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ABSTRACT 

r 
LThe Integrated use of geological, geochemical, geophysical and 

remote"sensing data is providing interesting new information on the 
metallogenic characteristics of the Itu Intrusive Suited This feature, 
located between the two largest population centers of the São Paulo 
State (São Paulo and Campinas), is composed by more than four bodies of 
granites of different types.[During World War II, up to 1959, a 
wolframite deposit was mined near the border of the northernmost body 
(Itupeva Granite). This deposit is formed by greisen veins associated 
with cassiterite and topaz, clearly linked with later phases of magmatic 
differentiation^ These veins are probably associated with tension 
joints related Co an important NNE shear zone. In other parts, the Itu
peva Granite encloses sulfide veins (pyrite, chalcopyrite, galena and 
mollbdenite).generally those veins are related to hydrotnermai 
alteration (ka&iinization and silieificatlorvf-of the granites and the 
above mentioned shear zone. U, Th and K determinations by field and 
laboratory gammaspectrometry were used for regional distribution 
analysis of those elements and its ratios and calculation of radioactiv 
lty heat production. In this aspect, the Itupeva Granite is the hottest 
and presents several anomalies in the Th/U ratio, indicative of late or 
post magmatic oxidation processesJ The geological setting of this 
granite indicates that it is the least eroded of the Suite and presents 
the best potentialities for enclosing economic mineral deposits. A 
discussion is presented on the possibilities for the occurrence of High 
Heat Producer (HHP) granites within the Suite. 
INTRODUÇÃO 

A Suite Intrusiva de Itu, definida por Pascholati et ai., (1987), 
está localizada entre os dois principais centros populacionais do Esta
do de São Paulo, as cidades de São Paulo e Campinas. Dada essa locali
zação excepcional, além de outras características, o estudo das poten
cialidades metalogenéticas dessa feição torna-se altamente recomendável. 

Desde a época da Segunda Grande Guerra até 1959, foi explorada 
wolframita na Mina de Inhandjara, localizada a poucas centenas de me
tros do Grani to Itupeva. Esta Jazidaé formada por veios de greisen as
sociados a cassiterita e topázio, além da wolframita. Estudos mais re
centes, desenvolvidos por IPT (1981), Pascholati et ai. (1987) e Pascho 
lati (1990), indicaram uma série de fatores adicionais que ampliam as 
potencialidades metalogenéticas dos grani tos da Suíte, objeto da presen 
te análise. r ~ 

0 uso integrado de dados geológicos, geoquímicos, geofísicos e de 
sensoriamento remoto, tem fornecido um considerável volume de informa
ções adicionais, que vêm permitindo_a elaboração de modelos metalogêni-
cos. Particularmente, as determinações de ü, Th e K por gamaesgectrome-
trla de campo e laboratório, tem permitido o cálculo da produção de ca
lor radlogênico e o exame de anomalias na variação regional da razão 
Th/U, indicativa de processos oxidantes (tardi ou pós-magmáticos). Mais 
ainda, os rlevantamentos geológicos e gravlmétricos indicam que a parte 
sul da Suíte está mais profundamente erodita que a parte norte. Como 
conseqüência, é esperada a preservação de zonas de cúpula nos granitos 
da parte norte. 

Os teores de U, Th e K, associados a cedidas de densidade, permi
tiram o cálculo da produção de calor radioativo em cerca de 120 pontos 
da Suíte. Com isto, está sendo examinada a possibilidade de ocorrência 
de granitos HHP (high heat producer) no âr.oito da Suíte. Estes grani-
tos, quando associados a forte fraturamento e disponibilidade de água, 
podem originar sistemas^hidrote.rmais que poderão originar concentrações 
minerais muito tempo após o término dos processos magmáticos. Para, is
so é necessário que o graníto em questão ter.ha um volume considerável, 
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Q-J.LTis-o adequado e altos teores etr. elementos radioativos, além dos fa
tores acima mencionados, bestas condições, água das porções superiores 
podetr -igrar por convecçãc para as zonas mais profundas e quentes, remo 
bilizar determinados elerreitos e retornar às porções mais superficiais? 
eventualmente depositando sua carga. Sob estas condições, dificilmente 
poderão ser esperadas temperaturas muito elevadas, o que iir.porá um li
mite aos tipos de depósitos eventualmente formados. Assim sendo, pode
ria** ser esgeradcs depósitos meso a epitermais de sulfetos, fluorita, 
barita e urânio. Depósitos de estanho e wolfrâmio exigem maiores tempe
raturas, associando-se mais provavelmente aos estágios magmaticos fi
nais. 

GEOLOGIA GERAL 

Cs principais aspectos da geologia da Suíte de Itu, foram discu
tidos pormenorizadamente por Pascholati et ai. (1987), Pascholati (1990) 
e Pascholati et ai. (nestes anais). 

Resumidamente, a Suite Intrusiva de Itu é formada por quatro cor
pos grani ticos, denominados Salto, Fazenda Cruz_Alta, Fazenda Japão e 
Itupeva. Estes corpos são separados por exposições do embasamento, mas
sas grani ricas não individualizadas ou zonas de falha. A Suíte está en
caixada em rochas metamórficas de alto grau do Complexo Piracaia. junto 
ã :crís_=-l de. Maciço de Guaxupé. Os dados geológicos, geoquimicos e 
petrográficos indicam que os granitos da Suite sao anorogênicos (tipo A 
de White eChappell, 1983), e como tal, originados em ambiente cratoni-
co ou er.siálico (Maciço de Guaxupé). Determinações geocronológicas in
dicam idades no Brasiliano tardio (cerca de 590 Ma). Estudos de tipolo
gia de zireões (Wernick et ai., 1988) indicam que os magmas tiveram or£ 
gem nas porções mais inferiores da crosta. ~ 

A Suíte é afetada por intenso fraturamento e_por zonas de falha-
mento transcorrente. Destes, os mais importantes são aqueles curvados, 
orientados predominantemente segundo NW, ligados à zona de falha Jun-
diuvira ou Itu, que limita a sul o Maciço de Guaxupé. A parte leste da 
Suíte é afetada por uma zona de ciza'hamento retilínea, com orientação 
NNE, à qual parecem estar associadas diversas ocorrências minerais do 
Granito Itupeva. 

ASPECTOS GEOQUÍMICOS 

Cerca de 120 amostras de granitos da Suíte foram analisados qui-
micamente nos laboratórios da antiga BP Mineração, para os elementos Al, 
Ba, Be, Ca, Ce, Cu, F, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Na, P x Pb, Si, Sr, Sn, 
Ti, V, YL Zn e Zr. Devido a problemas de contaminação nos moinhos de 
vídia, nao foi possível a utilização dos dados para w, B e Co. As mes
mas amostras foram analisadas, por gama espectrometia, para U, Th e K. 
Através dos procedimentos habituais, os teores dos elementos maiores fo 
ram convertidos para porcentagens em óxidos, para fins de comparação 
com os tipos petrológicos usuais. Neste aspecto, os valores obtidos sao 
nr>t»v*irni»nt» similares àqueles obtíáu» pui- white e ühappeli ii9»7) para 
os granitos tipo A, o mesmo acontecendo com alguns dos elementos traço. 
A característicamais^marcante dos^granitos da Suíte é seu enriquecimen 
to em Th, cuja média é cerca de três vezes o clarke desse elemento para 
granitos. De modo geral, a Suíte é empobrecida em CaO, MgO, Sn, Li e Zr 
e enriquecida em Ce, La, Y, Th, U, Pb e F. 

Os granitos da Suite são predominantemente alcalinos e alumino-
sos. No diagrama R1-R2 (La Roche et ai., 1980), as análises distribuem-
se ao longo da linha entre granitos alcalinos e sienogranitos, com pou
cas amostras nos campos dos granodiorltos e quartzo slenitos (Figura 

1). É importante notar aqui que este é o "trend" principal dos granitos 
anorogênicos da província Nigeriana (Bowden et ai. 1984), 
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OCORRÊNCIAS MINERAIS 

Com uma única exceção, as ocorrências minerais identificadas jun
to à Suíte de Itu associam-se ao Granito Itupeva. na parte norte da mes_ 
ma. A principal ocorrência e a Jazida de wclframita vie Inhanajara. loca 
lizada junto à cidade de Itupeva. Esta Jazida é formada por veios dê 
greisen encaixados no embasamento, a cerca de 300 m do contato com o 
Granito Itupeva. Os veios têm orientação próxima a 120°. parecendo es
tar ligados a juntas de tensão, conjugadas a importante zona de cizalha 
mento com orientação NNE, que afeta a parte leste daquele granito. Os 
veios apresentam espessuras da ordem de 1 m e são constituidos por 
quartzo, feldspato, muscovita, topázio, wolframita e cassiterita. Pro
duziu «rolframita desde o inicio da década dos 40 até o final dos anos 
50. 

No extremo norte do Granito Itupeva, próximo à Rodovia dos Bandeí^ 
rantes e d a zona de cizalhamento NNE, é explorada uma pedreira para a 
fabricação de brita. 0 granito é de coloração rosada original, mas apre 
senta-se fortemente caolinizado e cortado por um sistema de veios de 
quartzo com sulfetos disseminados (pirita, galena e calcopirita). Esta 
ocorrência esta sendc estudais para ss esclarscsr 3. mínsralogis. s res
pectiva paragênese. Se as amostras forem adequadas serão realizados es
tudos nas inclusões fluidas para termometria e barometria, além de in
dicações sobre a composição das soluções e mlnerallzantes. Apenas um 
programa detalhado de sondagens e analises químicas poderá indicar a 
extensão e volume deste deposito. 

Junto à cidade de Itupeva existe outra pedreira, também afetada 
pela zona de cizalhamento NNE, onde são comuns pequenos veios com sulf£ 
tos (calcopirita, pirita e molibdenlta ? ) . Do mesmo modo que para a 
ocorrência anterior, os estudos mineralógicos e geoquímicos estão em an 
damento. Nas proximidades das Fazendas da Serra, Santa Maria e Pimenta, 
na parte oeste do Granito de Itupeva também foram observados pequenos 
veios com sulfetos de cobre e/ou molibdênio£ de pequena importância. 
Nesta região foram notadas zonas de alteração hidrotermal (caolinlza-
ção/silicificação) em_alguns blocos de granito. 

Na parte sul, são conhecidas duas pequenas ocorrências de mine
rais de cobre em zonas de cizalhamento no embasamento, associadas às 
falhas de Itu e do Piraí, mas próximas às bordas da Suíte. Frequentemen 
te, tanto em lâminas como em afloramento a fluorita ocorre ccrr.o mineral 
comum. 

POTENCIALIDADES METALOGENETICAS 

0 quadro que conseguimos levantar até o momento, mostra-se bastan 
te favorável para a intensificação dos estudos visando acaracterizaçao 
metalogenética da Suíte de Itu. Os estudos futuros deverão contemplar a 
realização de análises químicas para V, Rb, B e Hf: estudos miners»1ócTl-
cos e paragenéticos nos minerais ogacos e nos sulfetos; estudos termo-
métricos e barométrícos por inclusões fluidas e detalhamento geológico, 
estrutural e geofísico do Grani to Itupeva. Com os resultados obtidos po 
derão ser feitas modelagens térmicas deste corço com vistas a sua cara? 
terização como um granito HI IP. Essfs estudos já foram iniciados. ~ 

Usando diagramas ternários de SIO- - CaO + MgO • FeO - :.'a20 •»• K2O 
• AI2O3; Na • K - Fe - Mg e Ca - Na - K, J. R. Rattigan e M. Stemprock 
(In Juniper e Kleeman, 1979) delimitaram os campos dos granitos estaní_ 
feros. Usando os mesmos úiagramas, T. Carlssçn (In Wilson e AkerblomT 
1982) delimitou os campos para granitos uraníferos. A Figura 2 mostra 
esses diagramas para os dados químicos dos granitos da Suíte de Itu, 

Tomando-se como base^os trabalhos do simpósio sobre granitos HHP, 
circulação hidrotermal e gênese de minérios, realizado em 198s pela 
Institution of Mining and Metallurgy de Londres, os Granitos Itupeva e 
Salto são provavelmente do tipo HHP, Todavia, como este segundo está 
mais erodido (ou é mais raso), como indicam os levantamentos gravimé-
tricos, seu volume é muito pequeno para dar origem a sistemas hidroter-
mais de importância. Isto é corroborado pela quase ausência de indícios 
de hidrotermalismo no mesmo. Por outro lado, apesar da falta dos dados 
gravimétricos, o Granito Itupeva chega a apresentar um "roof - pendant" 
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indicando a preservação de zonas de cupola. Con Isto, o volua* de ro
cha é aaior • a produção de calor «ais importante. Além disso, o Crani-
to Itupeva apresenta qulMismo aais interessante e se apresenta afetado 
por. pelo aonos. três zonas de clzalhamwnto. Mais ainda, C O M O Menciona
do acima, ele apresenta alguaas ocorrências Minerais de interesse, de
monstrando que processos pneumatolíticos e hldroteraais efetlvaMente 
atuaram. 

COSJCUJSJIO 

A Suíte Intrusiva de Itu, dada suas características geológicas, 
geoquiaicas e geofisicas, alé» de sua localização privilegiada, é U M 
lMportante alvo para estudos metalogenéticos de cunho acadêmico. Por ou 
tro lado, as ocorrências Minerais ja conhecidas V Ô M Merecendo UM estudo 
tecnológico Mais aprofundado, objetivando definir possíveis reservas. 
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FIGURA 1 - Diagram R1-R2 (La Roche et a i . , 19B0) pira as rochas da Suite de I tu. 
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Diagramas de Rattingan (a e b) e de Stemprock (c) para a Suite de Itu. Oa campos par* OS granltos esta-
niOros são marcados oor linhas tracejadas. Oa campos para os granitoa.uraniferos (aeg. Carlason) sao 
marcados por linhas cheias. A distribuição dos pontos para a Suite eatá Indicada por llnhaa pontllhadaa. 


