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 “Em nossos raciocínios a respeito dos fatos, existem todos os graus imagináveis 

de certeza... Um homem sábio, portanto, proporciona a sua crença à 

evidência.” 
 

David Hume (1711-1776) 
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RESUMO 

Os granitos Varginha, Morro Grande e Piedade, que afloram na porção leste do 
escudo paranaense, apresentam compartimentação faciológica e cartográfica 
distintas bem como alterações hidrotermais e modelos de mineralizações, além de 
dados litogeoquímicos e de seções delgadas destes maciços disponíveis na literatura. 
Ao integrar estes dados com dados aerogeofísicos de alta resolução 
(gamaespectrometria e magnetrometria), foi possível discutir as seguintes validações: 
de forma geral os dados litogeoquímicos e gamaespectrométricos demonstraram 
relação direta; o Granito Piedade demonstrou-se o mais potássico, sugerindo que a 
quantidade de feldspato potássico seja a principal causa; os granito Morro grande e 
Varginha são respectivamente os mais torianíferos e uraníferos, devido a maior 
quantidade de minerais acessórios com urânio e tório, especialmente para o Granito 
Varginha; os dados litogeoquímicos e gamaespectrométricos mostraram coerente 
relação para todos os granitos e elementos exceto para o urânio no granito Varginha, 
cujo os teores gamaespectrométricos são menores que a concentração litogeoquímica, 
o que sugere algum processo de depleção deste elemento decorrente de sua
solubilidade geoquímica. Os domínios faciológicos apresentaram relações diretas com
os teores gamaespectrométricos da seguinte forma: as fácies γ2 do Granito Varginha
e γ5 do Granito Morro Grande possuem textura fina o que pode explicar as menores
dosagens de potássio para estas fácies, devido ao menor tamanho dos cristais de
feldspato potássico; a fácies hf do Granito Morro grande, composta por rochas
metassedimentares termometamorfisadas, demonstrou a melhor relação estatística e
visual no mapa de composição ternária R(K)G(eU)B(eTh) devido ao grande contraste
com as rochas graníticas; outras relações não foram possíveis identificar devido a
dispersão dos radionuclídeos decorrente da influência do intemperismo e do clima.
Através dos mapas ternários com os métodos: Parâmetro F, Potássio Anômalo e
Urânio Anômalo, foram identificadas 29 possíveis áreas de alteração hidrotermal para
os maciços, sendo que 10 delas as mais promissoras, pois correlacionam-se com
zonas de alteração hidrotermal e anomalias geoquímicas já identificadas. O método
magnetométrico permitiu associar lineamentos profundos com as zonas de
Cisalhamento, principalmente para os granitos Piedade e Varginha, corroborando com
o modelo de falhas profundas como condutos e espaços de colocação dos magmas
parentais, assim como atribuir a alguns lineamentos como compartimentadores
faciológicos; para o Granito Morro Grande foi possível sugerir um possível dique anelar
na porção sudeste, relacionado a fácies γ5; a magnetometria salientou estruturas juro-
cretáceas permitindo sugerir diques em subsuperfície e/ou não cartografados na região
dos granitos Varginha e Morro Grande, assim como indicar que o deslocamento da
fácies γ3 do restante do maciço Morro Grande, separada por uma zona cataclástica,
gerada por difração de fratura, devido ao contrataste reológico por causa do contato
do Granito Morro Grande com as rochas da Formação Votuverava; algumas estruturas
do Arco de Ponta Grossa compartimentam as fácies do Granito Piedade, levando a
sugerir que o evento juro-cretáceo, apenas ocasionou movimentações verticais nesta
porção do Granito.

Palavras chave: Gamaespectrometria, Magnetometria, Granito Varginha, Granito 

Morro Grande, Granito Piedade, Estado do Paraná. 
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ABSTRACT 

The granites Varginha, Morro Grande and Piedade, that appear in the eastern 
portion of the Paraná shield, present distinct and mapped faciological subdivision as well 
hydrothermal alterations and mineralization models, furthermore has litogeochemical data 
and thin sections of these bodies available in bibliography. New airborne high-resolution 
gamma spectrometry and magnetometric data were compared with data from literature: 
in general, the lithological and gamma-spectrometric data showed a direct relationship, 
Piedade Granite was the most potassium, suggesting that the high percentage of 
potassium feldspar is the main cause. The Morro Grande granite has the most thorium 
content. The Varginha Granite the most uranium. The litogeochemical and gamma-
spectrometric data showed a coherent relation for all the granites except for the uranium 
in Varginha Granite, which has show a less amount in the gamma-spectrometric than the 
litogeochemical analysis, which suggest some depletion process which needs further 
investigation. The faciological domains presented direct relations with the gamma 
spectrometry measurements as follows: γ2 facies of Varginha Granite and γ5 of Morro 
Grande Granite presents fine texture which may explain the lower potassium dosages for 
this facies, due to smaller crystals of potassium feldspar; The facies hf of Morro Grande 
Granite, composed of thermometamorphic metasedimentary rocks, showed the best 
statistical and visual relation in the ternary map R (K) G (eU) B (eTh) due to the great 
contrast with the granite rocks; other relationships were not possible due to the strong 
physiographic and climatic control imposed on radionuclides. Using the gamma-
spectrometric technique, and ternary maps with the following methods: F Parameter, 
Anomalous Potassium and Anomalous Uranium, 29 possible areas of hydrothermal 
alteration were identified for the bodys, 10 of which are the most promising because they 
correlate with zones of hydrothermal alteration and geochemical anomalies. The 
magnetometric method allowed to identify the association of deep lineages connected to 
Shear Zones, mainly for the Granites Piedade and Varginha, corroborating with the model 
of deep faults as conduits and zones of placement of the magmas, as well as to assign 
some lineaments as faciological compartments. To the Morro Grande Granite it was 
possible to suggest a possible ring dyke in the southeast portion, being the facies γ5 to 
which it has the most characteristics for such, the magnetometry emphasizing interest 
mesozoic structures allowed to suggest subsurface dykes not mapped in the Varginha 
and Morro Grande Granites region, as well as to suggest that the displacement of γ3 
facies from the rest of the Morro Grande massif, separated by a cataclastic zone by the 
effect a diffraction of fracture, due to the rheological difference, in the contact of the Morro 
Grande Granite, with the rocks of the Votuverava Formation. Some structures of the Arco 
de Ponta Grossa compartmentalize the facies of the Piedade Granite, leading to suggest 
that the Juro-Crataceous event, only had vertical movements in the central portion of the 
Granite. 

Keywords: Gamma Spectrometry, Magnetrometry, Varginha Granite, Morro Grande 

Granite, Piedade Granite, Paraná State.  
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1. INTRODUÇÃO

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi realizado em 2016 como parte 

dos pré-requisitos para a obtenção do título de Bacharel em Geologia pela 

Universidade Federal do Paraná. Objetivou a integração de mapas da cartografia 

geológica dos granitos Varginha, Morro Grande e Piedade (Chiodi Filho et al. 1987), 

com dados aerogeofísicos do Projeto Paraná-Santa Catarina (CPRM 2011). 

Com o método gamaespectrométrico foi possível discutir correlações com as 

fácies petrográficas dos granitos já mapeadas em trabalhos anteriores, identificar 

possíveis zonas de alteração hidrotermal de interesse metalogenético e discorrer 

sobre processos geomorfológicos. 

A análise dos dados magnetométricos permitiu identificar estruturas em 

subsuperfície que estariam relacionadas com o mecanismo de colocação e de 

formação destes maciços. 

1.1 CONTEXTO E PROBLEMA 

Os granitos Varginha, Morro Grande e Piedade foram alvos de inúmeros 

trabalhos regionais e detalhamento petrográfico, dentre os mais expressivos 

destacam-se Chiodi Filho et al. (1987) e Dressel (2012), aquele com propostas de uma 

cartografia faciológica, e este com discussões sobre os mecanismos de colocação e 

sobre a tipologia daqueles maciços. 

De posse de prévios estudos petrográficos detalhados, além de dados do 

Projeto Paraná -Santa Catarina, com levantamentos de alta resolução e com linhas de 

voo de 500 m de espaçamento (CPRM 2011), foi possível avaliar a relação das fácies 

cartografadas com as características aerogamaespectrométricas, e também discorrer 

sobre os mecanismos de colocação destes corpos com o auxílio de dados 

aeromagnetométricos. 



2  

1.2 OBJETIVOS 
 
 

O objetivo principal deste trabalho consistiu em integrar os dados 

aerogamaespectrométricos e aeromagnetométricos dos granitos Varginha, Morro 

Grande e Piedade com seus dados geológicos. Os objetivos específicos são assim 

sumarizados: 

1. Identificar respostas gamaespectrométricas dos maciços com relação 

às descrições das fácies petrográficas definidas por Chiodi Filho et al. 

(1987). 

2. Discorrer sobre a distribuição dos radionuclídeos alvos do método 

aerogamaespectrométrico nos maciços. 

3. Identificar possíveis zonas de alteração hidrotermal nos corpos 

graníticos por meio do processamento dos dados 

gamaespectrométricos, e relacioná-las às zonas de alteração 

hidrotermal de Chiodi Filho et al. (1987). 

4. Validar as respostas gamaespectrométricas com dados 

litogeoquímicos apresentados por Dressel (2012). 

5. Utilizar o método magnetométrico para complementar o arcabouço 

estrutural e averiguar as relações com os mecanismos de colocação 

dos corpos graníticos. 

 
 

2. REVISÃO TEÓRICA 
 
 

2.1 LOCALIZAÇÃO 
 
 

A área de estudo está inserida no leste do estado do Paraná (Figura 1), entre 

os municípios de Adrianópolis, Cerro Azul e Rio Branco do Sul, onde afloram os 

granitos Varginha, Morro Grande e Piedade. Partindo de Curitiba o acesso à área é 

feito pela BR-476 no sentido norte passando pelos municípios de Colombo e Bocaiuva 

do Sul. O Granito Varginha é cortado pela BR-476. O Granito Morro Grande é 

segmentado pela PR-340 e o Granito Piedade situa-se a poucos quilômetros da PR-

092. 
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Figura 1. Localização e acesso à área de estudo, destacando a região dos granitos Varginha (1), Morro Grande 
(2) e Piedade (3). 

 
 
 
 

2.2 CONTEXTO GEOLÓGICO 
 
 

Os granitos objeto deste estudo fazem parte do Domínio Apiaí (Figura 2), um 

dos oito Domínios pertencentes ao Cinturão Ribeira, parte central do Sistema 

Orogênico Mantiqueira (Hasui 2010). 

O Terreno Apiaí tem o embasamento formado por gnaisses migmatíticos e 

granitoides deformados, caracterizados pelos núcleos paleoproterozoicos Apiaí- 

Mirim, Betara e Tigre. Unidades supracrustais são constituídas por rochas 

metavulcanossedimentares mesoproterozoicas das formações Água Clara e 

Votuverava, pelo Grupo Lajeado marcado pela alternância de rochas clásticas e 

carbonáticas meso a neoproterozóicas, pelas rochas metavulcanossedimentares 

neoproterozoicas do Grupo Itaiacoca, e pelos granitos calcio-álcalinos neoproterozoicos 

(Cunhaporanga e Três Córregos). 

Também compõem o terrreno Apiaí os metassedimentos ediacaranos da 

Formação Iporanga, granitoides sin, tardi, e pós tectônicos com idades que variam do 
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Ediacarano ao Criogeniano, e rochas vulcânicas do Grupo Castro de idade ediacarana 

a cambriana 

A estruturação da região é fortemente controlada pelo Sistema de 

Cisalhamento Lancinha (STL), um conjunto de falhas transcorrentes com cinemática 

dextral, representado na área de interesse pelas falhas de Morro Agudo e Lancinha 

(Fiori 1992, Cury et al. 2002, Campanha & Sadowki 1999, Siga jr 2009). 
 
 

 
Figura 2. Contexto geológico da área de estudo, destacando os granitos Varginha, Morro Grande e Piedade, 
e estruturas relevantes como a Falha de Morro Agudo e a Falha da Lancinha. Adaptado de: Mineropar 
(2006a). 

 
 
 

2.2.1 Sistema Orogênico Mantiqueira 
 
 

O Sistema Orogênico Mantiqueira é caracterizado de uma faixa alongada de 

direção NE-SW com cerca de 3.000 km de comprimento, localizada na porção leste 

da América do Sul, desde o estado da Bahia (Brasil) até o Uruguai (Hasui 2012). 

Segundo Almeida e Hasui (1984), o Sistema Mantiqueira foi subdividido em 

três segmentos, setentrional (Araçuaí), central (Ribeira) e meridional (Tijucas). 
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2.2.2 Terrenos Paleoproterozoicos 
 
 

Segundo Cury et al. (2012), entremeados às sequências vulcanossedimentares 

do Terreno Apiaí, são identificados os núcleos de embasamento Tigre e Betara, 

formados por granitóides alcalinos deformados por estruturas NE-SW, concordantes 

à Zona de Cisalhamento Lancinha. 

Nesta faixa predominam sienogranitos protomiloníticos, miloníticos e 

ultramiloníticos, comparáveis aos granitos do tipo A, anorogênicos, e de intraplaca 

(Kaulfuss 2001), Cury et al. (2002) indicam que as rochas do núcleo Betara 

possuem idades de 1,75 ± 11 Ga. 

 

2.2.3 Complexo Atuba 
 
 

O Complexo Atuba (Siga Júnior et al. 1995) compreende um domínio alongado 

na direção N40E, constituído por gnaisses arqueanos que se situa no centro-sul do 

Escudo Paranaense. 

O Complexo Atuba é composto por material que se diferenciou do manto e 

integrou parte da crosta continental durante o arqueano entre 3.1-2.7 Ga (Sm-Nd) 

(Sato et al. 2009) 

Datações realizadas pelo método U-Pb em zircão indicam idades de 

migmatização entre 1.9 – 2.2 Ga. Durante a colisão dos crátons Congo-Kalahari-São 

Francisco contra os crátons Paranapanema e Amazonas houve um retrabalhamento 

no neoproterozoico das rochas do Complexo Atuba, neste evento ocorreu a 

remigimatização dos terrenos (Sato et al. 2003, Siga jr. 1995). 

 

2.2.4 Grupo Setuva 
 
 

Segundo Yamato (1999), o Grupo Setuva engloba micaxistos, quartzitos, filitos 

e, subordinadamente, mármores dolomíticos. Fritzsons et al. (1982) subdividiram o 

Grupo Setuva em formações Perau (Inferior) e Setuva (Superior). 

Siga Jr. et al. (2011) dataram, através do método U-Pb rochas metabásicas das 
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formações Votuverava e Perau. As idades de 1500 Ma foram interpretadas como a 

época da formação da bacia sedimentar. As formações Água Clara, Votuverava e 

Perau teriam sido geradas em bacia desenvolvida no Calimiano (1500-1400 Ma) 

(Faleiros et al. 2011, Hackspacher et al. 2000, Oliveira et al. 2002, Basei et al. 2003, 

Weber et al. 2004, Campanha et al. 2008 e 2009). 

 

2.2.5 Grupo Açungui 
 
 

O Grupo Açungui é composto pelas formações Capiru (sequência 

metassedimentar ao sul da Falha da Lancinha), Votuverava (sequência 

metassedimetar ao norte da Falha da Lancinha) e Antinha (sequência 

metassedimentar), Formação Itaiacoca (metassedimentos), e pela Sequência Abapã 

(rochas metavulcanossedimentares) (Almeida & Hasui 1984, Mineropar 2001). 

 

2.2.6 Granitos Três Córregos e Cunhaporanga 
 
 

De acordo com Fuck et al. (1967) os granitos Três Córregos e Cunhaporanga 

compõem uma extensa suíte cujos corpos são alongados na direção NE-SW, cobrindo 

uma área de 7.000 m2 no Terreno Apiaí. Os contatos do Granito Três Córregos com 

as rochas do Grupo Itaiacoca e Formação Água Clara são intrusivos, porém próximo 

a Zona de Cisalhamento Morro Agudo os contatos são tectônicos (Prazeres Filho et 

al. 2003). 

O Granito Três Córregos é cálcio-alcalino de médio e alto K, e teria sido formado 

em margem continental ativa. Datações U-Pb em zircão forneceram idades entre 636 

e 600 Ma para esta suíte magmática (Prazeres Filho et al. 2003). 

 

2.2.7 Sistema de Transcorrência Lancinha 
 
 

O Sistema de Cisalhamento Lancinha (STL) localizado na porção leste do 

Escudo Paranaense, abrangendo as falhas de Morro Agudo e Lancinha, e estruturas 

relacionadas como dobras escalonadas próximas as transcorrências principais de 

cinemática dextral. Este sistema também possui falhas sintéticas e antitéticas como 

estruturas secundárias (Fiori 1992). 
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2.2.8 Granitos Tardi-Orogênicos 
 
 

Na porção leste do Escudo Paranaense ocorrem quatro corpos graníticos 

elípticos com direção N40E, localizados entre duas grandes estruturas pertencentes ao 

Sistema de Transcorrência Lancinha: a Falha de Morro Agudo e a Falha da Lancinha, 

são estes os granitos Passa Três, Cerne, Piedade, Morro Grande e Varginha (Chiodi 

Filho et al. 1987). 

De acordo com Prazeres Filho et al. (2003) estes stocks alojados nas rochas 

do Domínio Apiaí possuem assinatura de granitos do tipo A advindas de contextos 

tardi a pós-orogênicos, datados entre 590 e 560 Ma. Dentre estes, os granitos 

(Piedade, Morro Grande e Varginha) são objetos de estudo desta monografia e serão 

descritos com maior detalhamento adiante. 

 

2.2.9 Magmatismo Básico 
 
 

Rochas básicas ocorrem como grandes derrames que recobrem 1,2x106 km2 

da Bacia do Paraná, estendendo-se sob toda a região centro-sul do Brasil abrangendo 

as fronteiras do Paraguai, Uruguai e Argentina. Na área de estudo ocorrem enxames 

de diques de diabásio com 20 a 50 metros de espessura e direção NW-SE (Marini 

1967), atribuídos à Província Magmática do Paraná e ao Arco de Ponta Grossa (White 

1906; Melfi et al. 1988, Hartmann 2012, Deckart 1998, Marks 2014, Ernesto 2002). 

Datações pelo método Ar-Ar indicaram idades decrescentes, com 137 Ma para 

os níveis de base, até 126 Ma em amostras de superfície, para os diques do Arco de 

Ponta Grossa. Em geral as idades variam de 133 Ma a 126 Ma (Turner et al. 1994, 

Peate et al. 1992, Renne et al. 1992). 
, 

2.2.10 Magmatismo Alcalino 
 
 

Segundo Vasconcellos (1998) as rochas alcalinas no Vale do Ribeira ocorrem 

nos domínios de Barra do Teixeira, Sete Quedas e Morro do Chapéu, além dos quatro 

corpos intrusivos maiores: Sienito Banhadão, Carbonatito de Itapirapuã, Complexo 
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Alcalino de Mato Preto e o Maciço Alcalino de Tunas. 

O Maciço Alcalino de Tunas é composto por sienitos e álcali-fedspato sienitos, 

com ocorrência de gabros e dioritos, além de diques sieníticos e brechas magmáticas 

(Siga Jr. et al. 2007). Análises geocronológicas (U-Pb em zircão) de sienitos 

forneceram idade de 83 Ma (Siga Jr. et al. 2007). 

 

2.3 GRANITOS VARGINHA, MORRO GRANDE E PIEADADE 
 
 

Os granitos Varginha, Morro Grande e Piedade tiveram sua importância 

registrada em diversos mapas e artigos referentes a porção leste do Escudo 

Paranaense, e constituem unidades relevantes no entendimento da evolução 

geológica desta parte do Cinturão Ribeira (Chiodi Filho et al.1987). 

Vários trabalhos de mapeamento geológico  realizados nestes granitos e em 

regiões vizinhas, salientam o caráter tardi a pós-cinemático dos corpos, feições 

cataclásticas , a natureza polifásica dos maciços, bem como o papel das estruturas 

brasilianas na colocação destes granitos (Francisconi 1981, Silva 1981, Biondi et al. 

1983). 

Os trabalhos de Santos & Felipe (1980) e Chiodi Filho et al. (1987), constituem 

um marco de estudo de detalhe sobre estes corpos, onde foram descritas variações 

texturais, efeitos do termometamorfismo sobre as rochas encaixantes, feições de 

alterações hidrotermais, confecção de cartografia faciológica, assim como avaliação 

do potencial metalogenético. 

Datações e análises geoquímicas realizadas por Prazeres Filho et al. (2003) e 

Cury et al. (2008) possibilitaram interpretar que os stocks intrudidos na porção leste do 

Escudo Paranaense, como os granitos Varginha, Morro Grande e Piedade, como 

gerados em contexto tardi a pós-orogênico do brasiliano (Tabela 01). 

De posse de dados petrográficos e bibliográficos, Dressel (2012) realizou 

diversas análises litogeoquímicas, concluindo que os granitos Morro Grande e Piedade 

apresentam tendências alcalinas e foram classificados como tipo A, enquanto que o 

Granito Varginha apresentam afinidade para o tipo I Caledoniano, significando que o 

ambiente de falhas profundas pode ter dado origem a magmas de fontes mistas e/ou 

misturas magmáticas. Assim o magma parental do Granito Piedade envolveu com 

fontes mantélicas, enquanto que o magma que originou o Granito Varginha incluiu 
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contaminação de rochas metassedimentares durante sua ascensão. Para o 

mecanismo de colocação destes maciços foram atribuídos, em um primeiro momento, 

os espaços abertos no sistema transcorrente, alojando-se nos sítios transtrativos na 

posição de fraturas T, tension gashes ou pull-apart (Figura 6). 

 
Tabela 1. Dados geocronológicos das unidades da área de estudo. Modificado de: Dressel (2012). 

 
UNIDADE DATAÇÃO MÉTODO INTERPRETAÇÃO REFERENCIA 

Granito 
Varginha 

603 ± 23 Ma U-Pb (TIMS) zircão Basei et al. 2003 

Granito Morro 564 ± 4 Ma Pb-Pb zircão cristalização dos zircões Prazeres Filho 2000 
Grande    
 561 ± 6 Ma Pb-Pb zircão cristalização dos zircões Prazeres Filho 2000 

 565 ± 8 Ma Pb-Pb zircão cristalização dos zircões Prazeres Filho 2000 

 564 ± 3 Ma U-Pb zircão cristalização dos zircões Prazeres Filho et al . 
   2003a 
Granito do 569 ± 32 Ma Pb-Pb zircão Prazeres Filho 2000 
Cerne 547 ± 10 Ma K-Ar biotita resfriamento isoterma 250°C Prazeres Filho 2000 

 545 ± 10 Ma K-Ar biotita resfriamento isoterma 250°C Prazeres Filho 2000 

 563 ± 34 Ma U-Pb zircão formação/cristalização do granito Cury 2003 

 557 ± 2 Ar-Ar biotita resfriamento isoterma  250-300°C Cury 2003 

 2,2-2,0 Ga TDM Sm-Nd desprendimento do manto Cury, 2003 

 2.015 Ma TDM Sm-Nd Prazeres Filho 2000 

 2.070 Ma TDM Sm-Nd Prazeres Filho 2000 

Granito Passa 526 ± 23 Ma Rb-Sr RT r=0,70 granito Picanço 2000 
Três 510 ± 13 Ma Rb-Sr RT r=0,71 sulfetos Picanço 2000 

 616 ± 36 Ma Sm-Nd (isócrona fluoritas) idade final de colocação Picanço 2000 

 528 ± 10 Ma K-Ar sericitas z.c. Picanço 2000 

 527-510 Ma mineralização aurífera Picanço 2000 

Lancinha (Fm. 
Capiru) 

537±11-501±14 
Ma 

K-Ar sericitas, fil. período de atividade da  falha Basei cv, in Cury 
2003 

 
 
 

 
Figura 3. Proposta de colocação dos granitos através de estruturas extensionais (transtração) com abertura 
de espaço em zona de dano entre falhas transcorrentes. A) Estrururas de pull-apart. B) Estruturas de tension 
gashes. C) Figura dos granitos estre as falhas de Morro Agudo e Lancinha em comparação com os modelos. 
Retirado de Dressel (2012). 
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Para Dressel (2012) a reativação do Sistema Transcorrente da Lancinha 

relacionada a orogênese em fase de transição entre o sistema transpressional para 

um regime transtracional, seguido de atividade magmática onde mesmo num possível 

contexto de alívio extensional pós-cinemática, as falhas regionais poderiam contribuir 

como condutos para a ascensão dos magmas, sendo comum a intrusão de plútons 

alcalinos, peralcalinos e graníticos. 

 

2.4 FACIOLOGIA DOS GRANITOS VARGINHA, PIEDADE E MORRO 

GRANDE. 

 

Em mapeamento (1:25.000) nos três granitos, Chiodi Filho et al. (1987) 

destacaram a importância de mudanças faciológicas e processos de alteração 

hidrotermal, através da investigação de sistema de fraturas e da importância da auréola 

de contato nas rochas encaixantes, além de análises petrográficas e químicas. 

Chiodi et al. (1987) realizaram estudos de prospecção geoquímica, com 

densidade média de 1 amostra/km2, com análise sistemática de 18 elementos 

químicos. A prospecção por concentrado de bateia nas drenagens seguiu malha de 

até 1 amostra/km2, cujo material para foi encaminhado para análises químicas (14 

elementos), mineralógicas, qualitativas e quantitativas, assim como amostragem 

hidrogeoquímica para flúor com o objetivo de prospectar fluorita e mineralizações 

associadas. 

 

2.4.1 Cartografia Faciológica do Granito Varginha. 
 
 

O Granito Varginha tem forma alongada (2,5 x 10 km) na direção N30E e corta 

rochas do Grupo Açungui (Formação Votuverava) e do Grupo Setuva (Formação 

Perau), com eixo maior paralelo à tendência regional N30E-S30W (Chiodi Filho et 

al.1987). 

Utilizando fotointerpretação, dados petrográficos e litogeoquímicos, Chiodi Filho 

et al. (op. cit.) caracterizaram cinco domínios faciológicos (Figura 4). Em trabalhos 

para determinar a especialização metalogenética do Granito Varginha foram 

determinados resultados positivos para tungstênio (W) e subordinadamente para 

estanho (Sn) e molibdênio (Mo). 
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Figura 4. Mapa dos Domínios Faciológicos do Granito Varginha. Fontes: Mineropar 2006, Chiodi Filho et al. 
(1987). 
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A fácies γ1 é composta por biotita-monzogranitos acinzentados grosseiros, 

porfiríticos e comumente cataclasados. É notável a presença de tratos hidrotermais 

em zonas cataclasadas, onde foram descritas substituição parcial ou total dos máficos 

por sericita/hidróxido de ferro, forte sericitização/muscovitização dos plagioclásios, 

indícios de albitização, presença de fluorita, calcita, sulfetos, turmalina e sheelita em 

veios. Litogeoquimicamente esta fácies apresentou valores elevados de ETR leves e 

teores baixos de ETR pesados (Figura 5A). Durante a prospecção geoquímica por 

concentrados de bateia o domínio γ1 mostrou as mais notáveis concentrações de 

sheelita, associadas a veios turmaliníferos, sendo aventada a hipótese de estes veios 

serem mais pujantes no domínio γ1, ou a existência de escarnitos mineralizados nas 

zonas de contato com rochas metamórficas ricas em carbonatos da Formação 

Votuverava. Cabe salientar que, dentre as noventa e nove amostras de sedimentos de 

corrente e bateia, não foram encontradas frações mineralógicas com cassiterita e 

molibdenita, porém foram detectados em análises químicas quinze amostras com Sn 

(até 143 ppm) e quatro amostras com Mo (até 17 ppm), sendo as maiores 

concentrações deste elemento associadas aos altos teores de sheelita (Chiodi Filho et 

al. 1987) 

A fácies γ2 engloba monzogranitos leucocráticos esbranquiçados, finos a 

microgranulares com biotita subordinada. Seu padrão de ETR é semelhante ao da 

fácies γ1 (Figura 4B). Em campanha de prospecção geoquímica, foi identificado 

tungstênio nesta fácies (Chiodi Filho et al. 1987). 

A fácies γ3 é composta por biotita-monzogranitos grosseiros, esbranquiçados a 

rosados com material aplítico. Esta fáceis tem comportamento de ETR em padrão de 

gaivota (Figura 5C). Em termos de vocação metalogenêtica não há resultados 

relevantes. (Chiodi Filho et al. 1987). 

As rochas da fácies γ4 envolvem biotita-monzogranitos cinza- rosados, 

inequigranulares médios a grosseiros. Em análise de ETR o padrão gaivota é similar 

ao da fácies γ3 (Figura 5C). Em análise prospectiva não se constatou resultados 

relevantes (Chiodi Filho et al. 1987). 

A fácies γ5 compreende biotita -monzogranitos porfiríticos cinza claros, com 

pegmatóides, com comportamentos de ETR em padrão gaivota (Figura 5D) (Chiodi 

Filho et al. 1987). 
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Figura 5. Diagrama de elementos terras raras para as fácies do Granito Varginha. A) Domínio faciológico 
γ1. B) Domínio faciológico γ2. C) Domínio faciológico γ3 e γ4. D) Domínio faciológico γ5. Retirado de Chiodi 
Filho et al. (1987). 

 
 
 

Devido ao caráter polimetálico do Granito Varginha, Chiodi Filho et al. (1987) 

sugeriram mistura de magmas graníticos durante a cristalização da intrusão. Os dados 

do Granito Varginha quando plotados no diagrama QAP revelam sua tendência 

monzogranítica (Figura 6). 
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Figura 6. Diagrama QAP (Streckeisen, 1976) para as rochas dos domínios faciológicos pertencentes ao 
Granito Varginha. Retirado de Chiodi Filho et al. (1987). 

 
 
 

2.4.2 Cartografia Faciológica do Granito Morro Grande. 
 
 

Segundo Chiodi Filho et al. (1987) o Granito Morro Grande é um complexo 

intrusivo em rochas metassedimentares do Grupo Açungui (Formação Votuverava), 

possui forma levemente retangular e alongada, com eixo maior concordante ao trend 

regional NE-SW. Tem área aproximada de 72 km2 e suas rochas sustentam um relevo 

bastante pronunciado, com cotas de até 1.300 metros. 

Chiodi Filho et al. (op. cit.) mapearam cinco domínios faciológicos distintos na área 

de maciço (Figura 7). A campanha de prospecção geoquímica indicou a vocação 

metalogenética do Granito Morro Grande, característica com um sistema de 

greisenização com mineralizações de estanho e presença de cassiterita. 

A fácies γ1 é composta por sienogranitos leucocráticos esbranquiçados de 

granulação fina a média, com gradações à granitos finos albitizados e muscovitizados 

(álcali-granitos), sienogranitos inequigranulares finos a grosseiros (porfiríticos) 

rosados, micro-granitos e quartzo-pórfiros. Sua mineralogia é basicamente composta 

por quartzo, microclina (geralmente pertítica), albita, oligoclássio e biotita, com 



 

 
         Figura 7. Mapa dos Domínio Faciológicos do Granito Morro Grande. Fontes: Mineropar (2006), Chiodi Filho et al. (1987). 

15 
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participação subordinada e randômica de turmalina, topázio, muscovita, sericita, 

ortoclásio, fluorita e clorita. Cabe salientar o intenso processo de alteração hidrotermal 

deste domínio, que está diretamente relacionado com a albitização/greisenização, 

manifestando-se de forma variável e observado petrograficamente pela colocação de 

topázio, fluorita, turmalina e quartzo; substituição de feldspato alcalino e plagioclásios 

por albita; substituição de biotita e alguns feldspatos por muscovita, sericitização e 

argilização dos feldspatos alcalinos e plagioclásios; alteração e transformação dos 

máficos, especialmente descoloração da biotita e fluoritização dos plagioclásios. Tais 

processos são evidenciados litogeoquimicamene pelos teores de 3,5 – 5,4% de Na2O 

e 74 – 77% de SiO2 no domínio da fácies γ1 , enquanto os demais domínios 

apresentaram valores entre 3,2 – 3,5% de Na2O e 65 – 67% de SiO2. O padrão do 

diagrama ETR mostrou uma acentuada depressão de Eu para as rochas do domínio 

γ1 (Figura 11A). A vocação metalogenética da porção oeste do maciço Morro Grande 

foi evidenciada pela presença de anomalias hidrogeoquímicas de flúor (0,5 a 0,7 ppm). 

Observou-se também que das duzentos e oito amostras de sedimentos de corrente 

analisadas, sessenta e cinco (praticamente exclusivas do flanco sudoeste) foram 

positivas para Sn (com valores máximos de 189 ppm), aventando-se a possibilidade 

de um sistema de greisenização devido a existência de cassiterita, turmalina, topázio 

e fluorita em drenagens da borda sudoeste do corpo, e confirmado em análise de rochas 

do domínio γ1 que dosaram até 270 ppm de Sn. Duas amostras de rochas 

metassomatizadas registraram cassiterita, demostrando a presença de endo-greisens, 

outras amostras com cassiterita em colúvios mais longínquos ao granito podem sugerir 

a presença de exo-greisens (Chiodi Filho et al. 1987). 

As rochas pertencentes à fácies γ2 são definidas por mescla dos litotipos 

encontrados nos domínios γ1 e γ3. Cabe salientar que não foram encontrados granitos 

albitizados neste domínio. O diagrama ETR revelou um padrão gaivota com leve 

enriquecimento de ETR leves (Figrua 8A). Apesar de não existirem citações relevantes 

direcionadas a esta fácies,  é importante frisar que este domínio está situado na porção 

sudoeste da intrusão, onde foram encontrados os resultados geoquímicos mais 

relevantes (Chiodi Filho et al. 1987). 

O domínio γ3 é composto por biotita -monzogranitos cinza-rosados a creme 

rosados de textura granular hipidiomórfica grosseira, porfirítica, com textura rapakivi 
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localizada, às vezes cortados por sienogranitos finos acinzentados e rosados, 

porfiríticos ou não. Estas rochas são formadas por microclina, oligoclásio/andesina, 

quartzo, biotita e albita e casualmente hornblenda, havendo fenocristais de microclina 

e andesina. O padrão dos ETR deste domínio é ligeiramente rico em ETR leves, 

seguido de anomalia negativa pouco pronunciada de Eu (Figura 8C) (Chiodi Filho et 

al. 1987). 

 
 
 

 
Figura 8. Diagrama de elementos terras raras para as fácies do Granito Morro Grande. A) Domínio 
faciológico γ1 e γ2. B) Domínio faciológico γ4. C) Domínio faciológico γ3. D) Domínio faciológico γ5. 
Retirado de: Chiodi Filho et al. (1987). 

 
 

A fácies γ4 é constituída por biotita-granitos porfiríticos cinza-claros com matriz 

e granulação média a fina. Estas rochas são formadas por microclina, plagioclásio 

(albita-oligoclásio-andesina), quartzo, biotita e sericita. Podem ser descritos xenólitos 
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de rochas afaníticas acinzentadas em amostras de mão. Neste domínio há vestígios 

de albitização. O padrão dos ETR desta fácies é muito semelhante ao anterior, 

enriquecido em ETR leves e com leve depleção de Eu (Figura 11B). Não há dados 

relevantes quanto ao potencial metalogenético além da evidência de hidrotermalismo 

mencionada  anteriormente (Chiodi Filho et al. 1987). 

O domínio γ5 engloba biotita-granitos porfiríticos acinzentados com matriz fina, 

sendo que suas rochas são mais escuras e de matriz mais fina que os litotipos da 

fácies γ4. O padrão dos ETR é similar ao das fácies γ4 e γ3, porém com depleção de 

Eu mais acentuada (Figura 8D). Não foram mencionados resultados relevantes em 

relação ao potencial metalogenético (Chiodi Filho et al. 1987).  

As rochas   pertencentes   a  fácies  hf  são   metapsamitos  e  metapelitos 

termometamorfisados, de fácies albita-epidoto até hornblenda-hornfels, em algumas 

porções foram descritos hornfels de mais alto grau metamórfico derivados de rochas 

ígneas básicas e formações ferríferas bandadas (Chiodi Filho et al. 1987). 

Quando plotadas em um diagrama QAP (Figura 9) as rochas do Granito Morro 

Grande apresentam uma clara distinção estre os domínios e uma evolução das fácies 

menos potássicas (γ5) até as mais potássicas (γ1) (Chiodi Filho et al. 1987). 

Chiodi Filho et al. (op. cit.) concluíram que a geometria alongada, a disposição 

subparalela dos domínios faciológicos ao trend regional, assim como a natureza 

composicional e textural de seus constituintes, possibilitam caracterizar o maciço como 

um complexo multifásico, composto por tipos sub-vulcânicos e plutônicos formados em 

dois pulsos, o primeiro seria constituído pelas rochas dos domínios γ4 e γ5, (sugerindo-

se a colocação da fácies γ4 e em seguida seu equivalente subvulcânico γ5), 

posteriormente em uma segunda fase magmática teria havido a colocação das fácies 

γ3, γ2 e γ1, sendo esta o parte do último pulso, sendo assim, esboçado um perfil 

esquemático da estratigrafia faciológica do Granito Morro Grande (Figura 10). 
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Figura 9. Diagrama QAP (Streckeisen, 1976) para as rochas dos domínios faciológicos pertencentes ao 
Granito Morro Grande. Retirado de Chiodi Filho et al. (1987). 

 
 
 

 
Figura 10. Seção geológica do Granito Morro Grande. Modificado de: Chiodi Filho et al. (1987). 
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2.4.3 Cartografia Faciológica do Granito Piedade. 
 
 

O Granito Piedade é um maciço alongado na direção NE-SW, intrudido em 

rochas metassedimentares do Grupo Açungui, com aproximadamente 11 km em seu 

eixo maior e 2 km de largura (Chiodi Ffilho et al. 1987). 

Chiodi Filho et al. (op. cit.) identificaram dois domínios: γ1 e γ2, correspondentes 

respectivamente, a, álcali-feldspato sienitos e álcali-feldspato granitos (Figura 11). 

Foram encontrados álcali-feldspato riolitos e quartzo pórfiros. No que tange ao 

potencial metalogenético desta intrusão foram correlacionadas anomalias de Mo, Li, F 

e B com um possível sistema hidrotermal, enquanto que as anomalias de Mo-W foram 

atribuídas à um depósito apical disseminado. 

A fácies γ1 é composta por hastingsita-álcali-feldspato-quartzo sienitos, 

hastingsita-álcali-sienitos e quartzo-sienitos, acinzentados, com textura hipidiomórfica 

média a fina e estrutura isotrópica. Estas rochas são formadas por microclina pertítica 

(60 a 70%), hastingsita (10 a 20%), ortoclásio, titanita, opacos e biotita, sendo notada 

a presença de albita tardia nos termos mais ricos em sílica. A transição dos tipos 

sieníticos e quartzo-sieníticos parece gradacional. Foi constatado que a variação 

textural das rochas deste domínio segue distribuição não homogênea pelo maciço, 

onde as rochas álcali-feldspato sieníticas isotrópicas de granulação média são mais 

abundantes na porção central, e as rochas álcali-feldspato-quartzo sieníticas de 

granulação fina predominam na parte sul. O padrão dos ETR deste domínio demonstra 

enriquecimento de ETR leves e depleção dos ETR pesados (Figura 12B), não havendo 

resultados relevantes da campanha geoquímica para esta fácies (Chiodi Filho et al. 

1987). 

Os litotipos que perfazem o domínio γ2 são álcali-granitos, sienogranitos e 

álcali-quartzo-sienitos de coloração acinzentada e avermelhada e textura 

hipidiomórfica média a fina, associados a tipos cataclásticos e rochas 

hidrotermalizadas. Este domínio está situado na porção centro-oeste e norte do 

maciço. Ambas as porções deste domínio mostram zonas de alteração potássica, 

piritização e silicificação pervasiva, associadas a processos tardi a pós-magmáticos, e 

a deformação cataclástica forma vênulas centimétricas a milimétricas onde ocorreu o 

preenchimento de sílica, turmalina, fluorita e/ou sheelita. Os minerais desta fácies 
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Figura 11. Mapa do Domínios Faciológicos do Granito Piedade. Fontes: Mineropar (2006);Chiodi Filho et 
al. (1987). 
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são representados microclina (40-75%), albita (0-25%), quartzo (17-30%), 

plagioclásio (0-15%) sericita, biotita, anfibólio sódico, pirita, rutilo e apatita. O padrão 

dos ETR se distingue pelos altos valores de ETR leves e baixos de ETR pesados 

(Figura 12A). 
 
 

 
Figura 12. Diagrama de elementos terras raras para as fácies do Granito Piedade. A) Domínios faciológicos 
γ2 (álcali-sienitos). B) Domínios faciológicos γ1 (álcali-granítico). C) álcali-riolitos nãocartografados. 
Retirado de Chiodi Filho et al. (1987). 

 
 

Foram aventados dois sistemas de mineralização para este domínio: o primeiro 

estaria inserido na porção centro-oeste do maciço, onde sedimentos de corrente 

mostraram valores de até 100 ppm para Mo e 260 ppm para W na porção a direita do 

rio Bromado. A amostragem de solo sobre o domínio álcali-granítico permitiu definir um 

alvo com direção norte-sul, e dimensões de 800 m por 1400 m, que apresentou valores 

de até 320 ppm de Mo e 790 ppm de W. Estas anomalias refletem a presença de 

molibdenita e de sheelita disseminadas, ocupando juntas centimétricas que cortam as 

rochas do domínio γ2, em uma zona com indícios de alteração potássica. Nesta região 

foram coletadas amostras de rochas com até 500 ppm de Mo e 876 ppm de W, sendo 

aventado um possível modelo de depósito apical disseminado. (Chiodi Filho et al. 1987). 

O segundo modelo debatido para este domínio estaria ligado a rochas da 

porção norte, onde ocorrem anomalias de W, Mo, lítio (Li), F e boro (B), associadas 

com brechas turmalínicas e turmalinitos, encontrados junto a álcali-feldspato-quartzo 

sienitos piritizados e afetados por zonas de cisalhamento, tais associações seriam 

evidência da atuação de importantes sistemas hidrotermais marcados por processos 

abrangentes de microclinização e piritização nas rochas situadas ao norte, na fácies 

γ2 (Chiodi Filho et al. 1987). 
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O domínio faciológico hf é composto por diopsídio-hornfels,feldspato-quartzo- 

anfibólio-hornfels, álcali-sienitos e rochas escarnitizadas com magnetita (Chiodi Filho 

et al. 1987). 

Segundo Chiodi Filho et al. (op. cit.) o padrão dos ETR normalizados aos 

condritos dos álcali-feldspato granitos e álcali-feldspato sienitos do Granito Piedade, 

assim como ETR de álcali-feldspato riolitos (Figura 12C), permitem sugerir que o 

magma parental teve influência mantélica e crustal continental. 

No diagrama QAP os domínios faciológicos do Granito Piedade demostraram 

um padrão bastante especializado para cada fácies (Figura 13), sendo as amostras do 

domínio γ1 identificadas nos campos das rochas sieníticas e álcali-feldspáticas 

sieníticas. As rochas dos domínios γ2 são sienograníiticas e álcali-feldspato graníticas 

(Chiodi Filho et al. 1987). 
 
 

 
Figura 13. Diagrama QAP (Streckeisen, 1976) para as rochas dos domínios faciológicos pertencentes ao 
Granito Piedade. A) rochas do domínio γ2. B) rochas do domínio γ1. Modificado de: Chiodi Filho et al. (1987). 

 

O perfil esquemático sugere a evolução do maciço Piedade (Figura 14), 

admitindo-se uma primeira fase magmática para da colocação dos álcali-feldspato 

sienitos (γ1). Posteriormente a segunda fase originou o domínio dos álcali-granitos 

(γ2), sendo está fácies acompanhada de um forte processo de alteração hidrotermal 

(Chiodi Filho et al. 1987). 
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Figura 14. Seções geológicas esquemáticas do Granito Piedade. Modificado de: Chiodi Filho et al. (1987). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

Para a confecção desta monografia foram utilizados dados de múltiplas 

plataformas adquiridos de sites, por doação da CPRM para a UFPR e bibliografia 

existente. Assim houve o processamento dos dados aerogeofísicos 

(gamaespectrométricos e magnetométricos), e posteriormente a análise destes dados 

com relação a petrografia faciológica dos Granitos Varginha, Morro Grande e Piedade, 

assim como a utilização de outros dados litogeoqúimicos disponíveis na literatura. 

 

3.1 ARQUIVOS VETORIAIS 
 
 

Os arquivos vetoriais foram obtidos do site da MINEROPAR (MINEROPAR 

2006), sendo que estes shapefiles (.shp) já comtemplavam a proposta dos domínios 

faciológico de Chiodi Filho et al. (1987). 

 

3.2 PROCESSAMENTO DE DADOS GEOFÍSICOS 
 
 

Os dados geofísicos do Projeto Paraná-Santa Catarina, coletados entre 2009 

e 2011, foram cedidos pela CPRM. Tal campanha envolveu a porção leste dos estados 

de Santa Catarina e Paraná, e a porção sudeste do estado de São Paulo. A área de 

interesse recobre a porção centro-sudeste da carta SG-22-X-B-IV, a porção centro-

nordeste da folha SG-22-X-D-I e a porção oeste das folhas SG-22-X-B-V e  SG-22-X-

D-II (Figura 15). 

O Projeto Paraná-Santa Catarina foi efetuado por duas aeronaves Piper 

Navajo, modelo PA31, prefixos PR-LDS e PT-WOT e uma aeronave REIMS 406 

modelo CARAVAN II prefixo PR-FAG. As leituras dos gamaespectrômetros são 

realizadas a cada segundo, representando medições a intervalos de amostragem de 

aproximadamente 75, 78 e 76 metros no terreno, para as aeronaves PR-FAG, PR-LDS e 

PT-WOT, respectivamente. As leituras do magnetômetro são realizadas a cada 0,1 

segundo, o que equivale, para a velocidade de 269 km/h da aeronave, a aproximadamente 

7,5 m no terreno. As linhas de voo de direção norte-sul são espaçadas em 500 m, e 

linhas de controle com direção leste-oeste são espaçadas com 10 km. Para o 

processamento dos dados geofísicos e comparação com as fácies petrográficos, 
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foram utilizados os softwares Oasis Montaj, ArcGis e Microsoft Excel (CPRM, 2011). 
 
 

 
Figura 15. Articulação das cartas 1:100.000 que recobrem a área Projeto Aerogeofísico Paraná-Santa 
Catarina (CPRM 2011). A área de estudo envolve a porção centro-sudeste da carta SG-22-X- B-IV; a porção 
centro-nordeste da carta SG-22-X-B-IV e a porão oeste da carta SG-22-X-D-I; e porção oeste das folhas SG-
22-X-B-V e SG-22-X-D-II. 

 
 
 

3.2.1 Método Aerogamaespectrométrico 
 
 

O método consiste na coleta de dados por detectores instalados em aeronaves, 

que captam, a radiação emitida na superfície terrestre oriundas da desintegração 

natural do potássio (40K) e dos elementos da séries do urânio (238U) e do tório (232Th),    

presentes  na composição da maioria das rochas (Ribeiro et al. 2013).
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As radiações de substâncias naturais dependem de suas energias penetrativas 

e são classificadas em três diferentes tipos: o primeiro, as partículas alfa (α), marcadas 

por uma energia muito pouco penetrativa, são bloqueadas por uma lâmina de papel, 

causando ionização no ar. O segundo, as partículas beta (β), apresentam energia 

penetrativa maior e ioniza o ar por alguns centímetros, capaz de atravessar uma 

lâmina metálica. O terceiro tipo, os raios gama (γ), podem ionizar o ar até 300 metros, 

por isso é utilizada em levantamentos aerogamaespectrométricos (Arya 1966, Wulff 

1890, Grasty 1979). 

A contagem total da radiação é alcançada por intermédio de um 

espectrômetro, pela medida de todos os raios gama dentro de um intervalo de 0,41 a 

2,81 MeV. Assim, dentro deste intervalo cada elemento é relacionado a um canal do 

espectrômetro, onde suas energias estão concentradas, desta forma os raios 

gama emitidos pelo (40K) correspondem ao pico de energia  1,46  MeV. Como   os 

elementos urânio e tório não emitem radiação gama diretamente de seu decaimento,  

a detecção é realizada através dos isótopos de 214Bi e 208Tl, pertencentes a  séries de 

decaimento do urânio e tório, respectivamente com  1,76 Mev e  2,61 Mev (Figura 16), 

sendo referidos na literatura como equivalente de urânio e  equivalente de tório  

(Kaplan 1955).  
 

 
Figura 16. Espectros da radiação gama mostrando as posições das janelas de energia para cada elemento 
e da contagem totar. Retirado de Ribeiro et al. (2013), que foi modificado de Foote (1968). 
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Ribeiro et al. (2013) enumeram vários fatores que podem influenciar as 

medidas gamaespectrométricas: 

• Cobertura de solo (35 cm de solo são capazes de atenuar cerca de 95% 

da emissão gama). 

• A densa vegetação sobre as rochas e solos pode atenuar as medidas 

de urânio e tório, e podem diminuir em até 15% as de potássio. 

• A presença de água fresca não radioativa pode diminuir as medições 
para quase zero, portanto a umidade do solo pode interferir. 

• Variações de temperatura atmosférica (que influencia a densidade do 
ar); Umidade relativa e a presença de nuvens. 

• Fenômenos de inversão térmica, que pode impedir a dissipação do 
radônio livre na atmosfera gerando falseamento dos dados. 

• Grande variação topográfica; Efeitos direcionais (quando a janela do 
detector não esta paralela ao plano de medida). 

O potássio (K) é um elemento altamente incompatível durante a fusão 

magmática, como resultado altas concentrações de K são encontradas em rochas 

ígneas mais fracionadas (Figura 17), por isso, é mais abundante em rochas plutônicas 

ígneas felsicas e seus equivalente vulcânicos. Rochas ricas em potássio incluem 

granitos, riolitos, sienitos, nefelinitos e pegmatitos, os minerais ricos em K típicos 

destas rochas incluem: feldspatos (ortoclásio e microclínio), muscovita, biotita, alunita, 

leucita e flogopita, rochas máficas e paragêneses associadas tem pouco K em sua 

composição, quando comparada com as félsicas (Wilford 2012). 

A concentração de potássio nas rochas geralmente diminui com a crescente 

intensidade do intemperismo, pois o K é altamente solúvel. Porém durante estágios 

incipientes de intemperização pode haver o aumento da concentração, devido a 

remoção preferencial de minerais máficos mais solúveis. O K pode persistir por algum 

tempo em regolitos onde é absorvido pela superfície de argilominerais, para equilibrar 

parcialmente a substituição de silício (Si+4), alumínio (Al+3), ferro (Fe+2) e magnésio 

(Mg+2); o K pode estar associado com matéria orgânica, onde é reciclado na porção 

superior do solo (Curtis 1976, Taylor & Eggleton 2001, Dickson & Scott 1997, Martz & 

de Jong 1990 apud Wilford 2012). 
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Figura 17. Distribuição de urânio, tório e potássio em rochas e regolitos australianos baseada em 
análises químicas de 30.000 amostras concentração de K, Th e U aumenta com o maior conteúdo de 
sílica (d) em rochas ígneas e vulcânicas félsicas. Modificado de Wilford (2012). 

 

O Th ocorre com maior abundância em rochas ígneas felsicas e variantes 

(granitos, riolitos, gnaisses), dentre os minerais que contém Th destacam-se: torianita, 

monazita, ceralita, huttonita e torita, ocorrendo em menores quantidades em outros 

minerais formadores de rochas como quartzo e feldspato, minerais ricos em Th 

precipitam tardiamente durante a sequência de cristalização ígnea, portanto são 

associados com outros elementos incompatíveis como U e K, além de rubídio (Rb) e 
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ETR. (Marnagh & Miezitis 2008, Langmuir & Herman 1980, Krishnaswami 1999 apud 

Wilford 2012). 

De acordo com Wilford (2012), Th é liberado durante o intemperismo das rochas 

e rapidamente absorvido em argilominerais (óxidos e hidróxidos de Fe e Al, assim 

como matéria orgânica e regolito). Th pode persistir no horizonte intemperizado 

associado com minerais acessórios e resistatos, tais como zircão, titanita, apatita, 

alanita, xenotímio, monazita e epidoto. Devido esta associação o Th é tipicamente 

retido no perfil de intemperismo, quando comparado com elementos mais solúveis 

como o K, sendo que materiais altamente intemperizados como o crostas lateríticas 

ricas em ferro (Fe) e solos bauxíticos exibem uma alta concentração de Th. 

Assim com  K e Th minerais ricos em U cristalizam-se relativamente tarde na 

sequência de cristalização, caracterizando uma tendência de aumento de U com a 

elevação no conteúdo de sílica contido em rochas ígneas plutônicas e vulcânicas. 

Pouco comum em rochas ultramáficas, U ocorre como traço na maioria dos minerais 

formadores de rocha, tais como quartzo, biotita, hornblenda, e feldspatos, sendo mais 

abundante em minerais acessórios, incluindo alanita, apatita, epidoto, huttonita, 

monazita, titanita, xenotímio, zircão, torianita, uranita, torita, e uranotorita, sendo o 

mais comum a uranita (conhecida com pechblenda).(Galbraith & Saunders 1983, 

Wedepohl 1969 apud Wilford 2012). 

Sendo a mobilidade do U complexa, dependente do pH do estado de oxidação, 

o U pode ser lixiviado de minerais solúveis em condições oxidantes, e precipitar em 

ambientes redutores. Associado com constituintes relativamente estáveis no horizonte 

intemperizado, o U liberado durante o intemperismo é prontamente adsorvido em 

argilominerais e óxido de Fe e alumínio (Al), além de matéria orgânica. O U também 

pode ser encontrado no solo na forma de minerais resistatos (zircão e monazita). 

(Wedepohl 1969 apud Wilford  2012). 

Os dados do levantamento gamaespectrométrico são processados e 

normalmente apresentados em mapas geofísicos. Em geral os canais das 

concentrações podem ser integrados em mapas ternários (RBG), onde a cor vermelha 

representa as concentrações de (40K) a azul de (238U) e a verde de (232Th).  Neste 

sistema a cor branca representa altas concentrações destes elementos, enquanto que 

a cor preta reflete os baixos teores dos mesmo, tais mapas podem ser interpretados 

com o auxílio da cartografia geológica e geoquímica pré-existente, além de 

informações pedológicas. Tais análises, quando interpretadas com o auxílio de 
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modelos de elevação digital do terreno, podem prover informações relevantes como a 

influência do clima, declividade e mobilidade dos radionuclídeos, bem como os efeitos 

de uma significativa cobertura pedológica na interpretação dos dados obtidos pelo 

método radiométrico (Wilford et al. 1997). 

Um exemplo deste tipo de inferência foi provido por Wilford et al. (op. cit.), neste 

artigo foi averiguado que os solos mesmo in-situ podem influenciar diretamente as 

medidas gamaespectrométricas, devido ao caráter evoluído de alguns horizontes 

(Figura 18), que não só bloqueiam a radiação emitida pelas rochas como também 

estão relativamente mais depletados de K, Th e U. também mostra os efeitos da 

topografia e do intemperismo na distribuição dos radionuclídeos. 

 
 

           
Figura 18. Painel superior: Gamaespectometria da região de Edagoola, Australia, sobreposta ao Modelo 
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Digital de Elevação  (MDE). Podemos observar a borda erosiva ativa de uma grande escarpa, expondo 
saprólito granítico (A), leque aluvial ativo e sedimentos de uma planície de inundação derivados da escarpa 
(B), solo residual profundo rico em sílica (C). Painel inferior: Perfil esquemático X-X' indicando as respostas 
gamaespectrométricas dos compartimentos anteriores. Localização do perfil X-X’ no painel superior. 
Modificado de Wilford et al. (1997). 

 
 

Para a confecção dos mapas gamaespectrométricos foram geradas malhas 

regulares de 100m x 100m (1/5 do espaçamento das linhas de voo) através do método 

da curvatura mínima. Para suprimir os valores negativos, decorrentes das várias 

correções aplicadas aos dados, além do método de interpolação, optou-se por atribuir, 

para cada radionuclídeo o valor mínimo de 0,01, de acordo com a Tabela 02. 

 

 
Tabela 2. Dados estatísticos utilizados para realizar o micronivelamentos do K, eU eeTh. 

 
 

Granito 
 

Valores 
Elemento 

K (%) eU 
(ppm) 

eTh 
(ppm) 

 
 
 

Varginha 

Valor Mínimo 0,17 -1,43 2,29 
Valor 

Máximo 3,24 8,97 44,36 

Valor Médio 1,32 3,45 20,46 
Desvio 
Padrão 0,51 1,53 7,62 

 
 
 

Morro 
Grande 

Valor Mínimo -0,13 -1,48 1,01 
Valor 

Máximo 2,97 7,74 43,90 

Valor Médio 1,02 2,09 14,35 
    

Desvio 
Padrão 0,47 1,34 6,85 

 
 
 

Piedade 

Valor Mínimo 0,41 -0,25 0,41 
Valor 

Máximo 4,36 7,17 4,36 

Valor Médio 1,67 1,96 1,67 
Desvio 
Padrão 0,64 1,05 0,64 

 
 

A partir desta fase do processamento foram gerados mapas de K, eTh e eU, os 

quais foram posteriormente integrados em imagens ternárias RGB. Também foram 

processadas as razões eU/eTh, eU/K, eTh/K que Segundo Ferreira et al. (2009), são 

calculadas em trabalhos de geofísica, mesmo que K, U e Th sejam enriquecidos em 

granitos diferenciados, estes radionuclídeos possuem comportamento geoquímico não 

uniformes durante a granitogênese, sendo o controle desta  variação  resultado  de  
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vários  fatores  como:  a  situação  geológica local, (predomínio de um ou outro tipo 

geoquímico de granitoide), o processo de enriquecimento (por ex: diferenciação 

magmática e ou por ação hidrotermal), e pelo o nível final do intemperismo. 

De acordo com Gnojek & Prichystal (1985) O fator F (Equação 1) destaca a 

maior dosagem de potássio e urânio em relação ao tório, principalmente quando 

associado a áreas com alteração hidrotermal. Porém é necessário salientar que áreas 

com forte intemperismo e alta lixiviação do potássio podem apresentar altos valores 

do parâmetro F, sendo necessário ponderar as respostas deste método com outros 

fatores já mencionados. 

 
Equação 1 – Fator 

 

F=K x eU/eTh 
 
 

O Th possui menor mobilidade geoquímica, podendo assim ser usado como 

controle geológico, para calibrar dosagens teóricas de K e U de    cada amostragem 

para posteriormente suprir estes efeitos, assim foi proposto uma normatização do K 

conhecida como potássio anômalo (Kd) (Equação 2), e U conhecida como urânio 

anômalo (Ud) (Equação 3), aplicado primeiramente para a prospecção de petróleo, 

posteriormente na identificação de zonas hidrotermais com sucesso, sendo 

empregados em conjunto com o Fator F. (Saunders et al.,1987; Luiz Fornazzari Neto 

& Francisco José F. Ferreira, 2003; Pires, 1995). 

Equação 2 – Potássio anômalo 

Ki* = (média de Ks / média de Ths) x Ths; Kd = (Ks – Ki )/ Ki 
 
 

Equação 3 – Potássio anômalo 

Ui* = (média de Us / média de Ths) x Ths; Ud = (Us – Ui )/ Ui, 
(*) Onde Ki e Ui indicam os valores ideais definidos a partir do tório, Kd e Ud são os desvios dos valores ideais e 
Ks, Us, Ths representam os dados originais. 

 
Sendo assim os parâmetros F, Kd e Ud utilizados para confecção de mapas 

ternários RGB onde R(F), G(Kd) e B(Ud), identificando possíveis zonas de alteração 

hidrotermal. 

A comparação estatística e discussão das dosagens processadas com 

resultados litogeoquímicos foi realizado utilizando dados de Dressel (2012) dispostos 
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na tabela 3, para cada domínio faciológico. Sendo o fluxograma para o método 

gamaespectrométrico esboçado na figura 19. 

 
Tabela 3. Dados litogeoquímicos da porcentagem de K2O e de partes por milhão de Th e U. Modificado de 
Dressel (2012). 

 
 

Amostras 
 
K2O (%) 

 

K1 (*) 

 

Th (ppm) 

 

U (ppm) 

 

Granito 

 

Fácies 

BC-01C 4,89 2,00 32,00 18,90 Varginha γ2 
BC-03B 4,82 1,98 19,70 22,40 Varginha γ3 
BC-017 5,56 2,28 33,80 5,20 Varginha γ1 
BC-048 4,61 1,89 25,70 6,60 Morro Grande γ4 
BC-061 6,75 2,77 47,60 5,30 Morro Grande γ3 
BC-080 5,06 2,07 27,50 3,70 Piedade γ1 
BC-082 6,79 2,78 40,20 5,00 Piedade γ1 
BC-085 7,58 3,11 27,40 4,80 Piedade γ1 

(*) Valores  calculados pelo peso molar da coluna K2O,  fator de conversão (0,41). 
 

 
 
 
 

 
Figura 19. Fluxograma do processamento dos dados gamaespectrométricos. 
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3.2.2 Método Aeromagnetométrico 

 
 

A magnetometria é um método potencial que utiliza equipamentos muito 

sensíveis para medir o campo magnético da Terra. Quando um material magnético 

sofre a influência do campo magnético este torna-se magnetizado e o campo 

magnético externo é reforçado pelo campo magnético induzido do próprio material.  

Este fenômeno é conhecido como magnetização induzida. Quando a influência do 

campo externo é removida à magnetização induzida desaparece. Entretanto alguns 

materiais retêm esta magnetização (conhecida como permanente ou remanente) e sua 

direção será fixada de acordo com as características do campo magnético no momento 

da formação. As rochas da crosta terrestre são em geral fracamente magnéticas, mas 

podem exibir ambas as magnetizações (induzida e remanente). Em alguns casos estas 

rochas registram indicadores de como o campo magnético comportou-se no passado, 

fornecendo informações sobre as estruturas geológicas em subsuperfície (Reeves 

2005). 

O método magnetométrico aéreo utiliza sensores acoplados em aviões para 

a mensuração do campo magnético terrestre, denominado International Geomagnetic 

Reference Field (IGRF) e do campo induzido pelas rochas crustais. Sendo que a 

resultante destes é denominado Total Magnetic Field (TMI), ou Campo Magnético 

Anômalo (CMA). (Reeves 2005, Isles & Rankin 2013) (Figura 20). 
 
 

 
Figura 20. Interação do campo geomagnético (F IGRF) com uma anomalia local, durante um levantamento 
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magnético aéreo. Retirado de Reeves (2005). 
 

. 
Para o processamento foram extraídos do Projeto Paraná-Santa Catarina os 

dados do Campo Magnético Anômalo (CMA) contidos nos limites do mapa geológico 

da área de estudo (Figura 2), e também das áreas individualizadas dos granitos. 

Posteriormente, os dados foram transformados em malha regular de 100 m x 100 m 

utilizando o método da gridagem linear Bi-direcional. Em continuidade, tais dados 

foram reduzidos ao polo (RTP) com o objetivo de posicionar as anomalias diretamente 

sobre as fontes, minimizando a influência da inclinação magnética, facilitando a 

interpretação.  Os dados envolvidos no processo de redução ao polo são indicados na 

Tabela 4. 

 
Tabela 4. Parâmetros utilizados no processamento para reduzir o Campo Magnético Anômalo ao polo. 
Método de Redução ao Polo (RTP), para área de estudo e a área de cada granito. 

 
 

Projeto 

 
Data média de 

aquisição 

 
Coordenada central 

da área 

 

Declinação 

 

Inclinação 
Média 

de 
altitude 

Inclinação para 
correção de 
amplitude 

 
 
 
PR-SC 

 
 
 

17/11/2010 

 
 
 

49°12' W;  24°57' S 

 
 
 

-18°47'20'' 

 
 
 

-34°48'51'' 

 
 
 

165 

 
 
 

-55°11'09'' 

 
Optou-se por realizar dois fluxos de processamento, o primeiro com base nos 

dados do CMA-RTP, o segundo com a utilização do filtro do cosseno direcional (135°), 

para remover tendências direcionais geradas pelo Arco de Ponta Grossa.  

Após este processamento os dados dos dois conjuntos (CMA-RTP e CMA-RTP-

COS) foram continuados para a altura de 300 metros, com o objetivo de minimizar os 

ruídos e destacar as fontes mais profundas. Utilizando a estatística de altitude da 

Tabela 4. 

Posteriormente, aos dois conjuntos mencionados foram aplicadas técnicas 

qualitativas (realce de anomalias, Figura 21) e semiquantitativas conforme a Tabela 5.   

O fluxograma de processamento dos dados aeromagnetométricos está indicado na 

figura  22. 

O Método da Deconvolução de Euler, segundo Castro et al. (2014) resulta na 

determinação de fontes das anomalias geofísicas potenciais, com o qual é efetivada 
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uma varredura dos dados residuais por meio de janelas móveis, é uma técnica 

semiquantitativa que estima a localização e a profundidade das fontes magnéticas 

para vários modelos (dique, contato, esfera, etc.). 
 
 

Tabela 5. Métodos de realce anomalias magnéticas com suas características e aplicações. Conforme Fedalto (2015). 
 

Métodos de realce qualitativos Características 
Gradiente Horizontal total (GHT) - 
Cordell & Grauch (1985) 

Vetor resultante das combinações das derivadas de primeira ordem 
nas direções x e y. Utilizado para realçar os limites (bordas) dos 
corpos e estruturas causadoras das anomalias. 

Amplitude do Sinal Analítico (ASA) - 
Nabighian (1972), Roest et al. (1992) 

Função relacionada às derivadas nas direções x, y, z do campo 
magnético. Os picos da ASA são simétricos e ocorrem diretamente 
sobre as bordas dos corpos e diretamente sobre o centro dos 
corpos estreitos. 

Inclinação do Sinal Analítico (ISA) - 
Miller & Singh (1994) 

Representa o ângulo formado entre os vetores real e imaginário do 
sinal analítico representando o quociente entre Gz e o GHT. Método 
detector centros de corpos ou estruturas magnéticas. 

Gradiente Horizontal total da Inclinação 
do Sinal Analítico (GHT- ISA) - Verduzco 
et al. (2004) 

Combinação da ISA e suas derivadas horizontais Gx e Gy. 
Evidencia o centro e as bordas dos corpos, recomendado para 
mapear estruturas rasas do embasamento e alvos de exploração 
mineral. 

Theta map - Winjs et al. (2005) Normalização do GHT pela ASA. Posiciona asanomalias 
diretamente sobre suas fontes. 

Inclinação do Sinal Analítico do 
Gradiente Horizontal Total (ISA-GHT) 
- Ferreira et al. (2010, 2013) 

Aplicação do ISA nos dados derivados do GHT. Melhor resolução 
das bordas dos corpos, devido à equalização do GHT pelo ISA. 

Inclinação do Gradiente Horizontal Total 
(IGHT) - Cooper & 
Cowan (2006) 

Normalização do GHT pelo Gz. Posiciona as anomalias diretamente 
sobre suas fontes. Utilizado para delimitar as bordas dos corpos, 
equalizando o pico de corpos rasos eprofundos. 

Signum de segunda ordem (Signum 
transform) – Souza & Ferreira (2012) 

Normalização da derivada de segundo grau na vertical (Gz2). As 
anomalias magnéticas apresentam dois valores (-1 e +1) e as fontes 
causativas são representada pelos valores postitivos. Utilizada para 
definir os limites de estruturas. 

Método semiquantitativo Característica 
Deconvolução de Euler (Thompson, 
1982; Reid et al., 1990) 

Utilizada para estimar a profundida das fontes magnéticas. Obtida 
através da relação das derivadas horizontais e verticais do campo 
magnético com a localização das fontes causativas. 
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Figura 21. Métodos de realce utilizados para análise semiquantitativa. Retirado de Castro et al. (2014) e 
Ferreira et al. (2013). 

 
 
 

 
Figura 22. Fluxograma de processamento dos dadosmagnetométricos. 
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4. RESULTADOS 
 

 
4.1 AEROGAMAESPCTOMETRIA 

 
 

4.1.1 Gamaespectrometria e Litogeoquímica dos Granito Varginha, Morro 
Grande e Piedade 

 

Analisando as relações de distribuição dos teores gamaespectrométricos e 

litogeoquímicos de  K, eU e eTh, para os três granitos (gráfico 1) é possível observar 

que o Granito Varginha é o mais uranífero dos três corpos; o Granito Morro Grande 

apresenta as maiores quantidades de tório; o Granito Piedade é o corpo mais 

potássico. 
 

Gráficos 1. Correlação dos teores gamaespectrométricos e litogeoquímicos dos granitos Varginha, Morro 
Grande e Piedade. 

 

 
 
 

4.1.2 Estatística dos Domínios Faciológicos e Dados Litogeoquímicos 
 

A distribuição estatística dos teores gamaespectrométricos e litogeoquímicos 

dos domínios faciológicos do Granito Varginha pode ser observado no gráfico 2. Onde 

é possível notar que os valores máximos de K são bastante similares, assim a fácies 

γ1 apresenta K (2,76%) e K1(2,28%); a fácies γ2 mostra K (2,13%) e K1 (2,00%), 

enquanto os valores da fácies γ3 são K (2,88%) e K1 (1,98%). Comparando os valores 

de eU e U 



 

Gráficos 2. Distribuição estatística dos radionuclídeos K, eU e eTh nos domínios faciológicos do Granito Varginha. 
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foram observadas grandes discrepâncias, ou seja, a fácies γ1 (9,13 ppm – 5,20 ppm) 

respectivamente, a fácies γ2 (6,26 ppm – 18,90 ppm) e a fácies γ3 (7,89 ppm – 22,40 

ppm). O eTh e Th apresentaram maior similaridade. É possível notar que a fácies com 

maior teor de eU (fácies γ1), não corresponde com a fácies onde foram observados os 

maiores valores de U para este granito (fácies γ3). A fácies γ1 apresenta os maiores 

valores de Th (33,80 ppm) mesmo possuindo os menores valores de eU e eTh (0,01 

ppm), porém a fácies γ2 possui os maiores valores de eTh (26,76 ppm). A fácies γ3 

apresenta o mais baixo teor de K (0,01%) e um dos maiores valores deste elemento 

(2,88 %), valor este só superado pela fácies γ5 (3,08 %). Contradição semelhante 

também é observada na fácies γ1 que apresenta os menores valores de eU e eTh 

(0,01 ppm). A fácies γ4 indica o maior valor de eTh (35,16 ppm). 

Análise similar para o Granito Morro Grande, relativamente às estatísticas 

máximas, mostra nas fácies γ3 e γ4 (Gráfico 3) uma forte correlação entre todos os 

elementos. A fácies γ2 apresenta o menor valor de K (0,01%), porém, os maiores 

valores máximos de K (3,07%) U (8,38 ppm) e Th (42,90 ppm). A fácies hf possui os 

menores valores de U (0,01 ppm) e Th (0,01 ppm). 

A análise estatística do Granito Piedade, foi mais apurada, pois, havia três 

dados litogeoquímicos para este domínio, o gráfico 4 do domínio γ1, mostra correlação 

positiva para todos elementos mensurados. As médias e desvios-padrão também 

correlacionam-se positivamente, exceto o tório. No gráfico 5, nota- se que o domínio 

γ1 apresenta os menor valores de K (0,01 %) e eTh (0,01 ppm), assim como os 

maiores valores de K (3,96 %) eU (7,13 ppm) e eTh (39,26 ppm). A fácies γ2 exibe o 

menor valor de eU de todo o maciço. 
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Gráficos 3. Distribuição estatística dos radionuclídeos K, eU e eTh nos domínios faciológicos do Granito Morro Grande. 
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Gráficos 4. Distribuição estatística dos radionuclídeos K, U e Th no domínio faciológico γ1 do Granito Piedade. 

 
 
 
 

Gráficos 5. Distribuição estatística dos radionuclídeos K, eU e eTh nos domínios faciológicos do Granito Piedade. 
 

 
 
 
 

4.1.3  Distribuição do potássio urânio e tório Sobre os Granitos Varginha, Morro 
Grande e Piedade 

 
 

A análise dos teores de K, eU e eTh integrada ao Modelo Digital de Elevação 

(MDE), drenagens e domínios faciológico do Granito Varginha, (Figura 23) permitiu 

inferir as seguintes relações: altas dosagens de K são encontradas em encostas do 

maciço, principalmente na porção central onde uma importante drenagem corta 

parcialmente o granito, sendo esta constatação relevante, pois os domínios 
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faciológicos que formam estas encostas (γ3, γ4 e γ5) apresentam as mais altas 

concentrações de K, como observado no gráfico 1. Outras medidas importantes deste 

elemento foram notadas no extremo norte do corpo (fácies γ1) (Figura 23A). 

Concentrações significativas de eU estão associadas a encostas do maciço, tanto na 

porção norte como na região sul, além dos cumes do maciço, alinhadas com os 

divisores de água, na drenagem localizada na porção central do maciço, é importante 

frisar o padrão circular de eU no domínio γ1, também relacionado com uma área de 

encosta (Figura 23B). Medidas significativas de eTh são alinhadas no fundo do vale 

com drenagem estabelecida na parte central do corpo na fácies γ4, sendo que este 

domínio apresenta os maiores valores de eTh (gráfico 1). Além disso são observadas 

medidas relevantes no cume do maciço assim como na porção mais ao sul. No mapa 

ternário (figura 23D) é possível observar o enriquecimento de K, relativo aos outros  

 

 

 

Figura 23. Visualização 3D (escala vertical 3x) da sobreposição dos mapas de K, eU e Th e ternário RGB 
R(K), G(eU) e B(eTh) ao Modelo Digital de Elevação (MDE). Os polígonos pretos representam os domínios 
faciológicos propostos por Chiodi Filho et al. (1987) para o Granito Varginha e as linhas brancas 
representam os principais sistemas de drenagem. 
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elementos nas áreas de mais baixo relevo (extremos norte e sul). A porção norte 

apresenta um enriquecimento relativo de eU, enquanto a porção centro-sul do granito 

exibe teores relativamente altos de eTh. 

Metodologia similar empregada ao Granito Morro Grande (Figura 24) permitiu 

tecer as seguintes considerações: altas concentrações dos três radionuclídeos (K, eU 

e eTh), na parte oeste do maciço, onde há uma grande escarpa. Tal associação está 

explícita no gráfico 2, onde as fácies γ1, γ2, γ3 e hf, apresentam valores relativamente 

altos dos radionuclídeos, com ênfase na fácies γ2 que registra os maiores valores dos 

três elementos. O K apresenta medidas com textura similar à drenagens na porção 

sudoeste do maciço (Figura 24A), enquanto teores relativamente altos de K na área 

central no granito são encontradas em drenagens e encostas. O comportamento do eU 

é mais disperso, associado com encostas (Figura 24B). As concentrações de eTh 

apresentam uma distribuição mais homogênea quando comparada aos outros 

radionuclídeos, estando associado com encostas e regiões de cume na parte central  

 

 

Figura 24. Visualização 3D (escala vertical 3x) da sobreposição dos mapas de K, eU e Th e ternário RGB 
R(K), G(eU) e B(eTh) ao Modelo Digital de Elevação (MDE). Os polígonos pretos representam os domínios 
faciológicos propostos por Chiodi Filho et al. (1987) para o Granito Morro Grande e as linhas brancas 
representam os principais sistemas de drenagem. 
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do granito (Figura 24C). O mapa ternário (Figura 24D) indica que a fácies hf possui 

teores relativamente altos de K quando comparado aos outros elementos. A escarpa 

ocidental registra altas concentrações de todos os radionuclídeos, enquanto a porção 

nordeste (na região apical) exibe enriquecimento eU.  

Para o Granito Piedade (Figura 25) foram identificadas as seguintes correlações. 

Grande concentração de K na porção norte e extremo sul do maciço (domínio γ1), na 

porção central as medidas mais elevadas estão associadas a encostas, enquanto que 

as menores encontram-se nas maiores altitudes da porção central (Figura 25A); o eU 

mostra um padrão mais disperso, com medidas altas nas áreas do extremo sul e centro-

norte, assim como concentrações relativamente altas em regiões de cume (Figura 

25B); o eTh exibe medidas relativamente homogêneas, quando comparadas aos outros 

radionuclídeos, com as mais altas concentrações nas porções norte (fácies γ1) e sul 

do maciço (fácies γ2), também apresentando medidas consideráveis em altas altitudes  

 
 

 

Figura 25. Visualização 3D (escala vertical de 3x) da sobreposição dos mapas de K, eU e Th e ternário RGB 
R(K), G(eU) e B(eTh) ao Modelo Digital de Elevação (MDE). Os polígonos pretos representam os domínios 
faciológicos propostos por Chiodi Filho et al. (1987) para o Granito Piedade e as linhas brancas representam 
os principais sistemas de drenagem. 
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na parte central do maciço (Figura 25C). O mapa ternário indica altas concentrações 

de todos os elementos no γ1, e nos tratos do extremo sul e centro-norte do maciço, já 

o domínio γ2 na região centro-sul do maciço tem grande preponderância de K, sendo 

que o domínio faciológico γ1 na porção centro-norte apresenta concentrações 

relativamente altas de eU e K. O domínio γ2 no extremo norte encerra teores 

relativamente altos dede todos os elementos. 

 

4.1.4 Análise de Possíveis Zonas de Alteração Hidrotermal. 
 
 

A Integração dos mapas do Fator F, Potássio Anômalo e Urânio Anômalo, em 

um mapa ternário RGB (F,Kd e Ud) dos três granitos possibilitou identificar possíveis 

zonas de alteração hidrotermal. 

Para o granito Varginha foram sugeridas sete zonas de alteração hidrotermal, 

“A”, “B”, ”C”, ”D”, ”E”, ”F” e “G’ (Figura 26B), sendo quatro delas relacionadas com a 

fácies γ1; uma com as fácies γ3 e γ5 e duas com o domínio γ2. 

No Granito Morro Grande foram interpretadas nove prováveis zonas de 

alteração, “A”, “B”, ”C”, ”D”, ”E”, ”F”, “G”, “H” e “I” (Figura 27B), sendo sete associadas 

com o domínio faciológico hf, das quais estão localizadas na porção oeste do maciço. 

No Granito Piedade identificou seis possíveis zonas de alteração, apresentadas 

na figura 28B, “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e “F”. Nota-se que quatro delas estão no domínio 

faciológico γ2 (sendo três na porção central do maciço), e duas relacionadas para o 

domínio γ1. 
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Figura 26. A) Mapa ternário RGB (F, Kd e Ud) do Granito Varginha. B) Mapa de possíveis zonas de 
alteração hidrotermal (A e E), indicando os domínios faciológicos. 

 
 

 
Figura 27. A) ) Mapa ternário RGB (F, Kd e Ud) do Granito Morro Grande. B) Mapa de possíveis zonas de 
alteração hidrotermal (A e E), indicando os domínios faciológicos. 
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Figura 28. A) Mapa ternário RGB (F, Kd e Ud) do Granito Piedade. B) Mapa de possíveis zonas de 
alteração hidrotermal (A e E), indicando os domínios faciológicos. 

 
 
 
 

4.2 AEROMAGNETOMETRIA 
 
 

Através do processamento dos dados magnetométricos gerou-se dois conjuntos 

de produtos, decorrentes da utilização dos métodos e filtros explanados na seção 

3.2.2. 

O primeiro conjunto (Figura 29) advém da aplicação dos métodos de realce 

(tabela 5), sendo evidenciado a zona do Arco de Ponta Grossa e outras estruturas 

mesozoicas e jurássicas. 

O Segundo conjunto utiliza a técnica do cosseno direcional (Figura 30), para 

atenuar os sinais dos diques, permitindo o realce de estruturas pré-cambrianas, 

posicionadas da direção geral NE-SW. 

Do ponto de vista semiquantitativo foram geradas soluções da Deconvolução 

de Euler (Thompson 1982, Reid et al. 1990). O primeiro produto (Figura 31A), com o 

índice estrutural 1 (diques e sills) tolerância 3, e tamanho de janela 1000 m (ou seja, 

10 x 100), ressaltou as fontes rasas (100 – 300 m) de direção NW, relacionadas com 

o Arco de Ponta Grossa. O segundo produto (Figura 31B) com índice estrutural 0 
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(contato), tolerância 8 e tamanho da janela 1000 m (ou seja, 10 x 100) (enfatizando 

contatos litológicos), reflete as profundidades das fontes vinculadas às estruturas pré-

cambrianas. Após esta etapa foram confeccionados mapas do arcabouço estrutural 

da região dos granitos Varginha, Morro Grande e Piedade, levando em consideração 

todos os produtos gerados e apresentados para cada um dos dois conjuntos de dados 

(Figura 32A e 32B), além da união das interpretações figura 33. 
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Figura 29. Mapas das anomalias magnéticas da área dos granitos Varginha, Morro Grande e Piedade (ver 
localização na Figura 1. A) CMA. B) CMA-RTP. C) CMA-RTP-UW (500m). D) CMA-RTP-UW-ASA (500 m). E) 
CMA-RTP-UW-GHT (500 m). F) CMA-RTP-UW-ISA (500 m). G) CMA-RTP-UW-IGHT (500 m). H) CMA-RTP- 
UW-THETA (500 m). I) CMA-RTP-UW-(GHT ISA) (500 m). J) CMA-RTP-UW-(ISA GHT) (500 m). K)SIGNUM. 
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Figura 30. Mapas das anomalias magnéticas da área dos granitos Varginha, Morro Grande e Piedade (ver 
localização na Figura 1). A) CMA. B) CMA-RTP. C) CMA-RTP-COS. D) CMA-RTP-COS-UW (500 m). E) CMA- 
RTP-COS-UW-ASA (500 m). F) CMA-RTP-COS-UW-GHT (500 m). G) CMA-RTP-COS-UW-ISA (500 m). H) CMA- 
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RTP-COS-UW-IGHT (500 m). I) CMA-RTP-COS-UW-THETA (500 m). J) CMA-RTP-COS-UW-(GHT-ISA) (500 m). 
K) CMA-RTP-COS-UW-(ISA-GHT). L) SIGNUM. 

 
 

 

Figura 31. Profundidades estimadas pela Deconvolução de Euler na área dos granitos Varginha, Morro 
Grande e Piedade (ver localização na Figura 1) linhas pretas representam os domínios faciológicos. A) 
Profundidades estimadas utilizando o índice estrutural para diques. B) Profundidades estimadas 
utilizando o cosseno direcional, e o índice estrutural de contatos. 

 

Figura 32. Mapa da Interpretação do arcabouço magnético-estrutural da área dos granitos Varginha, Morro 
Grande e Piedade (ver localização na Figura 1) linhas pretas representam lineamentos magnéticos, linhas 
azuis representam os domínios faciológicos propostos por Chiodo Filho et al (1987). A) Interpretaçãopara 
estruturas do Arco de Ponta Grossa. B) Interpretação para estruturas pré-cambrianas. 
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Figura 33. Mapa da Interpretação do arcabouço magnético-estrutural conjunto da área dos granitos Varginha, 
Morro Grande e Piedade (ver localização na Figura 1) linhas pretas representam lineamentos magnéticos, 
linhas azuis representam os domínios faciológicos propostos por Chiodo Filho et al (1987). 

 
 

5 DISCUSSÃO 
 

5.1 GAMAESPECTROMETRIA E DOMINIOS FACIOLÓGICOS 
 
 

Quando analisamos os granitos de forma geral, tanto os dados 

amaespectrométricos (valores máximos) quanto os dados litogeoquímicos, é possível 

identificar uma forte correlação (Gráfico 1). O Granito Piedade é o mais potássico. 

Segundo Dressel (2012) este resultado refletiria a pervasividade mineralógica do 

feldspato potássico, que em algumas amostras chega a 75%. De forma similar, o 

Granito Varginha corresponde nas duas abordagens como o mais uranífero. Cabe 

salientar que dentre os granitos estudados em seções delgadas por Dressel (op. cit.), 

o Granito Varginha é o que encerra maiores porcentagem de minerais acessórios com 

urânio e tório (tabela 7) como epidoto (até 2,4%), titanita (até 1,4%), zircão (até 0,8%), 
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apatita (até 0,2%). Porém, os dados litogeoquímicos quando comparados com os 

dados gamaespectrométricos sugerem depleção de urânio para este granito. 

 
Tabela 6. Minerais acessórios de rochas graníticas com urânio e tório. Modificado de Ulbrich et al. (2009). 

 
Mineral Fórmula Sistema Substituição 

Apatita Ca5[OH,F,Cl)|(PO4)3] Hexagonal U - Ca 

Epidoto Ca2(Fe3+,  Al)Al2[Si2O7|SiO4|O|OH] Monoclínico Ce,Th,U  - Ca 

Titanita (Ca,Fe2+,Mg)(Ti,Al,Fe3+,ETR,Y)[SiO4|(O,O
H,F)] 

Monoclínico U,Th  - ETR,Y 

Zircão (Zr,Hf)SiO4 Tetragonal U,Th  -  Zr,Hf 

 
o Granito Morro Grande apresenta os maiores valores de tório (eTh e Th) dos três 

corpos, seções delgadas deste granito analisadas por Dressel (2012) apresentaram 

apenas dois minerais acessórios (tabela 6) responsáveis pelos teores, zircão ( até 

0,5%) e  titanita (até 0,3 %). 

A tentativa de relacionar os dados faciológicos com as concentrações 

gamaespectrométricas é apresentada na tabela 7, cujas relações para cada granito são 

apresentadas a seguir. 

Para o Granito Varginha é possível observar que o domínio caracterizado por 

Chiodi Filho et al. (1987) como de textura fina (γ2), indica, dentre os máximos, o menor 

valor de K. Esta correlação parece consistente, já que rochas com cristas menores de 

feldspato potássico podem indicar teores proporcionalmente menores (Weihermann 

2016). Teores mais altos de K, encontrados nas fácies γ3, γ4 e γ5 parecem estar 

associados com remobilização de solo, na en costa da drenagem principal (porção 

central do granito), devido a elevada taxa de erosão neste regime geomorfológico 

(Wilford 1997). O elemento que mostrou maior discrepância entre os dados 

litogeoquímicos e gamaespectrométricos foi o urânio (gráfico 1) sugerindo sua 

depleção, o que deve ser estudado com maior detalhe. Entretanto, cabe salientar que 

a mesma fácies γ1 registra o maior e o menor valor de eU, levando a crer que a 

distribuição deste elemento esteja realmente relacionada com sua mobilidade 

geoquímica, no contexto climático da área de estudo.  Os teores de eTh também 

aparentam estar associados a fatores fisiográficos, mais do que faciológicos, embora a 

fácies γ3 tenha demostrado valores de eTh e Th similares (23,31 ppm – 19,70 ppm). 

As maiores concentrações deste elemento estão posicionadas na drenagem que corta 

o granito, na porção central, levando a crer que a contínua remobilização de material 
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saprolítico a jusante, esteja expondo material com menor grau intempérico 

(Weihermann 2016, Ulbrich 2009). 

O Granito Morro Grande mostrou relações significativas entre os teores 

gamaespectrométricos e litogeoquímicos. Na fácies hf é possível observar, 

inspecionando o mapa ternário (Figura 24D), é notável predomínio de K sobre eU e 

eTh, o que não ocorre nas outras fácies. Em termos estatísticos , neste domínio, são 

encontrados os menores teores de eU e eTh de todo maciço (gráfico 2). A fácies γ5 

descrita com textura fina e de características subvulcânicas representa, possui os 

menores valores máximos de K, sugerindo que este seja um possível fator. Outra 

possibilidade reside no seu posicionamento  na porção centro-oeste do maciço (região 

apical), onde predomina o regime residual baixo, gerando uma cobertura intempérica 

mais espessa, demostrando que a fisiografia e o clima quente temperado com 

pluviosidade significativa ao longo de todo ano (média anual de 1145 mm),  podem ser 

fatores decisivos na mobilidade destes elementos (Chiodi Filho et al. 1987, Wilford 

1997, Ribeiro et al. 2013, Climate-data 2016, Weihermann 2016). 

Para o Granito Piedade é possível observar que, apesar do gráfico 3 demostrar 

uma relação bastante consistente entre os dados litogeoquímicos e 

gamaespectrométricos, é necessário afirmar que o domínio γ1 apresenta maior 

porcentagem de K que o domínio γ2 (Gráfico 4), o que não corrobora com as 

descrições faciológicas da fácies γ2, as quais indicam intensa alteração potássica. É 

necessário salienta que as concenrações de eTh na fácies γ2 são extremamente 

baixas em todas as magnitudes estatísticas (gráfico 4), levando a crer que fatores 

fisiográficos estejam envolvidos na distribuição de tório e urânio (Gnojek & Prichystal 

1985, Chiodi Filho et al. 1987). 



 

Tabela 7. Estatísticas dos teores gamaespectrométricos (K, eU e eTh), para cada domínio faciológico dos granito Varginha, Morro Grande e Piedade. 
 

 

 
 

57 



58  

5.2 POSSÍVEIS ZONAS DE ALTERAÇÃO HIDROTERMAL 
 
 

A interpretação de possíveis anomalias hidrotermais, exibidas nas figuras 27, 

28 e 29, ficou particularmente prejudicada, devido a pronunciada remobilização dos 

radionuclídeos, como já referido. O que pode gerar falsas anomalias. Entretanto, áreas 

com cores brancas nos mapas RGB (F, Kd e Ud), estão relacionadas com os domínios 

faciológicos identificados por Chiodi Filho et al. (1987), os quais encerram zonas de 

alteração hidrotermal. 

Para o Granito Varginha foram interpretadas sete possíveis zonas de alteração 

hidrotermal (“A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” e “G”), (Figura 26B). O  domínio faciológico γ1 

representou o principal alvo para interpretação ), tais zonas, pois, Chiodi Filho et al. 

(1987) descrevem que este é permeado por notáveis  zonas hidrotermais em parte 

cataclasadas e com indícios de albitização, com fluorita, calcita, sulfetos, turmalina e 

sheelita em veios. Desta forma, as zonas “A”, “B” e “D” da Figura 27B, sobre o domínio 

γ1 podem indicar os tratos com maior potencial mineralização de W. Para Chiodi (op. 

cit.) as anomalias de W foram associadas com maior pujança dos veios de turmalina 

que ocorrem nesta fáceis. Dressel (2012) descreve estes veios na porção sul do 

Granito Varginha com direção N72W/90, sendo a zona “D” a mais próxima desta 

descrição, já que possui uma direção aproximada de N69W. Outra hipótese é de que 

estas ocorrências estejam associadas a zona de contato do granito com rochas 

epicalcárias da Formação Votuverava, desta forma as zonas “A”, “B” e “D” seriam as 

mais propícias para investigar este modelo. 

Foram interpretadas para o Granito Morro Grande nove possíveis zonas de 

alteração hidrotermal, “A”, “B”, ”C”, ”D”, ”E”, ”F”, “G”, “H” e “I”, identificadas na figura 

27B. A zona “A” é relevante por estar localizada em parte sob a fácies γ1, descrito por 

Chiodi Filho et al (1987) como intensamente albitizada e greisenizada, com amostras 

de rochas metassomatizadas compostas por veios de quartzo  e  cassiterita.  Sete  

possíveis  zonas  estão  associadas com o domínio faciológico hf (“A”, “B”, ”C”, ”D”, ”E” 

e ”F”), o qual apresenta teores consistente de potássio quando comparados a outros 

radionuclídeos podendo apontar falsas anomalias decorrentes da grande mobilidade 

de K. registraram teores significativos de Sn (Chioidi Filho et al. 1987), o que torna as 

zonas "B", "C", "D" e "E" atraentes para investigações mais detalhadas. 

No Granito Piedade aventou-se oito possíveis zonas de alteração hidrotermal, 
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“A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” e “H” (Figura 28B). As zonas “A”, “B”, “C”, “D”, ”G” e “H” 

são particularmente importantes, pois, se situam no γ2, descrito por Chiodi Filho et 

al.(1987) por encerrar zonas de alteração hidrotermal potássica. Nas zonas “A”, “B”, 

“C” e “D” localizadas na porção central do maciço, Chiodi Filho et al. (op. cit.) discutem 

a possibilidade de ocorrência de um deposito do tipo apical disseminado de molibdenita 

e sheelita. Trabalhos de prospecção geoquímica de solo realizados por Chiodi Filho et 

al. (1987) revelaram anomalias de Mo e W, sendo a mais expressiva com dimensões 

de 800 m x 1400 m, posicionada na direção N-S. Portanto, a zona "D", situada na 

borda do maciço, é de grande importância prospectiva, uma vez que está  próxima da 

mencionada anomalia geoquímica. Outras zonas de interesse são as “G” e “H”, 

localizadas na parte norte do maciço, onde Chiodi Fillho et al. (1987) detectaram 

anomalias de W, Mo, Li, F e B associadas a brechas turmaliníticas e turmalinitos, e 

rochas piritizadas e afetadas pelas zonas de cisalhamento, com papel relevante no 

sistema de alteração hidrotermal. 

 

5.3 MAGNETOMETRIA 
 
 

A partir da análise dos dados magnetométricos, foram identificadas algumas 

relações relevantes entre os maciços e as interpretações do arcabouço estrutural da 

região. 

No mapa da Deconvolução de Euler para o Granito Varginha que salienta as 

estruturas do Arco de Ponta Grossa (Figura 34A), foi possível identificar uma feição 

NW, que o corpo na sua porção central, associada com a principal drenagem. Apesar 

de ser identificada como uma falha MINEROPAR (2006a), a direção e a profundidade 

da fonte sugerem tratar-se de um dique relacionado ao evento de colocação do Arco 

de Ponta Grossa, não cartografado. Para a Deconvolução de Euler com filtro cosseno 

direcional (Figura 34B), no Granito Varginha, é possível identificar soluções profundas 

(maiores que 1000 m) para estruturas paralelas à Zona de Cisalhamento Ribeirão 

Grande, na porção centro-sul maciço. Tais respostas podem estar associadas com a 

profundidade de alcance deste sistema e, portanto, relacionada com a profundidade 

do magma original deste granito. Dressel (2012) salienta que o Granito Varginha 

possui tendências de Tipo I Caledoniano, o que significaria maior profundidade de 

geração do magma parental. Também é possível notar que as fácies γ3 e γ5 são 
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balizadas por expressivo   lineamento magnético na porção central do maciço. 
 

 
Figura 34. Profundidades estimadas pela Deconvolução de Euler para a área do Granito Varginha. Linhas 
pretas representam lineamentos magnéticos interpretados, linhas azuis representam os domínios 
faciológicos propostos por Chiodi Filho et al. (1987). A) Dados originais com índice estrutural para diques, 
salientado estruturas do Arco de Ponta Grossa. B) Dados filtrados (cosseno direcional) com índice estrutural 
para contatos, salientando estruturas pré-cambrianas. 

 
 
 

As respostas para a região do Granito Morro Grande sem a utilização do filtro 

cosseno direcional (Figura 35A), demostram que a zona de cisalhamento que separa 

o domínio faciológico γ3 do restante do maciço, se relaciona com estruturas do Arco 

de Ponta Grossa. É possível notar na Figura 35A marcante mudança de direção das 

duas principais intrusões básicas na área cartografada do granito, como decorrência 

do fenômeno de difração das fraturas, pois ao mudar de meio (das rochas 

metassedimentares da Formação Votuverava para o Granito Morro Grande) as 

fraturas hospedeiras das rochas básicas sofreram influência direta da reologia da área 

em regime rúptil (Figura 35). No lineamento que separa a fácies γ3 do restante do 

maciço, este fenômeno resultou na formação de uma zona cataclástica, devido a 

deflexão da falha (Figura 35) (Dressel 2012, Chiodi Filho et al. 1987, He et al. 1989, 

Fossen, 2012). 

Quando aplicado o filtro do cosseno direcional e a técnica da Deconvolução de 

Euler a região do Granito Morro Grande (Figura 35B), é possível identificar estruturas 

coincidentes com a Zona de Cisalhamento Morro Agudo delimitando a porção 

sudoeste do maciço. Soluçõs de Euler que coincidem com o contato dos domínios 

faciológicos γ1 e γ2, são observadas em ambos os mapas (Figura 35 A,B). Uma 

estrutura semi-circular, na porção sudeste do maciço, a fácies γ5 apresenta formato 



61  

similar, sugerindo que esta estrutura represente um dique anelar, já que a fácies γ5 

encerra características subvulcánicas, quando comparada com as demais fácies do 

maciço. Tais atributos típicos desta feição de jazimento, são compatíveis com o 

contexto multifásico da intrusão (Chiodi Filho et al. 1987, Arrais et al. 2010, Browning 

& Gudmundsson 2012, Billings 1945). 

 

 
Figura 35. Profundidades estimadas pela Deconvolução de Euler para a área do Granito Morro Grande. 
Linhas pretas representam lineamentos magnéticos interpretados, linhas azuis representam os domínios 
faciológicos propostos por Chiodi Filho et al. (1987). A) Dados originais com índice estrutural para diques, 
salientado estruturas do Arco de Ponta Grossa. B) Dados filtrados (cosseno direcional) com índice 
estrutural para contatos, salientando estruturas pré-cambrianas. 
 

 
A área do Granito Piedade, quando analisada com a aplicação da técnica da 

Deconvolução de Euler enfatizando estruturas mesozoicas (Figura 36), demostra que 

o evento de colocação do Arco de Ponta Grossa afetou alguns limites faciológicos de 

direção leste oeste, propostos por Chiodi Filho et al. (1987), principalmente o domínio 

γ1, na porção centro norte do maciço, onde os seus limites norte e sul, aparentam 

estar vinculados a estruturas do Arco de Ponta Grossa. Esta relação corrobora com o 

modelo proposto por Chiodi Filho et al. (1987) (Figura 14) no qual a principal 

movimentação nesta parte do maciço foi de natureza vertical e não horizontal. Os 

resultados da Deconvolução de Euler (Figura 36B), decorrentes da aplicação aos 

dados filtrados pelo cosseno direcional, mostram  que as estruturas da Zona de 

Cisalhamento Morro Agudo tem grande influência neste maciço, aparentando 

compartimentar os dois pequenos domínios γ1 na parte extremo sul do granito, assim 

como os domínios γ1 e γ2 na porção centro  sul. Também é possível observar 

lineamentos profundas (maiores que 1000 m) na parte sudoeste, corroborando com a 

interpretação de Dressel (2012) que através de análises geoquímicas atribuiu 
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contribuição mantélica para a gênese do Granito Piedade, vinculada a um ambiente 

de falhas as profundas. 
 
 

 
Figura 36. Profundidades estimadas pela Deconvolução de Euler para a área do Granito Piedade. Linhas 
pretas representam lineamentos magnéticos interpretados, linhas azuis representam os domínios 
faciológicos propostos por Chiodi Filho et al. (1987). A) Dados originais com índice estrutural para diques, 
salientado estruturas do Arco de Ponta Grossa. B) Dados filtrados (cosseno direcional) com índice 
estrutural para contatos, salientando estruturas pré-cambrianas. 
 

 
6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
 

Os Granitos, Varginha Piedade e Morro Grande apresentarem de forma geral 

respostas aerogamaespectrométricas, com relação a dosagem dos radionuclídeos K 

(%), eU (ppm) e eTh (ppm), relativamente proporcionais aos dados litogeoquímicos de 

K1 (%), U (ppm) e Th (ppm) oferecidos por Dressel (2012) para os granitos em geral. 

O Granito Piedade apresenta relativamente maior quantidade de potássio, devido a 

grande quantidade de feldspato potássico, o Granito Morro Grande apresenta maior 

porcentagem de tório, o Granito Varginha é o mais uranífero, pois apresenta a maior 

quantidade e porcentagem de minerais acessórios com urânio (apatita, titanita, zircão 

e epidoto). 
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A análise dos dados faciológicos, gamaespectrométricos e litogeoquímicos, 

permitiu inferir que os teores de todas as variáveis equivalentes (K-K1, eU-U e eTh- 

Th), para as fácies γ3 e γ4 (Granito Morro Grande) e fácies γ1 (Granito Piedade) 

tiveram correlações positivas, a fácies γ1, γ2 e γ3 (Granito Varginha) apresentaram 

equivalência das variáveis (K-K1 e eTh-Th), porém os valores de eU-U apresentaram 

grandes disparidades (de até 14,51 ppm para a facies γ3), sugerindo um processo de 

mobilização de urânio, que deve ser investigado em trabalhos futuros. Cabe lembrar 

que as analises litogeoquímicas possuem uma baixa densidade amostral: 3 para o 

Granito Varginha, 2 para Granito Morro Grande e 2 para o Granito Piedade, quando 

comparada com a densidade do método gamaespectrométrico: 2204 para o Granito 

Varginha, 8139 para o Granito Morro Grande e 1424 para o Granito Piedade (Chiodi 

Filho et al. 1987). 

Quanto a análise dos dados gamaespectrométricos em comparação com as 

características faciológica foi possível sugerir que: os baixos valores de K para as 

fácies γ2 do Granito Varginha e γ5 do Granito Morro Grande estejam relacionadas com 

a textura fina das rochas atribuídas a estes domínios; a fácies hf apresentou as 

melhores correlações estatísticas, assim como efeito visual mais contrastante com as 

outras fácies no mapa R(K) G(eU) B(eTh), tal fator deve-se a natureza 

metassedimentar termometamorfisada deste domínio, de características geoquímicas 

bastante contrastante com o restante das rochas graníticas. Não sendo possíveis 

outras relações devido ao clima tropical quente úmido no qual encontram-se os 

granitos (Chiodi Filho et al. 1987). 

Apesar de interpretadas vinte e quatro possíveis zonas de alteração hidrotermal 

para os granitos, algumas destas zonas apresentaram maior relevância, pois, 

coincidem com domínios faciológicos descritos com alterações hidrotermais, e 

anomalias geoquímicas constatadas. As zonas “A”, “B” e “D” representam para o 

Granito Varginha as mais promissoras, por estarem situadas no domínio γ1 (descrito 

com intensa alteração hidrotermal e relevantes anomalias geoquímicas de W), 

associadas no contato do copo, com rochas metassedimentares onde pode ter 

ocorrido a formação de rochas escarníticas, outro modelo de mineralização, seria 

associado aos veios turmaliníferos desta região, desta forma o domínio “D” apresenta 

particular importância, porquanto, possui direção coincidente com outros veios de 

turmalina já cartografados  na  região. Para o Granito  Morro  Grande  as  principais  
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zonas estão localizadas na porção oeste do maciço “A”, “B”, ”C”, ”D” e ”E” devido as 

altas concentrações de Sn nesta parte do corpo constatadas em campanha 

geoquímica, a zona “A” apresenta particular relevância, pois está inserida no domínio 

faciológico γ1, identificado pela intensa alteração hidrotermal, com presença de veios 

com cassiterita, devido ao processo de greisenização das rochas. No Granito Piedade 

as possíveis zonas mais promissoras estão sob as rochas do domínio γ2 (A”, “B”, “C”, 

“D”, ”G” e “H”) descrito como intensamente hidrotermalizado, a zona “D” apresenta 

peculiar relevância, porque, apresenta localização similar de uma anomalia geoquímica 

de Mo e W descrita na região central do granito (Chiodi Filho et al. 1987, Dressel 2012). 

As respostas da interpretação do arcabouço estrutural por meio dos vários 

métodos empregados, além da Deconvolução de Euler sugeriram vários resultados 

interessantes. Foi possível detectar várias estruturas pré-cambrianas associadas a 

importantes zonas de cisalhamento na região (Ribeira, Ribeira Grande e Morro 

Agudo), de fato alguns destes lineamentos parecem corroborar com alguns limites dos 

domínios faciológicos propostos por Chiodi Filho et al. (1987), como por exemplo o 

contato das fácies γ3 e γ5 do Granito Varginha, o contato da fácies γ1 e γ2 do Granito 

Morro Grande, e o contato entre as fácies γ1 e γ2 na porção centro sul do Granito 

Piedade. Os granitos Piedade e Varginha, estão associados com lineamentos 

magnéticos de grandes profundidades, o que corrobora com a interpretação de 

Dressel (2012) que aponta para o magma original destes granitos características de 

fontes mais profundas do que o Granito Morro Grande, e assim estes maciços teriam 

sido gerados na fase pós-colisional de encerramento da Bacia Açungui, em regime 

transtracional das zonas de cisalhamento da região, aliado ao alívio pós-colisional, de 

tal modo os magmas teriam acendido em por falhas profundas que serviram como 

condutos para estes, encaixando-se em aberturas transtrativas. O Granito Morro 

Grande apresenta uma feição na porção sudoeste, próximo ao domínio γ5 o que pode 

ser sugerido como um dique anelar, devido a resposta magnetométrica e características 

petrográficas desta fácies, porém está estrutura precisa ser investigada em trabalhos 

futuros Chiodi Filho et al. (1987). 

A análise dos produtos gerados pelo processamento dos dados 

aeromagnetométricos sem a utilização de um filtro direcional, resultaram    no maior 
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realce dos diques de diabásio e estruturas do Arco de Ponta Grossa, sendo possível 

inferir dois diques em subsuperfície, um na porção central do Granito Varginha, onde 

ocorre uma expressiva drenagem cortando este maciço, o segundo encontra-se 

alinhado com a zona de cisalhamento que divide a fácies γ3 do restante do Granito 

Morro Grande, os dois diques que cortam o Granito Morro Grande apresentam indícios 

de refração de falha, no momento da abertura de espaço, isso deve-se a mudança da 

reologia (rochas metassedimentares da Formação Votuverava com rochas graníticas), 

o que teria gerado uma zona cataclástica. Estruturas Juro-Cretáceas no Granito 

Piedade também correlacionarem-se positivamente com a compartimentação do 

domínio γ2 na porção centro sul do maciço, sugerindo uma forte movimentação 

vertical, devido a posição no centro do Arco de Ponta Grossa. 
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