítico de Santa Catarina teve uma evolu-

ção policíclica e polifasica. Esses dados, ainda que em número não

suficiente para definir, de modo preciso, toda a história geológica

desse segmento cratônico, permitem que se esboce um quadro evolu-

tivo regional

A idade da integração ã crosta,do material ígneo o-

riginal, que após um metamorfismo do facies granulito viria a se

constituir no litotipo regional predominante, é ainda imprecisa. O

valor de 2,8 b.a. (U-Pb em zircões e Rb-Sr em mesossornas de migma-

titos) deve ser entendido como a idade mais jovem possível para e£

sa diferenciação. A época do metamorfismo granulítico é igualmente

imprecisa, sendo sugerido o intervalo entre 2,6 e 2,2 b.a. (Rb-Sr

em rocha total) como o mais provável. £ possível que o pico do me-

tamorfismo de facies granulito tenha se dado há 2,4 b.a. (U-Pb em

zircões) e que este evento tenha sido seguido por um metamorfismo

de idade transamazonica (Rb-Sr em rocha total e K-Ar em minerais),

que foi o responsável regionalmente por uma retrogressão das para-

gêneses gxanulíticas ao facies anfibolito ,bem como pelo desenvolvi-

mento da xistosidade e do bandamento observado nas rochas do Com-

plexo. Nesse modelo,o evento Transamazonico apresentaria um zonea-

mento, sendo mais intenso a sul, inclusive com geração de migmati-

tos ,e mais brando a norte, onde se manifestaria através de retrabâ

lhamento dos granulitos da região de Luis Alves.

Uma hipótese alternativa seria a de se atribuir ao

Transamazonico também o metamorfismo de facies granulito, com o fa-

cies anfibolito podendo representar o estádio final de equilíbrio

de um metamorfismo progressivo de alto grau,ou então um evento

taTdio do mesmo ciclo. Neste caso o zonearaento metamorfico teria

sentido inverso ao sugerido na hipótese precedente, com a região



de L. Alves representando as porções anidras que atingiram um fa-

cies granulito, enquanto que, mais a su l , o teor em água seria maior,

com conseqllente geração de migmatitos em facies anfibolito .

Após o término dos fenômenos relacionados ao ciclo

Transamazônico, a região estabilizou-se,caracterizando-se,a par-

t i r de então, uma entidade geotectônica co.n afinidades cratogêni-

cas. Essa calma foi perturbada somente no final do Proterozõico

Superior, quando sua borda sul sofreu o reflexo do desenvolvimen-

to do Cinturão Dom Feliciano, com reativações localizadas ao lon-

go de falhas e fraturas, e instalação da Antefossa Molássica do

Grupo I ta ja í .

0 quadro abaixo representa uma síntese da evolu-

ção aqui proposta. Ele deve ser entendido como uma interpretação

preliminar de dados geológicos e geocronológicos não conclusivos.

Fenômeno Características Idade (b.a.)

Magmatismo precursor

Metamorfismo regio-
nal de facies granu
lito

Metamorfismo regio-
nal de facies anfi-
bolito

Estabilização tectô
nica

Reativações locali-
zadas

Provável acresção em diferentes oca-
siões de material do manto *a
crosta. Constituição das associações
bimodais.

Metamorfismo regional de facies gra-
nulito e anfibolito. Desenvolvimento
das paragêneses a ortopiroxênio^ Ex-
pulsão dos elementos incompatíveis
(Th.U, Rb, K...).

Metamorfismo regional de facies anfi
bolito com migmatização e desenvolvi
mento do bandamento gnáissico (Sn) é
instalação de veios e bolsões pegma-
tõides terminais. Redobramentos Dn+L

Alçamento e resfriamento regional su
geridos pelas determinações radiome-
tricas K-Ar em micas.

Retrometamorfismo em facies xisto
verde, localizado em zonas de falha,
com desenvolvimento de processos }ü
drotermais. Evento de curta duração
e baixa temperatura.

> 2,6

2,4 + 0,2

2,1 + 0,1

1,8 + 0,1

0,6 + 0,1
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V. NüCLEOS DE EMBASAMENTO

1. Generalidades

Várias ocorrências de núcleos de embasamento do Cin

turão Dom Feliciano,são conhecidas em toda sua extensão. São ro-

chas siãlicas com exposição de gnaisses de provável origem Tgnea,

e de composição tonalítica a granodiorítica. Sua identificação , em

relação às rochas do Cinturão,é feita em função de características

estruturais, metamõrficas , geocronológicas e geoquímicas.

São em numero de três as exposições principais, com

os migmatitos a sul de Camboriú representando as exposições mais

internas, os gnaisses de Tirivas II próximos a Presidente Nereu

em posição intermediária;e as rochas ortognáissicas e cataclásti-

cas da Faixa Ribeirão do Prata as mais externas. Esta última repre

sentaria,em grande parte,um retrahalhamento de rochas da borda sul

do Cráton Rio de La Plata.

Em todos os núcleos foram obtidas idades radiométri

cas pré-brasilianas com valores Transamazônicos ou mesmo mais antî

gos. Outro elemento em comum é o valor da razão Rb/Sr que, apesar de

mais alta, é compatível com os resultados observados em gnaisses do

Complexo Granulítico de Santa Catarina e francamente . diferentes

das razões conhecidas no Cinturão Dom Feliciano.

2. Migmatitos da Serra do Cantagalo

2.1. Características geológicas e estruturais

A sul de Camboriú, no Morro do Boi, trecho da Serra

do Cantagalo cortado pela BR-101,tem-se boas exposições de rochas

migmatíticas representantes do embasamento do Cinturão Dom Felicisi

no, afetadas por um granito cinza claro, inequigranular, a duas mi-

cas e sem foliação, integrante da Suite Guabiruba,de idade brasiH

ana.
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Nos migmatitos que constituem esse embasamento,

predomina um mesossoma cinza médio, granoblastico, de composi-

ção granodiorítica a anfibolio que, juntamente com um leucosso-

ma quartzo feldspãtico branco, evidenciam estruturas migmáticas

diversas (predominam as do tipo estromãtico dobrada). São fre-

qüentes "schollens" de anfibolitos de tamanhos diversos.

0 bandamento estromático Sn é" uma estrutura pré-

-brasiliana onde verifica-se dobras apertadas, isoclinais, com

a foliação S-, plano axial. Esse bandamento está intensamente d£

brado pelas fases brasilianas, com o desenvolvimento de dobras

isoclinais, onde tem-se, nos níveis mãficos, uma reorientação

das dobras isoclinais, onde tem-se, nos níveis máficos, uma reo

rientação das micas, plano axialmente a essas dobras. Tais es-

truturas são observadas ao longo de todo o perfil da Serra de

Cantagalo (Figura 5a), onde a estrutura maior é* uma grande sin-

forma da 2a. fase brasiliana, com orientação axial S36W/11*. 0

fato desse dobramento ser cilíndrico sugere que o mesmo tenha

encontrado a superfície S, em posição subhorizontal.

0 estereograma da Figura 5b mostra, de maneira

clara, que os planos axiais e a xistosidade S^ (a ele paralela)

acompanham o comportamento da superfície Sn, evidenciando que

ambos foram redobrados conjuntamente. A superposição da fase 3

é* caracterizada pela dispersão traduzida nos polos das superfjf

cies dobradas pela fase 2, tendo orientação axial S47E/47». No

campo, esta fase é verificada em inúmeros afloramentos, mostrari

do-se em dobras normais com uma clivagem plano-axial, que afe-

ta as foliações precedentes.

2.2. Geocronologia

Foi efetuado um estudo radiométrico nesses migmja

titos, sendo obtida a idade de 2,59 +_ 0,35 bilhões de anos, a-

través de uma isócrona Rb/Sr em rocha total (Figura 5c, Ponto

39). Esse valor é interpretado como representativo da idade de

formação desses migmatitos, e demonstra uma idade proterozóica

inferior a Arqueana para o embasamento do Grupo Brusque.
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Uma única idade K/Ar em biotita do mesmo afloramen

to, datado pelo método Rb/Sr, indicou um valor de 604 +_ 8 m.a., su-

gerindo que essa área foi aquecida a,pelo menos,300*C .durante a

evolução brasiliana. Esse fato concorda com as observações de teir

reno.com essas rochas apresentando um acentuado comportamento piás

tico com dobramentos por "ecoulement", e onde a própria superfí-

cie dobrada se introduz no plano axial das dobras que as afetam.

Nesse contexto, o granito que se introduz nesses migmatitos ê in-

terpretado como originário da fusão dessas rochas em zonas profun

das. Um elemento adicional que corrobora essa hipótese é* o fato

do granito de Nova Itália,que tem as mesmas características, ter

demonstrado,através da tipologia e do comportamento isotrópico

dos zircões,ser um granito crustal, palingeneticamente oriundo

de rochas do embasamento do cinturão.

3. Ortognaisses de Presidente Nereu

3.1. Características geológicas

A leste de Presidente Nereu, ocorre pequena exposi.
ção de rochas ortognáissicas,que foram definidas por Trainini et
ai. (1978), como Complexo Metamõrfico Migmático Indiferenciado. E£
tas rochas estão em contato tectônico com as litologias do Grupo
Brusque e expõem-se em vales profundos ao longo dos rios.

São rochas de composição quartzo dioríticas - grano-
dioríticas,maciças a bandadas, em geral com textura granoblásti-
ca. Ocorre, de forma generalizada, uma porfiroblastese feldspática
rôsea, bem como granitos róseos, igualmente foliados. Todo o conjun
to mostra uma orientação marcante, em grande parte de origem catji
elástica. £ comum essas rochas se apresentarem intensamente epido
tizadas.

As características litológicas e estruturais dessas
rochas permitem que se faça uma correlação entre elas e as obser-
vadas na Faixa Ribeirão da Prata, podendo,a ocorrência do Presi-
dente Nereu,representar a exposição mais a sudoeste dessa mesma
Faixa.
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3.2. Geocronologia

Foi efetuada uma isõcrona Pb-Pb,em rocha total,que

indicou uma idade de 2,39 ^0,1 bilhões de anos (Figura 5d) . Nes-

sa isõcrona foram utilizadas seis amostras,de um mesmo afloramen-

to, de um ortognaisse quartzo diorítico do facies anfibolito,que a

presentava alguma sericitização dos plagioclásios e ligeiro fra-

turamento dos minerais. Adicionalmente, foi,também, analisado um

gnaisse granodiorítico de um afloramento proximo.

A idade obtida, com ótima qualidade analítica, re-

força a hipótese da existência de um embasamento siálico antigo,

sob os metassedimentos do Grupo Brusque. 0 valor de 2,39 b.a. está

situado próximo ao limite Proterozõico Inferior-Arqueano, devendo

representar a época do metamorfismo do facies anfibolito, conforme

já comentado. 0 alto valor do ul (de 8,61) indica que esse ma-

terial já teria uma atividade crustal em época anterior â idade

obtida, reforçando,consideravelmente,a interpretação de uma colo-

cação do material ígneo, provavelmente no Arqueano, com posterior

metamorfismo há 2,4 b.a. atrás.

4. Faixa Riboirão da Prata

4.1. Considerações geológicas e estruturais

A Faixa Ribeirão da Prata foi definida por Borba e
Lopes (1983) como uma zona de intensa granitogênese, constituída
por gnaisses, granitos de anatexia, riolitos, rochas piroclásti-
cas, cataclasitos e metassedimentos. Ela seria uma redefinição da
proposta inicial de Silva e Dias (1981c) que consideravam essa zo-
na como produto de um rejuvenescimento de rochas do Complexo Gra-
nulítico de Santa Catarina, através de processos de cisalhamento
desenvolvidos ao longo de grandes•zonas de falhamentos transcor-
rentes.

No presente trabalho,essa Faixa é considerada como
resultante de um retrabalhamento das litologias do complexo Granu
lítico na borda sul do Crãton Rio de La Plata, com intensa produ-
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ção de granitos e dioritos isôtropos. 0 seu desenvolvimento vincu

Ia-se ao início do Ciclo Brasiliano, relacioi v.do-se con grandes

falhas inversas, com sentido de deslocamento de sudeste para noro-

este que, reativadas no final da orogênese, colocariam o Grupo

Brusque sobre as litologias da Faixa Ribeirão da Prata e esta so-

bre os sedimentos do Grupo Itajaí.

Os perfis da Figura 6, referem-se a Faixa, na re-

gião entre o Grupo Itajaí e os raetassedimentos do Grupo Brusque.

Em ambos, a terminação sul do Grupo Itajaí faz-se por arenitos ar

coseanos, maciços, bordo, com intercalações de tufos ácidos esver

deados a violáceos. Estes,após uma falha inversa,são sobrepostos

por gnaisses retrabalhados cinza escuro, maciços, que estão afeta-

dos por granitos rôseos, alaskíticos, faneríticos , equigranulares,

médio a grosseiros, isõtTopos e geralmente bastante fraturados.

São,também comuns, dioritos cinza escuros,maciços, não foliados,

com facies porfirítico.

No perfil do rio Garcia, após uma falha inversa

com algumas dezenas de metros de espessura, a Faixa Ribeirão da

Prata é capeada pelos metassedimentos do Grupo Brusque,que tem,em

posição basal, um conjunto de quartzitos e quartzo xistos com pe-

quena intercalação de um nível microconglomerático monomítico, com

seixos de quartzo leitoso, passando,então, para sericita xistos prateados.

No perfil do rio Gaspar,o contato sul da Faixa es-
tá mascarado pela colocação de um granito alaskítico,róseo e isó*
tropo. Corpos semelhantes a este,juntamente com um quartzo diori-
to a plagioclásios róseos, isótropos.afetam os metassedimentos. Es_
tes últimos são constituídos,na base ,por ortoquartzitos maciços,
quartzitos finos placóide.s e quartzo xistos, com intercalações
restritas de quartzitos passando a metarritmitos com níveis de
quartzitos feldspáticos e sericita xistos alterados. Após um tre-
cho com rochas ígneas intrusivas, voltam os metassedimentos com xi£
tos pelíticos finos,esverdeados.e metagrauvacas alterados, que têm,
em posição basal, xistos maciços finos, muito foliados.com pontua-
ções de quartzo e de feldspatos róseos.milimétricos (meta - rioli-
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tos?). Esses metassedimentos definem duas calhas sinformais ten-

do como superfície dobrada uma foliação de "stTain slip" Sy defi

nindo dobras normais D3 com ligeira vergência para noroeste.

Na parte sul do perfil do rio Garcia entra-se no

domínio da Suite Valsungana, representada por um biotita grani-

to porfirõide, branco a rosado, com megacristais centimétricos

de microclina numa matriz grosseira com biotita, quartzo e pla-

gioclásio. Esse granito mostra-se foliado com a xistosidade mos-

trando-se em diferentes atitudes.

Os granitos róseos alaskíticos que afetam a Fai-

xa Ribeirão da Prata, bem como os que cortam o Grupo Brusque são

aqui relacionados no contexto regional ã Suite Subida (discutida

mais adiante) , sendo muito parecidos com o litotipo representati_

vo dessa Suite que ocorre no alto curso do rio Itajaí cortando

os sedimentos do Grupo Itajaí.

4.2. Geocronologia

Dispõe-se somente de duas determinações K-Ar para

toda a Faixa Ribeirão da Prata. Uma delas em anfibólios extraí-

dos de um ortognaisse (Ponto 43 no Anexo 1) que não mostra si-

nais de cataclase podendo, portanto, representar uma área poupa-

da do retrabalhamento, a idade obtida foi de 1823 _+ 27 m.a.. Es-

se valor é* interpretado como resfriamento do ciclo Transamazôni-

co e indica que essa área, apesar da proximidade dos metassedi-

mentos do Grupo Brusque, não teria sido aquecida suficientemen-

te durante o Brasiliano para permitir escape de argônio.

A outra amostra, uma biotita neoformada durante o

processo de cataclase indicou a idade de 708 _+ 11 m.a. (Ponto 42

no Anexo 1). A rocha é um protomilonito - augen gnaisse, no con

tato (por falhamento inverso) da Faixa Ribeirão da Prata com o

Complexo Granulítico, que nesse local forneceu em anfibõlio 2,8

b.a.. Esse dado reforça a conclusão anterior de que a
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arca não foi aquecida regionalmente durante o Brasiliano, mas que

teria sofrido um intenso retrabalhamento,localizado nas zonas de

falha.

E* provável que o valor de 708 milhões de anos re-
laciona-se a idade dos falhamentos e, por conseguinte, do desen-
volvimento da Faixa Ribeirão da Prata. Esta cifra estaria em acojr
do com a idade máxima,estimada para a sedimentação do Grupo Ita-
jaí (ver adiante), que preencheria uma calha instalada,em parte,so
bre as litologias da Faixa. E* possível,também, que este valor da-
te o início do processo de subducção, ao qual a Faixa poderia es-
tar relacionada.
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VI. DOMÍNIO INTERNO - COMPLEXO GRANITO MIGMATÍTICO

1. Generalidades

A porçio interna do Cinturão Dom Feliciano, conj;

titui-se do Complexo Granito-Migmatítico. Eqüivale a uma redefi-

nição do Complexo Metamórfico Migmatítico de Trainini et ai.

(1978) , tendo como limites sul e oeste os sedimentos da Bacia

do Paraná. A zona de Falha Major Gercino faz seu limite norte

com os metassedimentos do Grupo Brusque. Sua porção oriental a-

tinge a região litorânea onde divide com as rochas granitóides

intrusivas as exposições de rochas cristalinas que ocorrem em

meio aos sedimentos costeiros.

Por se tratar de uma região com nítido predomínio
de rochas de mesozona, com granitóides e migmatitos afetados por
diversas suítes granitóides tardias, Trainini et ai. (op.cit.) e
Fragoso Cesar et ai. (1982) a consideraram como raiz de um arco
magmático.

2. Complexo Granito-Migmatítico

0 termo Granitóides Foliados, está sendo emprega-
do para se referir as rochas granitóides, em geral com estrutu
ras migmatíticas e sempre com uma xistosidade bem definida que,
abstraindo-se dos granitóides isótropos tardios, se constituem
na litologia predominante do Complexo Granito-Migmatítico. Nes-
ses granitóides migmatíticos o material leucossomatico, ê sem dú
vida, o constituinte preferencial não sendo possível a cartogra
fia, nesse nível de detalhe, de áreas onde a percentagem da me-
sossoma superasse o primeiro. Esse leucossoma tem composição pre
ferencialmente quartzo monzonítica, coloração cinza clara; é gra
noblãstico e inequigranular a porfirítico, com megacristais cen-
timétricos de feldspatos brancos a rosados, localmente granatí-
fero. A foliação é sempre facilmente identificável, localmente
de origem cataclástica, e sendo paralela ao bandamento conferi-
do a rochas por veios quartzo feldspáticos esbranquiçados folia-
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dos, tardios ao leucossoma regional (Foto 5d).

0 mesossoma (paleossoma) mostra-se restrito, ge-

ralmente observado em estruturas tipo "scbollens" tendo como li-

totipos principais anfibolitos, hornblenda gnaisses e biotita

gnaisses xistosos. Subordinadamente ocorrem gnaisses calcossili_

cáticos, gnaisses porfiroblásticos e quartzo xistos feldspát^

cos. Esses paragnaisses, poderiam representar a supra- estrutura

do cinturão, talvez equivalentes em posição mais interna do Gru-

po Brusque, e preservados da anatexia que teria gerado as rochas

granitóides foliadas que os encaixam.

0 perfil elaborado entre Barra do Rio dos Bugres

e Rio das Antas (Figura 7a) no sudeste de Rancho Queimado mostra

em toda sua porção inicial um predomínio dos granitóides migmatí

ticos descritos acima. Próximo a Barra do Rio dos Bugres, essas

rochas são cortadas por um granito róseo, grosseiro, equigranu

lar, alaskítico e isótropo. Mais adiante e após uma mega estrutu

ra antiformal esses migmatitos, são novamente afetados por um

granito cinza a rosado, isotropo que mostra freqüentes veios a-

plíticos rosados. Esses granitóides fazem parte da Suite Pedras

Grandes e o último corta também os dioritos e quartzo dioritos

que predominam na porção noroeste do trecho estudado. Estes são

rochas cinza escuro a preto, maciças, isõtropas, localmente por-

firíticas que apresentam enclaves de ortognaisses porfiroblásti-

cos cinza médio e grosseiros. Os dioritos, por analogia com os

que ocorrem na região de Rio do Matias devem pertencer a Suite

São Pedro de Alcântara.

A foliação no leucossoma é a principal e em ge-

ral a única feição planar observada nessas rochas. Nos mesoss£

mas essa mesma foliação é uma superfície S2 de transposição ou

"Strain-Slip" que afeta uma xistosidade pretérita (SI) que local_

mente está dobrada tendo-a como plano axial. Verifica-se em esc<i

Ia de afloramento que a foliação no leucossoma está perturbada

por dobras amplas, quase cilíndricas, tardias, com orientação a-

xial S32E/lb* (B4) e que a antiforma medida ao longo de todo o

perfil delineia uma estrutura cilíndrica com eixo B3, S85W/10* ,

(Figura 7b).
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A foliaçio regionalmente observada nos granitõides

migmatíticos ê correlacionada ã S2 do Grupo Brusque. Em função

desse elemento estrutural bem como das idades radiométricas obti-

das, essas rochas são posicionadas como tardias a primeira fase

ou mesmo sincrõnicas ã segunda, e geneticamente relacionadas ao

importante encurtamento crustal ocorrido nessa época.

3. Enclaves Metassedimentares

Dentro do Domínio Interno podem ser observados dois

grandes enclaves de rochas metassedimentares que através de conta

to por falha estão embutidos nas rochas granitõides regionais.

Essas rochas foram reconhecidas por Trainini et ai. (op. cit.)que

as denominaram de Formação Queçaba, correlacinando-a ao Grupo

Brusque onde estariam em posição de topo, acima portanto da Forma

ção Botuverá.

Neste trabalho admite-se que essas rochas poderi-

am, representar equivalentes "flyshoides" e em posição mais inte£

na, da supraestrutura metassedimentar do Cinturão Dom Feliciano.

Sua preservação da intensa erosão a que toda essa região foi sub-

metida dever-se-ia ao fato de ocuparem duas calhas tectônicas.

Foram feitas observações somente na cunha oeste,en

tre Barra do Rio dos Bugres e Rio do Cubatão, este último a oeste

da localidade de Queçaba. Neste trecho pode-se observar um pacote

sedimentar constituído preferencialmente por pelitos, siltitos e

grauvacas, que submetido a um roetamorfismo de facies xisto verde

inferior, produziram ardosías, quartzitos e sericita-quartzo xis-

tos. Filitos prateados carbonosos, metaritmitos e metagrauvacas,

são também freqüentes.

A coluna litoestratigráfica elaborada ao longo do

perfil acima, sugere que os filitos carbonosos e rítmicos estari-

am em posição basal com os últimos preferencialmente sobre os pri

meiros. Estes passariam gradualmente em direção ao topo, com o au

mento na importância dos níveis quartzosos, aos sericita- quartzo
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xistos, metagrauvacas e quartzitos micáceos que predominam na po_r

ção norte do perfil. Ainda na porção norte um corpo de quartzo dî

orito, isõtropo, cinza meio equigranular e com uma largura mínima

de 10 metros secciona os metassedimentos com direção aproximada

N15E.

A superfície preferencial dos metassedimentos é" u-
ma foliação SI que è* paralela a ligeiramente oblíqua ao acamada-
mento So (Foto 3h). Ela encontra-se, de modo generalizado, cortei
da por uma clivagem S2 que evolui localmente para uma foliação
de "strain slip" (Foto 3i). Nota-se em praticamente todos os
afloramentos uma clivagem de crenulação que afeta todo o con
junto.

Na análise estrutural efetuada com os dados obti-

dos ao longo do trecho entre Barra do Rio dos Bugres e Rio Cuba-

tão pode ser verificado (Figura 7c) que as superfícies S, e SQ

estão afetadas por um dobramento cilíndrico, com orientação N39E

/50ç (B2). Esta dobra é" caracterizada no campo como uma mega-e£

trutura sinformal com caimento para nordeste, evidenciada pela

distribuição das superfícies S^ e admitindo uma superfície S2 pl£

no axial. Essa fase ê retomada por um redobramento posterior com

orientação 46/34* (B3), conforme sugerido no estereograma pela

dispersão da foliação S^ e dos eixos B2.

4. Geocronologia

O estudo geocronologico nos granitóides foliados,
concentrou-se no trecho entre Santo Amaro da Imperatriz e Barra
do Rio dos Bugres. Foram realizadas análises Rb-Sr em rocha to-
tal, U-Pb em zireões e esfeno além de K-Ar em minerais isolados.

0 resultado U-Pb obtido em um único afloramento de
um granitõide foliado (SCMB208, Ponto 9 no Anexo 1) indicou uma
idade de 620 +_ 16 milhões de anos (Figura 8c). Foram analisa-
dos um concentrado de esfeno e quatro de zireões. Estes últi-
mos, apesar de discordantes, concentraram-se próximos ao intersep_
to superior, sendo a idade interpretada como de cristalização
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dos zircões em épocas próximas "a idade de colocação do corpo .
Esse resultado descaTta a possibilidade desse granitõide migmatí
tico representar o retrabalhamento de rochas antigas, reforçando
a hipótese do mesmo ter sua origem ligada a anatexia de metasse-
dimentos do Cinturão.

Os dados Rb-Sr em rocha total (Figuras 8a e b) a-
través das razões Sr /Sr obtidas, sugerem,igualmente,uma ori-
gem não mantélica para essas rochas. 0 valor de 0,720 é compatí-
vel com os observados para os granitóides crustais. A própria
mineralogia, que não raro encontra-se a duas micas e com granada,
reforça essa hipótese. As idades obtidas, seja na isócrona do a-
floramento SCMB 10 (Figura 8c, ponto 8), ou mesmo, na isócrona
de referência (Figura 8b, Pontos 7,8 e 9), indicaram valores de
624 _+ 21 e 650 ^_ 24 milhões de anos, perfeitamente compatíveis,
dentro do erro analítico, com a idade U-Pb. Já as idades K-Ar cor
roboram o padrão geocronológico brasiliano, indicando valores en
tre 550 e 600 milhões de anos, referindo-se ao resfriamento das
porções internas do Cinturão.

Quanto'a Formação Queçaba, não se dispõe,no momen

to.de análises radiométricas, sendo seu posicionamento,no Brasi-

liano, efetuado indiretamente através das correlações geológicas

com o Grupo Brusque.
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VII. DOMÍNIO INTERMEDIÁRIO - GRUPO BRUSQUE

1. Generalidades

Carvalhq e Pinto em 1938 referindo-se a filitos,
quartzitos e calcários da região de Brusque criaram a denomina-
ção de Série Brusque posteriormente redefinida como Grupo Brus-
que por Schulz et ai. (1969 e 1970) que acrescentaram aos metas-
sedimentos os granitos do tipo Guabiruba e Valsungana.

Trainini et ai. (1978) mantiveram a denominação

de Grupo Brusque mas distinguiram os granitos em duas suites.SiJL

va e Dias (1981a) propuseram o abandono dessa designação litoes-

tratigráfica e definiram o Complexo Metamõrfico Brusque. Apesar

da inadequação do termo "Grupo" Brusque, para referir-se a ro-

chas metamórficas polifasicamente deformadas, sem uma seção ti-

po , essa denominação também será aqui utilizada em função da mei>

ma já estar consagrada na terminologia geológica local.

0 Grupo Brusque ocorre segundo uma faixa com cer-

ca de 40 km de largura, separado em duas porções pelo granito

Valsungana. Limita-se a sul com os terrenos granito-migmatíticos

através da faixa milonito-blastomilonítica linear de Major* Gerei

no. A norte é balizado em quase toda sua extensão pela Faixa Ri-

beirão da Prata, com sua porção noroeste cavalgando Grupo Ita-

jái. Sua fronteira oeste é delimitada pelos sedimentos da Bacia

do Paraná que o recobrem em discordância, É constituído preferen

cialmente por metassedimentos representados por meta-pelitos , m£

tapsamitos e meta-carbonãticas com intercalações de calcossilicjí

ticas e metabásicas, estando regionalmente no facies xisto verde

a anfibolito de metamorfismo.

2. Características Litoestratigráficas e Estruturais

As considerações litoestratigráficas que serão a-
qui apresentadas são preliminares e baseiam-se no mapeamento de u
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ma área restrita e em inúmeros perfis litológico-estruturais efe-

tuados transversalmente às exposições do Grupo Brusque. Todo em-

pilhamento litoestratigrafico sugerido usa como referência uma fo

li ação S2 que é, regionalmente, uma superfície de transposição

dentro da qual se paralelizam as estruturas anteriores, sejam as

de origem sedimentar - S«, sejam as superfícies estruturais pretè*

ritas - S,. De maneira análoga, as espessuras apresentadas foram

medidas ao longo dos perfis e devem ser entendidas como espes-

suras aparentes, indicativas da possança da unidade.

2.1. Observações na região entre Botuverá e Ribeirão do
Cinema

A região entre Botuverá e Ribeirão do Cinema foi
escolhida para um estudo litoestratigrafico e estrutural do Grupo
Brusque por representar o trecho onde esses metassedimentos estão
melhor expostos e também por estes se apresentarem menos afetados
pelo magmatismo. Várias características litológicas previamente
conhecidas , tais como a ocorrência das rochas vulcânicas máfi-
cas e a grande quantidade de rochas carbonáticas também foram de-
cisivas para essa escolha.

Os estudos de semi detalhe efetuados no trecho a-
cima permitiram que fosse elaborado um mapa geológico preliminar
para essa região. Os depósitos aluvionares recentes foram em qua-
se sua totalidade fotointerpretados, sendo poucas as observações
de campo. Nas coberturas sedimentares da Bacia do Paraná foram e-
fetuados alguns perfis na região do Ribeirão do Cinema que evideii
ciaram a ocorrência marcante de siltitos rítmicos turbidíticos
com intercalações de níveis de diamictitos próximos a base. Seu
posicionamento no Grupo Itararé de idade paleozóica superior foi
emprestado de trabalhos anteriores.

Nesse mesmo mapa (Anexo 2) estão representados um
dique de rocha alcalina e vários corpos de granitóides intrusivos
no Grupo Brusque. 0 primeiro é um pequeno corpo de alcali sienito ,
maciço, isótropo e com fenocristais de feldspatos potlssicos euhe
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dricos róseos que se destacara numa matriz fina, cinza azulada.Es

se corpo foi posicionado tentativamente no Mesozóico por analo-

gia com as idades dos demais corpos alcalinos do sudeste brasi-

leiro. Os corpos granitõides, em número de quatro, são igualmen-

te intrusivos nos metassedimentos. Desenvolvem uir. metamorfismo

de contato com formação de andâlusita e cordieritas sincrônicas

a tardias a superfície de transposição S2 (Fotos 2f e 3e). São

en geral granitos a biotita e muscovita, isótropos, inequigranu-

lares com facies porfirõide ou a megacristais brancos de feldspji

to potássico. No ribeirão das Águas Negras, além dos tipos aci-

ma descritos, foi igualmente observado um granito cinza claro a

muscovita, isõtropo, com cerca de 20 metros de exposição, e com

xenõlitos de micaxistos centimétricos. Todos esses corpos foram

correlacionados a Suite Granitôide Guabiruba e devem representar

uma anatexia profunda destes metassedimentos, quando da segunda

fase de deformação.

Litoestratigrafia

Litoestratigraficamente o Grupo Brusque é compos-

to, nessa região, por três seqüências distintas com as unidades

vulcânicas e carbonãticas (Seqliência Rio da Areia) ocupando uma

posição de topo em relação as unidades psamo-pelíticas (Seqüên

cia Ribeirão do Agrião). Em posição litoestratigráfica indefini-

da têm-se as unidades pelito-psamíticas a areno-pelíticas da Se-

qüência Botuverá que, entretanto, observada na região de Brus-

que, cerca de 30 quilômetros a nordeste, mostra-se concordante-

mente sob filitos e sericita quartzo xistos correlacionáveis a

Seqüência Ribeirão do Agrião (Figura 13a), podendo talvez repre-

sentar as unidades basais das duas seqüências anteriores.

A Seqüência Rio da Areia engloba as unidades situa
das no topo do Grupo Brusque que ocorrem de Ribeirão do Ouro pa-
ra sudoeste, até" perder-se sob a bacia do Paraná, onde aflora ao
longo dos vales mais profundos. Configuram quatro unidades que
incluem a quase totalidade dos sedimentos carbonáticos do Cintu
rão Dom Feliciano em Santa Catarina.
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raidades de Ribeirão do Cinema. Compõe-se predominantemente de ro-

chas vulcânicas mãficas a ultramãficas com termos filoneanos e ex

trusivos. São observados metabasaltos variolíticos a amigdaloi-

da.s, metaperidotitos, e metatufos básicos. Transformações a clo-

rita xistos e tremolita xistos são comuns. Intercalam subordinada

mente rochas sedimentares como clorita quartzo xistos, calco clo-

rita xistos e sericita xistos. As rochas vulcânicas dessa unidade

serão discutidas em detalhe no capítulo IX.

Unidade Psamo - Pelito Carbonãtica Superior (PSbcs): ocorre ime-

diatamente abaixo da unidade anterior sendo constituída preferen-

cialmente por metamargas, calcoxistos e possantes lentes de meta

calcãreos e metadolomitos maciços de coloração cinza medio a

preta. Mostram freqüentes júyeis^ de microbrechas e pontuações

de quartzo recristalizado, indicando um ambiente sedimentar mari-

nho agitado com retrabalhamentos, de possível caráter sub-litorâneo.

Subordinadamente são caracterizados metassiltitos rítmicos, seri-

cita xistos e metarenitos que ocorrem intercalados em meio ãs ro-

chas carbonáticas. Várias ocorrências de rochas metabásicas folia

das foram observadas afetando preferencialmente as rochas carboná_

ticas. As melhores exposições dessa unidade são observadas no Ri-

b.̂ iião dos Polacos (afluente da margem esquerda do Ribeirão do Ou

ro)e no trecho entre o Ribeirão Figueiras e o sítio do Sr. Delab£

neta,na porção NW da folha de Aguti.

Unidade Quartzitica (PSbq): constitui-se de cristas alinhadas,ia

cilmente identificáveis nas fotos aéreas,bem como no terreno e

se posicionam entre duas unidades carbonáticas. Trata-se de orto-

quartzitos maciços, foliados, esbranquiçados e sacarõides, com

porções vítrjas (recristalizadas) irregulares e de contato difu-

so. Intercalam í.íveis quartzíticos micãceos e feldspãticos, bem

como quartzo mica xistos listrados com bandas quartzíticas e mica

ceas esverdeadas. Essa unidade constitui os morros da região de A

reia Alta retratados na foto 2i.

Unidade Psamo Pelito Carbonãtica Inferior (PSbai): tem suas melh£

res exposições _ap_ longo do Rio da Areia, no trecho entre Areia Al̂

ta e Barra do Areia, que a ser.ciona obliqua;;'ente. É igualmente

bem exposta no perfil entre as cabeceiras do Ribeirão Jnferni-



nho até Barra do Areia (Anexo 2). Como na unidade carbonática M,

perior, predominam metamargas bandadas e calcoxistos com lento

espessas de calcários e dolomitos maciços. Em proporção menor 1» »

rém expressivas, ocorrem sericita xistos prateados c scdosos cl

rita xistos, quartzo xistos e quartzitos. Duas .ocorrências de r »

chás vulcânicas (PSbciv) associadas ao nível de sericita xisto»

prateados foram cartografadas. Uma delas, no Ribeirão do Inferiu

nho próximo ao sítio do Sr. Delabeneta corresponde a um metaba-

salto maciço e a outra, na região de Areia Alta, umu metaultra-

básica que localmente mostra veios ricos em asbesto com cristais

maiores que 20 centímetros de comprimento.

A Seqtlência Ribeirão do Agrião delineia cm posi-

ção basal uma mega-estrutura sinformal que, em grande parte, é

constituída pelas unidades sedimentares da Seqllência RJO <J<I

Areia, que estratigraficamente lhe está acima. E* constituída pre

ferencialmente por sedimentos sílticos a síltico-pelíticos com

uma significante contribuição arenosa, e agrupados cm três unida

des litoestratigráficas.

Unidade Psamo Pelitica (PSbpl) : tem suas melhores exposições nos

excelentes cortes da estrada que corre paralela ao Rio ltaiaí Mi

rim no trecho entre Rio do Ouro e Barra do Areia. Há um acentua-

do predomínio de sericita xistos e sericita clorita xistos cinza

azulados, finos, que microscopicamente mostram uma mincralogia a

base de sericita (muscovita) e quartzo, e tendo subordinadamente

alguma biotita, em geral cloritizada. Ha um micro bandeamento o-

riginado na deformação e metamorfismo da segunda fase, com alter

nância de bandas submilimétricas sericíticas e bandas quartzosas

(foto 2c). Intercalam níveis de quartzo xisto e lentes centimé-

tricas de quartzitos.

Unidade Psamitica (PSbs) : ocupa posição intermediária dentro da

Seqüência Ribeirão do Agrião sendo composta predominantemente

por quartzo xistos e quartzo sericita xistos. Em gera] são ro-

chas finas, maciças ou não, que intercalam níveis pel fticos ri-

cos em "boudins" de quartzo leitoso. Subordinadamente ocorrem

lentes métricas quartzíticas e níveis de meta-ritmitos centimé-

tricos.
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Unidade Ps amo Pelito Rítmica (PSbr) : pode ser observada, nos per

fis do Ribeirão do Agrião, Ribeirão Lajeado e na regiãc do Ribei

rão Cristalina. Apresenta em posição basal um conjunto de fili-

tos rítmicos que passam rumo ao topo a um predomínio de metarit

mitos que alternam bandas milimétricas a decimétricas de metape-

litos e metassiltitos arenosos (Foto 3g). Associado a es-

se pacote rítmico estão as ocorrências de wolframita de Ribeirão

do Russo. Nas proximidades do Granito do Lajeado (PSsg,x essa uni

dade mostra um incremento no metamorfismo sendo comum c desenvol

vimento de biotita, até o surgimento de andaluzita, sin a tardi

S2, já próximo ao contato com o granito (foto 3e).

A Seqüência Botuverá é constituída pelas unidades

que ocorrem a sul da cidade que lhe empresta o nome e apresenta,

em relação as duas seqüências anteriores, uma sedimentarão elás-

tica dominante. Trata-se de rochas metassedimentares que mostram

paragêneses minerais dos facies xisto verde alto a anfibolito.su

perior portanto ao metamorfismo xisto verde (zona da clcrita)que

foi caracterizado nas seqüências precedentes. O contato desta se

qüência com as anteriores é sempTe tectônico, produzido por fa-

lhamentos de alto ângulo (canto SW) ou então por falhamento in-

verso, impedindo desta forma seu posicionamento estratigráfico.

Unidade Pelito Psamitiea (PSBmq): pode ser observada ao longo da

estrada SC48 entre Águas Negras e Botuverá. £ constituíc.i por

biotita muscovita xistos e quartzo xistos que intercalar: quartzi

tos e granada muscovita xisto. SubcTdinadamente ocorrem níveis

quartzíticos maciços e, mais localmente, bandas calce<silica-

tadas.

Unidade Pelitica (PSbgx) : predominam granada biotita r.;:scovita

xistos e granada biotita xistos que incluem bandas de biotita

xistos. São rochas com tons cinza e superfícies sedosas onde se

destacam as granadas. Quando alteradas adquirem tons vermelho

forte. Intercalam em posição basal, calco granada micaxistos ,cin

za azulado e maciços. Esporadicamente ocorrem bandas qu.irtzíti-

cas decimétricas.

Unidade Pelito Arenosa (PSbmx): na porção superior ocorren fre-

qUentes intercalações de rochas calcossilicaticas em meie a uma

alternância métrica de granada muscovita xistos e quartzit^ mica-



.61.

ceos que passam rumo a base, a um predomínio de granada muscovita

xistos.

Unidade Areno Pelitica (PSbqx): Mostra típica alternância rítmica

centimétrica a métrica de granada muscovita xistos com quartzitos

micáceos granatíferos que ocorrem em geral alterados e exibindo,

como as unidades anteriores, uma forte tonalidade avermelhada. In

tercalam lentes métricas de ortoquartzitos maciços ou placoides.

Na região de Figueiras predominam os níveis de quartzitos micá-

ceos granatíferos que estão afetados por um dos poucos diques de

diabásio que cortam o Grupo Brusque no trecho estudado.

A coluna litoestratigrafica (figura 9) sintetiza

as descrições efetuadas acima. E marcante que, em se considerando

a SeqUência Botuverã como basal, tem-se, rumo ao topo, uma nítida

diminuição da fração grosseira com conseqUente aumento dos compo-

nentes mais finos, até atingir-se uma sedimentação química onde

predominam os níveis carbonãticos. Uma espessura da ordem de 12

quilômetros foi obtida diretamente sobre os cortes geológicos, con-

siderando-se para tal a somatória das espessuras de cada unidade

medida nos locais onde estas se mostravam mais espessas. Esse va-

lor deve ser considerado somente como um indicativo da ordem de

grandeza da pilha metassedimentar do Grupo Brusque, após o encur-

tamento e tranformações metamórficas impostas pelas duas primei-

ras e principais fases de deformação. Por outro lado, a região e£

tudada não representa uma seção completa deste Grupo.

As observações regionais obtidas nos perfis geoló

gicos descritos anteriormente, somadas as informações do trecho

Botuveri-Ribeirão do Cinema permitiram a elaboração do quadro li-

toestratigrãfico da figura 10. A leitura desse quadro sugere que

a sedimentação do Grupo Brusque teve início com o preenchimento

de uma calha onde nas bordas norte e sul ter-sc-ia uma sedimenta-

ção mais arenosa (Seqüências Gaspar Alto e São João Batista) com

vulcanismo associado que passaria rumo ao centro para uma alter-

nância de ritmos arenosos e pelíticos (SeqUência Botuverã)• Em po

sição intermediária ocorreriam os termos pelito-psamíticos da se-

qllência Ribeirão do Agrião. Na região central e no topo ter-se-ia
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a Seqüência Rio da Areia onde predominariam termos pelito-caibono

sos com níveis arenosos e vulcanismo bisico-ultrabásico associa-

do.
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Principais Traços Estruturais

A orientação regional predominante no Grupo Brus-
que é NE, paralela ao alinhamento dos corpos granitoides e aos
contatos geológicos mais importantes. Essa é" também a direção da
principal foliação observada nessas rochas, caracterizada como u-
ma superfície S£ de transposição.

No trecho mapeado pode ser caracterizado, como

será visto mais adiante, uma evolução polifásica com quatro fases

de dobramentos superpostos. Destas, as mais evidentes a nível de

campo são as dobras da segunda e terceira fase. Esta última é res-

ponsável por grandes estruturas antiformais e sinformais , normais

ou com caimento para noroeste, fato geralmente evidenciado por

dobras parasitas. A nível de afloramento desenvolve ,em geral,uma

crenulação que pode evoluir para um "strain slip" ao longo da su-

perfície S, As fotos 3d e 3g e as figuras 15f, 15g e 15h mostram

bons exemplos dessas dobras.

Os cortes geológicos inclusos no mapa do anexo 2,
evidenciam uma grande estrutura sinformal da fase 3 que dobra re-
gionalmente a superfície Sy de transposição. Os estereogramas das
figuras lia, lib e llc efetuados em estruturas menores nos flan-
ços dessa megadobra indicam respectivamente orientações axiais
S11W/54*. S46W/20» e N50E/30» (subordinadamente S51W/11»). Em to-
dos esses casos o dobramento é cilíndrico admitindo uma superfí-
cie S, plano axial com posição subvertical, com exceção do Ribei-
rão do Agrião (porção NW da área mapeada) onde esta tende a ser
subhorizontal. Em vários desses estereogramas percebe-se uma disper
ção das superfícies S, influenciadas pela quarta fase de defor-
mação que tem orientação axial preferencial para SE: S65E/52* ;
S35E/64; S50E/34? eN68W/60* (figura llc).

Ao longo do perfil Barra do Areia - Ribeirão do
Cinema efetuado na porção mais sudoeste do Grupo Brusque, já em pajr
te recoberto pelos sedimentos da Bacia do Paraná (figura 12a), po
de ser observado entre Barra do Areia e Areia Alta boas exposi-
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ções da Unidade Psamo Pelito Carbonatica Inferior que mostra a re

petição por três vezes de metaraargas na base, sericita quartzo

xisto e ortoquartzitos no topo. 0 primeiro nível inclui metamar-

gas cinza com estTatos de 2 a 10 cm de espessura, calco xistos

muito foliados maciços, calcários violãceos finamente laminados

e outros branco-leitosos, maciços com aspecto porcelânico e inter

calações menores de sericita xistos. Níveis de calcários maciços

ocorrem desde centimétricos a espessos bancos explorados comerci-

almente.

£ possível que essa repetição não seja sedimentar

e sim produto de dobramentos D2 fechados com vergência para noro-

este. Foram observadas algumas dobras parasitas, porém em número

insuficiente para definir esse dobramento. De qualquer forma, tra

ta-se de um expressivo pacote de rochas carbonáticas.

Entre Barra do Areia e pouco a sul de Areia Alta

a foliação principal é uma S2 de transposição ou de "strain slip"

mais localizadamente uma S-. de fluxo, nos níveis carbonáticos

mais maciços. O conjunto de atitudes de S2 mostra um dobramento

cilíndrico D, com orientação axial Bj construído de N75E/26* que

é coincidente com os eixos B2 medidos (Figura 12c). São freqüen-

tes dobras parasitas D2 que sugerem uma vergência para noroeste

de todo trecho norte do perfil.

Nas metabásicas da subunidade Ribeirão do Cinema

a foliação principal é também uma S2 de transposição evidenciando

freqüentemente charneiras da superfície Si dobrada. Nas intercala

çoes de metapelitos vê-se "barras de quartzo" e "mullions" descon

tínuos alinhadas segundo L2, o mesmo ocorrendo com as estruturas

fusiformes de imiscibilidade de líquidos magmáticos. A estrutura

maior é uma antiforma D,, cilíndrica com orientação N52E/359 (Fi-

gura i2b).

Os sericita xistos próximos a confluência do Rib ei.

rão do Agrião com o Rio Itajaí e também as rochas carbonáticas da

pedreira Votorantim, localizada no Ribeirão do Ouro, foram objeto

de uma análise estrutural por causa das características es-
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truturais desses afloramentos,bem como pela qualidade de suas ex-

posições.

Na pedreira de calcários dolomíticos do Grupo Voto

rantim,dentro da Unidade Psamo Pelito Carbonática Inferior ocor-

rem boas evidências da superposição de dobramentos que afetam o

Grupo Brusque. Trata-se de calcários escuros, maciços com níveis

dolomíticos mais claros e intercalações de metamargas bege, cal-

coxistos esverdeados igualmente maciços e sericita xistos com

veios milimétricos descontínuos de quartzo. Inúmeros "sills" de

metabásicas que chegam até 20 metros de espessura , distribuem-se

por toda a pedreira.

A foliação paralela ao acamadamento é uma S^ de

transposição que mostra-se afetada por mega dobras da fase 3 com

vergência para noroeste (foto 3a) • Exibem freqüentes raízes de

dobras Dĵ  e D2 (figuras 15a, 15b e 15e).A lineação Lj, observada na

superfície S, pela intersecção da clivagem de crenulação S,, tem

atitude preferencial S46W/8*. Foi caracterizada na parte sul da

pedreira uma interferência D3/D7 ^ue resultou em mega dobra côni-

ca com abertura de 75' e caimento para SE (figura lie). A orienta

ção do eixo B2 construido é S77E/48.

Nos sericita xistos da Unidade Psamo Pelítica da

Seqliência do Ribeirão do Agrião, foram observadas belos exemplos

de interferência entre kincks D, conjugados (fotos 2a e 2b). No

estereograma construído com dados coletados em um único afloramen

to pode-se verificar (figura lld) que a superfície Sj dobrada ci-

lindricamente pela fase 3 admite um eixo Bj construído S25W/509

que é bastante proximo da concentração dos eixos B, medidos, que

se encontram dispersos ao longo da superfície S* plano axial . 0

outro conjunto de kincks que igualmente afeta a superfície S2 -

provavelmente representa o ramo abortado do sistema conjugado é

pretérito ao anterior que predominou , sendo por este dobrado de

maneira cônica com a geratriz caindo sobre a superfície S, ante-

rior, caracterizando,desta forma,sua deformação nessa fase.
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2.2. Aspectos Regionais

As observações efetuadas no trecho entre Botuverá
e Ribeirão do Cinema, discutidas anteriormente, serviram de base
para as principais conclusões apresentadas neste trabalho concer
nentes a litoestratigrafia e as características estruturais do
Grupo Brusque. Elas se mostraram regionalmente válidas sendo re-
conhecidas em vlrius perfis efetuados em outras localidades on-
de metassedimentos equivalentes foram analisados.

Os perfis efetuados ao longo do Rio Gaspar e nos

trechos entre Guabiruba - N. Itália e S.J. Batista - Tijipiõ com

pletam uma seção transversal e contínua de todo o Grupo Brusque

em sua parte central. No primeiro foram examinados os metassedi.

mentos da porção setentrional, e no último foi estudado o segmen

to a sul do batólito Valsungana, já no trecho Guabiruba-Nova Itá

lia foram observadas as rochas nas imediações de Brusque.

0 perfil Gaspar Alto apresentado na Figura 6, já

foi abordado durante a discussão da Faixa Ribeirão da Prata, sen

do constituído basicamente por um conjunto de quartzitos, quart-

zo xistos e metaritmitos. Na porção sudeste predominam metagrauv_a

cas e metavulcânicas ácidas. A foliação principal è* uma S? que

desenha megadobras geradas óurante a terceira fase de dobraroento

do cinturão.

Perfil Guabiruba-Nova Itália

Na cidade de Guabiruba e em seus arredores ocor-
rem bons afloramentos de um biotita granitóide grosseiro com me-
gacristais de feldspato microclínio branco numa matriz grossei-
ra com quartzo, biotita e plagioclásio(como constituintes prin-
cipais). A foliação e marcante, regular e definida também pelo a-
linhamento dos megacristais apresentando uma orientação preferen
ciai N65E/35NW (Figura 13b). São freqllentes veios quartzo felds-
páticos isótropos igualmente grosseiros, com espessuras variá-
veis em torno de 10 cm.
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Após um trecho com cerca de 2 km de aluvião tem-se

um conjunto de sericita xistos maciços que intercalam quartzo

xistos finos e quartzitos. Esse pacote volta a ocorrer na cidade

de Brusque onde inclui termos mais pelíticos com filitos seriei

ticos cinza prateados com bandas de filitos grafitosos cinza es-

curos. Em núcleo de uma antiforma tem-se um outro pacote, mais

grosseiro, onde predominam sericita quartzitos, quartzo xistos e

lentes quartzíticas. A sul da cidade, logo após um novo trecho de

aluvião tem-se um pacote de biotita muscovita xistos com inter-

calações freqllentes de quartzitos maciços a micãceos que está so

breposto a um pacote mais espesso de biotita xistos (localmen

te a granada) e com forte impregnação por oxido de manganês (Fi

gura 13a).

O contato do granitóide Valsungana com o Grupo

Brusque é claramente intrusivo sendo observado um endurecimento

dos xistos nas bordas do granito e veios deste cortando os metas-

sedimentos. Desde o contato até a localidade de Águas Ciai as são

comuns enclaves e xenólitos de biotita xistos dentro do corpo gra

nítico. Este é um biotita (muscovita) granito porfiróide mineralo

gicamente semelhante ao outro corpo da mesma Suite Valsungana ob-

servado na localidade de Guabiruba e descrito no início do per-

fil. Na localidade de Nova Itália é observado um stock de um bio-

tita granito isótropo cinza médio, que nitidamente corta o Grani-

to Valsungana e que possui xenólitos do mesmo e dos metassedimen-

tos do Grupo Brusque.

É possível que os sericita-xistos e quartzitos fi-

nos que ocorrem a norte de Brusque representem uma seqüência me-

tassedimentar diferente dos micaxistos e quartzitos que aparecem

desde o sul dessa cidade até o contato com o granitóide Valsunga-

na. Provavelmente os primeiros representam a continuidade nessa a

rea da Seqllência Ribeirão do Agrião sendo que os demais seriam

correlacionaveis ã Seqüência Botuverá. No caso dessas considera-

ções virem a serem confirmadas, o perfil Guabiruba-Nova Itália tra-

ria solução ao problema pendente da indefinição litoestratigrafica

da Seqllência Botuverá na área homônima, atribuindo-lhe uma posição
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basal a Seqüência Ribeirão do Agrião.

Em quase todos os afloramentos estudados pode-se

verificar que a superfície principal é uma segunda foliação que

transpõe uma xistosidade pretérita (S^). Essa superfície S2

mostra-se ao longo do perfil, com atitude média N55E/ subverti-

cal (Figura 13c), que é afetada por dobras cilíndricas normais,

em geral com uma superfície de crenulação Sj paralela ao plano

axial com orientação B, construído de N60E/24* (Figura 13d).Con

cordante com os valores medidos. Uma orientação secundária pode

ser obtida com mesma direção da anterior, porém com caimento mo

derado em sentido oposto. A ligeira dispersão dos eixos Bj raedi_

dos é atribuída em parte às características desses dobramentos,

mas principalmente ao fato desta fase deformacional já encon-

trar rochas previamente dobradas e portanto com superfícies em

diferentes orientações espaciais. Verifica-se igualmente uma

dispersão dos polos de S2 e S3 reativados por um dobramento D4

com orientação N21/53* que se manifesta a nível de afloramento

por uma crenulação S4.

As poucas medidas de S^ mostram-se dispersas em

meio aos polos das superfícies S2 ocoriendo igualmente uma boa

concordância entre as lineações L2 (Sj/S^ e eixos B2 com os

eixos Bj corroborando as sugestões observadas em inúmeras este-

reogramas de uma coaxialidade entre essas fases.

Perfil Águas Frias - Indaiã

Como foi apresentado anteriormente o Grupo Brus-

que é separado em duas áreas distintas pelo batólito do Grani-

tõide Valsungana. As rochas da porção sul constituem a seqUên-

cia São João Batista que no trecho do perfil entre Indaiá e Â-

guas Frias mostra a seguinte coluna: em posição basal ocorrendo

em núcleo de uma antiforma na parte central do perfil e também

em sua borda noroeste já junto ao granito de Nova Trento, tem -

se um pacote de quartzitos brancos acinzentados placõides a ma-

ciços que passam transicionalmente para quartzo xistos. Os míca

xistos do topo são pelíticos e mostram intercalações de quartzo
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xistos, metarritmitos centimétricos e metabásicas xistificadas

(Figura 14a).

0 contato sul do Grupo Brusque é marcado pela zo

na de falha de Major Gercino que nas proximidades de Tijipiõ

tem características de falha inversa, com mergulhos de 20 a 60»

para SE, com uma movimentação para noroeste e colocando os gra-

ni tói de s do Complexo Granito-Migmatítico sobre os metissedimen-

tos. Essa falha desenvolve uma zona de cataclase com cerca de

1.000 metros de largura onde são observados milonitos a blasto-

milonitos, estes últimos representados por augen gnaisses com

cristais de feldspato estirados (com 1 a 2 centímetros) e quart

zo flaser numa matriz cinza fina milonítica. A foliação cata-

clãstica S c orienta-se para NE com mergulho médio para sudeste

e os porfiroclastos de feldspato mostram um estiramento prefe

rencial Lc, com caimento para leste, cerca de 45» oblíquos a fo

liação Sc (Figura 14d). A foliação S é uma feição superimposta

a uma superfície pré-existente que nas faixas protomiloníticas

pode ainda ser observada e onde desenvolve uma lineação NE de

intersecção.

A sul da zona de falha e logo após pequeno trecho
com aluviões tem-se um granito rõseo isõtropo alaskítico que a-
feta um granitoide cinza, levemente foliado com esparsos mega-
cristais de feldspato branco mostrando enclaves microgranulares
de composição intermediária. Esse granitoide parece cortar ou-
tro, mais a sul, que é constituído por um granito grosseiro fo-
liado, com pouco máfico; e com megacristais centiroétricas de
feldspato róseo numa matriz grosseira preferencialmente quartzo
feldspãtica.

Na outra extremidade do perfil os metassedimen-
tos são intrudidos pelo. Granito Nova Trento de suite Guabiruba que
é um biotita granito cinza médio equi a inequigranular, isótro-
po, com facies a duas micas e facies mais rosados e que faz con
tato por falha com o Granitoide Valsungana. Este último mostra sem
pre megacristais de feldspato branco, ocasionalmente rosado,e com
2 a 4 centimetros de tamanho (chegando até 6 centímetros). Em
geral a foliação é evidente ocorrendo, entretanto, porções com
alta concentração de megacristais onde o granitoide torna-se i-
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sôtropo (Foto 5c).

A superfície principal que se encontra dobrada é

uma foliação S2 de transposição, dificilmente caracterizada nos

níveis quartzíticos. A estruturação é conferida por sucessivas

sinformas e antiformas D,, amplas, normais e cilíndricas com ori-

entação axial S55W/6*. Essas dobras são mais apertadas para sudes^

te onde nas proximidades da falha de Major Gereino formam dobras

inversas, com clara vergência para noroeste. A figura 14c mostra

o comportamento cilíndrico dessas estruturas com orientação (B,

construído) de N80E/20*. 0 incremento da deformação Dj próximo a

zona de falha sugere que o lineamento Major Gercino teria sido

reativado como falha inversa durante o desenvolvimento dessa fa-

se deformacional.

No flanço norte da antiforma Dj desenhada pelo

quartzito ocorrem boas exposições de dobras parasitas em "S" que

admitem uma clivagem S2 como plano axial (D 2). Esta clivagem es-

tá afetada por uma fase de "kincks" (D4) que tem orientação N79W

/369 (B^). Essa superposição de deformações está representada no

estereograma da Figura 14c.

3. Dobramentos Superpostos

A identificação do número e a caracterização geo-

métrica de cada uma das fases de dobramento que afetaram o Grupo

Brusque teve como interesse principal a aplicação adicional de

uma ferramenta cujos resultados são de grande importância para a

compreensão da evolução geológica de um cinturão,

A seqUência das deformações impressa nos metasse-
dimentos e em parte das rochas magmáticas que os afetaram foi
reconhecida, bem como estabelecida durante os trabalhos de cam-
po, sua cronologia relativa. Os estudos estatísticos e geométri-
cos posteriormente efetuados somente caracterizaram as orienta-
ções espaciais e permitiram uma idéia melhor dos mecanismos gera
dores de deformação. A sucessão das deformações foi estabelecida
considerando-se para tal as relações entre as diferentes superfí
cies que se cortavam (S0,Sj,S2"« com os números maiores indi-
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cando superfícies mais jovens), bem como com a caracterização da

fase da dobra observada,realizada a partir da identificação da

superfície afetada, da forma, do estilo e das estruturas menores

associadas ao dobramento em questão.

Em todos os locais estudados, e em particular no
trecho entre Botuverá e Ribeirão do Cinema, a principal feição
planar observada dos metassedimentos é uma foliação S7 de trans-
posição reconhecida no campo e confirmada ao microscópio. Ela é
facilmente caracterizada nos níveis pelíticos e mais dificilmen-
te nos quartzitos e nas rochas carbonáticas maciças. A superfí-
cie Sj, que está transposta internamente a essa foliação princi-
pal, é freqüentemente observada como resquício de uma xistosida-
de pretérita, quase, ou totalmente obliterada pelo desenvolvimen
to da $2' Em alguns locais foram observadas interferências do ti
po 3 entre D. e Dj sugerindo que essas fases seriam coaxiais.

Na figura 15 estão exemplificados inúmeros casos

a nível de afloramento, amostra de mão e lâmina delgada, de di-

ferentes situações relacionadas *a superposição de dobramento no

Grupo Brusque. Nas figuras 15b e 15d vê-se a superfície S^, em

diferentes etapas, transpondo bandas mais competentes (paralelas

a superfície S^) constituindo charneiras D2- No exemplo I5e

podem ser vistas microdobras isoclinais intrafoliares Oj que in-

dicam a intensidade com que essa fase atuou.

0 dobramento D, tem na crenulação sua expressão
maior a nível de afloramento. 0 esquema da figura 15h é um exem-
plo típico de "kincks" relacionados a essa fase. A superfície S-j
que nesse caso não é bem desenvolvida pode,no entanto, evoluir
para uma clivagem de crenulação como sugerido na figura 15g.
Ainda nessa última figura,pode-se verificar, em detalhe, uma in-
terferência Dj/I>2 do tipo 3. que,de modo análogo a relação D2/D,
sugere uma nomoaxialidade para essas fases. Essa indicação ê re-
forçada por observações em vários outros locais como apresentado
na figura 15f.

Na análise estrutural efetuada na pedreira Votoran
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tim, já discutida anteriormente, foi caracterizada uma interfe-

rência D3/D7 representada por uma megadobra sinformal. São fre

qUentes as indicações das diferentes fases superpostas que se

manifestam, em geral, por charneiras intrafoliares de superfí

cies anteriores transpostas e redobradas. Feições estruturais

semelhantes estão representadas nas Figuras 15a e 15c obtidas

na mesma localidade. Podem ser verificadas dobras D, com chamei

ras muito espessadas e alongadas e com flancos adelgaçados e

curtos. Os eixos B,, de atitudes diversas não concordaram com

os eixos B2 e B, medida. De modo análogo,foram observadas inú-

mer-s charneiras D2, isoladas ou não, que foram afetadas, como

todo o conjunto, pelo redobramento D_.

Características dos Ue-lobramentos D.^ e D- no trecho Bo-
tuverã-Ribeirão do Cinema

Nas Figuras 16 e 17 estão representados os ele

rent os estruturais da segunia e da terceira fases de dobramento

que afetaram o Grupo Brusque. Estão plotados somente uma única

atitude para cada elemento, das inúmeras medidas obtidas, para

cada afloramento visitado. Essa precaução foi tomada para se e-

vitar uma distorção nos resultados que seria introduzida pela

distribuição heterogênea do número de medidas.

Para o tratamento estatístico a região fci divi-

dida cm dois domínios separados em quase tod~ sua extensão pelo

falhanento de empurrão do Ribeirão Gabiroba. No domínio I es-

tariam agrupadas as rochas de baixo grau mctamôrfico representa

da pela Seqüência Rio da Areia e Ribeirão do Agrião. 0 domínio

II, situar-se-ia a este da falha do Gabiroba tendo como litolo

gia predominante os micaxistos granatíferos da Seqüência Botuve

rá regionalmente no facies xisto verde alto.

Verifica-se no domínio I que o comportamento da
foliação S2 tem, em sua porção sudoesce a sul do Ribeirão do Ou
ro, uma orientação maTcants N42E/48SE definida pelo agrupamen-
to das curvas <?e máximos (Eigura 18a). Na porção SE a norte de
Botuverã essas superfícies sofrem um inflexão adquirindo uma a-



ínfeNCTE/TISE mòi.N24E/Sub\*rt.

Curva <bmfa*no<toS« («udMtH) d»
2«n2Japor*dt4&taMdipdtai2OO

Qnoi di mdrimo d* St («ardNM) d*
2 «n 2,o pomr dt 2%«Mdtpdtai 90

Orvai di m&*m dt S , , dt Z «m
2o parKr dt 2 % totaidtp«a>79

te - Bs-omtr SI6VK/30
md«.Bs - S57W/20

OunratdtmdMmodtB{(Hnbach««a) C O
• Bs(linhaMtrrompklo)d* 2 «m 2, Curvaiitomdnniodt St (Knhachtla )

apar«rdc2% Cirwidimdan«diSs(MaMin«npida)

Fio, 18 -ESTEREOGRAMAS DO DOMÍNIO I

LEGENDA

~ CMO CONSTRUÍDO



.80.

titude N67E/71SE (Figura 18b). A superfície S2, em todo o domí-

nio I, já que o número insuficiente de dados não permitiu um aná

lise em áreas específicas (Figura 18c) , apresentou uma orienta-

ção preferencial N24E/subvertical. Os elementos lineares da fase

2 apresentaram uma tendência de orientação NE-SW (Figura 18d),

que é* acompanhada de forma mais acentuada pelos eixos e lineações

da terceira fase (Figura 18e). A Figura 18f mostra claramente a

coincidência dos mácimos de B2 e Bj concentrados no quadrante

SW, caracterizando a quase homoxialidade entre essas fases. A in

tegração desses estereogramas (Figura 18g) reafirma a superposi-

ção dos dobramentos Dj sobre as fases anteriores sendo marcante

o posicionamento das superfícies Sj plano axialmente ao dobramen

to, fato evidenciado pela guirlanda que passa pelos máximos de

5 2 e admite um eixo Bj construído S16W/30 que se posiciona coin-

cidentemente com os eixos dessa fase medidos no campo.

Para o domínio II foi aplicado o mesmo tratamento

anterior que, nesse caso, apresentou resultados menos conclusi-

vos porém igualmente interessantes. A superfície S2 tem atitude

preferencial N35W/14NE (Figura 19a) o que lhe confere além de

uma orientação bem diferente do domínio I, também uma inclinação

bem menos acentuada. Essa tendência ã horizontalizaçao não é se-

guida pela superfície S, que apresenta direções próximas a N40E

com mergulhos altos caindo para NW (Figura 19b). Parte dessas su

perfícies Sj, apresentam, entretanto, importante dispersão com

direção NW e caimento moderado para SW. Os elementos lineares

das duas fases mostram uma grande dispersão principalmente para

os eixos B2 e para as lineações de intersecção L2, havendo uma

tendência dos elementos B* e L, em se orientarem próximos a NNE

e SSW (Figuras 19c e d). 0 estereograma de integração (Figura

19e) mostra claramente a dificuldade de se interpretar no domí-

nio II a superposição regional Dj/D2 sendo marcantes o baixo ân-

gulo de mergulho da superfície Sj, e a dispersão das superfícies
53 e dos eixos Bj.

As diferenças observadas nos estereogramas de in-
tegração dos dois domínios são muito grandes para serem atribuí
das a um número insuficiente de dados no domínio II. Na opinião
do autor, os resultados do domínio I refletem um comportamento r£
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gional relacionado exclusivamente aos dobramentos enquanto que,

no segundo caso é possível que os empurrões caracterizados na Se-

qüência Botuverã tenham influenciado decisivamente na dispersão

dos elementos estruturais. Além disso, ê juntamente na região pró

xima a Botuverá que ocorre a mudança mais acentuada na orientação

das estruturas que de NNE passam para ENE (Figuras 16 e 17).

E* possível que esta virgação esteja relacionada a megadobras,des-

contínuas e tardias de uma quarta fase de dobramento que seria a

responsável pela modificação introduzida no padrão de deformação

observado na porção sudoeste do Domínio I, entre Ribeirão do Ou-

ro e Ribeirão do Cinema.

Em síntese, algumas conclusões podem ser obtidas a

partir dos dobramentos superpostos:

- a geometria do dobramento D^ gerador de uma inten-
sa xistosidade de fluxo S, observada com freqüência em todas ' as
unidades metassedimentares não pode ser reconstruído em função da
intensidade dos dobramentos posteriores. Em função destes serem
cilíndricos é provável que a posição de S, quando desses dobramen
tos fosse subhorizontal associada a dobras recumbentes. As raras
feições observadas como interferências do tipo 3 com a fase 2 suge-
rem que estas fases sejam homoaxiais.

- a fase Ü£ desenvolveu uma superfície S£ de trans-
posição com megadobras indicando clara vergência para noroeste.E£
sa fase foi bastante intensa com importante componente horizontal
sugerida pelos dobramentos cilíndricos da 3a. e 4a. fases superim
postas a ela. As rochas granitóides da Suite Valsungana bem como
o Complexo Migmatítico tem essa foliação S? como superfície prefe
rencial.

- a terceira fase é percebida em afloramentos por
"Kincks" com orientação NE-W. Freqüentemente desenvolvem megado
bras como as descritas na Pedreira Votorantin. As superfícies S,
e S2 em quase todos os estereogramas analisados admitem dobramen-
tos cilíndricos dessa fase. Ela é a m&is evidente, sendo responsável
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por grandes dobrjsentos, em geral cilíndricos, normais ou com

vergência para aoroeste e que admite» uma clivagem de crenulação

S, como plano axial que localmente evolui paTa uma superfície de

transposição. A primeira fase de deformação do Grupo Itajaí deve

corresponder a essa terceira fase do Grupo Brusque que está tam-

bém relacionada COB O escalonamento das grandes falhas inversas

que colocam o Complexo Granito-Migmático sobre o Grupo Brusque e

este sobre a Faixa de Ànatexitos Ribeirão da Prata e sobre o

Grupo Itajaf.

E suspeitada a existência de uma quarta fase de

deformação afetando esses metassedimentos. Algumas indicações

sugerem a existência dessa fase a qual corresponderiam grandes

virgações descontínuas orientadas aproximadamente NNW. São elas:

- a terceira fase de deformação é* muito intensa
para que ela represente a derradeira deformação dessas rochas;

- a existência localizada de "kincks" conjugados
orientados S9W/22» afetando a superfície S2 e não relacionados a
terceira fase;

- a existência no Grupo Itajaí de uma deformação
com orientação NS correspondendo a dobras que afetam a fase ant£
rior que ê correlacionada com a terceira fase de deformação do
Grupo Brusque representando, portanto, uma quarta fase a nível
do Cinturão.

Na Figura 19f estão representadas, de forma esque
mática, as diversas fases deformacionais querafetaram o o Grupo
Brusque.

4. Considerações Sobre a Nomenclatura das Dobras e o Meca-

nismo de Deformação

Com o objetivo de se classificar e reconhecer o
mecanismo de deformação gerador das dobras observadas no trecho
Botuverá-Ribeirão do Cinema, foram escolhidas algumas amostras
representativas das rochas da região, para serem analisadas
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em detalhe. Ao todo foras estudados 4 exemplares de números SCMB

72A, 76, 490B e 791A, respectivamente,um sericita xisto maciço

(Figura 20 e Foto 3d), um uetacalcário impuro (Figura 21 e Foto

3b) , um metarritmito (Figura 22 e Foto 3e) e uma rocha calcossi-

licática, (Figura 23 e Foto 3c). As descrições, das amostras de

mão foram complementadas com o exame das lâminas ao microscópio

petrogrãfico, para se obter uma maior definição dos elementos es

truturais presentes. Essas amostras encontram-se localizadas na

Figura 17.

A amostra SCMB 72A é um biotita sericita quartzo
xisto (Figura 20a e Foto 3d) milimetricamente laminado (com ban-
das entre 1 e 2 mm de espessura) que apresenta um expressivo es
pessamento na chameira, podendo chegar a 5 vezes o valor médio
observado nos flanços. A presença de uma lineação de intersecção
(L,) afetada por uma lineação de corrugação (1^) que está dobra
da na zona de chame ira, sugere para essa dobra* um desenvolvimen
to posterior a fase Ü2« Por comparação de estilo e orientação a-
xial ela é correlacionada com a terceira fase.

A não observação de duas xistosidades pretéritas
ao dobramento pode ser explicada pelo intenso desenvolvimento
de uma S£ provocando uma total transposição de S^ por S£ , mesmo
a nível microscópico. Em amostras de sericita xistos de locais
próximos a foliaçao principal é uma S2»a nível macro e mierosco
pico.

Associado ao desenvolvimento de uma clivagem pla-
no axial (S3) há a neoformação de biotita e preferencialmente
clorita caracterizando, juntamente com a presença do quartzo po-
ligonal na zona de charneira, que esse dobramento ter-se-ia dado
a quente. Ao longo da superfície S3 teria ocorrido um processo
de cisalhamento que associado a uma dissolução por pressão seri-
am os responsáveis pelas características da deformação da porção
interna que diferenciar-se-ia da externa por ter ali predominado
um mecanismo de "buckling" com deformação de flanço, caracteriza
do também,pela presença de estrias de atrito na superfície dobra
da, além de pequenos veios de quartzo deslocados pela movimenta-
ção dos estratos.
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As superfícies adjacentes apresentara» sempre o ar

co interno maior do que o externo. As isógonas de mergulho mos-

tram-se, em todos os casos, ligeiramente convergentes, posicio-

nando os estratos dobrados indistintamente na sub-classe 1C (Ram

say, 1367). A análise da curva de variação T'a.x a permitiu, en

tretanto, uma melhor definição para cada estrato, permanecendo

como 1C somente os níveis IA e IIA; o nível IB seria IC passan-

do a 2 e a porção B do nível II é classificada como do tipo 3

(Figura 20b e c).

O mesmo procedimento foi aplicado às demais amos-

tras que, entretanto, por possuírem um número maior de estratos

com diferentes competências (Figuras 21, 22 e 23), apresentaram

um volume elevado de resultados. Para evitar-se uma discussão

nos moldes acima, que seria repetitiva, foi elaborado um quadro

geral onde estão representadas as principais conclusões obtidas

no estudo efetuado (Apêndice V).

A conclusão imediata dessa análise é de que o me-
canismo de dobramento que atuou na maioria dos casos, foi inicia!!
mente do tipo "Buckling" (flambagem), ora com deformação de char-
neira (amostras SCMB-76 e 791A), ora predominando uma deformação
de flanço (SCMB-72A). A seguir,teria havido um achatamento que
provocaria a mudança de classe IC para as classes 2 ou 3 (os ní-
veis incompetentes) ao qual se associaria um cisalharaento paral£
Io ao plano axial. Essas feições são particularmente observadas
nas amostras 72A e 490B. Esses mecanismos induziriam a formação
de dobras isõpacas achatadas ou "flattening chevron folds" (Ram-
say 1974). A maioria dos estratos analisados pode ser classifica
do como pertencente a sub-classe IC e subordinamente a classe 3.

5. Considerações sobre o Metamorfisrao

0 caráter polifásico do metamorfismo do Grupo Bru£
que foi caracterizado por Trainini et ai. (1978) durante o Proje
to Vidal Ramos Biguaçu, confirmando as indicações de Kaul (1976).
Silva et ai. (1978 e 1980) em trabalhos específicos abordaram a
relação metamorfismo e deformação caracterizando 4 fases metamór
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ficas e três fases deformacionais.

0 metamorfismo foi, pelo mesmos autores supra ei

tados, caracterizado como sendo do tipo bárico de baixa P/T. As

paragêneses minerais a biotita, andalusita e sillimanita, e a au

sência de cianita corroboram essa hipótese. A intensa produção

de granitos, que podem ser encontrados em meio aos metassedimen-

tos , sugere igualmente uma estreita participação da temperatura

no controle do metamorfismo regional.

Regionalmente predominam rochas metamõrficas do
facies xisto verde que apresentam, tanto na calha norte como
sul, um claro zoneamento metamorfico que cresce em direção ao
batõlito Valsungana que as separa. Nas porções mais distantes os
filitos predominam nos níveis pelíticos, constituídos principal-
mente por sericita (muscovita) e quartzo, ocorrendo subordinada-
mente cloritóides, turmalinas e opacos. Mais próximo ao granitói_
de predominam micaxistos, geralmente a quartzo, biotita, muscovi.
ta e granada. Nas bordas do granito atinge-se localmente o fa-
cies anfibolito.

A passagem entre essas rochas de graus metamórfi
cos distintos é, como no caso dos perfis Águas Frias-Indaiá e
Guabiruba-Nova Itália, gradacional. Entretanto, esta mudança po-
de ser brusca, associada a falhamentos, como ê o caso da região
de Botuverã, onde filitos do facies xisto verde, zona da clori-
ta, são cavalgados pelos micaxistos granatíferos do facies xisto
verde que atingem mais a sul,na região de Aguti,o facies anfibo-
lito.

0 evento termal de maior intensidade do cinturão
esta relacionado a segunda fase do metamorfismo, sendo coinciden
te com a implementação da segunda fase de deformação, precedendo
-a um pouco, conforme indicações fornecidas por granadas forma-
das sempre tardi ou pós a foliação S^ e pretéritas a sincrônicas
ã foliação S2 (Fotos 2g e 2h). A esse evento, corresponderia a
produção dos granitos das Suites Valsungana e Guabiruba que cor-
tam as supracrustais.

0 granitóide Valsungana teria sido gerado sincro
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nicamente ao pico termal da segunda fase de metamorfismo, porém N

sua ascenção a níveis superiores ter-se-ia dado tardiamente a

esse processo. Nesse contexto» o granitóide passaria então a .;
comportar-se como um domo termal, elevando ainda mais as isógrji i

das metamorficas que já convergiam para si. Desta forma, ter-se I

-ia o desenvolvimento de uma aureola de metamorfismo de contato \

ao redor do granitóide Valsungana que é reconhecida no campo }:
por veios e apãfises graníticas cortando os xistos, por um endu :

recimento dos metassedimentos quando próximos do granito, pela ;

geração de associações minerais a cordierita e andalusita (Foto í

2d), pelo crescimento de sillimanitas as expensas da biotita, a

lém de outras indicações mais.

Considerações semelhantes podem ser também efetu

adas para os granitóides tipo Guabiruba que de modo ainda mais

claro apresentam o desenvolvimento marcante de pseudomorfos de

cordierita (Foto 2f) e andalusita (Foto 3e) em suas auréolas

de contato, sincrônicos a tardios à instalação da foliação $2*

Relacionado a clivagem plano axial da terceira

fase de deformação tem-se, de modo discreto, a formação de clo-

ritas e muito subordinadamente biotitas (terceira fase de meta-

morfismo). Trata-se de uma fase tardia, já a frio, que atuou

muito mais reorientando minerais do que formando-os.

6. Geocronologia

Duas questões básicas sempre são colocadas em re
lação aos cinturões metamorficos dobrados. A primeira delas diz
respeito a idade de deposição das seqüências sedimentares hoje
com metamorfismo e a segunda, sobre a idade desse processo. No
caso do estudo do Cinturão Dom Feliciano dispõe-se somente dè
elementos em relação a segunda questão.

A idade de deposição do Grupo Brusque é desconhe

cida, podendo variar desde 2,4 b.a. que é o valor disponível pa *
ra seu embasamento, até 0,70 b.a. que representa a idade mais
antiga do metamorfismo brasiliano. A resposta a essa questão,já
que não se dispõe de nenhuma indicação . paleontologies, deverá ser
obtida com a datação das rochas ígneas intercaladas nos metasse-
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dimentos.com apoio dos dados estruturais. Os trabalhos radiométri

cos deverão se concentrar nos xistos bisico-ultrabisicos (método

Sro/Nd) e nas rochas metavulcanicas ácidas (U/Pb em zircões). Es-

ses métodos são refratãrios "as perturbações introduzidas pelo m£

tamorfismo do facies xisto verde baixo que afetou essas rochas,po

dendo portanto, indicar a idade do evento magmãtico, e assim da

própria sedimentação.

O Grupo Brusque apresenta datações através dos mé-

todos Rb-Sr, K-Ar e U/Pb em zircões. Os filitos do Ribeirão do

Russo mostraram idade isocrônica Rb/Sr de 808 •_ 96 m.a. (Figura

24a, ponto 20 e 21 no mapa geotectõnico em anexo), os biotita

quartzo xistos de Nova Trento indicaram idade Rb/Sr isocrônica de

599 _+ 22 m.a. (Figura 24b, ponto 16) e os biotita gnaisses da re-

gião da Caatinga forneceram idade Rb/Sr isocrônica de 706 *_ 50

m.a. (Figura 24c, ponto 19).

É possível que o valor de 706 *_ 50 m.a., por ter

sido obtido em gnaisses, possa representar a época do primeiro m£

tamorfismo, relacionado com a implantação regional da xistosida-

de de fluxo S,. Esse valor é, apesar de se superpor dentro do er

ro experimental, anterior ao obtido para o período principal de

metamorfismo que estaria associado a segunda fase de deformação

do Cinturão, datada ao Tedor de 640 m.a..

A idade de 599 + 22 m.a. é próxima da obtida para

o granito de Nova Trento que corta esses metassedimentos desenvol_

vendo inclusive um metamorfismo de contato. Essa intrusão deve

ter sido a responsável pelo rejuvenescimento da idade dos biotita

xistos datados que, em função de sua mineralogia necessitariam de

um tempo maior para o fechamento isotópico do sistema, indicando

desta maneira uma idade mais jovem do que a do próprio granito.

Como a colocação do corpo granítico é pouco tardia ao implemento

da segunda fase de deformação, a idade dos micaxistos indicaria

portanto a época do resfriamento dessa fase deformacional.

A idade dos filitos necessita de uma melhoria na

definição da isócrona para que a incerteza da idade seja compatí -
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vel com o detalhamento das interpretações. De qualquer forma o

valor representaria a idade de metamorfismo dessas rochas que,

dentro do erro experimental, superpor-se-ia a idade obtida nos

gnaisses.

87 86
As altas razões iniciais Sr /Sr obtidas nos e£

tudos isotõpicos realizados, são indicativas de uma ausência de

contribuição vulcânica no material datado, fato que abaixaria

tais relações. Elas são mais compatíveis com os valores conheci,

dos para rochas parametamorficas devendo ser inicialmente pouco

mais baixas, e sofrido gradativa elevação por homogeneizações re

lacionadas aos metamorfismos das fases seguintes a que foram sub

metidas.

Nos mesmos micaxistos datados pelo método Rb/Sr

em 599 m.a. por Rb/Sr foi efetuado um estudo U/Pb em zircões. Fo

ram realizadas cinco análises, sendo três delas em frações finas

e duas outras mais grosseiras. Esta diferença de granulometria

está refletida na forma dos cristais sendo os menores tipicamente

detfíticos, arredondados, sem indícios de recristalização ao pas

so que os segundos, maiores, registram algumas arestas e faces

de cristais. Como pode ser visto na Figura 24d,esses dois gru-

pos tem características isotópicas distintas, sendo provável que

ambos sejam oriundos de duas áreas fontes diferentes. Para o cal.

culo de idade desses agrupamentos foi assumido como intersepto

inferior um valor de 650 m.a. que corresponderia ao metamorfis_

mo brasiliano e obteve-se para o intersepto superior valores pró

ximos respectivamente de 1700 m.a. e mais antigos que 3000 m.a.,

indicando pelo menos duas áreas diferentes e antigas como forne-

cedoras dos sedimentos que constituíram o Grupo Brusque.

Finalmente são disponíveis três idades K-Ar em bi

otitas dos metassedimentos (Apêndice I). Duas delas com valores

ao redor de 545 m.a. indicaram terem sido afetadas pelo evento

tectonoterm.il de 540 m.a. (Dj) regionalmente conhecido e relacio

nado a intensa produção de granitos nos Domínios Internos e Ex-

terno. Já o concentrado de biotita do gnaisse da Caatinga apre-

sentou idade de 592 m.a. indicando o resfriamento da segunda fa-

se de deformação do Cinturão Dom Feliciano.
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7. Algumas Conclusões

A partir da segunda fase de deformação toda a evo

lução geológica do Grupo Brusque está indiscutivelmente ligada

ao Ciclo Brasiliano, responsável pelo metamorfisjno principal e

por toda a granitogênese conhecida no Cinturão. De idade desco-

nhecida é a época da deposição da pilha sedimentar que sofreu me

tamorfismo. Igualmente incerta é a idade da primeira fase defor-

macional e metamórfica que, de modo impreciso, é também atribuí-

da ao Ciclo Brasiliano.

Foram caracterizadas três seqüências litoestrati-

gráficas que sugerem uma gradação de termos detríticos grossei-

ros na base para uma sedimentação predominantemente química no

topo. 0 vulcanismo básico-ultrabásico, ao menos no trecho estuda

do em maior detalhe neste trabalho, está intimamente associado ã

seqüência carbonãtica do topo. Essas rochas foram polifasicamen-

te dobradas e sofreram metamorfismo em vários eventos tectono -

termais do Brasiliano, durante os quais ocorreu a granitogênese

sintectônica Guabiruba e Valsungana.

0 batolito de Valsungana teria funcionado como um

domo térmico, estando a ele relacionado o zoneamento metamórfico

dos metassedimentos do Grupo Brusque que tanto a sul, como tam-

bém a norte, apresentam um aumento do metamorfismo que atinge o

facies anfibolito nas bordas do granitõide.

Das quatro fases deformacionais caracterizadas, a

primeira, a segunda e a tf.rceira fase, foram importantes na es-

truturação do Cinturão cabendo a quarta um papel subordinado. A

segunda e a terceira fase, com orientação NE-SW, mostram uma ver

gência para NW, que é também o sentido dos grandes empurrões. A

foliação principal é uma S, de transposição que, por apresentar -

-se dobrada cilindricamente nas fases seguintes deveria estar,

quando desses dobramentos, em posição subhorizontal, caracteri-

zando a importância dos movimentos laterais na constituição do

cinturão. Admite-se que as fases Ü£ e D* estariam geneticamente

relacionadas aos esforços horizontais sin-orogênicos (sin-
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-colisão) diferentes, portanto, do mecanismo gerador das deforma

ções da quarta fase, que seriam tardios e ligados ã reativação

de natureza transcorrente dos grandes lineamentos já existentes.

A aloctonia do Grupo Brusque, sugerida pelo com-

portamento subhorizontal da foliação principal S2> é reforçada

pelos grandes cavalgamentos e falhamentos inversos que delimitam

o seu contato frontal. Este transporte possivelmente teve uma

fleJ&" de deslocamento da ordem de algumas dezenas de quilômetros,

o que explicaria o contato a frio do Cinturão Dom Feliciano com

o Cráton Luis Alves e a Faixa Ribeirão da Prata, onde as determi

nações radiométricas K-Ar indicam, regionalmente, valores apa-

rentes pre-brasilianos.

As ocorrências de rochas gnãissicas e migmatíti-

cas se realmente correspondem a exposições de embasamento em

meio aos metasredimentos, reforçariam a hipótese de uma evolução

ensiãlica para o Grupo Brusque.
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VIII - DOMÍNIO EXTERNO - GRUPO ITAJAÍ

1. Generalidades

O Grupo Itajaí corresponde a espesso pacote de ro-

chas sedimentares reconhecidas e denominadas por Dutra (1926) co-

mo Série Itajaí. Inúmeros trabalhos se seguiram destacando-se o

de Salamuni et ai. (1961) que subdividiram a Serie Itajaí em duas

unidades litoestratigráficas, Formação Garcia (inferior), e Forma

ção Gaspar (superior). Os mapeamentos da CPRM (Schulz Jr. et ai.

1969, Kaul 1976, Silva e 0135,1981) muito contribuíram para a re-

visão da estratigrafia do Grupo Itajaí.

No presente trabalho o Grupo Itajaí é interpretado

como constituinte da Antefossa Molássica do Cinturão Dom Felicia-

no (de acordo com a proposição de Fragoso Cesar et ai. 1982), pr£

enchendo uma calha orientada ENE/WSW cujo contato norte com o Com

plexo Granulítico de Santa Catarina faz-se em parte por falha e

em parte normal, nesse caso com os sedimentos transgredindo sobre

os gnaisses do Complexo. Essa discordância é verificada por exem

pio a nordeste de Blumenau e na região do Morro do Baú. 0 limite

sul, como pode ser observado nos perfis que serão discutidos, é

sempre tectônico com falhas inversas colocando a sudoeste o Gru-

po Brusque e a nordeste a Faixa Ribeirão da Prata sobre os sedî

mentos do Grupo Itajaí.

2. Litoestratigrafia

Vários perfis de detalhe com orientação NW-SE, tor

naram possível algumas considerações geológicas sobre o Grupo Ita

jaí no trecho entre Indaial e Ibirama. Essas observações extraí-

das dos perfis geológicos, ainda que de modo preliminar, permiti-

ram a elaboração da coluna litoestratigrãfíca apresentada na Figu

ra 25. As espessuras "aparentes" indicadas foram obtidas direta-

mente dos perfis efetuadas. Para tal, utilizou-se a superfície de

acamadamento (So) e feições sedimentares indicativas do topo e ba

se.

Foram reconhecidas duas unidades sedimentares mai-
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ores, uma basal, denominada Unidade Arenítica Inferior (Formação
Gaspar, de acordo com a redefinição de Silva e Dias, 1981b e c) que
seria constituída por arenitos arcosianos, maciços c "bordo" que
intercalariam proximo a base possantes lentes de conglomerados po
1 imiticos (Foto 4f) e tufos vulcânicos (Subunidade Areno Conglo
merãtica), que passariam rumo ao topo a um pacote rítmico que al-
terna centimétrica a decimetricamente camadas sílticas e areníti-
cas (Fotos 4c e 4g) com freqüentes níveis micro-conglomeráticos(sub
unidade Areno Síltica Rítmica). A Unidade de topo é* denominada U-
nidade Síltica Superior, por apresentar um nítido predomínio dos
termos sílticas sobre as frações mais grosseiras. Esta também a-
presenta uma subunidade inferior onde ter-se-ia uma alternân
cia métrica entre os bancos de siltitos e de arenitos com predomí
nio dos primeiros (Subunidade Síltico-Arenítica) e passaria para
uma pacote de siltitos e argilitos cinza azulados, homogêneos, fi
namente laminados que intercalariam restritas lentes de materi-
al mais grosseiro (Subunidade Argilo-Síltico).

A freqüência e o modo generalizado com que são ob
servados estruturas do tipo "graded bedding" e sua associação mar-
cante com diamictitos e "slumps" permite que se caracterize no Gru
po Itajaí uma importante contribuição de turbiditos. A Subunida-
de Areno Síltico Rítmica, seria representativa dos turbiditos pro
ximais afetados por antigos canais aliment adores que cortavam os
ritmitos sendo preenchidos por conglomerados que,não raro, também
evidenciam "graded bedding*,', A Unidade Superior, seria constituí-
da por turbiditos distais, já em posição interna a bacia de sedi-
mentação do Grupo Itajaí.

Apesar da espessa pilha sedimentar Acerca de 7500
metros), e de predomínio de turbiditos, a constância com que são
observados "ripple marks" mesmo nos estratos com "graded bedding" ,
sugere que essa sedimentação não tenha ocorrido em condições de
águas muito profundas, sendo mais provável que os sete mil e qui-
nhentos metros tenham sido alcançados durante uma subsidência con
tínua e rápida da bacia, que seria acompanhada por intensa sedi-
mentação.
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A porção inferior de todo o Grupo Itajaí, composta

predominantemente pelos arenitos "bordo" (red beds) deve consti-

tuir-se num depósito continental, representando um facies margi-

nal da bacia já próximo à área fonte. Nos níveis conglomeraticos

grosseiros observa-se comumente, além do bom grau de arredondamen

to e esfericidade, também um imbricamento dos seixos, evidências

estas sugestivas de uma origem fluvial para esses conglomerados.

Todo o pacote sedimentar que esta acima dessa Subunidade Areno

conglomerática, teria sua origem ligada ou a um ambiente marinho

de águas pouco profundas ou então representariam depósitos tran-

qüilos em ambiente lacustre.

As considerações acima originaram-se nas observa-

ções obtidas em inúmeros perfis geológicos, em sua maior parte

transversais a estruturação da bacia sedimentar, que tiveram por

finalidade o reconhecimento das principais unidades litoestrati-

gráficas do Grupo Itajaí bem como a verificação de suas relações

espaciais. Foram efetuados reconhecimentos entre Gaspar (Ilhota)e

o Morro do Bau, Blumenau e Nova Rússia, Subida e Ibirama, ao lon-

go da BR-470 bem como os perfis do Rio Encano e do trecho Ibirama

-Faxinai. Abaixo são discutidos os perfis do Rio Encano e Ibirama

-Faxinai.

Perfil Rio Encano

No perfil do rio Encano (Figura 26) a SW de Blume-

nau tem-se expressivo pacote de turbiditos distais (Unidade Sílti.

ca Superior) constituído por siltitos esverdeados, que gradam em

estratos de 0,3 a 1 centímetros de espessura para termos ainda

mais finos caracterizando estruturas do tipo "graded bedding". A

freqüência com que ocorrem em todo o pacote demosntra que o mesmo

está em posição normal. Esses siltitos aparecem na região de Enca

no do Meio sobrepostos a um pacote de arenitos bordo pouco expres

sivos, de caráter continental (Subunidade Areno Conglomerática)

que por uma falha inversa EW situa-se sobre gnaisses cinza escu-

ros, ricos em bandas mãficas do Complexo Granulítico. Na porção

SE do perfil tem-se apôs uma falha de alto ângulo, um espesso pa-
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cote de arenitos "bordo", maciços, com intercalações de tufos áci

dos esverdeados e níveis conglomeraticos polimíticos. Esse pacote

é interpretado como pertencente à Unidade Arenítica Inferior, li-

toestratigraficamente abaixo dos siltitos laminados, expondo-se

na porção sul do perfil devido provavelmente à movimentação das

falhas. Na extremidade sul do perfil esses sedimentos estão mui-

to tectonizados, sendo freqüente a imposição de uma foliação cata

elástica.

Como em todo o perfil, as relações estratigráficas

sugeridas pela posição do topo e da base dos estratos são sempre nor

mais, pode-se estimar uma espessura de pelo menos 4.000 m para a seção.

Essas rochas são cortadas por diques de rochas vul
cânicas ácidas.

Perfis Ibirama-Paxinal

Mais a sudoeste a largura de exposição do Grupo _I

tajaí é bem superior, chegando a 25 quilômetros na seção entre I-

birama e Faxinai da Água Fria. Foi efetuado um perfil geológico

ao longo desse trecho que a partir de Vargem Grande dividiu-se em

dois, um deles ao longo do Ribeirão Neisse e o outro no Ribeirão

Jundiá, ambos paralelos e distantes entre si de até 6 quilômetros.

Esses perfis representados na Figura 27, mostram
em seu trecho inicial entre Ibirama (Horto Florestal) e Vargem
Grande um pacote de arenitos maciços, "bordo" arcosianos, com mui.
ta mica detrítica e com intercalações subordinadas de siltitos ver
des e argilitos vermelhos. Próximo ã base há um nível de conglom£
rado grosseiro com grande variação de diâmetro (com seixos de até
30 cm) e com diferentes composições (Foto 4f), sendo freqüentes
seixos de embasamento (granitos, quartzitos, gnaisses, rochas má-
ficas e outros), quartzo leitoso, arenitos arcosianos do próprio
Itajaí, jaspelitos e riolitos. Esses arenitos são continentais,
com uma espessura aproximada de 2.000 metros (Subunidade Areno
Conglomerãtica) e através de falha estão em contato com as litolo
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gias do Complexo Granulítico de Santa Catarina.

Sobre esses arenitos repousa, após uma passagem

gradacional, um pacote de ritmítos (Subunidade Areno Síltico Rít-

mica) onde vê-se uma alternância de níveis síltico a síltico-argi_

losos com arenitos maciços e freqüentes microconglomerados com

"graded bedding" e ripple marks". Esse pacote também com cerca

de 2.000 m de espessura, é constituído por turbiditos próximais

onde vê-se esporadicamente canais alimentadores com conglomera-

dos, cortando os sedimentos síltico arenosos. Esses ritmitos são

apresentados nas Fotos 4c e 4g obtidas nos excelentes cortes des-

sa unidade existentes ao longo da rodovia BR-470 entre Apiúna e Subida.

A partir da Vargem Grande os dois perfis efetua-

dos são muito parecidos entre si apresentando inicialmente um pa-

cote com alternância métrica de arenitos maciços bordo e siltitos

esverdeados, com algumas intercalações de tufos ácidos e conglome

rados pol imiti cos (com seixos entre 2 e 5 centímetros de diâme-

tro) , preferencialmente de quartzo leitoso e riolitos vermelhos.

Esse pacote tem aproximadamente 2.000 m de espessura (Subunidade

Síltico-Arenítica).

Apôs uma passagem gradacional tem-se um conjunto

de siltitos esverdeados, maciço a finamente laminados, ricos em

"graded bedding" que intercala ocasionalmente arenitos arcoseanos

e níveis de conglomerados também com "graded bedding", além de

diamictitos maciços. "Slumps", "graded bedding" e "ripple marks"

só na parte superior do estrato, são observados freqUentemente.E£

se pacote corresponde aos turbiditos distais descritos no perfil

do Rio Encano, aqui com cerca de 1.500 m de espessura (Subunidade

Argilo-Síltica).

Todo o conjunto, após falha de alto ângulo, é ca-

pe ado por arenitos arcosianos, ricos em micas detríticas, "bordo','

maciços que intercalam conglomerados, siltitos e tufos ácidos. E£

ses arenitos (Unidade Arenítica Inferior) possuem lentes de um

conglomerado grosseiro polimítico com os seixos maiores ao redor de
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20 centímetros, praticamente sem cimento e com uma matriz de areni-

tos arcosianos. A diferença deste nível de conglomerados daque-

le que ocorre na borda norte do Grupo Itajaí (Ibirama, Baú, Blu

menau) é o fato deste apresentar cerca de 851 dos seixos de

quartzo leitoso e quartzitos micãceos,(não mostfar seixos de ri

olitos e jaspilitos) , além de apresentar baixa porcentagem de sei.

xos de embasamento. Possivelmente a área fonte desses conglomera

dos está relacionada aos terrenos a SE do Grupo Itajaí enquanto

que os da borda norte teriam provavelmente suas áreas fontes a

NW, no Complexo Granulítico de Santa Catarina. Esse pacote supe-

rior tem espessura no perfil de 1200 metros.

Nesses dois perfis o contato sul é feito por fa-

lha de médio a baixo ângulo que coloca os metassedimentos do Gru-

po Brusque sobre as litologias do Grupo Itajaí, que se mostram

tectonizadas próximo ao contato. São observadas lascas métricas

de conglomerados aprisionados por falhas dentro dos metassedimen-

tos.

3. Caracterização Estrutural

0 Grupo Itajaí encontra-se afetado por duas fases

de deformação que se sequenciam mostrando orientações axiais dis-

tintas. A primeira, mais generalizada mostra dobras com flancos

longos e curtos com planos axiais mais próximos a vertical na bor

da norte passando para megadobras de flanco inverso proximo a bor

da sul. Essa fase evidencia uma vergência para noroeste e de modo ?,

localizado mas não raro, ocorre uma clivagem SI plano axial ãs do

bras do acamadamento (Foto 4d) , sem entretanto formar novos mi.

nerais.

A Figura 26a diz respeito a dobras da Ia. fase afe- ,

tando a superfície So de siltitos laminados próximo a Vargem Gran

de. Trata-se de um dobramento cilíndrico com orientação axial

N78W/7» gerando dobras sanfonadas de plano axial verticalizado.Es < :i

sa mesma fase é verificada no estereograma da Figura 28b que re-

fere-se a dobras nos mesmos siltitos com orientação S62W/109 e

que mostram uma fina clivagem SI plano axial. Regionalmente essa

fase pode ser caracterizada utilizando-se para tal todas as atitu
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des medidas ao longo do perfil do rio Ene ano (Figura 28c), com o ri

entação S56W/16*. Ela é também sugerida pela elongação das concen

trações dos polos de So tomados no perfil Ibirama-Faxinal (Figura ;

28d). Configura a principal fase de deformação que afeta a estra- *

tificação sedimentar do Grupo Itajaf. I
•t

Uma segunda fase, aproximadamente NS com caimento

para sul, configurando dobras amplas de grande comprimento de on-

da descontínuas, isõpacas, é verificada em inúmeros locais ocor-

rendo preferencialmente nos arenitos arcosianos da região de Blu-

menau. A Figura 28c indica claramente uma interferência dessa 2a.

fase com orientação Sul/40* que provoca uma dispersão dos polos

da estratificação e mesmo de alguns planos axiais da Ia. fase. Do

bras isoladas dessa fase foram medidas, como por exemplo, a que

afeta os arenitos arcosianos pouco a sul de Apiúna na fiR-470 (Fo-

to 4j) cujo estereograma (Figura 28e) indica um dobramento com ei-

xo SO7E/22».

Os dobramentos observados no Grupo Itajaí não tive

ram intensidade suficiente para mascarar a estrutura maior que é

um grande monoclinal com caimento para SE, fato este facilmente

constatado na leitura dos perfis efetuados. A Figura 28d mostra

claramente que os polos de So estão concentrados próximos a N48E/ ,

25SE sendo esta a atitude preferencial dos estratos sedimentares.

A comparação entre a deformação desses sedimentos e a observada

no Grupo Brusque, permite correlacionar-se as duas fases^aqui ca

racterizadas respectivamente com a terceira e quarta fases de do-

bramento do referido grupo.

4. Geocronologia

Os sedimentos do Grupo Itajaí foram datados direta

mente através dos estudos radiométricos efetuados por Macedo (1931)

e Macedo e colaboradores (1984), que demonstraram através do índi- J

ce de cristalinidade das ilitas, que essas rochas foram submeti-

das a um episódio metamórfico de baixa intensidade (anquimetamor-

fismo). Em função de novas informações geológicas e radiométricas t
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esses dados foram retrabalhados, sendo considerado como idade do

episódio metamorfico o valor de 535 +_ 10 milhões de anos que é o

valor médio das duas isocronas definidas pelo alinhamento das ro

chás totais e frações finas correspondentes, obtidas em siltitos

(Foto 4e) das pedreiras das localidades de Velha Grande e Apiúna

(Figuras 29a e b ) . 0 alinhamento definido pelas rochas totais

dos dois afloramentos define uma idade de 581 •_ 48 milhões de a-

nos, que é considerado,de modo análogo a interpretação de Macedo

et ai. (op.cit.),como sugestivo da idade de sedimentação do Gru-

po Itajaí.

Os resultados K-Ar obtidos nas frações finas dos
mesmos afloramentos,oscilam entre 510 e 550 milhões de anos com
valor médio ao redor de 525 Ma. São indicativos do resfriamento
regional pós-metamorfismo.

Um outro valor igualmente sugestivo da idade do
episódio metamorfico foi obtido em cinco amostras de tufos vulcâ
nicos intercalados nos arenitos arcosianos a Sul de Blumenau(Pon
to 44 no mapa do anexo 1). Essas rochas são constituídas prefe-
rencialmente por quartzo e serieita, estão deformadas de modo
mais intenso que os arenitos, com evidentes sinais de cisalhamen
to. A idade de 534 +_ 4 m.a. (Figura 29c) é interpretada como re-
presentativa da época em que ter-se-ia desenvolvido a sericita,
provavelmente concomitante com a primeira fase de dobramento do
Grupo Itajaí, onde os níveis tufáceos pouco espessos ter-se- iam
comportado (por serem mecanicamente menos competentes do que os
arenitos encaixantes) , como superfícies preferenciais para o de_s
lisamento inter-bancos, sofrendo assim,o cisalhamento que teria
sido registrado pelo sistema Rb-Sr.

A coincidência das idades obtidas nos tufos vulcâ
nicos e nos siltitos, permite que se associe a primeira fase de
dobramento do Grupo Itajaí com o metamorfismo regional dessa unida-
de, sendo então por extensão, atribuída essa idade para o desen-
volvimento da 3a. fase de dobramento no Domínio Externo do Cintu
rão Dom Feliciano.
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O Grupo Itajaí è* afetado por rochas vulcânicas á-

cidas que ocorrem como sills e diques e, mais localmente, como

derrames. Essas vulcânicas foram datadas, na localidade de Apiú

na em 541 +_ 26 m.a. , valor este, próximo da idade obtida para o

Granito Subida que, na região homônima é" intrusivo nos sedimen

tos.

Esse magmatismo ácido estaria, em sua maior par-
te, ainda relacionado a fase tracional do "graben" que abriga-
ria os sedimentos do Grupo Itajaí e seria pouco anterior ao me-
tamorfismo e a deformação que afetaram o referido grupo.

Desta forma, os resultados próximos de 530 m.a.
são interpretados como relacionados a um episódio de metamorfi£
mo regional,não restrito ao Grupo Itajaí que.entretanto,não a-
fetou ou não teve intensidade suficiente para rejuvenescer iso-
topicamente as rochas do Complexo Granulítico, mesmo aquelas i
dades contíguas aos sedimentos como demonstrado pelas valores de
1806 e 1869 (Ponto 28) obtidos em biotitas e anfibólios na re-
gião de Ibirama, situada a uma centena de metros do contato en-
tre o Campo Itajaí e o Complexo Granulítico de Santa Catarina.

5. Evolução Geológica

A evolpção geológica do Grupo Itajaí está direta-
mente relacionada com o desenvolvimento do Cinturão Dom Felicia
no. Sua interpretação como uma Antefossa Molãssica deve-se a
seu posicionamento geográfico e tectônico dentro do Cinturão,re
presentando o domínio mais externo do mesmo,

A sedimentação ter-se-ia iniciado após a segunda
fase de deformação do Grupo Brusque.conforme sugerido por sei-
xos de metassedimentos a duas xistosidades observadas nos con-
glomerados da borda sul do Grupo Itajaí. O intervalo entre 620
e 580 m.a. para a sedimentação ê, o período que melhor se acomo-
da âs informações estruturais e radiométricas (581 m.a. em isó-
crona Rb-Sr em rocha total). Posteriormente, por volta de 545 m.a. ,es_
ses metassedimentos teriam sido afetados, com maior intensida-
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de, pelo magmatismo ácido relacionado às vulcânicas de Apiúna e

ao Granito Subida que ainda estariam ligados à fase tracional da

evolução da bacia (magmatismo do tipo A).

Ao redor de 535 m.a. ter-se-iam desenvolvido cón-

comitantemente, o metamorfismo (anquimetamorfismo) e a primei-

ra fase de deformação do Grupo Itajaí, provavelmente contêmpora

neos com os empurrões observados na borda sul, que representari-

am fenômenos ligados a grande aloctonia da 3a. fase de deforma-

ção do Grupo Brusque.

0 esquema evolutivo do Grupo Itajaí está represen

tado de maneira simplificada na Figura 30. As duas primeiras fa

ses referem-se ao período compreendido entre a instalação e o

preenchimento do "graben" e a terceira ao período orogênico du-

rante o qual foram produzidos os dobramentos e o metamorfismo.

Fose de individuolizopóo do Groben Itajaí

Fase de preenchimento

5 8 0 Í 4 0 M . 0 .

540+IO Mo.

Fig.30-EVOLUCÃO GEOLÓGICA ESQUEMÁTICA DO
GRUPO ITAJAÍ (SC)
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IX. O MAGMATISMO PR£-TECTONICO

1. Generalidades

E entendido como tal, todo o magmatismo que asso-
ciado aos metassedimentos do Grupo Brusque sofreu com ele as de-
formações que afetaram o Cinturão Dom Feliciano. Não são conheci_
das rochas plutônicas desse episódio, sendo todo o magmatismo do
tipo vulcanismo extrusivo ou fissural. Ele foi reconhecido ini-
cialmente por Kaul (1976a) que, entretanto, limitou-se a fazer
referências sobre as ocorrências de meta-ultrabãsicas na região
do Ribeirão do Ouro (Folha Botuverá, 1:50.000 IBGE), tendo sido
Issler (1982) quem primeiro destacou a importância desse magma-
tismo dentro do cinturão.

Silva (1983a e b) deu uma nova dimensão a esse
vulcanismo identificando outras ocorrências além das já conheci-
das e definindo novos litotipos. Baseando-se principalmente nos
basaltos varioliticos por ele identificados na região de Ouri-
nhos, o autor (op.cit.) criou o "greenstone belt" do Rio Itajaí
Mirim, para englobar todas as ocorrências de rochas vulcânicas,
incluindo até mesmo as variedades ácidas (metariolitos) dentro
dessa unidade, separando-a do Complexo (Grupo) Brusque que repre
sentaria .dentro do seu modelo,a cobertura supracrustal mais re-
cente dos terrenos "greenstone" admitidos como de idade arquea-
na no proterozóico inferior.

Neste trabalho, o vulcanismo basico-ultrabásico e
mesmo as variedades ácidas que afetam o Grupo Brusque são consi-
derados como pertencentes ao mesmo e relacionados ao magmatismo
inicial do cinturão (fase de *rift?) e cuja importância leva a
constituição de unidades litoestratigraficas cartografáveis na
escala 1:50.000. Essa afirmação é válida para a quase totalida-
de das ocorrências identificados no Grupo Brusque e principalmen
te para a região de Brusque-Chapadão do Tigre, podendo eventual-
mente não se aplicar, para as vulcânicas descritas por Silva
(1984a) no trecho entre Itapema e Rio do Oliveira, região de Ca-
nelinhas (área não objeto de estudo em detalhe pelo autor desta tese).



.110.

2. Rochas Básico-Ultrabásicas do trecho entre Ribeirão do Ci

neraa e BotuverI (SW-Brusque)

As ocorrências de Ribeiro do Cinema, Ourinhos e

Ribeirão do Ouro-Lajeado formam um cordão de rochas básico-ultra

básicas que de modo descontínuo estende-se por cerca de quaren-

ta quilômetros, considerando-se desde as ocorrências do Chapadão

do Tigre até* Lajeado. £, sem dúvida, a maior expressão do vulca-

nismo pré-tectõnico em todo o Grupo Brusque localizado a norte

do batolito granitóide Valsungana.

No mapa geológico do trecho Botuverã-Ribeirão do

Ouro (Anexo 2),essas vulcânicas foram reunidas na Unidade Vulca-

no Sedimentar que se constitui no topo de Seqüência Rio da Areia,

integrante do Grupo Brusque. Duas ocorrências principais foram

cartografadas, uma delas na região de Ourinhos e outra próximo a

Ribeirão do Cinema.

Na ocorrência de Ourinhos foram caracterizados,

além dos basaltos variolfticos (Silva 1983b), também olivina pe-

ridotitos com estrutura cumulática (Foto 5a), clorita tremolita

xistos, metagabros ou metadiabásios grosseiros (com textura íg-

nea bem preservada) e metatufos básicos com alto teor em titani-

ta (5%). Essas mesmas variedades litológicas com rochas meta-íg-

neas associadas aos mesmos litotipos metassedimentares, são ob-

servadas nas proximidades do Ribeirão do Ouro. Foram igualmente

caracterizados metabasaltos com feições indicativas de imiscibi-

lidade magmática com estruturas amigdaloidais e variolíticas on-

de tem-se as primeiras preenchidas por quartzo e calcita e as va

ríolas por plagioclásio e quartzo. A matriz é composta preferen-

cialmente por actinolita, clorita, quartzo, epidoto e titanita.

0 elevado teor em titanita e a ocorrência de pseu

domorfos de pigeonita sugerem, apesar da presença de tremolita,

uma origem preferencial ligada a um magma toleítico e não komat_i

ítico como sugerido por Silva (op.cit.). A afinidade toleítica é

igualmente reforçada por Issler (1983) que se baseou no comportâ

mento geoquímico desse vulcanismo.
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Essas rochas ígneas foram submetidas às deforma-

ções que afetaram o Grupo Brusque. A principal foliação impressa

nelas é uma superfície de transposição S2 (Foto 5b) que, em geral,

mostra-se bem desenvolvida. Somente em alguns corpos que foram

mais preservados ela é incipiente e de difícil identificação. No

perfil da Figura 12a,no trecho entre Areia Alta e Ribeirão do Ci-

nema, podem ser observadas excelentes exposições dessas rochas

vulcânicas. Nesse local estas se mostram dobradas, delineando uma

mega-estrutura antiformal da terceira fase de deformação, que pode

ser observada também a nível de pequenas estruturas nos afloramen

tos. 0 estereograma da Figura 12b,indica que esse dobramento é

cilíndrico,com orientação axial N52E/35*.

Em alguns locais, como por exemplo, na pedreira

de calcários da Empresa Votorantin, vêem-se claramente inúmeros

filões de rochas vulcânicas, com espessuras que atingem até 20 me

tros que,nitidamente,são intrusivos nos metassedimentos. Entre-

tanto, mesmo nessas ocasiões, as feições metamórficas e estrutu-

rais observadas nas encaixantes e nos diques são as mesmas, suge

rindo que a colocação desse magmatismo deu-se anteriormente a eŝ

sas transformações.

3. Outras Ocorrências

Além do vulcanismo conhecido no trecho Lajeado -

Chapadão do Tigre, acima descrito, em varias outras localidades

foram reconhecidas rochas metavulcânicas de afinidades básico-ul-

trabásicas a ácidas. A principal delas é caracterizada nos arredo

res do Rio do Oliveiras (NW Tijucás),onde Silva (1984a e informa-

ção verbal) descreve uma seqüência metavulcano-sedimentar onde

predominam as rochas sedimentares pelíticas ocorrendo subordinada

mente os facies elástico e químico. São freqllentes intercalações

de rochas vulcânicas diversas com termos piroclásticos ácidos a

máficos. As análises petrogrãficas (Silva 1980) definiram as se

guintes mineralogia: actinolita-plagioclásio-epidoto - titanita,

quartzo-augita e opacos; tremolita-titanita-quartzo-opacos; tremo

lita-actinolita-opacos; tremolita-quartzo-hiperstênio-dravita-apa
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tita-opacos. Esse mesmo autor atribuiu uma origem ígnea para o

hiperstênio.

A região de Itapema-Tijucas foi igualmente estu-

dada por Borba (1985) que caracterizou o vulcanismo básico- ul-

trabãsico, descrevendo variedades variolíticas'na região de Ser

tão do Perequê, bem como actinolita e tremolita xistos, sendo

observados neste último, texturas ígneas com cristais de piro-

xênios substituídos por tremolita. Esse mesmo autor, descreve

na região de Gaspar Alto na localidade de Curais das Minas, me-

tariolitos intercalados nos filitos do Grupo Brusque. Essas ro-

chas estão xistificadas com os pãrfiros de quartzo e feldspatos

preservados, como bem o haviam demonstrado Silva e Dias (1981a

e b). 0 autor deste trabalho, observou pouco a norte de Gaspar

Alto (Figura 6) intercalações de prováveis metavulcanicas áci-

das em meio a metagrauvacas do Grupo Brusque.

Ainda Borba (op.cit.). descreveu na região de Al.

to Rio Warnow, metavulcanicas básicas e ultrabásicas, semelhan-

tes às caracterizadas na região de Itapema, inclusive com as

variedades variolíticas.

4. Geocronologia

Não se dispõe de nenhum resultado radiométrico

obtido diretamente nas rochas vulcânicas pré-tectônicas. Em ge-

ral, essas rochas estão muito transformadas por serpentinizaçao

e ou cloritização apresentando além disso, teores muito baixos

de K e Rb, fatores esses que dificultam a utilização dos méto-

dos convencionais K-Ar e Rb-Sr. Estão em andamento nos laborató

rios da Open University, duas análises Sm-Nd em amostras da re-

gião do Lajeado e Ribeirão do Cinema.

A idade mínima, isto é, a mais jovem possível pa

ra esse vulcanismo é de 700 +_ 50 milhões de anos, obtida pelo

método Rb-Sr em gnaisses do Grupo Brusque. Esse valor refere-se

provavelmente a Ia. fase de deformação do referido grupo sendo.
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portanto, posterior a colocação das rochas vulcânicas que foram

igualmente afetadas pelas deformações. A idade máxima ê indica-

da pelo valor de 2,4 bilhões de anos.obtido em gnaisses da jane

Ia de embasamento que ocorre na região de Tirivas IItpróximo a

Presidente Nereu.
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X. 0 MAGMATISMO SIN A TARDI-TECTONICO

1. Generalidades i

O Cinturão Dom Feliciano foi afetado por intensa \

granitogênese sin a tardi-tectônica a fase D, que, em Santa Ca- i

tarina, pode ser agrupada em três suites principais de granitõi-

des denominadas: Valsungana, Guabiruba, São Pedro de Alcântara. A :

primeira delas é a mais antiga sendo as duas últimas cronocorrela

tas entre si e tardias a segunda fase de deformação do cinturão.U

ma quarta suite, denominada de Granitõides Foliados, refere-se aos '

granitos migmatíticos do Domínio Interno, já discutidos no Capítu '

Io IV.

Trata-se em geral dos corpos granitóides intrusi-

vos nos metassedimentos (Suites Valsungana e Guabiruba) ou então

no Complexo Granito-Migmatítico (Suite São Pedro de Alcântara).

Formam desde corpos batolíticos até pequenos "stocks" sempre , com

auréolas de metamorfismo de contato.

As mineralizações de estanho e tungstênio do Cin-

turão estão relacionados aos granitóides da Suite Guabiruba que

com exceção do ouro, de origem incerta, são as ocorrências metãli.

cas mais significativas até agora conhecidas. Esses granitóides,

juntamente com os da Suite São Pedro de Alcântara são também apro

veitados para confecção de guias e paralelepipedos para calçamen-

to das cidades da região.

Os dados geoquímicos de todos os granitóides sé- '

rão discutidos em detalhe,mais adiante, no capítulo que abordará

a significação geotectônica desse magmatismo.

2. Suite Granitõide Valsungana (SchulzJr. e Albuquerque, 1969) |
rs

2.1. Características litolõgicas e estruturais j

Essa suite é constituída basicamente por dois cor



.115.

pos maiores que se orientam aproximadamente N4OE, paralelamente

ã estruturação geral do Cinturão. Esses corpos podem ser observa-

dos no mapa geotectônico (Anexo 1), onde o corpo menor, na porção

norte forma um batólito com cerca de 200 km de área. O corpo prin

cipal, também de dimensões batolíticas, ocorre em meio aos metas-

sedimentos do Grupo Brusque, dividindo-o em duas faixas distintas.

Nas áreas de ocorrência desses granitóides,poucos
são os bons afloramentos pois, em geral, há sempre um forte intern
perismo que é favorecido pela granulação grosseira a muito gros-
seira dessas rochas. £ comum observarem-se por alteração diferen-
cial, ressaltos na superfície dos blocos e matações, provocados
por megacristais de feldspato que, na maioria dos casos, é ocons
tituinte principal dessas rochas (Foto 5c).

Os tipos principais são monzogranitos, granodiori

tos e quartzo monzonitos, em geral de coloração cinza médio, com te

ores variáveis de microclínio que se mostram sempre como megacri£

tais que atingem até 8 cm, numa matriz fanerítica grosseira. A com

posição mineralógica, é variável apresentando-se em geral, com

20-201 de quartzo, 30-601 de microclínio, 15 a 301 de plagioclá-

sio, 1 a Side biotita, traços a 11 de muscovita. Apatita, epído

to, zircão e clorita são os minerais subordinados observados em

praticamente todas as análises. Opacos são igualmente freqüentes.

£ comum a presença de microclínio tardio que pode atingir quanti-

dade tal, a ponto de se constituir em bolsões monominerálicos.

A afinidade granitica da Suíte Valsungana é atribuí
da por praticamente todos os autores que estudaram essas rochas, a u
ma porfiroblastese potássica sobre rochas de composição intermediá-
ria. Kaul (1976b) fez correlação entre o granodiorito Valsungana e os
augen gnaisses da região de Porto Belo, evidenciando o que , em sua
opinião, seriam os diferentes estágios de feldspatização. Traini-
ni et ai. (1978) igualmente atribuem a processos de porfiroblastese
potássica as modificações ocorridas em rochas originalmente granodi_
oríticas ou quartzo dioríticas que culminaram nos granitóides da
Suite Valsungana. Silva (1984a) baseando-se na composição tonaiítica
da matriz desses grawitõides, especula sobre uma origem antiga para
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esta matriz e sugere uma evolução polifásica durante a qual, em épo

cas mais recentes, teria ocorrido a feldspatização da matriz.

As hipóteses acima apresentadas não são endos-

sadas neste trabalho e as causas dessa discordância serão discu-

tidas no item seguinte quando da análise dos dados radiométricos.

A Suite Valsungana é mais jovem do que metassedi-

mentos do Grupo Brusque exibindo, em inúmeros locais, claras evi-

dências de um contato intrusivo com tetos e xenólitos dos xistos.

Essa relação é excepcional no trecho entre Brusque e Nova Itália

(Figura 13a) onde pode ser observado um endurecimento dos biotita

xistos, que ê eviderciado pela maior resistência ao impacto do mar

te Io ao se aproximar dos granitóides, sugestivo de um metamorfismo

de contato. Quando se entra no granitõide são freqüentes enclaves

e xenólitos da biotita xisto que mostram-se cortados por apófises do

granitóide. Em vários outros locais o contato é tectônico, com fa

lhas de alto ângulo separando o granitóide dos metassedimentos.

Regionalmente observa-se uma foliação, que foi as_

sociada com base em dados estruturais e radiométricos a S? observa

da nos metassedimentos. Ela é* mais intensa nas bordas chegando a ser

incipiente ou mesmo imperceptível nas porções centrais dos corpos.

Caracteriza-se pela orientação plana das biotitas e, em muitos ca

sos pelo alinhamento dos megacristais de feldspato potássico.

2.2. Geocronologia

0 estudo radiométrico da Suite Vlsungana foi efe-

tuado somente no corpo maior, no trecho entre Brusque e Aguti. Os

resultados obtidos por diferentes métodos são semelhantes entre

si,com Rb/Sr em isócrona de rocha total indicando 622 +_ 64 nua.

(Figura 31a, Pontos 17, 18 e 23 no mapa do anexo 1), e U-Pb em

zircões fornecendo 647 _• 12 m.a. (Figura 31d , Ponto 17).

Uma porfiroblastese potássica implica necessaria-

mente em entrada de potássio e por conseguinte de Rb na rocha, o

que influenciaria fortemente o sistema Rb-Sr, sendo muito prova-
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vel que a idade isocrônica obtida neste caso, reflita a idade

desse evento. Como a mobilidade do K e Rb não afetam a idade U-

Pb dos zircões, e em função da concordância das idades obtidas

por esses dois métodos, demonstra-se que os megacristais de

feldspato potâssico não são porfiroblastos imposto:, sobre rochas

mais antigas, o que seria admitido caso os zircões da matriz for

necessem idade bem mais velha do que a obtida pelo método Rb-Sr.

Essa conclusão nos leva a considerar o batolito estudado como um

corpo magmático com megacristais tardios de feldspato, ainda re-

lacionados ao processo ígneo, descartando dessa forma as suges-

tões de Kaul(1976b) que o associou aos gnaisses do embasamento

que ocorrem no litoral e principalmente de Silva e Dias (1981a e

b) e Silva (1983a e 1984a) que o consideraram como domos gnáissi.

cos manteados.

ft 7 ft fí

De outra parte, a razão inicial Sr /Sr obtida

na isócrona Rb-Sr é de 0,7105 •_ 0,0038, valor esse que, mesmo

considerando-se a imprecisão da medida em função do alto erro,

sugere uma provável origem crustal para essa rocha. Essa inter-

pretação é reforçada pelas indicações obtidas dos dados geoquími

cos que serão discutidos adiante.

Com referência aos dados K-Ar, estes oscilam no

tempo entre 500 e 640 m.a. sendo interpretados como reflexo da

complexa evolução termal existente, desde a colocação do corpo

(sugerido pelas idades Rb-Sr e U-Pb) até a conseguinte denudação

e resfriamento regional.

3. Suite Granitõide Guabiruba (ShulzJr. e Albuquerque ,1969)

3.1. Característica Litológicas e Estruturais

Trata-se de biotita granitos cinza-médio.maciços.

sem foliação, equi a inequigranulares que geralmente apresentam

facies a duas micas. Ocorrem preferencialmente como pequenos

"stocks" cortando o batolito Valsungana ou então são intrusivos

nos metassedimentos do Grupo Brusque onde sempre desenvolvem au-

réolas de metamorfismo de contato.
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A textura é tipicamente magmática (hipidiomõrfica

granularj Foto 5h) sendo constituída preferencialmente por 40-

55% de quartzo, 25 a 35% de microclínio, 15 a 20% de plagioclásio

sódico, traços a S\ de biotita e 1 a 5% de muscovita. Subordinada

mente ocorrem clorita, fluorita, zircão e granada. A muscovita

observada é primária, e a clorita secundária, produto de transfor

mações da biotita e da granada. Os tipos predominantes são grani-

tos e subordinadamente quartzo monzonitos e granodioritos.

Trainini et ai. (1978) constataram igualmente a pre-

sença da granada em inúmeros corpos dessa Suite, caracterizando-a

como almandina e correlacionando-a em função da forma e de suas

características ópticas às granadas observadas no Grupo Brusque,

sugerindo uma possível origem palingenética para esses granitói

des.

Em geral, em função de seu aspecto maciço e homo-
gêneo e da baixa porcentagem de mãficos,essas rochas são muito
procuradas por cortadores de pedras para a fabricação de blocos
utilizados em revestimento e pavimentação. Essas mesmas caracte-
rísticas descritas acima controlam também a forma de ocorrência
desses corpos, sendo comuns que as porções mais elevadas em áreas
de domínio do granitõide Valsungana sejam ocupadas por esseà gra-
nitõides, mais resistentes ao intemperismo.

As relações de contato com as rochas regionais
são bastante claras, indicando que esses corpos são intrusivos
tanto nos granitóides Valsungana como nos metassedimentos do Gru-
po Brusque. Em relação aos primeiros, são observados, como na re-
gião de Nova Itália (Figura 13a) xenõlitos de granitóides grossei-
ros dentre os granitos equigranulares fi ~s a médio do tipo Guab_i
ruba, que também emitem apófises e veios para dentro do Valsunga-
na. Nessa mesma localidade são também observados inúmeros xenóli-
tos (alguns métricos) de biotita xistos e biotita gnaisses do Gru-
po Brusque.

O caráter intrusivo desses corpos nos metassedi -
mentos é particularmente evidenciado pelo metamorfismo de contato
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existente ao redor de quase todos os granitóides dessa suite e

que ocorrem no domínio do Grupo Brusque. Assim _ocorre, por exem

pio, cora o pequeno corpo de São João Batista, observado em ex-

celentes exposições ao longo da estrada que liga esta cidade a

Nova Trento, onde verifica-se um enriquecimento em corindon e

turmalina nos xistos próximos ao leucogranito. A ocorrência res-

trita da associação cordiexita e andaluzita ao redor do granito

Serra das Tijucas é igualmente sugestiva de metamorfismo de conta

to (Foto 2d). É , entretanto, nas proximidades de Barra do A-

reia (ver mapa geológico no anexo 2) que associado a um pequeno

corpo de granitóide dessa suite tem-se o desenvolvimento de pseu

domorfos de cordierita (Foto 2£) sincrônicos a tardios a folia-

ção S2 que está impressa nos metassedimentos encaixantes do gra

nitóide. A datação desse magmatismo permitiu posicionar-se no tem

po, com boa precisão, a época em que essa deformação ter-se-ia

desenvolvido.

Em função de dados petrográficos , isotópicos e ge

oquímicos, é aqui sugerida, a possibilidade de se retirar da Sui

te Guabiruba após estudos adicionais, os granitóides leuco a ho

loleucocráticos. Estes seriam representados pelos corpos de São

João Batista, Catinga e Rio do Alho (?) que mostram como cara£

turísticas principais o fato de serem provavelmente produzidos

por anatexia dos metassedimentos, por indicarem tendências peralu

minosas com muscovita e granada, equigranulares claros a esbran-

quiçados, isótropos e por desenvolverem um metamorfismo de con-

tato. Seriam granitóides crustais do Tipo"s" (Chapell e White
8 7 86

1974) aparentando tipicamente altas razões iniciais Sr /Sr

Na Suite Guabiruba permaneceriam os granitóides a

duas micas, cinza médio, equi a ineguigranulares que seriam cara£

terizados pelas ocorrências de Nova Itália, Nova Trento, Serra dos

Tijucas, Serra do Boi, Serra da Bateia, entre outros. São igualmen

te isótropos apresentando, entretanto, baixas razões Sr /Sr em

comparação aos tipos anteriores, sendo provável uma origem palinge
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nética por fusão de gnaisses do embasamento do cinturão. Essa in

terpretação é" apoiada por dados U-Pb em zircões de granito de No

va Itália.

3.2. Geocronologia

Os estudos radiométricos pelo método Rb-Sr foram

efetuados no granito hololeucocratico de São João Batista e no

granitóide a duas micas de Nova Itália. Para o primeiro foi obti_

da a idade de 644 *_ 19 m.a. (Figura 31b, Pontos 14 e 15), e para

o segundo idades de 633 +_ 14 m.a. e 601 +_ 40 m.a. (Figura 31c,

Ponto 24) respectivamente,nos xenólitos de biotita xistos e no

próprio granitóide. As razões iniciais obtidas de 0,721 +_ 0,002

e 0,711 +_ 0,001 são sugestivas de uma origem crustal para esses

granitõides indicando também e, de forma clara, que as áreas fon

tes dessas duas rochas seriam diferentes.

0 estudo U-Pb do granito de Nova Itália indica um

comportamento bem diferente dos zircões em relação aos demais C£

sos estudados neste trabalho. Estes concentraram-se próximos ao

intercepto inferior da reta discórdia. Os resultados analíticos

podem ser vistos na Figura 31e. Tal comportamento é típico de

zircões de granitos de fusão crustal. Desta forma, as duas in-

tersecções obtidas na discórdia podem ter significado geológico,

sendo o valor do intersepto superior de 2260 +_ 80 Ma. aqui inte£

pretado como a possível idade do material fonte que foi retraba-

lhado durante o Ciclo Brasiliano. O valor obtido para o interse£

to inferior de 478 m.a. , de modo análogo a inúmeros casos obser-

vados na literatura, não teria um significado numérico exato em

relação a idade de formação do granite sendo mais jovem, confor-

me documentado pelas idades Rb-Sr em isócronas obtidas no mesmo

afloramento. Esse fenômeno é atribuído a uma perda de Pb radiog£

nico por difusão, posteriormente ã cristalização dos zircões.

No caso do exemplo acima,a informação mais inte-

ressante que pode ser obtida da análise U-Pb desse granito foi
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de natureza petrogenetica, com a confirmação de sua origem palin-

genética.

A análise K-Ar obtida em um concentrado de bioti_

tas do granito de Nova Itália forneceu uma idade de 562 ± 8 m.a.,

superior também ao valor obtido no método U-Pb; a idade aparen-

te K-Ar significando a época do resfriamento desse corpo.

Apesar dos granitóides tipo Guabiruba cortarem os

da Suite Valsungana os dois estão intimamente relacionados tempo

ral e espacialmente, sugerindo que ambos tenham sido originados

num mesmo episódio termal e que os da Suite Valsungana seriam

pouco anteriores a eles, pois a foliação S2 presentes nestes, i-

nexistente dos granitoides Guabiruba.

4. Suite Granitoide São Pedro de Alcântara

4.1. Características litolõgicas e estruturais

Nessa suite estão englobadas as rochas granit<5i_

des que ocorrem a sul da zona de Falha Major Gercino e que são

intrusivas no Complexo Granito-Migmatítico. Formam desde peque-

nos "stocks" a grandes batõlitos ocupando, o maior deles, uma á-

rea de cerca de 400 km .

Predominam corpos graníticos a quartzo monzoníti-

cos, maciços cinza claros, inequigranulares a porfiríticos con)

baixa densidade de megacristais de feldspato (em geral brancos) ,

apresentam freqüentemente inclusões microgranulares dioríticas.

Trainini et ai. (1978) ps considerou como diatexitos granitoides,

relacionando-os geneticamente aos migmatitos regionais.

Os estudos efetuados se concentraram em três dos

maciços: Ponta dos Caboclos nas proximidades de Biguaçu, Santa

Luzia-São Pedro de Alcântara que constitui o batôlito maior cen

tral,e Angelina que ocorre nas proximidades da cidade homônima.
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Destes,os dois primeiros são parecidos entre si e preenchem as

características descritas acima. 0 Granito de Angelina, ê roseo

com pontuações escuras (leucocrático)fdevendo representar um dife

renciado mais tardio e potássico dessa suite.

Na região do Rio do Matias em posição central den-

tro do batólito Santa Luzia foi observado um "stock" de composi_

ção diorítica a quartzo diorítica que estaria associado ao grani-

tõide, sendo constatadas em vários locais dessa região relações

ambíguas ora sugestivas de que os dioritos seriam tardios ao gra-

nitóide e ora o contrário indicando, ao menos, a íntima relação

entre esses magmas. Esse corpo de diorito foi o único a ser carto

grafado (ver o mapa do anexo 1) pela CPRM (Trainini et ai., op.

cit.) que, entretanto, o consideraram como uma das rochas mais an

tigas da área representando um domínio onde predominariam os pa-

leossomas preservados da migmatização. Esse quartzo diorito bem

como os observados no perfil do .rio das Antas (Figura 7a) são a-

qui interpretados como parte integrante da Suite São PècTro de Al-

cântara apresentando-se, de modo análogo aos demais maciços des-

sa suite, como corpos isótropos, tardios â foliação S2 que está

impressa nos granitõides foliados do Complexo Granito - Migmatí-

tico.

4.2. Geocronologia

As observações geocronologicas se referem aos três

maciços já discutidos de Ponta dos Caboclos, Santa Luzia e Angeli

na. Os resultados radiométricos estão apresentados respectivamen-

te na Figura 32a (Ponto 1); 32b (Ponto 11); e 32c (Ponto 6), com

as idades Rb-Sr em isócrona significando a época de colocação des_

ses corpos. Os diagramas são preliminares com erros elevados em
ft 7 Rf\

função das relações Rb /Sr apresentarem pequena distribuição

espacial impedindo um melhor controle da inclinação da reta,ou en

tão,da própria razão inicial do diagrama. Esse problema persistiu

mesmo após a análise de inúmeras outras amostras dos mesmos cor-

pos que, infelizmente, mostraram razões Rb/Sr muito semelhantes
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as amostras datadas. Esse fato, reflete a grande homogeneidade

desses corpos.

As razões iniciais Sr /Sr obtidas são altas,sen

do entretanto a menor delas, da ordem de 0,708 , a única em que

se tem um erro baixo permitindo maior confiança. Esses valores

são sugestivos de uma origem crustal para essas rochas, o que

está de acordo com a mineralogia desses maciços onde são observa

dos entre outros tipos, granitóides a duas micas. Por outro lado,

é* bem provável que inúmeros corpos,incluindo-se aqui os quartzo

dioritos tenham outra origem.

Foi efetuada uma isócrona de referência para a Sui.

te São Pedro de Alcântara que indicou a idade -de 586 *_ 4 milhões

de anos, tendo sido utilizados os mesmos pontos analíticos dos

maciços já descritos. O resultado obtido é bastante próximo do va

lor conseguido com o estudo dos zircões.

Para o estudo U-Pb foram analisados cinco concen
trados de zircões e um de esfeno extraídos de um quartzo monzo-
nito composto predominantemente por plagioclásio, microclínio,
quartzo, biotita, epidoto,esfeno e zircão. Trata-se de uma rocha
maciça, leucocrãtica, sem foliação,muito utilizada na região para
a confecção de guias e blocos de calçamento. A posição dos pontos
analíticos sobre o diagrama isocrônico correspondente está repre-
sentada na Figura 32e. A idade de 600 +_ 7 milhões de anos obtida
no intersepto superior é de ótima qualidade considerando-se o
posicionamento dos zircões e do esfeno, este último praticamente
concordante. Ela é interpretada como a idade de cristalização do
zircão quando de colocação do corpo ígneo.

Foram analisados pelo método K-Ar quatro biotitas
e uma muscovita concentradas dos granitóides anteriomente datados
pelos métodos Rb-Sr e U-Pb. Três valores agrupam-se ao redor de
600 milhões de anos. A idade obtida em biotitas no quartzo diori-
to do Rio do Matias foi de 571 m.a. Um único valor foi destoante
e refere-se a um concentrado de biotitas,já cloritizadas,que indi
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cou uma idade próxima a 420 m.a. que ê sugestiva da época de a-

tuação do processo de retrometamorfismo responsável pela cloriti^

zação.
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XI. O MAGMATISMO TARDI A PÕS-TECTÔNICO

1. Generalidades

Ê incluída dentro dessa classificação toda manifes^

tação magmática do Cinturão Dom Feliciano que, em função de dados

litolõgicos, estruturais ou radi orne* tricôs pode ser posicionada co

mo tardia ou posterior ã terceira fase deformacional do cin-

turão. Foram caracterizados duas suites principais que teriam

grande expressão nos domínios Externo e Interno do cinturão, sen-

do ausentes na porção intermediária onde em meio aos metassedimen

tos do Grupo Brusque ocorreriam somente os granitóides das Suites

Guabiruba e Valsungana.

De modo diferente das suites anteriores esse magma
tismo inclui uma expressiva contribuição vulcânica que,na forma
de diques, sills, derrames e tufos está intimamente associada
com os corpos granitóides, constituindo as Suites Plutono Vulcâni^
cas Subida e Pedras Grandes. A primeira está relacionada ao Grupo
Itajaí enquanto que a segunda afeta o Complexo Granito Migmatíti-
co.

2. Suite Plutono Vulcânica Subida

2.1. Características Litolõgicas

Distribuindo-se por toda a borda norte do Cintu-
rão, esse magmatismo ê representado preferencialmente por grani^
tos rõseos, alaskíticos e não foliados que formam corpos circuns-
critos afetando o Grupo Itajaí, o Grupo Brusque e a Faixa Ribei-
rão da Prata. São incluídos nessa suite os dioritos maciços do
trecho Gaspar-Vargem Grande (S.de Blumenau) e as rochas vulcâni-
cas ácidas da região de Subida.

0 maciço mais expressivo e que dá nome a suite é
o Granito Subida que ocorre na junção dos rios Itajaí Açu e Hercí
lio Luz cortando os sedimentos do Grupo Itajaí. Trata-se de um
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"stock com cerca de 70 km de exposição que tem toda sua borda oes_

te e sul recobertas pelos sedimentos paleozõicos da Bacia do Para

ná. São freqUentes blocos e matacões nas encostas dos morros que,

em geral, são cortados de maneira ainda rudimentar para a confec-

ção de blocos e guias de calçamento, sendo também aproveitados

como pedra ornamental.

Predominantemente, trata-se de um granito rõseo,

subvulcânico hipersolvo, homogêneo, equigranular de granulação me

dia a grosseira, e no geral raro em máficos. Sua mineralogia

básica é composta por microclínio pertftico a mesopertítico,quar_t

zo com corrosão magmática e plagioclásio sericitizado. Subordina-

damente tem-se biotita e hornblenda. Esses minerais máficos estão

em geral alterados,com cloritização de biotitas e transformações

dos anfibólios em calcita e biotita fina. São freqüentes grandes

cristais de fluorita, alem de zircão e apatita.

/

Enclaves microgranulares, cinza escuro de rochas

vulcânicas, com tamanhos e formas variadas, vez ou outra são

observados,sempre com contatos nítidos com o granito (Foto 5f).

Esporadicamente foram encontrados alguns veios aplíticos com mine

ralogia muito semelhante a do próprio granito com feldspato potás_

sico fortemente pertítico, quartzo, albita e alguma palheta de bi_

otita. Fluorita aparece igualmente em grandes cristais.

Em uma das pedreiras observou-se um grande matacao

de granito verde, maciço, que juntamente com os demais tipos ros£

dos estava sendo cortado para a confecção de blocos. Mineralogies

mente essa rocha, apesar da cor muito diferente, tem a mesma conŝ

tituição do resto do maciço.

0 Granito Subida é o único corpo a afetar os sedi-

mentos do Grupo Itajaí. Foram, entretanto, observados em outras

localidades alguns dioritos e vários outros granitos igualmente

rosados, isotropos e alaskíticos que fazem parte dessa suite.Eles

foram inicialmente descritos por Silva e Dias (1981a e b) que os

relacionaram a Suite Guabiruba. Borba e Lopes (1983) também
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fazem referências a esses corpos. Nos perfis da Figura 6, podem

ser observados, além desses granitos rõseos . vários "stocks"

de quartzo dioritos porfiríticos, com plagioclâsio (esporadicamen

te como megacristal) e hornblenda como constituintes principais,

possuindo,subordinadamente, clinopiroxênios. A matriz é escassa,

intersticial, localmente micropegmatítica. São,igualmente,observ£

dos carbonatos, epídotos, calcita e sericita. Ainda na Figura 6,

está representado um corpo de quartzo diorito a plagioclâsio ró-

seo, que representaria a manifestação mais a sul dessa suite, e que

é intrusivo nos metassedimentos do Grupo Brusque.

0 vulcanismo ácido que integra a Suite Plutono Vu_l

cânica Subida tem suas melhores exposições na região entre Apiúna

e Ibirama. Esse magmatismo tem componentes extrusivos caracteriza

dos por tufos e brechas vulcânicas, interestratificadas com os se-

dimentos do Grupo Itajaí, ocorrendo, também,como sills e diques. As

ocorrências mais significativas são as de Apiúna, Morro da Use

e no trecho de asfalto entre a ponte sobre o rio Itajaí (na loca

lidade de Subida) e Ibirama.

Os riõlitos ou equivalentes próximos são rochas

com tons vermelhos que,quando alterados ,tornara-se mais escuros,

destacando-se,ainda .ripas de plagioclâsio entre pontuações de quar

tzo escuro numa matriz felsítica. Os diques possuem uma granula-

ção mais grosseira, sendo compostos por quartzo, feldspato potás-

sico (sanidina), plagioclâsio e biotita, numa matriz felsítica

granofírica .sempre com sericita e um pouco de calcita. Os tufos

intercalados nos metassedimentos são muito finos, talvez com uma

componente importante de cinzas vulcânicas, possuindo^tipicamente,

quartzo bipiramidais, e fragmentos vítreos alongados (shards?),

muita sericita não detrítica e fragmento de feldspatos sericiti-

zados.

2.2. Geocronologia

Os tufos vulcânicos intercalados nos sedimentos da

base do Grupo Itajaí, indicaram,em isõcrona Rb-Sr,em rocha total,

a idade de 534 + 4 milhões de anos com razão inicial Sr87/Sr86 de
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0,718 •_ 0,001. Esse valor foi interpretado, conforme discussão £

fetuada no Capítulo VIII, como significativo da idade do episódio

metamórfico regional que afetou o Grupo Itajaí.

Os riolitos de Apiúna com inclusão de um ponto da

mesma vulcânica coletado próximo a Subida apresentou em isócrona

Rb-Sr, com 6 pontos, a idade de 544 +_ 20 m.a. com (Sr /Sr ) 4 de

0,705 _+ 0,001 (Figura 29d). Esse valor refere-se a época de colo-

cação e resfriamento desse magmatismo em meio aos sedimentos.

Para o Granito Subida efetuou-se a análise de 7 a-

mostras de rochas coletadas dentro do maciço em quatro afloramen-

tos diferentes. Em três dessas amostras a determinação da composi.

ção isotópica do Sr foi efetuada em duplicata com os resultados

indicando excelente reprodutibilidade. A isócrona Rb-Sr em rocha

total indicou o valor de 546 ^ 9 m.a. com (Sr87/Sr86) - de 0,700 +_

0,002 (Figura 29e). Essa idade, de modo semelhante aos riolitos,

é* representativa da época de colocação em níveis crus tais superio

res do Granito Subida.

As idades isocronicas obtidas para as rochas vulcâ

nicas de Apiúna e, também para o Granito Subida são semelhantes,

indicando que essas atividades magmáticas estariam relacionadas a

um mesmo evento ígneo. As razões iniciais Sr /Sr são fortemen-

te sugestivas de uma origem profunda para essas rochas, represen-

tando, portanto, produtos da fusão da base da crosta ou então de

diferenciados mantélicos. Essas conclusões baseiam-se igualmente

nas características petrológicas e geoquímicas desse magmatismo.

O vulcanismo associado ao Grupo Itajaí foi cor-

relacionado por vários autores ao magmatismo que afetou a bacia

de Campo Alegre, situada cerca de 50 quilômetros mais a norte, em

meio aos terrenos do Complexo Granulítico de Santa Catarina. A

correlação geocronológica dessas manifestações ígneas é aqui re-

forçada com a apresentação de uma idade de 536 •_ 65 m.a. para as

vulcânicas da Bacia de Campo Alegre. Esse valor, apesar de impre-

ciso, é muito semelhante ao obtido para as vulcânicas Apiúna, in-

dicando que esses eventos são, pelo menos, cronocorrelatos.
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3. Suite Plutono Vulcânica Pedras Grandes

3.1. Características litológicas

Dentro dessa unidade estão englobadas as rochas

granitõides que ocorrem como grandes batolitos intrusivos no Com

plexo Granito-Migmatítico. Corresponde com algumas modificações,

a Suite Intrusiva Pedras Grandes de Trainini et ai. (1978), sen-

do a principal diferença a inclusão nessa suite das rochas vulcã

nicas extrusivas e filoneanas ácidas.

É constituída preferencialmente por granitos gro^

seiros a porfiróides com megacristais brancos a rosados são fo-

liados, e admitem grande variação faciolõgica com tipos cinzas,

inequigranulares com pontuações de máficos, até granitos róseos,

isótropos grosseiros e alaskíticos. Estão incluídos na suite

os Granitos Armação, São Miguel, Major Gercino, Capivari, São Bo

nifácio. Tabuleiro e Barra do Rio dos Bugres Com exceção deste

último, que é um pequeno corpo lateral ao grani to Tabuleiro, os

demais foram cartografados por Trainini et ai. (op.cit.).

Os tipos predominantes são granitos e quartzo mon

zonitos ocorrendo subordinadamente granodioritos. As texturas va

riam entre porfiroblasticas com megacristais de miCroclínio até

típicas texturas granulares magmáticas. São observados xenólitos

microgranulares de composição intermediária e freqüentes concen-

trações decimétricas ricas em biotita.

Os granitos Taboleiro e Capivari abrigam os encla

ves metassedimentares do tipo Queçaba que seriam representativos

de coberturas supracrustais preservadas como "roof pendents" em

meio aos granitoides. Metassedimentos semelhantes, porém com ex-

pressão bem menor ;foram observados também sobre o Granito Major

Gercino.

São comuns os diques de microgranitos,aplitos e

riolitos que ocorrem cortando todas as rochas do Complexo Grani-

to-Migmatítico. Essas rochas filoneanas bem como as manifesta-
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ções vulcânicas extrusivas que repousam sobre os granitóides Pe-
dras Grandes, caso dos tufos do Morro da Cambirella, do Morro de
TV e da praia de Armação em Florianópolis, da ponta dos Zimbros
em Porto Belo e várias outras exposições menores e isoladas, são
consideradas como representativas dos estágios finais do magmati£
mo Pedras Grandes. Uma característica comum dos diques riolito -
riodacíticos observados nessa área, é o contraste fornecido entre
as pontuações claras de feldspatos euhédricos e a massa afaníti-
ca cinza escura. A matriz dessas rochas é felsítica porém com uma
forte disseminação de biotita o que lhe confere a tonalidade escu
ra. São freqüentemente observados biotita, hornblenda,esfeno, apa
titã e opacos. Em duas das lâminas observadas verificou-se a pre-
sença de stipnomelano, mineral este sugestivo da afinidade alcali_
na desse magmatismo, indicação que Trainini et ai- (op.cit.),
baseado em dados geoquimicos , jã haviam efetuado para as rochas
graníticas dessa suite.

3.2. Geocronologia

As idades obtidas em granitos da Suite Pedras Gran
des estão representadas nas Figuras 33a(Ponto 2) e 33b (Ponto 10)
com resultados de 524 +_ 68 m.a. para o granito Armação e 51b +_
12 m.a. para o granito alaskítico da Batera do Rio dos Bugres. Os
tufos de Cambirella indicaram igualmente em isõcrona Rb-Sr em ro-
cha total a idade de 552 +_ 17 m.a. (Figura 33d , Ponto 38).

A Figura 33c mostra claramente que, apesar dos dois
granitos datados possuírem idades próximas, suas razões iniciais
Sr /Sr são bem diferentes entre si, sugerindo que as áreas
fontes desses granitos seriam duas regiões com distintas razões
Rb/Sr. Como os valores são altos (0,710 _+ 0,002 e 0,728 + 0,001) é
atribuída a ambos uma origem crustal. Baseado igualmente no alto
valor da razão inicial dos tufos de (0,724 _+ 0,006) , uma origem se-
melhante lhes é atribuída.

Essas idades são significativas da época de coloca
ção desses corpos que representariam manifestações magmáticas o-
corridas dentro do período de tempo abrangido pela Suite Plutono-
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-vulcânica Pedras Grandes. A idade mais antiga possível para es-

sa suite é* de 580 ra.a. que foi o valor mais jovem encontrado pa-

ra a Suite São Pedro de Alcântara. A idade de 550 m.a. represen-

taria o valor provável para o clímax desse magmatismo, pois coin

cidiria com um importante evento termal regional que foi regis-

trado pela maioria das determinações K-Ar em minerais separados.
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XII. CARACTERÍSTICAS LITOGEOQUrMICAS E ISOTOPICAS DO MAGMATISMO

GRANITÕIDE E SEU POSICIONAMENTO TECTONICO

1. Introdução

Procurar-se-ã demonstrar neste capítulo que o

matismo granitõide do Cinturão Dom Feliciano em Santa Catarina

foi produzido por fusão de material crustal durante os eventos

tectônicos do Ciclo Brasiliano. Para tal, discutir-se-ã de modo

conciso as características geoquímicas dessa granitogênese enfa-

tizando-se as inferências geotectônicas decorrentes destas. Den-

tro dessa linha, a afirmação de Pitcher (1982)..."Não ê surpreen

dente que os tipos de granitos reflitam seus ambientes e que

suas assembléias rochosas e composições químicas forneçam uma

das características dominantes dos cinturões móveis"..., sintetî

za os objetivos deste capítulo. Esse mesmo autor procurou siste-

matizar os avanços na classificação e posição tectônica dos gra-

nitõides, reconhecendo os quatro tipos principais que serão a-

qui empregados. São eles:

a. os plagiogranitos ou granitõides M derivados

de um magma oriundo diretamente do manto ou da crosta oceânica

subductada sob um arco vulcânico imaturo;

b. os granitos calco-alcalinos do tipo I coni dois

sub-tipos principais: b.l. granitóides I Cordilheranos, represen

tando uma volumosa suite expansiva de gabros-quartzo dioritos

tonalitos associados a um regime de margens continentais ativas

e com uma contribuição mantélica inicial e evolução para uma maior

interação magmãtica com a crosta continental; b.2. granitóides I

Caledonianos, representando suites calco-alcalinas menos expansi_

vas e mais leucocrãticas, granodiorito-graníticas, encontradas

em regimes tectônicos de soerguimento pós-orogênico ou da subdue

ção da crosta continental inferior;

c. granitos peraluminosos e as duas micas, do ti-
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po S. característicos das zonas de colisão continental ou dos

cinturões de cisalhamento dúctil intracratônicos quando, em am-

bos os casos, a crosta continental encontra-se tectonicamente eŝ

pessada o suficiente para refundir em profundidade;

d. granitos alcalinos e sienitos, do tipo A, re-

presentando uma associação magmática de "rift" em áreas de escu-

do ou um plutonismo final do evento orogênico em regime de domea

mento. Geralmente deriva-se da refusão da crosta junto a diápi-

ros do manto.

2. Discussão dos Resultados Geoquímicos e Isotópicos

As características geoquímicas das rochas do Cin-
turão Dom Feliciano são bastante diferentes das apresentadas pe-
lo Cráton Rio de La Plata (Luis Alves) e pelos núcleos de embasa
raento que afloram esporadicamente no interior do Cinturão. Esse
contraste é facilmente exemplificado pela Figura 34 onde estão
relacionadas cerca de 340 razões Rb/Sr obtidas em rochas dessas
diferentes unidades. Pode-se observar que para os terrenos anti^
gos essas razões são sempre inferiores a l e que a concentração
máxima que engloba a maior parte dos gnaisses pertencentes ao
Complexo Granulítico de Santa Catarina ê próxima a 0,015, cerca
de 50 vezes inferior ao valor obtido com as amostras do Cinturão
Dom Feliciano. Ainda neste último o intervalo de variação da ra-
zão e muito grande com os valores mais altos, relacionados aos
granitõides da suite Pedras Grandes.

Esse contraste, pode até mesmo ser utilizado no

apoio a cartografia geológica, uma vez que as diferenças entre

as razões Rb/Sr dessas unidades são muitas vezes bem mais acentu

adas do que as observadas, a nível mineralogico e estrutural , no

campo. Essa razão foi utilizada por exemplo, como elemento adic_i

onal na diferenciação entre os ortognaisses pertencentes ao embji

samento e ao Cráton daqueles integrantes do Complexo Granito-Mi£

matítico do Domínio Interno do Cinturão.
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Os dados litogeoquímicos utilizados na confecção

dos diagramas discriminantes que serão aqui discutidos, foram ob

tidos de Trainini et ai. 1978 e Kaul et ai. (inédito) estando

listados no Apêndice VI. Nove dados novos são apresentados, ten-

do sido os de sigla CAN analisados no Canadá e ds demais,na Itá

lia. Na Figura 35 estão representados os granitôides referidos

no texto.

0 Gráfico A/CNK (Figura 36a) indica que todo o

magmatismo granitõide do cinturão é* rico em alumínio em relação

ao conteúdo em álcalis. As suites Subida, Pedras Grandes, São P£

dro de Alcântara e os Granitôides Foliados apresentaram uma ten-

dência mais metaluminosa em relação as suites francamente peralu

minosa Guabiruba e Valsungana, nestas últimas o indicador A/CNK

é da ordem de 1,5.

A relação F^O, x FeO (Figura 36b) é" igualmente

distinta na separação das suites Guabiruba e Valsungana das de-

mais suites,sendo ambas francamente redutoras e com a última a

inda mais enriquecida em FeO. A suite Subida cai integralmente

no campo oxidante e a Pedras Grandes é predominantemente oxidan-

te sendo os termos redutores mais ricos em Fe do que os da Suî

te Guabiruba para idênticos valores de FeO. Os pontos da Suite

S.P. Alcântara passeiam pelo diagrama.

Na Figura 36c têm-se a relação Na£O versus 1^0

que apresenta uma separação nítida dos granitóides da Suite Subi_

da das demais. Estes são mais ricos em ^2*3 com todos os pontos

bem agrupados e com razão superior a 1. As demais suites apre

sentam uma correlação negativa para esses elementos. .* Suite Pe

dras Grandes indica dois "trends" paralelos com diferentes teo-

res em Na20 para o mesmo 1̂ 0 o que reforça as sugestões de hete-

rogeneidades na área fonte dessa suite, já indicadas pelos dados

isotõpicos.

No gráfico da razão calco-alcalina versus silica

(Figura 36d) pode-se observar que a comparação dos "trends" a-

presentados pelos granitóides nigerianos (alcalinos) , obatõlito de
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Sierra Nevada e os granitos caledonianos das ilhas britânicas (calco

alcalinos), com o magmatismo do cinturão,sugere para este último

uma filiação calco-alcalina para £~ suites Valsungana e Grani-

tõides Foliados e grande parte da suite S.P.Alcântara. Nitidamen-

te alcalina ê a suite Subida acompanhada pela maioria dos grani-

tõides das suites Guabiruba e Pedras Grandes. Além disso, quando

observados os "trends" sugeridos pelos diferentes granitóides in-

tegrantes dessas suites (não individualizados nos diagramas), veri

ficou-se "trends" muito verticalizados, bem distintos dos apresen

tados pelo magmatismo utilizado como referencial.

Desta forma, os granitóides calco-alcalinos a alça

linos das suites Valsungana, Guabiruba e os Granitóides Jbliados,

por apresentarem altas razões A/CNK, valores sistematicamente

mais baixos em Na2O em relação a teores iguais de K20 das associji

ções alcalinas e um caráter dominantemente mais redutor, possuem

características de um magmatismo do tipo S. Utilizando-se dos me£

mos parâmetros pode-se sugerir uma afinidade ao magmatismo do t^

po I Caledoniano para as suites S.Pedro de Alcântara e Pedras

Grandes e do tipo A para a suite Subida.

Os diagramas de Harker (não apresentados) indica -

ram,baseados na comparação dos elementos maiores versus silica,que

essas suites são pouco expansivas com variações restritas no teor

em silica,fato este que dificultou a identificação dos possíveis

"trends" composicionais. Dentre os óxidos que apresentaram um com

portamento linear destacam-se o Na2O, K2O, MgO, CaO, TiO2 e P2O5.

As suites S.Pedro de Alcântara, Guabiruba e Pedras Grandes respei^

tadas as variações dos teores, apresentaram um comportamento sem£

lhante com "trends" positivos em relação ao Na2O e K20 e negativo

em relação aos demais. Os granitôides da Suite Valsungana indica-

ram correlações negativas para o Na2O, K20, CaO, TiO2 e P2O5 e po

sitiva para o MgO, A Suite Subida indicou uma correlação negativa

para o Na2O, MgO, CaO e TiO2 e positiva somente para o K20. Os gra

nitóides foliados apenas sugerem "trends" sendo positivos para o

MgO, CaO e TiO2 e negativos para o K20 e P2O2.

Adicionalmente,o padrão de terras raras obtido com
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amostras compostas (preparadas com material de diversos corpos re

piesentativos das diferentes suites) indicou para os granitóides

Valsungana, São PedTO de Alcântara e Pedras Grandes um padrão co-

mum com rochas graníticas com uma importante anomalia em Eu e um

enriquecimento em terras raras leves (Figura 36e). Esse padrão

não é seguido pelos granitóides foliados que não apresentam a ano

malia em Eu, fato este que está de acordo com a hipótese de que

estes granitóides representariam rochas menos evoluídas do que os

demais. Foram feitas duas análises em amostras da Suite Pedras

Grandes com o Granito da Armação tendo comportamento muito seme-

lhante a do granitóide Valsungana e o granito alaskítico da Barra

do Rio dos Bugres (provável"stock"tardio e periférico do granito

Tabuleiro) apresentando,diferentemente dos demais um enriquecimen

to em terras raras pesadas tão importante quanto os leves.

A natureza crustal desses granitóides é também en-

fatizada pelos dados isotopicos.com as razões iniciais Sr / Sr

sempre se posicionando acima da curva de evolução do manto (Figu-

ra 37). A exceção é a Suite Subida que apresenta os valores mais

baixos com 0.700 para o granito e 0,705 para as vulcânicas Apiúna,

indicando uma importante contribuição de material mantélico ou en

tão,uma origem a partir da fusão de material da base da crosta.

As demais suites; apresentam valores de 0,708 a 0,730 evidencian-

do claramente a componente crustal e sugerindo uma contribuição

mantélica subordinada,provavelmente .relacionada a fusão do mat£

rial vulcânico interestratificado nos metassedimentos que teria

sido acrescentado a crosta em época pouco anterior a idade

Rb/Sr dos granitóides (suites Guabiruba e Valsungana).

Essa interpretação é corroborada pelos resultados

Pb-Pb (Mantovani 1985) que indicam uma idade transamazônica de

2180 +_ 75 Ma. como a provável época de adição 'a crosta do mate-

rial originário dos granitóides das suites Pedras Grandes, Valsun

gana, S.Pedro de Alcântara e Granitóides Foliados. Valores igual-

mente antigos, pré-brasilianos, foram obtidos através do método

Nd (idade modelo para manto empobrecido; Hawkesworth et ai., 1985),

para o granitóide Valsungana (2013 m.a.) e para o granito Armação

da Suite Pedras Grandes (1424 m.a.).
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3. Conclusões

O magmatismo do tipo S é amplamente dominante no

âmbito do Gr. Brusque (Suites Valsunpana e Guabiruba), a sul des-

te, no domínio interno, predominam os granitóides do tipo I (Suî

tes S.P.Alcântara e Pedras Grandes) sobre os granitõides foliados

que possuem afinidades ao tipo S. Na antefossa molássica, relacio

nado ao Graben do Itajaí tem-se o magmatismo do tipo A da Suite

Subida. H importante ressaltar-se que esses diferentes magmatis-

mos são separados por grandes lineamentos (ver mapa geotectônico,

Anexo 1) que devem,provavelmente,refletir importantes descontinu

idades a nível do Cinturão. As principais características contras_

tantes dessas suites magmáticas estão relacionadas na Figura 38.

Baseando-se nas relações de intrusão entre as dife

rentes suites, nas relações entre elas e as deformações tectôni-

cas e considerando-se as idades radiométricas disponíveis pode-se

montar o quadro tectono-estratigráfico apresentado na Figura 39.

Destacam-se as seguintes observações:

- o magmatismo "S" é sincrônico a tardio em relação

a orogênese brasiliana.

- o magmatismo "I" é tardio a pós tectônico em rela-

ção a essa orogênese. Convém lembrar que as suites I Caledonianas

são igualmente põs-tectônicas e associadas a um regime de soergui

mento.

- o magmatismo "A" é restrito a pequenos corpos tar-

di-tectônicos intrusivos nas molassas do cinturão.

Baseado nos dados isotópicos Pb-Pb e Sn-Nd ê possí

vel considerar-se que grande parte ua crosta subjacente ao Grupo

Brusque ter-se-ia constituído no Transamazônico e que,durante o

Ciclo Brasiliano teria sofrido fusões com a conseqüente geração

da expressiva granitogênese do Cinturão. Isso é particularmente

válido para as suites Pedras Grandes e São Pedro de Alcântara e

menos importante para as suites Valsungana, Guabiruba e Granitói-
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des Foliados que teriam recebido grande contribuição dos metas-

sedimentos do Grupo Brusque. 0 material crustal que poderia ter

sido fundido para a geração do magmatismo Subida seria mais anti-

go, provavelmente Arqueano relacionado ao Cráton Rio de la Plata.

souc op sooi|i in

o o o o
o «o o o
t / | «A ^ 1 ^
• I I I

<

-

10

oe /
IA /

'm /
• • * /

E /a
M/U

z/ e
/ w
/ u
' t>

S
u
i
t
e

S
u
b
i
d
a

S
u
i
t
e

P
e
d
r
a
s

G
r
a
n
d
e
s

S
u
i
t
e

S.
 
P
e
d
r
o 
d
e

\\
 c
â
n
t
a
r
a

SO5U3JJODSUCJJ-J

SOU OpOIJO.l

0 N V I 3 I 1

S
u
i
t
e

G
u
a
b
i
r
u
b
a

S
u
i
t
e
s

V
a
l
s
u
n
g
a
n
a 
e

G
r
a
n
i
t
õ
i
d
e
s 

F
o
l
i
a
d
o
s

oouidSoio

UTS OpOtJOd

3 d H O O O H ft 1 N I 3

E
ti

O
c

E
O

Q

O
•a

o

o

'O

o

u
e
o
•o
o
u

IA
O
I
O n
c co •••
u n
& *̂
v n

u
O

a c
3 ra

C c/l

3
et



.14b.

XIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. Modelo de Evolução Geotectônica do Cinturão Dom Felicia-

no em Santa Catarina

Vários são os modelos geotectõnicos que utilizando

-se da teoria da Tectônica de Placas procuram explicar a evolução

do Cinturão Dom Feliciano. Dentre eles,conforme discutido no cap_í

tulo III, destacam-se os artigos de Porada (1979), Fragoso Cesar

(1980), Fragoso Cesar et ai. (1982) e Issler (1982 e 1983).

No presente trabalho e apresentado para a porção

catarinense do Cinturão Dom Feliciano um grande número de novos

dados isotópicos que, somados ãs informações Pb-Pb e Sm-Nd, permi-

tem afirmar, ao menos para essa porção do cinturão, que a grande

maioria, senão a totalidade da granitogênese estudada não tem sua

origem ligada ao consumo de uma placa oceânica durante o Ciclo

Brasiliano.

As indicações fornecidas pelos resultados Sm/Nd e

Pb-Pb são de uma vivência crustal, desde o Transamazônico, para o

material precursor das rochas granitóides do cinturão. São refor-
ft 7 Rfi

çados pelas altas razões iniciais Sr /Sr e pelas característi-

cas químicas (crustais) dessa granitogênese, conduzindo então a u

ma interpretação geodinimica através de uma subducção do tipo "A",

coerente com a polaridade metamorfica e vergência tectônica NW

brasiliana.

A Figura 40 representa duas etapas deste proces-

so de subducção A, que provavelmente teve início entre 700 e b5U

M.a*. A zona linear de cisalhamento atribuída ã Faixa Ribeirão da

Prata corresponde ã reativação da borda sul do Crãton Rio de La

Plata, ocasionada pelo sub-cavalgamento ("under thrusting") deste

sob parte da crosta continental subjacente ao Grupo Brusque, e po

de, assim, representar a zona de sutura. Os estádios iniciais da

subducção dos terrenos reativados da margem meridional do Cráton

Rio de La Plata produziria um intenso encurtamento crustal e mag-
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matismo, atestados pelos dobramentos e desenvolvimento da xistosi

dade regional de segunda fase (D- e S2) , associadas ao metamorfi£

mo e a cavalgamentos. Os granitóides da Suite Valsungana (Domínio

Intermediário) e a intensa anatexia e geração dos Granitóides Fo-

liados em níveis crustais mais profundos do Domínio Interno estão

associados ao espessamento crustal. As últimas manifestações des-

te estádio estão representados pela intrusão das suites Guabiruba

e São Pedro de Alcântara.

A continuidade do processo compressional responde

pelo redobramento e metamorfismo da terceira fase de deformação

do Cinturão (D,) , e a progressão dessa tectônica em direção ao an

te-país afetou o Domínio Externo. E deste estádio o dobramento do

Grupo Itajaí, enquanto que no Domínio Interno, zona de maior es-

pessamento crustal, teve lugar a refusão crustal e a geração do

magmatismo da Suite Plutono-Vulcânica Pedras Grandes, que se colo

caria nos níveis crustais superiores posteriormente âs deforma-

ções do Cinturão.

Apesar da maioria das indicações revelar a impor-

tância da crosta continental na formação das rochas da porção ca-

tarinense do Cinturão Dom Feliciano (o que induziu a elaboração do

modelo anteriormente discutido), ê importante ressaltar que em u-

ma escala global, envolvendo os cinturões de idade brasiliana da

porção sul do Atlântico (Dom Feliciano, Damara Costeiro e Gariep)

admite-se que esse processo possa ter-se iniciado com uma subduc-

ção do tipo B que teria evoluido para uma colisão continental a

pós consumo completo da crosta oceânica. Nesse quadro, o possível

arco magmático que teria então sido gerado, estaria hoje, ou bem,

imerso sob o Oceânico Atlântico (conforme sugestão de Porada,

1979) , ou então parcialmente exposto na região costeira do Rio

Grande do Sul (Fragoso Cesar. 1980).

O presente trabalho não obteve indicações da pre-

sença de material oriundo do consumo de uma placa oceânica; ques-

tiona-se assim, as sugestões de Trainini et ai. (1978) e Fragoso

Cesar (op cit) de que o Domínio Interno do Cinturão Dom Feliciano
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em Santa Catarina, poderia corresponder à raiz de um arco magmáti

co de idade brasiliana, devendo representar, na opinião do autor,

tão somente zonas profundas e internas ao Cinturão. Sua correla-

ção direta com os terrenos da porção oriental do Rio Grande do

Sul é igualmente colocada em dúvida, visto que, 'existem diferen-

ças marcantes entre ambos, com o segundo apresentando inúmeras i-

dades radioraétricas cerca de 200 m.a. mais antigas (Soliani, inf,

verbal), como também diferenças geológicas, tais como, a presença

de charnoquitos e granulitos além de áreas importantes ocupadas

por granitóides tonalíticos calco-alcalinos (Fragoso Cesar, inf.

verbal), que são desconhecidas em território catarinense. £, por-

tanto, possível que a porção granito-migmatítica gaúcha possa cor

responder à raiz de um arco magmãtico de acordo com a proposição

de F.agoso Cesar (op cit), mas este não tem continuidade em San-

ta Catarina.

2. Quadro Cronoestratigrlfico

Considerando-se os dados litoestratigráficos, es-

truturais e geocronológicos anteriormente discutidos, foi pos-

sível estabelecer-se para a porção catarinense do Cinturão Dom Fe

liciano o quadro cronoestratigrlfico que está representado na Fi-

gura 41. Nele e enfatizada a sucessão de colocação dos corpos

granitóides bem como sua relação com as principais fases deforma-

cionais que afetaram o Cinturão. Algumas características princi-

pais merecem ser destacadas, são elas:

- pouco se conhece sobre a 1' fase deformacional

do Cinturão, tanto do ponto de vista radiométrico como estrutu-

ral. Tem-se somente alguns indícios de uma possível idade de 700

m.a. sugerida pela isócrona Rb-Sr dos biotita gnaisses da Catin-

ga, valor este também observado em biotitas neoformadas em rochas

cataclásticas da Faixa Ribeirão da Prata (K-Ar). No caso destes

dois processos estarem associados, o que é possível, a idade de

700 m.a. corresponderia a época em que estes fenômenos teriam o-

corrido. Não é conhecido nenhuma manifestação granitóide relacio-

nada a este evento;
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- a partir da 2« fase de deformação a evolução do

Cinturão está seguramente relacionada ao Ciclo Brasiliano. Esta

fase corresponde ã principal época de deformação, metamorfismo e

magmatismo do Grupo Brusque. A correlação precisa entre a época

de colocação dos granitôides do tipo Guabiruba e'o desenvolvimen-

to da foliação S2 permitiu, com sua datação, o posicionamento no

tempo do evento metamórfico.

- o Grupo Itajaí, preencheu uma bacia com caracte-

rísticas de antefossa molássica, instalada em parte sobre o Crã-

ton Rio de La Plata e em parte sobre a Faixa Ribeirão da Prata.

Sua sedimentação com importante contribuição de turbiditos inici-

ou-se posteriormente ã segunda fase de deformação do Cinturão. A-

fetando essas rochas, tem-se o magmatismo da Suite Plutono-Vulcâ-

nica Pedras Grandes;

- a terceira fase deformacional foi igualmente im-

portante na evolução do Cinturão. A ela estão ligadas as princi-

pais estruturas a nível regional e de afloramento. Nesta fase, fo

ram reativadas com características inversas os grandes lineamen-

tos gerados em épocas anteriores e ocorreu o dobramento do Grupo

Itajaí. Trata-se de uma fase deformacional provavelmente ligada

ao mesmo sistema de esforços da fase anterior. A granitogênese,

nessa época, concentrou-se marcadamente no Domínio Interno do Cin

turão (Suite Pedras Grandes) ;

- a quarta e última fase de deformação é caracteri

zada por inflexões descontínuas com orientação axial NNW/SSE. Tra

ta-se da 2* fase a afetar o Grupo Itajaí. Sua orientação e estilo

do dobramento permite supor que sua geração esteja ligada a mo-

vimentações transcorrentes dos grandes lineamentos que definem os

principais contatos geológicos. Trata-se de uma deformação que,em

relação ãs anteriores, processou-se em níveis crustais superio-

res;

- a estabilização tectônica e conseqüente resfria-

mento regional ocorreu próximo a 500 m.a. conforme sugerido pelos

dados radiométricos K-Ar nos diferentes domínios do Cinturão.
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APÊNDICE I

IDADES POTASSIO-ARGONIO



CINTURÃO DOM FELICIANO

N» de Ponto
no mapa do

anexo 1

11

11

8

12

4

13

5

17

22

24

19

19

24

17

17

16

9

3

SPK

4781

4746

4760

4745

4690

4762

4683

5032

5031

5028

5045

5030

4659

4622

4656

4626

4681

4625

N* Campo

SCMB-4A

SCMB-4B

SCMB-11A

SCMB-15

SCMB-16

SCMB-19A

SCMB-25

SOB-10 7

SCMB-490A

SCMB-502Z

NT-01-35.5

NT-02-18

SMCB-2U1

SMCB-202

SMCB-202

SMCB-203

SMCB-208

SCMB-209

Material

BIO

MUS

BIO

BIO

PLG

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

Rocha

GRN

GRN

MIG

DIO

DIA

GRN

GRN

GND

GRN

XEN

CMS

GRN

GRN

GND

GND

XIS

GRN

GRN

1.61
7.04
7.15
5.73
1.26
4.23
1.06
7.03
7.35
7.79
6.74
5.82
6.94
6.21
6.22
7.01
6.36
6.25

Ar °rad

(ccSTP/g)xl0"4

2.954

1.974

1.792

1.492

1.796

1.189

2.681

1.771

2.036

1.914

1.832

1.616

1.778

1.861

1.712

1.747

1.608

1.733

Ar Atm.

(*)

35.84
9.13
3.87
6.51

11.39
5.68

37.44
5.14
9.91
4.30
8.73

13.48
2.60

18.82
3.87

20.32
57.84

7.00

Idade

(ma)

419

607

552

571

333

608

554

554

601

542

592

602
562

642

598

549

556

601

Erro

(ma)

8

17

10

19

6
12

9

11

22

8

19

10
8

15

14

14

40

10



CRATON RIO DE LA PLATA

N* de Ponto
no mapa do

anexo 1

37

37

32

33

34

35

Ibirama

28

40

40

36

41

SPK

4665

4685

5036

5033

5034

5035

5037

5044

5455

5495

5496

5433

N* Campo

SCMB-172

SCMB-172E

SCMB-303

SOB-304

SCMB-305

SCMB-308

SCMB-345C

SCMB-346A

SCMB-1103B

CAN-33

SOB-174

SCMB-1126

Material

ANF

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

ANF

BIO

BIO

ANF

ANF

Rocha

MIG

MIG

GNL

GNL

GNL

GNL

GNL

GNL

GNL

GNL

GNL

BGNL

%K

1.31

7.69

5.77

5.75

5.93

7.51

6.02

1.24

6.44

5.47

0.787

0.50

Ar rad

(ccSTP/g)xlO"4

1.811

8.486

6.557

8.551

7.136

8.844

7.266

1.581

7.513

4.631

1.092

1.240

Ar Atm.

í%)

1.26

1.01

2.60

1.62

5.02

2.60

2.71

1.38

0.94

8.02

1.31

1.30

Idade

(ma)

1967

1706

1739

2055

1805

1800

1806

1869

1768

1430

1971

2728

Erro

(ma)

37

29

45

56

41

48

46

32

37

35

44

74

NOCLEOS DE EMBASAMENTO

43
42

39

5551

5552

5059

SCMB-500

SCMB-1127B

SCMB-501A

ANF

BIO

BIO

GNS

BGNS

MIG

1.16

6.95

7.5ó

1.422
2.343

2.110

1.97
4.40

8.15

1823
708

604

27

11

8
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APENDICE II

DADOS ANALÍTICOS RUBÍDIO-ESTRONCIO



MIGMATITOS-SE DE LUIS ALVES (Meso e Leucossomas)

Complexo Granulitico de Santa Catarina (Ponto 37) no Mapa Geote»

tônico. Anexo 1 ) .

SPR N« Campo X Erro Y Erro Rb Si

5601 SCMB-172A 0.420 +_ 10 0.7177 + 18

5602 SCMB-172B 0.430 •_ 10 0.7161 + 8
5605 SCMB-172E 0.480 •_ 10 0.7191 • 13

5603 SCMB-172C 0.217 • 5 0.7127 • 10
5604 SCMB-172D 0.225 + 5 0.7134 • 19
5606 SCMB-172F 0.185 •_ 4 0.7104 + 1?
6657 SCMB-172- 6C 0.268 _+ 8 0.7133 + 1 61 .7 660
6658 SCMB-172- 9A 0.356 • 10 0 .7173+ l 58.1 473
6659 SCMB-172-11B 0.563 + 16 0.7201 + 1 91 .7 472
6664 SCMB-172- 1 0.604 + 17 0 .7213+ 1 111 533
6665 SCMB-172- 4 0.402 + 11 0.7157 + 1 55.9 403

80.9 55:

73.3 497

85.6 517

42.0* 5b.'*

38.0* 48!»*

31.0* 4 8-1 *

GRANULITOS RETRABALHADOS (entre Blumenau e Indaia l )
Complexo Granul i t ico de Santa Catarina (Pontos 30 e 31)

4255
4256
4257
4262
4264

SCMB-41B
SCMB-41F
SCMB-41H
SCMB-38C
SCMB-38F

0 .

0.

0 .

0.

0 .

57

60

49

14

08

• 1

• 1

+ 1

+ 1

+ 1

0.7190 +

0 .7203 •_

0.7171 +_

0.7056 +

0.7044 +

14

12

11

10

14

9 8 .

338

131

4 0 .

22.

4

3

5

5«I2
t»t>5

775

8<>2

K16

MIfiMATITOS DA SERRA no CANTAf.AI.O

Núcleo do Embasamento do Cinturão Don' F e l i c i a n o iPonto 391

643S
6812

6666

6448

6667

6447

SCMB-5C1A

SCMB-6 73B

SCMB-501C

SCMB-501D

SCMB-501F

SCMB-501B

0 .454 +

0 .370 +_

0.511 ^

0 .232 _•

0 .384 _•

0 .324 +

13

10

14

7
11

9

0 .7163 +

0.7133 +

0.7214 +

0.7089 *_

0.7154 •_
0.7090 +

3
4

3

1

3

2

83

75

84

63

81

94

!,30
1,87

176

7 86
o i l

Ji40



GRAN I TO* IDES FOLIADOS

Complexo Granito-Migmatftico (Pontos 7 e 8)

SPR N« Campo Erro Erro

FILITOS DO RIBEIRÃO DO RUSSO

Grupo Brusque (Pontos 20 e 21)

Rb Sr

4246
4247

4248

4249

4251

4252

4253

4254

6811

SCMB-11B

SCMB-11F

SCMB-11H

SCMB-11A

SCMB-10B

SCMB-1OC

SCMB-1OE

SCMB-1OF

SCMB- 9F

0.56 +
1.40 •_

1.74 +

2.03 •

1.75 +

6.19 *_

1.72 •

5.01 +

1.44 +

1
3

3

4

3

12

3

10

4

0.7120 ^
0.7224 •_

0.7217 +

0.7259 +_

0.7249 +

0.7652 *

0.7266 +

0.7561 +

0.7220 +

15

9

12

10

21

10

15

9

5

124

167

295

272

155

231

190

199

175

6 39
34 7

492

390

256

108

321
116
353

6095
6097

6098

6099

6100

6096

RF-01-1502
RF-01-1440

RF-02-1317

RF-02-1490

RF-02-1500

RF-01-84.9

5.37 +
6.42 +

13,87 +

9.31 +

10.78 •

12.39 +

15

18

39

26

30

35

0.7789
0.7789

0.8705
0.8281

0.8306

0-8261

1 U

1 n

+ 09

I 15
• 06

+ 18

164
174

192

331

194

2 89

89.(
79.C

40 . ;

104

52 . ;

68.2

BIOTITA QUARTZO XISTO

Grupo Brusque (Ponto 16)

3700
3701
3702
3703
3704

3705

PR-25A
PR-25B
PR-25D
PR-25G
PR-2 5H

PR-25I

1.49 +
1.14 •

3.41 •

2 . 3 7 *_

3.03 •

5.27 •

3
2
7

5

6

9

0.7485 +
0.7440 +

0.7647 •_

0.7564 +

0.7594 +

0.7797 •

20

10

18

12

12

10

95

70

176

125

171

192

.6

.1

186

178

150
154

164

106



BIOTITA GNAISSES DE CATINGA

Grupo Brusque (Ponto 19)

SPR

6102
6103
6104

6105
6106
6107

N« Campo

NT-01-35.5
NT-01-81.0
NT-01-93.0
NT-03-40.4

NT-03-80.2
NT-03-81.0

X

2.60

4.62
2.02

6.46
5.09

2.56

Erro

• 7

1 1 3

• 6

t 18

1 14
+ 7

Y

0.7545
0.7729
0.7473
0.7948
0.7736
0.7502

Erro

t n

1 n

1 10

t 13

t 14
+ 14

Rb

158

243

112

371

39 7

244

Sr

176

153

161

168

227

277

TUFOS INTERCALADOS NOS SEDIMENTOS

Grupo Itajai (Ponto 44)

7227
7229

7226
7228
7230

SCMB-159
SCMB-605B
SCMB-158
SCMB-605A
SCMB-605C

11.11 •;
4.18 •

66.93 •
18.73 +
36.29 +

31
11

24

8

17

0.8017 +
0.7503 +
1.2306 •
0.8609 +
0.9910 +

3
2

5

6

7

394
78.4

299*
241*
237*

104
54.5
13.6*
37.8*
19.4*

RIOLITOS APIUNA

Suite Subida (Ponto 29)

3690
3691
3692
3796
3797
4350

PR-6A
PR-6B
PR-6E
PR-6C
PR-6D
SCMB-02

1.39 +_

3 . 0 3 +

2 . 5 7 •_

5 .69 •

4 .57 •

0 .49 +

3
6

5
13

11

1

0 . 7 1 7 4 •
0 . 7 2 7 9 +_

0 .7239 •

0 . 7 4 6 3 •

0 . 7 4 30 +

0 . 7 0 8 8 +

21
8

9

11

8

6

6 3 . 9
70 .9

75 .5

8 3 . 3

76 .9

6 9 . 3

138
6 7 . 9

85 .2

4 3 . 3 '

4 3 . 7 '

411

RIOLITOS CAMPO ALEGRE (ponto fora do mapa)

4344
4345
4346

SCMB-45A
SCMB-45C

SCMB-45E

l
2

1

.77

. 0 8

.31

0 .
0 .

0 .

7210
7242

7179

150
156

140

246
217

311



GRANI TO SUBIDA
(Suite Subida (Pontos 25, 26 e 27)

SPR

4358
4359
4360

4362
4363
3798
3799

6581
6582

6580

N* Campo

SCMB-63B

SCMB-63B
SCMB-63C
SCM3-63D
SCMB-63D
PR-13A

PR-13B
SCMB-63A
SCMB-353A

SCMB-352

X

18.83
18.80

8.85
11.02

10.98
5.78
9.98

18.82
30.96

8.59

Erro

1 43
•_ 44

1 2 1

1 25

1 2 6

+ 16

1 23

1 3 8

1 6 S

• 24

Y

0.8497

0.8492
0.7698
0.7845
0.7853
0.7456

0.7758
0.8478

0.9333

0.7648

Erro

• 1

1 I 9

1 30

1 2 3

1 1 3

1 I 5

1 1 3

•* 5

1 1 3

+ 4

Rb

109

109

119

122

122

109

130

118

119

129

Sr

1 7 . 0 *

1 7 . 0 *

3 9 . 2 *

3 2 . 3 *

3 2 . 4 *

5 4 . 5 *

3 7 . 6 *

1 8 . 3 *

1 1 . 4 *

43 .6

GRANIT0IDE VALSUNGANA

S u i t e Valsungana (Pontos 1 7 , 1 8 e 23)

4351
4 349

4348

4347

6446

SCMB-35C
SCMB-109C

SCMB-107A

SCMB-107D

SCMB-107B

3.00 *_

4.58 •

3.80 +_

4.83 *_

4.41 +

6

9

8

10

IS
)

0 .7373 ^
0.7505 •

0.7449 *_

0.7547 •

0.7482 +

12
7

9

9

4

206
248

224

259

202

199
157

172

155

133

GRANITO

Suite Guabiruba (Pontos 14 e 15)

4342
4 343
6445
3696
3697
3698

SCMB-30B
SCMB-30C
SCMB-30E
PR-22A

PR-22B
PR-23A

12.29 •
10.69 •

8.43 •
7.54 •
7.42 •
9.04 +

24

21

24

24

15

18

0.8345
0.8195
0.7994
0.7915

0.7886
0.8029

1 n
+_ 7

• 1

1 4

1 1°
+ 11

514
S06

515

569

556

4 36

123
138

178

219

218

141



XENüLITOS NO GRANITO NOVA ITÃLIA

Suite Guabiruba (Ponto 24)

SPR N° Campo Erro Erro

GRANITO NOVA ITÁLIA

Suite Guabiruba (Ponto 24)

Rb Sr

64 50
6432

6579

SCMB-502X
SCMB-5O2Y

SCMB-502Z

2.
1.

3 .

87 •

86 •

36 •

8
5

9

0 .
0 .

0 .

7388 •

7295 +

7429 •

5

3

6

155

113

176

157

176

152

6429 SCMB-502B 2.40 + 7

6433 SCMB-201A 2.15 • 6

6434 SCMB-201C 2.26 + 6

0.7315 + 18 188 227

0.7294 • 1 183 246

0.7302 + 5 190 243

GRANITO PONTA DOS CABOCLOS

Suite São Pedro de Alcântara (Ponto 1)

3693 PR-17B

3694 PR-17D

3695 PR-17E

1.83 +

1.22 +

0.84 +

4

2

2

0 . 7 2 3 7 •

0 . 7 1 7 9 •_

0 .7150 +

9

27

12

197

2U2

173

312

4 79

599

GRANITO SANTA LUZIA

Suite São Pedro de Alcântara (Ponto 11)

4340

4341

4250

SCMB-4A

SCMB-4B

SCMB-4D

16

18

13

.37 •

.62 +

.90 +

32

37

27

0 .

0 .

0 .

8499 •

8615 +

8256 •

15

18

11

272

283

297

48

45

62

.7

.1

.6



GRANITO ANGELINA

Suite São Pedro de Alcantara (Ponto 6)

SPR N» Campo Erro Erro

SUITE SAO PEDRO DE ALCANTARA - INTEGRAÇÃO

(Pontos 1,6 e 11)

Rb Sr

4352
43S3

4354

4355

4356

4357

SCMB-23A
SCMB-23A

SCMB-23C

SCMB-23C

SCMB-23E

SCMB-23E

78.4
77.3

46.2

45.4

66.1

63.4

• 1.8

1 1 - 7

1 1 . 1
+ 1.0

• 1.5

+ 1.5

1.3457 •

1.3512 •

1.0896 •_

1.0846 •

1.2650 •

1.2429 •

30

23

32

12

23

57

441
441

4 72

472

459

459

17.3*

18 .1*

30.6*

31 .1*

2 1 . 2 *

22 .0*

3693
3694

369 5

4340

4341

4250

4352

4353

4354

4355

4356

4357

PR-17B
PR-17D

PR-17E

SCMB-4A

SCMB-4B

SCMB-4D

SCMB-23A

SCMB-23A

SCMB-23C

SCMB-23C

SCMB-23E

SCMB-23E

1.83
1.22

0.84.

16.37

18.62

13.90

78.4

77.3
46.2

45.4

66.1

63.4

• 04

1 0 2

1 02

1 3Z

t 37

+ 27

+ 1 . 8

1 ! - 7

1 1A

+ 1.0

• 1.5

• 1.5

0 .7237 +
0.7179 +

0.7150 •

0 .8499 +

0.8615 +

0.8256 •

1 .3457 *_

1.3512 +

1.0896 •

1.0846 +

1.2650 +

1.2429 •

9
27

12

15

18

11

30

23

32

12

23

57

137
202

173

111

2 86

297

441

441

4 72

472

459

459

312
4 79

599

48 .7

4 5 . 1

6 2 . 6

1 7 . 3 *

1 8 . 1 *

30 .6*

3 1 . 1 *

2 1 . 2 *

2 2 . 0 *

GRANITO ARMAÇÃO

Suite Pedras Grandes (Ponto 2)

4258
4259

4260

4261

SCMB-2A

SCMB-2D

SCMB-2H

SCMB-2G

1.470
2.700

3.170

1.160

1 3 0

1 5 0

+ 60

• 20

0 .7198 •
0 .7292 •

0 .7339 +

0.7200 •

6
13

10

10

101

105

203

78.9

200
112

186

197



GRANITO BARRA DO RIO DOS BUGRES

S u i t e Pedras Grandes (Ponto 10)

SPR N» Campo Erro Erro

TUFOS CAMBIRELLA

S u i t e Pedras Grandes (Ponto 38)

Rb Sr

4265

4266

4267

4268

6444

SCMB-8A

SCMB-8C

SCMB-8D

SCMB-8E

SCMB-8B

8.09 ^
2.03 j*
8.90 ^
5.89 •

7.50 •

16

4

18

12

21

0.7886 •
0.7430 •

0.7935 •

0.7723 •
0.7816 •

23

9

12

8

10

226

156

241

257

220

81

223

79

127

85

.7

.0

. 5

6660
6661
6662
6663

SCMB-410A
SCMB-410C
SCMB-410I

SCMB-410H

35.97 +
20.27 +

22.93 •
24.03 •

74
41

46

50

1.0081 •
0.8853 •
0.9035 •_

0.9110 +

3

15

3

9

257
246

190

195

21 .3*
35.0*
23.9*

23.7*

T e o r e s Rb e Sr em ppm d e t e r m i n a d o s p o r FRX, com (*) Dl
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APÊNDICE III

DADOS ANALÍTICOS CHUMBO-CHUMBO



COMPLEXO GRANULÍTICO DE SANTA CATARINA (PONTO.35 NO ANEXO 1)

N« de Campo

CAN33C

CAN33D

CAN33E

SCMB1103A

SCMB11O3B

SCMB1103C

CAN33A Fsp

CAN33A

CAN33B

SCMB1103D

SCMB174RA

SCMB1103E

CAN33G

CAN33F

CAN 3 2

SCMB174RB

206/204

16.478

16.008

16.125

16.271

16.105

15.664

15.861

15.965

16.517

16.220

16.454

16.162

16.235

16.353

16.656

16.168

Hrro

16

16

16

16

16

16

16

16

17

16

16

16

16

16

17

16

207/204

15.766

15.711

15.712

15.775

15.716

15.671

15.690

15.702

15.782

15.746

15.784

15.735

15.754

15.736

15.767

15.678

Erro

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

208/204

37.898

36.118

36.749

35.792

36.611

38.009

36.101

36.470

36.724

37.972

35.552

36.4 77

36.669

37.404

36.378

35.684

Erro

38

36

37

36

37

38

36

36

37

38

36

36

37

37

36

36

Rcfcrcnc i a

3

1

1

1

1

1

3

5

3

5

1
•}

•>

->

2

2

(1) gnaisses quartzo-feldspáticos; (2) gnaisses máficos e anfibolitos;

(3) bolsões pegmatóides. Ver símbolos na Figura 4d. As amostras SCMB 174

RA e RB e CAN 32 são do afloramento referido como n9 36 no anexo 1.

EMBASAMENTO DO GRUPO BRUSQUE-TIRIVAS II (REGIÃO DE PRESIDENTE NF.REM, PON

TO 4 5 NO ANEXO 1)

N» de Campo 206/204 Erro 207/204 Erro 208/204 Erro

SCMB1099D

SCMB1099A Fsp

SCMB1099A

SCMB1099C

SCMB1099B

SCMB1099E

SCMB1100A

16.209

15.779

15.775

17.025

16.124

16.195

19.349

16

16

16

17

16

16

19

15.526

13.510

15.501

15.681

15.531

15.543

16.04 0

16

16

16

16

16

16

16

38.957

37.042

36.283

37.304

38.602

37.917

4 2.312

39
37

36

37

39

38

42
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APÊNDICE IV

DADOS ANALÍTICOS URÂNIO-CHUMBO



Fração

Zr 20

Zr 22B

Zr 22C

Zr 17

Zr 18

Zr 23

Zr 21

Monaz.24

Zr 23

Zr 23
Zr 19

Zr 18

Zr 22

Zr 21 Rep.

Zr 21 (24)

F . s f . :S

CONCENTRAÇÃO
Urânio

(ppm)
Chumbo

(ppm)

AMOSTRA SCMB-

543 .3

1066.4

330.7

570.8

605.0

1138.8

590.6

-

435.7

664.1

?53.5

4 2 6 . 4

3 8 1 . 2

3 9 7 . 5

3 9 6 . 5

19 .6

2 2 8 . 5

4 5 8 . 7

131.6

200.5
250.7

4 1 2 . 7

2 5 8 . 1

-

AMOSTRA

1 7 2 . 8

2 1 2 . 6

1 3 7 . 7

1 5 7 . 0

1S8 .2

1 6 4 . 3

1 8 6 . 1

4 1 . 0

]

206
204

RAZÕES MEDI
207
206

174 - GRANULITOS DO

11100

4810

4489

8074

6752

1905

6914

93.83

SCMB-172 •

1552

6347

3883

2964

3421

3794

5S6

53.9

14915

15303

14364

15353

15366

15626

15109

23619

[DAS
208
206

CRATON LUIZ

36837

18918
1.0842

58756

1 .05573

1.08382

65159

6 3 . 8 5

RAZOES CORRIGI
206
238

207
735

ALVES (PONTO 56 NO

39 791

40314

37615

330 70

38946

33370

41158

9 39 5

8.11617

8.35709

7.2884

6.92320

8.13804

6.8703

8.46510

82510

ÍDAS
207
206

I
206
7T5

DADES ( m . a .
207
135"

MAPA GEOTECTONICO)

14793

15035

14053

15183

15155

1493

14917

06369

- MIGMATITOS DE ESCALVADO-CRÂTON LUIS ALVES (PONTO

16899

15219

16106

15747

16967

16982

20022

51070

1.24430

31917

1.16800

1.52325

57838

1.18149

68548

2 . 7 5 4 6 1

34977

29261

35204

33220

37142

37062

37730

44355

7.75440

6.05681

7.64810

7.00150

8.49651

8.49728

8.74323

7.90244

16079

15013

15757

15285

16591

16629

16807

12922

2159

2183
2058

1842

2120

1856

2222

579

37)

1933

1655

1944

1849

2036-

2032

2064

2566

2244

2271

2147

2102

2246

2095

2282

611

2203

1984

2191

2112

2286

2286

2312

2 2 2 0

)
207
206

2 3 2 2

2350
2234

2 36 7

2 36 3

2358

2336

732

2464

2347

2450

2378

2517

2520

2538

20 87



) r.-i

COM f \ i p.ArA'i

Urân io Churtibo
(ppm) (ppm) 204

KA:0LS MÍ. D IDAS

20^7
2oo

20S
ZTs

KA:OIS COHKICIPAS

2_O_7 2jV7
2 5S 2Üü

IDADi.S (

2 0 0 2 0 '

AMOSTRA S L M B - - 2 0 S - GR.-VN1 TOllH". I ' O L I A D O DO D O M f N I O I N T E R N O - C I N T U R Ã O DOM F ' E L I C I A N O ( P O N T O 9 j

Z i"

Z r

Zr

Zr

Zr

Zr

Esf

17

IS

20

21

22

2 3

. 24

1042
' 640

85S

7 4 8

S 4 3

1000

312

90 .S2
76.09

74 .67

6 5.62

• 7 4 . 0 4

9 5 . 6 5

•15.36

710
885

605

612

560

36 7

171

08040
0 76 30

08116

0S354

0S60S

09976

14 4 8 7

1

1

1

1

72994

.01970

. 0 2 9 4 7

9S010

.25269

.OSSOO

75405

0S04Í;
0S492

0S020

079S5

0 7918

07S67

09699

66 71S

69966

C6S47

65S24

6 56 £6

6 6 2 5 2

79919

06012

0 59 70

06045

05979

06016

060 50

05976

4 99

525

49 7

49 5

491

494

597

519

5 39

5 20

514

515

516

596

COP

594

619

596

609

614

5?5

AMOSTRA SCMB-203 - Z1RCOES DETRfTICAS - GRUPO BRUSQUE - CINTURÃO DOM FLLICIANO (PONTO 16)

Zr

Zr

Zr

Zr

Zr

IS
17

19

20

20

9

4

642

395

655

-

. 5

. 9

. 8

122.

7 6 .

123.

-

_

6

5

8

984

715

1109

1S5

187

10453
11086

10540

16245

16509

84495
5.254Ó5

1.55516

IS.6510

10.61521

17502
17324

17439

12405

12220

2.17610
2.16891

2.17822

1.43083

1.45751

9018
090S0

09059
0S366

08649

1040

10 30

1056

7 5 3 . S

7 4 3 . 2

1 1 7 3

1171

1174

9 0 1 .

9 1 2 .

9

9

1429

1442

145S

1265

1349

AMOSTRA SCMB-2O2 - GRANI TO" IDE VALSUNCANA - CINTURÃO DOM FELICIANO (PONTO 17)

Zr
Zr

Zr

11

Zr

Zi

IS

19

20

:i
•> •>

A- . -

Z 3

6 5 5 . 8

8 5 4 . 5

7 5 6 . 0

S 5 3 . 3

114 2 . 6

12SS.5

5 5 . 4

7 0 . 1

6 1 . 9

6 9 . 2

8 0 . 5

85 .2

1244

1247

1S77

1 366

10 S6

9 1 1

07210

07175

06774

07051

0726S

0 7 4 S 4

1.272S9
1.43227

1.1704 1

1.S5500

1.404S1

1.16 366

0S073
07825

07944

079633

066S2

06060

6 70 S 1
64610

65550

66 395

5 1461

49150

06026
0 5990

05982

0604 7

05911

05SS5

50 1
4S6

495

49 I

41 7

3 79

521

506

512

51"
4 11

4 0 0

6 1 3

599

59 7

020
571

560

.-•mm-.



CONCENTRAÇÃO

Fração Urânio Chumbo
(ppm) (ppm)

AMOSTRA SCMB-201 -

206

RAZOES MEDIDAS

207 208
204 206 206

GRANIT0IDE NOVA ITALIA-SUITF.

RAZOES CORRIGIDAS
206 207 2_0_7

206255

IDADES (m.a . )

Zr

Zr

Zr

Zr

Zr

ESf

17

18

19

20

21

. 24

711.9
664 .5

557.7

616.7

505.5

58.5

217.8
68.0

65.6

71.6

6 5 . 5

74."8

45.2
2136

2252

2865

1176

28.58

59989
08570

09176

09559

10448

56458

1.85808
1.16561

2.15050

92157

2.45658

5.26747

08688
09713

1.07697

11018

11494

09904

84543
1.05642

1.27081

1.54250

1.46120

94579

07058
07888

08558

08836

09220

06926

206
238

NO (

537

598

659

674

701

609

207
235

PONTO 2 4)

622

732

833

864

915

676

207
206

945

1169

1329
1390

1471

906

AMOSTRA SCMB-209 - GRANITOIDE SANTA LUZIA-SUITE SAO PEDRO DE ALCANTARA (PONTO 3)

- r
Zr

Zr

Zr

Zr

Z r

19

20

21

18

22

23

lisf.

1200
1251

1182

1027

1198

1965

227

89.5
95.5

91.5

85. 7

91.6

168

4S.0

562

556

585

419

596

225

82.4

9922
10006

09748

09455

09597

12475

25567

1

1

1

84165
68557

20055

96042

.19549

.62606

.02596

06289
06596
06S7Í"
07192

06542

06558

10141

51248
52242

54012

59117

55512

54245

85797

05910
05924

05961

05961

05911

06017

05987

59 3
400

410

448

408

408

625

420

427

4 59

472

4 54
1 4 40

6 1 8

570

5 76

589

589

571

609

599

• ' < * . , • •
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APÊNDICE V

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS DOBRAS DO GRUPO BRUSQUE NO TRECHO
BOTUVERA - RIBEIRÃO DO CINEMA

l



« M i n Mtvrl

- i *

I I

IC

ID
IE

III*

III»

IMC

IMC

lilt

1 * U 11*

I I »

IIC

• ID

HE

IV*

IV*

IVC

IVD

IVl

V»

VP

I *

K

III*

III»

111C

'«» II*

I I I
IIC

IIC

IV*
IVl

IVD

arUcio entra aa
Utelogta arc

nível 1 a I I I - nível»
pelíttcoa escuro*, f l -

alnmãncia ae anf.
dor. ajtaa. biat. l i t -
to co» fina* lãcim*
•ai» rica* a* quarts*.

nível I I . IV e V - nível*
rico* *a> quart» n a pr»-
smc» surbordinaii de bl-
ot iu a clorlu

nível V • nível cacife de
anf. clor. qtio. blot.xis
to

nfvtl I e I I I - btot.eusc.
qtio. xisto coo intercale-
ções sa> at níveis quarttí-
tloos lonure»

nível It • qutrttlte laou
ro aaciço

nível IV • pradatínio d»
quartiito coc intercfla •
(oe« auterdlnadu dt bio-
UU eucovtte üft»

a eitemaa a
lutemos

1 > a

1 > a

1 > a

1 « a
1 > a

i » a

1 > a

i > c

-

t < a

1 > a

1 > a

i » a

i « a
1 » a

1 > a

i > a

i < a
1 « a
I > a

, , ,

1 < a

1 > a

i > a

1 > *

1 > a

i > e

i • a

1 c a

1 • a
1 > e

k • a

i < a
i < a
l » *

1 < a

MJaccat**

ligeiraantu
convrrfrnu
ligeiraacnte

Uacinacntc
oanvtreenu

lifriraaente
conrerfente

liteiraacntc
canverecntr
lifeiraarnu
convergente
ligciraarnte
convergente

-

divergentes

ligeiraacnte

HrrlruTn"
convergente
lifeinacnte
convergente
divergente*
ligeiraacnte
convergente

lifeiraaamtc
convergente
lifciraaante
convergente
dlverrrntes
divergente»
ligeiraacnte
convergente

llgeiranente
convergente
di^rrne*

ligeiraacnte
convergente
Ilgeiraacnu
convergente
ligrirajnrnte
convergente

ltiriravmte
convertmle
llgelreacnte
convergente
paralelo*

divergentes
divergentes
ligelrajcnte
convergente
paralelo*

divergent»
divergente»
ligtlrsaarnu
cpnver«mt<«
dlvirgmu»

a«*lf lCKia

aaaaay (1M7)

IC

IC

IC

3
IC

IC

IC

IC

-

3

IC

IC

IC

3

IC

IC

IC

3
I
IC

IC

3

IC

IC

IC

IC

IC

2

3

)

IC

2

3

IC

3

Cura a> Variação Hroca»ao de bfaraacio

U aodtficaao para IC

3 codificada para IC

IC codificado para 3
codificado para 1

3

IC

2 codificado para IC

J codificado para 3

U codificado para IC

3

, 11 aodlficado para 3

guckltng (drfarcacão dt
11 codificado pan 1C dianteiras) • achatam

to
U codificado paro IC
codificado para 3
IA codificado para 3
•sdifiudo pan 1C

3

U codificado para 3

11 codificado paro Z
codificada para IC

-

U codificado para IC
3 codificado para IC

3

3

I I codificado para 3

3 codificado para IC

3 aodif Içado para IC

ICtodi ficado, para 3

1* mdif içado para 3
codificado par» IC
IC onliflcedo para 2

2 codificado para 3

5 luckllng • achaiancnu •
3 clsdnamrnto slnplcs a

3 «dlflctdo p.r. IC «••»»•«•• »' *»"'"

3 sodificadD para IC

3
IC

IC codificado para 2

3 codificado pars IC

t



IA

7J» I I

I IA

I I I

1 IA
I I

tc
ID

IIA

I I I

UC

i i n

IIIA

• I I I

7ft IlC

HID

IVA

IV»

I K

IVD

VA

VI

VC

VT!

Utolafia

kiot.Hrics.tn. i lau

klat. tarlc -a.t is. si »U

ktot.wrlco.tio.ils to

klot.terlc.atia.sltte

slWl 1 • calcária cinta
tteufo (ast. oriãilca)
kidiáe ce> laiarcala -
cia* ailiaátrica* dt
calcária clara

sfwl I I * imtnio aa
reUc.io ao »í««I 1. coa
pradoaínke dt calcário.
claro «andado cos inter-
calacõtf OB dt salarial
irafitnw

nível I I I • calcário cia
ro MKICO cos fina* In*
lercalacôrs dr asurlal
irsfiww

nliwl IV a V - atts-
aarp*. finasmu kanda
da cos alternância doa
nfvsl» aclat co> ban-

da* **ricfilc*i

felaeia earn
arcs* •nana

laiamaa

l > a

1 »a

1 > o

1 » a

1 * 0

l « 0
1 < a
1 • e

t » e

i >e

1 « e

1 < r

1 > a

1 > c

t > a

t « c

I > a

t > a

l « e

I « a

1 > a

i > a

i < a
i < e

aa laafojs») '
* * Mjauatca (

Uftlrsseata
ceaarranrte
llarlnamu
camrrirala
UrlrsBcM*

liprirawau
canrrfrate

dtvrrfrrtn
dlucrpatn
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APÊNDICE VI

DADOS GEOQUfMICOS DOS GRANITÓIDES DO CINTURÃO DOM FELICIANO (S.C.)



no nOHfSlO ISTfRSO

SUITE S. P. ALCANTARA

S Í O 2

A12°3
Fe2°3
FeO

CaO

MgO

Na2O

"2°
TiO 2

MnO
P2°S
L . O . I .

So,'to.

CANJI1

70.30

14.00

2.10

2.24

0.62

J.O7

4.85

0.36

O.OS
0.07

0.83

luzia

CAS391

71.30
11.60

2.64

2.24

0.69

3.20

4.08

0.36

0.05

0.06

0.58

AD162

72.50

15.50

0.07

L S I

1.33

0.22
2.87

4.30

0.18

0.03

0.03

AD17O2

65.00

19.00

0.12
2.88

2.80

0.90

3.22

3.29

0.S1

0.07

0.18

A04932

70.20

16.90

0.40
1.04

0.35

0.36

2.59

S.S3
0.27

0.02

0.10

JT22O*

70.80

17.00

0.34

0.19

0.84

0.35

2.73

4.73

0.22

0.04

0.08

SCMB4Ü1

72.96
14.84

1.47

0.94

0.24

3.18

5.38

0.12

0.06

0.06

0.76

AD3S32

61.20

17.10

0.41

2.52

2.30

0.79

3.09

3.72

0.43

O.OS
0.14

foa Vina

JTISS1*

70.70

15.10

1.00

0.S3

0.51

0.22

2.70

7,35

0.25

0.02

0.05

LC231*

68.SO

16.50

0 .71

1.62

2. SI

1.05
3.54

3.60

0.42

O.OS

0.17

tngtl ma

JTS29*

70.80

18.50

0.36

1.72

0.28

0.28

2.SO

S . U
0.24

0 . 0 1

0.13

JT669

74,90

14.70

0.30
1.04

0.42

0.15
2.75

4.17

0 .1 }

0.02
0.07

Tota l 99.19 9 8 . 8 0 98.S4 9 8 . 1 7 97.76 9 7 . 3 2 1 0 0 . 0 1 9 8 . 4 3 9 8 . 7 4 99.93 98.65

SUITE PEDRAS GRANDES

SiO,
A1 2 6J

Fe,O j

FeO

CaO

MgO

Sa,0
K,0

TiO,
MnO

p,o5
L . O . I .

Total

Armação

DT8b2

74 . 10

13 .60

0.39

1.09

0.18

0.19

3.3S

5.14

0.20

0.04

o . o -

9 8 . SS

MASSS2

75.50

13.00

1.22

0.47

0.06

0.10

3.56

5.14

0.10

O.OS

o.o:

9 9 . 2 :

MAS812

72.60

13.40

0.24

1.70

1 . 1 2

0 .24

3 . 9 !

4 . 8 6

0 . 1 2

0 . 0 6

0 .01

9 S . 2 "

SCMB2h1

60.65
14.78

8.56

4.44

2 . 2 2

3.14

3.66

i .o:
0.16
0.20
1.06

99.99

Sao Migutl

MA4642

7 5 . 4 0

13 .30

0 . 7 4

0 . 4 3

0 . 0 8

o . i :
3 . 3 8

5 .26

0 .15

0 . 0 5

0 .04

9 8 . 9 5

MA6332

7 4 . 9 0

13 .50

0 . 2 6

0 . 8 3

0 . 8 4

0 . 1 7

3 .24

4 . 7 2

0 . 2 0

0 . 0 3

0 . 0 5

9S.7J

São B

AD107

7 5 . 5 0

1 2 . 5 0

0 . 6 9

0 . 5 4

0 . 3 S

0 . 1 1

2 . 7 0

6 . 0 5

0 . 1 2

0 . 0 2

0 . 0 2

9 8 . 6 0

ADU09*

Capivari

JT943i* JT9902 JT1JJ4' JT1J82

7 5.90

12.80

0.67

0.23

0.21

0.05

2.70

6.05

0.12

0.02

0.02

76.00

11.70

0.80

0.40

0.25

0.13

2.90

5.30

0.16

0.03

0.03

76.20

12.90
0.47

0.35

0.18

0.04

3.68

4.54

0.07

0.01

0.01

76.70

12.10

0.40

0.07

0.07

O.OS

3.78 *

4 .66

0.07

0.01

0 .01

77.20
12.50

0.47

O.*O

0.33

0.07

3.31

4.66
0.07

0.01
0.0)

98.77 97.70 98.45 98.62 98.93



SUITE PEDRAS GRANDES (continuação) SUITE CR. FOLIADOS

SiOj
Al2Oj
Fe2O3

FeO
CaO

MgO
Na2O

KZO

TiOj

MnO
p2os

L.O.I .

Total

Tabuleiro

AD129S32

77.10
12.40

0.S2
0.72
0.S9
0.02
3.71
4.66
0.07
0.02
0.02

99.83

AD1297a3

77.JO
13.20
O.SÍ
0.21
0.S2
0.02
3.98
4.26
O.OS
0.02
0.02

99.90

AD1297c2

77.20
13.30
O.BS
0 . 2 }
0 .17

0.02
3.74

4 .18
0.0$
0.01
0.02

99.80

AD12342

76.90
12.20
0.40
0.42
0.1?

0.01
4 . 0 0

4 .40
O.OS

0.01
0.02

98.65

SCMBSd1

74 .04

13 .90

1.60

0 . 8 2

0.29
2.81
S.44

O.IS
0.08
0.04

0.82

99.99

M.Gtrcxno

LC1722

7S.40

12.SO

0.34

1.06

0.49
0.01
2.70

S.7S
0.17

O.OS
0.06

98.60

LC2472

72.90

13.40

1.20
1.47

0.14

0.22
3.04

S.7S
0.3S

0.09
0.11

98.67

Diquf

MAUS2

67.70

16.70

1.71

1.80

0.76

0.76
2.92

4.63
0.S1
0.06
0.13

97.68

Fiolits*

MAS97a:

70.80

17.10

0.77

1.S4

0 .21

0.J9
2.60

4.82

0 .40

O.OS
0.09

98.77

5. 4,Inptratriw

SCM89C1

70.77

14.SI

3.10

1.98

0.99
2.81

4.29
0.48

O.OS
O.OS
0.96

99.99

SCMBlOa1

69.46

16.08

1.3S

1.84

0.S3
3.1S
6.42

0.21
0.04
0.07
0.84

99.99

SCMBUc

68.62

IS.49

1.61

1.S6

O.SI
2.41

I .S9

0.23
0.04

0.22
0.70

100.00

GRANITOIDES DO DOMfNlO INTERMEDIÁRIO

SUITE VALSUNGANA SUITE CUAB1RUBA

SiOj
A12O3

FeO
CaO

MgO
N?2O
K,0

TiO?

MnO

P2°S
L'O.I.

Yaliungaia

LC312

63.20
20.40
0.09
2.77
2.67
0.5 :
3.3$
4 .$6

0.63
0.0$

0.2<

AKÍ322

68.00
16. $0
0.29
3.42
1.83
0.7$
3.14
3.1$
0.61
O.OS
0.24

AX179-'

69.20

IS.80
0.49
2.72

1.34
0.66
2.96
3 .73
0.S7

0.04

0.22

Mo pro

AK144

7 0 . 7 0

17.00
1.14

0.43
0.42

0.24

3.13
4 . 6 8

0.16
0.02
0.10

Pelado
2 AK2412

69.60

17.10

0.1S
1.44

1.0S

0.32
3.2$
4 .68

0.22
0.02
0.07

IC4412

66.30
17.20

0.S9
2.95

1.40

0.67
3.00
4.99

0.S3
0.06
0.19

5. Txjuoai

AKS42

73.20
IS.$0

0.01
1.04
0.63
0.13
3.83
3.72

0.10
0.06

0.06

AK1O72

74.10

IS.30
0.14

0.82

0.28
0.07

3.36
3.89

0.03
0.04

0.02

1C42S2

74 .30 .

IS.10
0.13
0.63
0.1S
0.1S
3.29
3.98

0.09
0.02
0.01

Catinga

AKI7L2

7S.30

14.00
0.17

0.9S

0.49

0.08
3.48

4.02

0.08
0.04
0.04

AK18*

73.20
16.30
0.24
0.61
0.3S
0.09
3.71
3.91
0.06
0.04
0.01

H.Trinta

HA322

72 .90

14.30
0.31
1.S2
0.18
0.35
'3 .38
S.44

0.2S
0.10
0.11

it. nu
CAN37

70.30
14.00

2.62

1.72
0.63
3.07

4 .98
0.42

0.04
0.09
0.73

Total 98.48 97.98 97.73 93.02 97.90 97.88 98.28 98.05 97.85 91.65 94.s: 98.84 98.60



GVlNITOli'tS DO IVMfNIO EVfr.RV?

; V S I D \

S S ! ' I " " S S I / : J 3

Referenciai: 1 - Ette trabalho
2 - Trainini et a l . 19TI
3 - Haul et a l . ( inédito)

ELEMENTOS TRAÇOS

« J I / S : 3

S i O ,

Al , 0 .

Fc",O.

FeÕ
CaO

Mg.3

\a.Q
KiÒ

T i O .

L ' O . I .

Total

' 5 . 5 )
11.95

1.36
O.'b

0 . 5 c

0 . 1 3

4 . 0 0

J . S )

o . : :

9S.SS

7 Z . 2 Í

1 2 . S I

1.42

1.20

0 . 3 »

0 . 3 1

4 . 2 5

3 .65

0 . 34

1.20

J - T l

7 3,6ft
12. «0

1.5J
0 . 1 J

0 . 6 1

0 . 1 4

4.04

3 .65

0 .2S

1.13

9 1 . 3 2

: j . 5 2

1 2 . 5 J

1 . 13

1 . 1 0

o . s -
0 . 14

4 . 1?

J . I :
0.19

0.95

9S. 16

75. ' 0

1 2 . 0 0

I .On

0. "9

0 . 30

0 . 1 3

3 . 9 1

3 . 3 )

1.34

9 1 . 1 2

SUITE S.P.ALCANTARA

Sciu Imia

CAN3S CAN59

SUITE CUABIRUBA

CAN 37

(a
Pb
TS
U
RS
Sr
t
"r
*!>

: r

\ i
la
V

'.c
• r

693.00
16.00
ID.00

3.00
190.00
151.00

35.00
13:.00

IS. 10

i'.ao

3.'. 00

.* 0 , 0')

\ '^ * . 01)

i.oo

631.00
23.00

27.00
2.00

206.00
131.00

T2.no
107.Oil

13 .0 ' )

33.01)

4 5 . 0 0

51.0»)

a j . o i )

1 3 . 0 0

I2S0.00
29.00
59.00
13.00

163.00
220.00

12.00
::?.oo

: 6 . O J

3 1 . 0 0

3 . 0 0

1 2 5 . 0 0

2 0 . 0 0

1 Í 5 . 0 0

4 tv>

SUITE PlUT0\O-\VLCASlCA SJIIOA

«31/1" IS1/2) 111/2$ 1S1/ZS 111/):

46
30

M l

««2
40

6
30

.00

.00

.00

. ••
.Oi)

.00

.01) ,

410.00
14.00

ISO.00
92.00

41)0. 01)

20.1)0

6.00

sto.oo
16.00

151.00
102,00

400.on
20.00

-0 .on

4SI.0O
14.00

ito.oo
114.00

4:0.00
24.00

S4.0P

110.00
12.00

154.00
JI.10

142.00

Í I . 1 0

20.?C

2400.1)0 1" 30.0l> 1 3 3 0 , 0 0 10 00 . li'
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APÊNDICE VII

PRANCHAS FOTOGRÁFICAS

J



P RAN Qí A 1

Complexo Granulítico de Santa Catarina

Foto Ia - Aspecto "agmatítico" comum dos granulitos da região de
Luis Alves. As porções claras são hiperstênio gnaisses
quartzo feldspáticos que envolvem gnaisses máficos e an
fibolitos.

Foto lb - Detalhe de um afloramento semelhante ao anterior. Vê-se
o crescimento, em meio às porções claras, de inegacris-
tais de anfibõlic envolvendo, em geral, núcleos de orto
piroxênio.

Foto lc - Veio quartzo feldspático pegmatõide com paragênese do
facies granulito, cortando a foliação S^ impressa nos
gnaisses quartzo feldspãticos.

Foto ld - Migmatitos estromáticos da região de Escalvado (trecho

L. Alves - Itajaí). Nas bandas claras predominam compo

sições trondjemíticas a granodioriticas, o mesossoma é
em geral tonalítico.

Foto le - Fotomicrografia do gnaisse mãfíco anfibolítico da Foto
Ia. Os cristais maiores são de anfibólios e plagioclá-
sios deformados em uma matriz cataclasada e parcialmen-
te recristalizada composta por plagioclásio, quartzo, an-
fibólio e pircxênio. Campo fotografado 6,5 mm .

Foto lf - Fotomicrografia do corpo ultramáfico (mega boudin) res-
saltado no perfil Luis Alves - Itajaí (Figura 3). Campo
fotografado 6,5 mm .

Foto lg - Blastomilonito augen gnaisse (próx. do trevo Navegantes

- BR 101). Destacam-se porfiroclastos de pl.igioclásio

branco numa matriz blastomilonítica cinza esverdeada.

Foto lh - Fotomicrografia da rocha anterior. Na porção esquerda
superior tem-se um porfiroclasto de plajjioclásio separa
do,por uma tira de quartzo recristalizado;d3 matriz que
é constituída por anfibólios, plagioclásios, quartzo e
opacos poligonizados. 0 campo fotografado tem aproxima-
damente 6 ,S mm .

Foto li - Blastomilonito augen gnaisse róseo (4 km este do aflora
mento anterior). Porfiroclastos de feldspato microdí-
nio róseo envoltos por uma matriz recristalizada com
quartzo, biotita e feldspato. Faixa Ribeirão da Prata.
Cataclase brasiliana imposta sobre rochas mais antigas.





PRANCHA 2

Grupo Brusque

Foto 2a - Rio Itajaí mirim; proximidades da Escolu do Agrião.

"Kincks" conjugados da fase Dj. em sericita quartzo xis_

to da SeqUência Ribeirão do Agrião.

Foto 2b - Mesmo afloramento anterior onde vê-se, em detalhe, o-pa

drão de interferência do tipo 1 (caixa de ovos} entre

as deformações D..

Foto 2c - Fotomicrografia da rocha anterior mostrando em detalhe

o dobramento das bandas quartzíticas e sericíticas. Cam

po fotografafo aprox. 6,5 mm .

Foto 2d - Fotomicrografia de mica xistos da região de Aguti
onde observam-se cristais de andaluzita e cordierita
(pinitizada) com bordas de reação com a biotita verme-
lha. Facies anfibolito. comum no Grupo Brusque nas pro-
ximidades do batolito Valsungana. Cairpo fotografado 1.8 imt .

Foto 2e - Sericita quartzo xistos da região de Barra do Areia mo£
trando manchas escuras de pseudomorfos de cordierita.
Metamorfismo de contato produzido pelo granito Barra
do Areia da Suite Guabiruba.

Foto 2f - Detalhe da foto anterior (campo fotografado de aprox.
4 mm ) onde vê-se um pseudomorfo de cordierita (mancha
clara na porção NW da foto) englobando a foliação S. e
apresentando um arrefecimento da superfície S2 ao seu
redor, indicando que o crescimento deste mineral deu-se
sin a tardi 5>i'

Foto 2g - Granada mica quartzo xisto da SeqUência Botuverá. 0 ban
damento é paralelo â foliação S, que inclui dentro de
si cristais rotacionados de granadas (pontuações esféri^
cas e mais claras)•

Foto 2h - FotoroiCTografia da amostra anterior, evidenciando os
cristais de granada que incluem a foliação S, e se apre
sentam deformados (com sombra de pressão) pela superfí-
cie s2.

Foto 2i - Vista geral das cristas de quartzitos da SeqUência Rio
da Areia na região de Are in Alta.



t
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PRANCHA 3

Grupo Brusque

Foto 3a - Megadobra da fase 3 afetando rochas carbonáticas da se-

qUência Rio da Areia. Pedreira Votorantin no Ribeirão

do Ouro.

Foto 3b - Dobra Dj da sub classe 1C em metacalcãrios e metamargas

da Pedreira Votorantin. Ribeirão do Ouro.

Foto 3c - Dobras da sub classe 1C a quase desarmônicas em rochas

calcosilicáticas da Seqüência Rio da Areia- Proxinú

dades de Barra do Areia.

Foto 3d - Dobramento D, em̂  sericita quartzo xistos da Seqüência

Rio da Areia, a sudoeste de Barra do Areia. Vê-se uma

clivagem S. em posição plano axial.

Foto 3e - Fotomicrografia dos metarritmitos da Seqüência Ribeirão

do Agrião nas proximidades do granitóide do Lajeado. Do

bramento D, com a foliação S, plano axial sincrõnica a

pretérita o crescimento dos porfiroblastos de andaluzi-

ta (pontuações arredondadas na porção central da do-

bra) , relacionados ao metamorfismo de contato do grani-

tóide (campo fotografado de aprox. 6,5 mm ).

Foto 3f - Dobramento D^ em biotita muscovita quartzo xistos dos

arredores de Nova Trento. Há um crescimento de biotitas

plano axialmente ao dobramento (manchas mais escuras na

foto). 0 campo fotografado mede aprox. 6,5 mm .

Foto 3g - Clivagem de crenulação afetando sericita quartzo xistos

da Seqüência Ribeirão do Agrião no ribeirão homônimo.

0 campo fotografado mede aprox. 6,5 mm .

Foto 3h - Formação Queçaba. Fotomicrografia em metarritmitos evi-

ao acamadamentodenciando uma xistosidade S. oblíqua

sendo afetado por uma crenulação

aprox. 6,5 mm ).

(campo fotografado

Foto 3i - Formação Queçaba. Fotosnicrografia indicando um incremen

to de deformação D? en Te 1ação â foto anterior, com a

superfície S? iniciando a transposição da xistosidade

Sj próximo â charneira D, (campo fotografado aprox. o,S

mm ).
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PRANCHA 4

Grupo Itajaí

Foto 4a - Nível de diamictito intercalado em meio aos turbiditos

distais da Unidade Síltica Superior. Seixos de rochas

do embasamento e do próprio Itajaí imersos em u&a ma-

triz síltico argilosa. Ribeirão Jundiâ.

Foto 4b - Fotomicrografia da matriz do conglomerado (tipo Bau) que

ocorre na borda sul do Grupo Itajaí. Região do Faxinai

da Água Fria. Na porção central tem-se um seixo de nc-

tassedimento (Grupo Brusque ?) imerso em uma «assa onde

predominam fragmentos de quartzo, quartzito e fcldspato

seriei tizado. 0 cimento é predominantemente carbonâtico

(campo fotografado aprox. 4,0 mm2).

Foto 4c - Alternância rítmica de níveis arenosos e síltico argilo

sos nos turbiditos proximais da Unidade Areno Conglome-

rãtica Inferior.

Foto 4d - Foto micrografia evidenciando a clivagem Sj oblíqua ao

acamadamento. No nível síltico superior tem-se uma dimi

nuição da granulometria em direção ã parte superior da

foto, caracterizando uma feição do tipo "graded bed-

ding", muito coDum aos siltitos da unidade superior do

Grupo Itajaí (campo fotografado aprox. 4 mm ).

Foto 4e - Pedreira de "ardósias" (siltitos) laminadas da região

de Apiúna. Unidade Síltica Superior do Giupo Itajaí. Lo

cal de onde foram extraídas parte das amostras utiliza

das por Macedo (1981) em seu estudo geocronológico.

Foto 4f - Conglomerado basal do Grupo Itajaí. Região do Morro do

Bau. Seixos de diferentes litologias, freqüentemente de

gnaisses do embasamento em uma matriz areno - arcosiana

rica em mica detrítica.

Foto 4g - Detalhe da foto 4c. Níveis síltico argilosos fiiseis, a^

ternam-se com níveis areníticos freqüentemente micTo-

-conglomerâticost geralmente com estratificação cruzada

c acamadamento gradacional. Nível dos turbiditos pruxi-

mais.

Foto 4h - Dobranento Dj no Grupo Itajaí (D} oo Grupo Brusque) em

siltitos a sul <*e Blumenau. São dobras normais a incli-

nadas, cilíndricas que desenvolvem uma clivagem plano-a

xial com orientação ENE-WSW.

Foto 4i - Detalhe de dobra chevron Dj em siltitos do Grupo Itajaí.

A zona de chameira tem aproximadamente 20 cm. Vargem

Grande (SE de Apiúna).

Foto 4j - Dobramento D2 (D4 do Grupo Brusque) afetando arenitos

arcosianos do Grupo Itajaí. Em geral desenvolvem dobras

normais, isópacas de pequena amplitude e grande compri-

mento de onda. Orientação axial preferencialmente NS.
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PRANCHA S

Magmatismo do Cinturio Dom Feliciano

\ .

Foto Sa - Estrutura cumulática preservada em serpentinito da loca

lidade de Ourinhos (SM de Botuverá). Vulcanismo pré-tec

tônico do Crupo Brusque. Em maior aumento ohscrvam-se

piroxênios entre os pseudomorfos de olivina. Campo foto

grifado 6.5 mm .

Foto 5b - Charneira de dobra D^ em quartzo clorita xistos ricos

em titanita (pigmentos escuros espalhados por toda a ro

cha). Vulcanismo pTÉ-tectônico intercalado no Crupo

Brusque que ocorre associado aos metabasaltos variolíU

cos e amigdaloidais das proximidades do Ribeirão do Ci-

nema. Campo fotografado 6.5 mm .

Foto Sc - Feição característica da porção central do batolito Val_

sungana. Megacristais euhêdricos e centimétricos de mi-

croclíneo conferem ã rocha um aspecto isótropo-

Foto 5d - Aspecto comum dos granitóides foliados do Domínio Inter

no do Cinturão. Faixas quartzo feldspáticas claras, tar

dias e foliadas destacam-se da massa predominante que

é constituída por um granitóide de coloração cinza mé-

dio, de composição quartzo monzonítica.

Foto Se - Pequeno xenólito de metassedimentos do Grupo Brusque,

preservado dentro dos Granitõides Foliados da região de

Porto Belo.

Foto 5f - Bloco confeccionado com o granito Subida em uma das inú

meras pedreiras instaladas sobre o maciço. Granito isó-

tropo, róseo e de granulação grossa com freqüentes en-

claves microgranulares. Localmente (foto) exibe xenóH

tos de rochas vulcânicas.

Foto 5g - Granitóide foliado. Rocha com estrutura cataclástica e-

videnciada por porfiroclastos de plagioclásio e micro-

clíneo localmente separados por microgranulação. 0 máfí

co principal é biotita. Afloramento nas proximidades de

Santo Amaro da Imperatriz. Campo totogrsfado b,S mm2.

Foto 5h - Granitóide Valsungana, Rocha defornada com megacristais

de microclínio pertítico e algum plagioclásio. Subordi-

nadamente, biotita, quartzo e plagioclásio

do. Campo fotografado 6,5 mm2,
scricitiza-

Foto Si - Granito Subida. Granito hipersolvo, isótropo, onde se

destacam grandes cristais de feldspato potassico pertí-

tico e quartzo com corrosão magmática. Campo fotografa-

do 6,5 mm2.
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ESBOÇO GEOTECTÔNICO DA REGIÃO ENTRE BARRA VELHA E FLORIANÓPOLIS

Sta. Catarina - BRASIL

1985

ANTE
Complexo ç
de Sto Co

L^-27°45

A K/Ar

A Rb/ Sr
• Rb/SreK/Ar

• U/ PD em nrcfies, Rb/ Sr e K/Ar
O U/PD emzirc6e$t K/Ar
• P D / P D em rocrto totó'e K/Ar
0 Pb/Pb em rocha fo»oi

Mopo de mteo/oçôo (co<n modificoçôes), dos proietos desenvolvidos peio Componruo de Pesquisa de Recursos Minere
Proieto Timbo - Borro veitio, Proiero Brusque-Serro do Tobuieiro e Proieto Vidol Romos- Biguoçu

r S E C T Í O N Í
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MAPA GEOLÓGICO PRELIMINAR DO TRECHO EN"
Base topográfica vmpMicnda das folhas planiaitimetncos do IBO

DECLINACiO MAGNÉTICA
Cresce 9 onuolmentt

A-B

1
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C-D Ounnlto K.Cacnorrt N42W
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DA ÁREA ESTUDAM
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Xistosidode e Ou fotioçflo com mergu«>o \ S Estruturo *informol COmindiCOÇOO
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3 EfjTRE BOTUVERÁ E RIBEIRÃO DO CINEMA-SC
i do IBGE - I 5 0 0 0 0 <Je Eotuveró, Aguh, Apmno c Vidol Ramos

L E G E N D A

CENOZÓICO

QUATERNÁRIO

Aluvião Continental: sedimentos Q'C"O- siite orgiioscs e coscolhos inconsofidodo»Ooi

Pi

MESOZOICO

Aicoü Sienito dique de rocha olciimo, de gronuioçãc rr.«$;o onde 'tnocristois de 2 o 3mm do feidspoto po-
tdsico rosco se destacam numa if»itríz cinza azulado

IALEOZÓICO SUPERIOR

Grupo Itararé': Siititos rítmicos, foliemos e diamictítos

. « • » *

í

5W

PROTEROZOICO SUPERIOR
SUITE INTRUSIVA GUABIRUBA

Gronítos e quortzo monionitos o duas micos, teuco c hcoieucocroticos, ãnzo doro e com f ócies gronoti'-
fero. São hipidiomdrficos equi o inequigronuiar me'd>o c grosseiros. Gronitos Serro do Tijucos ( I ) . Lojeodo
Alto (2 ) . Aguos Negros ( 3 ) e Borro do Areio (4) Desenvolvem oureolo de metomorfismo d* contoto

GR BRUSQUE/ SequênciO Rio </0 Areio # 0

Unidade Vuicono Sedimentar: Metobosoltos vorioiiticc: e cmigdcloidoís, metoperidotitos cumolaticos «isto»
tremoh'ticos c meto tufos básicos. Clcrito quortzo «is^os.coicockxito xistos * sericito xistos, soo o» ter»
mos metoss<dimentores predominantes
Unidode Psomo Peiíto Corbonátíco Superior: Meto merçss e calco xistos que intercoiom lentes d« metocol-
caVíos e meto doiomítos cinza o preto, mociços. Sutcdinsdament* meto siit;?os ri't.-nicss e sericito sis -
tos. Ocorrêncio de rochas mo'ficos foliodas
Urídode Ouartzi'tico: Ortoquortzitos foliados, socareitfes com porções maciças de aspecto «itrtô. Soboc
d:nodomente quortzi'tos mico'ceos e quartzo mico xistos listrodos com bondos micóceos esverdeodos t
bondos broncos quortz''ficos
Unidade Psomo Peiito Corbonótico inferior. Meta marcas bondodos e colco xistos mociços que obrigom len-
tes de colcdreov e doiomitos. Intercolom sericito xistos t quortzitos. Ocorrências de meto vulcânicos mg
ficas foiiodos (PSbciv)

PSftc*

GR. BRUSQUE/ SequinciaRibtirSodoAgríSo

(unidode Psomo Peiítico: Sericito aistos e sericito cioríts xistos cinzo ozuiodos com íntercoloçfies de quortzo
****_ I xistos e lentes de quotzitos

w

Unidode Psom/tico: QuorUo xistos, quortzo sericito xistos com intcrcolOÇÓes métricos de meta ritmítos t
quortzitos mociços

Unidode Psomo Ped'tico Rítmico: Em posição bosol preíaminom sericito xistos que possom rwmooo topo o
meto ritmitos que oltemom bondos milimétricos o <Jec>r ttncos de meto síititos e metoreníto»

GR. BRUSOUE/ SeqüênciaBotu¥«ro' t PosiíSo inotstrófigrófícoir.d*finido)

unidade Pdifo Psomitíco: Bíotíto muscovíto xistos e q^ctzo xistos cm proporçãesíquois. Subordínodomcnt*
qi-orfiítos e gronodo muscovíto xistos. Localmente presenço de roenos colcossüicotodot

Unidode Peiítico: Predomínio de gronodo biotito muscovito xistos e bíotitomuscovifo xistos que intercolom em
posicôo bosol colco gronodo quartzo xistos

• •

Unidade Peiito Arenoso: Gronodo muscovíto xistos cm alternância métrico com quortzitos micoceos. No t j
po intercolom freqüentes lente» de coicossiiicátícos Possom rumo o bose o umo predominance de tronado

& 3 > l muscovito xistos
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SIMBOLOGlA RADIOMCTRICA
• K -Ar
• Rb-Sr
O Pb - Pb

APÊNDICE 5-LOCALIZAÇÃO DAS DATAÇÕES RADIOMETRICAS N
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