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INTRODU(jAO

Com 0 intuito de estudar alguns aspec
tos petrol6gicos, g eo cronol6gicos e estrutu
rals da reglao da Serra do Mar, leste do Bra
sil, a fim de cornpara-Ia com a area de 1'0

chas granuliticas que ocorre na Africa oci
dental (Congo e Angola ). vem sendo execu
t ado ample programa de p esquisa, fruto de
cooperacao entre 0 Musee R oyal de l'Afrique
Centrale, de Tervuren (Belg ica ) , e 0 Centro
de Pesquisas Geo cronol6gicas da Universida
des de Sao Paulo.

A regiao mencionada, cobrindo 0 Esta
do do Rio de Janeiro, a parte leste do Estado
de Minas Gerais, e a parte suI do Estado do
Espirito Santo, foi estudada por Rosier (1957,
1965) e Ebert (1957) que, em trabalhos geo

l6gicos de reconhecimento, procuraram carac
terizar as principais unidades mapeaveis. Os
autores mencionados puderam distinguir, na
complexa area formada em grande parte POl'
rochas metam6rficas de grau medic e eleva
do, diversas unidades , ou complexes estrutu
rais, que foram caracterizados Iitologtcamen
teo Para efeito de discussao dos dados petro
16gicos e geocronologtcos obtidos na presente
pesquisa, serao con ser vadas denominacoes
propostas pelos mencionados autores, tais
como, «Ser le Paraiba-Desengano», «Ser le Juiz
de Fora», ou «Serle da Serra dos orgaos»,
mas com sentido apenas geograrico, sem im
plicacoes estratigraficas ou estruturais.

Em seus trabalhos, Rosier (1957 e 1965),

sem contar com dados geocronol6gicos, atri
buiu a «Ser ie Paraiba-Desengano» a oroge
nese assintica, e a «Serie da Serra dos or-

gaos » a material antigo anti-assintico, mais
ou m enos remobilizado durante aquela 01'0

genese. Ebert ( 1957) externou a mesma opi
nido que Rosier a respeito da «Ser te Parai
ba », e cons ider ou a «Ser ie Juiz de Fora»
como con tempor anea , formada no mesmo
cicio orogenico : distinguiu ainda um substra
to, qu e considerou «Arquean o». Alern de stas
unidades basicas, foram a ssinalados em toda
a area, m a s especialmente na regiao da Serr a
do s orgaos, macicos graniticos e ro ch as peg
matiticas, cons ider a dos postect6nicos da 01'0

g enese assintica.

Durante 1966, tres dos presentes auto
res (U . G. Cordani, J . Delhal e C. B. Gomes )
r ealizaram diversas expedicoes de ca m po na
a r ea escolhida, tomando como base os mapas
geol6gicos de Rosier e de Ebert. Nesta oca
siao, alem da realizacao de estudos estrutu
rats , foram selecionadas cerca de 200 amos
tras adequadas para deterrninacoes geocrono
l6gicas. As evidencias de campo, aliadas a
estudo petrograricos postertores, durante 1967,

levaram a hip6tese de t rabalho diferente das
aventadas anteriormente pOI' R osier e Ebert :
As Seri es «P a r a iba» e «J uiz de Fora» seriam
cons ti t uida s por material antigo , marcado por
in t enso metamorfismo, em grande parte cata
zonal. Posteriormente, teriam side afetadas
por importante evento tect6nico, do qual a
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«Serie da Serra dos orgaos» representaria a
porcao granitizada associada. Nao haveria
dlvergencia de ideias com relacao as rochas
postectonicas.

As idades radiometricas obtidas ate 0

momento confirmam essa ultima hip6tese de
trabalho. 0 objetivo da preserite nota e ex
pOI' e comentar resumidamente os resultados
obtidos atraves de tres metodos geocronol6
gicos (K-Ar, Rb-Sr e V-Pb), que, em con
junto, ja permitern uma interpretacao preli
minar da hist6ria geol6gica regional. Torna
se necessario f'rrsar, no entanto, que se trata
de dados ainda incompletos. Tratamento mais
extenso dos diversos pontos que serao aqui
abordados, alem dos dados analiticos comple
tos, serao divulgados em publtcacoes ulte

riores.

Os trabalhos do Centro de Pesquisas Geo
cronol6gicas sao amparados normalmente pe
10 Conselho Nacional de Pesquisas. A Funda
c;ao de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao
Paulo concedeu auxilio especial para esta
pesquisa.

DADOS PETROGRAFICOS

Em geral, as rochas predominantemente
gnaissicas das Series «Paraiba» e «Juiz de
Fora» possuem estrutura fitada regular. Sua
heterogeneidade litol6gica permite considera
las, como ja 0 fizeram Rosier e Ebert, como
ortgtnarias de sedimentos de antigo geossin
clinal, que sofreram intenso metamorfismo de
grau elevado, catazonal ou mesozonal pro
f'undo. Nessas rochas podem ser reconheci
das as parageneses classicas das facies gra
nulito tipica, e granulito com hornblenda.
Como variedades petrograficas comuns, po
dem ser citados granulitos diversos, rochas
de carater charnockitico e, mais localmente,
marmores com forsterita, quartzitos cristali
nos e metabasitos. Sao encontradas tambem,
em intima associacao com os tipos acima men
cionados, rochas gnatssicas diversas, que po
dem ser atribuidas a facies anfibolito classica,

'I'odas essas variedades foram submeti
das, em .epoca posterior a do metamorfismo,
a urn estagio de tectonismo intenso, que pro
duziu .forte def'ormacao paralela ao bandea
mento. Em decorrencia desse fa to aparecem
texturas fortemente estiradas, com quartzo
achatado ou lenticular, que se tornam amig
dal6ides nos casos mais pronunciados. Con
tudo, 110 tocante a composicao mineralogica,

nao se produziram modificacoes sensiveis.
Resumindo, as rochas das Series «Paraiba»
e «Juiz de Fora» mantiveram sua heteroge
neidade original sedimentar, durante a sua
evolucao em direcao a facies granulito, e apre
sentaram grande resistencia a transforma
goes posteriores, 0 que pode ser atribuido,
em grande parte, a composicoes particular
mente poores em agua,

As rochas da «Serle da Serra dos Or
gaos» sao gnaisses granit6ides freqtientemen
te migmatiticos. Ocasionalmente, podern ser
encontradas variedades fitadas que lembram
as do tipo «Paraiba», mas a estrutura geral
e a de gnaisses classicos, resultantes de pro
cessos palingeneticos em nivel de facies anfi
bolito. As texturas revelam cornumente urn
unico estagio de crlstalizacao orientada. Ten
tativamente, essas rochas foram consideradas
como gnaisses sintectonicos, de carater ana
texitico, formadas durante 0 evento tectoni
co regional mais novo, responsavel alhures
pela fase de intensa derormacao nas rochas
da «Serle Paraiba».

Os granitos postectonfcos sao em geral
intrusivos nas rochas da «Serie da Serra dos
orgaos». Sao nitidamente comparavets a es
tas ultimas, na mineralogta, sendo porem
mais homogeneos e nao-orientados. Aparente
mente foram formados durante a ultima fase
do ciclo orogenetico mais novo, e cristaliza
ramose ap6s 0 termino dos movimentos tec
tonicos.

DADOS GEOCRONOLOGICOS
E DISCUSSAO

Ate 0 momento, 42 determinacoes foram
obtidas no Centro de Pesquisas Geocronol6gi
cas, por V. G. Cordani, pelo metodo potas
sic-argonio. No «Centre beIge de Geochrono
logie», D. Dedent e P. Pasteels ja obtiveram
11 resultados pelo metodo rubidio-estroncio
em rocha total, 5 pelo mesmo metodo em
minerais separados, e 6 pelo metodo uranio
chumbo em zircoes. Pormenores sobre as tee
nicas analiticas utilizadas, as constantes em
pregadas, e a precisao dos metodos podem ser
encontradas em Amaral et al, (1966), e em
Deutsch et aI. (1965).

'I'res amostras da «Serle Paraiba», duas
delas da area de 'I'res Rios, RJ. e a terceira
das proximidades de Carangola, MG, apresen
taram idades concordantes, tanto pelo meto
do V-Pb em zircao, como pelo metodo Rb-Sr
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em rocha total. Os resultados foram da ordem
de 2000 milh5es de anos, 0 que permite de
duzir que tais rochas foram formadas com
toda probabilidade durante 0 Ciclo orogenetico
'I'rans-Amazonico, que afetou em grande es
cala 0 continente sulamerlcano (Hurley et at,
1967). Cumpre assinalar que os dados obtidos
pelo metodo K-Ar, em rochas associadas,
apresentaram idades substancialmente mais
novas, da ordem de 500-600 m.a., com exce
<;ao de alguns resultados pouco mais antigos,
ate cerca de 1.200 m.a. Tais idades de 500
600 m.a., obtidas em rochas com idade pri
maria da ordem de 2000 m.a., significariam
provavelmente 0 rejuvenescimento regional
ocorrido em face de importante evento tee
tonico. Esta interpretacao adapta-se perfeita
mente aos dados provenientes do estudo pe
trografico. As idades K-Ar tnterrnedlartas en
tre os valores de 2000 e de 600 m.a., obtidas
em materiais de boa retentividade (anfib6
lios ou plagtoclasios) , representariam perda
apenas parcial de argonio durante os eventos
do fim do pre-cambriano. Tais resultados fo
ram evidenciados por rochas das localidades
de Santo Antonio de Padua (MG.), de Tom
bos (MG), de Paula Lima (MG), e de Sao
Bento do Sapucai (MG).

Quatro rochas pertencentes a «Ser'ie da
Serra 'dos orgaos», duas delas coletadas nas
proximidades de Areal (RJ), e as outras en
tre Nova Friburgo e Born Jardim (RJ), evi
denciaram idades Rb-Sr em rocha total da
ordem de 600 m.a., dado que foi conf'irmado

pelo metodo V -Pb em zlrcao de uma dessas

amostras. Nessas rochas, ou em rochas as

sociadas, as determinacoes K-Ar apresenta

ram resultados que se agruparam sistematl

camente nas proximidades de 450-500 m.a.

Idades radiometricas de cerca de 500-600

m.a., do fim do pre-cambriano, sao caracte

risticas dos eventos associados ao CicIo oro

genettco Baikaliano, ou Assintico, 0 qual are

tou, em todo 0 globo, os geossinclinios Rifea

nos. Na America do SuI, os cintur5es oroge

neticos desta idade estao sendo agrupados no

«Cicio orogenetico Braailiano», assim deno

minado pelos responsaveis pela elaboracao da

carta tectOnica deste continente.

As rochas graniticas postectonicas ja fo

ram objeto de trabalho geocronolcgico ante

rior (Ledent e Pasteels, 1968). Diversas ana

lises pelo metodo Rb-Sr em rocha total e em

minerais separados, duas determinacoes V-Pb
em zircao, e algumas dcterminacoes K-Ar
permitiram estabelecer dentro de razoaveis
limites (540 ± 60 m.a.) a epoca da formacao
dessas rochas. Aqui tambern, as analises
K-Ar em minerals, bern como a determinacao
Rb-Sr em uma biotita, forneceram idades
aparentes cerca de 100 m.a, mais novas. De
terrninacoes isoladas em micas de alguns peg
matitos, pelos metodos K-Ar e Rb-Sr, apon
taram resultados pr6ximos de 450 m.a., con

firmando alguns dados anteriores obtidos por

Dirac e Ebert (1967).

Verifica-se que os dados geocronol6gicos

obtidos ate aqui confirmam plenamente as

hip6teses de trabalho formuladas pelos pre

sentes autores, ap6s os trabalhos de campo e

o exame petrograrico. Assim, os metassedi

mentos que constituem as «Series Paraiba»

e «Juiz de Fora» poderiam representar mate

rial antigo, formado originalmente ha 2000

m.a., e retrabalhado durante 0 cicIo oroge

netico Brasiliano. Os gnaisses granit6ides da

«Ser'ie da Serra dos orgaos» representariam

a granitizacao sintectonica deste ultimo cicIo,

enquanto que a fase postectonica estaria . ca

racterizada pelos granitos homogeneos e in

trusivos.

Durante a elaboracao desta nota, foram

e estao sendo obtidos resultados adicionais;

todos ate aqui confirmam 0 padrao geocrono

16gico exp6sto. Em trabalho que esta sendo

preparado, 0 «Centre beIge de GeO~hronOlo

gie» devera publicar os resultados completes

dos calculos das linhas is6cronas (Rb-Sr) e

dos diagramas Concordia (V-Pb ) . Nessa oca

stao serao incIuidos alguns dados relativos

aos gnaisses da regiao de Cabo Frio, e a al

guns gnaisses granit6ides da «Serie Parai

ba-Desengano», que, a julgar dos calculos pre

liminares, irao fornecer idades assinticas.

Embora parciais, os resultados aqui ex

postos ja se mostram bastante significativos

do ponto de vista interpretativo. Alem disso,

sao especialmente ilustrativos para demons

trar as dificuldades apresentadas pelos estu

dos geocronol6gicos em terrenos estrutural

mente complexos, e a necessidade de se con

tar com diversos metodos de analise, para

chegar-se a interpretacoes geologicas inte

g radas,
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