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RESUHO

O Coapioxc Intrusive dc Ncrunçaba, con area de 330
:-:r/, aflora ao sud este do Estado de See vaulo, apresentando f o m
irregular, alongada st;ur.<ío SW-ME. £ cosmos to principalmente por
rochas granitóices cor. aiotite; dioritos sio subordinados.

O Btapearentc faciolóçico detalhado (escala 1: 50.000)
cas partes meridional e oriental do <~— * •> '200 k m ) , permitiu o
reconhecimento de 31 iacies granitoldes (incluindo duas de rochas
ãi^ríticas), ces: características es^rutucús-petrográficas próprias.
A maioria das facies ^«peadas COJBO associações de facies) $ aqru
pada em três Suítes Eagnáticas, denominadas R^lca, C±nzt*t* e Po*

A SVLZÍC Zí-izn ê formada por quartzo-Monzonitos, gra
r.itos 3b e grani tos 3a, predominantemente equigranulares de granu
lação média a grossa e per granitõides-pôrfiros, os quais afloras
COITO corpos alongados a sub-circulares, acon^anhando as estruturas
regionais. No diagraoa Q-FA-P, as rochas definem, «n parte, tendên
cia calco'alcaiina grar.odioritica-monzonitica. Nas rochas «ais mi
ficas (H* entre 5 e 15) encontra-se a associação stáfica biotita •
titanita -t- aaçnetita • alanita + ilmenita; as rochas mais fêlsicas_
i.M' = 5) apresentam biotita • alanita + nuscovita • atagnetlta •
ilmenita. Na parte Sul do Corplexo, as facies distribuem-se segun-
do um paõrào concêntrico de zonalidade. As características geoló-
gicas e estruturais-texturais indica» que as rochas mais felslcas,
e mais jovens, têm histórias de cristalização mais simples e que
se colocam sob regimes mais permissivos, termicamente menos rigoro -
eos, que ax rochas mais mãficas e mais antigas. Os, granitõides~pór
firos são manifestações derradeiras, colocadas sub-superficialmen-
te, como corpos menores e diques. A maioria das facies invadiu co
mo corpos Ciscretos. Dados «jeocronológicos Rb/Sr para grupos de fa
cies associadas definem intervalos amplos de colocação e/ou crista
lizaçãe (690 ro.a. para rochas nals maficas; 490 ro.a. para rochas
mais félsicas), o» quais são exagerados o devem-se, provavelmente,
ã influência de diversos processos petroçenéticos (e.g., nio-homo-
geneidade isotôpica da Srea fonte, cristalização fracionada). üraa



isõcron* coniur.u, para a aaioria das i^cics áesta Suite.

-ciada áe 5S0 R.a.. Acredita-se que a w ; o r u das fecies Sc pocicio

r.-j entre 590 s.a. e í̂ J a.*.. A$ razões iniciais obtidas (0.707 -

0,706} são cospatíveis cca derivação &. -ürtir de font* na crosta

inferior, possiveiaerte pôs-transaaazcr.ica.

A i-iír ~<.tizt--.--â. ̂ çrvaa fa_i«s equigrenular** 4c era

nulação fina a radia, con tipos holoieucocríticos (M* - S; ?rami

zos. 323 co» òiovita - -.scovita • çranai* * ilnenita) • lcucocrítl

cos vM1 «ntre S e 10: prantos 3b e »ubordinidai»af franódiorltos»

àõjos cos bictita • cicanita > na^netitat ^ alanlta • ilauuita ou

ccx associarão s&f ica siailar aos ̂ ipos hololaucocr«ricos) . As ro

cr.as são sais antises qu« a saicria des cranit6id«s d* Suit* Rfiaaa.

As facies hololcucocréticAs ap«.«sttncas ióade Ab/sr d* 590 a.a. e

razão iniciai 0,70*, ;o.-rpatlv«l COR fon-e nctaiscdiraentar isotopi

car<er.t« pouco evolui.Ua. AS fades ieuco^ráticas são de orio** hjC

trida, produto 2« assimilação d« rochas dioríticas {a maioria 4o

erü-asamento? por tnagr.-õs que originam principalwente as facies holo

ieucocráticas; apreser.tae, caracteriscica^tnte, «ncl«v«s « glowirv

los ínáficos (cor. bictica + plagioclásic • titanita • aagnatita •

«tpatita • iliaenita, de origen restitice: .

A SJLZZ. Texii\Zz<tA, Tiapeaca parcialnent*,

de quartzo, znenzonites, granitos 2ò e çranitos 3a, predo»inant*s«n

te porfiríticos, de cranulação r.éài.a a grossa. Apresente* H' entr*

5 e 15 e contest biotita * horablenda + titanita • magnetite + ala

nita + ilmenita. Afloras na parte M/KE do Complexo cos» corpos aim

çados, colocados sob regiases forçados, sub -concorde» te» cost os pa

drões estruturais regionais SW-KE. As rochas desta Suite são anta

riores aos çranitôides equigranulares, apresentando idade isocrõni

ca (Rb/Sr) de 610 m.a. e razão inicial de 0,707». sugerindo que os

nagiaas são originados por fusão de materiais da crosta inferior.

Os dÁciito* corpreendea e.T. parte rochas híbridas, da

rivadas por interação de rochas dioríticas mais Aáflcs* do embala**

jnento com nagnas granitSides das Suites Rósea e Cinxenta. Taabêa

incluem prováveis corpos magmaticos discretos, colocados sincroni-

camente aos granitoldes.

Os granitóiáes das Suites tósea e Porfirítica são



corr*iadonâv*is aos çranit6id*> da s i r i * naçiwtitlcs *, «0 parte,
aos granit&iács d* tipo I Caladoniaao, enquanto q«» os da S«it*
Cinseat« correspondeu «« parta aos ^ranitôldu da s i r i * ii«*n£tica
íe granitÕides tipe s) «. •* p«rt«, «os 4a s4r&e •aywtífclca. O
Coapl«xo Zntrusivo d* Korungaba, colocado *x ^zxaét p&rt* dora
fases d* soar^aiaNtiito rftfional, rtprvscr.ea os «««atos tardi- •
orogênioos do Ciclo Erasüiaao.



CAPITULO I

INTRODUÇÃO

L I . GEKERfcLIDADES E OBJETIVOS

.3 estudo de rochas grani toldes
destaque dentro da Petrclogia, S9$ã pelo fato de constituírem pe£
te dominante entre as rochas de "aspecto ígneo" da eroste cemtimsm
tal, sei* psl* sua variabilidade estrutural, textural e mesmo nine
ralõgica, ou alada pela sua associação com jasidas •iotrels multo
importantes.

O "problema do grani to", longa e continuamente
tido, tem, portanto, lugar importante ne Petrclogia. Resultado do
grande numero de pesquisas e trabalhos relacionados com o tem* é,
por exemplo» a diversidade de hipóteses genéticas jS sugeridas, as
quais encontrara» expressões mais contrastadas nas correntes de
pensamento <**«*4o*«u.4*ii e M§K«£Â4-ts (ver, por exemplo, as °**-
cussões apresentadas por Read, H57; ftaguin, 19(5; Nana», 1971 e
Mehnert, 1971).

A escola transformista admitia que tais rochas repre
sentavam o resultado de um complexo processo de "erani ti sacio" de
rochas cruatals pré-exi«tentes, através da interação, quer com
"ichores" (soluções e/ou magmas hipsr-íluidos netassomatisantes),
quer COM "nuvens iôhicas", ricas em elementos granitSfilos, que mo
vinentar-se'iam por simples difusão crustal. Ji os msfmatlstas «d
vogan uma origem ligada unicamente i cristalização a partir de um
líquido magmatico de composição adequada.

Perdida a aniaosidade d» discussões anteriores, que
perduraram por várias décadas, acredita-se hoje (e.g.. Pitcher,
1979 a, p. §28) que a grande maioria dos corpos grsnitóldes intrg
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duziwse. en diferentes níveis crus tais. coso setorial *• estado
de fusão, C O B parcelas variáveis de solido* {cristais isolados e
^svva^e^ V^P^U^^UV^B^B^^UT y ^BI^BV ^BT^UP^U^BJ^^U^™*•^V/ S B U V e *̂ ̂ BSSV e^ UV^B^ VJB^VJB^BBJB' VJ^BV^B^^B» y BV^B^V^BBSv^ BV^B^P S* SV^V^P^B*U«BBV^^^^BS'^BI^B^B^^' ^U^^^^P

debate» e a estas acxciosaa-se r*gularaeate outras, face ao incre
sento de dados geológicos, estrotereis e

atualaente, são discutidos di
dos i colocação, gênese e •ineralicação dos diversos tipos d» ese£
eiações frsnit&ides te.g.» Pitcher. lt*3>.

A sinples inspeção do •ape eeologleo do t**mém ét
Si.- Tmmt*. sostrs^nos que as rochas er*n4t£ldes
•\i> ~Z+Z&iXMM ftO vaVbvssMEsMs^O CaTlS^stli-HO» COR^Vátoc 4

dos bibliográficos ora disponíveis revela tv. Janasi s •. Olbrich,
co—iicações verbais) que, salvo raras exceções» não eantae) sstv
dos sais porsenoxizad&s: pelo ecetrario. a seloria das scorrencias
ainda não está caracterizada através de identificações petroejrãfl
cas e nodais. Estes fatos e a lnportânci* destas iachas dirlfira*
nossa atenção para a sua pesquisa.

Entre as inúneras ocorrências conhecidas no Estado»
selecionamos una qoe apresentasse boa exposição de aflorasentos e
grau adequado de cosplexidadc, para que Houvesse a possibilidade
de obter quantidade razoável de informações, as quais viessem a
contribuir para us estudo anis aprofundado. Osa situação favorável
fica configvrada pelo tUciç* e*c Il4*tt*:fAfc*, situado na negião de Mo
rungaba» ao Sudeste tfo Estado de São Paulo» que» aliai de cusprir
os itens aciss, Já havia sido estudado por werniek (1172 b ) .

0 »apea«ento fadologieo realizado e dados de tipo
geológico» petrogríftco, Kincralogico e çeocronoloçico são aoors
apresentados e discutidos com objetivo duplo; priaeiro, fornecer
U M caracterização geológica e petrograflea eais detalhada e, se
gundo» obter subsídios para esfeasar trabaUios futuros, eu parte Ji
eu desenvolviBento.
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1.2. A REGIÃO DE MORUNGABA

Extensão a localização

A Região de Morunoaba (Wernick, 1972 b) compreende

extensa área (em torno de 1.300 km ) ondo estão expostas principal

mente rochas do embasamento cristalino do Estado de São Paulo, sob

a forma de rochas gnáissico-migmatiticas e granitõides. Acompanha

a borda oriental da Bacia Sedimentar cjo Paraná.

Localizada ao Sudeste do Estado, esta região esten

de-se para Leste até a cidade de Monte Alegre do Sul e o povoado

de Tuiuti; para Sul, ate as cidades de Itatiba e Vinhedo e; para

Norte, até a altura de Jaguariúna e Monte Alegre do Sul. Seus lirai

tes mais precisos são os paralelos 22° 40' e 23° 00' Sul e os

meridianos 46° 40' e 4 7° 00' Oeste (Figura 1 a). Nela situam-se

ainda as cidades de Amparo, Valinhos, Morungaba, Pedreira, Souzas,

e os povoados de Joaquim Egidio e Arcadas.

Em relação às cartas topográficas do Instituto Brasi_

leiro Ce Geografia e Estatística (IBGE) em escala 1: 50.000, a

área indicada está compreendida na folha Valinhos e em partes das

folhas Cosmõpolis, Jundial, Atibaia, Bragança Paulista, Socorro,

Amparo, Campinas e Indaiatuba. —

O Zomplx.-.o dl MoKung&ba (ver item II.2.1) ocupa pos.1

ção central na área definida, e as porções estudadas no presente

trabalho correspondem, principalmente, às meridionais e orientais,

em um total aproximado de 250 km2 (Figura 1 b).

Acssso

A região em questão è próxima ã Grand* SÃO Paulo, da

qual dista, em média, 90 km. 0 acesso e por estrada» de rodagem, a

partir das rodovias dos Bandeirantes ou Anhanguera até Jundial, to

mando-se, em seguida, a rodovia SP-360. Na área especifica do Com

?lexo, dispõe-se de densa malha vi&ria (rodovias estaduais asfalta.

dês SP-360, Itatiba-Amparo; SP-65, D. Pedro I, Jacarel - Campinas;



tt9ur* 1. *«»>*• d» tocaitíaçio. As loc«Uzaç«a 4« He^iio d« Morutvg«b« no Estado de Sào P*\Uo. Bi <J«talhe da R«
qtão de ltt»u«9a)>* com o Conpl«w> d« Morinqaba (ll«at«« tract jades, s««undo Wcrniek, 1912 t • ar«* w«p«ad» no
present* txakalho <•» Kachurado).
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SP-95, Bragança Paulista-Amparo; das vias municipais Morungaba-

Souzas, Itatiba-Valinhos, Souzas-Valinhos; e de grand* nÚMBro de

estradas e caminhos vicinais).

i

1.3. PLANO DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho inicia-se com a apresentação da método

logia (Capítulo II), que consiste na exposição das técnicas utili^

zadas. Destaca-se um primeiro \tem relativo ao mapeamento facíolô

gico de rochas granitõides, em que são apresentados e comentados

vários dos termos empregados, como Çatíz-i, coxpo, âtiZtt e comptt

xc. Alguns termos mais específicos são definidos dentro do próprio

texto.

Segue o Capítulo III, dedicado, principalmente, ã re

visão de alguns dados bibliográficos. Eir. uraa primeira parte, apre

senta-se uma revisão de várias classificações geológico - genéticas

já propostas para os granitõides, destacando as que enfatizam as

relações com regimes orogenéticos. Na segunda parte, oferece-se um

resumo das contribuições apresentadas pelos diversos autores que

trabalharam na Região de Morungaba e adjacências, h parte seguinte

engloba uma breve descrição de alguns aspectos fisiográficos » g«o

morfológicos. Segue a última parte, onde encontram-se compilados

dados referentes ã geocronologia dos granitóides das regiões Sul •

Sudeste brasileiras.

0 Capitulo IV contém as descrições das principais ca

racterlsticas geológicas do Complexo; são definidas as facies e as

sociações de facies reconhecidas, suas características e relações,

O Capitulo V dedica-se â descrição da petrografia (mi

croscopia) das diversas facies, apresentando-se também alguns da

dos de quimismo mineral (feldspatos).

Os dados geológicos e petrográficos, juntamente COM

dados mineralógicos complementares (estado estrutural d* feldspa

tos potãssicos), são discutidos no Capítulo VI.

Os dados geocronológicos Rb/S* e K/A* obtidos ou di£

ponlveis, bem como as discussões pertinentes, são colocados no Ca



pitulo VII. Destacam-se algumas discussões relativas a interpreta

ção de isôcronas R6/S*.

Terminando, no Capitulo VIII são definidas as Suítes

granitõides reconhecidas, adicionando-se um resuao das conclusões

obtidas.



CAPITULO I!

METODOLOGIA

X primeira part» do trabalho, apôs uma fast inicial
de familiarizaçáo cost a literatura existente sobre a Região d* Mb
rungaba, compreendeu o reconhecimento dos principais tipos de gxa
nitõides presente no Complexo. A esta estap* sucederam-se os traba
lhos de canpOr com a finalidade de mapeamento detalhado e coleta
de amostras para estudos mais específicos de laboratório, os quais
consistiram em descrições e análises petrograficas, análises de
quimismo mineral em feldspatos, anilises do estado estrutural dos
feldspatos potássicos e análises radiomêt ricas, h metodologia apii
cada é resuaida nas páginas que seguem.

II.l. MAPEAMENTO FACZOLOGICO

II.1.1. Generalidades e Definições Preliminares -

Como decorrência natural das pesquisas geológicas
raais modernas, os mapeamentos faciológlcos são cada vex nais impo£
tantasf senão imprescindíveis, como base essencial, não somente pa
ra a interpretação de dados relativos â movimentação e colocação
("emplacement") de massas Igneas, mas também para interpretações
mineralógicas, petrolõgicas, geoquímicas, geocronolc^icas etc.

Desde os trabalhos pioneiros de Larsen, em 1946, no
Batólito da Califórnia do Sul, até os mais recentes, realizados,
por exemplo, nos Granitos do Donegal (ver compilação em Pitcher ft
Berger, 1972), no Batõlito da Serra Nevada (e.g., Bateman ft Chappsll
1979) e no Batólito Costeiro do Peru (e.g., Cobbing * Pitcher, 1972*
Cobbing U at., 1977; Pitcher, 1978, 1979 a), verifica-se que este
tipo de mapeamento possibilita uma imagem mais clara da evolução e
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colocação das rochas Igneas. Una das primeiras conclusões obtidas

com mapeamentos detalhados está ligada à própria definição de "be

tólito granitico", que ji não é mais aceita sen restrições, à medi^

da que estes mapeamentos mostram que tais "batõlitos" apresentam

evolução geológica extremamente complexa, da qual fazem parte dese

nas (e até centenas} de intrusões magnaticas (e.g.. Pitcher, 1979 a,

p. 628-629).

0 mapeamento faciolõgico é realizado, sobretudo.atra

vés da observação de af loraméhtos e amostras de M O , com o auxilio

de lupa. São, portanto, algumas características estruturais, textu

rais e petrográficas de verificação mais ou menos imediata que per

raitirão a definição das diferentes uiuxfacfe* presentes es um deter

minado conjunto de rochas magnéticas. Esta unidade, puramente des

critiva, eqüivale a uma Çaciti { - vxxitdadt • tipú) e agrupa um

conjunto de rochas macroscopicamente semelhantes.

São muitos os critérios que podem ser utilizados pa

ra a diferenciação de facies no campo. Alguns, como a coloração,

granulação e estrutura, são de aplicabilidade universal; outros,

como a presença de minerais específicos, podem ser mais restritos

e dependem do tipo de rocha estudada (ver, por exemplo, os crité-

rios selecionados para os granitoldes de Horungaba no item II.1.3.).

De acordo com a escala utilizada para o mapeamento

e a disponibilidade de bons afloramentos, as facies reconhecidas

podem ou não ser representadas em mapa. Em Horungaba, a titulo de

exemplo, algumas das facies rõseas identificadas não podem ser re

presentadas adequadamente no mapa confeccionado em escala It S0.000,

fazendo-se necessário o teu agrupamento em a*4ociaçõtt dt l&cit*.

No nosso trabalho, portanto, a anldadt maptãvtt corresponde a una

associação de facies, a qual pode compor-se de uma ou mais facies;

assim, a anociação a "dolà & ti d*patoi" KÕAta. I i constituída ape

nas pela facies a "dois feldspatos" rõsea grossa III, enquanto

que a anoc-iação JIÓA&O. I inclui diversos granitóides réseos (ver

Tabela V).

As facies devem ser agrupadas utilizando-se de crité

rios adequados de semelhança geológica e petrografica, mas isto

nem sempre é factível; desta forma, em Morungaba, a AAAociação CÍR
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zzn-ta I inclui, de modo subordinado, facies róseas, brancas e de

melagranitóides.

O trabalho do geólogo não cessa, contudo, com a à*ix

r.ição de facies e/ou de associações de facies. Este í apenas o pas

so inicial para a tentativa de reconhecimento de unidades geológi^

cas, ou seja, de "corpos" e "unidades genéticas". Um coApe ê consl

derado aqui como uma unidade reolõgica (H. Ulbrlch, 1904), caracte

rizada pela sua forma, dimensões e relações de contato com as en

caixantes: corresponde a una unidade de pavimentação independente.

Um pulso magmãtico isolado, pode resultar em um corpo, constituído

por uma única facies (corpo homogêneo) ou varias delas íe.g., fa

cies de borda e facies de núcleo).

A caracterização destas unidades de movimentação sõ

é válida, naturalmente, para os níveis cruatais próximo» «o de soe

colocação. Não é difícil imaginar o exemplo de um pulso magaitico

que ascende come um diápiro e cristaliza mais rapidamente ms suas

bordas, que tornan-se mais viscosas e podem, coso conseqüência,

ser invadidas por magmas do próprio núcleo.

Finalmente, uma uit-cdadc aeniC-tca corresponde a um

conjunto unitário ou composto de rochas Igneas, relacionadas pelo

mesmo evento tectono-magmãtico e com características geológicas,pe

trográfic&s e geoqulroicas de consangüineidade; ou seja, relaciona

das genética e evolutivamente. A unidade genética, assim definida,

corresponde, em parte ãs AuZtt* de White, Milllans • Chappell (apue*

Pitcher, 1979 a) ou às 6a.ptK-u.nlt* de Cobbing ft Pitcher (1972).

A Identificação do coApo Zgntc en areas geologicamen

te siuplos pode sor foita diretamonto, a partir dos trabalhos de

campo; entretanto, torna-se tarefa difícil nas areas de embasamen

to, de evolução geológica complexa a prolongada. EM Horungaba, por

exemplo, ma manifestações de granitóides-pórfiros embutidas em fa

cies rõseas aparecem como ocorrências lenticular** tardia» e podem

ser facilmente identificadas como corpos isoladosi Já é bem mais

difícil identificar corpos nas rochas predominantemente «quigranu

lares.

A caracteritação de unidades genéticas é, por sua
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vez, quase sempre problemática. Como exemplo, citam-se dois casos.

0 primeiro ê o de duas facies distintas com uma relação nücleo-bor

da: representariam uma única unidade genética ou unidades distin

tas, representadas por facies originadas a partir de materiais-fon

te nuito distintos (e.g., Stephens t Halliday, 1979)? O segundo,

o de facies semelhantes ou idênticas, raae relativamente distancia

das geograficamente: representariam tais rochas a nasiaa unidade qtt

nêtica? Estes exemplos são suficientes para justificar a necessi-

dade de obtenção de dados gecquímicos e geocronológicos detalhados.

Estes conceitos (ver também H. Ulbrich, 1984) corres

pondero a uma elaboração de várias propostas já existentes na lite

ratura geológica voltada para o problema de mapeamento de rochas

granitóides (e.g. Cobbing & Pitcher, 1972; Cobbing et aL,1977; Pit

cher, 1978, p. 161; Cobbing i Mailick, 1983). £ evidente a vanta-

ge» dm separar nitidamente mapeamento (reconhecimento de facies}

de interpretações nais imediatas (como a definição áe corpos) ou

r-ais elaboradas (cocto a caracterização de unidades genéticas).

Devem ser ainda definidos deis ternos estratigráfi

cos. Um é o de Suíte., aqui utilizado cono sinônimo de um conjunto

de rochas que "parecem" constituir uma unidade genética (ver taa

bén Bayly, 1968). O segundo terno ê o Compltxo, usado d* maneira

como 2 Cefinido no Léxico Estratigráfico Brasileiro (Petrl tt *£.,

1982), ou seja, como um conjunto estrutural e petrograficamente op*

plexo de rochas ígneas e/ou netamórficas.

II.1.2. Procedimentos e Bases Cartográficas

Os trabalhes de mapeamento tiveram lugar principal

mente durante o segundo semestre de 1981 e o ano de 1982, com algu

mas visitas finais cm 1983. No total, Foram necessários perto do

sessenta dias de campo. Como bases cartográficas, foram utilizadas

imagens aero-fotográficas obtidas junto ao Instituto de Geografia

da Universidade de são Paulo (vôos Prospec s> Natividade, 1962) em

escale 1: 25.000, e cartas topográficas, em escala 1: 50.000, con

preendendo as folhas de Valinhos, Jundial e Bragança Paulista, pu

blicadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, m
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1972.

Era una fase preliminar, <ie reconhecimento da área,

efetuaram-se perfis ao longo das rodovias SP-65 e SP-3*0 e d*

nas estradas secundárias que cortaa o Complexo; utilizou-se,

referência, o mapa geológico da Região de Korungaba apresentado por

Wernick (1972 b(. Definidas as principais características mecroscft

picas das variedades presence, passou-se ao mapeamento sistemático

em escala 1: 50.00C. ü» mapeamento faciológico raptar, neturalmea

te, a visita das grande adiaria dos afloramentos disponíveis (ideal

mente todos!) e, como en geral não ê possível o uso de fotografias

aéreas na diferenciação faciolôgica, a naior part» dos dados rela

tivos aos contatos e variações petrográficas Laterais fora» obtl

dos diretamente no carpo.

sc->«iração conveniente- entre aa diversas facies

pôde ser feita r.a paioria das vezes pelo exane de propriedades co

mo cor, textura 2 estrutura. Ccnstituiu-se ainda, t w "litoteca"d»

referência para ajudar a identificação de alguaas fades. Para fu

çir-se ao wáximo de ünpressões subjetivas, as diversas variedades

for an caracterizadas 4a forca atais técnica possível ( tal procedi

mento minimiza erros de avaliação por esquecimento ou sifejetivlda-

de.

II.1.3. Critérios Utilizados "~

Cs principais critérios utilizados para a identifica

ção das facies granitóides de Complexo de Morungaba são colocados

a seguir.

Coloração. Os granitóidas mapeados apresentas) três cores princl

pais: KÕAia, bJtaHce. c cinza.

Cranulação. As rochas foram classificadas em zqiUgKanutAM* e

4tu.QA.a.nulait&, e subdivididas om £-insu, midi&A,

&a\ t muito gxonat, (ou termos intermediários), de acordo com o

predomínio da minerais com granulação inferior a 1,0 mmf entre 1/0

e 5,0 mm, entre 5,0 e 30,0 mm a superior a 30,0 mm, respect!vamen
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te. (e.g., Moorhouse. 1959: Heinrich. 1910}.

As rochas inequigranulares mostram ms | ser is tais, eg
3»s dimensões séâias são cm torno de dez a vinte veses superiores
ã dimensão média dos grãos matriciais.

Características dos megecristeAs- Foram consideradas a cor. as dl
mensões médias, a forme (idio

aórfica, ov6i.de etc.), a abundância (««pressa em setimativst do n4
mero de me§acristais por dm2) xe possíveis peculiaridades textorais
adicionais, como a presença de inclusões, anéis internos e/ou e»
ternos (de plegioclásio e/ou biotit*) etc.

terfstlcae tn«lur.»ls • aroMrcv** «tos *inar«ls fãlalcaa.

Sempre que possível foi estimada a proporção relativa entre os
feldspatos; em varias facies, informalmente denominadas de
tóides a "dois feldspatos" (ver Hernick, 1972 b ) . o contraste
cor (o plagioclasio esbranquiçado, o feldspato potasslco
melhado) facilitou tal procedimento. Quanto ao quartzo, foram cem
sideradas a sua quantidade relativa, a sua dimensão e a soa forma.
Denominou-se de quAxizo gtobul*.* àquele que ocorre como gxãos rela
tivãmente grandes «• arredondados em várias facies que o contêm em
abundância (30 - 40%).

Características taxtwrals e preeorcêee dos minerals Mefieos.

Durante os trabalhos de campo, *omtntt para facilitar as determina
ções de índices de cor, foram considerados coeno maficos os **•**
rais de cor escura (e.g., biotita, tltanita, anfibõlioj; muscovita'
foi tratada como filsico (e.g., Strecfceisen, 1975, p. 23-24;
sen, 1983, p. 149-150). Os termos holoLiucocnÍLLco t
foram aplicados ãs rochas que apresentassem entre 0 e 5% e entre
5 e 10% de minerais máflcos (escuros), respectivamente (ver, porém,
Streckeisen, 1976). As raras variedades com teores em minerais mi
ficos superiores a 10% foram identificadas como mtlagiâ,niti\dt*.

Para cada faclas foi ainda definido o mafico principal (quase sem
pre a biotita) e, quando necessário, considerou-se a presençs de



xinerais que, pc* *e,sãc indicativos te condiçõe* fsmfnfmj cas mais

ou menos especificas <e-s-, muscovite, citeAita, granadaK

textura!* adicionais fora» considerados pa

ra diferenciar *1^UE«S facies.- assim, o terão m**tktd* foi utili-

zado par» r«f*rir-«« ã distribuição homogênea te diminutas pelhe

ZÍS d* biotita, fato característico de alguns çr anitoi.de* te franu

Ii.;i-;- fine a sédi^. C?̂ «o centrist*, zms rochas te ox«<mi«çio M i s

gru-.:>a, a ÒACtica d{.x<±««ntõ diMtnsões «aiores • ocorre isolada ©«

ez pequeaos gxspos (textura e^ "synneusis" ou "cordoos"). Oencaina

se *3*<iJ.tcdc: zs variedeâes que *presentniw> flonèrulos e»

e^ciarnwatte d^uzribuidos, d* diiac-nsóe» siiliaitricas a cwrti

u e forsa* arrr-ior.áadaa a irregulares.

çàe- «strwtural- Grande parte cos gr*nitcid*s possui estrutu

rs saciça; algur.s poucos Bo&tran;, pores,

' ..cr-ituras plíir.*rcs «. lineares bem sutreadas.

*'• Algumas facies contest enclaves (Didxer,

1973} que Ihss são característicos e, por

túnto, merecem atenção especial. Foram diferenciados essencialmB-

te quatro tipos: os derivados diretamente áe rochas do iwhifiiwnto

vizinho !xe«5tA.tci!, os de forma eliptica a alcxigada, ricos er. bio

titã [Atongadc*}, os •nz'.og'.j.Au.i.a-iti CÍ.AKJÍ 6 os *dcs.cs*«rtiL6a>te& •£

cuxe*, ambos coa estrucura eaciç* e granaiação senpre inferior â

rochas encaixantes.

Aspectos adicionais observados nos enclaves inclui

ram a forma, as dimensões, os tipos de contato cost as rochas enca;L

xances, a zonalidade, a presença de meç&cristais etc.

Veios e bolsôes pegmatúides e aplitõltfe». Algumas fscies mostram,

preferencialmente a ou

trás, o desenvolvimento de várias destas manifestações.

11.2. ANALISES PETROGRAFICAS

Aproximadamente 140 amostras fora» objeto de estudo

petrográfico em secções delgadas e outras 30 em tecções polidas



COB o auxilio òe microscópios Leitx, modeles Ortholttx (lus traasmi

tida) e Standard íisx refletida). Ses observações efetuadas, levov

-se em conta a mineralogia, os aspectos texturais, a seqüência de

cristalização e a composição modal.

A tampcn-ii? do P£*J*ÍC{C4ie foi obtida, com pletiaa

universal Leitx a quatro eixos, aplicando-se o método de ãitf

qoe permite determinar o ângulo das extinções simétricas ea

duos geminados segundo a Lei da Albita, quando observados ma dirj

ção [looj (Kittmana. Iti9, sped. Emmons; 1959; Troa gar, 1979}'.

A «ta.ucKC'te de c*<t«<*Çizeç«e foi interpretada em com

cordância com os critérios clássicos, tais como idlomorfismo, in

clusÕes, synaeusis, relações de contato, caráter latersticial etc.

(e.g., Shand, 1927; Moorhouse, 1959; Hehnert, 1971; Pitcher ft ter

ger, 1972; Heinrich. 1580).

Para a determinação da moda. das rochas, foram usados

um t/cAft-uA e um contador de pontos, segundo o método descrito e ama

lisado por Chayes (1949). Considerou-se, em média, o seguinte nume

ro de pontos por secção:

1.000 para as fades de granulação fina

2.000 para as fades de granulação média

2.000 em duas, três ou quatro secções, para a»

fades de granulação grossa a multo gros-

sa e com megacriatais.

Ho caso das rochas inequigranulares (porfiriticas),

foram também selecionadas algumas amostras, das quais foram confec

cionadas "fatias" de rochas com área em torno de 100 cm2, poste;

riormente submetidas â tintura com Cobaltonitrlto de Sódio (Hutchi

son, 1974). Com este tratamento, o feldspato potásslco adquire co

loraçio amarela intensa, enquanto plagioclásio e quartzo permane

cem esbr*nqtticaão c incolor, respectivamente. As contagens, agora

muito facilitadas, foram efetuadas con a ajuda de una malha de 3,0

por 3,0 mm, construída sobre papel transparente.

Os valores modais obtidos foram plotados em diagra-

mas triangulares múltiplos, representando quartzo (Q), feldspato
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aicaiiAO (Al, piagioclâsio IF? • aiticos (N: StrecfceJ.se», 157i,

p. Si. Tais âiaeraaac tea a vast**** adicional d* mostrar a* «aria

coca do Indica x relativas a 0, A. a 9 (••?.,

12.3. AS&LISES uUlNXCw E5i NIKLMIS

Ou fcIdstatos represent*» os principais Mimarais dos

grani tõides e, por isxc, alie das determinações ópticas, focam r«*

lizadas análises e» aprojcinmiashnte 30. secçõ«s acravéc tfa Micro*

sonda eletrônica, no Laboratório da Kicrcssoctda Eletrônica As Da

partasento d» Mineralocia e Petrologta do Instituto d* Gaociiaclas

d* Univanidade d* São Paulo, ü ti lixou-se uat aparalho Btt-SM da

"Applied lesaarch Laboratories* provido ce trás canais (UF/hDt,

LiF/ADP, LiP/RAP). ?ara a netalização das secçõas delgadas poli

das, enpreçou-se c inetaiixaobr modelo CV-144, fabricado pela C.V.C

E» cada secção, vários grãos de feldspato potlssico

e piagioclásio (en sécia quatro a seis) foras escolhidos p«ra a de

terminação dos teores e--. CaC, Vc?0 e Knc nos núcleos, bordas e zo

nas intermediárias, cem um nlziiao de cirveo análises pontuais para

cada una destas zonas. Foram efetuados ainda perfis (núcleo-borda

ou Dorda~nücleo-borda) »ara verificar as variações coaposicionais.

A maioria dos cristais de feldspato potãssico. i per"

tltica; nestes casos, as lanelas de albita e o feldspato hospedei

ro foram considerados em separado em uma primeira etapa, após a

qual analisou-se o felòspato pertitico de forma integrada, amplian

do-se a dimensão do feixe eletrônico incidence, para a obtenção de

composições globais.

Como minerais-padrão, foram utilizados a Albita Tibu

ron, a Bytownita de Cristal Bay, a Andesina AC-362 c o Ortoclásio

n9 1, tal como estão registrados nos padrões do laboratório. As

condições instrumentais foram as seguintes;

potencial da aceleração 15 kV;

corrente de amostra -0,026 yA;

tempo de integração de contagens 10";

diâmetro do feixe eletrônico 1 • 20y



Par* a conversão £&• da^c: i* i&tansldada obtidos ao

iiareiho es porcentagens «oi peso dos ccaponentos nolecvlares Aaa

Al i et, utilizou-se = prsyrara SLAVE !.v-« reaii*a as corceçõea p*

rs "drift", "dead-tiae"* e "background" c tacaocm •» oo*vervõe« eat

porcentagens por caeparação coat os tur.erais-padrio: «, e& part«r

r.e usa adaptação á«ie sara uea calculadora a*noal pro^riaiw 1 •Od*

1c Tt-5ãc, da Texas Ir.strursnts Co.: nesta, as correções são

pontualnente.

\

II.4. ANALISE OO ESTAT-0 ESTRUTURAL DO FELDSPA7O POTJlSSICO

Para a áeterrânação do «stado «strutural deste eü.n«

ral, vários cristais de cada amostra foram separados nanualaente e

posterioraente selecionados, quando necessário* cost lupa binocu

lar. £n seguida, forac moidos a "aesh" 200 em aJJaofaxis de ágata*

juntamente cosi 20% de S-i. metálico (padrão interno). Senpre que

possível, foram evitadas as misturas entre distintos grãos de uma

.itesma amostra.

Do preparado, obtiveram-se difratogranas de Raios-X,

contando-se, para tal, com o aparelho Rigaku-Denki, modelo 1976»

do Departamento de Geologia Geral do Instituto da Geociéncias da

Universidade de São I'aulo, operando nas seguintes condições:

velocidade do goniõmetro 0fS°/min;

velocidade do papel registrador 10,0 mm/min;

intervalo percorrido pelo goniônstro 5,0° a 80,0°;

número de contagens 500/s;

tftnpo cio integração de font .vjena 4,0";

potencial de aceleração 35 kV;

corrente 15 mfi.

A análise preliminar dos quarenta dífratogramas con

seguidos demonstrou que todas as amostras apresentam graus de tri

clinicidade máximos ou próximos ao máximo, Uma análise mais data

lhada da suas características estruturais será objetivo da traba-

lho separado.
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II.5. ANALISES RADIOMÊTRICAS

Foram realizadas no Centro de Pesquisas GeocronolõgjL

cas (CPGeo) do Instituto de Geociências da Universidade de São Pau

lc, através dos métodos Rò/S-t e K/A-t. As amostras foram esco-

lhidas de acordo com critérios geológicos e petrográficos.

nétodo Rb/Sr

As amostras selecionadas foram britadas em britador

de mandíbulas em quantidades estatisticamente representativas e,

em seguida, pulverizadas em moinho de bolas com cápsula de Tungs-

tênio. A granulometria do pc controlada com peneiras de Cobre,

foi mantida sempre inferior a "mesh" 200. Os resíduos finais das

peneiras foram novamente moIdos cm nlmofariz do ágata e adiciona

dos ao restante.

No passo seguinte, submeteram-se as amostras (em to£

no de 80) a análises preliminares, semi-quantitativas, de Hb e Si

através õe fluorescência de Raios-X, as quais possibilitaram, em

função da razão Wb/Si) ., a escolha daquelas viáveis ao estudo

isocrônico. Nestas últimas, os teores de Rb e S*. foram novamente

determinados, agora de forma quantitativa, também por fluorescêrr-

cia de raios-X. Apenas uma amostra (A-64), devido ao seu baixo con

teúdo em Sx, necessitou da análise deste elemento via diluição iso

tópica. Aparelhagem, metodologia e procedimentos analíticos corres

pondem ã rotina do laboratório e estão expostos com detalhes em

Kawashita (1972); os erros esperados são sempre inferiores a 3,0'i.

As deter rã nações isotópicas de S*. foram efetuadas

com o espectômetro de massa de fonte sólida de modelo TH-5, de fa
87 86 ""

bricação Variant-Mat. Os valores de Sr /Sr obtidos eram normali
86 88 ~"

zados de acordo com a razão Sr /Sr , constante. A metodologia

aplicada é discutida, de forma mais minuciosa, por Kawashita (1972)

e Tcrquato (1974); os erros admitidos são inferior»* * 0,3%.

Tanto para os cálculos de normalização, como para os
relativos âs idades, empregaram-se as constantes sugeridas por
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Steiger & Jâger (1978), as quais compreendem:

Sr86/Sr88 « 0,1194;

xRb » 1,42 x 1 0 ~ U ano"1?

Rfa85/Rb87 - 2,59.'

Atualmente, as análises espectxométricas são realiza

das automaticamente, com o micro-computador Hewlett-Packard, mode

Io 9825-B, acoplado ao espectrômetro", o qual processa também os da

dos e calcula as idades convencionais e isocrônicas. No primeiro

caso, são utilizados os programas PRBSR e PRSRN, ambos desenvolvi^

dos no CPGeo e, no segundo, o programa OISOVV (York, 1966, adapta-

do por Kawashita, 1972), que permite o traçado da melhor ' isõcrona

através do métodos dos Mínimos Quadrados Cúbicos. O grau de coli,

nearidade dos pontos considerados é avaliado pela Variança Média

Quadratica (MSWD) e a sua correlação pelo Coeficiente de Correia

ção; os erros indicados referem-se ao nível de confiança de 95%

(2a).

Método K/Ar

As determinações por este método foram efetuadas em

concentrados de biotita, obtidos com auxilio de um separador magné

tico Frantz e de uma placa vibratória do CPGeo. As técnicas e con

dições analíticas da metodologia aplicada são detalhadas por Ama

ral e-t ai. (1966). Atualmente, o método em uso apresenta pequenas

modificações, das quais a mais importante é a adição de alíquotas

conhecidas de Ar ("spike") no gás extraído da amostra em condi
ções de ultra-alto vácuo e purificado em fornos de Cu-CuO • Ti.
(Tassinari, 1981).

Determinou-se o teor em K das amostras através d* fo
tometria de chama, utilizando-se Li como padrão interno. As anáU
ses isotõpicas de A/i foram, por sua vez, efetuadas em «spectres»
tro de massa de fonte gasosa tipo Nuclide, da Reynolds.

Os resultados finais foram calculados no micro-conpu
tador, empregando-se o programa VAKGOH (Kawashita, 1972), que for
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nece, adicionalmente, os erros experimentais, de acordo cora a Teo

ria de Propagação dos Erros. Tais erros são muito variáveis: em ge

ral estão situados em torno de 3,0% nas, era função das quantidades

de K e. A* presentes, podem atingir até 10,0%. Para os cálculosdun
pertinentes, consideraram-se também as constantes propostas por

Steiger * Jager (1978), que são:

X6 4,96 x IO" 1 0»»' 1;

Atot \ « 0,581 x IO"10»!»"1;

(K40/KtOt) m 100 = 0,0119;
atom

Ar40/Ar36 ' - 295,5;

K39 - 0,93258 x



CAPITULO 111

CLASSIFICAÇÕES DE GRANITOIDES E SÍNTESE GEOLÓGICA REGIONAL

Este capítulo é dedicado à revisão da bibliografia de
interesse para este projeto. São resumidas várias classificações
geológico-genéticas dos granitóides • os resultados geológicos, geo
morfológicos e geocronológicos pertinentes já obtidos» Na parte
geomorfológica, adiciona-se breve descrição de alguns aspectos fJL
siogrâficos.

III.1. CLASSIFICAÇÕES DE ROCHAS GRAKITOlDESí BREVE SlNTSSB DA EVO
LUÇÃO DAS IDÉIAS.

Uma das características mais marcantes das rochas
granitóides ê a sua ocorrência em ambientes tectônicos muito dis
tintos. i

Em áreas cratônicas sujeitas â regimes tectônicos
predominantemente tensionais, com freqüência observam-se granitói
des de afinidades peralcalinas constituindo, associados ou não â
outras rochas alcalinas, importantes províncias roagmáticas. No mes
mo ambiente, encontram-se ainda granitóides calco-alcalinos "nor
mais" integrando províncias petrográficas bimodaís (com rochas ãci '
das e básicas como tipos predominantes/ e.g., Petro it at., 1979).
Tais granitóides são gerados, quer por diferenciação de magmas ba
sálticos, quer por fusão de material crustal provocada pela passa-
gem destes magmas (Pitcher, 1979 b). [

í
Mas, sem dúvida, o ambiente preferido das ocorrên j

cias granitóides e o das regiões orogenicas, tais como as que se \
situam nas margens ocidentais do continente americano/ onde estas j

í
t

í
i
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rochas afloram como vastos batólitos. Tais ocorrências representam

o resultado de manifestações predominantemente magmáticas muito in

tensas, ligadas à evolução dos cinturões orogenêticos. Apresentam,

na maior parte dos casos, características petrográficas e geoqulmi

cas unimodais (Petr^ ei ai., 1979; Pitcher, 1983) e a sua origan

ê explicada, ora a partir de fusão parcial da crosta inferior e/ou

manto superior, ora cv-mo o produto de anatexia decorrente de meta

morfismo regional pro,ressivo de temperaturas médias a altas (e.g.,

Tuttle * Bowen, 1958; Fyfe, 1^70; Brown ft Fyfe, 1970; Wyllie, 1977,

1979; Wyllie ei ai., 1976; younker i Vogel, 1976; Winkler, 1977;

White « Chappell, 1977, 1983; Hyndman, 1981).

A3 tentativas do classificação toctônica o gcoqulni-

ca das rochas granitõides foram iniciadas há muitas décadas. Do

ponto de vista t&t.A.u£u\at, vários autores observaram que havia uma

marcada correlação entre os diversos tipos de suites granitóides e

as condições de metamorfismo e deformação regionais. Em 1904, Gru

benman (apuei Badgley, 1965) reconhecia três zonas principais de me

tamorfismo regional em um cinturão metamórfico, cada qual caracte

rizada por típicas associações de minerais metaroôrficos, e designa

va-as de cata- míio- e tplzona, referindo-se ã níveis crustais pro

fundos, médios e rasos, respectivamente. Este trabalho constituiu-

se, de certa forma, em um marco que condicionou a evolução de dî

versos conceitos relacionados ao posicionamento estrutural e tectô

nico dos granitóides dentro de um contexto geológico regional. Den

tro deste contexto, merecem ser lembradas as sistematizações muito

importantes de Read (1957) e Buddington (1959).

Em 1957, Read define a t>ínÀ.t gianlCLca, considerando

simultaneamente profundidade e época de colocação dos corpos granja

toldes. Reconhece çranitõides autóctone* (estruturalmente concor

dantes, migroatíticos, de origem não magmatica, do estágio pré- a

sin-orogênico), pata-autóctone* (em geral concordantes « raigmatíti

cos, com poucos mobilizados/ do estágio sin-orogsnlco), intiuA-LvoA

(discordantes, de origem magmitica, tardi- a pós-orogênicos) 0

alóctonii (também discordantes e intrusivos, pós-oroginicos).

Buddington (1959) identifica, para o continente nor

te-americano, três níveis crustais distintos de colocação de mag
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mas grani ticos, a partir dos quais define as categorias de granel

tos de cata-, mz&o- e ípizona, baseando-se exclusivanente nos con

trastes térmicos e mecânicos existentes entre as rochas encaixar»

tes e a massa invasora. Assim, a maioria dos corpos catasonais se

ria concordante local e regionalmente, colocada sob condições de

intrusão "forçada", sin- a tardi-tectonics; já os corpos epizonais

seriam discordantes, colocados de forma "permissiva", pós-tectôni-

cos ou anorogênicos. Os mesozonais apresentariam características in

termediár.as e seriam tarai- a pôs-tectônicos.

Mais recentemente, Stephansson (1975), estudando os ba

tólitos da Suécia Central, interpreta-os como sendo compostos por

grande número de invasões sucessivas de tipo diapírico e propõe um

modelo de polidiapirismo. Os granitoldes colocar-se-iam, por fluxo

plástico, como diápiros sucessivos, de tal forma que o diápiro po£

terior seria sempre intrusivo em relação ao precedente; a coloca

ção destes estaria condicionada pelos regimes tectônicos, diferen

ciando-se, assim, os diápiros cata-, me.00- e i.pÁ.-tlctônlcoi.

Do ponto de vista ge.oquZm<ico, Shand (1927), em traba

lho clássico de petrologia, compara as características mineralogy

cas e geoquímicas de diversos grupos de rochas, neles incluindo os

granitóides, e classifica-os em tub-aluminoioA, mtta-alumínotoò,

pe.n.alumino4o& e píialcal-Lnoi, em função dos teores em alumina _e

ãlcaiis. Tais grupos podem ser reconhecidos de forma mais ou menos

imediata pelas associações minerais presentes (particularmente os

máficos, como a biotita, a muacovita, o anfibólio e t c ) . Anos mais

tarde, Tuttle & Bowen (1958) estudam o comportamento dos magmas

granlticos em laboratório e apresentam diagramas de fase para o

sistema residual da petrogênese (Ab-0*-£z-tf,0) para pressões de-
2

até 3.000 kg/m (3,0 kbar). Os vários resultados obtidos converto

rajn-se em uma proposta de classificação para as rochas feldspáti~

cas em geral; no caso dos grani toldes com Kb+01+Q.z (normativos) »

80, diferenciaram os de tipo kip&uotviu (com um feldspato) dos

iubiolvuó (com dois feldspatos). Os primeiros compreendem rochas

que apresentam um feldspato alcalino como única, ia&t feldspãtlca

inagmática, enquanto os subsolvus apresentam duas r >te« (feldspato»

potâssico-sodico e calco-sódico). Tais diferenças refletiriam/ p«

ra os autores, o regime de pressão de água, já que somente ã pre»
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soes mais elevadas viabilizar-se-ia a cristalização cotetica de

dois feldspatos.

Nos últimos anos, adicionaram-se muitas informações

novas, devido ao desenvolvimento de programas de mapeamento mais

detalhados, aliados ã sofisticação alcançada pelas técnicas anal£

ticas. Paralelamente, surgiram novos modelos interpretativos, en

tre os quais merecem destaque os de Chappell, White, Pitcher, Ishi^

hara e Didier. !

\

Chappell & White (1974) e White t Chappell (1977,

1983}, como resultado de pesquisas desenvolvidas no continente aus

traliano, sobretudo no Lachlan Folded Belt, observaram que as ro

chás granitóides podiam ser a^.upadas em duas associações princi

pais, denominadas de Qia.njLZdi.di&-l e g/ianHõidu-S. A primeira é

supostamente originada a partir da fusão de crosta primitiva, de

composição básico-intermediária; a segunda, seria derivada da fu

são parcial de material metassedimentar. As peculiaridades de cada

uma destas associações (ver Tabela I) estariam, portanto, condi

cionadas exclusivamente pela natureza do material fonte (Hine e-C

cX.t 1978).

Outro enfoque foi desenvolvido por Ishihara (1977)no

arquipélago japonês. Este autor correlaciona os tipos de minerais

opacos com diferentes condições de fugacidade de oxigênio (fO_) "

quando da cristalização dos magmas graniticos. Separa, então, um

grupo de grani tóides com raagnetita+ilmenita KhtKJLt m&gntAZtica) de

outro que apresenta apenas ilmenita {6tA.it ltmtn.ZtA.ca) , No primei^

ro grupo encontram-se as rochas cristalizadas sob condições de fO,

relativamente mais elevadas; segundo o autor, o limite entre as

duas séries, para as rochas portadoras de biotita, situar-se-ia pró

ximo ao "buffer" Ni-NiO. Tais características refletiriam, no seu

entender, uma situação herdada; assim, a série ilmenítica deriva

ria de magmas originados em níveis crustais não multo profundos,

onde um regime mais redutor ê imposto pela contribuição de mate

rial metassedimentar, portador de quantidades apreciáveis de carbo

no. Já a série magnetltica estaria ligada â magmas provenientes de

locais bem mais profundos (crosta inferior e/ou manto superior),de

características mais oxidantes.
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Em linha similar, também cora ênfase mineralogies,Iva

nova & Butuzova, 196 8 (apud Pitcher, 1979 a ) , distinguem na URSS

dois grupos maiores de rochas granitôides, identificados pela pre

sença dos pares incompatíveis t-Ltan-Lta.-atanita e ilmtni.ta-mona.z.LttL,

respectivamente. Cada ura destes grupos apresentaria, ainda, minera

lizações características.

Embora resultado de pesquisas independentes, as vá-

rias classificações propostas não se excluem; pelo contrário, enfa

tizam aspectos convergentes. As suas principais características

sio comparadas na Tabela I, a qual mostra que os granitôides da »ê

rie magnetItica guardam estreita correlação com os granitôides-I e

os caracterizados pelo par titanita-alanita, enquanto os da série

ilmenítica correspondem aos granitôides-S, a alguns granitôides-I

e aos que contém o par iimenita-monazita.

Mais recentemente, Lameyre * Bowden (1982) propõem

uma classificação muito simples e útil, baseada em tendências de

variações modais, observadas cm diagramas Q-A-P. Discriminam qua

tro tipos de séries de rochas plutônicas: três cem composições va

riáveis de termos básicos até ácidos (séries caLco-aicalinou iAondh

jZmZtica/tonalltÁ.ca, gianodioiZtica e monzonlCíca; série alcalina

e série toltltiza); a quarta, compreende apenas termos ácidos, mui

to ricos em quartzo, e eqüivale aos mobilizado* siálicos. __

Didier zi ai. (1982; ver também Didier, 1973) compa-

ram os granitôides variscanianos (do Maciço Central Francês) com

os estudados por Chappell, White e colaboradores. Verificam que

os "enclaves básicos de aspecto igneo" presentes no Maciço Central

são muito semelhantes às "inclusões máficas com hornblenda" descri

tas por White & Chappoll (1977), Hine U ai.(1978) e Chappell (1978)

e interpretadas como "restitos" do processo de fusão parcial qua

originaria os granitôides-I.

Nos granitoldes variscanianos, contudo, os enclaves

apresentam estruturas de fluxo e, com freqüência, contêm também

enclaves de outros tipos ("enclaves duplos"). Desta forma, os auto

res os interpretam como fragamentos cristalizados de magmas básicos
e/ou intermediários não totalmente misturados com os magnas grani
toldes. Por extensão, propõem uma classificação genética alternati
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" i l m e n í t i c a " . A d a p t a d o d e C h a p p e l l s , W h i t e í »9 7 *•) . W h i t e £ C h a p p e l l ( 1 9 7 7 . 1 0 8 3 ) , I s h i b a r a ( 1 9 7 7 ) ,

H i n e e t a i . ( 1 9 7 8 ) , B e c k i n s a l e ( 1 9 7 9 ) . P i t c h e r ( 1 9 7 9 a . b , 1 9 8 3 ) . T a k a r a s h i e t a i . ( 1 9 8 0 ) e P a n k -

hurst (1979).
ClastIf(cação T i p o Tipo " S "

S é r i e
" D i g n e t í 1 i c a "

Ser i<?
' I I m e n 5 1 ; ca'

Tipos p«lrogrãficos

dioritos, quartio-dio
ritos, tonalitos, man
«odioritot. granodio r

ritos • montogranitos

tonalitos, granodio-
ritos, «oniograni1 os
e sienogrinitot (}a).

diorito», quart10-dio
ritos, tonalitos. moi>
lodioritos. granodio-
ritos, monzograni to* «
sienogranito*.

1dem tos « ipos "S" ,«*»
l e r mos m.l' 4 inã f i cof ( «m
b é ™ o c o r r H in .

Hi f icos presentes

b i o t i t a ; homblendi
nas variedades nuis ~\i
f i c a s .

b i o t i t a b i o t i t a ; hornb I f da
nas variedades mais i
f i cas.

idem ao» t i p u s " S " , m t s
t f r i w l i w i i niá 1 l C O % c on

têm hnrnblenda. ~

Acessórios típicos

titanita, a)anita,mus
covlta (nas varieda-
des «itrinlitnt* fêl-
slcas).

cordierita, granada,
muscovita, siI Iimani
ta, ilxenita. monaiT
t a . ~

magneti ta, t i t a n i t a ,
h e n a t i t a , p i r i t a , J>P
doto.

i l m e n í t a , p i r rot i ( I , gté
f i t a . ~

, l , t ; geralaiente diop
s i d i o normativos.

> ) . 0 S ; corundum noj;
mat ivos. ~

> . l .

variável, geralmente
íO.l.

relativamente baixa
(sO.J)

r e t a t i v « M « n t « alta relativamente baia*

t\ «NO»)

Nlnaral!«•(«•*

Q.Jtk a 0,709

* . • « H.O

W. No . Cu

••0.708

tO.O a 13.0

Sn

0,70<i a 0 . 7 1 0

S.O a 1 . 0

V , No , C u , Au

- 0 . 7 0 * .

7 . 0 a I J , 0

S n . W

Outras c«r*(tirtstlc«*

pr«4ooinaio rochas in-
i ( ( h

2
l i n l t e s conpos icionai s
•aplos; i»cl«»ò«s »i
ficas 4« asaectoíçnaõ
co* kornkltntfa ("re^s-

(
•>)«•• «• variação com
t««tfi«Cl*t regulare».

predoninaa rochas ã-
cldas (SiOjtfcS»); l i
nltes co-nposlclonaiT
restritos; Incluso»*
Mtasscdincntaras ("ret̂
t l t o i " ) ; K«nocrl»~
tais 4« í l rcâo! d l j
9ra»as qutxlco» d*
variação *m gtr«l »uj_
to irreçulares. ""

£0,1 mdal ••> mine-
rais op«cos.

< 0 , l l modal •« nine-
r«i» «paço».
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va, na qual os çranitôides orogenéticos são subdivididos em tipo

M (derivados do manto ou por processos de hibridismo raanto+crosta)

e tipo C (derivados da crosta siálica). Os últimos são ainda re

classificados com Cl (originados a partir de rochas Igneas) e CS

(derivados a partir de rochas metassediraentares).

A síntese apresentada indica que existe certo consen

so entre diversos pesquisadores no tocante â existência de duas

associações principais de granitõides orogenéticos: a primeira, de

rivada predominantemente de material siSlico (metassedimentar ou

meta-Igneo), e a segunda, que agrupa os granitõides derivados em

regiões mais profundas, a partir/ão manto ou de uma crosta infe

rior primitiva. Vários autores sugeren ainda que a gênese dos gra

nitoides calco-alcalinos (tipo I) deva-sc a combinações destes dois

ambientes, através da mistura de magmas originados na crosta siáli.

ca e no manto e/ou crosta inferior primitiva (e.g., Didier tt at.,

1982; Wernick, 1984 a).

Em uma recente síntese, onde aborda as característi

cas dos diversos tipos de granitõides e os ambientes em que se in

serem, Pitcher (1983) reconhece, nas faixas móveis fanerozóicaSydi,

ferentes associações "tipo I" e "tipo S" (ver também Hyndman,1972;

Flood * Shaw, 1977, Cambei A Petrick, 1982; Wernick, 1982 a, 1982b;

White & Chappell, 1983; Yague &t ai., 1983 e Chappell, 1984, entre

outros). O mesmo autor propõe então subdividir os granitóides-T em

dois ítub-tipor.: I Cordi lhoirano c I Calodoniano, indicando, aasim,

os ambientes onde são mais característicos. Os primeiros corre£

pondem ãs suítes petrograficamente mais variadas (desde gabros e

dioritos até granitos Ò.Ò.) e apresentariam composição média tona

lítica a granodiorítica (e.g., Batólito Costeiro do Peru); os ou-

tros agrupariam suítes mais restritas, compostas essencialmente por

biotita+hornblenda granodioritos e biotita-granitos (e.g., grani

toides variscanianos, do Donegal etc.), apresentando caracteristi

cas geoquímicas em parte intermediárias entre o tipo X Cordilheira

no e o tipo S (mais detalhes em Pitcher, 1983).

Embora não proponha subdivisões para os granitõides

de "tipo S", Pitcher (1983) reconhece a sua grande variabilidade •

sugere que estes granitõides constituam uma típica «ei-te $\anítica.
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Os vários tipos de granitóides não estão distribuí

dos ao acaso nas distintas faixas móveis. Como acentuara Zwart

(1967, ver também Pitcher, 1979 a. 1979 b, 1983), a cada tipo de

magmatismo corresponde um ambiente geológico próprio. Pitcher (198S

também 1979 a, 1979 b) correlaciona os principais tipos de grani

tóides, acima discutidos, cora ambientes geológicos mais típicos. A

síntese Ínterpretativa proposta por este autor é parcialmente re

produzida na Tabela II, com destaque para os granitóides "tipe" 1

e S. Deve-se lembrar, entretanto, como o faz Pitcher (1979 b, p.A\

que tais modelos são apenas simplificações e, se por um lado iden

tificam algumas características globais, por outro ocultam as ca

racterísticas próprias de cada ambiente.

III.2. A REGIÃO DE MORUNGABA: SlNTESE REGIONAL

A Região de Morungaba situa-se no Bloco Jundiaí (Pe

nalva e Wernick, 1973), que se limita ao Norte com o Bloco Pinhal,

através da zona de cisalhamento de Jacutinga e, para o Sul, com o

Bloco São Roque, pelas zonas de cisalhamento de Jundiuvira e Ztu

(Hasui d at., 1969). Em direção ao ocidente, as rochas do Bloco

Jundiaí mergulham suavemente sob os estratos da Bacia Sedimentar

do Paraná.

Tal região é tida ainda como parte Integrante do Ma

ciço de Guaxupé (Almeida tt aí.,1976; Wernick, 1978 b ) .

III.2.1. Mapeamentos Anteriores

A região e áreas vizinhas já foram alvo de vários ma'

peamentos geológicos. Os primeiros mapas em detalhe (escala 1: 50.000),

das regiões de Amparo e Morungaba» foram apresentados por Wernick

(1967, 1972 b) .

&n 1979, o Departamento Nacional de Produção Mine

ral (DNPM) publicou os resultados do Projeto Sapucal (Cavalcante

U «£.,1979), que incluem mapeamento em escala 1: 250.000 de ext«n

sa área (-70.000 km 2), cobrindo grande parte do Nordest» paulista

e Sudoeste mineiro. No mesmo ano, este órgão divulgou os mapas geo



Tabela II - Ambientes geológicos e magmatismo associado, com referência especial para o

íôico (Adaptado de Zwart. 1967; Pitcher, 1979a, 1979b, 1 9 8 3 ) .

Fanero-

Ambientes (fuixa
móvel "tipo")

Caracterist icas
tectônicas.

Sedimentação «etamorfismo
Manifestações
granitõides

Hani fcs 1.11,0..",
vulcânicas

Cjracterístfcas
dos corpos gid-
niiõídev

Hargcin continen-
tal ativa (tipo
Andino)

Movimentos verticais,
encurtaroemo crustal
mínimo. Dobras aber-
tas, sem desenvolvi-
mento franco d* folia
fio estrutural

Vu'canotlãst ii<* c
elástica platafor-
ma 1 em bacias lectõ-
nicas estreitas e ba_
cias liminares

Burial (de carga)

n<r>. Desde gabros e
dioritos até grani-
tos, com predomínio
de tonalitos

Aiuir-, 1 tos e d'ici_
tos «m arande vo.
lume

GrinJes batólitov li
neares, múltipto»,co
mo caldeira* cumpQS-
tas, Intrutòes de-
«armõnicas, «pi rona i».
Estruturas vulcâni-
ca».

Colisão contiiwn
tal (tipo í^
nica)

Húviocntos horiton-
tais, grande encurta-
•ento crustal. Sobra
mentos cerrados com
desenvolviaiento inten
so de (oliafão e/ou
transposição estrutu-
rais

«.lasüica a
quínica em
entcnsionais

clasto-
bacias

Regional
a média
a a)-a T

de
P e

baixa
média

Tipo S. Predominam
granodioritos e gr»- Lava» íllícicas,
nltos francamente pe perplumirtosas,
raluminosos. Mlgoia- multo rarai
ti tos na infra ou me
so estrutura

•atôlitoi múltiplos,
"sheets". Intrusões
harmônicas • desarma
nica»; em geral co~
mo diápiroi cata-,
meso- c><«is raranen
te. epironais

r»
fional põ»-col!~
tão (tipo
nümo)

Novimtntos verticais
predominantes, tectô-
nica tensienal.Falhas
transcorrentes • de
gravidade. Socrgui-
mtnto regional

"Nolissica", em ba-
cias tectonicas

".etrõçrado

Tipo I
Predominam biotlta +
hornblenda granodlo"
ritos • grani tos. Pe
quenos corpos de ga~
bros «/ou dioritos
coan suítes distin-
ta*.

tasáltico,
"plateau".

latólltot múltiplos,
•'she#ts". Intrusie*
discordantes; ea ge-
ral dlapírlcas dls-
tenslonais
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Lógicos, em escala 1: 1.000.000, referentes às folhas Rio de Janel

ro (SF-23) , Vitória (SF-24) e Iguape (SG-23), que abrangem, além

das regiões citadas, o listado do Rio de Janeiro e, em parte, o Es

tado do Espirito Santo (Schobbennhaus F9, 1979).

Em 1981, ê divulgada a carta geológica do Brasil em

escala 1: 2.500.000 (Schobbennhaus F9, 1981); simultaneamente, o

Programa de Desenvolvimento de Recursos Minerais (Prô-Minério) pu

blica cartas geológicas e geomorfolõgicas do Estado de São Paulo

em escalas 1: 500.000 e 1: l.o\>0.000,- respectivamente. Este mesmo

órgão estadual, em 1983, promove a 7? Jonnada Sobne. a. Canta Gtotô_

g-tca do t&tado de São Pauto em 7: 51.000, durante a qual são apre

sentadas, entre outras, as folhas de Igaratã, Piracaia, Montei rolo

bato, Camanducaia, Socorro, Mogi-Guaçu, Águas de Lindóia, Caconde

e Guaxupé. Mais recentemente, ainda patrocinados por este órgão,

Campos Neto tt ai. (1C|84 a) apresentam a geologia da folha de Bra

gança Paulista.

Finalmente, abordando a área da Grande São Paulo e

arredores, merece destaque o mapeamento inédito realizado por J.

M. V. Coutinho (completado em 19 80), em escala original 1: 50.000.

II1.2.2. Geologia Regional e Trabalhos Anteriores

A geologia regional da região Nordeste do Estado de

São Paulo é relativamente bem conhecida em seus aspectos mala ge

rais; todavia o número de trabalhos mais detalhados é ainda reduzi

do. Dentro de um contexto maior, a evolução do conhecimento geoló-

gico nesta área é discutida em várias obras, como as de Wernick

(1967, p. 6-8; 1872 b, p. 4-12), Flori (1979, p. 40-46), Artur

(1980, p. 8-24) e Wernick * Psnalva (1980 a ) . No trabalho de Almoi

da ít zl. (1981) encontra-se exposta uma síntese dos resultados ob

tidos até então. Apresenta-se a seguir uma compilação geral, com

enfoque especialmente dirigido para as unidades geológicas perti

nentes ã Região de Morungaba.

A definição das unidades geológicas maiores é devi

da, principalmente, aos trabalhos de Ebert (1968, 1971), Wernick

(1967, 1972 b, 1978 a, 1978 b ) , Wernick & Penalva (1973, 1978, 1980a,
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1980 b), Wernick & Artur (1983), Wernick tt at. (1976 a, 1981),Cor
dani ft Bittencourt (1967), Cordani it at. (1973), Fiorl (1979),Flo
ri et at. (1978, 1980), Artur (1980), Hasui (1983) e Campos Neto
tt al, (1984 a). A análise geomorfológica coube, principalmente, a
Almeida (1964) e Ponçano it at. (1981).

Na Região de Morungaba, as unidades geológicas C O M
çaram a ser delineadas com o trabalho de Wernick (1967), qua estu
da a Região de Amparo sob os aspectos estruturais, petrográfioos, es
tratigráficos e tectônicos. No mapa apresentado,em escala 1: 50.000,
já são individualizados o "corpo" granitôide de Jaguariüna e, •»
parte, o denominado Maciço de Morungaba. No mesmo ano, Cordani •
Bittencourt (1967), estudando a geocronologia K/AA do Grupo Açun
guí (posicionado no Ciclo Brasiliano), analisaram algumas amostras
de granitoides de Morungaba. Os resultados obtidos permitiram colo
cá-los como pós-tectônicos dentro do referido Ciclo, com idades en
tre 580 e 500 m.a.

Ebert (1968, 1971) define o Grupo Amparo, agrupando
nele rochas metassedimentares da facies anfibolito médio, expostas
na Região de Amparo e vizinhanças ("gnaisses Amparo" de Wernick,
1967). Reúne, também, uma associação de metassedimentitos interca-
lados no Grupo Amparo (xistos diversos, quartzitos, meta-arcôsios
e meta-grauvacas) sob a designação de Grupo Itapira. Os Grupos Arn̂
paro e Itapira seriam, segundo o autor, correlacionáveis aos Gru
pos Barbacena e Andrelândia (do Estado de Minas Gerais), respecti
vãmente.

Wernick (1972 a) descreve e caracteriza petrografJL
camente várias ocorrências apllticas e de granitoides pôrfiros nas ̂
vizinhanças de Amparo, Serra Negra e Valinhos, relacionando-as com
a evolução magmática do denominado Maciço de Morungaba. Mais ou m«
nos simultaneamente, Wernick t Fernandes (1972) estudam, através
de métodos ópticos, o grau de triclinicidade dos feldspatos potâs
sicos presentes em algumas variedades granitoides de Morungaba. tio
mesmo ano, Wernick (1972 b) apresenta um estudo detalhado da R«
giao de Morungaba, dando ênfase is rochas granitoides e difaren
ciando-as conforme critérios faciológicos. £ esta a primeira tenta,
tiva de um mapeamento mais detalhado de rochas granitoides no Bra
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sil. O autor individualiza, ainda, parte do então denominado ^

ço de Socorro e o "corpo" de Itatiba.

Wernick & Penalva (1973), com base principalmente

nos trabalhos de Wernick (1967), consideram os Grupos Amparo e Ita

pira equivalentes, agrupando-os sob a designação de Grupo Amparo;

simultaneamente, Penalva * Wernick (1973) e Wernick & Penalva (1974),

observando a grande abundância de manifestações roagmãticas de cará

ter granitóide e o desenvolvimento conjunto de profusas zonas de

migmatização e feldspatização nas regiões de Pinhal e Socorro, ide»

tificam "conjunto* g-xanZtico-migmatZticoi" e os agrupam, informal-

mente, sob a denominação de Grupo Pinhal.

Wernick et at. (1976 a) mostram que as rochas do Gru

po Amparo apresentam idades referiveis ao Ciclo Transamazônico, ao

obterem uma isócrona Rb/S* de aproximadamente 2.000 m.a.; tal fa

to permitiu aos autores a correlação deste Grupo com o Grupo Paral^

ba (ver Delhal e-t ai. 1969; Cordani e-t ai. 1973), diferente por

tanto da proposta por Ebert (cf. acima). Algumas amostras de grani

tóides de Morungaba posicionaram-se sobre uma isócrona de 690 m.a.,

o que possibilitou a sua correlação com a "Formação Serra dos Or

gãos" (Cordani e-t ai. 19 73) .

Gomes et at. (1976) realizam as primeiras análises

em feldspatos de rochas granitõides do Grupo Pinhal com microssoir

da eletrônica, verificando que estes são quimicamente muito honogê

neos, e que não existem diferenças químicas acentuadas entre os me

gacristais e os grãos matriciais daF rochas porfirõides. No mesmo

ano, Wernick e-t ai. (1976 b) analisam estatisticamente a distribtú

ção de megacristais em alguns corpos do denominado Maciço Socorro.

Soares (1976) e Wernick (1977) incluem na definição

do Maciço Socorro - agora elevado â categoria de Complexo - um con

junto de rochas metamórficas de grau médio a alto e extensas áreas

de migmatitos, com estruturas diversas, associados ã importantes

manifestações de magmatismo granitoid*.

Wernick (1978 a) mostra que as litologias expostas

no Maciço de Guaxupé apresentam nítido caráter policlclico. Reco

nhece quatro unidades, uma referivel ao Precambriano Médio (Grupo
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Amparo) e outras três do Precambriano Superior (Grupo Pinhal e Por

inações Pouso Alegre e Eleutério) . No mesmo ano, Wernick (1978 b)

propõe que o limite do Maciço de Guaxupé seja estendido para Sudes

te até a coincidência com o limite entre os Blocos Jundiai e São

Roque (cf. acima), sugerindo que as rochas metassedimentares de

idades brasilianas estejam restritas ã este último. Admite ainda

a possível existência de janelas estruturais no Grupo Amparo, nas

quais aflorariam rochas arqueanas.

Cavalcante zt ai. (1979), com base nos dados obtidos

pelo Projeto Sapucaí, reconhecem a existência dos Complexos Amparo

e Itapira, mas tais não corresponáem inteiramente aos Grupos homô

nimos de Ebert (1968, 1971).

Fiori ei aí. (1978, 1980), Fiori (1979), Artur et at.

(1979), Artur (1980) e Wernick e-t ai. (1981) demonstraram, para

as regiões Nordeste paulista e Sudoeste mineira, uma complexa evo-

lução policíclica e po1imetamórfica. Suas análises estruturais, pe

trográficas, estratigrãficas e geocronológicas permitiram reconhe

cer que cs Ciclos Transamazônico, Uruaçuano e Brasiliano são per

feitamente diferenciáveis em termos de unidades litológicis, fases

de deformação e eventos tectono-térmicos. Estruturalmente, os três

Ciclos caracterizar-se-iam pelas direções estruturais predominan

tes ENE-EW, NS-EW e NNE-NE, respectivamente. Reconhecem ainda a-4e

formação muito intensa associada ao Ciclo Transamazônico, caracte-

rizada por cisalhamento e transposição extremamente marcados, obli

tarando, em grande parte, as estruturas mais antigas, possivelmen-

te arqueanas.

Wernick & Penalva (1980 a, 1980 b) estudam o Grupo

Pinhal e os granitóides das regiões Sul e Sudeste brasileiras dos

pontos de vista geológico, estrutural, petrográfico e genético.

Schobbennhaus F9 (1981) propõe que o Grupo Amparo se

ja elevado ã categoria de Complexo, devido às dificuldades práti-

cas para a separação dos núcleos pré-transamazônicos nele presen

tes. No mesmo ano, Bistrichi tt ai. (1981) reinterpretam os dados

geológicos existentes e agrupam os Complexos Amparo, Itapira e So

corro sob a designação simples de Complexo Amparo. Wernick ei ai.

(1981), reavaliando dados geocronológicos (particularmente Rb/Si),
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posicionam algumas amostras de granitõides de Morungaba (análises

obtidas por Wernick ei ai., 1976 a) em urca isócrona de 500 m.a.
t

Wernick .1982 a, ver também 1982 b) , estudando os

granitóides brasilianos do Sul do Brasil, identifica três linha

tens evolutivas, compreendendo granitõides de de./i4.vaçâ.o ciu&tal (a

curtir de seqüências para- e/ou orto-metamór ficas), grani toldes v<ut

^•.i.ízdj& a. a manto (originados na crosta inferior e/ou manto, supe

nor, envolvendo tipos porfirõi,des, que podem ou não evoluir para

fjram tõides equigranulares ou inequigranulares de típico aspecto

magmãtico) e granitõides aízaZ-ínoà (também derivados da interação

er.tre crosta inferior e manto superior) .

Wernick (1983) estuda os enclaves presentes em grani

tóides das regiões Nordeste paulista e Sudoeste mineira e propõe

para estes uma classificação genética, através da observação de ca

racterísticas estruturais, texturais e petrográficos; fatores que,

para o autor, refletem as características genéticas e intrusivas

dos corpos magmaticos.

Grossi Sad & Barbosa (1983) propõem o desmembramento

do Complexo Amparo, identificando, na região de Socorro, o Comple

xo Amparo propriamente dito, e o Complexo Mostardas, estratigrafi^

carnente colocado como embasamento do primeiro. Este último, forma-

do em ambientes muito típicos (com litologias como grafita - xistos

e gonditos), apresentaria desenvolvimento mais intenso de estrutu

ras de cisalhamento (com milonitos e blasto-milonitos) e grau mais

elevado de metamorfismo (facies anfibolito alto a granulito).

Hasui (1983) interpretando dados já disponíveis por

ocasião da /? Joinada. Sob\t a. Canta. Ge.ol5g4.ca, admite a existência

de um conjunto vulcano-plutono-sedimentar pretérito, de idade ar

queana, intensamente transformado e reestruturado em «ventos bem

definidos pré-Jequié, Jequié e Transamazõnico. Propõe para este

conjunto de rochas a denominação de Compltxo Baòal que teria de

senvolvimento estrutural e petrográfico ligado unicamente a proces

sos intensos de cisalhamento dúctil.

Wernick & Artur (1983) individualizam/ para as re

giões Nordeste paulista e Sudoeste mineira, várias unidades de ÒU
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pna- e •Ln^fLa-ZitKatuKa. Neste sentido, o Complexo Amparo (infra-

crustal) teria a sua gênese ligada à intensa transposição que te

ria atuado sobre terrenos arqueanos (no caso, o Complexo Barbace

na), enquanto no Grupo Pinhal estariam agrupadas as rochas do Con

plexo Amparo afetadas por profusa granitogênese brasiliana. 0 Con

plexo Itapira corresponderia a uma unidade supra-crustal. Para Can

pos Neto tt aí. (1984 a, ver também Campanha zt at., 1983), a sepa

ração entre os Complexos Amparo e Itapira ê principalmente estrutu

ral: o segundo, tido como integrante do Ciclo Espinhaço - (Uruaçua

no), apresentaria uma fase de deformação a menos. Adicionalmente,

estes autores reduzem o Complexo Mostardas ã condição de Formação

do Complexo Amparo.

Wernick zX ai. (1984 a) estudam os granitóides e en

claves do Complexo Granítico Socorro (Campos Neto eX ai,, 1984 a),

sob os pontos de vista petrogrãfico e geoqulmico, concluindo que

estes pertencem â uma categoria de granitóides híbridos, resultado

da mistura de magmas crustais e mantêlicos. Campos Neto tt ai.,

(1984 b) subdividem os "granitóides Socorro" da região de Bragança

Paulista em duas suítes principais: Suíte Bragança Paulista e Sul

te Salmão. Em áreas vizinhas, reconhecem ainda as Suites Catapora

e Pinhalzinho. A Suíte Bragança Paulista seria constituída de gra

nitóides-I; as demai;; possuiriam afinidades de tipo-S. Na borda

ocidental deste Complexo, Wernick tt ai. (1984 b) reconhecem que

existe passagem gradativa de granitóides charnoquíticos marginais

para granitóides normais centrais, relacionados entre si por pro

cessos ti diferenciação magmática em condições especiais.

wernick (1984 b) estuda diversas suites de granitó\i

dos doa Estados de Suo Paulo o Mi nau Curais c utiliza, ontro ou

trás, metodologias baseadas na análise morfológica de cristais de

zireão. Reconhece diversas suítes de origens crustais, mantélicas

e híbridas. Para o autor, a zoneografia dos granitóides em escala

regional sugere a presença de uma paleozona de Benioff mergulhan

do para W e uma zona de colisão continental nos arredores da Cida-

de de São Paulo. Simultaneamente, Wernick (1984 a) idealiza um mo

delo genético geral para os granitóides calco-alcalinos, caracter!

zado pela mistura de magmas básicos mantélicos, com magmas ácidos,

crustais.
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II1.2.2.1. As Unidades Geológicas

Na Região de Morungaba, eir. função dos dados apresen

taclos, podem ser reconhecidas as so<juinte:; unidades geológicas solo

res (Figura 2) :

. o Embasar.enr_o Cristalino, de idade pré-brasiliana;

. o Cor.pl.cxo Gronítico Socorro, de idades prê-brasiliana a

brasiliana; \

. o Complexo Granitico Morungaba, de idade brasiliana;

. os "corpos" araníticos de Itatiba e Jaguariúna, também de

idade brasiliana;

. como ocorrências subordinadas, seqüências sedimentarei e

magmãticas relacionadas à Bacia Sedimentar do Paraná,além

de diversos depósitos inconsolidados, referíveis conjunta

mente ao Fantrozõico.

III.2.2.1.1. O Embasamento Cristalino

Na área em apreço ocorrem, com maior ou menor fre

qüência, unidades lito-estruturais referíveis aos Complexos Meta

mórficos Amparo, Itapira e Socorro. Sem entrar em discussões mais

aprofundadas da literatura, toma-se como referência, para fins dei"

critivos, a subdivisão destes três Complexos proposta por Cavalcan

te it ai. (1979; Figura 17), conquanto em nosso mapa geral de Io

calização (Figura 2) estas unidades sejam representadas apenas como

embasamento indiferenciado.

0 Camplaxo Amparo

0 Complexo Amparo (Ebert, 1968, 1971; Wernick, 1978 a,

1978 b; Cavalcante e-f etl., 1979; Schobbennhaus F9, 1981) domina ao

Norte e ao Leste da Região de Morungaba. £ constituído essencial
mente por biotita e biotita-hornblenda-gnaisses cora estruturas fi
tadas, listadas ou bandadas, observando-se, com freqüência, dobras
intrafoliaiB disruptau. Ao texturas dominantee são as granoblástl
cas, catacl&sticas e milonlticas, amiúde recristalizadas.
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Os gnaisses são caracterizados mineralogicanente pe

Ia predominância generalizada de plagiociásio sobre nicroclinio

(Wernick, 1967). As paragêneses minerais típicas estão representa

das por oligoclásio, quartzo e microclínic, acompanhados por quan

tidades menores de biotita ou biotita e hornblenda; epidoto ê en

contrado em algumas rochas. De forma subordinada, observam-se âs

vezes acessórios importantes corto musccvita, sillimanita, grana-

da (alnandina) e diopsldio. Apatita, zircão e opacos (não identify

cados), estão geralmente presentes como acessórios menores.

São muito freqüentes intercalaçôes de biotita ô/ou

iruiscovita-xistos e gnaisses, quartzito3, quartzo-xistos, rochas cal

co-silicãticas e mármores. Tais intercalações possuem contatos

bruscos ou gradacionais. Litologias de menor expressão compreende»

gonditos, metabasitos c metaultrabasitos (Wernick, 1967, 1976 a?Ar

tur, 1980; Campanha aí ai., 1983). Os biotita-xistos e gnaisses

são relativamente mais ricos em minerais máficos, apresentando oli^

csoclãsio cãlcico, quartzo e biotita, com quantidades subordinadas

de granada, hornblenda e microclínio. Apatita, opacos e zircão são

acessórios menores. As variedades mais aluminosas podem apresentar,

além de biotita e granada, muscovita e sillinanita.

Os quartzitos apresentam quartzo e quantidades meno

res de oligoclásio cãlcico, microclínio, biotita, granada, muscovjL

ia a opacos. A mincrulocjia das rochuu calco-^ilicãticiiu ú muiu com

plexa {Wernick, 1967, 1972 c): de estruturas fitadas e bandadas,

apresentam, nos leitos claros, essencialmente andesina, quartzo e

feHspato potãssico; nos leitos escuros, predominam biotita, grana

da, hornblenda e diopsídio, com quantidades menores de epidoto,cli,

nozoizita, titanita, escapolita, caleita, alanita e opacos.

No arcabouço constituído pelas rochas descritas, tio

também comuns as ocorrências de "gnaisses anatexlticos", não fal̂

tando na literatura (e.g., Wernick, 1967, 1978 a; Artur 1980) de»

crições da evolução destes gnaisses para verdadeiros granitõides

interpretados como autóctones. Intercalaçôes menos freqüentes con

preendem gnaisses graniticos e/ou orto-gnaisses, gnaisses porfiro

blãsticos e rochas granullticas e charnoguíticas (Wernick, 1967,

1978 a; Oliveira, 1973; Fiori, 1979; Artur, 1980? Hasui U ei. 1961;
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ver porém Cavalcante o* ai., 1979 e Car.pos Neto it a.t., 1984 a).

A complexidade deste conjunto lito-estrutural pode

ser avaliada pelo reconhecimento de mais àe una dezena de associa

ções lito-estruturais, possíveis de mapeamento {Wernick, 19 78 a;Ar

tur tt ai, 1979,- Fiori ti OLÍ., 1980; Wernick • Artur, 1983). Da

mesma forma, são claras as evidências de evolução policíclica e po

lir-etaiaõrfica complexa (e.g., Wernick, 1378 a; Artur zt ai. ,1979;

Fiori zt ai., I960; wernick & Artur, 1983; Grossi sad t Barbosa,

1983; Campanha e-t aí., 1983; Campos Neto tf aí., 1984 a): as es

truturas mostram-se intensa e conplicãdamente redobradas c trans

postas e as paragêneses tánerais indicam a superposição d* condi-

ções metamórficas de grau médio sobre outras, anteriores, de mais

alto grau (facies anfibolito médio a çraiiulitoi.

O Complexo Amparo, provavelmente, formou-se durante

o Ciclo Transaznazônico e pode ser interpretado como resultante da

superposição, sobre rochas de Complexos arqueanos, de intensos pro

cessos cisalhantes que acarretaram intensa deformação (acompanhada

por recristalização e/ou neoformação ndneralógica e re-homogeneiza

ção isotópica parcial ou total) e transposição estrutural (e.g.,

Grossi Sad & Barbosa, 1983; Wernick & Artur, 1983; Hasui, 1983; Ar

tur & Wernick, 1984; ver porém Campanha Q.t dl., 1963; Campos Neto

tt ai., 1984 a). Neste sentido, segundo Wernick * Artur (1983) c

Artur ft Wernick (1984), o Complexo Amparo seria uma "unidade de t%.

trabalhamento" do Complexo Barbacena (a "associação original"), ad

mitindo-se novamente a correlação proposta por Ebert (1968, 1971).

O Complexo Itapira

0 Complexo Itapira (Ebert, 1968, 1971; Cavalcante tt

ai., 1979; Schobbennhaus F9, 1979; Campos Neto e-t ai., 1954 a) ooor

re a Oeste, Noroeste e Nordeste da região em questão. Litologica

mente, a ele correspondem xistos diversos (com muscovita e/ou bio

titã e alguma granada), quartzitos, meta-arcõsios quartzlticos,

biotita e/ou hornblenda gnaisses, migniatitos estromatítico» e £re

quentes rochas calco-silicâticas. Raramente, são encontradas len

tes com actinolita, talco e serpentina, interpretadas como leitos

dolomlticos silicificados (Ebert, 1971). As texturas observadas rutt
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rochas são grano-lepidoblãsticas, granoblástico-cataclãsticas e mi

loniticas-blastorailonlticas. Alguns conjuntos lito-estruturais do

Complexo Amparo (e.g., Wernick * Artur, 1983) devem constituir, era

realidade, unidades do Complexo Itapira, depositadas e metamorfiza

das em facies anfibolito durante o Proterozõico Médio (Cascos Neto

it at., 1984 a).

Estruturalmente, o Complexo Itapira foi definido ini_

cialnente por Ebert (1968, 1971) como um conjunto de seqüências ne

tassedimentares preservadas em estruturas sinclinais isoclinal»,cu

jos anticlinais seriam ocupados de preferência por unidades do COR

plexo Amparo. Segundo Campanha tt at., (1983), a intensa transposi^

çio estrutural e o metanorfismo que atuaram sobre os Complexos Am

paro e Itapira, igualaram muitas das suas associações litolõçjicas,

que apareceriam freqüentemente interdigitadas. O Complexo Amparo

apresentaria una fase de deformação a mais que o Complexo Itapira,

sendo, portanto, mais antigo (Fiori, 1979; Campanha e<t 9-t., 1983;

Campos Neto et ai., 1984 a).

0 Complexo Socorro

0 Complexo Socorro, em sua definição original (Soa-

res, 1976; Wernick, 1977, 1978 a, 1978 b), corresponde essência^

mente a um conjunto granítico-migmatltico incluído no Grupo Pinhal

(Wernick * Penalva, 1974), coro área de distribuição em torno de
2

5.000 km (ver Figura 1 em Fiori c-í ai., 1979). Segundo Wernick
& Penalva (1980 a, 1980 b), é de constituição muito heterogênea,in

cluindo tanto rochas granitóides como grandes extensões de rochas

do Complexo Amparo, habitualmente migmatizadas pela intensa inje

ção de material granitóide. Tais manifestações magráticas estão

colocadas no Ciclo Brasiliano (Baicaliano) e são correlacionaveis

â "Formação Serra dos Órgãos" (SP-MG) através de dados geocronoló

gicos Rb/S* e K/M(Wemick tt at., 1976, 1981).

Recentemente, a sua definição tem sido aprimorada (e.

g.r Wernick, 1984 a; Wernick tt <U., 1964 a, e, especialmente,Can

pos Neto it at., 1984 a) e separa-se atualmente aa rochas predomi

nanteriente metamórficas (Complexo Metamórfico Socorro) dos grani
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(Complexo Granitico Socorro, c£. item III.2.2.1.2).

O CctnpicKi.' iíeta«iêtjÃci- Szcciie nostra. litologicaraen

te, o predomínio de variedades gnáissicas e granulíticas, em parte

mgntatizadas. As rochas gnáissicas apresentara estruturas honogê

neas ou estromatíticas e são caracterizadas por intensa foilação

cataclástica; as texturas são granoblástico-protomiloníticas ou

blastomiloniticas (Cavalcante ztaí., 1979; Campos Neto et ttt.,

1984 a). Apreõentam colorações variadas, de róseas a cinzentas es

curas, e composições q^e variam de tonaiiticas a grar.íticas. Os mâ

ficas típicos são a biotita e a hornblenda, em geral aconpanhadas

por granada; as variedades isais isif̂ cas podem também apresentar di

ncpiroxènio. Os acessórios menores incluem apatita, zireão 'e opa

JOS não identificados. Os granulitos, que ocorrem como corpos con

cordantes alongados a lenticulares, tanbém mostram estruturas mui,

to variáveis, homogêneas ou migtnatíticas; as texturas são grano*

Diástico-xenoblástícasa a blastomilonlticas {Campos Neto e-C at.,

1984 a). Sua composição é variável, encontrando-se desde termos dio

ri ticos até graníticos.

Segurado Campos Neto e.t ai., (1084 a), este Complexo

aao tem ainda uma posição estratigráfica definida, mas pode ser fa

cilmente separado dos Complexos Amparo e Itapira pela presença ex

pressiva de rochas granulíticas, pela ausência de intercalações de

xistos, quartzitos, gonditos e meta-ultramafitos; por mostrar meta

morfismo em grau mais elevado (anfibolito alto a granuiito) e por

mexistir nas rochas do complexo estrutura pretérita anterior ã fo

Ilação cataclástica que afetou a todos cütc-s Complexos.

111,2.2,1.2. O Complexo Granitico Socorro

O Complexo Grani ti co Socorro (Kernick, 1976 a, 1978 b,

1984 a; Wernick U ai.,19BA a, 1984 b; Campos Neto et ai., 1984 a,

1984 b), corresponde a um conjunto muito diverso d« rochas grani

tôides, incluídas no Grupo Pinhal (Wernick * Penalva, 1974, 1980 a,

1980 b). Apresenta dimensões em torno de 1.700*1.800 km2 e a sua

porção Sudoeste aflore ao Leste e Sudeste da Região de Morungaba

(Figura 2). Segundo os últimos autores, os granitóides são muito
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variáveis quanto à sua coloração, granulação, estrutura e textura.

Sua composição varia de quartzo-diorítica até granítica (3a); lg

calmente, são observadas variedades sieníticas e quartzo-sieníticas.

Pegmatitos, aplitos e granitõides-põrfiros estão sempre presentes.

Os mesmos autores discriminam os seguintes tipos de rochas grani,

tóides:

. g\anÁ.tõidzi pct^iõ-iác*, com variedades leuco a hololeucocrâ

>> ticas.e estruturas maciças ou folia

das. A composição ê predominantemente granítica (3b; ver po

rém Kerr.ick, 1594 a). Apresentam ntegacristais centimétricos

de feldspato potássico {mais raramente plagioclâsio) em ma

triz quartzo-diorítica a granítica de textura hipautomõrfica

granular. Cs r.áficos estão representados principalmente por

biotita, ãs vezes acompanhada por hornblenda.

i e.>':j.Í3\anuíc\<ii, cora estruturas geralmente naci.

ças o composição modal quartzo-

diorítica a granítica. Apresentam texturas que passam de hî

pautotrtõrfica a pan-xenonórfica gr^nuicr com o aumento da re

lação feldspato potássico/plagioclásio. O tnãfico essencial

tarbén é a bictita, menos frequcr.tezr.2nte acompanhada por

hornblenda. Algunas variedades são muito ricas em quartzo,

que chega a aparecer como tr&qac .-is tal de formas arredonda

das.

gx&nitcidzi pÕ\ii-xo4, que ocorr&rr, isolados, como corpos oe-no

res e diques. Apresentam geralmente

fenocristais de quartzo, feldspato potássico e plagioclâsio

em quantidades variáveis; mais raramente são observados fenO

cristais de minerais mãficos (e.g., biotita). A matriz á afa

nítica ou faneritica fina a muito fina.

aptítica* e piQmatlticai, predominantemente

quartzo-feldspãticas>

são muito variáveis quanto à sua formo, estrutura, contatos

e dimensões (ver Pigura 4 de Wernick i Penalv*, 1960 b ) .

Vários trabalhos preliminares permitiram algumas in
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terpretações das características oredominantes no Grupo Pinhal, e,

por extensão, no Complexo Granitico Socorro. Wernick t Penalva

(I960 a, 1980 b) sugere» que os granitoldes representa» aegaáiípi.

ros magmãticos, com extensas auréolas migmatiticas, fornados pelo

conjunto de várias intrusões polidiapiricas no Ciclo Brasiliano. A

origem dos magmas granitõides estaria na"base da crosta siálica e

o seu mecanismo de ascensão seria ligado â "canais térmicos" rela

cionados à diversas zonas da ruptura (e.g., Figuras 12 e 13 de tier

nick ft Penalva, 1980 b). Durante a sua ascensão, lenta, tais mas-

sas magmâticas estariam sujeitas a diversos processos petrogcoiti

cos, que incluiriam cristalixação fracionada, assimilação de mate

rial círcunvizinho, recristalizaçãó sob condições de fluxo plâsti^

co, remobilização, met;ssonuitismo potãssico e sõdico e vários ou

tros.

Este modelo tear. sido sucessivamente revisto e reaâag

tado (Wernick, 1992 a, 1982 b, 1983, 1984 a, 1984 b; Wernick Uai.,

1984 a, 1984 b; Campos Neto tt a.1., 1984 a, 1984 b). Atualmente,

já são reconhecidas diversas suítes, com características petrogrâ-

ficas e geoquímicas próprias que indicam que o Complexo é const!

tuído por granitóides derivados de rochas ígneas e/ou metassedinen

tares. Segundo Wernick tt ai.,(1984 b), existem transições entre

granitóides porfirõides do Complexo (particularmente em sua porção

ocidental) e rochas charnoquiticas. _

III.2.2.1.3. 0 Complexo de Morungaba

0 Complexo de Morungaba, ocu.ja a porção central da

Região de Morungaba (Figura 2) e foi mapeado e estudado em detalhe

por Wernick (1972 a, 1972 b)i Wernick t Fernandes (1972) e Wernick

tt ai., (1976 a, 1981), sendo então tido orno parte integrante do

Complexo Socorro. Recentemente, foi em parte reestudado por ffer

nick (1982 a, 1982 b, 1983, 1964 a) e Campos Neto U U., U984 a).

A ssguir apresenta-se um resumo de suas características princl

pais, baseado principalmente no trabalho de Wernick (1972 b).

A forma do Complexo permite subdividi-lo em' três

partes principais. A primeira, ao Sul, ó de forma grosseiramente
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retangular. A segunda, ao Norte, cora forma de paralelograsto, ê se

parada da primeira por uma faixa gnáissica denominada de "Itntt

grtã.-L*&ica de Joaquim E^Zdie". A terceira, con forma lenticular «pro

jeta-se, com direção KE, a partir da extremidade Nordeste do Com

plexo (Figura 2). No total, as areas de exposição das rochas gram

toldes cobrem perto <!•• 330 km .

A orientação geral do Cor.nlexo ê grosseiramente con

cordante com os padrões estruturais regionais, de direção preferei»

ciai N-NE. Os contatos das rochas granitõides con as encaixantes

são, em grande parte, de natureza tectônica, particularmente os

ocidentais e os setentrionais. São diferenciados, con base ero cri

têrios puramente geclógicos, cois grupos de rochas granitõides (pa

ra localização, ver Figura 2):

. $xa.n.4,t.õide.± cem vzça.cKiteii.4 dz KiCLQClZtiio, subdivididos en

variedades deno

ninadas de "porfiroblâsticas", "micro-porfiroblásticas" e

"de transição" entre os tipos anteriores;

. gianitcide.* tqu4.ijxa.nulatt&, por sua vez subdivididos em va-

riedades "róseas", "cinzentas",*

"dois feldspatos" e "mesocráticas" (com mais de 10% de nine

rais mãficos). —

A maioria das variedades oquigranulares apresenta e£

truturas maciças; as que contêm negacristais podem ser maciças ou

foliadas.

A análise petrogrãflca modal demonstra que

nam os granitos 3b (Streckeisen, 1976}. Mineralogicaaente, são ti

pi ficados pela presença de microclínio, plagioclásio (geralmente

ollgoclásio) e quartzo; biotita, o máfico principal, e acompanhada

por hornblenda nos tipos diorlticos e/ou granodiortticos. Os aces

sórios compreendem, principalmente, titanita, alanita, rauscovita,

apatita, zircão e opacos não identificados.

0 citado autor entende que as variedades "roscas",

"cinzentas", a "dois feldspatos" e "micro-porfiroblásticas" repre

sentam intrusões pôs-tectônicas. As variedades "tnicro-porfiroblá»-
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tieas" seriam produto de feldspatizaçáo local de grarvitõides "cin-

zentos". Em contraste, as variedades "mesocráticas", "porfiroblâs

tieas" e "de transição" representariam intrusões tardi-tectônicas,

afetadas por uma feldspatização regional progressiva que» atuando

sobre os tipos "mesocráticos", culminaria C O B a geração das rochas

"de transição"; as variedades "porfiroòiásticas" compreenderiam,

neste esquema, um estágio intermediário.

A feldspatização regional, posterior à gnaissifica

çâo apresentada pelas rochas portadoras de megacristais, seria sî

jaultãnea ou posterior às fases finais dos dobramentos regionais

e anterior âs intrusões pôs-tectõhicas. A feldspatização de cará

ter mais local antecede as deformações põs-cristalinas e as intru

soes dos granitóidos-pórfires e aplitos.

A análise preliiainar de características do estado es

trutural dos felds^itos potássicos ÍWurnick * Fernandes, 1972),rea

ii2adas por via óptica, mostrais tricl m i cidades baixas a

altas, supostamente condicionadas pelos fenôaenos metassomãticos.

Mais recentemente, reavaliando dados anteriores, Wer

nick (1982 a, 1982 b, 1983, 1984 a, 1384 bí exclui os processos me

tassomáticos como mecanismos genéticos de naior importância e adiai

te que os granitóides do Complexo de Morungaba têm origem magnátl-

ca, através da mistura de magnas siãlicos e mantélicos. Campos Me

to tt at., (1984 a) mapeian algumas facies porfirõides e equigranu

lares que afloram na folha de Bragança Paulista e as posicionam

nos estágios sin-oroyénico tardio a pcs-orogénico do Ciclo Brasi-

liano.

III.2.2.1.4. Os "corpos" de Itatiba e Jáguariuna

i

Estes dois "corpos" localizam-se, respectivamente,

ao Sul e ao Nordeste do Complexo de Morungaba (Figura 2). São ain

da pouco conhecidos; uiiia rápida caracterização é encontrada em Wer

nick (1967, 1972 bi.

O "corpo" de Itatiba é constituído por granitóides
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apresenta essencialmente variedades com megacristais.

J.M.V. Coutinho (inédito) conecta o "corpo" de Itat̂ L

ba com o Complexo de Morungaba, mapeando ainda alguns outros "cor

pos" menores indistintos (Figura 2).

III.2.2.1.5. As Rochas Fanerozôicas

Compreendem rochas sedimentares c raagmãticas-relacio

nadas ã Bacia Sedimentar do Paraná e sedimentos recentes.

As rochas sedimentarei estão representadas pelo Gru

po Tubarão, sob a forma de argilitos, siltitos e raros conglomera

dos flúvio-glaciais da Formação Itararé (Landim, 1976, apud Wernidc,

1972 b ) . As rochas magmáticas são basálticas e ocorrem como sills

e diques; foram caracterizadas e descritas por Wernick (1967) .

Os sedimentos recentes, do Neoceno, são de ocorrên

cia relativamente freqüente, em particular ao longo do vale do rio

Jaguari, onde capeiam as rochas cristalinas situadas em cotas infe

riores a 700 m (Wernick, 196 7). Estudos mais pormenorizados destes

depósitos devem-se, sobretudo, a Penalva (1964), Christofoletti e

Queiroz Neto (1966), Melfi e-C ai., (1966), Carvalho &t ai., (1967)

e Fúlfaro A Suquio (1968). São sedimentos pouco consolidados, com-

as estruturas sedimentares pobremente desenvolvidas. Consistem de

argilas, areias e cascalhos e normalmente são isolados das rochas

subjacentes por linhas de seixos e cascalheiras.

A estes, somam-se os aluviões observados ao longo das

drenagens atuais (Wernick, 1967), mostrando constituição semelhan .

te e rápidas variações faciológicas laterais e verticais.

III.3. ASPECTOS FISIOGRAFICOS E GEOMORFOLOGICOS

Na Região de Morungaba, o clima é sub-tropical, ca

racterizado pela alternância de duas estações bem definidas, com

uma época seca, de abril a setembro e outra, chuvosa, no intervalo

entre os meses de outubro e março. As médias pluviométricas situam



.46.

-se entre 1300 e 14üu min anuais. Em termos de ualanço hídrico,apre

senta um leve desequilíbrio negativo (Instituto Brasileiro do Café,

1973).

Na área de predomínio de rochas granitõides, a vege-

tação tornou-se rala devido ao desmatan.éhto, havendo amplo predomí

nio de capoeiras e pastos; apenas ao longo dos vales são encontra

das áreas reduzidas de mata. São poucos os locais que ainda nos

tram floresta mesófila; algumas áreas estão cobertas por reflores_

tamento (íucatijptui).

A ob-izivação da topo^Ka^ia, com auxílio da folha Va

linhos, em escala 1: 50.000 (ver Anexo [I), mostra, como regra qua

se geral/ que as rochas yranitóides se destacam no relevo, ficando

claramente marcados os contatos externos do Complexo; as observa

ções de campo confirmam plenamente esta característica. Nota-se,po

rém, que a influência maior é devida aos contatos tectônicos; nas

áreas onde os contatos intrusivos são predominantes, os contrastes

de relevo são menos acentuados.

O principal acidente topográfico na parte Sul do Com

plexo de Morungaba é a Serra de Atibaia, grosseiramente orientada

segundo SW-NE. Apresenta cotas máximas da ordem de 950 m e declivJL

dades (razão entre diferença de cota e unidade planimétrica) que

atingem valores entre 0,25 e 0,30 na sua vertente oriental. Partin

do-se da Serra de Atibaia para W encontram-se, sucessivamente, as

Serras dos Lopes, do Morro Grande e dos Cocais; esta última, limi

te ocidental do Complexo, apresenta disposição arqueada, curvando-

se gradualmente para SE em sua extremidade meridional.

Na parte Centro-Leste do Complexo, as elevações que

constituem a Serra das Cabras atingem cotas em torno de 1.050 m.

Esta serra, fortemente arqueada, é um exemplo marcado de assime

tria, de tal maneira que o seu limite orientai (também limite do

Complexo)apresenta vertentes muito abruptas, com declividades que

ultrapassam 0,30, enquanto que a parte interna do arco, voltada pa

ra as rochas menos resistentes que compõem, para W, a lente gnáit»

sica de Joaquim Egídio, mostra declividades muito menores.

As cotas mais elevadas do Complexo sáo encontradas
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nos seus extremos Norte e Nordeste, atingindo 1.100 m no Alto da

Areia Branca, acidente que se dispõe orientado grosseiramente se

gundo SWW-NEE.

As áreas de ocorrência predominante de rochas do em

basamento (geralmente gnãissicas) situadas* no interior do Complexo,

caracterizam-se por apresentar morros em geral mais simétricos,que

raramente ultrapassam cotas de 800 m e declividades de 0,1.

Em diversos locais são observados ainda pequenos mor

rotes simétricos, alongados, sustentados por veios de quartzo, fai_

xas miloníticas, ou por rochas de digne.

As diversas serras apresentam-se, freqüentemente cora

os topos nivelados e, quando observadas em conjunto (ver Anexos I

e II), nota-se o aumento gradual das cotas em direção ENE, fato jâ

descrito na região e vizinhança por diversos autores (e.g., Almeî

da, 1964).

Os a^toiamtnta -en &.itu. são observados tanto nos to

pos dos morros, como nas partes superiores das vertentes, onde ocor

rem (particularmente ao Sul) sob a forma de extensos lajotões. ETU

sua grande maioria porém, os afloramentos visitados correspondem a

blocos de formas e dimensões variáveis, concentrados, principalmen

te, nas partes superiores das vertentes, onde repousam sobre solo*

arenoso, imaturo. A paisagem é, assim, tipicamente granltica. Os

melhores afloramentos com rochas frescas são observáveis ao i longo

das principais rodovias (SP-65 e SP-360), em pequenas pedreiras Io

calizadas (dedicadas à produção de lajes e blocos) ou em pedreiras

de maior porte (dedicadas ã produção de brita ou blocos para expor

tação).

A diznagtm na área em questão é realizada, principal

mente, pelos rios Atibaia, Jaguari e seus afluentes (ver Anexo II).

Estes dois rios cortam o Complexo transversalmente, nas cotas de

610 e 640 m a jusante e 700 e 740 ir. a montante. Nas áreas de doroi.

nio dos granitóides, a rede de drenagem desenha padrões sub-parale

los a sub-retangulares, com disposição N-S predominante; padrões

dendriticos desenvolvem-*se apenas em afluentes muito pequenos, de

3* ou 4? ordens. Nas áreas de predomínio dar rochas do embasamento,
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a drenagem é sub-dendrltica a sub-retangular.

Vale .. pena ressaltar a elevada densidade de drena

gem na lente gnáissica de Joaquim Egidio, que, com sua forma alon-

gada e rebaixamento topográfico em relação aos granitóides circun

vizinhos, constitui uma verdadeira "subr-bacia" hidrográfica.

Nas zonas marginais do Complexo, os contatos com as

rochas encaixantes são marcados com boa aproximação pelos traços

de drenagem (e.g., ao Norteie Sudeste, ver Anexo II). Para Sul, os

cursos de água periféricos desenvolvem padrões anelares centrlfu

gos muito típicos.

No interior do Complexo, os traços de drenagem mais

extensos e lineares ocupam, normalmente, os vales mais fechados e

simétricos, que correspondem ã linhas de falhas e/ou fraturas. Os

vales mais amplos contêm, por vezes, rochas do embasamento expos

tas nas partes inferiores das vertentes; nestes casos, o contato

destas com as rochas granitôides é normalmente marcado por uma le

ve inflexão no perfil da vertente.

A disposição dos elementos do relevo na região — cons

tituinte da Zona Cristalina do Norte (Almeida, 1964), posteriormen

te desmembrada em Zona do Planalto de Jundiai e Serrania de Lin

dóia por Ponçano tt ai. (1981) — indica que os fatores geomorfo

genéticos principais estão relacionados ao progressivo recuo da

borda oriental da Bacia Sedimentar do Paraná (Almeida, 1964). Est*

recuo é explicado pela epeirogênese positiva que a região vem expe

rintentando, acarretando, assim, a exposição de antigas superfícies

de erosão, como a de Itaguá (Almeida, 1964). Tal superfície, de

idade mínima carbonizara, seria responsável pelo nivelamento topo

gráfico observado na região e vizinhanças, com Iftve gradient* posi

tivo em direção E-ENE. Efeitos semelhantes são observados em gran

de parte da borda E da Bacia (e.g., Wernick, 1967; Artur, 1980).

Segundo Almeida (1964), a origem das formas topográ

ficas maiores desta região e vizinhanças devem ser associadas,

principalmente, às deformações pôs-cretácias, à superinposição d*

uma drenagem pretérita a partir da cobertura paleocólca da superfl

cie Itaguâ e ao entalhe, por erosão diferencial, das estruturas



.49,

precambrianas expostas nesta superfície.

II1.4. DADOS GEOCRONOLOGICOS DE GRANITÕIDES BRASILIANOS DAS RE-

GIÕES SUL E SUDESTE BRASILEIRAS

O número de dados geocronolõgicos existentes para os

granitóides brasilianos destas regiões ê ainda reduzido, mas jã

possibilitou diversas interpretações. A titulo de comparação, apre

senta-se a seguir algumas destas sínteses preliminares.

i

No Grupo Acungui, Estado de São Paulo, Cordani & Ka

washita (1971), através de estudos pelo método Rb/Si, conseguem dis

criminar uma fase tardi-tectõnica (610 m.a.) e outra, pÔs-tectõni-

ca principal, err. torno de 540 m.a., para as intrusões graniticas

ali presentes. Hasui & Hama (1972) e Hasui Í1973), analisando &1

guns granitóides intrusivos no Grupo São Roque, pelo método K/A*,

classificam as rochas intrusivas em sin-tectônicas para-autóctones

(645 m.a.), tardi- a põs-tectônicas (605 m.a.) e tipicamente pós-

tectõnicas (560 m.a.).

Na região limítrofe entre os Estados de Minas Gerais

e Rio de Janeiro, Cordani tt ai., (1973), dispondo de dados K/A*,

Rb/Sx e U/?b, determinam na "Formação Serra dos Órgãos" (ver item

III.2.2) uma idade de 620 m.a. para os "gnaisses sin-tectônicos"; "

as intrusões pós-tectônicas teriam idades em torno de 550 m.a.. Re

conhecem ainda um amplo intervalo de tempo, da ordem de 50 m.a.,

representativo do resfriamento e soerguimento regionais.

Já no Estado do Paraná, na região compreendida pela

folha Curitiba (DNPM, 1: 1.000.000), Cordani (1974) delimita uma

fase sin-tectônica principal (650 m.a.), outra tardi-tectôníca (605

m.a.) e, uma derradeira, põs-tectõnica (540 m.a.)"; soerguiroento e

resfriamento regionais limitar-se-iam ao intervalo entre 500 e 450

m.a.

Mais recentemente, Sartori (1978), analisando os da

dos K/A/t e Rb/S/i do Complexo São Sepó (RS), conjuntamente coro os

existentes para o Sudeste brasileiro, propõe limites gerais para

toda a "Região Orogênica do Sudeste" (termo equivalente ao "Cintu
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rão Orogonético Ribeira", proposto por Almeida c-É ai., 1973).

Os dados obtidos e as interpretações propostas são

apresentados, de forma resumida, no quadro da Figura 3. Observa-se

a falta de consenso entre os vários pesquisadores, particularmente

no que se refere ao posicionamento relativo entre as fases tarai-

e sin-tectônica. Sartori & Ruegg (1979) estendem, posteriormente,

a fase sin-tectõnica para o limite inferior de aproximadamente 700

m.a.. Mais recentemente, Jost et ai., (1984) interpretam novos da

dos para a parte oriental dos Escudo. Sul-Riograndense e estabelecem

novos limites para esta região, admitindo uma fase sin-tectônica

(700 - 630 m.a.), una fase transiçional precoce (630 - 580 m.a.),

uma transiçional tardia (580 - 570 m.a.) e uma pôs-tectônica, com

aproximadamente 570 m.a.; mantêm os limites estabelecidos por Sar

tori (1978) e Sartori & Ruegg (1979} para a região ocidental d&que

le escudo.

Desta forma, não existe, aparentemente, sincronismo

na colocação dos corpos granitóides brasilianos das regiões Sul e

Sudeste brasileiras (Sartori, 1978). As tentativas de definição

cronológica dos pulsos magmáticos parecem ainda prematuras, ja que

é insuficiente a quantidade de dados geológicos, petrográficos e

até geocronológicos, para avaliar corretamente a história evoluti

va das rochas granitóides no seu contexto geotectônico.

For outro lado, ê evidente que as classificações dos

granitóides em sin-, tardi- e põs-tectónicos são ainda feitas con

poucos fundamentos de tipo geológico e estrutural.
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«so-

figwra 3. Quadro Ilustrativo <U evolução tawporal cio magnatlano gran»tóid« par*
a> r*9lÕM Sul • SudMt* braallatras durante o Svento Brasiliano.



CAPITULO IV

ASPECTOS GEOLÓGICOS E PETROGRAFICOS DO COMPLEXO DE MORUNGABA

O Complexo de Morungaba é constituído por grande nú-

mero de facies granitõides e, de /forma subordinada, por intercala

ções de rochas do embasamento. Neste capítulo, são descritas as

principais características geológicas e algumas petrográficas dos

granitõides, seguido por uma breve caracterização das rochas meta

môrficas do embasamento.

IV. 1. AS FACIES GRAMTCIDES

As facies que compõem o Complexo Intrusivo de Morun

gaba são principalmente rochas granitóides (Streckeisen, 1976) e

raras rochas dioríticas.

As facies diferenciadas foram divididas em dois gran

des grupos, o das e.quÁ.gA.anuíaA.e.4 e o das •Lne.qu.iQA.anulaie.ò, cada

qual com várias outras subdivisões (ver no item II. 1.3. os crité

rios para a definição de facies petrográficas). São reconhecidas,

no total, ti*.nta e uma variedades distintas, cuja nomenclatura é

apresentada na Tabela III.

Entro os granitõides cquiyranulares, são caracteriza

dos melagranitÓides de granulações finas e grossas, granitóides a

"dois feldspatos" de granulações médias a grossas, variedades rõ

seas, brancas e cinzentas de granulaçòos finas a médias e ainda

granitóides-pórfiros. Conto se observa (ver também Tabela IV), es

tâo igualmente incluídas neste grupo algumas facies inequigranula

res (e.g., granitóides a "dois feldspatos" rcseos grossds III e

granitóides-pórfiros) , justificando-se tal procedimento pela ínti-

ma associação destas rochas com os tipos equigranuiares. Os granjL
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tõides inequigranulares reúnem, por sua vez, rochas predominante-

mente porfirlticas, com granulações médias a grossas.

Na Tabela IV, são destacadas as principais carecte

rlsticas macroscópicas de cada uma destas facies, bem como a sua

classificação petrogrâfica (Streckeisen/ 1976; ver também Capitulo

V).

Orientação estrutural \

Na maioria das vezes, os granitóides mapeados pos

suem estruturas maciças; os tipos orientados são poucos (cf. Tabe

Ia IV). São tipicamente orientados alguns granitõides a "dois folds

patos" (os cinzentos I e II, os rôseos grossos III e os "orienta

dos") e os porfiriticos orientados I. Nos demais tipos, observam-

se estruturas orientadas apenas localmente, como nas zonas de con

tato ou nos locais onde os granitóides contêm abundantes enclaves

orientados (e.g., Figura 4). Algums rochas de dique também mostram

orientação.

As estruturas mais freqüentemente observadas são as

planares (foliação), devidas, sobretudo, à disposição de feldspato

potássico e minerais máficos. Lineações são observadas ocasionalnsn

te nas rochas porfiríticas e em alguns tipos equigr anulares, defjl

nidas, no primeiro caso, pela orientação de megacristais de feld£

pato potássico e, no segundo, pela distribuição de enclaves. As

atitudes das estruturas foram medidas apenas em alguns casos, por-

que a maioria dos afloramentos ê constituída de blocos que prova-

velmente sofreram movimentação.

Nas facies porfiriticas e nas a "dois feldspatos" dn

zenta II e orientada, dominam as foliações com direções NE, concor

dantes com os padrões do embasamento vizinho e com os de zonas de

cisalhamento importantes (ver Figura 10 e Anexo I). Os granitõides

a "dois feldspatos* róseos grossos III apresentam, por sua vez, di

reções preferenciais N-S; nos cinzentos I, não foi possível estabe

lecer nenhum padrão mais definido, observando-se apenas a acentua

çao da foliação com a proximidade dos seus contatos com o embasg

mento. As foliações nas rochas de dique, quando presentes, são, apa
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rentemente, paralelas aos seus contatos laterais.

Outras estruturas, de origem secundária, associam-**

à zonas de falhas e fraturas e serão comentadas posteriormente.

Enclaves a Segregações

São observados com freqüência em várias das facies

mapeadas. \

Os enclaves (Didier, 1973) são divididos neste traba

lho em quatro tipos principais: os xtnoltta, os enclaves alonga

do-i, os m ;c\O2\anuta.fie.i <L&CUA.OA e os

Os xe.ncZ-i.tci são enclaves das rochas do embasamento

e encontram-se concentrados nas zonas marginais dos granitóides;se

rão, portanto, comentados no item que versa sobre os contatos des

tes com as rochas do einbasamento.

Os tn.cla.vzt> alongado* caracterizam-se pela sua for

ma eliptica a alongada quando observados em secção, o que sugere

uma forma tridimensional oblata. Suas dimensões são em geral centi

métricas, e os contatos com as encaixantes são mais ou menos brus-

cos. Mineralogicamente, predomina a biotita; plagioclãsio é mais

raro. Estes enclaves são encontrados, amiúde, nas variedades porfi^

riticas e em várias facies a "dois feldspatos" (cinzentas 1, II, ró

Beas grossas III e t c ) . Nas facies porfiriticas, os enclaves apre

sentam freqüentemente megacristais de feldspato potássico (e.g.,

Figura 5) morfologicamente semelhantes aos encontrados nas rochas.

Conjuntos de enclaves alongados, junto coro "schlieren" e xenólitos

são por vezes encontrados como "enxames" nas zonas de contato com

o embasamento.

Os inclavto miciogn.anula.Mi tàcuioA possuem colora

ção cinzenta média a muito escura, granuiação fina a formas arre

dondadas a ovaladas ou algo mais Irregulares. Suas dinensões va

riam de centimâtricas a decixnétricas e OB contatos con as rochas

hospedeiras são bruscos ou irregulares. Macroícopicamente, desta

ca-se a biotita. Estes enclaves são encontrados nas facies a "dois
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Tab*!» IV Características nacroscôpicat da» Facias

Melagranitóidea

I) Granitôidec Equigranularas

l« -••«•?* Í

GranitSides holcleucoarãtiooe a leucocrãticoe de granulação

* * • ' « •» * • ' f

Granitôidee hololeucocrãticoe a leucocrát-iaos de granulação media

• • • < • • ! *

Granitôides hololeucocrãticoa de granulação media

a "«at»

ê "ff rtt#«ft* ' •

• • # • •

«é« a
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Tabela IV (continuação)

** a midi*

• • < • • t « « n i n i j

Granitõides leucocrãtiaos da graitulação fina

Granxto-ídes hololeucrocrãtioo» de gr anulação fina

I I ) Granitoid**

I
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Figura 4. Cor.-unto de enclaves microgranularas escuros ovalados a

irregulares, em parte alongados a orientados, em granitóides branco.

Proximidades do afloranento 375 (Serra de Atibaia; para localização,

ver Anexo II) .

Figura 5. Enclave alongado rico on negacriatai* d» faldspato potás

•ico, em çranitóide porfiritico maciço. Afloramento 9? (proximWada»

4o rio Jaguari).
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feldspatos" manchada, nas variedades cinzentas, rôseo-acinzentadas,

brancas (associadas às cinzentas) e, ocasionalmente, nas facies por

firíticas. Em vários locais aparecem pequenos "enxames" destes en

claves, evidenciando nítida orientação (e.g., Figura 4).

Observações detalhadas, particularmente de enclaves

encontrados em granitóides brancos (associados aoz cinzentos) mos_

trara extremas variações toxturais e estruturais (e.g., Figura 6).

Verifica-se a presença de enclaves aparentemente inalterados ao Ia

do de outros intensamente transformados e assimilados. No primeiro

caso, ao redor dos enclaves nota-se, por vezes, leve diminuição na

granulação da rocha encaixante, uma característica por outra parte

geral dos granitóides nas áreas de abundância destas inclusões. No

segundo caso, a presença pretérita dos enclaves só fica evidencia

da por "manchas" de um granitóide mais cinzento, com contatos nltî

dos com a encaixante.

Muitos enclaves mostram-se zonados, com uma zona in

terna menos transformada, rodeada por uma zona externa centimétri^

ca a decimétrica (raramente métrica), aparentemente híbrida, cons-

tituída por granitóides cinzentos com ou sem muscovita (e.g., Figu

ras 6 e 7). Em alguns locais definem-se duas ou até três destas zo

nas "híbridas", grosseiramente concêntricas, de tal forma que as

zonas externas são sempre mais félsicas que as mais internas; os

contatos entre estas zonas são, em geral, bruscos e nítidos, iíma"

lando, por vezes, a presença de "enclaves duplos". Os sinais de

transformação são marcados nos enclaves menos assimilados sobretu-

do pela recristalização (?) de biotita, que aparece como pequenos

agregados "fenocristalinos" laminares; nos casos extremos (e.g.,Fl

gura 7), o núcleo dos enclaves transformados aparece com leve a£

pecto "xistoso", dado pelo aumento na quantidade de biotita "recris

talizada".

Os tncla.ve.6 m4.CA.ogn.anu.laA.zo CICLKOÒ possuem coloração

esbranquiçada e granulação fina a média. Apresentam formas arredon

dadas a pouco elipsoidais e suas dimensões raramente excedem 4,0

cm. A textura é granular e observa-se plagioclásio predominante e

biotita subordinada. Os contatos com as rochas hospedeiras são sem

pre nítidos. Ocorrem exclusivamente nas facies a "dois feldspatos*



.62.

Figura 6. tncl.iv..:. .T.icrcjr.-inulaitt escuros com vários ustá«;lot de

assimilação dentre cie granitóidc branco pencilhado lev»); observar

tanbán glomérulcs mâficos dispersos. As zonas híbridas (pontilhaéo

de densidade intermediária) constituem-se de granitôidee cinzento*.

Afloramento 37E (Serra de Atibaiaj .

Figura 7. Enclave microgranulír escuro intensamente transiornado,

com borda de reação, em granitóide branco. O núcl»o • d« aspacto

"slstoao" • muito rico u» oiotita. ftflorjmento 37& (Serra cie Al»

bala).
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róseas grossas II e III, sendo metis abundantes nas últimas.

As AcgtejaLçõe-s estão representadas por concentra

ções de biotita, às vezes acompanhada por plagioclásio (subordina

do) . Correspondem em parte ã estrutura "schlieren" de Mehnert (1971).

São de formas alongadas c irregulares e de, dimensões centimetricas

a decimétricas. Os contatos com as encaixantes nas proximidades de

seus contatos com o embasamento ou com melagranitõides; são também

abundantes nos tipos porfiríticos. A maioria das segregações mos_

tra estruturas internas fortemente orientadas (e.g.. Figura 8).

Aplitos e Pegmatites •'
i

Tais rochas, encontradas em quantidades sempre muito

subordinadas, são freqüentes em algumas facies.

Normalmente constituem veios o/ou pequenos diques;

suas extensões são decireétricas a métricas e as espessuras centime

tricas a decimétricas (em alguns aplitos). Os pegmatitos apresen

tam-se também como concentrações muito irregulares (bolsões) de dî

raensões centimétricas. Em alguns locais, aplitos e pegmatitos es

tão estreitamente associados e, nestes casos, os primeiros contêm

núcleos lenticulares dos últimos.

Os pe.gmat.itci são de mineralogia simples: ao lado de

quartzo e feldspato potássico, contêm alguma muscovita e pirita;

biotita é mais rara. Suas granulações variam de grossas a muito

grossas e os contatos com as encaixantes são bruscos a levemente

difusos. Mostram, como característica mais marcante, nítido zone a

men to mineralógico e textural (Figura 9 ) : observa-se, imediatamen

te junto ao contato, uma zona milimétrica a centimétrica com inter

crescimento gráfico que passa, de forma mais ou menos difusa, para

uma zona intermediária feldspática, dentro da qual tem-se um nu

cleo de quartzo, com ou sem muscovita e/ou pirita e/ou biotita. Os

granitóides encaixantes mostram, com freqüência, maior abundância

de biotita nas proximidades dos contatos com os veios (em especial

os tipos róseos hololeucocráticos).

As manifestações pegmatóides, abundantes nos grani^
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Figura 8. Scr.-'.rcn - i .o t í t icc (a> o -;ncla'/c- alongado (b) «n
tolde a "do.s le lcsp tos" clnzonio I . Er a, ex i s te boa quantidade
dft plagioclás io . .-rcximidades do af lorar-intc 12 (SP-65) .

Figura 9. zor.oa.T.eruo or. sc'jie^a^io psgrr^icói-Je. Observar a s«qüôn
c i a núcleo - beroa: quartzo (c) •m-jscovif i [d, : £eiãsp-ato p o t á í í i c o &',

« lntcrcrí.?nci(f. to •)r»! .ofírico i j ) . or/iriitói J-; r ó t e o f . o l c l o u c o c r á t i

co; cercanids 'i'< uílor-w.ento JO2-Ü (prices \o-, C o c a i s ) .
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tóides-põrfiros i, estão também presentes em granitôides a "dois

feláspatos" róseos médios e grossos I e II e em granitôides rôseos

hololeucocrãticos; são raros nos granitóides porfirlticos maciços.

Nos granitõides-põrfiros I ocorrem, amiüde, de forma disseminada,

como bolsões irregulares "micro-peginatóides" (com granulação média

a grossa), em parte com cavidades miarolitièas. A quantidade de pi

rita, em geral maior nos pegmatitos encontrados nos pórfiros, dimi

nui progressivamente nos observados nas rochas mais máficas.

Os apíiioi essencialmente quartzo-feldspáticos',apre
sentam colorações rosadas, esbranquiçadas ou cinzentas claras. Os
contatos com as encaixantes são em geral rotos e bruscos; alguns
estão deformados, aparecendo com os contatos dobrados, com morfoIo
gia de "diques sin-plutônicos" (Pitcher e aerger, 19 72). Em geral,
os aplitos ocorrem nai nicr.mas facius om quu ocorrem os pcgmatiLuu.
Nas rochas porfiriticas, aplitos são observados em maior abundân
cia nas proximidades dos contatos com os granitõides equigranula-
res, dos quais são provavelmente uma fase pré- a sin* intrusiva (e.
g. , .'igura 11) .

Aplitos ou pegmatitos não foram observados nos grani

tôides a "dois feláspatos" (cinzentos I, II, róseos grossos III,

orientados), nos granitõides "manchados" (exceto róseos), nos cin

zentos mosqueados, nos melagranitôides e nos porfirlticos orienta-

dos.

Outros Valos

Além dos veios de quartzo claramente associados ã

tectônica rúptil {ver item IV.5), ressalta-se a presença de veio»

milimétricos de quartzo com mo lib de.n<Lta, preenchendo fraturas vir

tuais das facies cinzentas hololeucocraticas de granulações fina

e média.

IV.2. AS UNIDADES MAPEADAS; ASSOCIAÇÕES DE FACIES

São reconhecidas vinti t uma associações de facies,

agrupadas conforme o seguinte esquema: melagranitoldes (1 associa



.66.

ção), granitóides a "dois feldspatos" (8 associações), róseos (3
associações), rôseo-acinzentados (2 associações), cinzentos (2 as
soclações), granitõides-põrfiros (2 associações) e granitóides por
firíticos (3 associações). Algumas características principais des
tas associações são resumidas na Tabela, V; por motivos de ordem
prática, são subdivididas, geograficamente, em associações ao Sul
(I), ao Leste (II' c ac Norte/Nordeste (III) da lente gnaissica de
Joaquim Egldio. A distribuição das diferentes associações é apre-
sentada na Figura 10 (mapa geológico simplificado) e no tom I (ma
pa geológico 1: 50.000).

Associações ao Sul da lente ;nálsslca de Joaquim Egidlo

Nesta área, as associações mapeadas distribuem-se de

forma grosseiramente zonada. As únicas rochas que, aparentemente,

fogem a este padrão são as componentes das associações cinzenta I,

rôseo-acinzentada I e, em parte, a dos melagranitõides; todas es_

tão concentradas de forma preferencial a Leste. Os melagranltoldes

dispõem-se como "manchas" localizadas, em maior numero, junto aos

contatos não tectônicos do Complexo; em geral estão separados dos

granitóides a "dois feldspatos" (róseos e cinzentos) por zonas on

de ocorrem granitóides a "dois feldspatos" manchados.

A disposição dos demais granitõides mostra uma

da seqüência zonada. Os granitóides a "dois feldspatos" róseos gros

sos III encontram-se rodeados por granitóides da associação rôsea

I; externamente a esta, distribuem-se os tipos a "dois feldspatos"

róseos da associação II que, por sua vez, são envolvidos ora pelos

tipos a "dois feldspatos" cinzentos I (ao N, NE e SE), ora petos

grani tõides da associação rósea I (ao NW e SW). No caso de ocorrên

cia conjunta de granitóides róseos e a "dois feldspatos", os
meiros aparecem como "núcleos" dos últimos. Os granitõides-pórfiros

da associação I, localizam-se como "núcleos" de variedades róseas.

Associações ao Leste da lente gnslssica da Joaquim Egldio

Domina amplamente nesta região a associação rósea II,
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conposta nas partes centrais e borda Leste (até pouco ao Norte de

Morungaba) por granitóides a "dois feldspatos" rôseos médios II «n

maior proporção; ao Norte e Nordeste, ao longo dos contatos com os

tipos porfiríticos, está a área de predomínio das variedades róseas

e brancas. Para SW, junto à lente gnáissica, os granitóides a "dois

feldspatos" cinzentos I margeiam a associação rósea II; pequena

ocorrência deste tipo ó também observado ao NW de Morungaba.

Destoar.te do conjunto acima descrito* ocorre uma pe

quena lente isolada da associação rôs*eo-acinzentada II, nas proxi-

midades da Fazenda dos Barreiros.

Associações ao Norte e Nordast» da Isnte gnálsslca óm Jemquim Egldfo

Nesta região dominam os granitóides porfirlticos e,

em menor escala, os a "dois feldspatos"; subordinadaaente ocorrem

granitóides cinzentos da associação II, rôseos da associação lit e

melagranitóides. As duas associações porfirlticas são rodeadas por

associações a "dois feldspatos" (cinzentos II ao Leste; orienta

dos e Norte ao Nordeste, Norte e Noroeste). Os granitóides cinzen

tos e os melagranitóides são envolvidos pelos tipos porfirlticos.

Finalmente, os rôseos distribuem-se como "manchas" irregulares.

A associação de granitóides porfiríticos III, que

ocorre ao Oeste e Norte da lente gnãissica, não está totalmente ma

peada e será objeto de trabalhos futuros.

As lochcLi dz dique., da associação de põrfiros II,

ocorrem por todo o Complexo, com concentração maior na região Ceni

tro-Sul. Os diques estão preferencialmente orientados segundo N-S

e SW-NE; os maiores encontram-se, com freqüência, em zonas de íã

lhas e/ou fraturas.

IV.3. AS RELAÇÕES DE CONTATO DAS ROCHAS GRANITÔIDES

IV.3.1. Contatos com o Embasamento

Os contatos dos granitóides com o embasamento são «m
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parte tzctônicui, em parte nã.o-te.ctonicot>. os primeiros, mais

regulares, são geralmente zonas de cisalhamento com rejeitos hori

zontais predominantes. Os de segundo tipo são muito irregulares,ob

servando-se interdigitações, ocorrências de corpos granitõides "sa

télites" nas encaixantes, migmatitos marginais e abundância ãe xe

nólltos nas rochas cjranitóides.

IV. 3.1.1. Contatos Tt-crtônlcos

São predominantemente tectônicos (Figura IO1, Anexo

I) os contatos ocidentais, os setentrionais e boa parte dos orien

tais ao Norte do rio Atibaia.

Grande parte dos contatos ocidentaiõ ê constituida

por extensa fax:,1, de rochas cataclásticas e miloníticas, com espes

suras variáveis c.zre 1 e 3 km. Um exame mais detalhado mostra que

esta faixa é compc • .* por conjuntos de planos de cisalhamento sub

paralelos, por vezes .inostomosados, que alternam-se com áreas len

ticulares, alongadas, as quais predominam rochas pouco tectoniza

das. Ao longo da estrnüa Itatiba-Valinhos, observam-se -ochas gr,a

nitòides porfirlticas do embasamento que aparecem como blocos pou

co deformados, contornados por foliação cataclástica. Nas proximi-

dades dos planos principais de cisalhamento, notam-se transições

entre cataclasitos, "flaser-gnaisses", milonito-gnaisses (ou xi£

tos) e milonitos. Estágios extremos estão representados por ro

chás de aspecto pseudo-taquilítico, de colorações cinzento-esverdes

das, . ncontj.r.d&s, por exemplo, nas imediações da Fazenda Espirito

Santo.

Ao Sul do rio Atibaia, esta faixa possui direção apro

ximada N-S, coru mergulhos variáveis entre 55° e 90°, geralmente

para W. As estrias de atrito, medid? principalmente em rochas gra

nitòides, mostram atitudes sub-horizcntais, com leve caimento mais

freqüente para Sul; aparentemente predominam os movimentos Icv6gi_

ros. Ao Norte do citado rio, e na região Sul (nas áreas roais afa»

tadas do contate com os granitóides), as faixas miloníticas têm di

reções preferenciais N-NNE. Rochas intensamente fraturadas do emb£

saxnento e do Complexo Intrusivo encontram-se expostas ao longo d*
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estrada Mcrungaba-Souzas (ver também Wernick, 1972 b, p1. 41-42).

Os contato* otiiintai*, por sua vez, apresentam ora

direções NE (entre o rio Atibaia e a cidade de Morungaba), ora âdL

reçÕes M-NNE (mais ao Norte desta cidade) : os mergulhos são stl»-ver

ticais. Os contata se.te.ntA.iona.io têm direções preferenciais N-S,

SW-NE e SSE-NNW (Figura 10, Anexo I).

Como regra geral, nestas zonas de fraturamento ocor
rem abundantes veios de quartzo, mostrando espessuras deciraétricas
ou até métricas e extensões da ordem de centenas até milhares de
metros. Alguns dos diques de granitóides-pôrfiros também estão Io
calizados ao longo destas zonas âc debilidade.

IV.3.1.2. Contatos Não-Tectônicos

Pertencem a esta categoria a maior parte dos conta
tos S, SE, E (ao Sul do rio AtibaiaJ, os com a lente gnáissica de
Joaquim Egídio, os ao W de Morungaba c, em parte, os localizados
ao N, NE e E (ao Norte de Morungaba; Figura 10, Anexo I).

Na maior parte das exposições observadas, não exi£

tem dúvidas quanto ao caráter nitidamente intuitivo da maioria das

rochas granitóides (e.g., Figuras 12 e 13). Em geral, as estrútu

ras observadas indicam que os granitóides se colocaram como magmas

itlativcLmtnte. mõvtii, com manifestações localizadas de estruturas

internas de fluxo, possíveis bordas refriadas de granulaçao mais

fina e migmatização esporádica de rochas metamõrficas encaixantes;

freqüentemente são observados granitóides com xenólitos angulosos.

Mais complicado ê o caso dos melagranitóides, não se
quaisquer relações dn contüto «l«::iieo com o embaíi.imonto.

A falta de bons afloramentos faz, inclusive, com que a associação
de melagranitóides seja apenas mapeada conto uma unidade inferida.
Na região ao Sul do Complexo, nas proximidades dos contatos entre
os granitõides e o embasamento, notam-se rochas escuras, finas, de
aspecto dioritico, incluídas como "boudins" em rochas gnâissicas,
feição também observada mais ao Sul (J.M.V. Coutinho, comunicação
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Figura 11. Contato entre granitóidu porfirítico maciço (dl e grani

tõide brtr.co ',b) . Observar vtio aplitico . =j que corta (a) e é cor

tado por 'bj . Aficramento 97 iproxinidaceL. do rio Jàgu*xi> .

Fi?ura 12. Zona dt contato intn.si.vo entre granitóiáe rótoo

eocfático c o enbasarnfii'.to (bio'.j r.-3+ar.tíbòlíc gnãíese listado). Ob

servar t.-.trytura agmatltioa. :rc Aír.i.<iaá<j» do «f lorí.tnento 26 <perfrul_

ra abjndonada, perto do riu Ja';uarii.
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verbal); tais dados, aliados à textura metamórfica incipiente de

algumas variedades (cf. item V.l.) permitem considerá-los, em boa

parte, como rochas do embasamento, englobadas por fenômenos magna

ticos posteriores, sendo, portanto, anteriores à colocação dos do

mais granitõides.

Embora também não tenham sido observados contatos en

tre os granitóides cinzentos e o embasamento, suas características

estruturais permitem identificá-los como rochas intrusivas.

Corpos satélites

Os corpos satélites são muito freqüentes, particular

mente nas proximidades dos contatos intrusivos. Sao de forma arre

dondada a ellptica, com dimensões de poucos até centenas de metros.

Os corpos principais mapeados estão distribuídos nos contatos £ (ao

Sul do rio Atibaia), ao longo das rodovias SP-65 e SP-360, na len

te gnáissica de Joaquim Egldio e ao Norte do Complexo. Algumas ocor

rências menores tiveram a sua posição apenas assinaiada nu mapa

geológico (Figua 10, Anexo I).

Do ponto de vista estrutural, são ora coipoò i&ota

dai (e.g., nas proximidades dos contatos N do Complexo), ora meras

apó^iiZi de corpos maiores (como nos contatos £, nas imediações

da rodovia SP-65), ou ainda bloco* dt&loc&doi tectonicamente (como

no contato W, também nas imediações da SP-65).

nigaatitos narginals

Ocorrem como faixas marginais às intrusivas equigrá-

nulares, com espessuras que variam desde alguns até dezenas de me

tros. São encontrados (ver Anexo X) em vários trechos da rodovia

SP-360 (ao Norte de Morungaba), ao Oeste desta cidade, ao longo de

alguns contatos com a lente gnáissica de Joaquim Egídio e ao longo

de alguns contatos ao Sul do Complexo. Nio foram observadas zonas
migmatiticas associadas âs facias porfiríticas.

São principalmente rochas de paleossoma gnáissicotds
estruturas listadas ou bandadas) e neossoma granítico injetado,
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sempre muito semelhante à rocha granitóide presente na zona de con

tato estudada; suas estruturas (e.g.. Figuras 12 e 14) são estroraa

títicas e agmatíticas (Mehnert, 1971, Figura Ia). Em vários aflora

mentos ê observada continuidade entre rocha granitóide e veios neos_

somáticos.

Ã guisa de comparaçlo, vale a pena salientar que os
nigmatitos relacionados aos granitõides róseos apresentara os conta
tos paleossoma/neossoma bruscos e retilineos; as estruturas agmatí-
ticas e estromatlticas são igualmente*freqüentes. Já os migraatî
tos associados aos granitõides a "dois feldspatos" (particularmen-
te os do tipo cinzento I) apresentam predominância da estrutura eis
tromatltica e o neossoma é mais lenticular, ondulado e descontínuo;
em alguns locais, os contatos paleossoma/neossoma são mais difusos,
com ocorrência freqüente de agregados irregulares biotiticos.

Xanólitos

São encontrados em diversos granitõides e a sua dis

tribuiçao, apesar de variável, mostra que são sempre mais abundan

tes nas imediações dos coitatos intrusivos, onde podem ocorrer co

mo "enxames" de fragmentos caoticamente imersos em material granl-

tico; exemplos claros podem ser observados nas proximidades do con_

tato E, ao longo da rodovia SP-65.

As dimensões dos xenõlitos são muito variadas, desde
centimétricas a, mais raramente, métricas; as formas são angulosas
a pouco arredondadas e são observados sinais de reação marginal.Pe
trograficamente, predominam rochas gnáissicas (listadas, bandadas, __
tipo "augen" e t c ) , milonito-gnaisses e granitõides porfirlticos
do embasamento; subordinadamente aparecem anfibolitos e gonditos.

Os xenólitos presentes nas facies rõseas e brancas

mostram escassas evidências macroscópicas de reação e são angulo

sos. Nos xenólitos encontrados em variedades porfirlticas e a "dois

feldspatos" cinzentos I e II, a assimilação é variável: observam-

se desde os mais angulosos, com contatos bruscos, at§ os <?ue são,

em parte, digeridos pela massa granítica, interpretação sustentada
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Figura 13. Zona >_.• contato ír.trusivo de -,-rar.i tôide porf i r í t i co :c;
con o eiriiasa.T.entc 'niorita+arif iboi io gr.a-sses i i s tados j ; lc/ • veios
de quartzo; ia) = solo. Afloramento 2íO M :.L cia Joaquim

Figura H. Migr.etitg •íon estrutura astror.itít ica, ir.arginai ã ^rar.l
tóids róseo hoio-e jcccrãiico. ProxireidaJu^ i*- aí :ordr«r.'.o 26 'pe
dreira abandonada, perto Jo rio Jajuari , .



.79,

pela ocorrência de pequenas concentrações "restíticas" de minerais

máflcos, ainda com estruturas xistosas, nos granitoldes e pela fre

quente associarão dos xenólitos com enclaves alongados e sehlieren.

Aguns xenólitos maiores são isolados da rocha hospedeira por um nl̂

tido envoltório, de espessuras milimétricas, ccnstituido predora!

nantemente por felãspato potássico (e.g. ,"*Figura 15).

No mapa geológico (Anexo I), são destacadas algunas
das principais áreas de concentração de xenólitos (ver também Wer
nick, 1972 b), que indicam proximidade imediata (lateral ou verti

cal) do embasamento.

IV.3.2. Contatos entre os Granitóides

A determinação das relações de contato entre as fa

cies mapeadas do Complexo Intrusivo de Morungaba, é da maior impor

tancia para a definição dos principais ccipoi e da sua iequenc-ta

d& colocação. Os contatçs são tanto tectônicos como não tectôni^

cos, os últimos podendo ser b\u4>cot. ou Qiadc.c<iona<Li.

Granitóldes aquigranulares a lnaqulgranularas

Os contatos entre estes dois grupos são em parte in-
trusivos, em parte.tectônicos. Na porção Centro-Leste do Complexo,
os contatos tectônicos predominara ao longo âo vale do córrego São
Bento e compreendem zonas de cisalhamento de direções NNE e rejei^
tos horizontais, Nos afloramentos com contatos intrusivos expo£
tos, verifica-se sempre que os granitóides equigranulares são pos
teriores (e.g., Figuras 11 e 16), contendo, com freqüência, xenól^ '
tos angulosos dos tipos inequigranulares e, em alguns locais, e£
truturas de fluxo imediatamente junto ao contato. Os contatos in
trusivos são sempre bruscos e retillneos e, nos pontos observados,
possuem atitudes com mergulhos moderados a sub-verticais.

Na porção N-NE mapeada, faltam afloramentos que evi,
denciem, de forma inequívoca, a* relações de idade. Os granitóide»
inequigranulares são claramente posteriores aos melagranitÒides, e
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-o I

Figura IS. Contato de granitóide porfirítico ("gnaisse porfiroclãs-

tico") do embasamento Ib) com granitóict a "dois feldspatos* cin>«n

to I !a) . Observar xenólito de (b) , o 2cr.£ rargmal de feldspato

potássico (c) no contato onere (ai c (t, . Troximidades de contato

: - o

-20

-40

im

Figura 16. Xenólitos "dupioe": xenólito de neiaQranitóidt áiv

fino (b) em granitóide porfirltico maciçc («j; anoo» são envolvidos

por gxanitõldt) branco !cj . Afloramento 9 7 :prox̂ .iru.dad«* do rio Ja

guari).
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anteriores aos tipos a "dois feldspatos" Norte e âs variedades rõ

seas; a maior parte dos seus contatos cor. a facies a "dois feldspa

tos" orientada é de natureza tectônica, com direções NE. Não são

observadas relações de contato entre os tipos inequigranulares e

os granitóides das associações cinzenta II e a "dois feldspatos"

cinzenta II.

Granitóides inequigranulares

Não foram determinadas, por falta de afloramentos,as

relações de idade entre as diversas associações de granitõides por

firíticos. Algumas observações isoladas (e.g., variações gradati^

vas na petrografia, textura e estrutura) sugerem, entretanto, que

alguns dos contatos são gradacionais.

Granitóides equlgranulares

As melhores exposições das relações de contato entre

as variedades equigranulares, ao Sul da lente gnáissica de Joaquim

Egldio, podem ser observadas ao longo da rodovia SP-65. Os aflora

mentoa visitados indicam claramente que as variedades a "dois felds

patos" leucocrãticas são mais antigas que as hololeucocraticas; es_

tas, por sua vez, precedem as variedades brancas; os tipos mais jo

vens são os róseos aplíticos e os granitóides pórfiros. As varieda

de3 cinzentas estão colocadas entre as rochas mais antigas desta

parte do Complexo Intrusivo, e são comumente invadidas por granî

tóides a "dois feldspatos", róseos e brancos; são precedidas ape

nas por alguns melagranitóides.

Entre as principais relações observadas, merecem de£

taque as seguintes (para localização dos pontos, ver Anexo I):

1. Na rodovia SP-65 (ponto 7 2) e nas proximidades da Fazenda Vista

Linda (ponto 353), granitóides a "dois feldspatos" invadem e,

em parte, assimilam melagranitóides de gxanulação fina, com afl

nidades diorlticas. Nas zonas de contato destacam-se faixas de

cimétricas a métricas onde ocorrem variedades de mlagranitóldes
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"híbridos", caracterizados, entre outros aspectos, pela presen

ça c?!? glomêrulos mãficos.

Ainda no ponte 35 3, nas zonas intermediárias entre as varieda

des a "dois feldspatos" e os melagranitoides finos, podem ser

identificadas "manchas" irregulares,' geralmente centimétricas a

decimétricas, de melagranitoides de granulação grosseira (Figu

ra 17).

3. Nas proximidades do rio ^aguari^ melagranitoides finos são en

globados por variedades equigranulares (brancas) e inequigranu

lares (porfiríticos maciços); ps seus contatos com as rochas

eguigranulares são muito bruscos e não mostram sinais de rea

ção (Figura 16).

4. As variedades cinzentas de granulação média, com muscovita, que

ocorrem na Serra de Atibaia, são posteriores às rochas dioríti

co-tonalíticas de granulação fina; as últimas são frequentemen

te encontradas como enclaves, em parte assimilados (Figura 18),

e, mais raramente, como possíveis diques "sin-plutônicos".

5. Ao longo da rodovia SP-65 (nas proximidades dos pontoi 12 13),
granitóides a "dois feldspatos" cinzentos englobam, e cortam,va
riedades cinzentas finas a mediar, portadoras de glomêrulos má
ficos e enclaves microgranulares escuros (variedades mosqueadas
de granulação média I e fina); no ponto 13, melagranitõidos
constituem enclaves e aparentes diques "sin-plutônicos".

6. Ainda nas proximidades da rodovia SP-65 (junto ao contato E do
Complexo), granitóides a "dois feldspatos" cinzentos e róseos
parecem invadir granitóides cinzentos com muscovit?, que, em a^
guns locais, ocorrem como xenólitos em granitóides a ("dois felds
patos" róseos (e.g., nas cercanias do ponto 7 75, ver Figura 19).

7. Na mesma rodovia, já na altura do ponte 14,os granitóides a

"dois feldspatos" são invadidos por variedades róseas de granu

lação fina; neste afloramento, os granitõides róseos contêm es

truturas "ovoidais" dôcimètricas de um granitóide rõseo também

de granulação fina, rico em biotita (Figura 20).

8. Os granitóides brancos associados aos cinzentos da Serra de Ati,
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Figura 17. Zona ác contato ontre tjranitói-o a "dois feldspatos" cin

zento I(c) e meiagranitõide dioríticc fir.ca1 i observar manchas i£

regulares de melagraníeõides nais grosseiros (b), interpretados co

mo produto de reação de (a) com (c). Afloramento 353 (contato C,

perto da via Itatiba-Vallnhos).

Figura 18, Enclave microgranular escuro íáiorlti-c) t:.

Cinzento com muacovita, rico era çicmérulos r.áficos CO.T blotita. Cer

canias do afloramento 172 (SP-6S).
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Figura 19. Contato de granicõide a "dois fLidspa'os" rósec to/ -'Off.

granltóide cinzi.-r.t7 com muscovüa de jrani-.oçao iina (a; . UDservar

que (b) é o invasor. Proximidades <Jo aíioramentc 175 (serra d« Ati^

oaia).

wmm
g 20. Contato entr« granitoid»* cõsaon <ie ̂ ranuiaçãc fina. (.

tipo hololaucocrátics (b) é potterior ao ieucoctâzir-} (a) . Vtoxxaí-

d«ds« do «f loramer.to 14 (SP-6S) ,
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baia invadem e assimilam parcialmente rochas diorlticas de gra

nulação fina, que ocorrem, em parte, como enclaves mlcrogranula

res escuros (as vezes, como "enxames", e.g.. Figura 4); nas zo

nas de contato entre as duas facies desenvolvem-se freqüentenen

te granitóides cinzentos de aspecto híbrido, com ou sen muscovi

ta (e.g., Figura 6).

9. Os granitõides a "dois feldspatos" manchados ocorrem em geral

nas zonas de contato de variedades cinzentas mosqueadas leuco

crâticas e melagranitoides de granulação fina com granitóides a

"dois feldspatos" cinzentos ou rõseos; os seus contatos com os

granitóides a "dois feldspatos"' cinzentos ou rcseos são brus-

cos (e.g., Figura 22).

10. Os tipos a "dois feldspatos" róseos médios e grossos mostram

um enriquecimento em máficos nas regiões mais próximas aos con

tatos com o embasamento (como a SE do Complexo ou nas proxiraida

des da rodovia SP-65, junto ao contato ocidental); paralelamen-

te, acentua-se o contraste de cor entre os feldspatos, diminuin

do a granulação e o teor em quartzo; configura-se, então, passa

gem gradativa (?) para os granitóides a "dois feldspatos" cin

zentos I.

11. Com freqüência (como na Fazenda Santa Maria e na estrada Itati-

ba-Valinhos, junto ao contato oriental), variedades róseas apa

recém como "núcleos" ou "manchas" dentro de áreas de predomínio

do variedades a "dois feldspatos" (cf. Anexo I); não são obser-

vados contatos diretos.

12. Não são observados contatos diretos entre as diversas facies rÓ

seas que afloram na Serra das Cabras.

13. Na antiga Pedreira Regiolar (ponto 304 e pKoximidaiti), as rela

çÕes observadas indicam a seguinte seqüência de colocação (do

mais antigo para o mais novo): granitõides a "dois feldspatos"

róseos grossos II, granitóides róseos de granulação média, gra

nitóides-põrfiros I.

14. Na antiga Pedreira São Jerônirao {ponto 245 e pKox.ittu.ia.dio), as

relações permitem verificar que os granitóides-pôrfiros I mais
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ricos em biotita ;ao mais antigos que os pórfiros coro menos mi

nerais máficos escuros, que, por sua vez, são mais ricos em pejj

matóides; ambos são posteriores aos granitóides róseos presen

tes nas redondezas.

15. Os granitóides-pórfiros II, que ocorrem como rochas de dique»

são posteriores aos granitôides rõseos de granulaçào média, ho

loleucocráticos; no campo, ocorrem em geral associados â zonas

de folha3 c/ou fr-it.uray. S,~io desconheci dju uuas relações com os

granitóides-pórfiros I.

16. Contatos tectônicos entre os gránitõides são raros. Ressaltam-

se os de direção K-s, que na parte S do Complexo, colocam em

contato a associação rôsea I com as variedades a "dois feldspa

tos" rósea grossa III por um lado, e com os tipos cinzentos,

por outro (Figura 10, Anexo I).

IV.3.2.1. A Seqüência de Colocação dos Granitôides

As relações de contato observadas ou inferidas, per-

mitem determinar uma possível seqüência dos eventos magmaticos (co

locação e/ou resfriamento) para a parte mapeada do Complexo Intru-

sivo de Morungaba. Na Figura 21 apresenta-se uma interpretação pre

liminar dos sucessivos eventos, sujeita ã pequenas modificações em

função de dados de campo adicionais.

Entre as rochas mapeadas, as mais antigas são, sem

dúvida, os melagranitóides finos, de composição diorltica a quart

zo-diorítica, nitidamente anteriores aos granitôides equigranulares

e inequigranulares (item IV.3.2., observações 1, 2, 3, 4 e 8), em

grande parte relacionados ao embasamento. Algumas observações su

(jurem também magmatibmo básico-intermcdiário contemporâneo (obser-

vações 4, 5 e 8), "sin-intrusivo".

Ao Sul da. ttníí gnãibòíca. d& Joaquim tgldio, os gra

nitóides mais antigos são, provavelmente, o conjunto de facies cin

zentas e róseo- acinzentadas (e melagranitõides ?); na associação

cinzenta, por sua vez, as facies leucocráticas (de granulação fina

e mosqueada I de granulação média) são aparentemente precoces. Se
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cue ir, os granitõides a "dois feldspatos" e a maior (?) parte dos nela

gramtóides de granulaçào média a grossa, em parte "híbridos" (ob

servações 1, 2, 5, 6 e 9), e, depois, os granitõides rõseos c bran

cos iobservações 7 e 13). Os granitôides-pôrfiros I são manifesta

,-oes derradeiras (observações 7, 11 e 13; . As variedades a "dois

:e ids patos" mais raáficas são mais ou menos contemporâneas às fadas

cir.zentas mosqueadas leucocráticas (observação 5). Os granitóides-

pórfiros I e II são considerados de diferentes idade; os primeiros

^correm como lentes associadas^a granitõides rõseos, enquanto os

ienais, por aparecerem como diques em geral relacionados ã zonas

de falhas e/ou fraturas, são possivelmente posteriores. Aplitos e

pegmatitos estão diretamente associados aos granitõides hospedei_

ros, dos quais representam frações póstumas diferenciadas.

A tendência geral nesta parte do Complexo ã a de co

locação derradeira de conjuntos de granitõides "evoluídos", prece-

didas por uma sucessão de facies cada vez menos "evoluídas". Esta

tendência, repete-se também em escala menor, em várias das associa

ções petrograficamente mais complexas (e.g., conjuntos de granitõi

cies a "dois feldspatos" e róseos), com facies iniciais mais ricas

em minerais máficos e finais com maior abundância em quartzo.

Ao Sul e Sudzite. dcu> Aocfuu inzqu.A.gtianuta.i.e.A mapea

das, as observações indicam que os tipos porfiriticos antecedem os_

tipos equigranulares róseos e brancos; entretanto, é, por enquanto,

impossível estabelecer correlações com os granitõides a "dois felds_

patos" que ocorrem mais ao Sul. Supõe-se que os tipos porfiriticos

sejam mais antigos, por serem petrograficamente menos "evoluídos"

(ver características petrograficas e estruturais, Tabela IV e

tulo V).

Nas pxKtih tioiti e HoKdiòtz do Ccmpltxo, as rochas

porfiríticas são mais antigas que as a "dois feldspatos" Norte o

róseas, supondo-se também que sejam mais antigas quo as facies cln

zenta e a "dois feldspatos" orientada. Algumas observações petro-

gráficas e estruturais sugerem que os granitõides porfiríticoa e

os a "dois feldspatos" cinzentos II são contemporâneos (e.g., va

riações gradativas (?) de características estruturais e petrograf1

cas) .
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Em principio, não é possível correlacionar* por fal-

ta de continuidade geográfica, os granitóides meridionais e os se

tentrionais; semelhanças geológicas e petrogrâficas sugerem» entre

tanto, que as facies homônimas são parcial ou totalmente equivalen

tes, tanto em termos de colocação relativa, como de historia evolu

tiva. Apenas os tipos a "dois feldspatos" Norte e orientados não

podem, aparentemente, ser correlacionados com os granitõides a

"dois feldspatos" das outras regiões do Complexo (ver Tabela IV e

Capitulo V). v

IV.4. AS INTERCALAÇÕES DO EMBASAMENTO

Por todo o Complexo de Morungaba (ver Figura 10, Ane

xo I), são freqüentes as intercalações de rochas do embasamento.

Suas formas e dimensões são muito variáveis; normalmente constituem

faixas ou lentes que afloram ao longo de alguns dos principals va

les, atingindo extensões da ordem de centenas a milhares die metros

e espessuras de dezenas a centenas (raramente milhares) de metros.

A mais importante destas intercalações ê a lente

gnãssica de Joaquim Egldío (Wernick, 1972 b) que, na parte Centro

Oeste do Complexo, separa as rochas intrusivas predominantemente

equigranulares (ao Sul), das inequigranulares (ao Norte). Esta

"lente" dispõe-se grosseiramente segundo E-W, com uma extensão apro

ximada de 12,0 km e largura média de 3,0 km. Outras intercalações

de dimensões consideráveis são também observadas ao SE, nas proxi-

midades da Fazenda Vista Linda, nas cercanias da Fazenda dos Bar

reiros e ao longo da rodovia SP-65. Ao Nordeste do Complexo, áreas

com predomínio de granitõides porfiriticos e a "dois feldspatos" .

cinzentos II mostram também freqüentes intercalações alongadas da

embasamento. Lentes menores, geralmente com dimensões decamét ricas,

são observadas em diversos locais, particularmente ao longo das ro

dovias SP-65 e SP-360.

Em termos litológicos, as intercalações são predomi

nantemente rochas gnâisslcas e, mais raramente, grani toldos porffi.

ríticos mais antigos. Segue uma breve descrição dos principais ti,

pos lito-estruturais observados:
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1. biotita+anfibôlxo gnaisses fitados e listados, cuja foliação,

de transposição, caracteriza-se pela alternância de leitos mâfdl

cos sub-milimétricos a milimétricos, coro outros, claros, de es_

pessuras em geral maiores, compostos por material quartzo-felds

pático. Apresentam, amiúde, dobras intrafoliols íe.g.. Figura

23) e, em alguns locais, texturas "flaser". Podem conter inter

calações docímét-ricací do

2. gnaisses bandados, com bandaiuento centimétrico a decimétricô,ca

racterizado pela alternância de bandas quartzo-feldspãticas mais

claras, em geral hololeucocrâticas, com bancas mais escuras, de

biotita+anfibõlio gnaisses. Nestas rochas são muito freqüentes

intercalações de gonditos, anfibolitos c quartaitos, com dimen

soes e espessuras muito variáveis.

3. milonito-gnaisses, que apresentara biotita como máfico principal

ou único; süo hololeucocráticos a leucocráticos e mostram folia

ção cataclãstica muito marcada.

4. gnaisses "anatexíticos", de aspecto recristalizado e foliação

pobre. Sao hololeucocráticos a leucocráticos e caracterizam-se

por apresentar glomérulos máficos milimétricos com biotita+gra-

nada. São muito restritos em área e ocorrem apenas nas cerca

nias dos contatos entre os granitóides a "dois feldspatos" e as

rochas do embasamento na lente gnáissica áe Joaquim Egídio.

5. rochas granitóides maciças ou foliadas, de coloraçro cinzenta o

textura porfirltica, A matriz, leuco a mesocrática, tem granula

ção fina a média e apresenta biotita (• anfibólio), feldspatos

e quartzo. Os megacristais (geralmente feldspato potãssico) são

esbranqulçados a rosados, em geral sub-retangulares, e têm dî

mensões entre 1,0 e 6,0 cm; estão distribuídos de forma caótica

ou pouco orientada. Estas rochas ocorrem principalmente ao Su

deste, Sudoeste, Leste e Oeste da região de domínio das intrusjL

vas equigranulares.

Algumas das intercalações gnáissica* mostrara» ainda,

lentes de meta-dioritos (cf. melagranitóides) e rochas n>eta-ba»i-

cas e meta-ultrabásicas (?) de dimensões centimêtricas a nétrioa».
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Figura 22. Contate .--r-src en:rc ;r•>.*..lóî

Ita.tiba~vaiinr.os: .

i- : "ÍCÍS Í6i3tf.atos" ró

23. Biotlta_»jníibôlio jr.Jlsse ur ; a:-c .T.ig.T̂ títico: COIN

truturaa 4« "ranspesição. Observar leitos quartzo-felrf«pítico» <

branco) dobrado* ir. traí oi» ar.rent», i tCA,.r.íáiút% de par. to

ra abandonada, p^i'-- -:' rio ."
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IV.S. TECTÔNICA RGPTIL: FRATURAS £ FALHAS

O Complexo de Morungaba e regiões adjacentes encon-

tram-se intensamente tectonirados.

Vários aspectos da tectônica rüptil que afetou a re

gião são discutidos por Wernick (1972 b); no presente trabalho, fo

ram mapeadas apenas as principais estruturas que, de alguma forma,

influem no posicionamento doe granitôides e os delimitam junto às

rochas encaixantes.

As direções predominantes de fraturamento e/ou cisa

lhamento são N-S. NNE-NE, NNW-NW e W-E; faixas orientadas segundo

N-S e NNE-NE são, porém, largamente predominantes e atingem, por

vezes, extensões de muitos quilômetros, com espessuras que chegam

a centenas (ou até milhares) de metros. Nas zonas de falha prevale

cera movimentos sub-horirontais (ver também Wernick, 1972 b ) . Os mo

vimentos relativos, ora dextrõgiros, ora levógiros, estão associa-

dos às estruturas regionais SW-NE, encontradas na região Nordeste

do Estado de São Paulo (e.g., Fiori et ai., 1980; Hasui et aJt.,

1983). Falhas de gravidade, com rejeitos aparentemente pequenos,são

mais raras (cf. Wernick, 1972 b).

As zonas de fraturas ou falhas de maior expressão são

preenchidas com freqüência por veios de quartzo com espessuras de

cimétricas a métricas e extensões que podem chegar a milhares de

metros. Em vários veios de quartzo (e.g., nos que ocorrem no conta

to Oeste, junto ao rio Atibaia), são observadas estruturas de "box

-work", com fragmentos de rochas granitôides circundados por veios

de quartzo, localmente de aspecto leitoso; alguns veios scontêm mi

nerais opacos (em geral hematita). Outros veios de quartzo, de es_

pessuras milimétricas a centiroetricas (e.g., em fraturas de grani-

tôides róseos hololeucocrãticos e granitóides-pórfiros I) mostram

estruturas em pente, geradas por movimentos flocais ?) de disten

são.

Os granitóides-pórfiros II encontram-se sempre asso-

ciados â zonas de fraturas (cf. Anexo I); localmente foram afeta-

dzs por esforços tectônicos posteriores à sua colocação (ver ta»



.93.

bêm Wernick, 1972 a, 1972 b) .

As principais fraturas e falhas são posteriores ã in

trusão das rochas granitóides do Complexo; aparentemente, precedem

ã colocação dos granitõides-pôrfiros II. Porém, parte dos fenône

nos cataclásticos que afetais as rochas mapeadas devera ser também

atribuídos ã "tectônica moderna", possivelmente condicionada por

direções estruturais mais antigas (Almeida, 1964; Wernick, 1967,

1972 b), que tem deformado a região Nordeste do Estado de Sio Pau

Io posteriormente ao estabelecimento da cn-ptrticie das Cristas Ne

iíL.m, tit.- idade nuueúuica (U< Martonne, l'J48) . Segundo Wernick (1972b),

podem ser distintas zonas de fraturas e/ou falhas de diferentes ida

des; as mais antigas (cambrianas, cf. Capitulo VII) seriam diferen

ciadas das modernas pela presença mais típida de veios de quartzo.



CAPITULO

PETROGRAFIA DAS FACIES 6RANIT01DES

Neste Capitulo, ê descrita a petrografia microscopy

ca das facies granitoldes mapeadas do Complexo de Morungaba, na se

guinte ordem: melaçranitõides, granitóides a "dois feldspatos", ró

seos e brancos, cin2entos, rõseo-acinzentados, granitoldes-pôrfiros

e granxtóides poríiri ticos, juntamente com os enclaves contidos,

quando presentes. As observações detalham sobretudo mineralogia,tex

tura, composição n-.'vl.il c accjílência do criatniização. São adiciona

dos dados de quimismo mineral (feldspatos).

v.i. MELAGRANITOIDES

Incluem-se neste grupo rochas com granulações varia

das e índices de cor superiores a 10. Ao mícKoicopio pttKogA.ã^ico,

são individualizadas cinco variedades. Quatro são de granulação fî

na a média; duas delas (a primeira e a segunda variedades) apreafin

tam índices de cor mais elevados 0 composição modal diorítica,quart

zo-diorítica e quartzo-monzodlorítica (Tabela VI, Figura 24) • d£

ferem entre si pela textura. As outras duas (terceira e quarta)têm

Índices de cor menores e composição granodiorítlca a granitica. A

quinta é de granulação mais grossa.

A pKimziKa. vAfii.zda.dz, apresenta texturas incipiente

mente metamórflcas, granoblásticas, porém dominam as texturas majg

mática» hipidiomõrficas; em algumas lâminas, observam-se texturas

orientadas (fluxo?). A trama ê caracterizada pela disposição caóti

ca ou orientada de plagiocláslo ripiforme; os demais minerais são,

em geral intersticiais. Glomerulos (1,0 - 2,0 mm) con anfibólio

são observados ocasionalmente.
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O plagioclásio (0,5 - 1,5 min) é idiomórfico, com ge

minações segundo leis de Albita, Carlbad e Pericllnio. Apresenta zo

neamento composicional concintrico normal ou oscilatório complexo;

mais raramente parece ser de tipo setorial (domínios zonados mais

irregulares, efeito netamórfico ?). Cs núcleos dos cri»tais são

de andesina, ãs vezes labradorita sódica, e as bordas de cligoclá

sio cálcico a andesina sõdica (Figura 351. Os grãos incluem titani^

ta, opacos, apatita e algum anfibólio e biotita, especialmente nas

bordas. Nos contatos com fel^spato potássico desenvolvem diminutas

n.irmequitas e/ou bordas albíticas; "antipertitas" (pequenas man

chás de feldspato potãssico dentro do plagioclásio) são raras. A

alteração é incipiente.

Quartzo (0,3 - 0,5 mm) e feldspato potássico { «0,4

mm) são xenomórficos e intersticiais. 0 primeiro ê límpido, com le

vu extinção ondulante, contatos poligonais e inclui apatita; o se

gundo mostra geranação difusa do microclínio e poucas pertitas em

veios e filmes diminutos. A composição global das pertitas varia no

intervalo 0r&4 (Ab+An)^- Or95(Ab+An)Q5 (com An c 1,0) e a do hospe

deiro entre Org2(Ab+An)Q8 e Or9fl (Ab+An)Q2 (com An í 1,0) (Figura 35).

O anfioõlio (0,3 - 06 mm) é do grupo de hornblenda,

com formula pleocróica verde-oliva (Z), anarelo-esverdeado (Y) e

incolor a amarelo pálido (X); z A c = 17°-22°. £ subidiomórfico __a

idiomórfico e pode apresentar geminação simples e zoneamento seto

rial. Ocorre isolado, em grupos com os outros máficos ou em glomé

rulos monominerálicos, cujos grãos mostram, freqüentemente, conta

tos poligonais. Inclui opacos, apatita e, mais raramente titanita.

Localmente é observada reação para biotita.

A biotita (0,2 - 0,6 mm), com pleocroismo em tonali-

dades ecverdeadas, é, em geral, o máfico dominante. Subidiomórfica,

de hábito placóide, ocorre isolada ou em grupos intersticiais jun

to aos demais máficos. Inclui, amiúde, titanita, opacos e apatita;

ocasionalmente hornblenda, alanita (?) e zircão, os dois últimos

denunciados por halos pleocróicos. Mostra poucos ou nenhum sinal

de deformação.

Entre os acessórios, titanita é o principal, com dl

mensoes entre 0,4 e 0,6 mm, idiomórfica de hábito navicular; com
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geminação polissintética e inclusões dra opacos e apatita. Os opa-

cos (< 0,3 mm), idiomórficos, compreendem titano-ntagnetita ou

marjnetita titanifcr<i, alcjumu ilmutita (por vezes com bordas de mag_

netita) e esporádica pirita diminuta. Apatita ( í 0,3 mm) é idio

mórfica, de hábito prismático dominante: Alanita (0,3 - 0,6 mm),

idiomórfica, apresenta geminação simples, forte zoneamento concên

tricô e inclui opacos e apatita. Zircão, diminuto, é muito raro.Os

acessório1» ocorren isolados, em pequenos qrupos de três a quatro

indivíduos da ncsn.i I'Mpooiu (opacon, apatita), ou cm r|i:up<.>:.» asso

ij à liornblciiUa u

Como minerais de alteração, foram detectatos epidoto,

carbonato, clorita e sericita, os dois primeiros associados de for

ma mais freqüente aos máficos. Clorita altera essencialmente bioti

ta e a sericita associa-se ao plagioclásio.

Cs acessórios são as primeiras fases a cristalizar:

apatita e zircão seguidos, em ordem, por opacos, titanita e, pro

vavelmente, alanita. Entre os minerais principais, o plaoioclásio

é o primeiro a cristalizar, segue a hornblenda e depois biotita.

Quartzo e feldspato potássico são mais tardios, o primeiro prece

dendo o último.

A ò&gunda va.xie.da.dt, com mineralogia semelhante, m©£

tra uma textura diferente, caracterizada pelo aspecto recristaliza

do e pela maior abundância de glomérulos mãficos.

0 caráter recristalizado é observado principalmente

nos minerais félsicos e, em parte, nos opacos e apatita. 0 plagio-

clásio (0,5 - 2,0 mm) apresenta núcleos com tendências idiomórfi

cas e zoncamento complexo coro composições de andesina sódica a in

termediãria; alguns núcleos mais saussuritizados são de labraãor^

ta sódica (Figura 35). Já as bordas, mais límpidas, apresentam ge

minação pobre e zoneamento mais regular, cox\ composições de oligo

clásiu intermediário a cãlcico, e mostram contatos mútuos' irregula

res e imbriçados. Os yrãos de plagioclásio, associados ã feldspato

potássico e quartzo intersticiais, constituem verdadeira "massa"

intersticial de textura granoblástica e "poiquilltica", com iníune

ras inclusões de opacos diminutos, apatita (com hábito tipicamente
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acicular) e quantidade menores de titanita, homb lenda e biotita

(Fotomicrografia li.

üs y Lcrr.C-rulos máficjs (1,0 - 3,0 nan), arredondados a

ovalados ou ainda irregulares, consistem de hornblenda e quantida

des menores U»J tiLanit-a, opacos e apatita, todos submi lime tricôs;

contatos poligonais entre grãos de hornblenda são comuns. Localmen

te, tais gloitiérulos são envoltos por palhetas de biotita.

No restante, aa características gerais são • compara

vt.^ is descritas para a primeira variedade,* aspectos a destacar

são h. pequena variação na composição do felôspato potãssico (Figu

tix 35), a presença ae intercrescimentos simplectiticos de quartzo

e hornblenda, o aspecto por vezes poiquilitico da hornblenda e da

biotita dado por inclusões de opacos, o o pleocroismo da biotita

algo mais acentuado, com Z = castanho escuro.

A oid&m oíc ctiòtCLtÁzaçào magma ti ca foir provavelmen-

te, análoga ã indicada para a variedade anterior.

A izitc-iKo. e a quanto. \janÂ.zdad&i, de granulações fî

nas a médias e índices de cor menores, apresentam plagioclásio mais

ácido e não contêm aníibólio; uir.a delas, a mais félsica, apresenta

muscovita, possivelmente primária. Suas texturas variam de hip̂ L

diomórfica a xcnomôrIica equigranular & a trama é determinada pxin

cipalmente pelo plagioclãsio, que distribui-se como uma "malha" de

cristais interligados. Algumas secções apresentam orientação inci

piente; outras já mostram cristais esparsos de feldspato potãssico

maiores, regularmente distribuídos, o que confere â rocha leve as

pecto porfiróide. Em várias lâminas estudadas, observou-se que os

contatos entre os minerais félsicos são irregulares e imbricadosr

adicionalmente; plagioclãsio e feldspato potãssico content/ com fre

qüência, inclusões marginais, em forma de gotas, de quartzo.

0 plaçioclãsio ê compoBicionalmente restrito, com nfi

cleos de oligoclásio cálcico a andesina intermediária e bordas de

oligoclásio sódico a cálcico (Figura 35). Inclui, de preferência

nas bordas (além das mencionadas gotas de quartzo) titanita, opa

cos e apatita (não raramente com hábito acicular}. Nas zonas de

contato com feldspato potássico, apresenta ora bordas com pequenas
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' - gram to 3 a

2- çranito 3k

) - gror.odiorito

4- auartto-monionito

C- auorlio-diorilo

figura 24. Diagrama modal Q-A-P-M para rr.eiagrar.itóides do Complexo dt
Morungabai melagranitóides de granuiaçõea fina a média (círculos
• mãdi* a grossa (círculos vazios).
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mirmuquitas, ora tin.xii película ulbíttcu^. "Antipurtiuas" também

ocorrem. A alteração é incipiente.

Quartzo e microclínio são habitualmente intersti^

ciais e xenomõrficos, mas também já se apresentam como grãos de di

mensões maiores (1,0 - 4,G mm) distribuídos regularmente. Em tais

casos, o quartzo é ^ub-arredondado, llínpiclo e via de regra deforma

do; jã o microclínio é mais idiomórfico e, amiúde, zonado, coro nú

cleos mais ricos em lamelas de albita (veios e filmes pequenos).As

bordas deste último são poiquillticãs, com inclusões de plagioclá

sio (em geral "corroídas) e de outros minerais. A composição glo

bal de pertita limita-se ao intercalo Org5(Ab+An) ,r - 0rgr</£HAn)05

(com An Í 1.0); a fase potãssica varia entre Or»,(Ab+An)Q7 e

Gr97<Ab+An)03, com An < 0,6 (Figura 35).

Dos ücu:isóri.os, merece áustaquo, nas variedades mais

félsicas, a muscovita, subidiomórfica, límpida, freqüentemente in

tersticial, e a ausência de titanita. Observa-se/ ainda, ilmenita

(com ou sem lamelas de hematita) e provável ilmeno-magnetita.

Os minerais de alteração incluem adicionalmente cli

nozoizita e albita associados ao plagioclásio. A clorita pode apre

sentar estrutura sagenítica (herdada da biotita ?).

Com relação ã oxd&m de cx<itatizaçao, as texturas—su

gerem a nucleação primeira dos acessórios (zireão, apatita, opacos,

titanita e alanita), seguidos pelo plagioclásio, depois biotita,

feldspato potássico e, finalmente, quartzo. A muscovita é mineral

tardio.

A última va./iitda.dz. é uma rocha homogênea, de grami-

laçao média a grossa. Sua composição modal (Tabela VI, Figura 24)
corresponde a quartzo-diorito e quartzo-monzodíorito. A t«xtura ê
hipidiomórfica, dominada por plagioclásio e biotita ripiforraes,cao
ticomente distribuídos. As dimensões dos grãos são, em média, infe
riores a 5,0 mm; plagioclásio, feldspato potássico e biotita «tin
gem, contudo, dimensões entre 7,0 e 9,0 mm.

£ mineralogicamente semelhante as duas primeiras va
riedades descritas; o plagioclásio, contudo, apresenta bordas mais
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sódicas, que chegam a oligociásio intermediário (ver Figura 35).

Os principais aspectos texturais compreendera, além da granulação,o

ãesenvülvi.tiento proeminente de biotita com hábito ripiforme, por

vezes com aspecto poiquilítico dado por inclusões {isoladas ou agru

padas) de apatita e/ou opacos e/ou titanita; esta última freqüente

r.ente úispcc-sc come "micro lentes" ao longo das clivagens da nica.

Destacam-se também cs intercrescimentos simplectlticos de quartzo

co.il hornblenda e biotita, a presença de possíveis núcleos relíquia

res de clinopiroxêr.io no anfibôlio e a estrutura sagenltica da

biotita.

V.2. GRANITÕIDES A "LOIS FELDSPATOS"

Sao acrupada.s sob esta designação (ver Tabela IV) to

das as facies onde piagioclásio e feldspato potãssico têm cores cen

tratadas em amostra de mão. Compreendem variedades hololeucocrãtl

cas a leucocráticas de granulaçÕes médias a grossas. Modalmente (Ta

bela VII, Figuras 25, 26, 27 e 28), predominam os granitos 36 (tî

pes a "dois feldspatos" róseos de granulação média I e II, bran

cos, cinzentos I e II, rõseos grossos I, II e III, manchadoB, No£

te e orientados); os ^uartzo-monzonitos (tipos a "dois feldspatos*

cinzentos I e II (?), róseos grossos III) e granites 3a { a "dois

feldspatos" róseos grosso I) são subordinados. Cont relação aos gra

nitóides róseos de granulação média I e II, manchados, Norte e orien

tades, todos de campo 3b ressalta-se a pequena dispersão no dia

grama Q-A-P, com suas projeções situando-se sempre muito próximas

do centro geométrico do triângulo.

Ao mic-ictcopio, encontram-se desde as texturas

diomórficas equigrar.ulares a inequigranulares (facies de granula-

ções médias a grossas) até as algo xenomõrficas ("dois feldspatosH

Norte) e as porfiríticas {facies de granulação grossa)• As dimen

soes do feldspato potássico são, em média, sempre superiores ãs do

pjtagioclâsio. Nestas rochas, o plagioclãsio dispõe-se, em. geral,

em "synneusis" (Vance, 1969), formando malhas, cordões ou grupos

isolados com poucos indivíduos (Fotomicrografia 2). Os grãos neno

res de feldspato potãssico e quartzo são intersticiais; os maio

res aparecem isolados e distribuídos com regularidade. 0 quartzo



TtfeaU VI t

A-230

it-ax
«-111-*

«
M
31

11
»

»
42

M

•>o
.55

.75

.«0

.IS
.40

.W

17,40
J».»0
22.»

40,40

25.êi
32,00

it,.::

da ( u m t o t i l r a a U<>i* (cU ip j io»" • . .rKUvti do (. uwpleoi 111'

A) Crantt&ldai "a 4ola (« Idapttot* rõa«ro« aroaaclro*

HagtocUalo* OwrtJO Ha .ifelaada JjJJJJJ* Muaawlt» Titanlt»

7,40
M.45
41.35

ia.»
44.40
35.20 42,»o it,.:: 1,10

12,»S M.ÍS i3.« l ).«U

'<«iv« àe

riuorltn

0.40
0,XI

0.3S
0,4a

0.40
C.3V

J.JO

0,40

0.34)
0,10

.

»,10

«r

u
O.Kl

0.1".

tr
«r

-

0 . »

tr
0.1O

0,15

0.10
0,20
0.10
0.25

0,10
O.ft

o.c
0,10

1,10
0,75

1,05
0 . M

o.so
O.fc-i

I.I'
0.ÍÍ

W,40/a,»o
t»,*V4,lS
»»,aV4,l&
«T,»/1,M

O.*S/»,U
«7,00/1,00

»<,'>O/t,40

a) Granltõldea "a «oi» («lA»|xito>' s t , I I • Mnch«4oa

« - 1 - *
A-11
A-4»
A SO

A - M

A-l»
A-U1-»

A-W2

K-20S-A

A-JOO-R

A-1JU-A

40.Bi

11. SO

15.2»

33,t»

14.00

12.4?

42.20

4O.ÍO

S4.8S

M.1O

11.1S

11, M

17.4»

31.»1

32.71

2», 00

12.84

30.40

11 0%

M.TO

24.2»

J».>)3

J8.7J

H..J4

19.«»

21.40

J1.7\

»,4O 27,10

1
6

2
1

3

I

1

4
:

4

1

.»i

.01

.47

,»0
. 0 6

. * ?

,4<

.;°
,iiS

. u>

-
-

U

-

-

-

I»

0.1Ú

11

-

O.IS
0.10

.

0.10
0 . »

•

-

u
0,40

tr

o.n
-

0,1*
0.10
0,0»

0,14

tr
0,10

0.Í0

0,20

-
t l

-

O.H

o,ao
-
-
-
tr

0 . »

0.4S
0.10
0,40

0.40
1.04

VI

0,27

0.20

«,|S

4,20

0,10

tr

-
-

-

tr

*r

O.K

1.7»

>,'*
i.OC

0,»*

o.M
4 , » ?

»,4C

4 , »

0.4S

1,1»

•7,OV2,«»
»l,40/i,4O
M,«*/S,0I

H,$4/4,4»
M,4«/4,M
47,»|/2,'4«

44 ,••/!>, Ul

44.44/S.4U

17,4VI,iS
t4,«V5.*O
*4,*0/5,40

O Gr»i>ítót«i»» *a «ola <«ldapatoa" t i

A-I:-A

A-S7

» - »

A-*»

A-aa

A-»O

K-W»
A-134
A-134

A-170-A
A-2»

1».JS
lí.M
42,00
41.40
14.40
K..1O

<»•*>
2B.4O
15.70

w.n
37.00
*«.71

31.40
77.45
2*,M
JV.44
J».»2

13,t>%

4S.JÜ

45.40

Jt.ft
4,1.23
M,70
17.11

20, CS
24.4S
IJ.M
20. »i

}1,1J

23 . ; s

17.»«

I4.*O
17.4S
14 .M
14.M
14.47

1.10
7.1»
3.1»
4.»
1.0»
S.OS
*.00
*,«0

a.oo
4..40
4.00
».44

O . »

0,10
O.tt

0.10
0,70

cx

0,10

0,1»
0 , W

0.10
0.2P
0.1)

o.so
0 . »

0.1»
0.10

«.!•
«.40
0,10
0.2S

0 . »
».M

o,w
0,10

0,1»
0,4» 1

o,»
4,1J i

: » <
(

0,40 «
0,« 1

0.» 1
0 1

O.M <

MO
>.»
1.00

>.4O

>.00

> , »

).1O

1 . »

»,20

> . l *

>.M
),0»

».so

\,o*
«.4»
l . M

1.»
1,00

o.ts

l .«C

»,w
O.*4

M,W/»,J0
«0.40/t.M

*4.M/t.tt
M,M/t,*4
*4.«W>4
41.00/7,M
(l,tO/a,M
M.M/f, 14)
H.40/U,**

«•.«•/•,(•
M.M/t.T»
41,»2/l,«l



O) arajUttldaa "a dota f»ldmp*;cr." N r <>rlcnt4do:i

*-uo
*-l«J
*r!46
trim
*-U7
*-l«9

A-1S1

36.30
ja.x
3B.M

33.10
37.00

30.30

2A.O5

35.70

35.M

3B.M

W.1O
3&.4O

34.20
».2O
32,70

3».4O
M . »

35. SO

32,34
37.00

)4
23

11
U

IS

32

IV

24

30

,*o
.13
.35
.70
, 0 0

,K>

.05

. 4 0

. »

.00

J.5O
4.W
«,S0

l.V>
3,40
4,40

«.JO
7,40

4,-Jli
3,10

IX

1,34
t l

2,50

1.10

I.JU

O.>()

Ir

i>,i»0

l.M>

0,10

0,40

-

-

-

-

t r

-

O,1Q

0,40
-

-
-

t»

O.bO

U

O.bO

•

0,2»
-

U
•

IX

1

0

0

0

0
0

n
u
0

0

.50
, 2 0

.V>

.K>

,«0
, 3 0

.1''

. 1»
,47

M

-

-

u
a
-
-

-

O.iO
0,20
O.W

0,71)

0,20
0,10

t i

0. I'J

0,J«
0,40

94,10/5
91,*2/6
«1,20/4
»l,00/7

«1,70/4
»},«)/•

9«i, OS/4
90,73/»

•4.2V5
«5.M/4

.70

. 0 *

.to

. 0 0

. 2 0

. «

,V>

. ' 3

B)

l.OJ

O.M

1) inclui alblt* pertltlca r jncis de
2) taclw* produto* 4)a «lt«t«*;«o c •ttrne^

3) carboaatea • aatartal* não identificado».

7a, 80

70.»

47.40

••

5.

1 .

2 0

20

40

11,10

17,40

I.JO

1.40

.'.30

0

0

0

.10

.20

.40

-

U

o.to

0 , »

».JO . -

>.«o

t.oo

o.an

•0.00/20

7»,40/21

7t.70/It

.oc

, »

.30



Cl

»

.-.•#«. tw^™.^-.-r., M , .

V

loa chexc») e on-'luvt!» txl do CORî ilux
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pode aiaáa ser observado CORO inclusões goticuiares nos tipos *

"dois feldspatoõ" Norte e orientado. 0 náíico principal é a bioti-

ta, encontrada em placas isoladas c/ou agrupadas em "synneusis";as

socia-se, particularrnente nas variedades riais máficas, ao plagio

clâsio. As dimensões dos minerais félaicos varia* deste submilijnê

tricas até centimétricas (1,0 cm; 2,0 cm no caso dos granitóides

mais grossos}; os acessórios são, cn jecal, submiliaêtricos.

Feldspato potissico e agrupamentos máficos- são os

maiores responsáveis pela orientação, quando presente, nestas ro-

chas.

O plagiocláaio ocorre er. pelo menos do-ca tipo* ítx-íu

diferentes, czás. qual com variação composicional própria. O

c tipc, predominante, reúne os cristais maiores (1,0 - 6,0

nun, raramente até 8,J mm), subidiomórficos a idiomórficos, de hâbî

tos ripifonr.es a tai>ulares, gemxnados segundo Albita, Carlsbad e

Periclínío. São zor-ados de forma complexa, normal pouco marcada

(f3Cies ajais equiçranuiaros, de Indici.-s de cor menores); mais ra

rcs são os casos de tonalidade de aspecto setorial. Suas coroposi

ções abranger:, principalmente, o intervalo do oligoclásio, com nu

cleos de oligoclásio a andesina sõdiccs e as bordas de albita a

oligoclásio cãlcico Figura 35}. Habitualmente, os grãos estão de

formados, com ondulações nas lamelas de germinação/ em alguns cafos

observa-se a presença de plagioclásio sédico (albita) nas zonas de

maior deformação dos cristais. Quando em contato com feldspato po

tássico, aparece quase sempre com finas bordas albíticas ou zonas

mirmequlticas mais espessas e irregulares. As mirmequitas possuem

duas formas principais: uma, como lóbulos irregulares, com os ver

mes de quartzo arborescentes, dispõe-se com a convexidade voltada

pára o feldspato potássico; outra, como bordas mais regulãres,apre

senta os vermes de quartzo "em pente", mais ou menos normais ao

contato plagioclãsio-mirmequita. Como inclusões neste tipo de pia

gioclãsio, foram detectados opacos, apatita, titanita e mais rara

mente biotita. "Antipertitas" são comuns; a alteração S leve ou mé

dia.

Como is-jundo tipo textural, aparece plagioclásio en»

grãos menores ( * 1,0 nun) , não deformados, xenomórficos a pouco
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ris*al 2e p laç ioc iá su , -:on r.úcieo mui te
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subidiomórficos, mais límpidos, geminados (ou não) segundo a

ta, pouco zonados e com composições mais sódicas (no intervalo en

tre albita e oligoclásic sódico. Figura 35). Os grãos ocorrem como

agregados irregulares, por vezes mostrando mirmequita granular.Tal

tipo pode ser observado de diferentes formas. Nos granitoldes rela

tivamente mais máficos (e.g., cinzentos I e II, rõseos grossos III),

observam-se agregados com textura granoblãstica, intersticiais a

feldspato potãssico, ou entre feldspato potâssico e plagioclâsio

do primeiro tipo. Sua corpo*ição é algo mais cálcica; podem ser

mirmequíticos ou apresentar finas bordas albiticas quando em conta

to com feldspato potâssico (e.g.,. Fotonicrografia 17); a alteração

é leve e essencialmente serieitica. Kas rochas mais félsicas (e.g.,

róseas grossas I e II), são observados mais frequentenente agrega

dos xenomórficos de albita, intersticiais a feldspato potâssico,

por vezes envolvendo-o parcialmente. Assemelham-se às "swapped

rims" (Smith, 1974; Fotomicrografia 3). Localmente, podem estar re

cristalizadas segundo pequenos cristais idiomõrficos de albita com

geminaçao polissintética; outras vezes 330 mirmequíticos e, nestes

casos, é completa a semelhança com as "mirmequitas em veios" des

critas por Hibfcard (1979).

0 feldspato potass ico (raieroclínio) ocorre como cri£

tais maiores (0,4 - 1,0 cm, raramente até 2,0 cm) subidiomõrficos

a idioroórficos de habito tabular o tamb«"n como grãos me nor or., - in

tersticiais, xenomórficos. Na maioria dat. lâminas estudadas, podem

ser distintos pelo menos da-ii tipos, tcK-Cuxa-ci contratados de felds

pato potassico, caracterizados pelo hábito, idiomorfismo, relações

de contato com o plagioclâsio e, principalmente, pelo tipo de gemî

nação.

0 primeiro tipo textura 1, caracterizado pela presen

ça de geminações Carlsbad e Baveno e ausência (ou presença muito

difusa) de geminaçao em grade, ocorre apenas nos cristais maiores;

o segundo tipo, marcado pelo bom desenvolvimento da geminaçao em

grade, ocorre nos cristais maiores e menores. Normalmente os cris_

tais de feldspato potâssico mostram predominantemente feições do

primeiro tipo textural; em diversos dos cristais porém observa-se

a coexistência dos dois tipos texturais, havendo passagem de áreas

(domínios) geminados em grade para áreas não geminadas (Fotoiaicro-



.109.

grafia 6). São também freqüentes os cristais maiores totalmente ge

minados em grade.

o pi4.mcn.io tipo te.*.tu\at é fortemente pertítico.con

tendo albita em veios e filmes pequenos (ãs vezes coin padrão em re

de); em veios maiores, mais irregulares, "anostomosados, ou ainda

err. manchas. Nas variedades de caráter mais porfirítico, é peculiar

a presença de anéis concêntricos de plaçjioclásio sõdico, os quais

acompanham faces de crescimento do feldspato potãssico (Fotomicro-

grafia 4), com nítido zoneomento composicional: os anéis mais in

ternos são mais ricos cm anortita que os mais externos; em algumas

amostras (e.g., A-230;, os dados dei microssonda identificaram va

riações de albita até oligoclásio intermediário. Este tipo de felds

pato potãssico pode mostrar ainda cristais zonados, com maior con

centraçao de lamelaa de albita pertítica no núcleo. Como inclusões,

sempre mais freqüentes nas bordas dos grãos, aparecem máficos,quart

zo e plagioclásio; este último, ripiforme, gsmínado e zonado, apre

senta-se, por vezes, com contornos nuito írr^c/uldres ("corroídos")

e com bordas albíticas ícom crescimento por vezes controlado pela

rnorfologia e estrutura do hospedeiro, e.g., Fotonticrografia 7). Ha

biLualmente <JS incluoj.ja <Je plagiociásiu dî t-oc-m suas faces (010)

paralelamente âs principais zonas do hospedeiro (Fotomicrografia 4).

Nos granitóices a "dois feldspatos" rõseos grossos 11/ encontram-

se; cristais de feldspato potãssico isolados com típicas texturas"

rapakivi (Fotomicrograf-La 5/ .

Aspectos texturais mais característicos do ií$undo

tipo te.xluia.1 do feiespato potãssico sao a presença marcante de

geminação em grade e cs contatos muito irregulares 6 interpenetra

dos com plagioclásio vizinho (como contraste, os contatos entre-

plagiocláslo e feldspato potãssico de primeiro tipo são comparati-

vamente mais regulare.-s). 0 segundo tipo contém ainda inclusões muî

to "corroídas" de pla'jioclasio, de mirmequi1. as (Fotomicrografia 8);

albita pertícica como manchas é mai3 freqüente. £ este tipo que

constitui as "antipertitas".

As composições dos dois tipos de feldspato potãssico

são semelhantes. A composição global das pertitas limita-se ao in

tervalo Orgl(Ab+An)lg - Or96(Ab+An)Q4, (An » 1,0); a fase potás-
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Fotoir.icro<ir>:

feldspato pot".
mo "swapped .-:•
possui ,i-;n.-;..•:
t o , p l a t j i o c l j f . i

/>'jr<ijaJo xonomóríico <Ur .jlòita inter tjranul&r â
co de primeiro tipo teztural, desenvolvendo-se co

ver texto) . Um cristal de feldspato potassj.co
itbíncos no seu interior. fJo canto superior dirci^

com bordas albícicas ti mi rmequitjs. Anostrs A-I'J0.
:, •; .nados. 50 x.

Fotomicrog-raíia 4. Detalhe d* cristal de feldspato potissieo do

primeiro tipu tc.^tural contendo anáit concent ricos • lncluaõas orien

tadas (idiomõrfi'-;«5) de piagioclásio. Amostra A-68. Polariaadores

cruzados. 39 x,
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crogrdíi .i .r-stal de feldspato potãssico áe priswxxo tipo

texfjrai, çe:-,i.-.u::- se^unõs a l-ei de Carissac, percitico, ovóid«. er»

volto pur pldgij-.JSÍC ácido, subidionõrfico. gemin*do segunde L«»

da Albita ;texti.rj rapakivil. Observar ir.cioi.ao de pl*çiociã*io suo

idionórfico er rliro. coa\ bordas albitic-js. Amostra A-22. Polarxza

cores cruzados. J'1 y..

Fotomicrogratia o. feldspato potiasico de t.endên:xa» B>egacri»t*li-

naf, pertítico, aeninado segundo Carlsbad • em grad*, nostrando «

coexistência do-; ijis tipoe t«xt«r«i» (ver toxtoi. Parte do lndlvl

duo inferior (em cinza claro» mofltra inclusões d» plagiocláUo com

bordas aLblticü.. ,\̂ ar>as parte (locainente delimitada por uma íratu

ra) do indivíduo superior (em cinza escuro) ter, gemlnação em grado.
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sica compreende o intervalo entre Or^, (Ab+An) Q 9 e Org8(Ab+An)Q2#

com An £ 1,0 (Figura 35). A albita pertltica apresenta, em geral,

Ab i 95. Como regra quase geral, as composições globais mais ri

cas em Oi são encontradas mais comumente nos grãos ou domínios do

segundo tipo textural.

O quartzo é seriado, com dimensões médias entre 1,0

e 4,0 mm. Os cristais menores são intersticiais, os maiores consti

tuem mosaicos irregulares, alongados a sub-arredondados, com pou

cos cristais, ou ainda glóbulos isolados, estes mais " freqüentes

nas variedades rõseas de granulação média I e II e, era menor esca

Ia, nos tipos manchado e Norte. -"Nas variedades cinzentas I e II e

rõseas grossas III predomina o quartzo intersiticial. Em todas as

facies apresenta-se deformado e, ajriiúde, recristalxzado em peque

nos cordões e/ou ilhas com texturas granoblásticas. £ pobre em in

clusões.

A biotitet (0,4 - 2,5 rrunj , suòidiomõrfica de hábito

placóide, pleocróica em tons de verde-amarelado a verde-acastanha-

do (co.T! cores mais acentuadas — castanho avermelhadas — em algu

mas variedades co:n muscovita ao N e NL do Complexo), é pouco a me

dianamente deformada. As inclusões são de opacos, apatita, alanita

e zircão; os dois últimos provocando halos pleocróicos, m3is co

muns nas variedades mais félsicas. A alteração é clorita (em geral

penina) que chega, na variedade rõsea grossa I, a substitui-la qua

se que totalmente.

A muscovita encontra-se como possível mineral prima

rio apenas nas variedades presentes ao N e NE do Complexo (tipos

Norte e Orientado) e em alguns tipos meridionais mais félsicos.

Nestas rochas, caracterizadas pela ausência de titanita, a muscovi,

ta, sub.ldiomórfíca, placóide ( * 1,0 mm), límpida, ocorre como

cristais isolados. Nas rochas sen muscovita primária, titanita é o

acessório típico.

Dentre os acessórios, titanita ( i 0,5 mm até 2/0 mm

nos tipos mais grossos) « idiomõrfica; pode rrostrar gemínação po

lissintétiC3 e nítido zoneamento, evidenciado de forma mais clara

sob luz refletida; inclui opacos, apatita e zircão. Os opacos ( (

0,5 mm, rarament'.: atú 1,0 mm) , idiomórf icos, são naynetita ou titã
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no-magnetita (ãs vezes com lamelas de ilmenita) e ilmenita (com

lamelas de hematita); pirita, geralmente presente como cristais dl

minutos, é maior e mais abundante apenas nos tipos grossos I. Nas

variedades com muscovita, a magnetita está, em geral, ausente e a

quantidade de opacos é mais reduzida (ver Tabela VII)- Alanita («

0,5 mm) idiomórfica, apresenta geminação simples e zoneamento con

cêntrico; bordas e epidoto são comuns. ocorre de preferência nas

rochas com titanita e inclui apatita e opacos. Os demais acessórios

são apatita e zircãc, idiomórficos e diminutos; o segundo aparece,

provavelmente, zonado em algumas facies (e.g., cinzentos I e II).

Os glor.êrulos mãf icos observados no tipo manchado nos

tram biotita, plagioclásio saussurltico e escassos acessórios (opa

cos, titanita e apatita).

Minerais de alteração compreendem sericita/muscovita,

epidoto/clinozoizita, aibita, carbonatos e fluorita (associados ao

plagioclásio) e clorita, epidoto, opacos (particularmente hematita)

e quartzo (associados aos máficos).

Ordem de cristalização

A seqüência de cristalização dos granitóides a "dois

fcldspatos" é complexa. Nos tipos cinzentos e róseos grossos II,os

acessórios são cie cristalização inicial, seguidos, em ordem, por

plagioclásio, feldspato potãssico e quartzo; em algumas lâminas o

feldspato potássico parece, porém, preceder o plagioclásio. Bioti-

ta é posterior ao plagioclásio e, aparentemente, anterior ao felcU

pato potássico. Nas variedades grossas mais félsicas, os' mosaicos

de plagioclásio parecem também preceder os demaiG félsicos. Nas va

riedades mais félsicas de granulaçâo média, o quartzo globular, de

tamanho maior, ê de cristalização possivelmente precoce. O segundo

tipo textural de ambos os feldspatos é sempre tardio.

Os enclaves

São característicos destas íaoies os enclaves alonga
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dos e os microgranulares claros. Enclaves microgranuiares escuros

somente são encontrados na variedade manchada; por serem mais típi

cos dos granitõides cinzentos, róseo-acinzentados e brancos asso

ciados, serão descritos no item correspondente.

Os enclaves alongados e os raicrogranulares claros

semelhantes do ponto de vista mineralógico: apresentam plagioclá_

sio e biotita acompanhados de acessórios como opacos (principalmen

te magnetita), titanita e apatita. Modalmente (Tabela VII, Figuras

25 e 27), são dioritos, quartzo-dioritos e quartzo-monzodioritos,

sendo sempre mais náficos que as rochas encaixantes. Os enclaves

alongados são foliados (Fotomicrografia 9) e os microgranulares d a

ros são maciços (Fotomicrografia 10). A razão plagioclásio/biotita

é sempre maior nos rlcrogranulares. Mcgacristais de microclínio per

titico, com dimensões entre 0,5 e 2,0 cm, subidiomórficos a pouco

xenomõrficos, são restritos aos tipos alongados.

O plaçj-oclásio destes enclaves <l,0 - 2,0 mm) é sub

idiomõrfico a idiomórfico, com hábito ripiforme (mais acentuado

nos alongados) a tabular (ver Fotomicrografia 9 e 10); apresenta-

se geminado segundo Albita, Carlsbad e Fericllnio, e zonado de for

ma normal ou complexa. As composições variam de oligoclásio inteir

mediário a ande sina isõdica (avaliações; ópticas) e são (?) cm média,

mais cãlcicas que as apresentadas pelo plagioclásio das rochas ~en

caixantes. Os contatos en^re os grãos são retillnios ou pouco in

terpenetrados. Via de regra, é fortemente saussurltico. Quartzo e

feldspato potássico (exceção aos mocjacristais dos enclaves alonga

dos} são de dimensões menores, xenomórficos e intersticiais. A bio

titã (0,5 - 1,0 mm), subidiomórfica, pl.icóida, pleocróica cm tons

de verde-acastanhado, ocorre nos enclaves alongados como cordões e/

ou isolada; nos microgranulares é mais isolada e intersticial. Apre

senta-se pouco deformada; a alteração (muito acentuada nos micro

granulares) é a clorita (penina) e alguir. opaco. Tanto biotita como

plagioclásio incluem opacos, apatita c titanita idiomórficos, sub

milimétricos.

V.3. GRANITÔIDES RÕSEOS E BRANCOS

A c iHtff.rcac f a r i o s y-nr.p.T: o íiraníiaü rnnB t i t\;nrr. Uftl
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grupo de rochas de granulação média a fina, hololeucocraticas; ape

nas o tipo rõseo com biotit«. de granulação fina ê leucocrático. Nes

te grupo, as diferenças entre as diversar facies são principalmen-

te texturais. Todas sao yranitos 3b, con apcrus uma exceção (Tabe-

la VIII, Figuras 29 e 30), e as suas projeções modais situam-se mui.

to próximas do centro geométrico do triângulo Q-A-F.

Ao nuic-ic icõpio, domina a textura hipidiomorfica equ_i

granular a levemente inecjuigranular (cora cristais maiores de felds

pato potássico e quartzo) nas facies "de granulação média; nas de

• ) i .mui jitj<; fina, não I .ill.nu ai. loxtui.i- in.ji:; ;:enon>6rí loas c <iqul^

granulares. Mineralogicamente, diferenciam-se das facies a "dois

feldspatos" pela ausência de titexiita, pela presença de muscovita

nas facies niais félsicas e pelo plagioclãsio mais rico em albita.

Os mãficos e o plagiociásio estão distribuídos de forma mais homo

gênea; glomérulos com biotita são observados apenas no tipo leuco

crático.

Não são observadas diferenças notáveis entre as va

riedades róseas e brancas de granulação média; em algumas secções

das primeiras contudo, o feldspato potássico apresenta-se coro as_

pecto mais "sujo", dado por intensa pigir.er.taçüo (óxidos de Fe e/ou

argilo-minerais ?).

As propriedades texturais dos minerais presentes são

era linhas gerais comparáveis às descritas para as facies a 'dois

feldspatos". Algumas diferenças são acentuadas a seguir.

No plagiociásio de maior tamanho (1,0 - 3/0 mm., 0/5

- 1,0 mm nas variedades mais finas) predomina o zoneamento de tipo

normal, pouco marcado; o núcleo dos cristais apresenta albita cál̂

cica a oligoelãsie intermediário e as bordas albita e oligoclásio

sódico (Figura 35). No tipo rõseo machado, dados ópticos em cris-

tais mais alterados mostram a presença de alguns núcleos mais cál.

cicos (^20-25'' ° P l a9 i o c l a s i o ào segundo tipo textural (ver ,

anterior) e albita (An t 5,0) e constitui agregado» am parte

lares aos já descritos para os outros granitóides, embora menos

abundantes e desenvolvidos. Bordas albiticas, observac t como mar

gens nos cristais maiores, são e . geral ma 1st largas; mirmequitas
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sao menos comuns. Outra característica destes granitõides é a ocor

rência de inclusões goticulares de quartzo nas bordas do plagio

clásio das variedades mais félsicas.

O feldspato potãssico (microcllnio) é pertltico e

tem dimensões entre 1,0 e 4,0 mm (0,5 - 2,0 raro nas variedades fi

nas); no tipo manchado aparece, ocasionalmente, como megacristal

(- 1,0 cm). Nos crxstais do primeiro tipo textural, faltam anéis

concêntricos e inclusões \diomcrf»cas de plagioclásio^ por outro

lado, u uxemplo ü>j playiocláuio, ooittúnt l«unL>éin algumau liicluuòou

marginais de quartzo em gotas (nas rochas mais félsicas). As compo

sições globais do feldspato (hospedeiro + albita pertItica)mostram

valores entre 0r~- (Ab+An), c e 0ro., (Ab+An) .-, com An í 0,5; a fa

se potássica situa-se entre Or^^(Ab+An}Q5 e Or-g(Ab+An)-2, coro

An < 0,4. São, portanto, algo niais ricos em Oi e pobres em An;

as lameIas de albita também são, en média, mais sõdicas (era geral,

Ab i 98).

Nas variedades rõseas mais félsicas, as diferenças en

tre os distintos tipos texturais são pcuco marcadas ou inexisten-

tes. Os contatos entre o feldspato potãssico e o plagioclário são

mais freqüentemente retos ou pouco interpenetrados; são raras as

bordas albiticas u as fttirmequitas. o plagioclásio (An t 15) é pou

co zonado ou mesmo homogêneo; o cegando tipo textural só ê reconhe

cido em raros agregados xenomórficos, intersticiais, albiticos (An

Í 05). O feldspato petássico genina-se segundo Lei de Carlsbad;ge

minaçao em grade, típica do segundo tipo textural, sô é observada

como pequenos domínios irregulares, límpidos, dentro de cristais

maiores. Albita pvrtltica, às vezes praticamente ausente, encontra

-se como veios diminutos e regulares; veios maiores. Riais irregu-

lares, são raros. Crxstais lonados são também relativamente raros.

C quartzo das variedades rõseas e brancas, além de

aparecer como grãos xenomórficos intersticiais, com dimensões en

tre 0,5 c 1,0 mm, ocorre também como cristais globularcs maiores

(2,0 - 7,v mm?! Km várias facies, particularmente nas mais félsî

cas, tais glóbulos dostacam~se cone verdadeiros fenocristais. Está

deformado em graus variáveis e, em parte, recristalizado. Apenas

as variedades ir.ais íêlsicas (rõseas) térr. quartzo não deformado.
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Entre cs minerais máficos, muito subordinados (Tabe-

la VIII), destaca-se a biotita. £ subidiomórfica, cora pleocroismo

em tons de castanho r.Sdio a escuro. Aparece como pequenas palhetas

(0,5 - 1,0 mm) na variedade manchada ou como placas maiores (atè

2,0 nun) na facies ró^ca com biotita de jranulaçao média. A biotita

destas rochas é pouco deformada, mais escura que a observada nas

facies a "dois feldspatos"; mostra também maior quantidade de ha

los pleocróicos e distribui-se principalmente como cristais isola

dos. Nos tipos rôseos e brancas hololeucocraticos de granulação reé

dia, a biotita está total ou parcialmente cloritizada. A mus co vita

ií í 1,0 mm) é comum, sendo sempre mais abundante nos tipos mais

félsicos; é límpida, em geral intersticial, e por vezes associada

ã plagioclãsio e/ou biotita cloritizada. As vezes está deformada.

Os acessórios incluem opacos idiomórficos ( t 0,3

mm, raramente até 0,6 mm} e estão representados por magnetita, 11

menita e pirita, esta última mais abundante e de maior tamanho nos

tipos mais félsicos. Apatita e zircão, diminutos e idioaórficos,

são mais raros e ocorrem essencialmente como inclusões em biotita

ou em seu produto de alteração. Nas variedades mais félsicas, «

fluorita intersticial é comum.

Os minerais de alteração são os mesmos já citados pa

ra outras facies; o carbonato é mais raro. Nos tipos mais félsis.

cos, destaca-se a alteração serieitica do plagioclásio e o aspecto

sujo", já mencionado, do feldapato potãssico.n

Ordem da cristalização

As texturas sugerem que a biotita, além dos opacos,

apatita e zircão, estão entre os minerais "liquidus", sendo prece-

dida apenas por plagioclásio. O quartzo intersticial • mais tardio,

porém o quartzo globular i de cristalização precoce, seguido por

plagioclásio e apôs por feldspato potássico. A moscovita "pxlaA

ria" • a fluorita são tardias. Nas facies mais félsicas, * pirt*,

contrariamente aos outros opacos, é tajnbém mineral tardio.
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Os enclaves

As variedades róseao e brancas (associadas ãs rõ-

seas) apresentam unicamente xenõlitos; apenas as variedades bran

cas associadas ãs cinzentas contêm, cor. muita freqüência (e.g., Pi

guras 5, 7 e 8), enclaves microgranulares escuros, de granulaçao fi

na.

Ao micic-icCpí-Q. os enclaves ir.icrogr anui ares são não-

homogêneos e em geral estão zonados "textural e mineralogicamente.

São predoRãnantenientâ magr.iticas as texturas observadas nos encla

ves menos transfor~ados, ou nas partes mais internas dos mais tuns

formados. A composição modal é diorítica (Tabela VIII, Figura 25),

com amplo predomínio de piagioclãtiio, ao qual associam-se biotita,

hornblenda e acessórios corra opacos (principalmente magnetita), t£

tanita e apatita.

Alguns destes enclaves mostram núcleos com texturas

hipidiomórficas equicjranulares a pouco inecuigranulares, dominadas

por plagioclãsio ripiíorrie (0,2 - 0,7 run) cerni nado segundo Albita,

Carlsbad e Periclinio; ê zorvado de forma complexa, com núcleos, »ui_

to alterados, de oligoclásio câlcico a andesina intermediária e

bordas, mais Havidas, de oligoclásio intermediário a câlcico (ava

liações ópticas). As bordas dos grãos têm contatos mútuos interfe-

rentes, dando aspecto metaraórfico incipiente â textura. Biotita e

hornblenda (com reação para biotita e epidoto) são intersticiais •

cie dimensões inferiores a 0,4 mo; os ^cesáõrios são menores. Re£

salta-se, por vezes, a abundância de opidoto secundário. AdicionaJL

rnente, são encontradas placas maiores de biotita (1,0 * 2,0 ran),

nais idiomórficas e ilnpidas, distribuídas ao acaso.

Vários destes enclaves mostrara uma zona externa cen

timétrica, de r»nor índice de cor e composição também diorítica

(plagisclásic+biotita)i constituída per grãos com dínenspes infj

riores a 0,4 mn, com arranjo textural de nítido aspecto jwtaraôrfi

co (Fotomicrografia 11). Nesta zona, plagioclásio e biotita ^õo

muito límpidos; o primeiro e oligccláaio (avuiiaçôas ópticas) e, em

gerai, não está genir.ado r.en zonado. /unbos distribuem~se de fonna

rejuiar. A biotita v.rcr., tarLóm é encontrada concentrada eir. peque
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nos giomêrulos subarrcdondadcs ( Í 1,0 mm) . os acessórios são

mais raros, destacanao-se apatita, tipicamente acicular, inclusa

principalmente em piagioclásic.

Outras vezes, a interface enclave-encaixante é marca

da por uma zona de espessura muito variável, onde ocorre um grani

tóide cinzento "híbrido", de textura xenomórfica a pouco idiomôr

fica equigranular; este diferencia-se do granitóide encaixante prin

cipalmente por apresentar índices de cor superiores. Na zona híbri^

da, os feldspatos apresentas», tipicamente, inclusões marginais do

quartzo em forma de gotas; esta textura também é observada nas 20-

nas externas dos enclaves microgran-úlares observados nos granitó\i

des a "dois feldspatos" manchados.

t

Os enclaves extremamente transformados, coro núcleo

de aspecto xistoso (e.g., Figura 8) são, err. parte, semelhantes aos

enclaves alongados (item V.2.). Mostram núcleo muito enriquecido an

X:Sficos, observando-se, err. especial, abundante biotita, como pia

cas límpidas de dimensões entre 0,5 e 3,0 nun, caoticamente diatri^

buíãas ou algo orientadas.

v.4. GRANITOIDES CI::ZEI:TCS

Além de sua cor característica, os granitoides cln

zentos diferenciam-se das variedades a "dois feldspatos", rõseas e

brancas, por diversas peculiaridades texturais e mineralõgicas. En

contram-se tanto tipos leucccráticos (granodioritos e principalwen

te granitos 3b), como hololeucocrãticos (granitos 3fa ) ,- dados modais

são resumidos na Tabela IX e Figura 31.

A análise ae mic\oàcopie revela a textura xenomórfi,

ca a pouco hipidioxaórfica equigranular; em algumas lâminas, as t«x

turac são tipicamente sacuróides. Alguns aspectos característicos

destas rochas cojnpr©«"áen» a presença de inclusões ent forma de go-

tas d« quartzo nos fcldspatos (Fotoroicrografia 12), vagamente lem

brando, em alguns locais, Antercrescimentos granoflrico», « a asso

ciação de biotita com rruscovtfca "primária", acompanhada* ou nio

por granada. Titantta ocorro apenas nos tipos leucocrãticoe (etn

zentos nosqueados I e mosqueados de granulação fina) que, em con
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Figura 31. aiagrama raodai Q-A-P-M para granitoldes cinzentos «
ces do Complexo Intrusive de Morungaba. Granitoides cinzentos hololeuct»
críticos (círculos chcí:;>; cinzento» aiosqueadcj; II (triângulos»; eir»
zentos leucocráticos, mosqu»aâos 1 * motqueados de granulação £ina,(cl£
culos vazios); enclaves (x). Linha tracejada une enclavs • hospedeiro.
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trapartida, não apresenta/n muscovita "primária". Magnetita ocorre

tão somente nestes tipos leucocráticos; os tipos hololeucocrâ

ticos apresentam freqüentemente ilmenita. Os glomérulos máficos são

típicos das variedades roosqueadas.

O plagioclâsio. a exemplo das facies já descritas,
compreende dois tipos texturais distintos: os maiores (do primeiro
tipo) e os menores (do segundo tipo; ver item V.2). Os maiores
(1,0 - 3,0 mm) são subidiomórficos, têm hábito ripiforme a tabular,
geminações da Albita, Carlsbad e Pericllnio. Mostram zoneamento
complexo, com núcleos (mediana a. fortemente saussurlticos) de oil.
goclásio intermediário a andesina sódica e bordas amplas, mais lím
pidas, menos geminadas c pouco zonadas, de oligoclásio sódico (ra
ramente albita) a intermediário (Figura 35); nestas bordas, obser-
vam-se, com freqüência, inclusões goticulares de quartzo. Este tî
po textural ocorre como grãos ora isolados, ora em grupos de pou
cos indivíduos, ou ainda constituindo, junto a biotita e acessó-
rios, os glomérulos máficos das variedades leucocráticas.

0 plagioclâsio menor (0,3 - 1,0 mm), dominante nos
tipos hololeucocraticos, é xenomórfico a subidiomôrfico, mais llm
pido, e gemina-se principalmente segundo Albita. Mostra fraco zo
neamento normal, com núcleos de oligoclásio sódico a intermediário
e bordas de albita a oligoclásio sõdico-intermediãrio (Figura-35).
As inclusões de gotas de quartzo podem ocorrer distribuídas por to
do o grão.

Em ambos os tipos texturais, bordas albíticas e mir
mequitas são muito raras. Encontra-se habitualmente, porém, albita
intersticial, como veios muito delgados, regulares, amiúde não as
sociados ã plagioclâsio e, quando associados, sem guardar contimU
dade estrutural com o cristal central (Fotomicrografia 13).

O feldspato potássico (ir.icroclínio) ocorre tanto em
grãos maiores como menores; os maiores (1,5 * 4,0 mm), em geral ta
bulares, subidiomórficos, geminados segundo Carlsbad e/ou em gra
de, estão regularmente distribuídos. Os menores ( i 1,5 mm), pre
dominantes, são mais xenomórficos e límpidos, mostrando geminação
em grade bem desenvolvida (Fotomicrografia . As lameIas de exso ,
lucão. menos desenvolvidas que nos granitóides a "dois feldspatos", \
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Kotorrucrograíia .. Detalhe de borda de enclave in crogr anui ar eecu

ro, contido em cjramtóide branco. Observar textura "granoblástica"

de plagioclisio límpido, rico em inclusões aciculares de apatita, e

biotita. Amostra A-401. Polanzador inferior. 156 x.

Fotomicrografia U . Textura «quigranular xenoioórfica «m granitoid*

clnzanto hololeucocr.ítico. Obsarvar o desenvolvimento proominsnt*

da gemi nação em gr.nlt no i-ldepato potáí^ico <-• «s inciuaõo* da quart

IO, «m forma de gotas, no» f«ldipato«. Amostra A-164. Polarlzador**

cruzados. 39 x.
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róscos c brancos, rherjam a faltar em .lUjuns indivíduos; morfologi-

camente, são ora veios e filmes pecjuorios uubparalclon, ora chamas

(em continuidade óptica com albita intercticial, e.g., Fotomicro

grafia 13}; manchas são mais raras. As pertitas têm, por vezes, as

pecto zonado (Fotonicrografia 13) . Como inclusões ocorreir. plagio

clãsio (por vezes corroído) e gotas de quartzo; nos cristais maio

res, as inclusões são predominantemente marginais. A composição

global do feldspato potãssico é pouco variável, situando-se entre

Org5lAb-t-An) 1 5 e Or96(Ab+An)Q4, com An ç 1,0 (médias Integradas);

a fase potãssica apresenta composições entre Or̂ .» (Ab+An) 7 2

Or9g(Ab+An>02, com An í 0,5 (Figura 35}.

O quartzo ocorre uniformemente distribuído, como pe-

quenos glóbulos subarredondados {1,0 - 3,0 mn) ou como grãos meno

res intersticiais; encontra-se ainda, como inclusões goticulares

em feldspatos. Apenas os grãos maiores r.ostraxn sinais evidentes de

deformação.

Os minerais máficos incluem biotita e muscovita (so

mente biotita nos tipo.» leucocráticos; e estão distribuídos de for

ma regular; ora isolados, ora cm grupos do poucos indivíduos; cons

tituem, ainda, os clomérulos das variedades mosqueadas. Ambas as

micas apresentam-se como palhetas subidiomórficas ( í 1,0 mm). A

biotita, com pleocroístno em tons de castanho médio a escuro, _jnos

tra abundância de halos pleocróicos e inclui opacos, apatita e zir

cão. A muscovita (raramente com dimensões até 5,0 mm), é límpida e

ocorre também como agregados em "livrinhos". Os acessórios dos ti-

pos leucocráticos compreendem titanita, alanita, opacos (m&gnetita,

ilmenita, pirita), com dimensões inferiores a 0,3 mm, e ainda dimi

nutos cristais de apatita e zirclo. Nos tipos hololeucocráticos', a

muscovita é, por vezes, mais abundante que a biotita; enquanto nes_

tas rochas titanita, magnetita e alanita estão ausentes, várias

amostras portam granada, subidiomórfica e idiomórfica, com diroen

soes que atingem 1,5 mm.

Os clomérulos dos tipos leucocráticos apresentam pia

gioclãsio (do tipo textural maior), biotita subidiomõrfica de hábi

to placóide, coro dimensões inferiores a 2,0 mm, e titanita, magne-

tita e apatita como acessórios idiomórficos, de dimensões inferio-
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res a 0,3 mm. Os glomérulos das variedades mosqueadas II apresen

tan, por sua vez, principalmente biotita e muscovita, límpidas,cosi

dimensões inferiores a 3,0 nm, acompanhadas ou não por granada («

2,0 ma) e quantidade muito reduzidas de quartzo e feldspatos. As

biotitas dos glomêrulos (particularmente dos tipos leucocráticos)

têm em geral pleocroísmo em tons mais claros e pouco halos pleo

cróicos

Os minerais de alteração, quando presentes, são os

mesmos já descritos; ressalta-se a raridade de fluorita e a alte-

ração sempre mais intensa do plagioclásio presente nos glomérulos

mâficos dos tipos leucocráticos.

Ordes da cristalização

A ordem de cristalização interpretada é a seguinteto

primeiro mineral félsico a oistallzar é, em geral, o plagioclásio

que, todavia, pode ter sido jrecedido pelo quartzo, nos tipos onde

este último aparece como glóbulos maiores. Feldspato potássico é

posterior a ambos, sendo seguido por muscovita e, possiveIntente,

granada. A biotita, em alguns casos, parece ser anterior aos fél

sicos, sucedendo diretamente os acessórios menores.

Os enclaves

Compreendem os tipos microgranulares escuros de gra-

nulação fina e composição diorítica (Tibela IX, Figura 31). Textu

ras e min- ralogia são plenamente .:ompa-ãveis as descritas para os.

enclaves presentes nas variedades brancas associadas ãs cinzentas

(ver item V.3.). Os efeitos de transformação são menos acentuados,

destacando^se pr icipa mente placas milimétricas de biotita (l#0 -

3,0 nan), provavelmente recristalizadas.

V.5. GRANITOlOES ROSEO-ACINZENTADOS

Reúnem-se neste grupo as faciei Uu< ocrâticas de gra

nulações finas a médias e aspecto manchado. São granodioritos e
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granitos 3b ; as facies de granulação relativamente «aior cão,

geral, mais roáficas (Tabela X, Figura 32}.

Ao mÂcxc* copio, as texturas são hipidiomórficas £

granulares a pouco inequigranulares; raxemente sãc algc xenoraõrfi^

cas. A trama é geralmente dominada pela presença de malhas de pia

gioclâsio (0,5 - 3,0 mm), de hábito ri pi forme a tabular; apenas os

tipos de granulação mais fina apresentam o plagioclásio distribui

do regularmente; nestes podesp ser ainda observados megacristais iso

lados de feldspato potássico (microclínio) subidiomõrficos, com dî

mensões entre 1,0 e 1,5 cm. Os mãficos incluem biotita (em geral

associada âs malhas de plagioclâsio) e subordinadamente nuscovita;

titanita é rara ou ausente. Os glomerulos mãficos contêm biotita e

plagioclâsio e são semelhantes aos observados nas facies cinzentas

leucocráticas.

0 plagioclâsio, com geminações da Albita, Carlsbad e

Pericllnio, apresenta zoneamento coirtpiexo, con núcleos de oligoclÂ

sio intermediário a andesina sódica, e bordas de albita a oligoclá

sio intermediário na variedade de granulação mais fina (Figura 35);

as de granulações médias apresentam plagioclâsio mais cálcico, que

pode chegar a andesina intermediária (determinações ópticas). De

forma mais ou menos esporádica, sito também encontrados grãos albl

ticos intersticiais. Mirmequitas, bordas aiblticas e "antipertitas"

são freqüentes. 0 plagioclâsio é pouco deformado, pouco a mediana-

mente saussurltico e contém inclusões de apatita e opacos.

Reconhecem-se também nestas facies dois tipos textu

rais de feldspato potássico (microclínio). 0 primeiro, com dimen

soes entre 0,5 e 4,0 mm (raramente até 1,5 cm), inclui cristais sub

idiomórficos, geminados segundo Carlsbad, Baveno e, em menor «sca

Ia, em grade. Albita pertítica é comum, ocorrendo como veios, fil

mes e manchas; neste tipo textural ocorrem também os anéis de pia

gioclâsio sódico (ver item V.2.). Como inclusões, mostra plagioclá

sio e subordinadamente quartzo; o primeiro arranjado de forma orde

nada dentro do hospedeiro e acompanhando os anéis, pode estar algo

corroído e mostrar finas bordas aiblticas. 0 segundo tipo textural

de feldspato potásBico é pouco pertitico e mostra geminaçio em gra

de mais desenvolvida; iiclui plagioclâsio (de aspecto corroído) e,
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per vezes, mirrequitaü. As cor.posiçõos cio ambos ca tipos são corapa

ráveis às das outras facies já descritas íFiçura 35).

0 quartzo, xenomórfico, aparece intersticial (0,5 -

3,0 ran) ou, mais raramente, como pequeno:; glóbulos de dimensões

entre 2,0 e 3,0 mm; ostâ regulamente distribuído e apreser.ta-se de

formado e, localmente, recristalizado. o-orre, ainda, como raras

inclusões goticulares en feldspatos.

A biotitã ( *' 0,6 mm) é subidiornórfica, pleòcrõica

em tons de castanho r.éãio a escuro e rr.ost.ra r.uitos halos pleocrójL

cos; inclui apatita e zireão. Placas' maiores de biotita (até 2,0

mm), regularmente distribuídas, apresentar, pleocroismo mais leve e

menor número de halos. A muscovita ( í 0,5 rjn), subidiomórfica e

límpida, mais freqüentemente intersticial, or,tá distribuída de for

na homogênea. Os acessórios incluem opacos (rriagnetitaí?) , ilmenita

e pirita) idiomórfices a esqueléticos, com dimensões inferiores a

0,4 mm, e apatita c zireão, idionõrf ico:,, diminutos. Os minerais

de alteração são os já citados em ocasiões anteriores; o destaque

ê apenas para a fluoritza, associada ao plaçioclãsio.

Ordem de cristalização

A cristalização destas rochas G iniciada com plagio-

clásio (precedido pelos acessórios ?), após biotita, quartzo e

feldspato potãssico, nessa ordem. Os glóbulos de quartzo de algu-
mas variedades são, provavelmente, fases de "liquidus". A muscovi-
ta é algo mais tardia.

Os enclaves

São do tipo microgranular escuro e estão relativamen
te pouco tran3formadoü. Sua composição c diorítice (Tabela X, Fígu
ra 32); os aspectos texturais, estruturais e mineralógicos são cojn
paráveis aos já descritos em itens anteriores.
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V.6. GRANITÔIDES-PORFIROS

Estão agrupadas 6ob esta designação as rocha» holo

leucocrâticas porfxrlticas, com «atriz de granulação fina a mito

fina ou até -ífanítica, das associações de granitõides pôrfiro* I

e II.

Os g-.xHltcidzò-pcxilic^ I, ao «icicècôpio. apresen

tam textura porfiritica com fenocristais de quartzo (3,-Q - 7,0 mm)

e, e.-n menor número, de feldípatos (1,5 - 3,5 HTO) , em matriz equA

granular xenomórfica a hipiciomórfica, or.de as dimensões dos grãos

variam entre 0,3 e 0,9 mm. Em aigunas amostras, os fenocristais

são raros e a rocha aparece com aspecto "aplítíco" ou micro-granl-

tico. Modalmente, ccmpreendc:m granitos (Tabela X, Figura 33) eu

jas projeções ocupan o cent:-o geométrico do triângulo Q-A-P.

A matxlz dos tipos porfirlticos e as rochas "aplíti^

cas" caracterizam-se pelo desenvolvimento, por vezes abundant*, d*

intercrescimentos granofíricos (Fotorcicrografia 14). 0 plagioclã

sio, xenomórfico a subiaiomcrfico, raracente idiomõrfico, gemina-

se segundo Lei da Albita e cpresents zoneamento muito restrito ou

ausente, com composições entre albita e oligoclásio sõdico (Figu-

ra 35); em alguns casos mostra estrutura "hour-glass". A alteração,

quando presente, é a sericita. 0 feldspato potássico, xenomórfico

a pouco subic iomõríico , geotina-se segundo

Carlsbaa e eu grade (muito incipiente}, Apresenta aspecto "sujo"»

é límpido apenas nas áreas onde a geminação em grade « ben desen

volvida. A albita pertítica aparece cono veios e filmes pequenos

e também come veios mais irregulares e maiores, ou como chamas. In

tersticial ac feldspato potássico, observa-se alguma albita xeno

mórfica, cm ceral límpida. P composição global do feldspato potás

sico (hospedeiro + albita pertítica) varia entre Or.-tAb+An)., e

Or$7(Ab+An)03, com An Í 0,4; Or95(Ai>^An)05 e Or99(Ab+An)01 limi

tam a composição da fase potlssica, que apresenta An < 0,3. As

lameIas da albita pertítica são extremamente puras (An :í 0,2). E£

tes feldspatos são, comparativamente aos das outras facies jâ des

critas, mais ricos em On. e irais pobres em An e Ab. O quartzo i lím

pido e intersticial e, em parte, forma intercrescimentos granofíri^
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ccs. Os minerais eâficos, sruita escassez, são biocita (total ou

parcialmente cloritizada}, suscovita límpida, epidoto-clinozoitita,

apatita(?f, opacos, carbonato e flucrita. Kuscovita, opacos, car

bonato e fluoriti são interstieiais, a priacíro ocorrendo taabêa

associada ã plagioclãsio. Cs opacos ínclu«*a pirit* (a»is abundan

te), e prováveis aaç.tetito e ilraenita.

Tanto cs minerais sádicos corao os félcicos estão re

gulamence distribuídos e não estão deformados.

Os itnec\i$ta.i4 de anbos os feldspatos são l<llon6rfJL

cos e apresentam intercroccimantofi^granoflricos apanas nas bordas.

Os de plagioclásio, algo mais cálcico, podem também apresentar ge

ctinação de Carlsbad; cs ào feldepato potássico podea apresentar-se

zonados;suas composições são comparáveis às dos grãos aatriciais.

0 quartzo fonocristalino é globular, arredondado a elíptico em sec

ção. Nenhum íenocristal nio&tra sinais Torces Ca deformação.

Os jj.",a.;tCÕ<.deò-pÕA.̂ ic4 II, por sua vez, apresentam

sempre textura poríiri tica o/ou glomero-porfirítica co» matriz afâ

nltica holocristalina. Os fenocristais (0,5 - 2,0 mm, raramente até

4,0 mm) compreendem quartzo, feldspatos e, menos comunente, bioti-

tã, opacos, alanito e apatita. A matriz apresenta seus constituin

tes com dimensões sercore inferiores a 0,04 mm.

Entre os $tnccil&£a.<U,o quartzo é límpido, de for

mas subarredondadas a bipiramidadas, e rostra sinais dd corrosão

magmãtica; apresenta-se deformado e localmente recristalizado em

pequenos mosaicos irregulares. 0 feldspato potássico (microcllnio),

idiomórfico a subidiomórfico, gemi na-se segundo Carlsbad e em gra.

de; freqüentemente está zonado, com o núcleo mais rico em lamelas

de albita pertitica e as bordas com melhor desenvolvimento da gemi

nação em grade (Fotomicrografia 15). 0 plagiocláslo, «ubidiomórfjL

co, é pouco zonado e encontra-se muito serieitizado (por vezes es

tá totalmente substituído por sericita-nuscovita e quantidades me

nores de epidoto-clinozoizita, carbonatos e provável albita); sua

composição varia de oiiyoclásio eódico a intermediário (determina

ções ópticas). Ocorre habitualmente como agregados que, quando em

c o n t a t o c o m m i c r o t i í r, i n , < ! < : r ; » ' n v o W f i n < l i : M Í r n i t i r : l j o r d a n . t l b f t i c . i n t\
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Rirnequitas. Por vezes, os plagioclásioe desenvolve» texturas

-rapakivi isuito típicas (Fotomicrografia L6); tanto plagioclâsio

como feldspato potássico apresentas localmente bordes poiquillti^

caa. com inclusões de quartzo (gotas) e/ou nãficos. A biotita, sub

idioaórfica, inclui opacos, apatita e zãrcão; pode Mostrar estrutu

ra sagenítica. Opacos, apatita e alanita são ldios&rficos e ocor-

rem de preferência isolados.

A matiiz é aaçiça ou com forte orientação. £luidal

primária (?), com textura equigranular xenooõrfica e apresenta quart

zo e feldspatos, acompanhados, auito subordinadaaente» por biotita

(castanha escura), opacos, alanita, apatita e minerais de altera

ção, com abundante sericita e quantidades menores de clorita e epi_

doto-clinozcizita. Aspectos a destacar são a presença de mlcrocll

nio límpido inters í-iciai, com geminaçào en grade muito nítida, e a

presença de inclusões de gotas de quartzo nos feldspatos.

Cora relação às diferentes variedades de pórflroc XI,

nota-se que as de coloração mais rosada s?.o mais ricas em quartzo

(30 - 40*), que as jnais cinzentas; os fenocristais de mâficos são

raros. Estimativas vir.uais dos modar, Kurjcroin tratar-oo do «juartio-

mun/.onitos a granitou 3b (tipos cinzc-íiLos} e granitos 3b (tipos ró

seos). Wernick (1972 a) descreve alguns pórfiros com composições

de granitos ?%. -

Ordem d» cristalização

A cristalização dos minerais félaicos nos granitôl

des-pórfiros I é iniciada, sem dúvida, pelo quartzo, seguido (pro

vavelmente) por plagioclásio e depois por feldspato potássico;gran

de parte da cristalização destas rochas ocorreu em condições eutéc

ticas, com co-cristalização de quartzo e feldspatos. Apatita e opa

cos(?) precedem os minerais félsicos; os outros parecem sucedê-los.

Huscovita e pirita, a julgar pelo seu caráter mais intersticial e

pela ocorrência como núcleos de pegmatõides associados (ver Capítu

Io IV) são minerais tardios (põs-magmãticos ?), assim como a fluo

rita e o carbonato.
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Os granitóidea-põrfiros II mais máficos, apresenta»

una ordem de cristalização que se inicio com os minerais acessó-

rios (apatita, depois opacos, depois alanita); seguem biotita, pia

gioclásio, quartzo e depois feldspato potássico. Nos tipos mais

fêlsicos, sugere-se que a ordem de cristali2ação tenha sido análo-

ga ã dos pórfiros I.

V.7. GRANITÕIDES PORFIRÍTICOS

Compreendem rochas lcucocráticas a hololeucocráticas

de granulações grossas a muito grdssas, portadoras de negacristais

de feldspato potãssico e, subordinadamente, de plagioclãsio, com

estruturas maciças a fortemente orientadas. As duas variedades prin

cipais (facies porfiríticas maciça e orientada) são senelhantac

do ponto de vista mineralógico, caracterizando-se pela presença de

biotita acompanhada por titanita. Hornblenda é ocasional nas amos

trás mais máficas do tipo maciço. Enquanto as rochas mais maciças

têm granulação relativamente variável, de grossa a muito grossa,as

com estruturas mais orientadas são mais homogêneas e algo mais fX

nas.

Os dados modais obtidos para estas rochas permitem

classificá-las como quartzo-monzonitos e granitos 3b (Tabela XX,

Figura 34); granitos 3a. devem ocorrer (cf. Amostra A-47) de forma

subordinada. O presente autor ainda não completou o mapeamento deta

lhado destas rochas (ver Capitulo XV e Anexo I).

Ao mienoàcopio, a textura é hipidiomórfica "porfirõi

de". Os megacristais, com dimensões entre 1,0 e 2,0 cm (mais rarg

mente até 3,0 cm), estão uniformemente distribuídos; nos tipos mais

fêlsicos, megacristais de feldspato potássico aparecem ocasional,

mente agrupados. Os minerais máficos são em geral intersticiai»,

aparecendo em "synneusís" <=s/ou cordões e estão mais associados ao

plagioclãsio. Nas rochas orientadas, a estrutura é devida â dispo-

sição dos megacristais e dos agrupamentos de máficos em cordões,as

semelhando-se, em parte, aos granitóides a "dois feldspatos" ró

seos grossos III. As texturas de deformação são sempre mais comuns

nos tipos orientados.
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Figura 34. Diagrama modal Q-A-P-M para tj

plexo Intru»ivo dc Morungaba.
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O plagioclásio mostra-se, novamente, em dois tipos

texturais principais. Os grãos maiores (1,0 - 5,0 mm, raramente até

1,0 cm), com hábito tabular e geminações da Albita, Carlsbad e Pe

riclínio, são complexamente zonados, com núcleos (por vezes muito

saussuríticos) de oligoclásio intermediário a andesina àódico-inter

mediaria e bordas (riais límpidas) de oiigoclásio sódico a interme

diário (Figura 35). Zonearcento setorial ('.) também é observado. Os

grãos são, em geral, deformados, podendo-se observar plágioclâsio

albítico nas zonas u<_- maiur bciümuiçau do:, criataíü. Tal.tipo de

plágioclâsio ocorre como grupos de cristais e também como grãos

isolados; inclui biotita e acessórios, particularmente nas bordas

dos grãos. Os grãos menores ( í 1,0 mn), xenomórficos, com ou sem

geminação (Albita}, apresentam zoneamento normal, coro intervalos

de composição mais restritos em torno de oligoclásio (Figura 35).

São mais límpidos, com alteração essencialmente sericitica, e cons_

tituem mosaicos intersticiais ao feláspato potãssico, ou também

entre feldspato potássico e plágioclâsio; sua textura tem aspecto

granoblástico marcado (Fotomicrografia 17).

Anbos os tipos apresentam bordas albíticas e mirmequi

tas nos contatos com o feldspato potánsico, sempre mais desenvolvi^

das nos cristais de primeiro tipo (cf. descrição equivalente para

os granitóides a "dois feldspatos", item V.2.).

0 feldspato potássico (microclínio) é subidiomõrfico

a xenomórfico, com dimensões entre 0,5 e 2,0 cm (ocasionalmenteaté
3,0 cm) . Em lâmina, é menos destacado o aspecto idiomórfico carac
terizado na macroscopia, devido, sobretudo, â irregularidade das
terminações dos cristais. N03 gronitóides mais orientados, o micro
clínio é de habito mais tabular.

Analogamente ã grande maioria das rochas de Morunga- f
ba, dois tipos texturais principais são reconhecidos (1'otoraicrogra í;
fia 18), com aparente predomínio do segundo tipo. As geminações ob '
servadas são Carlsbad, em grade e, mais raramente, Baveno. São pe£ j
tlticos, com a albita dispondo-se como veios e filmes menores (is
vezes, como perfeitos "cardumes"), manchas e veios maiores, maí» j
irregulares. Os veios e filmes menores díspõem-se, amiúde, de mcJo |
zonado no hospedeiro (com maior concentração á<2 lamelas no núcleo)/ |
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particularmente nos " <s mais característicos do primeiro tipo tex

tural. Aspecto mais característico do feldspato potãssico (em pair

ticular do de primeiro tipo) são os anéis de plagioclásio sôdico

que, desenhando as faces mais desenvolvidas do hospedeiro, podem,

por vezes, ser detectados em amostras de mão. O plagioclásio dos

anéis mostra zoneamento similar ao descrito para os tipos a "dois

feldspatos" (item V.2.), com decréscimo do teor em Ca do centro pa

ra as bordas.

Como inclusões, o feldspato potãssico contém plagio

clásio, quartzo, biotita e acessórios. As inclusões de plagioclá

sio são idiomórficas a xenomõrficas, zonadas (de oligociásio sódi-

co a intermediário) e podem apresentar bordas albíticas e sinais

variáveis de corrosão. Tanto as inclusões de plagioclásio como,

mais raramente, as de biotita (idiorr,órficaj dispõem-se em geral

acompanhando faces virtuais nas bordas e zonas intermediárias do

hospedeiro (em particular no feldsputo potãusico de primeiro tipo

textural). As inclusões de quartzo são, por vezes, muito irregu-

lares. O feldspato potãssico de segundo tipo engloba e corroe (?)

plagioclásio, que ê encontrado como "ilhas" irregulares com conti-

nuidade óptica (Fotonúcrografia 17); inclui também mirmequitas.

Composicionalmente, dados globais das pertitas (hos-

pedeiro+albita pertítica) situam-se entre 0r_7(Ab+An)2, e _

0r«4(Ab+An)Q6, com An £ 2,0; a fase potássica apresenta composi^

ções entre Or--(Ab+An)og e Or9-(Ab+An)Q3, com An í 0,5 (Figura 35).

As lame Ias de albita têm, em geral, Ab -i 92.

Os efeitos de deformação estão sempre presentes e

são mais evidentes nos cristais de feldspato potãssico do primeiro,

tipo.

0 quartzo ê seriado (0,5 - 3,0 mm), xenomórfico, U m

pido e predominantemente intersticíôl. Está quase sempre deformado

e, localmente (em especial nas rochas mais orientadas), recristali_

zado como mosaicos irregulares com textura granobláatica.

Entre os máficos, domina a biotita (0,5 - 3,0 mm),*ub

idiomõrfica de hábito placóide, com ploocroisrno de tonalidades ama

relo-esverdeadas c verde-acastanhadas (castanho-avermelhadas nas
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variedade orientadas no extremo NE da área mapeada) e deformação

leve a intensa (com "kinks"). Inclui opacos, apatita, titanita,ala

nita e zircão, os dois últimos provocando halos pleocrôicos. O an

fibólio (hornblenda), com pleocroismo em tons de amarelo-esverdea-

do pálido a verde-oliva e z /. c = 20°, Q̂  muito subordinado e apare

ce apenas em algumas lâminas representativas dos tipos mafs máfi

cos, maciços e grossos; apresenta geminação simples e inclui opa

cos, apatita e titanita.

\
Entre 03 acessórios, a titanita ( c 3,0 mm), idiomór

fica, é típica; apenas as variedades muito félsicas não a apresen

tam. Mostra geminação polissintetica e simples, e inclusões de opa

cos e apatita. Alanita ( c 3,0 mm) , idioir.órfica, apresenta forte

zoneamento concêntrico, geminação simples e inclusões de opacos e

apatita; por vezes apresenta bordas de epidoto finamente granulado.

Os opacos f Í* 1,0 mm), i diomõrf icor>, o:;t.ão representados por marjnc

titã e/ou magnetita-titanífera (com ou sem lamelas de ilménita ?)

e, subordinadamente, por ilménita (com lamelas de hematita), pirî

ta e calcopirita. Magnetita inclui apatita. Os demais acessórios

são apatita ( c 0,3 mm) e zircão (mais diminuto), ambos idiomórfi

COS .

Os minerais de alteração são os mesmos descritos pa

ra 03 granitóides a "dois feldspatos" (cf. item V.2.); não se oto

serva, porém, fluorita.

Ordem de cristalização

Na seqüência de cristalização, são formados primeira-

mente os acessórios na seguinte ordom: zircão, apatita, opacos, titã

nita e alanita. Entre os félsicos, a fase precoce é o plagioclásio,

seguido pelo feldspato potássico e após o quartzo. A hornblenda pre

cede, sem dúvida, a biotita, e a sua nucleaçao inicia-se muito pro

ximamente ã do plagioclãsio, talvez sucedendo-a.

Enelavas

Os diversos tipos de intlavià presentes nestas ro
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chás (ver Tabela XV) não forrara estudacos sob o aspecto microscópi-

co no presente estágio ãa pesquisa e serão tema de estudos futuros.
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CAPITULO VI

CONSIDERAÇÕES SOERt. A PETROGRAFIA, MINERALOGIA E ESTRUTURA

VI.1. AS MODAS DOS GRANITOlDES

Atualmente, conta-se com mais de 260 análises modai8

de granitóides do complexo Intrusivo de Morungaba (Tabelas VII a

XI;dados cm Wernick, 1972 a, 1972 b e Campos Neto e-f at.t 1984 a),

as quais permitem definir tendências petrográficas gerais.

Com relação aos granitóides situados ao Sul e

da tente, ynã-cói-cca dv Joaquim Lqld-co, verifica-se ampla predominân

cia dos granitos 3b (Figuras 36b, 36c, 36d e 37a; ver também Wer

nick, 1972 a, 1972 bj e a escassez das composições granodioriticas,

quartzo-monzodioríticas e dioríticas. A disposição dos pontos mo

dais cm diagramas O.-A-I' desenha variações petrogrãficas em parte

:o:t:parávciü às dc-fi nulas por Lumeyrc; o Uowdon (1982) para as sé

ries calco-alcalinas plutônicas (Figura 36 a).

Entre os melagranitóides, as variedades de granula

ção fina a média definem um "trend" calco-alcalino "granodioríti-

co", caracterizado pela variação conjunta de P e M (minerais máfi

cos), de forma que os termos mais máficos relacionam-se aos mais'

félsicos pelo empobrecimento relativo destes dois índices frente a

A e Q; as variedades mais grossas mostram uma linha de evolução

própria, que é, comparativarente â primeira, mais rica em h (Figu*

ra 36b). Os granitóides a "dois fcldspatco" (em geral granitos 3b)

adaptam-se a uma tendência intermediária entre a "granodíorltica" e

"monzonitica", com enriquecimento progressivo de Q em direção ãs

rochas mais félsicas (Figura 36c); Caltairt, entretanto, os termos

mais mãficos (e.g., quartzo-moníodioritos), típicos destas tendên

cias (comparar com Figura 36a).
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As demais rochas desta região são mais homogêneas.

Os granitóides rõseos e brancos situam-se, em geral, próximos ao

centro geométrico do triângulo C-A-P, apresentando alguma variação

na proporção de Q; a relação A/P é relativamente constante (Figura

36d). Situação semelhante repete-se para as variedades cinzentas e

rõseo-acinzentadas (Figura 37a); apenas os tipos leucocrãticos apz»

sentam variações em direção à composições granodioríticas que, em

grande parte, refletem a presença de glomérulos mãficos restlticos,

em diversos graus de assimilação* (ver i-terr. VI.4. J. Muito homogê

neos, merecem destaque ainda os granitóides-pórfiros I, de compos£

ção nineralógica eutectõide (cf. iteio/V.6., Figura 33).

Nas regiões ao Mo-ttí e. XcAdziti da citada lente gnâis-

SLCÚ, os granitõides reseos e a "dois feldspatos" Norte e orienta-

dos também têm modas pcuco variáveis e sac [mcdaímznte.) compara

V>.IE ãs variedades rõsi_i:.;r branca:; c a "ciom iuldspatos" roscas de

gxanulação raédia da porção meridional do Complexo (cf. itens V.2.,

V.3. e Figuras 27, 28, 21 e 30). Os granitôidcs porfirlticos defî

num, conjuntamente com <I:J variedades a "dois feldspatos" cinzentas

li, u:;ia levt; tendência '.iu variação calco-alcalma "monzonítica",sen

do algo mais ricos em A que os granitóides a "dois feldspatos" me

r:.dionais. Novamente, faltam os termos mais máficos (Figuras 37b e

lha), deve-se lembrar, porém, que estas rochas não estão totalmen

te mapeadas (ver Tabela V e Anexo I).

Do ponto de vista modal, as tendências calco-alcali-

nas são compatíveis com vários modelos petrogenéticos: 5A.ac<.onamen

to (e.g., separação de plagioclásío e máficos, responsável prinĉ L

pai pelo "trend" granodiorltico) ; mi&tuia. tntxz magmai ázida i

ma.Li> bãiicoA (e.g., r.istura entre magmas çraníticos e diorlticos,

resultando em granodioritos e quartzo-monzodioritos); de.imiAtmA.aL

(e.g., separação de líquidos granlticos a partir de "mushes" de

composição granodiorltica), ou combinações destes. Explicações si_

mi lares podem ser aplicadas aos granitóides estudados; assim, as

variações observada"s em grande parte dos granitóides cinzentos e

róü<:o~acin2entados luucocráticos e em parte ÜCJS melagranitóides

são decorrentes, em sua Maioria, d& processos áa r.istura ou hibri_

dismo entre magmas granitóides e dioritos do embasamento. Por ou

t t , '.,;.]'.>, ,sr, t <j!K!.'"rif? ; •!:; •,''•:'i f'i f.:.i>:.i:; na:. \:" .:;.''' i<l<r., o " d o ir; >'-í(}-r±
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Kagura 3*. Tendências d« variação nodal no diagrama Q-A-P-M.

A. Tendências calco-alcalinas (a • calco-alcalina tonalltica/trondhjenltlca; b » calco-alcallna gra

uodioritlcaj c " calco-«lcalina monionítica; segundo Lameyrc * Bowden, 1962).

B. Uranit&ldes a "dois f*ld«p*tos, rõseos e brancos (círculos cheios); nelagranitãides do ^ranula

ção fina a nidia (cruta») e awdia a grossa (cleulos vazios!.

C. Granltôidcs a *dois feldspatos".

O. Granitõides rôseos • brancos.

Ttjdas as amostras r«ferem-ae às regicK-8 ao Sul e Leste da lente gnãi&slca de Joaquim Egldlo. Linhas

tracejadas indica* po«stv«i» tcnd«nclas (v«r r«ferâncias no texto).

\
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patos" e porfiríticos devem-se, provavelmente, a fenômenos de fra-

cionamento.

VI.2. MINERALOGIA E TEXTURAS

Como depreende-se das descrições petrográficas, os

granitõides de Morungaba, embora mineraiogicamente simples e até

monótonos, apresentam algumas peculiaridades mineralõgicas e dive£

sas complicações texturais que, em parte, caracterizam algumas fa

cies, justificando a conhecida assertiva de Read (1957) de que exLs

tem "granitos e granitos". 7

A mineralogia das rochas estudadas é analisada a se

guir, com ênfase em alguns aspectos relacionados ã composição e es_

tado estrutural dos feldspatos, associações de minerais máficos e

tópicos afins, con vistas a embasar interpretações preliminares de

ambientes de formação e evolução de magmas (e.g., Shand, 1927; Tut̂

tie e Dowen, 1958; Mehnert, 1971; Parsons a Boyd, 1971); Carmichael

ei aí., 1974; Chappell & White, 1974; Ishihara, 1977; Clarke, 1981).

As texturas refletem nas rochas de Morungaba, proces

sos sin-, tardi- (na concepção de Ailing, 1932, apud Dall'Aonol,

]')f\Q) «! p(1r;-itwicjmíit.i ••<>:;. ' o x t ur.i:; li«j.ul.i:: ã d<: { u r m . u ; a o Í W Í O .m.illaii-

das no item VI.3. As características texturais descritas já são

muito conhecidas na literatura, embora a sua interpretação gere

ainda polêmicas não totalmente sedimentadas (e.g., Marmo, 1971;

Mehnert/ 1971; Pitcher 4 Berger, 1972; Augustithis, 1973).

VI.2.1. Minerais Félsicos

0 quartzo e os feldspatos representam - com exceção

dos melagranitóides e algumas variedades mais localizadas - mais

de 9C% em volume dos granitóides em questão, e estão em geral pre

sentes como vários tipos textutais distinto- rjue, em grande parte,

correspondem à diferentet; geraçoeu (ver Capítulo V) .
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VI.2.1.1. Plagioclásio Magnético

Taxturas

0 plagioclásio é un dos primeiros minerais a crista-

' lizar a partir do mag^a, sendo normalmente precedido apenas pelos

acessórios menores, ucoirc ctusuciado aos minerais lüuficos, tipica

mente como agregados de vários cristais, ora em "synneusis", ora

em malhas mais irregulares; é distribuído de forma mais homogênea

apenas nos granitôides ir.ais fêlsicos.

" Caracter!za-st por apresentar hábitos, geminações e

zoneamento típicos, que variam com o teor de A»i e, por extensão,

com a composição da rocha hospedeira (ver também Wernick * Penal̂

va, 1980 a). Verifica-se que o plagioclásio das rochas mais máf^

cas ê mais idiomõrfico, pessui hábito ripiforme mais acentuado, ge

mina-se (em geral de forma complicada) segundo Leis da Albita,Carls

bad e Periclinio, e apresenta zoneamento quase sempre complexo; o

espectro composicional é relativamente ample. Contrariamente, as

rochas mais félsicas conterá plagioclásio subidiomórfico, com hábi-

to mais tabular, geminação preferencial de Albita e zoneamento nor

mal (com intervalos composicionais restritos), ou mesmo ausente.

VariaçÕBs Composicionais

As variações composicíbnais rio plagioclásio magmáti-

co indicam, como esperado, que o teor de An aumenta com o índice

de cor, e diminui com a quantidade de «uartz^ dos granitõides (Fî

gura 35, dados modais no Capítulo V}. üutroü aspectos importantes,

que se destacam da análise da Figura 35, sao os seguintes:

a) o plagioclásio presente nos granitóides cinzentos é nitidamente

distinto do3 demais. Enquanto os cristais das facies porfiríti^

cas, a "dois feldspatos" e róseas mostran variações significati

vas regulares dentro de cada grupo, os das facies cinzentas ho

loleucocrãtícas posr̂ uorr composições constantes, conrvjrlôTtrŝ  má

ximos em torno de Ai' , Apenas os tipos leucocráticoa têm pia
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ciocl.ísio mais cãlcico, fato provavelmente condicionado pelo

seu caráter híbrido (ver iten VI.4.). As facies cinzentas repre

sentam, portanto, tendôncias petrogenêticas distintas;

b) as variações composieionais nas diversas facies definem tendên

Cias nítidas: variações ccníútuas dentro de grupos de amostras

de uma mesna facies ou de facies semelhances, interrompidas por

átizontinu-idadíÁ ao passar para facies ou grupos de facies ett

ferentes. Tendências continuas são observadas para amostras das

facies a "dois feldspatos" cinzenta I, a "dois feldspatos" ró

seas grossas, porfiriticas e para o conjunto que agrupa as fa

cies a "dois feldspatos" de granulação média, róseas e de graiU

tóides-pórfiros I. Os plagioclãsios destes grupos separan-se dos

demais por hiatos composicionais mais ou menos bem marcados. A

conclusão mais pertinente é que as tendências de variação den

tro de cada grupo são, provavelmente, determinadas por cristali

zação fracionada, enquanto que as mudanças bruscas sugerem com

plicações adicionais;

c) as variações de composição nos cristais zonados são devidas ã

cristalização fracionada de líquidos magmãticos. Apenas algumas

amostras apresentam cristais com "gaps" composicionais (resti-

tos?, cumulatos não homogeneizados?; e.g., A-129 e A-12-A); no3

melagranitóides (e.g., A-12-D), estes cristais são prováveis

testemunhos de processos de hibridismo e recristalização (cf.

Fotomicrografia 1);

d) nas facies ralativaraente mais fêlsicas (e.g., granitóides-pórfi_

ros I, róseos e a "dois feldspatos" róseos de granulação média),

a composição média do plagioclãsio é um dos poucos critérios nü

nsralógicos que podem ser utilizados para avaliar o grau de evo

lução magmática da rocha; esta terá plagioclásio tanto mais só

dico quanto mais diferenciado for o magma original.

vi.2.1.2. Feldapato Potassico

Nas rochas estudadas, o feldspato potassico é sempre
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pertltico e, sendo assim, nenhum dos dois tipos texturais identifi

cados (ver Capítulo V) representa diretamente o estágio magnatico.

Entretanto, no primeiro tipo (caracterizado principalmente pela ge

minação em grade pouco desenvolvida ou ausente) são observadas di

versas -tex-tu-tai •itZ<cíu<.a\ii, interpretada? corno de origsja magmáti-

ca, como discutido a seguir.

Texturas Reliquiares

Entre as texturas reliquiares dos cristais de primei^

ro tipo textural destacam-se, além das geminações de Carlsbad e Ba

veno, o zonearoento, os anéis concentricos de plagioclãsio e as in

clusões orientadas de plaçioclãsio e, raramente, de biotita (e.g.,

item V.2.).

0 zoneair.ento concêntrico é U F I textura sugestiva de

cristalização m-iymatica (ver, por cr., Pitcher & Berger, 1S72; Augus

tithis, 1973). Foram verificadas variações composicionais signifi-

cativas (em termos de Oi, Ab e A»:) nas análises globais (hospedei-

ro + albita pertltica) em cristais com zoneamento definido pela

distribuição preferencial de lamelús de albita pertltica, mais con

centradas no núcleo do hospedeiro. Em outros cristais, opticamente

zonados, as variações composieionais são pouco marcadas e/oti~de in

terpretação mais insegura, devido âs dificuldades de análise, cau

sadas, por exemplo, pela orientação cios cristais e pela possível

presença de albita pseudo-pertítica (ver item VI.2.3).

Argumentos mais forto3 em favor da origem magmática

destes cristais são os anéis de plagioclásio e as inclusões Oríen

tadas, também do plagioclãsio, sempre muis típicos nos granitóides

mais máficos, nos quais o feldspatc alcalino teia tendências nega

cristalinas. Os anéis são muito reçulares, ocorrem em particular

nas zonas intermediárias do hospedeiro (e.g., Fotomicroçrafia 4 e

18) e apresentam, em algumas amostras, nítido zoneamento composi

cional, com os anéis mais internos sendo progressivamente mais r£

cos em An. As inclusões de plagioclãsio, em geral subidiomórficas,

mostram zoneamento concêntrico norrr.al; alguna dados Isolados suge
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rem que as inclusões mais internas são também em média mais ricas
em An.

Cristalização de magmas é o principal processo pro

posto na literatura para explicar a formação das texturas prima

rias referidas; alguns autores, porém, chamam a atenção para expli,

cações alternativas, baseadas em processos de recristalizaçao sub-

sólida ou atê metassomática (ver, entre outros, Raguin, 1965; Van

ce, 1969; Marmo, 1971: Mehnert, 1971; Augustithis, 1973; Hibbard,

1979; Dowty, 1980; Mehnert & «üsch, 1981). São dois os principais

mecanismos magmáticos que podem originar as inclusões orientadasi

a) captura de cristais de plagiocl&sio pelo feldspato alcalino em

formação, através de processos de "synneusis" e similares (e.g.,

Vance, 1969; Hibbard, 1979), tese sustentada pelas observações

microscópicas (e.g., zonalidade normal das inclusões de plagio-

clásio) .

b) crescimento epitaxial de cristais de plagioclásio a partir das

faces do feldspato alcalino em formação (e.g., Dowty, 1980), ai.

ternativa aqui considerada mais remota, por não se ter observa-

do interrupções no zoneamento das inclusões de plagioclásio nos

contatos com o hospedeiro.

Os anéis de plagioclásio são de interpretação mats

difícil. Sugere-se, com alguns fundamentos teóricos, que esta é

uma feição devida principalmente a fatores cinêticos, que contro

Iam a concentração dos elementos (em particular K, Ma e Ca) do

magma, nas proximidades do feldspato alcalino que cristaliza.

Estado Estrutural

O estado estrutural dos feldspatos potássicos é uma

importante ferramenta para a interpretação de histórias do crista

lização e resfriamento (e.g. Parsons & Boyd, 1971; Smith, 1974; K.

Ulbrich, 1983). Vm exemplo muito interessante é descrito por Par

sons í Boyd (1971) que, estudando suítes caico-alcalinas, verifi.

cam que o grau de ordenamento estrutural do feldspato potãssico va
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ria cora o crau de dxfeienciaçãc do ruaçira original, de forma que

os cristais presentes nas rochas raia fêlsicas apresentavam» siste

maticamente, ordenamento naior (ver também Giatunji, 1977).

São vários os polimorfos de felãspato potássico. A

sanidina é a fase mais desordenada, típica de ambientes sub-vulcâ-

nicos, cristalizada em temperaturas superiores a 800°C e resfriada

rapidamente; como fase mais ordenada, encontra-se o microclinio mi

ximo, característico de temperaturas baixas ( t 400°C). Entre es

tes extremos, estão situados o ortoclásio e toda uífca gama de micro

clínios "interjnediãrios" (ver Smith, 1974; Stewart 4 Wright, 1974;

Ribbe, 1975).

A identificação dos polimorfos pode ser feita quali-

tativamente através ua análise cie di í rato gramas de raios-X» As fa

ses traclínicas sã«̂  reconhecidas ^cio maior yrciu de corr.plicação

dos difratograrras, dado pelo desdobramento de raias como a (130) e

a (131), causado pela passagem ca simetria C2/m para Cl.

A determinação quantitativa do grau de ordenamento de

S*. e Aí nas posições tetraedricas é realizada a partir de vários

diagramas específicos (baseados principalmente nas distâncias in

terplanaros (201), (060) e (204) e nas contantes de cela; ver re

visão em M. Ulbrich, 1983). Avaliações menos precisas podem ser

obtidas medindo-se a diferença angular entre as raias (136-) e (130)

ou (131) e v 31), que inexiste para os cristais de simetria meno

clínica e é máxima ^ara as fasu^ triclínicas de náximo ordenamento.

Estas diferenças foram convertidas en "indicadores de triclinicida

de" ( A) por Goldsmith & Laves (1954) e Smith (1974), os quais pro

puseram, respectivamente, ^131 = 12»5 ^131 " di3i^ e ^130 ~

7,8 iã,,fl - ^T30^ '
 ont^e ^hH ® a d i 3 t^ n c i a interplanar dos planos

(hkl). Em ambas as equações, os coeficientes estão ajustados para

que:

1 = 0, simetria r.onoclínica cortoclásio, e t c ) ;

1 = 1, simetria triclínica de nicroclínio máximo;

0 < A < 1» microclínios intermediários.
Í

Os difratogramas de raios-X obtidos para cristais de

feldspato potársuico de diversa;; íücits granitóides de Xorungaba evi
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denciam sempre a simetria triclínica, caracterizada pela separação

nuircada entre (130) e (130) ou entre (131) e (131) e por indicado

res de triclinicidade prõxirsos ao roáxinc Cna rsaior parte dos casos,

L 1 3 1 = ^i3o * 0,30 e, freqüentemente, iguais ã unidade). A gran

te maioria dos cristais analisados é, por conseguinte, microcKnio

nuito ordenado ou máximo. A albica pert1tica, como esperado, está

tarbérr. representada rei.-, fase de baixa ts.-per;.t.ura, apresentando

31,20 í 26, .., * 31.33 (Snüth, i?Só) .

Alguns cios difrafcogramas obtidos são reproduxidos par

cialmente na Figura 3o, com as raias indexadas segundo Qorg & Smith

(1969). Todos são muito semelhantes;- entretanto, são detectadas pe

quenas diferenças (grau de resolução de algumas reflexões, conteu

do de albita; valores 28 algo variáveis, etc.) que justificam tra

balhos futuros mais elaborados (e.g.» Parsons, 1978; Cherry * Trem

bath, 1979; M. ülbrich, 1983).

Desta forma, é ainda prematuro estabelecer correia

ções entre esiado estrutural dos feldspacos potássicos e evolução

ias rochas granitõides; registros desta relação, porventura exis-

te.ites, serão determinSveis apenas com análises mais aprimoradas.

Como conclusão geral, indica-se predomínio de microclínio muito or

denado e máximo, derivado de uma fase moneclinica pretérita, dire

tamente cristalizada dos magmas, como é inferido pelas texturas

reliquiares observadas e pela presença da geminação em grade, tlpí"

ca de inversão estrutural (tipo M, cf- Ribbe, 1975).

Variações composicionais

0 feldspato potássico íí homoecneo em termos compos_i

cionais (cf. Figura 35). Variações m3is significativas são observa

das, como esperado, apenas quando são cor.paradas entre si as compo

sições globais (hospedeiro + albita pertítica). Estas variações de

senharn ter.dências similares às descritas para o plagioclásio, com

os conteúdo AH e Ab diminuídos nas rochas r.ais félsicas; a variação

é mais ou menos gradativa em amostras de facies semelhantes, tor

nando-se descontínua c com hiatos somposicicnais ao passar de um
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yrupos de íacies ptiru outro.

Os crista ir. com nítido < ,»>M& i nação cm grade :.~ão algo

mais ricos cm (M, sugerindo que a rt-cristàüzação processa-se co*

expulsão de slbita '.ver item V.2.}.

VI.2.1.3. Intercrcscimentos Primárias

Xntarcresel««ntos f.ranofIrfcos

Zntercrescinentos grancflricos, de feldspato potáss_i

co c/ou plagioclásio cor quartzo, são feições muito comuns CM ro

chás Seidas de colocação sub-superficial (e.g., Buddington, 1959).

A maioria dos estudiosos do assunto acredita que tais texturas são

originadas por cristalização magetática eutectoide (e.g., Tuttle ft

Boven, 1958; Mehnert, 1971; Hatch et «i., 1972}. Outros pesquisa-

dores, porém, sugerem que são originadas por nútua corrosão e/ou

substituição ou co-cristalizaçio em condições hidrotemais (ver Ma

gustithis, 1973 e Mehnert, 1971 entre outros).

Em Morungaba, esta textura ocorre nos granitoldes-

p5rfiros I e em veios e bolsões pegmatóides.

Nos g*anitõidt4-pc\íi*<:i l, ocorrem intererescimen

tos nas bordas dos ícnocristais de fcldspatos, na natris da rocha

e em segregações micro-pegmatóides. Pestan poucas dúvidas, portan

to, que o intererescimento resulta de processos magnaticos, os

quais iniciam-se com a cristal}zaçao dos núcleos dos megacrietals

para passar, jã em condições eutectóides, ao estagio de co-precipi^

taçao, nas bordas destes cristais i r.a matriz. A seqflência dos

eventos termina no estágio pegmatltico onde^ após a formação do in

tererescimento, novamente precipitam feldspato potássico (pouco

pertítico) e quartzo, acompanhados ou nèo por r.uscovita, pirita e

rara biotita.

Nos vzici z botivai pe.i+atôsdzò maiores, encontrados

especialmente nas variedades róseas hololeucocrfitlcas, a textura

granofírica constitui uma zona externa, por vezes isolada da rocha
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encaixante por um« margem aplltica (cf. ites XV.1.). As variações
áa borda para o centro sugere» que se passa de ua estágio ainda
tsageiâtico (?} representado pelo agregado granofírlco, para um está
cjio pegmatttieo <?), -jic resulta na precipitação isolada de felds
pato potássico e quartzo tcí. Hehnert s íiüsch» 19*1).

As Gotas dm Quartzo

Inclusões de quartzo «mTfeldspatos, coso pequenas go

tas, são típicas de algumasdss facies mapeadas (ver Capitulo V ) .

Texturas deste tipo, já descritas, são encontradas cost freqüência

ea paraanaisses, leucos somas de rochas migmatlticas, e grani toldes

de provável origsm anatitica (e.g., Mehnert, 1971; Didier, 1973).

São várias as explicações genéticas oferecidas, sen
do que o quartzo goticular poderia representar:

a} restitos remanescentes de grãos maior«s, cuja forma revela pro

cessos de fusão parcial e/ou reação com outros mineraisz

b) sineral priíeário "licuidus", posteriormente englobado como ver

dadeiras inclusões pelos feldspatos eot crescimento:

c) resultado de co-precipitação eutectõide de quartso e feldspatos^

con a forma dos grãos condicionada por fatores clnéticos.

Nas rochas de Morungaba, as gotas de quartso deveu

ter-se formado por processos diversos. A3 observadas em algumas va

riedades róseas (e, mais raramente, em granitóides-pórfiros I; ef.

item V.3.) devem ser de origem magmãtica (hipótese b ) , já que es

tas rochas representam magmas muito diferenciados, m grani téides-

pórfiros, a associação ocasional com intererescimentos granoffrt

cos sugere una origem a partir de co-precipitaçãb (hipótese c). O

quartzo gotlcular das facies cinzentas e, em parte, a "dois felds

patos" Norte e orientada, pode ter origem diferente; as gotas oco£

rem nos núcleos e nas bordas dos feldspatos e são multo freqfleates

em zonas híbridas, sugerindo que possam representar produtos de fu

são parcial e/ou «cristalização. Mas me.;mo neste caso, não pode»

ser descartadas hipóteses alternativas; as gotas de quartso encon



.164.

tradas nas zonas híbridas, nos contatos de cjranitõidos brancos,

cinzentos e a "dois íeldspatos" sanchados COB enclaves microgana-

lares escuros (zones de resfriamento :aals rápido ?}, podo ser prl

marias; a sua Corsa, condicionada por processo* ciniticos de

resfriamento".

VI.2.2. Minerais Mâficos

Ales òd biotita, süo encontrados hornbleada, titani

ta, aianita, ttuscovita, granada, opacos diversos, apatita, zircio,
etc.

Estes ainerais ocerres agrupados «a associações dis

tintas, que refleter condições petrogenéticas especificas. Assim,

as rochas portadoras de muscovita primária • granada não contes

hornblenda, titanita ou magnetita, fato amplamente conhecido («.9.,

Shand, 1927; Johannsen, 1932; Ishihara, 1977): são «xceções apenas

algusias aaostras dos graniteides a "dois feldspatos" da região Mor

te/Nordeste do Ooe»{>loxo, com nuncovita e nagnetita aparentemente

coexistentes.

A tii-.í ríl>uL«,-Jio tt*»:; minei ai\, K.'i[ltt)3

dir os granitôides mapeados em quatro grupos principais, caracteri.

zados pelas seguintes associações:

1. biotita + hornblenda • titanita + r.açnetita • alanita + ilnenita

2. biotita • titanita • nagnetita ^ aianita + ilmenita

3. biotita • aianita • auscovita • magnet íta + iletenita

4. biotita + muscovita +_ granada + llreenita

0 segundo e o terceiro grupo são amplamente

nantes e são encontrados na quase totalidade dos granitéid«s rô

3tos, brancos, pórflros, jiortírít.ícos. a "úoia fcldopatos" c cin

zentos leucocráticos (ver Tabela XII). A última associação fi tlpi^

ca das variedades cinzentas hololcucocraticas e, em parte, das r6

seo-acínzentadas e a "dois foldspatos" Norte e orientada. A primei
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ra associação ê praricacente exclusiva dos melagranltôides. Alga

M S considerações adicionais são feitas a seguir.

Origem e XmB-iieaeòes

Em rochas granitóides, a muscovita ê mineral com an

pio campo de estabilidade (Clarke, 1581).

Ê difícil deteminar.- com base em critérios teimara t»

se a muscovita é prinária (de cristaliaação inicial ou tardia), se

cundSria (de alteração) ou até rest!tica Ce.f. Saavedra, 1968, apwf

Clari», 19Í1; ver também Hiller tt ml.. 1»«1). I» Horuwgaba, «vi

delicias texturais permitem, paréa, alçuc*s sugestões.

Nas facies cinzentas ttololeucocráticas, * Ruscorita

apresenta-se co«o palhetas e/ou placas naiores, subidioaWSrficas a

idiooõrficas e ocorre isolada ou em agregados de "livrinhos". C re

latiyanente abundante, oostra sinais de deformação e, co» freqté^

cia, não está es contato direto cos os feldspatos. Estas widônolasr

soaadas 1 associação com granada em diversas aaostras^ sugeres asa

origem magsitica. A atuscovita dos granitôide« mais fClslcos e, em

particular, dos granítõides-pdrfiros I, ainda subidiomórflca, < in

tersticial e ocorre associada * plagioclâsio e aos produtos de a^

teração de biotlta; portanto, é tardia, formada, em parte, por pre

cipitação a partir de soluções residuais e, em parte, pela reação

destas com minerais pré-existentes (ver tasbSst item VI.2.3.). Como

reforço para esta hipótese, cabe lembrar que a muscovita é muito

comum nas segregações pegmatõides, as quais são sempre mais abun

dantes nos granitóides rdseos mais feisicos e, em especial, nos gra

nitõides-pórfiros I.

Oiversus autores assinalam que a muscovita nagmãtica

é importante indicadora das condições de cristalisação do magma,

sugerinde pressões de água mínimas da ordem de 3,0 kbar e, portão

to, profundidades mínimas de 9,0 km (e.g., Carreichael tt «X., 1474;

ver também Clarke, 1981). Por outro lado, Anderson ft Rowley (1911)

acreditam que o campo de estabilidade da muscovita $ aumentado sij

nificativamente pela adição do componente celadonita, tornando pos
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sivel a sua cristalização em ambientes magmáticcs com pressões de

água inferiores. Em Morungaba, a muscovita "primária" está presen

te em rochas que seguramente não cristalizaram em níveis crustais

muito profundos (cf. item VI.5.).

Por outra parte, a muscovita somente cristaliza em

ambientes saturados ou supur-saturados cm alumina c, neste senti^

do, os granitóides com a associação biotita + muscovita j- granada

são derivados de magmas tipicamente peraluminosos (Shand, 1927) a

são diferentes dos demais granitóides.

0 par magnetita-iltrenita: considerações sobre a fO e a profundida

de de geração doa rcagmas

A ,.-qacidade de oxigênio (fO^) dominante durante a

cristalização de ;rõ?mas granitóides, pode ser avaliada, qualitati-

vamente, pela preserva de minerais "indicadores" (e.g., Ishihara,

1977; Takarashi it a .. 1980; Murata z-t ai., 1983; ver também

Wones & Eugster, 1965 'Vones, 1980).

Nos granitóides de Morunyaba, a presença de magneti-

ta e/ou ilmenita permite tecer algumas conclusões. Entre as quatro

associações discriminadas na Tabela XII, as três primeiras contêm

magnetita _+ ilmenita e a última apresenta apenas ilmenita. E:n pre

sença de biotita, ilmenita isolada cristaliza apenas em condições

de fü, inferiores âs do "buffer" Ni-NiO (ver Figura 5 em Ishihai-,

1977); para condiçõe:-. mais íiltciü do fO„, a magnetita torna-no ontá

vel.

Segundo Iihihara (1977; ver também item III.1.), a

fugacidade de oxigênio é uma característica em grande parte herda

da da fonte geradora dos magmas; Mo t-t ai. i 1982) demonstraram que

a fO. é uma função da profundidade de geração dos magmas. Portanto,

pode-se sugerir que as rochas cora a associação 4 (biotita + musco

vita + granada + ilr.enita) derivam de níveis crustais nais rasos,

a exemplo de sugestões já colocadas para granitóides vizinhos

(Wernick, 1932 a , 1984 b).
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VI. 2.3. Transformações Tardias

Durante sua evolução nos estágios tardi- e pós-magmá

ticos, os granitôides de Morungaba passaram por uma série de trans

formações tardias, responsáveis por ra-equilíbrios mineralõgícos e

texturais. Os principais fenômenos tardios sugeridos pela análise

textural podem ser agrupados como segue:

a) formação de plagioelãsios, aódico (albita-oligoclásio,. cf. plagio

clásio intersticial, Figura 352, encontrado sob a forma de agre

gados granoblãsticos.

b) formação de albita, encontrada nas seguintes formas:

1. agregados xenomórficos;

2. pequenos cristais subidioraõrficos a idiomõrficos;

3. bordas albíticas sobre plagiociásio maymácico, plagioclásio

tardio e, mais raramente, sobre mirnequitas;

4. pequenos filmes intersticiais;

5. albita pertltica e "pseudo-pertltica".

c) formação de mirmequitas.

J) riicriotalizaçHo il<? ftildüpalo |-*oi;."»i;:; J *r«>.

e) alteração de minerais e cristalização de minerais mãficos tar

dios.

Segue uma breve discussão sobre as transformaçõestar

dias, baseada em subsídios extraídos da literatura (e.g., os expe

rimentais de Tuttle & Bowen, 1958? Wyilie & Tuttle, 1959, 1960,

1961, 1964) Luth t Tuttle, 1969; Kovalenko, 1977; Manning, 1981/

texturais, como o de Dall'Agnoll, 19&0, e t c ) .

AltJita • Plagloelsaío Aeido Tardio?-

Em Morungaba, destaca-se a relativa abundância des

minerais; (bem CC.T.O as ir.iriTiequit-rir:, cf". rtuiante) , caracterizan
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do intensa atividade de Na. A grande maioria dos autores acredita
que o Ma é decorrente da própria evolução dcs granitõides. Neste
sentido, este elemento (e, em menor escala, o Ca.) pode ser prove
niente da exsolução de feldspatos alcalinos cristalizados do magma,
como demonstrado por Tuttle & Bowen í 15rS3), ou concentrado em solu
ções residuais fracionadas do magrca original; no segundo caso, a
fração volátil e de oxtroma importância, tendo-se demonstrado que
a razão K:Na ê significativamente aumentada nas soluções residuais
rica:; em H-,O o. Itr (c.q. Kov.ilcnko, l'>7 7 • ri.innimi, 1961; v«?r tambôm

Dali'Agnail,

Nos granitóides de Morungaba, devem ser destacados
os seguintes aspectos texturais:

a) as bordas albíticas sobre plagicclãsicj magmãtico e/ou tardio
ocorrem nos contatos plagioclásio - feldspato potãssico; agrega
dos granoblástlcor. (com playioclãsio :;õdico) e xenomõrficos

(com albita) são encontrados principalmente nos contatos felds,
pato potássico - feldspato potãssico;

b) as inclusões orientadas de plagioclásio em feldspato potássiCO

freqüentemente contém bordas albítícas;

c) agregados xenomõrficos de albita são mais comuns nas rochas com

feldspato potissico de tendências megacristalinas; agregados

granoblásticos de plagioclásio sódico ocorrem nos granitóides

mais mãficos (e.g., porfiríticos) com feldspau. alcalino orlgi^

nal mais rico em Ab e An (cf. Figura 35;;

d) albita tardia subidiomorfica a idionórfíca é encontrada associa

da aos agregadas xenomõrficos (albíticos);

e) o feldspato potássico de segunda geração é, em media, mais rico

cm Oi e quase não ai "esenta texturas reliquiares (vor tambán itene

seguintes);

f) estas manifestações tardias e as mirmequitas (ver item *e

guinte) são sempre mais abundantes noe granitõides raeno» evolui^

dos;

g) as frações residuais pegmatítícas são, a julgar pela sua minera

logia, mais ricas cm K que Ma,
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Estas observações sugerem que boa parte, senão a '

maioria, da albita e do plagioclásio sôdico tardios gera-se direta

ou indiretamente por exsolução dos feldspatos alcalinos primários

e, em parte, por destruição de texturas reliquiares (e.g. anéis de

plagioclásio}. Estes processos liberam Na e, subordinadamente, Ce

que, incorporados âs soluções residuais reagem com a fração cris

talina ou depositara-se intersticialmente Cver discussões adicio

nais era Tuttle & Bowen, 1958). A evolução destes fenômenos é com

plexa e as texturas observadas sugerem que a formação dos agregados

de plagioclásio sõdico precede a formação das bordas albrticas e a

dos agregados albíticos xenomórficos; estes últimos são, em um es

tágio posterior, localmente recriítalizados segundo cristais de a^

bita mais idiomórficos. ..

i
j

Mirmequltas •

Historicamente, destacam-se duas hipóteses principais

de geração do mirmequitas {Mehnert, 1071; Philips, 1980),

A primeira é a hipótese do ftecka, segundo a qual as

m i r m c q w i t . i r i o r W i r i i j u t - . i i - il.i : ; u l i : ; t i t u i . - . i ' <U- 1 r 1 c l : i f j í i t < > I K > < , . Í : . : Í i o > | . - > r

plagioclSsio, de acordo com as reações:

a)

b)

KAlSi-jOg

feldspato
potãssico

2KAlSi3Og

feldspato
potãssico

t Na

+ Ca++

» NaAlSi,O,.

albita

= CaAl2Si2c

anortita

2K+

quartzo

onde os cations Na e Ca** eneontrarn-se e.~t soluções residuais. Ê

importante salientar que a presença de Ca 4 fator preponderante

na formação de mirmequitas.

A segurda hipótese, hoje d<;.;cartada por muitos auto

roa, é a da Schwantku, que prevê a cxhMÚiiCLa da nulcculu CaAl̂ SigOj,,,

anormalmente rica em SiO,, eir. solução solida nos feldspatos alcalí

nos de alta temperatura, cuja cxsoluç-in resultaria era mirn&quita3,
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conforme a reação abaixo:

x KAlSi-0o

y NaAlSi3O8 = x KAlSi3Og +• y NaAlSi3o& * z CaAl-^Og + 4 S102

feldspato ,. .. - . .
2 Cao(AlSi3Og} potássleo a l b l t a arortxta quartro
feldspato
aicaiino

onde o = vacância e x • y >>z.

Hipóteses alternativas, em parte variações das aci-

mas colocadas, são discutidas por Shelley (1964), Smith (1964;,Phi

lips (1974, 1980) e Hibbard (1979).

Noa grani tóidoc do MorurtyaKi, bem como na maioria

dos granitôides conhecidos, existe íntima associação entre mírme

quitas e manifestações tardias de albita e plagioclâaio ácido (e.g.,

nurmequitas em veios, associadas aos agregados albíticos; plagio

clásio ácido localmente mlrmequítico, Gtc.) sugerindo, portanto,

relação genética e de contemporaneidade.

Recrlatalizaçõo de Feldspato Potãssico

Destacam-se nas descrições, dois tipos texturais dis

tintos de feldspato potássico (item Vl.2.1.2.). Os seguintes aspec

tos texturais relacionados merecem ser rt.forçados i

a) o desenvolvimento do segundo tipo textural ca dá, principalmen

te, par recristalização de cristais da primeira geração e é, em

parte, controlado por fraturas e zonas de maior deformação (e.

g., Fotomicrografias 6, 16, 18);

b) a formação da segunda geração normalmente destrôi texturas reli

quiares; o microclinio de segunda geração é mais rico em Oi;

c) a segunda geração pode incluir mirmequitas e agregados tardio»;

por vezes são observados vermes de quartzo incluídos no felde

pato (corrosão de mirmequitas ?) . Ê encontrada também como doml_
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nios irregulares dentro de plagioclásio magmâtico ("antiperti^

tas");

d) a segunda geração mostra, em geral, contornos mais irregulares,

principalmente nos contatos com plagioclásio;

e) a segunda geração é pouco desenvolvida nos granitõides rôseos

mais fêlsicos e nos granitõides-pôrfiros I; ê rara nas segrega

ções pegmatóides e nos feldspatos com intercrescimentos granofí

ricos. \

Estas relações indicara que os feldspatos alcalinos

passam por etapas de desmisturaçSo, inversão de simetria e recris-

talização; indicam também que existe certa correlação entre a com

posição do feldspato alcalino primário e o grau de sua posterior

recristalização e que este fenômeno é, pelo menos em parte, poste

rior aos eventos geradores de mirmequitas e dos agregados xenomôr

ficos e granoblãsticos. Diversos autores interpretara texturas seme

lhantes como indicativas de "blastese", "microclinização", etc.

(e.g., Marmo, 1971; Augustithis, 1973). Nas rochas de Morungaba,

os dados texturais sugerem que a segunda geração desenvolve-se por

recristalização dos cristais de primeira geração (e.g.Fotomicrogra

fias 6 e 18), durante os estágios tardios da evolução dos granitól

des.

Alteração d* Minerais 8 Cristalização dn Minerais Acessórios Tardios

Destaca-se no plagioclásio a correlação que existe

entre tipo e grau de alteração com composição e cor. OligoclSsio

cálcico e andesina, quando pouco alterados (cm alguns melagranitói

des e granitóídes porfiríticos) são incolores ou acinzentados. Na

maior parte dos granitóides, o plagioclásio (oligoclãsío interme

diário a andesina), mostra nítida cor esbranquiçada, com alteração

saussurltica (sericita muscovita + epidoto clínozoizita + albita •

carbonato + fluorita). Contrariamente, albita e oligoclásio sádico

(inclusive tardio) são incolores ou rcseos e alteram-ae, em grau

mais roduzido, principalmente para serieito/muscovita. Nos rochas

mapeadas, a cor do plagioclásio é, assim, uma aproximação groasei

^a de sua composição.
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/ alteração dos minerais mificos é variável, desde

fraca ou incipiente (granitóides mais raáficos), até total (rochas

mais félsicas). Destaca-se alteração da biotita para cloritas, se

ricita muscovita, epidoto, opacos (eir. geral hematita) e quartzo;

alanita altera-se (?] para epidoto.

Fluorita e alguns tipos de muscovita são minerais ma

ficos tardios, provavelmente precipitados diretamente a partir de

soluções residuais. São encontrados nas rochas mais félsicas de co

loração rôsea ou branca, sugerindo (juntamente com alteração mais

intensa dos minerais máficos primários e a maior freqüência de se

gregações pegmatóides) maior atividade dos voláteis.

VI.3. ASPECTOS TEXTURAIS E ESTRUTURAIS ADICIONAIS

Variações nas Diversas Facies

De forma geral, as rochas mais félsicas do Complexo
são mais maciças, têm texturas mais equigranulares e granulação
mais fina, em parte por diminuição do tamanho dos feldspatos (par
ticularmente feldspato potâusíco) com o p-jr.ilclo aur-'nto das dimun
soes do quartzo. Apenas os qranitóides-pórfiros voltam a apresen
tar-se inequigranularca, cora fenocristais de feldspatos e, princ^i
palmente, de quartzo tjlobular em matriz de granulação fina.

Estas variações estão bem marcadas nos granitóides

localizados ao Sul i Lzòti da tinte, gná-ti síca di Joaquim tg Z d+o .En

tre os granitóides a "dois feldspatos", os tipos mais máficos (rõ

seos grossos III e cinzentos I, os primeiros mais grossos e inequJL

granuiares) têm estruturas orientadas, com feldspato potàssico de

dimensões mais avantajadas e quartzo principalmente intersticial;

os tipos mais félsicos (a "dois feldspatos" rõseos médios I e II,

são rochas maciças, mais equigranulares, com quartzo mais abundan-

te e maior. Os granitóides róseos e brancos, maciços de granulação

média, apresentam quartzo globular, com dimensões em média superio

res às dos feldspatos.
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Paralelamente, as segregações pegmatõides inexlstera

nos granitóides a "dois feldspatos" mais mâfxcos, são raras nos ti

pos a "dois feldspatos" mais félsicos, comuns nos granitóides rô

seos e sempre presentes nos granitõidcs-põrfiros I. Como fenômeno

tardio, a formação de plagioclásio ácido, albita c nirmequitas, é

mais freqüente nas variedades mais mãficas (cf. item anterior).

Os oranitóides cinzento:; e, er. parte, os róseo-acin

zentados, constituem um grupo â parto, apresentando texturas mais

homogêneas, equigranulares e predoninantcr:ente xenomôrficas. Por

outro lado, os enclaves nicrogranulares escuros e os glomérulos má

ficos são estruturas mais características destas rochas.

Deformação

Sinais de deformação estão presentes na maioria das

lâminas estudadas. 0 quartzo apresenta-se com extinção ondulante,

por vezes recristalizado; o plagioclásio nostra 1ameias de gemina

ção dobradas e as micas, particularmente a biotita, podem apresen

tar "kink-bands". A geminação lamelar fina da titanita, observada

em várias amostras, pode também ter origem mecânica (Spry, 1969).

Evidências adicionais são o estiramento dos minerais

mãficos, encontrados como "cordões" entre os félsicos e, em grande

parte, a forma oblata dos enclaves alongados associados aos graoi

tóides foliados.

Sinais de deformação estão ausentes nas ' manifesta

çÕes tardias, que são, portanto, pós-cineraáticas.

Com relação ã intensidade de deformação, observa-se

sempre que os granitóides relativamente mais mãficos são os que fo

ram submetidos a esforços maiores. A deformação observada pode ser

correlacionada com esforços tectônicos posteriores, aumentando nas

vizinhanças de zonas de falhas ou fraturas. Em parte, porém, a de

form.ição c primária, <jor<indo-sc dur.int-f n oolacnçSo do3 m.içjniíi.1? e

sua posterior cristalização (estruturas orientadas) e/ou por efe^

tos de deformação plástica põs-colocação, induzida pela intrusão

de magmas subseqüentes (Flolder, 1979; Jardim de Sâ, 1984).
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VI. 4. OS ENCLAVES E 05 GLOMERL'LOS MÃFICOS r-OS GRANITÕIDES MERIDIO
NAIS

Foram reconhecidos, além dos xenõlitos (item IV.3.J,

três tipos de enclaves: os raicrogranulares claros, os microgranula

res escuros e os alongados (item IV.l.l. Os glomérulos são de qua-

tro tipos, caracterizados por apresentar associações mineralõgicas

com hornblenda, biotita, plagioclâsio, muscovita e granada.

As principais características geológicas e petrográ-
ficas dos enclaves e glomérulos são as seguintes:

a) os enclaves escuros têm dimensões maiores, indices de cor mais

acentuados e granulação Riais fina que os enclaves claros e alon

gados;

b) os enclaves alongados são, aparentemente, os únicos a conter me

gacristais de feldspato potássico;

c) os enclaves escuros são observados, com freqüência, em vários

estágios de assimilação e com bordas de reação; apresentam bio

titã recristalizada;

d) os enclaves alongados ocorrem mais freqüentemente nas rochas

orientadas e, em vários casos, não estão diretamente associados-

aos xenõlitos;

e) as texturas dos enclaves sugerem, em grande parte, origem magma

ti ca;

f) as associações de minerais primário:; dos enclaves são:plagioclã

sio + biotita + hornblenda + titanita + magnetita + apatita •

ilmenita + quartzo + feldspato potáuaico (enclaves escuros) e

plagioclâsio ••• biotita + titanita + maynetita + apatita + ilme

nita + quartzo + feldspato potássico (enclaves claros e alonga

dos};

g) a raineralogia dos enclaves claros e alongados Ô idêntica á das

rochas encaixantes; nos escuros, apenas a minaralogi* das bor

das recristalizadas (com plagioclâsio + biotita) é compatível

com a dos granitóides que os contêm;



.176.

h) a moda dos enclaves claros e alongados varia paralelamente

a da rocha encaixai.te (Figura 39); o mesmo nâo ocorre con os en

claves escuros e as respectivas encaixantes;

i) nos glomérulos mâficos, as associações de minerais prin£rios
são:

1. hornblenda -r titanita + magnetita -t- apatita + ilnenita;

2. biotita + magnetita + apatita • hornblenda + titanita + ilme
nita; x

3. biotita + plagioclãsio + titanita + magnetita + apatita • i^
monita;

4. muscovita + biotita + granada • quartzo + plagioclásio •

feldspato potãssico. i

As duas primeiras associações são exclusivas dos me

lagranitóides; a terceira ê encontrada em alguns melagranitõi

des (com feições híbridas) e nos granitóides cinzentos leucocrá

ticos, róseo-acinzentados, róseos com biotita de granuiação fi

na, brancos associados aos cinzentos e a "dois feldspatos" man

chados. A ultima é típica dos granitóides cinzentos mosqueados

II;

j) nos melagranitóides, glomérulos são encontrados predominantemen

te cm rochas rucristalizadas; a:, tacies cinzentas, rosco-acinzen

tadas e brancas que contêm glomérulos da associação 3 (cf. acl

ma), apresentam também enclaves escuros;

k) os glomérulos da associação 4, encontrados na facies cinzenta

mosqueada II, estão, por vezes, circundados por uma zona quartao-

feldspática milimétrica, de granulação algo mais fina que a da

rocha.

Estas evidências texturais, mineralógicas e ^

cas, sugerem que apenas os enclaves claros e alongados estão «n

equilíbrio com as rochas encaixantes; os enclaves escuros encon-

tram-se em desequilíbrio e estão geneticamente associados aos glo

mérulos da associação 3 (com biotita e plagioclásio).
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figura 39. Tendência» da variação irtodal en enclaves <: rochas

ras da pare* meridional de Complexo Intrusiv© de Morungaba. Enclavts

claros • alongados (círculos cneio*/ ,• «nclaves escuros cruzes-. Grani

toldas a "dois faldspatos" ,iist»risco); •granitóiüo» Brancos cj.nzentoí fc

rõseo-acinzantados (círculos vazios . Linhas tracejadas or.«.T enclaves

às rochas hospedeiras. Setas indicam tendências de '/ciriavác conposicio

ial Ivor referências no



Origem

A presença de enclaves e glomêrulos máficos diversos

ê uma característica marcante na maioria dos granitõidcs de todo o

mundo, tornando-se, portanto, foco de^atenção e motivo para vários

estudos geológicos e petrolõgicos í.e.g., Piwinskii, 1963; Pivdnskii

& Wyllie, 1968; Didier, 1973; Winklor, 1'ill; White & Chappell,1977,

1983; Chappell, 107a; Hine cf ai., 1978; Didier et at., 1982; Wer

nick, 1983). Os dados geológicos,-petrográficos e experimentais

discutidos por estes autores favorecem, em principio, quatro meca

nismos genéticos: /

a) os enclaves são restitos de fusão parcial, cujo complemento são

os próprios magnas granitõides;

b) representam fragmentos transformados de rochas básicas a inter_

mediárias, cu-jo:; magmas estão direta ou indiretamente associa-

dos ã gênese dos magmas granitõides;

c) sao fragmentos transformados de rochas encaixantes, capturados

durante a ascenção e/ou colocação dos magmas granitõides;

d) são autõlitos, i.e., frações previamente cristalizadas e acumu-

ladas dos próprios magmas granitõides.

Hipóteses semelhantes foram propostas para explicar

a origem dos glomêrulos máficos que, alternativamente, podem ainda

representar frações residuais dos mammae rjranítóides, do cristali.

zação mais tardia (ver, entre outros, Vance, 1969; Presnall & Batsnarv

1973; Didier, 1973).

Em Morungaba, os enclaves escuros exibem mineralogía

não compatível com a das rochas encaixantes e as facies que os coii

têm encontram-se sempre associadas no campo com ocorrências âe me

lagranitõides. Representam, portanto, fragmentos de rochas bãsico-

intermediãrias ("meta-dioritos") mais antigas (e de manifestações

mais básicas contemporâneas?), capturados durante a colocação dos

magmas, e posteriormente assimilados em graus diversos (hipóteses

c e b?) . Neste contexto, os glomêrulos tráficos com biotita e pia

gioclásio (associação 3, cf. acima) seriam restitos últimos do pro
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cesso de digestão destes enclaves.

Os enclaves claros, por sua vez, encontram-se era

equilíbrio nineralógico cora os granitóide3 a "dois feldspatos" en

caixantes e apresentara texturas rnagraSticas. São, portanto, prova

veis autõlitos, hipótese reforçada pelo seu aspecto textural "cuntu

lático" (cf. Fotomicrografia 10). Interpretação semelhante pode

ser colocada para a maioria dos enclaves alongados, cuja forma es_

taria condicionada pelo regime de colocação dos magmas granitóides

(ver item seguinte) x

Os glomérulos máficos detectados nos melagranltóides

são, em sua maior parte, restitos da assimilação de melagranitõi^

des de granulação mais fina, por parte dos magmas granitõides pos

teriores (ver Capítulos IV e V ) . Os melagranitóides de granulação

média a grossa que contêm tais glomérulos são, desta forma, rochas

de natureza híbrida.

Finalmente, os glomérulos mãficos peraluminosos da

associação d (com biotita e muscovita, cf. acima) seriam, â primei^

ra vista, restitos de rochas peraluminosas (e.g. Chappel & White,

1974; White & Chappell, 1977, 1983). Entretanto, diversas evidências são

contrárias a esta interpretação (presença ocasionai de envoltório

quartzo-feldspãtico; aspecto límpido das nicas; enriquecimento re

lativo em Sr /Sr , cf. amostra A-342, item vil.1.), favorecendo -

amplamente a hipótese de que tais "glomérulor." são originados a

partir ôa cristalize^', ó& fiui/ios. Í W ^ . - ^ Í ^'jrAtlticos «rr.ri-a- .y-

cidos em alumina (e.g., Nockold.i et at., 1978; Didier, 1973). Por

tanto, são comparáveis aos diferenciados pegmatíticos dos granitéd

dcs róseos mais evoluidos e dos granitóides-põrfiros I.

VI.5. DISTRIBUIÇÃO E COLOCAÇÃO DOS GRANITÕIDES

Os dados geológicos, estruturais e texturais apresen

tados .-"os Capítulos IV e V fornecem diversos subsídio» para uma

discussão sobre a colocação dos magmas granitõides, assunto que

tratamos a seguir.
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Araas ao Sul da Lents Gnáisaica da Joaquim Egidio

Nesta área, a associação dos melagranitõides merece
consideração à parte.

As manchas mapeadas de melagranitõides estão coloca
das, em grande parte, marginalmence aos granitõides cinzentos e a
"dois feldspatos" cinzentos I, como facies de contato com o embasa
mento gnáissico, em particular na borda SE do Complexo; os melagra
nitôides mais mâficos, de granulação mais fina são rochas do emba
samento ("meta-dioritos", cf. Capítulos IV e VJ. Estas e outras evi
dências de campo (e.g., Figura 17) e texturais (texturas recrista
lizadas, presença de glomérulos máficos, e t c ) , são fortes argumen
tos em favor de uma origem híbrida para parte dos melagranitôides
mapeados; que seriam, então, o resultado da interação de rochas do
embasamento com magmas granitóides (posteriormente cristalizados
como granitóides cinzentos hololeucocraticos e a "dois feldspatos"
róseos e cinzentos I).

Por outro lado, não é possível propor origem similar
para todos os melagranitõides. Diversas evidências (e.g., ocorrên
cia significativa de mclagranitóiile:.; ri** <rranulação média a grossa*
inclusões ovaladas, orientadas, de melagranitôides finos; melagra-
nitôides como aparentes manifestações sin-plutônicas) indicam que
parte destas rochas foram, provavelmente, colocadas como magmas,
mais ou menos contemporaneamente ao magmatismo granitéide prínci
pai.

A diit\ibuição do4 Qianitciddi mapeados mostra que
as associações identificadas (Tabela v, Figura 10, Anexo Dapresen
tam-se com formas alongadas, lenticular es a sub-circulares, sub-
concordantes com o padrão estrutural das rochas encaixantes, e dis
põem-se com padrão zonado, grosseiramente concêntrico. No núcleo
da estrutura coloca-se uma lente da associação a "dois feldspatos"
rõsea grossa I, cuja geometria atual ê, err, grande parte, condicio
nada por tectonismo; ao seu redor dominam granitõides rõseos eqtU
granulares diversos, invadidos por granitóides rõseos mais félsi
cos e granitóides-pórfiros I. Externamente aos tipos rõseos, colo
cam-se novamente granitõides a "dois feldspatos", com a facies cin
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zenta I em geral marginal (Anexo I}. Nas regiões SW e NHt na parte

mais externa do conjunto intrusivo, voltan a ocorrer fades rõseas

e de granitóides-pôi-firos I.

A zonali'ladr; fica melhor m.ircafl.i nas partes centrais

e ocidentais; para Leste, o panorama é mais confuso devido, em

grande parte, â distribuição dos melagranitóides e das facies cin-

zentas e rõseo-acinzentadas. Estas últimas ocupam uma área de for

ma grosseiramente triangular, que em alguns locais isolamos facies

a "dois feldspatos" do embasamento: constituem também duas lentes

isoladas, ao Norte do rio Atibaia (cf. Figura 10, Anexo I). Os gra

nitoldes a "dois fcldsp.itos* manchado» colocatn-sc como uma factea

de contato entre granitóides a "dois feldspatos" e melagranitôides

ou granitóides cinzentos leucocrâticos.

Os contatos com o embasamento, irregulares ao Norte

e Leste, são principalmente tectônicos ao Oeste. Para Sul, os con

tatos são fortemente lobulados, com corpos granitoldes projetando-

se, como lentes, para dentro do embasamento. Uma destas lentes pro

vavelmente esta ligada, em sub-superfície, à projeção lenticular

do "corpo" de Itatiba em direção ao Complexo Intrusivo de Morunga

ba (ver Figuras 2, 10; Wernick, 1972 b; Coutinho, inédito).

Na te.qlle.ncia di colocação de i magma* (cf. item jEV.3.2.),

indica-se como prováveir. prccur.-iorcü, ar; íucie.j cínzent. s e róyc-o-

acinzentadas (t melagranitõides ?), que se colocam como pequenos

corpos laminarcs a lenticulares, em parte incorporando e assimilan

do melagranitôides de granulação fina.

Em seguida (em parte simultaneamente, cf. item IV.3.2,),

invade o conjunto dos granitóides a "dois feldspatos". Desconhe

cem-se as relações entre os tipos róseos grossos III (centrais) e

os cinzentos I (marginais); estima-se que são mais ou menos contem

poráneos, em função de semelhanças petrográficas-petrogenéticas. Com

relação âs demais facies deste conjunto, verifica-se uma relação

"núcleo-borda" entre os tipos cinzentos e os rdseos; parece prová-

vel, portanto, que os magmas originais se colocaram em épocas seme

Ihantes, por Influência do mesmo processo dinâmico.

Paralelamente â colocação destes magmas, transfer
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mam-se rochas mais antigas do embasamento (e melagranitoides con

temporâneos ?) oriyinando-se rochas híbridas nas sonas de contato.

A ocorrência de corpos isolados de 'jranitóides a "dois feldspatos",

e a variação composicional dos feldspatos destas facies (con algu

mas tendências distintas, cf. item VI.2.1.), indicam que os magnas

se introduziram como massas isoladas, de dimensões reduzidas.

Os granitõides róseos são sempre posteriores às va

riedades a "dois feldspatos". Entre os granitóides róseos, os mais

fêlsicos são posteriores aos mais*mâficos e são encontrados, com

freqüência, como manchas mapeâveis no interior de ãreas de domínio

dos tipos róseos (cf. Anexo II ./ Admite-se, por critérios de sente

lhança estrutural e petrogrâfica, que os tipos róseos hololeucocrá

ticos têm posicionamento relativo semelhante ao dos granitõides

brancos. Novamente, a colocação destes magmas deslancha processos

de hibridismo, gcrando-se, entre outras, as facies rõseas com bio

titã de granulc.ção fina (com glomérulos de biotita + plagioclãsio

da associação d, cf. item VI.4.) e as cinzentas (com ou sem musco-

vita) derivadas, localmente, da interação entre granitõides bran

cos e melagranitoides de granulação fina (cf. Capitulo. IV).

A distribuição dos granitóides róseos e brancos, e

algumas relações de contato, indicam que os respectivos magmas se

introduziram também como diversos corpos distintos.

Granitóides mais novos são os grani tõides-pórfiros Z,

colocados corao pequenos corpos lcnticular&s embutidos em granitõi^

des róseos; os últimos são 03 granitóides-pórfiros II, que invadem

como diques.

Os conti&ittò e,Atiutur&ii e ttxtuxa-Li existentes- en

tre as diversas facies estudadas refletem, naturalmente, histórias

de cristalização muito diferentes. As feições associadas aos grani

tóides mais máficos, de granulação média a grossa, são indicativas

da cristu1tzação precoce e complexa dos feldspatos (e.g. "synneusis"

de plagiocllsio e máficos, texturas complicadas do feldspato pot&s

sico, quartzo predominantemente intersticial e tardio, etc, cf.

itens VI.2.1. e V.3.); as estruturas indicam um regime forçado de

colocação. Contrariamente, as facies mais jovens e evoluídas (e.g.

granitóides róseos c brancos) apresentam texturas e estruturas su
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gestivas de uma história de cristalização mais simples, com nine
rais pouco zonados, distribuídos de forma mais homogênea, e, em
parte, apresentando quartzo como fas*, "liquidui;"; os respectivos
magmas são colocados sob regimes mais permissivos e condições de
pressão litostãtica (?) possivelmente menor, representando níveis
crustais mais rasos (?). 0 caso extremo e representado pelos grani_
tóides-pôrfiros I (com fenocristais de quartzo, intercrescimento
granofiricos e cavidades miarolXticas) que cristalizaram sob condi_
ções francamente sub-superficiais (sub-vulcãnicas ?).

Em condições intermediárias, localizam-se os grani^
tóides cinzentos e rõseo-acinzentados, com características que po
dem ser associadas a regimes mais permissivos (e.g., predomínio de
estruturas maciças, quartzo globular em algumas facies, aplitos
cinzentos, e t c ) ; apenas localmente evidencia-se colocação algo
forçada.

As vaiiaçõiò naò condiçòei dn colocação espelham,
principalmente, os contrastes de ductilidade e viscosidade entre
magma invasor e rocha encaixante (Eskola, 1932; Walton, 1955; Read,
1957; Buddington, 1959; Marmo, 1971; Pitcher & Berger, 1972). Sob
este enfoque, os granitôides a "dois feldspatos" rõseos grossos III
e cinzentos I contêm várias características sugestivas de coloca
ção sob condições mais ptâ&ticaA (invasões forçadas), grosseiramen
te classificadas como "sin*" a "tardi-tectônicas". No outro extré1

mo, os granitõldes-põrfiros I apresentam características compat£
veis com resfriamento rápido, em condições relativamente 'AÜpíe-c*.
Entre estes dois extremos, está a grande maioria dos granitôides
mapeados (e.g., variedades rôseas e a "dois feldspatos" rõseas me
dias) que, sem duvida, se colocaram em condições tectono- térmicas
intermediárias.

A conclusão mais pertinente então, é que existe uma

p/toQKzòòão das condições de colocação dos respectivos magmas. Come

ça a evolução desta parte do Complexo Intrusivo com a intrusão de

magmas — em parte cristalinos e, provavelmente, mais viscosos —

sob condições térmicas mais enérgicas, simulando uma colocação

mais profunda, similar ao regime que Buddington (1959) denomina me

sozonal. Os magmas seguintes são progressivamente mais evoluídos



.184.

(provavelmente também mais líquidos) e introduzera-se em profundida

des cada vez menores, atê invadirem sob condições tipicamente epj.

zonais. Os granitõides-pórfiros são manifestações sub-superficiais

(ver também Wernick * Penalva, 1980 a).

Não se adaptam ã evolução acima apresentada as varie

dades cinzentas e as rõseo-acinzentacas, com características petro

gráficas e estruturais distintas (cf. itens vi.l., VI.2., VI.2.2.,

VI.3 e VI.4.). As suas características e as relações de campo indî

cam que se colocam sob regimes predominantemente permissivos, eu

níveis crustais possivelmente intermediários, antes da {e en parte

sincronicamente com) grande maioria dos granitõides rõseos e a

"dois feldspatos". Em boa parte, são rochas híbridas, decorrentes

da interação entre magmas granitôides mais evoluidos com rochas

mais antigas, do embasamento.

Área ao Leste da Lente Gnáissice úe Joaquim Egidlo

Nesta área afloram predominantemente as facies rõ

seas c a "dois feldspatos" róseas médias II (cf. Tabela V), em d_i

versas partes separadas do embasamento por áreas de domínio dos gra

nitóides a "dois feldspatos" cinzentos I. Como ocorrência isolada,

observa-se um corpo elíptico da facies rõseo-acinzentada de granu

lação fina {Figura 10, Anexo I).

As nzlaçõíÁ dz campo, embora aqui menos evidentes,

sugerem uma seqüência de colocação similar ã descrita para a parte

meridional do Complexo (cf. acima). Assim, de início, colocam-se

provavelmente os granitôides róseo-acinzentados, aos quais suce

dem, na ordem indicada, os granitõiãe3 a "dois feldspatos" cinzen

tos I, os rõseos médios II e, finalmente, os granitôides rõseos e

brancos. Os granitõides-pórfiros II são posteriores. Acredita-se,

ã falta de evidências mais claras de campo, que os granitõides

brancos, rõseos e a "dois feldspatos" posicionaram-se como un nfiaie

ro reduzido de corpos, condicionados por estruturas SW-NE.

As condiçõe* de. colocação novanente variam de riais

forçadas, em regimes mais plásticos (magmas correiatos aos grani
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toldes a "dois feldspatos" cinzentos I), para aais p«raisslvas,sob

regimes mais rúpteis (magmas correlates aos granitõides rós<

brancos), culminando com a intrusão de diques.

Ares ao Norte e Nordeste de Lente Gfiélsslce- de Joeqwia

Esta parte, con uma dimensão total em torno d* ISO

km2, esta em fase de mapeamento detalhado. Na porção Lest* c Mor

deste apresentada (Figura 10, Anexo X), as variedades petrogrãfjL

cas predominantes (em parte jâ" definidas por Mernick, 1972 b) cons

tituera corpos discretos.

Predominam, na região, os tipos porfiriticos e as va

ru-dades a "dois feidüjsitor." cinzenta II e Norte (cf. Tabela V, Fi

gura 10, Anexo n . Os tipos porfiríticos colocam-se, provavelaen

te, como um número reduzido de corpos lenticulares, orientados SW-

NF e, em partes, separados entre si por intercalações do ewbasaiaen

to. O conjunto define uma grosseira zonalidade estrutural e petro

gráfica: para Norte e Noroeste predominam tipos orientados (fades

porfirltica orientada I), que passa» (gradativãmente ?> para grani

tóides porfiriticos centrais mais maciços e grossos, e, por vezes,

mais mãficos (e.g., com hornblenda). Para S e SE, estas rochas gra

dam, por sua vez, para facies mais equigranulares, finas e, em g"e

ral, mais félsicas.

Os granitóides a "dois feldspatos" cinzentos II cons

títuem uma lente isolada, também orientada segundo Stf-NE, que Uni

ta o Complexo em direção ao Leste, São muito homogêneos em termos

estruturais, mas mostram pequenas variações petrográficas para ter'
mos mais fêlsicos (cf. Tabela V). Os tipos a "dois feldspatos" Nor
te limitam o Complexo na parte setentrional. Ocorrências mais iso
ladas compreendem uma lente de melagranitóides, outra de grani tóî
des cinzentos (com muscovita) e diversos corpos menores, sub-circu
lares, de granitóides rôseos (Figura 10, Anexo I), Todos aparentam
ser multo homogêneos. Í

As rochas mais antigas são os melagranltÓldes; seguon

os tipos porfirfticos e, provavelmente, os granitéldes á "dois
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feldspatos" cinzentos IX, anbos COB características çerais que tarn
bem sugeros historias de cristalização complexasr * partir de meg,
nas colocados sob regimes forçados* es neio plástico (cf. Tabelas
IV c V, itens V.7., VI.2. • VI.3. K Ca seguida, colocam-se os fra
nitóides cinzentos (?) e os tipos a "dois feldspatos" e r$seos«sob
condições relativamente permissivas (e" e« níveis crustais mais ra-
sos ?}, seguidos por diques de nranitõides-pôrf iros (cf. Winlclt»
1972 ar 1972 b; Cairmos Neto ti J.C, 13B4 ai. Os tipos a "dois feldb
patos" orientados não ten posicionamento definido e nio foram esto
dados (cf. Tabela vj.



CAPITULO VII

GEOCROKOLOGIA RB/SR E K/AR

VII.l. INTRODUÇÃO

Até o presence, os dados geocronolôgicos disponíveis
para o Complexo Intrusivo de Morungaba limitavam-se a nove anáU
ses, seis pelo método K/A* (quatro determinações em biotita dê gra
nitÔides diversos e duas era rochas total de granitôides -pÕrfiros;
Cordani * Bittencourt, 1967) e três Rb/Sr em rocha total (Hexnick
tt ai., 1976 a).

Os resultados apresentados nos Capítulos IV e V : de
monstraram a existência de um grande número de facies, em contatos
mútuos geralmente intrusivos. Tal situação õ ideal para um estudo
geocronolSgico pelo método Rb/5* em maior detalhe, com a finalida
de tanto de situar as diferentes manifestações intrusivas no tempo
geológico, como para analisar o comportamento geoqulraico do Kb i
do St. Como orientação, serão também discutidos diversos exemplos
}S apresentados na literatura (e.g.. Brooks ft Compston, 1965; Laggo
it ai., 1969; Cordani e-t at., 1973; Roddick ft Compston, 1977; Sar
tori, 1978; Stephens ft Kalliday, 1979; Kaack e( at., 1980).

Selecionando vários grupos de amostras, representati^
vos das principais facies estudadas, foram obtidas vinte e cinco
análises adicionais RÒ/SA e mais três K/At. Os resultados, aliados
aos já disponíveis na literatura, são apresentados nas TabelasXIII
(K/A/D e XIV (Rb/S*l; para a localização das amostras, consultar a
Figura 40 e o Anexo II.

0 mttodo KbfSK permite, através de análises de dia

gramas Isocr5nicos, construídos com as razões Püt>87/sr • Sr /Sr

atuais, o cálculo da idade de última homogeneização isotôpica do
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sistexa, que no caso de rochas granitóides, correspond* em feral i
idade da sua cristalização. Cono dado complementar, obtém-se a ra
zão inicial <Sr87/sr*6in. eqSlvaiente & razão Sr*

7/Sr W da rocha
fonte no instante ca extração tfos j&açmas 'e.g.. Faure e Powell r
1972; Faure, 1977; Cor'!-.ni,

O mZtcdf ' 4* identifica idades que refletem eventos
er crural posteriores ã colocação > ã cristalização de maTmat grani
te ides, relacionando-se, por exemplo, a períodos de resfriamento e
scerguimento regionais, os resultados devem, portanto, ser encara
dos como idades mínimas, cujas diferenças com as reais aumentam,em
geral, com a profundidade de colocação dos corpos Igneos (e.g.,
Dalryniple e Lanphere, 1969; Cordeni, 19Í0). Assim, as idades tf An
são de maior valor interpretative para as rochas vulcânicas e as
colocadas sub-superficialmente, estas últimas representadas em Mb
runçaha pelos granitõides-põrfiros.

VII.2. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Para fins de classificação sumária, os granitõides
mapeados podem ser divididos em tquigtanuiaKti e *.ntqu<gKãmulatti,
por sua vez, subdivididos em conjuntos faciológica, petrogrãfica e
geneticamente relacionados entre si (ver tanbém Capitulo VIII}.Pre
tende-se, assin, identificar "grupos genéticos" (equivalentes a
"domínios isotõpicos"), rjue permitam a seleção de asostras a serem
utilizadas para estudos isocrônicos (ver Pitcher, 1979 a).

Os QKani.tcA.dtk imqu.4.g\«.nulAKH, t falta de estudos
mais detalhados, são considerados por enquanto um conjunto genéti
co homogêneo. Os granitõides tqu4.$*anulax.ti são subdivididos, para
fins de obtenção de isõcronas, em cinco grupos, abaixo relaciona

dos:

. Grupo 1 : granitõides cinzentos.

. Grupo 2 t granitõides a "dois feldspatos" cinzentos X.

, Grupo 3 : granitõides a "dois feldspatos" rõseos,

. Grupo 4 : granitõides rõseos e brancos.

. Grupo S : granitõides rõseos mais félsicos, em parte aplltioos.
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Seqaáncla d* Eventos e Qbssrvaçòas Geológicas

Os fundamentos para o agrupamento apresentado emanam

dos dados geológicos e petrogrâficos, largamente discutidos ,nos Ca

pítulos IV, V e VI. Grande número de argumentos de ordem geológica

foram avaliados, para estabelecer a "coluna estratigráf. .." resuirú

da na Figura 21 (Capítulo IV) como a mais provável, indicando-se a

seqüência de colocação e, ou resfriamento das varias facies mapea

das. Este panorama permite discutir os .resultados geocronoLógicos

com maiores fundamentos e rejeitar, como improváveis, interpreta

ções que não sejam compatíveis com a ̂ eqâência estabelecida pelas

observações geológicas.

VII.2.1. Granitóides Inequigranulares

Na Figura 41, mostra-se o diagrama isocrônico obtido

para o grupo das facies inequigranulares (quartzo-monzonitos e gra

nitos 3b com biotita e titanita). As amostras A-184 e A-202 são t£

picas representantes dcs granitóides porfiríticos maciços; a pri,

meíra contêm restos de hornblenda. A amostra A-97-A, coletada jun

to ao contato com os granitóides equigranulares brancos, é de gra

nulação mais fina. A amostra A-159 representa os tipos a "dois felds

patcs" cinzentos II (cujas relações com os tipos porfiríticos são

ainda de interpretação duvidosa; cf. item IV.3.2.) e localiza-se

próxima ao contato com o embasamento. A amostra JD-154, um típico

granito porfirítico, está localizada na parte MW do Complexo, geo

graficamente muito distante das demais (ver Pígura 40 e Anexo II).

Os resultados indicam para o conjunto uma idade de 611,7 + 18,4 m.a.

e razão (Sr87/Sr86)o de 0,7072 + 0,0006.

As idades K/Ar resultam em S47 + 40 (amostra A-18)

e 589 + 59 (amostra A-184} m.a.

VII.2.2. Sranitôide Equigranulares

Cinco amostras das facies cinzentas com muscovlta
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Igfiupo zquigxanulai l\, compreendendo petrograf icamente grani tos

3b, definem uma isócrona de 591,1 + 11,3 m.a. e ura razão (Sr /Sr T

de 0,7087 + 0,0014 (Figura 42). A amostra A-89 i a menos típica do

grupe, COR coloração levemente rosada, contendo muscovíta e bioti

ta (parcialmente cloritizada). As amostras A-91-A, A-211-B e A-76

são típicas, de coloração cinzenta e contêm biotita e muscovita;

A-342 (de aspecto mosqueado) e A-164 possuam, adicionalmente, gra

nada. A razão inicial, pouco precisa, é muito dependente áa amos

tra A-89; subtraindo-se esta, o seu valor tende a aumentar. Portan

to, a razão inicial ê considerada como mínima, não podendo ser me
87 86 ™

lhor estimada devido as altas razões Rb /Sr que caracterizam as

amostras deste grupo. A amostra A-342 (Tabela XIV) não foi consi

derada nos cálculos, por se apresentar enriquecida em St radiogêni^

co, fato provavelmente devido aos glomérulos máficos.

Para o conjunto dos granitóides a "dois feldspatos"

cinzentos I lgn.apo equigfianulai 2), de quartzo-monzonitos e grani^

tos 3b com biotita e titanita, dispõe-se de cinco pontos analíti

cos, os quais definem a idade de 694,4 + 28,8 m.a. e a razão

(Sro//Sr ) o de 0,7051 + 0,0003 (rigura 43). As amostras A-170-A e

A-12-A são mais maciças, as outras são mais orientadas. A amostra

A-129 foi coletada em local próximo ao contato com o embasamento,

onde as intrusivas são relativamente ricas em xenôlitos, enclaves

alongados e schlieren biotíticos.

0 guapo zquigianula* 3 está constituído por quatro

amostras de granitos 3b com biotita + titanita, pertencentes a fa-

cies a "dois feldspatos" cinzenta I (A-12-A), rdsea grossa II (A-22),

rósea media I (A-320-A) e rósea média II (A-159). O conjunto defi
87 86 ™"

ne a isôcrona de 647,3 + 31,7 m.a. com (Sr /Sr )Q igual a 0,7053

+ 0,0008 (Figura 44). A amostra A-12-A foi também incluída neste

grupo por representar uma facies marginal aos granitÔides a "dois

feldspatos" róseos grossos II. A amostra A-159 está distante das

demais (cf. Anexo II).
0 g\upc tquigfianutat 4, com granitos 3b róseos (A-79,

A-329) e brancos (A-16, A-17-A e A-93-A) com biotita • muscovita,
8? 86

mostra uma Isócrona de 591,1 + 21,5 m.a. e razão (Bx /Sr ) de
0,7053 + 0,0019. Os resultados são comparáveis aos obtidos para os
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granitóides do grupo 1 (cf. Figuras 45 e 41}, com idades muito se

melhantes, porem razoes iniciais diferentes; em ambos os casos, os

erros envolvidos nas razões iniciais são muito elevados.

Uma -Li Sc rena conjunta dos granitõides brancos,. rô

seos e a "dois feldspatos" rõseos (grupa. 3 t 4) mostra uma idade

de 577,0 + 11,5 ia.a. e razão (Sr87/Sr86iQ de 0,7069 • 0,0005 (Figu

ra 46); os erros na idade e na razão iniciai são inferiores aos de

terminados nas isócronas individuais.
\

Finalmente, o g\upo tQu4.gn.cnu.ta* 5, constituído pe

Ias variedades rõseas mais fêlsicas .(granitos 3b com biotita clori^

tizada e alguma muscovita) de granuiação fina a média, define, jun

tanente con os granitóides a "dois feldspatos" rõseos, uma isócro

na de referência com idades de 495,0 • 3,5 a.a. e razão inicial de

0,7099 + 0,0002 (Figura 47). Têm grande peso nesta isÕcrona as «nos

trás dos tipos a "dois feldspatos", porque aumentam a idade e ditai

nuem a razão inicial.

As isõcronas apresentadas mostram, em geral, graus

bons de correlação e colinearidade.

As determinações K/A* em biotitas mostram idades de

507 + 20 m.a. para os tipos a "dois feldspatos" Norte (A-147) e en

tre 495 + 61 e 555 + 18 m.a. para granitóides equigranulares vS-_

rios, não discriminados (Hernick et at., 1976 a, Tabela XIII e TI

gura 40). Os erros associados às determinações K/A* são muito va

riãveis, atingindo 10% ©» algumas amostras.
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VII.3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A* ziai

Cranltóldaa In«qulfr«nul«r»t

Os d«doi obtidos para este grupo são ainda em nõmero

raduzido e mostram um padrão geocronolágico r«lativament« simples.

A idade determinada confirma as observações geológicas indicativas

de sua antigüidade em relação Ã grande maioria dos granit6ides do

Complexo (cf. item XV,3.2,). os dados da literatura sugerem que es
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ta tendência repete-se en vários Coer.pltxos granit6lde« da Região
Orogênica do Sudeste (Sartori, 1978), onde as fades granitoids*
de texturas porfiríticas ou porfirdldes, con estruturas Maciças ou
orientadas e composições granodiorfticas e/ou quart «o-moiuonlticas
e/ou graniticas, antecede» no tempo as variedades associadas «ais
equigranulares, de estruturas «a gerai nais maciças e composições
sub-alcalinas (e.g. "Formação Serra dos ôrtxios*, Delhal t* «I* 1969;
Cordani tt ti., 1973; g^anitóides "tipo Pirituba". Hasui ft Kama,
1972: Hasui, 1973; Conplexo São Sepé, Sartori, 197*).

Granitóidaa Equigranulares

As idades obtidas para os grar.itõides a "dois felds
patos" cinzentos X (grupo equigranular 2} e para o grupo dos grani
tóides a "dois feldspitos" reseos de granuiações médias a grossas
(grupe 3) são muito antigas quando comparadas ãs dos demais grani^
tóides e contrariam algumas evidências geológicas indicativas de
que pelo menos as rochas do segundo çr»;po -grupo 3) deveria» sar
postorloros aos grar.itêides cinzentos com muscovita, do grupo 1
(cf. item IV.3.2.).

Con certeza, os granitóides marginais, do grupo 2,
são rochas precoces err relação aos demais tipos a "dois
e estes, por sua vez, anteriores aos tipos rôseos e brancos. A dl,
ferença geocronológica de 100 m.a. (elevada para 200 m.a., a ju^
gar pelos dados isocrenicos dos tipos rósecs nais f&lsicos do gru
po 5} parece muito acentuada para rochas geneticamente associadas
e que ocupam, ao nível atual de erosão, uma área relativamente pe
quena (em torno de 100 km ao Sul da lente gnãissica de Joaquim Egí-
dio). Adicionalmente, este intervalo ê de difícil explicação, con
r. icinrando-ne que os «7r.mí tõidns a "doiK f niü-ípatOB" cinzentos I po

tl'üm, em parte, representar uma facies m-irainal de granitôides a
"dois feldspatoa" róscos, ambos constituindo a mesma unidade reolô
yica.

Analogamente, a idade dos granitóidea rõseos mais
félsicos do grupo 5 í49tj m.a.) é extremamente jovem, roenon inclus^
vo que as idades K'A-.t, as quais sugerem idades de resfriamento en
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tre 550 e 495 r..a. (cf. Tabela Xllli. A contradição torna-se «ais

-.arjar.tc peLi icado >io 523 • 26 n.a., obtida para ueta aaostra de

•iranitc-ide-pcrfirc '!(WSP-33), de colocação tardia.

Desta forra, as ida<i«s isocrõnicas par* os grjnitôi

•o; eqaiçr^nuiares d«:-finert o seguinte quadro: o grupo 1, nitidaven

te distinto, ces grar.itóides peraluiainoscs, apresenta idade «a tor

no -.!e 550 r.a. c r.,.:"o inict.sl po=.-ivc lacnto algo superior a 0,7087;

is 4rui-os z, j. 4 e 5), constitaidos por rochas aluRi

verificam-se idades entre 65ô c 450 B.a.# observando-

se que as facies -o.:s félsicas são as &a.is jovens e apresenta* ra

zôes iniciais pregressivanente Hiaís elevadas.

VI 1.3.2. As Razões Iniciais: Variações e Implicações

As razões iniciais obtidas para os granitoldes de Mo

rungaba assemelham-.;e ãs representativas «los grandes batõlitos fa

nerozõicos norte-ai?.-_ricanos, com valores entre 0,704 e 0,709 e eiê

dia de 0,707 • 0,001 (Faure * Powell, 1972; Cox ef at. * 1979), pa

i-.ctn<i'i-se tastbúm i:u;v. us obtidas para granitõiáes das regiões Sul

e Sudeste brasileiras, de idades precambrianas a canbrlanas (e.g.,

Cordani cf «£. f I9?j; cordani, 1974; Sartori, 1978).

Várias são as hipóteses encontradas na literatura,

que relacionam valores de razões iniciais com possíveis materiais

de origem des magmas granitõides. Na Figura 48, apresenta-se um

diagrama esquemátíco ua evolução isotópica do St no tempo geológi^

eu: o ponto 0 corre:-.ponde â razão BABI (basaltic achondrites best

initial ratio), estimada para o manto primitivo terrestre, há 4.600

n.a., de valor 0,69898 + 0,00003 (Papanastassiou * Wacserburg, 1969).

Os pontos C e V eqüivalem aos valores mínimo (0,702) e mfiximo (0,70Q

das razões iniciais obtidas em baealtos oceânicos atuais, de dar^

vação inequívoca do manto (Faure * Powell, 1972; Faure, 1977). Des

ta forma, admittndo-se que o manto comportou-se como um sistema fe

chado, com razão (R6/S*)tot constante (o que é mera aproximação,
cf. Faure, 1977), a área OCÜ (I) representa o campo das razões

87 8fi
ÍSr /Sr ) de rochas cujos magmas foram gerados direta ou indire

tamente no manto sux>erior (Faure & Powell, 1972; Faure, 1977; White
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4 Chappell, 1977, 1983; Didier tt *l.. 1992; Chappell, 19Í4).

A linha 8Ç construída coct valores representativos de
áreas era tônicas norte-americanas, demarca o limite superior apro
xiaado da variação dos valores (Sr /Sr 1 da crosta continental
em função do tempo. Assim, conclui-se que, naquele continente, xo
chás geradas por fusão parcial de material crustal apresentarão ra
xões iniciais contidas no campo III, com os valore* inferiores de
limitados por 6E. Naturalmente, a posição e a inclinação da linha
6f depende da época as que o>material crustal foi extraído do man
to e da sua rasão Rfr s* média (ver, por exemplo, dados referentes
ao continente australiano em White.» Chappell, 1983 e McCulloch ft
Chappell, 1982, entre outros).

O campe II (Figura 48) representa uma área : intente
di.íria aos campos 1 r 111 e identifica razões iniciais de rocha»
ígneas originadas por processos provavelmente mais complexos que
os citados. Destacam-se, a seguir, as principais hipóteses relacio
nadas na literatura:

. fusão parcial de materiais crustais, com razões Kb/S* adequadas
(e.g., Faure ft Powell, 1972; Faure, 1977; White ft Chappell, 1977,
1983; Flood ft Shaw, 1977; Oidier tt xl., 1982; Pitcher, 1983;
Chappell, 1984);

. fusão parcial do manto superior, com contaminação posterior dós
magmas com material crustal mais antigo e/ou mistura de magmas
gerados nestes dois ambientes (e.g., Faure ft Powell, 1972; Faure,
1977; Dldier t* ai., 1982; Wernlck, 1984 a);

. fusão parcial do manto superior, localmente enriquecido em Rb
e outros elementos traços litófilos (e.g., Brooks tt at., 1969',
&pud Cox it at., 1979; McCulloch it at. t 1983);

. fusão parcial de grauvacas originadas por erosão de seqfiências
vulcano-sedimentares em ambientes de arcos-de-ilha, com baixos
teores em S* radiogênico (e.g., Hyndman, 1972? Flood ft Shaw, 19771.

A3 razões iniciais obtidas para os granit6ides e«tu

dados situam-se todas no campo ti (Figura 48). As correspondentes

aos tipos porfiríticos (ponto n9 3) e cineentos com muscovita (pon
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to nv 1} apresentam-se isoladas; as razoes iniciais deste último
grupo, entretanto, talvez sejam algo mr.iores, cono sugerido pela
tendência representada pelo vetor 1-2. Os resultados para os de
mais granitóides, dos grupos 2, 3, 4 e 5 (pontos n9 4 a 9, Figura
48) dispõem-se com regularidade ao longo de una curva, cujos pon
tos extremos correspondem aos granitõides a "dois feldspatos" cir»
zentos I (grupo 2, ponto n9 4} e róseos mais félsicos (grupo 5,pon
to nQ 9).

Situações similares ã -apresentada para estes últimos
grupos, com razões iniciais sempre maiores para as rochas mais fêl
sicas e mais jovens, são freqüentemente citadas na literatura (e.g.,
Faure, 1977; Roddick * Coropston, 1977; Stephens ft Halliday, 1979 )
e são, provavelmente, a regra em suites calco-alcalinas e sub-alca
linas. Esta evolução pode ser explicada por diversos processos pe
trogenéticos; os principais, que podem resultar em variações anôroa
Ias tanto das razoes iniciais como das idades isocrÔnicas, são co
mentados no item seguinte.

VI 1.4. PETROGÊNESE E A SISTEMÁTICA Rb/Sr

Diversos processos petrogenéticos podem, potencial
mente, afetar a sistemática Rb/Sr em suites granitóides, resultan
do em idades e razões iniciais anômalas ("isõcronas fictícias" ,
"p.joudo-iaõcronas", cf. Faure, 1977; Roddick ft Compston, 1977). Es
tes incluem, entre outros, a&èimitação, hetança iiotõpit&,ciiUtati
znção Racionada, e miituia de. magmat.

VII.4.1. Assimilação

A assimilação de material estranho por parte dos ftag
mas granitóides pode resultar em isõcronas fictícias.

Para ilustrar um dos possíveis casos, e discutido o
exemplo em que um magma granltico é contaminado por material mais
primitivo, i.e., com razões Rb87/Sr8íS

 o Sr
37/Sr86 inferiores (ver
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também discussões e outros exemples en Faure * Powell, 1972; Leggo
zt aí., 1969 e Cox et zi%, entre outros). Os três resultados prin
cipais a considerar são exenplificados na Figura 49: isõcrona coro
idade real, porém con razão inicial menor que a do magma granltico
original (para rochas cristalizadas a partir de magnas híbridos to
talmente homogeneizados); isõcrona fictícia, com idade e razão inî
ciai menores que as reais (e.g., isõcrona de referência definida
por amostras tanto não contaminadas cono contaminadas e homogenei^
zadas) e, finalmente, isõcrona fictícia, também com idade maior que
a real e razão inicial menor, definida por amostras de rochas hí
bridas não perfeitamente homogeneizadas.

Ma parte meridional do Complexo Intrusivo de Morunga
ba, a hipótese de assimilação reveste-se de importância, ji que a
facies a "dois feldspatos" cinzenta I é de colocação marginal em
relação aos demais granitôides, e apresenta, localmente, xenólitos
e enclaves transformados (cf. itens IV.1. e IV.3.). Como jâ mencio
nado diversas vezes na literatura (e.g., Pitcher ft Berger, 1972) ,
cabe supor que esta facies representa uma zona híbrida, produto de
assimilação do embasamento (predominantemente gnaisses e migmati^
ttci .Jivrtraofi) por part» dc magmas semelhantes aos que originaram
as facies centrais (e.g., variedades brancas, rôseas e a "dois felds
patos" rõseas; ver Figura 10, Anexo I).

Esta hipótese pode ser testada comparando-se os dá"

dos isotõpicos das rochas intrusivas com os das encaixantes. As ra

zoes iniciais (Sr87/Sr86)rt minimal de biotita + anfibÕlio gnaisses
o

e enaieses grani ticos co enbasarento *proxír*r-se de 0,703

u.-3 idade de 2.CCC r.a., cf, W*rr.J';/ >,t of , .'it*, *, If* >/, » ><vV,

v e r F i g u r a 4 8 ) . N a e p o o a 'l't irr/twío n>,ti 'iint,t*ftt<th*f hit t<>n\h >.<i >•>.

n o s 6 0 0 m.ã., t a i s r o c h a s a p r e s e n t a v a m , portanto, ^^*'

com valore* mínimos de 0,714 (para Rb/Sr ' 0,18) a 0,726 (para
m-Sr - 0.40). A x*:&* ir.i ei ji cbtiia ?»ra cs crar^tfiie* centra*
oscila, principalmente, entra 0,706 e 0,709, enquanto que a facies
marginal possui (Sr 7 / S r 8 6 ) o em torno de 0,705 (cf. Tabela XlV},por
tanto, com valor inferior. ""

Com estes dados e a idade anormalmente antiga obtida
para a facies marginal, fica descartada a hlpétese de mistura en-
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Figura 49. Diagramas isocrônicos hipotéticos para rochas híbridas,
contaminadas por assimilação simples. Parte-se de um magma grani

» — ~ 87 86 ~

tóide homogêneo de composição fixa (G) , com razão (Sr /Sr ) "IG*
que assimila progressivamente rocha menos evoluída, homogênea e de
composição fixa (B), com Sr /Sr « I» < I- no instante de mistu-
ra.
A. A evolução normal de rochas granitóides não contaminadas resul-

ta em isócrona verdadeira (tg), que pode sor obtida amostrando-
se R., R_, R-, R e R_ (representa-se as amostras pelas razões

ft 7 A6

(Rb /Sr )Q). Evolução de rochas contaminadas (e.g., Rí, Ri,
Ri) por assimilação de B e posterior homogeneização (representa
da por h), resulta en sócrona th=tg, de idade real, com razão
inicial I, , que depende das frações do magma (G) e da rocha (B)
na mistrua e das suas características isotópicas. A considera
ção conjunta do amostras do diferentes origens (e.g., Ri, Ri'
R', R., R, e Rg) rcouita em uma isócrona estatística, com algu
ma dispersão dos pontos, com idades aparentes sempre ma.i.oKZ6
que a verdadeira (e.g., tr >tg) e razões iniciais (e.g., I ) va
riáveis, mas sempre mznoA.e.6 que I_.

B. Ampliação da área A do diagrama anterior. As linhas mh e mnh cor
87 86 ™"

respondem às razões (Sr /Sr ) de misturas homogeneizadas e
não homogeneizadas, respectivamente. No primeiro caso obtém-se
uma isócrona tmh (eqüivale â th do diagrama anterior) com razão
Imh; no segundo, resulta a isócrona tmnh, cora idade anômala (sem
pre maior que a real se I_ <I_) e razão inicial variável (no
diagrama, menor até que a do material assimilado).
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87 86

tre granitôides centrais e rochas encaixantes com valores Fb /Sr

inferiores às dos granitôides centrais (Figura 49). A assimilação

de rochas com valores Rb /Sr superiores aos dos granitôides cen

trais ê descartada de imediato, porque a facies potencialmente hi
87 86 ~

brida apresenta razões Rb /Sr sempre inferiores que as das fa
cies centrais.

Desta forma, a hipótese de assimilação significativa

de rochas encaixantes torna-^e duvidosa ou atê inviável. De fato,

assimilação significativa deve ocorrer apenas em áreas muito res

tritas, como provavelmente atestado pela amostra A-129, coletada

em local onde as rochas intrusivaá são muito ricas em xenõlitosj

como se observa na Figura 43, esta amostra está relativamente enri
87 ""

quecida em Sr , fato interpretado como devido â assimilação de Sr
radiogênico das rochas encaixantes.

As razões iniciais obtidas para os granitõides equi^

granulares são sempre baixas e não devem ser explicadas simplesmen

te por assimilação simples de rochas supracrustais (ver tanbéra Haws

kesworth, 1979).

Os dados obtidos e a análise de situações hipotéti^

cas (Figura 49) não permitem porém, descartar assimilação de peque

nas quantidades de material infracrustal mais primitivo (i.e., com
ft7 R C ft 7 fl fi

valores Rb /Sr Q Sr /Sr inferiores aos representativos dos

granitôides centrais; ver também item VII.4.5.).

VII.4.2. Herança Isotópica

Pseudo-isÓcronas também podem resultar do desequill

brio isotõpico do Si, causado pela falta de homogeneização por oca

sião da formação, extração e colocação dos magmas granitõides. Tais

fatores podem conduzir a situações em que as razões isotópicas das

rochas refletem, em graus variáveis, características herdadas da

rocha fonte ("memória" isotôpica, ver Roddick ft Compston, 1977;

Pankhurst, 1979- Halliday »f at., 1981), ,

Roddick i conpston (1977) realizam un estudo teórico
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qualitativo da distribuição das razões Rb/S* e das escalas de homo

geneização isotõpica do S\ em corpos rochosos, e concluem que, de

pendendo de vários fatores (distribuição das razões Rb/Sr, níveis

de homogeneização, escolha das amostras), podem ser obtidas1 isócro

nas com idades anomâlamente altas, por incorporarem partes não ho

mogeneizadas da área fonte.

Em Morungaba, os magnas granitóides mais máficos por

tavcL-n quantidades apreciáveis de minerais e autólitos (cf. , discus

são no item VI.5.}. A interpretação alcançada de que estes . repre

sentam em sua grande parte frações previamente cristalizadas, suge

re que as anomalias não podem ser explicadas pela presença de "res

titos" não re-equilibrados, mas sim, apenas por extração isotõpica

mente não-equilibrada dos magmas originados por fusão parcial de

fonte não-homogênea: cf. Roddick & Compston (1977); ver tambõn item

VII.4.4.

VII.4.3. Cristalização Fracionada

A cristalização fracionada de líquidos graniticos,
particularmente por separação dos feldspatos, gera líquidos resi
duals enriquecidos em R6 (cf. Pigura 50b), com conseqftente aumento
relativo de Si radiogênico. Bn magmas submetidos a processos de.
cristalização fracionada lenta, podem ser verificadas variações

87 86significativas nas razões Sr /Sr .

McCarthy * Cawthorn (1978) elaborara» in «odeio te6
rico que retrata esta situação. Alguns dos resultados obtidos pe
los autores são resumidos na Pigura 50a, onde se apresentam três,
isderonas. A isócrona A corresponde a um granito formado hf 100 lua*
a partir de ua liquido homogêneo, coa (Rb/Sr)Q • 2,0 • (Sr

87/Sr >0
* 0,7000, assumindo-se coeficientes de partição cristal/ líquido de
0,5 e 2,0 para Kb e SK, respectivamente, e cristalização fraciona
da relativamente r&pida (e.g., alguns milhares de anos); esta rs
presenta, portanto, uma isocrona verdadeira.

'j&* 'jirvat-it*, pc-r vezíss r.uito pronunciada
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tindo-se um intervalo de cristalização em torno de 20 m.a., são

obtidas duas isõcronas distintas, denominadas B e C (Figura 50a),

que representam respectivamente, as evoluções isotõpicas de sôljL

dos fracionados e líquidos coexistentes. Desta forma, rochas tar

dias, formadas a pnrtir de cristalização'de líquidos muito evoluí

dos (e.g., aplitos mostrarão sempre idades mais novas e razões

iniciais maiores que as reais da intrusão (compare isõcronas A e

C, Figura 50a). A isócrona B intercepta a A e, portanto, tem cog

portamento duplo: as frações separadas precocemente (com razões

Rb /Sr inferiores ãs do ponto de intersecção de A com B) mostra

rão idades mais antigas e razões iniciais menores que as reais, en

quanto as frações mais evoluídas (â direita do ponto de intersec

ção, ver Figura 50a) resultarão em idades mais novas e razões inî

ciais mais elevadas.

Este modelo contém, contudo, algumas simplificações

que não se aplicam aos casos naturais. Os principais aspectos a

destacar são os seguintes;

. o modelo considera um pulso magmático inicial totalmente liquido

e homogêneo; as situações naturais podem ser mais complicadas;

. o intervalo de cristalização dos magmas, para que as variações

sejam relevantes, parece nruito extenso; _

. o cálculo das isõcronas B e C fundamenta-se principalmente no

fracionamento dos feldspatos (Figura 50b}; supõe desprezível o

efeito, oposto, do fracionamento de biotita,

Ne granitoldes estudados, a quantidade reduzida de

biotita e a ordem de cristalização (ver Capítulo V) adaptam-se ao

modelo teórico. Difícil é aceitar modelos de cristalização fracio

nada extremamente demorada* adicionalmente, em suítes onde este

processo foi atuante, e de se esperar ura espectro relativamente am

pio de razões RbS7/Sr86 (ver Figura 50a, Tabela XIV e discussões

de Stephens t Halliday, 1979).

VII.4.4, Fontes Diferentes

Magmas gerados a partir de fontes diferentes apresen
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tarão, naturalmente, comportamentos isotôpicos diferentes.

Vários autores (e.g., Paure ft Powell, 1972; Faure,
1977; Miyashiro ei ai., 1982; Stephens ft Halliday, 1979) propuser»
esta hipótese para explicar as variações obtidas em suites grani^
tóides. Um exemplo ê relatado com algum detalhe por Stephens •
Halliday (1979) para um dos plutons de Galloway (Sul da Inglater
ra): este pluton possui bordas granodioríticas, com razões inî
ciais mais baixas, e núcleo granitico, com razões iniciais mais
elevadas. Para os autores, núcleo e borda originaram-se a partir
da fusão de materiais diferentes.

Esta hipc ese é, seis duvida, atraente para explicar
as variações encontradas em Morungaba, particularmente as das ro
chás mais máficas dos grupos equigranulares, mas também encontra
algumas dificuldades. Para a sua aplicação, é necessário a consiâe
ração de que os magmas são extraídos de fontes não-homogêneas e/ou
que o processo de extração não foi homogêneo, de modo que as ra
zões atualmente medidas contêm uma parcela ("memória") não equili^
brada (ver item VII.4.2. e discussões em Stephens ft Halliday» 1979
e Roddick & Compston, 1977). Se os sistemas fossem homogêneos, e£
perar-se-iam variações apenas nas razões iniciais, não nas idades
(Figura 49).

VI1.4.5. Mistura de Magmas

Magmas básico-intermediários originados direta ou in
87 86 87*"diretamente do manto superior, com baixas razoes Rb /Sr e Sr /

86Sr , podem misturar-se com magnas ácidos crustais (siálicos), sja
rando-se assim magmas híbridos (e.g., Wyllie, 1984; Gray 1984;
Wernick, 1984 a), cujas rochas resultantes apresentarão caracterls
ticas isotópicas que originam isócronas fictícias (e.g., Faure ft
Powell, 1977}.

Na Figura 51, repete-se o raciocínio empregado na

análise do fenômeno de assimilação (ver Figura 49), mostrando ã»

possíveis variações obtidas em diagramas isocrônicos para suites

originadas por diferentes frações do mistura entre magmas prima



.213.

rios graníticos (G) e basálticos (B) , ern função de diferentes n£
veis de homogeneização isotópica e das amostras selecionadas para
a construção de isõcronas.

Magmas primários, gerados por anatexia de gnais
ses do embasamento, teriam razões iniciais mínimas, estimadas para
a época do evento Morungaba, da ordem de 0,714 (cf. item VI1.4.1.)
ou superiores (ver razões Pb/Sr citadas em Artur, 1980 e Wernick
e.t ai., 1981); a titulo de exemplo, Wernick ei &l., (1981) determi.
nam uma razão inicial de 0,759 em material mobilizado brasiliano
da região de Amparo. Tais dados inviabilizam a hipótese de mistura
de magmas mantélicos com magmas graníticos siálicos (gerados por
fusão de leuco-gnaisses similares aos que hoje afloram); os grani
toldes mais máficos de Morungaba possuem ra2Ões iniciais «litre
0,705 e 0,707 (ver também item VII.5.).

Assim, parece claro que os granitóides não são gera
dos por processos de mistura de magmas mantélicos com magmas supra
crustais, pois a quantidade de magmas mantélicos exigida na mistu
ra, para compatibilizar os dados isotópicos, levaria i produção de
magmas "mistos" de composição intermediária, diferentes dos que se
cristalizam como granitos 3b e quartzo-monzonitos.

Os magmas granitóides que Be cristalizam com as ro
chás centrais são, multo provavelmente, magmas primários, deriva
dos de materiais crustais isotopicamente pouco evoluídos (i.e.,coa

87 86razões Sr /Sr entre 0,705 e 0,708). Entretanto, para os grani

tóides marginais, mais máficos, não se pode descartar» com base
nos dados isotópicos, uma hipótese de origem híbrida, por mistura
de magmas primários crustais (centrais) com ptqutna* quantidades
de magmas mantélicos.

VII.4.6. Outras Hipóteses

Outras sugestões são mencionadas na literatura, (Asa

hipótese ainda pouco explorada • de comprovação extremamente dif£

d l , apela para a di^uâic òttt&Lv* de Rb e principalmente S*, d#vt,

do ao seu pequeno raio iônico (of. Faure ê Powell, 1172), Alguaas
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Sr^Sr»

Figura *l. Diagrama isocronlco hipotético para uma suíte gerada por

mistura sinpl«> de magmas arsjnitolde* CG) c basálticoa (•), hoangénaos

e de composição constante. Amostras potenciais lî i são representadas

pelas suas ratões M»*7/SrM>o. A reta inclinada 1-3 repreeenta a linha

de mistura «ver Faure, l*7"»i.

Supõe-se duas situações principais> nm primeira, a mistura é totaiannte

honogeneuada a a Unha de mistura e girada ate coincidir com n .; nas

te caso. a idade isocrõnic* (t**>, obtida com amostra* •_,*..,*., •

ftgi ê verdadeira e a rasàa inicial

taradas e das rasòe* iniciais doa

funçio d*s proporções mi*

priairios li, i l ^ . M

da situação. eupóe-M »ea»aawai»açi& parcial, segundo oa sub-domlnios

ill. (lit e tXXXr. representada pelo* aiyanto» (»i>, <ntxi e inixxt A

eonsiderafae de amoatraa partlowlare* a cada sub-domlnio (e.f., «j*1^*

R,; »^*««) resulta em idadee verdadeiras (tT«tTT*trvt*tali> a rasãos mi
3 %}

ciais varl&vels d * ljjj> V** depende» 4o* nlwis d*
•ação ml « nllaiuri» < nXIIl. A construção de i*6orena* a partir de eaof

trás d* aiÉVdoulniea dletintoe («.f., n^K^n^) reaulta as Idades a r*

xões iniciais (e.g., tr>ta*i Ir«Ia*) rariivei* * aateala*
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anomalias isotópicas encontradas ca suite: consideradas congenêti-

cas são atribuídas a esta causa (e.g., Cc-pston z* aZ., 1968, apud

Faure & Powell, 1972; Faure á Powell, 1972).

Uma segunda alternativa - freqüentemente lembrada pa

ra os granitóides anorogênicos sub-alcalànos e alcalinos» caracte-

rizados por intensa atividade de fluidos residuais - vincula gran

de parte dos dados anômalos â atuarão dos fluidos, os quais "lixi

viam" os granitóides (ver detalhes em Eonin, 1982).

VII.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As hipóteses discutidas não podem ser aplicadas dire

tamente e de forma isolada para os granitóides dos grupos 2,2, 4

e 5 do Complexo Intrusivo de Morungaba. 0 fenômeno de cristalização

fracionada descreve com boa aproximação as variações observadas;

apresenta, porém, inconsistências geológicas e geoquímicas. Os mo

delos de mistura, ora com pequenas frações de magmas mantélicos,

ora com assimilação de material infracrustal, embora não possa» ser

descartados, são julgados como pouco prováveis, face Í ausência de

dados geológicos e petrogrãficos mais concretos.

Nenhum dos modelos (exceto fracionamento) explica a

idade muito jovem dos granitóides róseos mais felsicos do grupo 5.

Estas rochas apresentam valores Kb/Sn relativamente altos; parale-

lamente, constituem corpos menores, provavelmente derivados de mag

mas menos evoluídos (ver também Capítulo VIII). 0 modelo de frecio

namento é, portanto, qualitativamente compatível com as observa

ções geológicas e petrográficas.

Com a finalidade de minimizar a influência dos valo

res isotópicos anômalos, característicos de alguns grupos em sepa-

rado, foi construída uma isócrona de referência, utilizando os va

lores obtidos para os grupos 2, 3 e 4: os resultados indicam idade

de 582,4 + 9,4 e razão inicial de 0,7066 + 0,0003 (Pigura 52). Es

ta idade representa, provavelmente, um valor médio multo proximo

âs idades reais de colocação e cristalização dos diverso* corpos

magwSticos. Com esta idade, pode-se recalcular as razões iniciais
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médias aproximadas para as amostras dos grupos 2, 3 e 4, que ficam,
assim, reduzidas em sua maioria ao intervalo entre 0,706 e 0,707,
com as rochas mais mlficas apresentando valores em geral menores.

Interpreta-se, de fona preliminar, que as idades e
razões iniciais obtidas iioiadamznte. parados granitÕídes dos gru
pos 2, 3, 4 e 5 refletem, em graus variáveis, fatores tanto hiida
da como adquirida , devidos â produção de magmas a partir de
fes não-kcmoge.Kca.-i e à formação de frações residuais mais fêlsicas
por ciiitalizaqão ̂

O quadro apresentado na Figura 53 resume a evolução
cronológica, em consonância com interpretações geológicas e geocro
nológicas. Os granitóides mais antigos compreendem os tipos porfi-
ríticos e, muito provavelmente, os tipos a "dois feldspatos" cin
zentos II, localizados nas partes Norte e Nordeste da lente gnáis
sica de Joaquim Egídio, com idades em torno de 610 m.a.. Seguem os
granitóides cinzentos (em torno de 590 m.a.} e os demais granitoi^
des equigranulares (possivelmente em torno de 590 a 560 m.a.) das
r&gioes ao Sul e Leste da citada lentp. Os granitóides equigranula
res setentrionais seriam mais ou menos contemporâneos aos neridio
nais.

As rochas de dique (granitôides-põrfiros II, suposta
mente contemporâneos entre si) apresentam idades mínimas (K/A*) en
tre S23 e 470 m.a. das quais se prefere adotar, como o melhor va
lor, a idade mais alta; as idades K/AA. em biotitas das rochas equi
granulares são algo maiores, com valores que chegam a 550 ».a. (cf.
Tabela XIII). Assim, acredita-se que os granitõldes-pórflros te,
nham idades reais de colocação en torno de 560 • 540 m.a. (Figura 531

As Idades K/AA. em biotitas de rochas porfiríticas -
(550-590 m.a. i com erros das ordem da 10%, cf. Tabela XIXI) ínáí
cam que estas rochas }á teria» experimentado resfrioaento (por
soerguijnento regional ?) ou, alternativamente, foram reaquecidas
quando da colocação dos granitóides equlgranulare»»(ver, porem,Pit
cher ê Berger, 1972; Kaack, 1983).
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Os valores obtidos para as razões iniciais (0,707 JM
ra as variedades porfiríticas c, grosso modo, entre 0,706 o 0,/t»/
para as variedades brancas, róseas e a "dois feldepatos" meridio
naia) não definem de forma mais precisa o material fonte dos mapas,
mas impõem algumas restrições. Se os magmas fora» originados a par
tir de fusão parcial de materiais crustais prf-transsjBasõnicos
< t 2.000 m.a.), as razões R6/S* destes materiais deveriam s«r re
letivamente baixas ( * 0,10}. Os granitSides inequlgranulares e
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equigranulares dos grupos 2, 3, 4 e 5 derivam-se, portanto, a par

tir de materiais ínfracrustais possivelmente mais jovens ou, alter

nativamente, empobrecidos em Rb. A julgar pelos dados e discussões

apresentados, contribuições de magmas básico-intermediários, se

existentes, devem ser mínimas.

Os granitõides equigranulares cinzentos (grupo l),oam

razão inicial em torne de 0,709, são derivados de material crustal

isotopicamente mais evoluido e/ou apresentam contribuição signifi-

cativa de materiais crustais mais evoljuidos (ver também Capítulo

V I U ) . •



CAPÍTULO VIII

RESUMO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

\
VIII.l. AS SUITES ORANITOIDES

Goneralidades

O mapeamento em detalhe das partes meridionale orien

tal do Complexo de Morungaba permitiu a caracterização de um gran

de número de facies granitóides, as quais constituem unidades in

trusivas, cujas relações estruturais e petrográficas permitem o e£

tabelecimento de possíveis seqüências evolutivas.

As principais características geológico - estruturais

ícf. itens IV.1.; IV.2., IV.3.2., VI.4. e VI.5), petrográficc-mine

te.lógicas (cf. itens VI. 1. e VI.2.) e geocronologicas (cf. Capítu

Io VII) das facies mapeadas permitem reuni-las em sua grande maio-

ria em três "unidades genéticas"(ou "subunidades genéticas")ou Su£

tes principais. Duas Suítes são formadas por rochas predominante

mente equigranulares das regiões ao Sul, Leste e Nordeste da len

te gnáissica de Joaquim Egídio (SuZtZò RÓòza e Ct»tzen-ta); a tercei-

ra reúne os termos mais inequigranulares e os granitôides a "dois

feldspatos" cinzentos II, que afloram ao Norte e Nordeste1 (SuZtz

Vviííxltica). Algumas discussões adicionais e um resumo das caraç

terísticas de cada Suíte em particular são colocados a seguir.

VIII.1.1. A Suíte Rósea

Agrupa os granitôides a "doi eldspatos", os ró

o:; brancos c n:; cjrunitõidos-pórfiros aas partes Sul, Leste• ) : ' .
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e, preliminarmente, a3 variedades róseas encontradas ao Nordeste
(associação rósea III). Petrograf icair.ente, compreendem quartzo-mon
zor.itos, granitos 3b o granitos 3a, aluminosos, caracterizados pe
Ias associações biotita + titanita + magnetita + alanita + ilmeni-
ta (rochas mais mãficas) e biotita + alanita + muscovita + magnet^
ta + ilmenita (rochas mais félsicas). As rochas mais mãficas da
Suíte apresentam enclaves microgranulares claros e enclaves alonga
dos (autólitos, cf. item VI.4.).

Na parte meridional, esces granitóides estão coloca
dos de forma a mostrar zoneamento concêntrico; existem também evi
dências de zonalidade Leste-Oeste, con certo predomínio de rochas
mais fêlsicas para W (Anexo I).

Zoneografla e colocação doa corpos: introdução para modelos gonsticos

Os tipos mais félsicos da Suíte Rõsea são também os
mais jovens e os que apresentam características de colocação mais
"superficial"; paralelamente a esta progressão estrutural e tempo
ral, as variações petrograficas (de quartzo-monzonitos para gran;L
tos 3b-3a) e de quimismo mineral (decréscimo do teor de An do pia
gioclásio) determinam uma clara seqüência diferenciada, de tipo
"máfico-félsica" e "básico-ãcida". . ~*

Suítes granitóides intrusivas, com zoneografia em
parte análoga à caracterizada, são freqüentemente descritas na li,
teratura, sendo objeto de interpretações variadas. Como hipóteses
ejenúticas, são lembradas &4òimitação de rochas encaixantes, mais
efetiva nas porções marginais da intrusão; di^uòão òeletiva, com
concentração de silica, álcalis e voláteis nas partes internas e
apicais da câmara magma ti ca; 4>zpa\açâo de cumulatoA e AtòtitOA, acu
mulados nas partes inferiores da câmara, com ascensão simultânea
de magmas residuais em direção ao topo; intiuAÕe.4 múltipla*, de
magmas progressivamente mais diferenciados; etc. (ver, entre ou
tros, Vance, 1961; Pitcher * Berger, 1972; Stephansson, 1975; Bate
man * Chappell, 1979; Pitcher, 1979 a; Stephens ft HallidaV/ 1979;
Holder, 1979).
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As evidências geológicas obtidas am Morungaba favore
cem amplamente a hipótese de invasões múltiplass os contatos inter
nos da Suite Rõsea são em geral bruscos, com evidências de maior
mobilidade magmâtica dos corpos mais jovens. 7ais dados, juntamen-
te com os isotôpicos e os relativos ao quimismo mineral* sugerem
que os magmas invadem como frações jS diferenciadas, com quimismo
semelhante ao da rocha cristalizada; fracionamento in Áitu ê de me
nor importância e explica apenas as variações menores (e.g., mudan
ças sequenciadas observadas 410 quimismo dos feldspatos). As varia
ções maiores são hzxdada* e devem ser atribuídas a pulsos magmati
cos composlcionalmente distintos. Cabem, então, duas hipóteses
principais para explicar a zoneografia observada na Suite Rõsea:

a) cada um dos puluu» 6 resultado do um ovunto especifico du gora
ção magmâtica (e.g., fusão parcial), com posterior ascensão e
cristalização como unidade independente.

b) os diferentes pulsos derivam de um mesmo magma parental, sujei-
to a fracionamento em câmara mais profunda, com expulsão episó-
dica de magmas residuais cada vez mais evoluídos.

Algumas das rochas desta Suite, tais como os grani
tóides~pórfiros I, cristalizaram diretamente de frações residuais
derivadas de magmas menos evoluídos, que se cristalizaram como gra
nitóides róseos. 0 mesmo raciocínio não pode, aparentemente, ser
aplicado para todos os granitóides. Os dados isotôpicos sugerem
que os magmas se derivam de fontos não-homogêneas (os granitoldes
mais máficos contendo parcelas menos evoluídas isotopicamente) ou
alternativamente, os magmas que se cristalizam como as rochas mais
má ficas, contêm parcelas pequenas de material isotopicamente mais
primitivo (materiais infracrustais; magnas básico-intermediários?)
ent sua constituição. Com os dados disponíveis, prefere-se a primei*
ra hipótese.

Estruturas, texturas s níveis orustals de colocação

As variações estruturais e texturais sequenciadas
presentes nos granitóides da Suite Rósea sugerem interpretação se
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melhante â proposta por Buddington (1959) ao mostrarem que as r©

chás mais fêlsicas e mais jovens de posicionamento mais "superfi

criai" (para discussões c criticas, ver, e.itre outros. Pitcher * Der

ger, 1972; Pitcher, 1979 a; Holder, 1979, e Jardim de Sá, 1984). O

fator fundamental na determinação do regime de colocação de magmas

ér sem duvida, o contraste de viscosidade e ductilidade entre o

magna invasor e a rocha encaixante (Buddington, 1959; Pitcher * Ber

ger, 1972) .

Na Suite em questSo, as estruturas e texturas- suge

rem um aumento progressivo nos contrastes de viscosidade e ductili^

dade, com os magmas mais diferenciados colocando-se de forma mais

permissiva, e os mais mâficos fazendo-o de modo mais forçado. Tais

características, embora também possam refletir mudanças na profun

didade de colocação, devem ser explicadas por dois fatores princi

pais (ou, pelo menos, adicionais) :

a) variações nas propriedades dos magmas, de forma que os magmas

mais diferenciados foram provavelmente mais fluidos (por ausên

cia de cristalizados precoces, restitos e/ou maior concentra

ção em voláteis).

b) variações no comportamento das rochas encaixantes que, por in

fluência de regimes térmicos progressivamente mais "frios", evo

luem de condições mais dúcteis para mais rígidas. -

Evolução do magmatismo no tempo

Os dados geocronológicos sugerem intervalos exagera

dos de tempo entre a colocação dos diversos granitóides que consti

tuem a Suite Rósea (em torno de 200 m.a.; cf. Capítulo VII), incon

sistentes com dados geológicos, a exemplo de diversos outros casos

relatados na literatura (e.g., Roddick & Compston, 1977» Halliday

et ai., 1981).

A interpretação natural é que algumas das isocrona»

obtidas são fictícias ou pseudo-isõeronas (Faure i Powell, 1972;

Faure, 1977) por incorporarem "erros" devidos â atuação de vários
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processos petroiõgicos. A análise cestas ç.tccesscs favorece a in

terpretação de cue os r ag.-as derivar de fences isotoç-icamente não-

homogêneas; porési, resultados si mi lares pederr. tatrpêm ser devidos

ao fato de que os magras incorporara" r.-i curial isotopicanente me

nos evoluído, seja material ir.fracrustõ.1. seja Xcgmas básico-inter

taeíiiários derivados no r.ctnto. Aa frações residuais B H Í S íélsiras

apresentam anomalias xsotôpicas pravavei.r.cntfi devidas ã cristaliza

ção fracionada (cr. itens Vil.4. e VII.3.}.

Uma isõcrona de re'ieror.c.Ui ^açero cue a iraxoria dos

corpos que compõem este Suíte apresente. idaCes prováveis ce coloca

ção e cristalização en torne de 580 n,a.. Esti.r^-*er portanto, que

o nagmatisino ir.icia-se en torno de 590 .T..a.(VJ e culmina era torno

do 560 - 540 m.a.(?), com a colocação dos granitôides-pórfiros II

(Cf. i'igura S3). Definições niais rigorosaK niio podem Gor tentada»

no xomento.

A presente discussão (ver tarisém Capitulo VII) con

firma o valor dos mapeamentos detalhados prévios para a seleção

de amostras e interpretações geocronologicas.

VIII. 1.2. A Suite Cinzenta

A S.uíte Cinzenta reúne- as f.-.cies cinzentas ao Sul,

as quais se adicionam, tentativãmente, as uariaciades róseo-acinzen

tadas ao Sul e Leste e £3 cinzentas que ocorrem ao Nordeste âo Com

plexo.

Em termos petrográficos são granitos 3b (fades holo

leucocrâticas « a maioria das leucocrãtic&s) e, subordinadamente,

granodioritos (algumas facies leucocrâticas). Os tipos hololeuco

cráticos, modal e tejcturalmente muito homogêneos, compreendem ro

chos [loraluminosan, com pouca variação nc» con.posição dos foldspa

tos. Os termos leucocriticos (em particular cs cinzentos) são alu

minosos e apresentam, com freqüência, enclaves raicrogranulares os

euros de composição diorítica e çlonaérulos máficos com biotita +

plagioclásio + titanita + magnetita • apatita + ilmenita (cf. item

VI. 4 .) .
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Relações geológicas e idades

As relações geológicas sugerem que a Suíte e» discus
são é constituída por número reduzido de corpos magmaticos.

Os granitóides cinzentos hòloleucocrãticos mostram
pouca (e.g., diferenciados pegtcatóides) ou nenhuma evidência de di
ferenciação e evolução. São magnas que foran gerados sob condições
térmicas e çjeoquínsicas constantes. Os <jranitóides cinzentos leuco
cráticos são, por sua vez, rochas tipicamente híbridas ícf. itens
VI.1. e VI.4.), geradas em sua maior parte por interação entre fa
cies hololeucocrãticas e melagraniéôides finos do eabasaaento (dio
rítico- a quartzo-dioríticos). Provavelmente, esta Suite gera-se
por fusão de materiais sipra(?)-crustais com abundantes intercala
ções de rochas dioríficas. As facies róseo-acinzentadas são tan
bem rochas predominantemente híbridas, porém, podem conter contrJL
buição de magmas graniticos que se cristalizam como rochas da
te Rõsea.

As variedades hololeucocrãticas apresentam idade iso
crônica de 590 m.a., que deve corresponder ã idade de cristalização
destas rochas; admite-se, pela associação, que a meior parte dos
granitóides cinzentos leucocráticos apresenta idades semelhantes.
Manifestações mais recentes de granitóides cinzentos, com ou sejn
muscovita, associam-se ã zonas de digestão de melagranitõides por
granitóides brancos.

As características estruturais e texturais sugerem

regimes de colocação de pouca "profundidade" (ora mais forçados,

ora mais permissivos, predominando os últimos).

VIII.1.3. A Suíte Porfirítica

Inclui-se nesta Suite as variedades porfiríticas na
ciças orientadas, maciças e, tentativamente, a facies a "dois fitUb
patos" cinzenta II (cf. item IV.3.2.) da parte Nordeste do Coiople
xo de Morungaba. Petrograflcamente, este grupo compreende quartzo-
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ironzonitos, granites 3b e granites 3a, predeninando os dois pcúasi

res, caracterizados pela associação biotita * hornblende + titani-

ta + alanita •*• magnetiu • iLs»nita. São rochas relativamente ri

cas em feldspato potãssico e i&inerais nãficos e tia caracterlsti

cas meta-aluminosas :?} a aluetinosas.

Zonsograf ím

\
As facies que a constituem não estão totalmente ma

peadas; a discussão que segue ê, portanto, apenas preliminar.

As relações geológicas e petrográficas sugerem tran

sições predominantemente gradativas entre as facies porfiríticas

(como já proposto por Wernicit, 1972 b ) . Os granitóides « "dois

feldspatos" cinzentos II, separados dos tipos porfiriticos por es

pessa intercalação do embasamento, constituem, muito provavelmente,

um corpo isolado.

As rochas porfiríticas ao Sul, Sudeste e Leste, são

pouco foliadas ou até r.aciças; têm texturas Riais equigranulares, e

granulação mais fina, que as localizadas nas partes mais centrais

e setentrionais. A3 rochas mais intensamente foliadas situan-se ao

Norte e Noroeste, sendo limitadas, em boa parte, por extensa son*

de cisalhamento SW-NE, que as separam dos granitóides equigranula-

res do extremo Morte. Nas partes centrais da área mapeada, prevale

cem rochas mais grossas e mais máficas. A variedade a "dois felds

patos" cinzenta II, mais homogênea em termos estruturais e textu

rais, apresenta pequenas variações petrográficas e mineralõgieas

em direção ã termos mais fêlsicos.

Relações de campo, variações raodais e dados químicos

preliminares (de feldspatos) sugerem, como hipótese inicial, que

os diferentes tipos porfiríticos estão relacionados entre si por

cristalização fracionada in i*íu (ver, porém, Wernick, 1984 a).
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Idade o roglAtta de colocação «tos corpos

As rod as da Suíte Porfirítica são os granitóides

.-ais antigos mapeados do Complexo de Morungaoa. Apresentas uma

idade isocrônlca er. torno de 610 m.a.t provavelmente verdadeira.

Confirmado tal fato, e aceitando-se a interpretação cronológica pro

posta para as Suites Rcsea e Cinzenta, fica caracterizado um hiato

relativamente curto {«& torno de 10 « 10 sua.) no magmatisao grani

toi.de do Coínplexo (desde a colocação dos tipos porfiríticos e a

"dois feldspatos" cinzentos II até as manifestações magméticas pcin

cipais das partes centro-oriental e meridional). •

As estruturas e texturas que caracteriza* os grani»

tõides poríiríticos e a "dois felâspatos" cinzentos XI sugere» que

os respectivos magmas se colocaram de forma grosseiramente conco£

dante com os padrões regionais SW-ME, em un regime provavelmente

"sin-tectônico" (ver também item VIII.3.}. As condições de coloca-

ção são forçadas, caracterizando baixos contrastes de viscosidade

e ductilidade entro invasor e rocha encaixante. De todas a*> Suítes

definidas, é a que deve se ter colocado sob regimes términos mais

enérgicos (e/ou colocação mais profunda). Ressalva, porém, deve

sei feita para os granitõides porfiriticos atais fortemente orienta

dos, com estruturas secundárias, devidas a esforços cisalhantes

posteriores.

VIII.2. OUTROS GRANITÕIDES

Diversas outras facies caracterizadas não podes, por

crar.itcides, os çrar.izSides porfiríticss ill, « as varieiacôã a

"dois feldspatos" Norte e orientada.

Os melagranitõides (particularmente os termos mais

finos, de composição r.a is ráfica) ÊSCÃS., tr. s-a .raicria, rei ar iir.»

dos ã eventos sais ar.tircs [LÍCÍÍGS i zrzprzz r.it^rii ás *.-
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transformados «r. araua variáveis durante o aagmatismo brasiliano.

Por outro lado, alguns taelagranitõiáes provavelmente constituam

usia suíte isolada, colocada sob a forma àe pequeno* corpos» aftte

riores ou contemporâneos aos granitõides equigranulares aeridig

r.ais, coríorr» sugeriic pela ocorrência localmente significativa

se melagranitóides de granulação media a grossa e por mostrarem-se,

localmente, como aparentes sanifestações sin-plutõnicas (ef. its*

IV.3.2.).

Desconhece-se a relação entre as variedades porfirl-

ticas III (ver Tabela IV) com a Suite Porfirítica; concordando

Wc-rnick íií>?2 b, 1JS2 ai, jul«ja-sc, prcliainarmente, que todo o con

junto pertence a unã úrácà "unidade genética". Estes granitóides

serão objeto cie trabalhos futuros, em parte já CK andaaeitto.

VIXI.3. RELAÇÕES ESTRUTURAIS PRELIMIKARES

Embora faltem dados mais elaborados que tratem dos

aspectos estruturais das rochas do embasaaento, algumas feições g»

rais podem ser reconhecidas e correlacionadas com as encontradas

em regiões adjacentes (e.g., região de Bragança Paulista; Campos

Neto «.t ai., 1984 a>. Qs seguintes aspectos merecem smz destacados*

a) O Complexo de Morunyaba apresenta marcuti.» orientação estrutural

segundo SW-NE.

b) A foliação observada nos granitõides porfiríticos e a "dois felds

patos" róseos grossos III (?) e cinzentos II orientasse sub-pa

ralelamente às õireções estruturais regionais.

c) Os "eventos sin-tectônicos" paroxismais do Ciclo Brasiliano são

corrclaclonáveis à fase de deformação Dn+1 (Campos Neto e-t ai.,

1984 a).

d) No extremo Nordeste do Complexo, estes autores correlacionam a

colocação de granitSides porfirlticos e de algumas variedades

peraluminosas com a fase Dn+2 (período "sin-orogênico tardio" e

a dos tipos mais isótropos com a fase Dn+3 (período "tardi-oro-

gênico"). Reconhecem ainda rochas de dique, associadas ao magma
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tiss» tersinal. Esta interpretação corrobora ee linhas gerais a

outrcra estabelecida por h'ernick U972 a, 1972 b) .

ei Ao longo ce sua csaior extensão, o Coacplexo de Horungaba apresen

ta una configuração suavemente dcbraca (com orientação meridio

nal SE-NW, central 3-N e setentrional -SW-KE). Este dobramento,

de grande conprimen^o de onda « plano axial E/SE-U/Mi, é corn

lacionável ã fase Dn+3 na região de Bragança Paulista.

Estes dados, ec&ora prelitrinares, deaonstram. que o

-jiçsatisno granitõide da. parte mapeada do Coapiexo (e, possivelmen

te, da parte não mapeada, a julgar pela interpretação de Wernick.

1972 b; ver taabêrv Werr.ick & Penalva, 1930 a: Wernick, 19*2 a) <

claramente posterior â fase de maior deformação do Ciclo Brasilia

no e parecem sugerir que a naioria dos granitõides se coloca entre

as fases Dn+2 c Qn-t-3.

VIII.4. CORRELAÇÕES G^ZTUCkS PRELIMINARES L AMBIENTES

Aiyuna:; c>rrelações com nodcloü gcnctico-geotectõni-

ces discutidos na literatura {iteis III. 1.) 5*o comentados a ssçuír.

Con relação ã Suíte. Cinzento., õestacac-se inicialnen

te os granitõidcs hololcucocráticos peraluminosos, que possuem se

incihança com os granitõides da série ilmenltica e, e* parte, com

os granitóides "tipo S": o oxido presente ê a ilnenita, as associa

çõc:» do mi nor ai u uúíítaw.i sãc típicas üe rochas §Ktral jminoaau u ino

xistem variações modais significativas, com todas as rochas apre

sentando-se sempre ricas em quartzo. A analogia porét, nao é con.

pleta: os granitóides cinzentos contrasta» com as típicas Suítes

S (do Lachlan Folded Belt, cf. White * Chappell, 1977, 1983; Cha£

pell, 1964) por serem mais pobres em minerais mifico» (particular

mente biotita) e mais restritos em termos composicionais; falta»

os enclaves (restitos) típicos. Contrastam também COM as Suites de

"granitôides a duas micas" ricas em mineralizações de Sn e com abun

d.intcs manífestnçôcá apllticis c pegmatít icas descri :as na litera-

tur.i (e-íf., Sihkvcvr .r;;.U..i«v; cf. J*.jnk!»i;rst, 19 7*> ? i'itchcr, 1983).

Como centras ;e adicional, vale a pena lcrvhrar a presença esporádi^
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ca de veios milimétricos de quartzo cosi molibdenita.

Desta feraa, os craaitôices cinzentos hololeucocritjL
cos são comparáveis era linhas muito gerais «penas às Suítes S «ais
fêlsicas <te Chappell & White (1974; ver tasbex 19??. IM?) e aos
leucogranites variscanianos do Maciço Central Francis <cf. Diâler,
1)73; Oidier ti ii., 1982). Cn terssss regionais, assemelham-se, esi
.-arte, aos mobilizados anatéticos, derivados por fusão de Mate
rial aetas-scdicsentar que hoje constitui parte do embasamento gnâis-
sico (e.g., Costplexo Granitico-Kigmstitico Cataporár C empai Meto

ef *£.. 1984 a, 1984 b; ver ta**4a Kernxck. 19t2 a. 19S2 b, 19*4
b), obsezvando-se, porên que tais nòbilixados apresentes razões
iniciais Sr /Sr KÔ.S elevadas que ae apresentadas pelo* grani
tóides cinzentos de Horungaba (e.g.. 0,7(0, detersü.na4o por
r.ick et ai-, 1981, nas proximidades óe Aaparo}.

Os grar.itóides leucoeriti c»s da Suite Cinzenta são
a luminosos e, pela as3oci*çio mineral presence, enquadrast-se na sê
rie nagnetitica. São rochas tipicaieence híbridas, geradas por inte
ração de magnas grani toldes com rochas diorlticas/quartzo^diorlti-
cas predominantemente do embasamento.

A partir dos dados isotõpicos obtidos para as rochas

hololeucocráticas (cf. Figura 48), estima-se que se tais granitól

des gerasfse por fusão de paragnaisses trans aaazônicos, as rochas

submetidas à fusão deveriam apresentar razões Rb/Sr relativamente

baixas {0,10 - 0,15); caso contrário ficaria implícita a presença

de metassedimentos mais jovens ou, alternativamente, uma contribui

ção de materiais isotopicamsnte menos evoluídos.

Estima-se, em conclusão, que a Suite Cinzenta è ger-a
da principalmente a partir da fusão de material metassedimentar,aon
taminado pelas rochas diorlticas associadas. Porem, frações meno
rea desta Suíte podem ter-se gerado com contribuição de magmas da
Suíte Rosca. Explicar-se-iam, assim, feições como a ocorrência de
enclaves mais básicos em granitóides hololeucocráticos com biotita
+ muscovita + granada; a presença de granitóides cinzentos (com ou
sem muscovita) associados ã zonas de digestão de enclaves mais bá
sicos por granitóides brancos; as texturas xenoraõrficas e recrista
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ii-adas; á.5 tendência.'- nod-ais; as razoem iniciais relativamente

hãiXÃS; etc.

Os grar:icóides áas iutXci Rcjca « Pa*<.õtX-ttc* são»

por su-- vez, corre lacionáveis aos arar.i tôides da série magnetítica,

.-UÍS não se- enquadras: pcr£eit.aneat& na classificação dicotômica I/S

de Chappel á «hi te £1974/. Estas duas Suites não são series "coapo

aicionalecate cxpanaiais*. OCÍ que predor-inao. as rochas intermedia

rias (Pitcher, 1979 a, 1979 h, 1983), características das margens

continentais ativas. ?cr outrd> lado, «ri>ora seja» rochas alumino

sas e ricas es. silica, não correspondes aos grani toldes gerados por

fusão de material unicamente «etasseá^nentar. As rochas destas Sul

tes têm características intermediárias. Reste sentido asseaelhan

do-se aos granitóides 'tipo I Caledoniano", coaparâveis às Suítes

"tipo I" mais félsicas do Lachla» Folded Belt (cf. Hiae ei at.,

1978: Chappell. 1975; White * Chappell, 1977, 1983) e da« íalJtas

hercinianas e caledonianas £cf. Oidier, 1973; Oidier et aí., 1982»

Pitcher. 1983; Yagúe zt &l.. If83}.

Suítes granitõides seneihantes, desenvolvidas e«

substrato ensiãlico e con várias características ea parte intern

diárias entre granitóicies "tipo S" e "tipo I" «ais distintos, já

fera» descritas em muitas localidades (e.g.. Pitcher * Bezger,1972,

Flood ft Shaw, 1977; Dicier tl at., 1982; wernick, 1982 a, 1982 b,

1984 a, 1984 b; Cambei * Petrick, 1982; Vague it «£., 1983; White

& Cnappell, 1983; Pitcher, 1983; Chappell, 1984). Alguns autores

aàr.ite» que são originadas a partir de fontes híbridas, ou seja,

pela fusão parcial de seqüências crustais mistas (e.g., seqüências

mcta-vulcano-scdimunturcs; Flood * Show, 1977; Cambei ft Petrick,

19S2; Yague tt ai., 1^83; ver também Oidier tt &l., 1982;Memidc, .

1964 a, 1984 b). Outros admitem adicionalmente a hipótese de mistu

ra de magmas siálicos e mantélicos (por via direta ou indireta, cf,

Didier tt ai., 1982; Gray, 1984; Wernick, 1984 a, 1984 b ) . Segun-

do Chappell {1984), as características dos granitdides "tipo I* •

"tipo S" convergem em direção aos termos mais félsicos de cada sé

rie, ocultando as diferenças genéticas por superposição de caracte

rísticas petrográficas e geoquímicas.

Esta breve discussão mostra qje ae 'generalizações
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propostas na literatura deve* ser aplicadas coa prudência. Cada
cinturão oroçenõtics apresenta peculiaridades próprias; de fato*
existe una grande variedade se granitoldes "tipo I" e "tipo 5", ooa
características pctrorfenêtícas definidas (cf. Pitcher. 19831 . que,
em parte, espelha» condições físicas e quia&catf foiça* de geração,
transporte e cristalização (e.g., proporções de liquido e fração
r&sÁáUâl; tecres út: 5<?u* dos jaagaas: fugacidade de oxigênio.- aaior
ou nenor homogeneização química durante processos de losão e cri£
talização fracionada; etc.).s"Granitos" e "granitoe" são 'diferen
tes" porque nunca se repetes exatamente as mesaas condições gené-
ticas.

Em Horungaba, os dados obtidos, aliados «os existes
tas versando sobre feições geológicas regionais, sugerem algvaws
conclusões prelinirores sobre ambientes de colocação. Cuapre desta
car:

a) Os granitóides estudados são pocterxores ao magaatisstt granitói^
de da fase "sin-t&ctõnica paroxisnal" do Ciclo Brasiliano, ca
racterizados por Suítes anatiticas (aobilitados do ewbasa—nto
aflorante), geralmente associadas â rochas nigaatlticas (cf.
Wernicic » Penalva, 1930 a; Kernick ei at., 1981; Wernick, 19t2a;
Wernick * Artur, 1983; Campos Neto et at., 1984 a) C O M idades
entre 760 m.a. (Wernick ef ai., 13fe 1 i c 600 at.a. (C-C.G. Tassi-
nari, conunicação verbal).

b) As estruturas e texturas das rochas estudadas (tambetn do eiobasa
Rcnto, cf. Campo;; Nu to et aí., l'->64 a) sugerem a paasafjcm de am
bientes termais mais enérgicos (e/ou de aaior profundidade ?) pa
ra airibientes menos enérgicos(e/ou mais superficiais). Esta va
riação é muito be- evidenciada pela Suite Rósea, con granit&ides
'pôrfiros como rnanifestações sub-vulcânicas (?) últil

c) A possível presença de magmatismo básico-interaediirio no Con
plexo (inelagranitóides;, aliada à existência de corpos diorSti
cos brasilianos em regiões vizinhas (cí. Canpos Neto et at., 19S4
a, 1964 b ) , definiriam a atuação de um evento magmãtico com tea
dências bimodais, mais típicas de ambientes descompressivos (e.
g., P«tro tt ai., 1978; ver também Pitcher, 1983; Mttnicfc, 1984 a).
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d) A distribuição geográfica do Cocplexo Intrusive d* Korungaba s*

gere controle tectenico linear Cver tacoéis Wtraick • Penalv»,

1910 »} na localização £os corpos sageiticos. X colocação d N

tes c seguida por «arcado tectonismo rúptil (ver timtiím Piorl

eX ££.. 19785.

0 saçxatlsmo granltôlde do Complexo («a particular o

da Suite ftósea} está, portanto, associado ã ambientes COB

risticas progressivamente mais rúpceic e

pressivas, originadas por soergoimento regional e paralelo «nrljf)

cimento crustal, durante os estagies finais do Ciclo trasllia—

(ver também Hemick, 19(2 ar 19*4 a, 1984 b; Campos «ato *t «C,

19S4 a, 1984 b).

Wernick (1984 a> considera que os granitoldes de M»

rungaba são rochas híbridas, originadas em profundidades crustais

rsédias a elevadas e cs correlaciona ã uma paleo-zoaa do Benioff

mergulhante para Oeste. Entretanto, uma explicação alternativa de

ve ser lembrada. Os granitõides de Horungaba estão relacionados aos

estágios tardl- a põs-orogênicos do Ciclo Brasiliano, ligando-se ã

fases de progressivo soergui. men to regional. Ambientes tectõnicosde

relaxamento e soerguieento regionais ("tipo Caledoniano", cf. Pit

cher, 1983) propiciam o aparecimento ds zonas de alivio do pressão

na crosta inferior que, conjuntamente com calor proveniente do mag

matismo básico infracrustal, resultam eo fusão de materiais da

crosta inferior e produção de magmas ricos em silica. A associação

de magmas ácidos COR asaçpMs básicos possibilita, evidentemente,pio

cessos de hibridismo (Didier zt *l., 1982; Pitcher, 1983; Wernick,

1984 a) t porém, acredita-se que os magmas que originaram as Sol

tes Rósea o Porfiritica são primários, derivados essencialmente ps

Ia fusão de materiais crustais, com baixas razões Rb/5*.
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