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A região do Rio Tingui a leste de Tunas do Paraná (PR) insere-se em um contexto de rochas 
metamórficas proterozoicas, deformadas durante o Ciclo Brasiliano, pertencentes a porção 
meridional da Faixa Ribeira. A área de estudo é compartimentada tectonoestratigraficamente 
por duas grandes zonas de cisalhamento de direção NE: a Zona de Cisalhamento Olho D'Água 
a noroeste e a Zona de Cisalhamento Lancinha a sudeste, limitando rochas do terreno Apiaí e 
do terreno Curitiba. A partir de 187 afloramentos descritos foram sugeridas 19 litofácies de 
representatividade local, correlacionadas à unidades formais do Núcleo Tigre, Formações 
Perau, Votuverava e Capiru. Destas 19, onze foram amostradas para laminação (MPPbqi, 
MPPbx, MPPsfa, MPVssf, MPVoff, MPVff, MPVrgf(a), MPVrgf(b), NPCam, NPCslf e NPCpf) 
com base na distribuição espacial dentro da área e complexidade da litofácies, a fim de 
analisar as assembleias minerais metamórficas, texturas e estruturas. Os resultados obtidos 
revelaram uma assembleia mineralógica composta majoritariamente por mica branca 
(muscovita, sericita ou margarita) + quartzo + opacos +- biotita +- clorita +- feldspato +- 
carbonato +- titanita +- zircão  para os filitos e xistos, quartzo + mica branca + opacos +- clorita 
para os quartzitos e carbonato + mica branca + quartzo + talco para o mármore. As texturas 
variam de lepidoblástica a granoblástica, dependendo principalmente da porcentagem de 
filossilicatos na rocha e estruturalmente, em escala de lâmina, todas as rochas são foliadas 
e/ou bandadas, sendo as superfícies metamórficas formadas principalmente por dissolução por 
pressão dos filossilicatos e do quartzo, com bulging atuando de forma subordinada. Ocorrem 
também outras feições geradas por recristalização dinâmica, com rotação de subgrão e 
geração de novos grãos, além de evidências de recristalização estática. Com base nas 
informações obtidas em lâmina e em afloramento foram sugeridas duas fases de metamorfismo 
para a área (M1 e M2). A fase M1 possui caráter mais regional, sendo correlata às fases de 
deformação D1 e D2 (com geração das superfícies S1 e S2, além de milonitos de baixo ângulo 
e alta temperatura) e pertencente a fácies xisto verde, zona da biotita. Esta etapa do 
metamorfismo foi subdividida em três momentos, F1, F2 e F3, sendo estas de caráter dínamo-
termal, termal e dínamo-termal respectivamente, determinadas a partir de diferentes gerações 
de biotita: F1 é caracterizada pela cristalização de biotitas na S1; F2 por pórfiros que deformam 
a S1 e são contornados pela S2; e F3 por cristais formados concomitantemente à S2. Já a fase 
M2 é relacionada à geração dos milonitos a partir zonas de cisalhamento de alto ângulo da 
fase D3, sendo pouco pervasiva na área e com caráter dínamo-termal.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: FAIXA RIBEIRA SUL, MAPEAMENTO GEOLÓGICO, METAMORFISMO. 
 
 


	ASPECTOS PETROGRÁFICOS E METAMÓRFICOS DAS ROCHAS PRÉ-CAMBRIANAS DA REGIÃO DO RIO TINGUI A LESTE DE TUNAS DO PARANÁ – PR.
	Garcia, A.M.1; Valore, L.A.1; Martins, J.D. 1.
	1Universidade Federal do Paraná
	A região do Rio Tingui a leste de Tunas do Paraná (PR) insere-se em um contexto de rochas metamórficas proterozoicas, deformadas durante o Ciclo Brasiliano, pertencentes a porção meridional da Faixa Ribeira. A área de estudo é compartimentada tectonoe...
	PALAVRAS-CHAVE: FAIXA RIBEIRA SUL, MAPEAMENTO GEOLÓGICO, METAMORFISMO.



