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RESUMO

2 O Completo mtrusivo de Morungaba, com área de 330
km , aflora ao sud este do Estado de São Paulo, apresentando forma
irregular, alongada segundo SW-NE. B composto principalmente por
rochas yranitoides com biotita; dioritos são subordinados.

O mapeamento faciológico detalhado (escala 1: 50.000)
das partes meridional e oriental do Complexo (200 km 2), permitiu Q
reconhecimento de 31 facies granitóides (incluindo duas de rochas
dioríticas), com características estruturais-petrograficas próprias.
A maioria das facies (mapeadas como associações de facies} e agru
pada em três Suites magmáticas, denominadas RÓ*e.a, Cínzinta e Pol

A Sultt Rõaea é formada por quartzo-monzonitos, gra
nitos 3b e granitos 3a, predominantemente equigranulares de granu
lação média a çròsa e por granitõides-põrfiros, os quais afloram"
como corpos alongados a sub-circulares, acompanhando as estruturas
regionais. No diagrama Q-FA-P, as rochas definem, em parte, tendên
cia calco-alcalina granodiorltica-monzonltica. Nas rochas mais mâ
ficas m* entre 5 e 15) encontra-se a associação rnãfica biotita 1
titanita + magnetita ± alanita ± ilmenita, as rochas mais fêlsicas
(M« = 5) apresentam biotita • alanita • muscovita + magnetita +
iimenita. Na parte Sul do Complexo, as facies distribuem-se segun-
do um padrão concentrico de zonalidade. As características geoló-
gicas e estruturais-texturais indicam que as rochas mais fêlsicas,
e mais jovens, têm histórias de cristalização mais simples e que
se colocam sob regimes mais permissivos, termicamente menos rigoro
sos, que as rochas mais máficas e mais antigas. Os granitóides-pôr
firos são manifestações derradeiras, colocadas sub-superficialmen-
te, como corpos menores e diques. A maioria das facies invadiu co
mo corpos discretos. Dadoa geocronológicos Rb/Sr para grupos de ti
cies associadas definem intervalo» amplos de colocação e/ou crieta
lização (690 m.a. para rochas mais máficas; 490 m.a. para rochas"
jnais fêlsicas), os quels são exagerados e devem-se, provavelmente,
a influência de diversos piocessos petrogenêticos (e.g., não-homo-
geneidade isotópica da área fonte, cristalização fracionada). Uma
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isõcrona conjunta, para a maioria das facies desta Suite, indica
idade de 580 ra.a.. Acredita-se que a maioria das facies se posicio
nou entre 590 m.a. e 560 m.a.. As razões iniciais obtidas (0,707 -
0,706) são compatíveis com derivação a partir de fonte na crosta
inferior, possivelmente pós-transamazônica. **

A Suite Ctnzenia agrupa facies equigranulares de gra
nulação fina a média, com tipos hololeucocraticos (M* = 5; grani^
tot. 3b com biotita + muscovita + granada + ilmenita) e leucocrati_
cos (M* entre 5 e 10; granitos 3b e Bubordinadamente granodioritos,
ambos com biotita + titanita + raagnetita + alanita + ilmenita ou
com associação máfica similar aos tipos hololeucocraticos). As ro
chás são mais antigas gue a maioria dos granitóides da Suite Rõsea.
As facies hololeucocraticas apresentam idade Rb/sr de 590 m.a. e
razão inicial 0,709, compatível com fonte metassedimentar isotopi^
camente pouco evoluída. As facies leucocráticas são de origem hú
brida, produto de assimilação de rochas dioríticas (a maioria do
embasamento) por magmas que originam principalmente as facies holo
leucocrãticas} apresentam, caractoristicamente, enclaves e gloméru
ios mãficos (com biotita + plagioclásio + titanita + magnetita +
apatita + ilmenita, de origem restitica).

A Salte ro.\\L\Ztica, mapeada parcialmente, compreen-
de quartzo, monzonitos, granitos 3b e granitos 3a, predominantemen
te porfiríticos, de granulação média a grossa. Apresentam M1 entre
5 e 15 e contêm biotita + hornblende + titanita + magnetita + ala
nita + ilmenita. Afloram na parte N/NE do Complexo como corpos alcn
gados, colocados sob regimes forçados, sub-concordantes com os pa
drões estruturais regionais SW-NE. As rochas desta Suite são ante
riores aos granitóides equigranulares, apresentando idade isocròni
ca (Rb/Sr) de 610 m.a. e razão inicial de 0,707, sugerindo que os
magmas são originados por fusão de materiais da crosta inferior.

Os áioKitoi compreendem em parte rochas híbridas, de
rivadas por interação de rochas dioríticas mais máficas do embasa-
mento coro magmas granitóides das Suítes Rosea e Cinzenta. Também
incluem prováveis corpos magmaticos discretos, colocados sincroni-
camente aoa granitóides.

Os granitóides das Suites Rõaea e Porfiritica são
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correlacionãveis aos granitoldes da série aagnetitica e, en parte,
aos granitóides de tipo I Caledoniano, enquanto que os da Suite
Cinzenta correspondes en parta ao» granitoldes da série ilaenitica
(e granitóides tipo S) e, era parte, aos da série magnctltica. O
Complexo Intrus^vo de Morungaba, colocado em grande parte durante
fases de soerguinento regional, representa os eventos tardi- e pcs-
orogênicos do Ciclo Brasiliano.
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ABSTRACT

The Morungaba Graiutoid Complex, covering about 330

km , crops out as an elongate irregular massif trending SW-NE, in

the southeast part of the State of São Paulo, southeast Brazil. Ma

jor constituents are biotite granitoids with subordinate diorites.

Over thirty fades types, each with distinctive struç

tural-petrographic features, were recognized during detailed map£

ing of part of the massif (about 200 km ), and mapped as groups of

I facies.

I The Pink Granitoid Suite is made up mostly of equi

I granular quartz monzonites and 3b-3a granites, with some granite

I porphyries. Modes depict, in part, a calc-alkaline tendency in the

I modal Q-AF-P triangle. The more mafic facies (M1 about 5-15) con

tain biotite + sphene + magnetite + allanite + ilmenite, while the

more felsic types (M* « 5) show biotite + allanite «Muscovite +

magnetite + ilmenite. Granitoids are distributed in a roughly con

centric pattern in the southern part of the massif. Geological and

petrographic characteristics indicate that the more felsic (and

later) fades — in contrast to mafic types — had simpler crystal^

lization histories and were enplaced under thermally less rigorous,

and structurally more permissive, regimes. Granite porphyries are

late rocks, emplaced as shallow (subvolcanic?) dikes and small

bodies. Host fades types penetrated as discrete magma tic volumes.

(Geochronological Rb/Sr datai, for several groups of associated fados

suggest a protracted emplacement interval, between 690 Ma for the

more mafic groups and 490 Ma for the more folsic varieties. This

interval seems unacceptably long, however, and probably reflects

the existence of "fictitious isochrons" conditioned by several

special petrogenetic processes (e.g., lack of iuotopic homogeneity

in the source region, influence of magmatic differentiation). A

joint isochron of the Pink Suite indicates an age of 580 Ma. It is

suggested that the ages of various fades lie between 560 and 590

Ma. The initial Sr87/Sr86 ratios of about 0,707 - 0.70G are compat

ible with a lower crust, possibly post-Transamazonic, source.

i
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The Gray Suite, also equigranular, comprises ho>o

leucocratic (3b granites with biotite + Muscovite + garnet + ilmenite;

M' = 5 ) and leucocratic types (3b granites and subordinate grsno

riorites with biotite + sphene + magnetite + allanite + ilmenite

or the same mafic minerals of the hololeucocratic varieties; W

about 5-15) . These rocks are older than most facies of the Pink

Suite. Hololeucocratic types show a Rb/Sr isochronic afe of 590 Ma

and an initial Sr87/Sr86 ratio of 0.709, compatible with a me<:a

sedimentary source. The leucocratic facies are mostly hybrid rocks,

a mixture of evolved granite magmas (which crystallized mainly as

hololeucocratic types) and older basement diorites. These rocks

contain characteristic enclaves and mafic clots (restitle, with

biotite + plagioclase + sphene + magnetite + apatite + ilmenite).

The Porphyritic Granitoid Suite, only partly mapped,

comprises mostly porphyritic quartz monzonites and 3b-3a granites,

with tjiotite + hornblende + sphene + magnetite + allanite + ilnenite,

-.•i.i ci: crop out as forcefully emplaced elongate bodies, trending SW-

:!!•,, .•:.'hroricordant with rhc basement structures. These varieties

aití o I dor than the equiyranular rocks from the two other suites. A

fh/.6r isochron furnishes an age of 610 Ma and an initial ratio of

J.707, also compatible with a derivation from a lower crustal source.

Diorites are partly hybrid rocks, a result of inter

action between more mafic basement diorites and evolved granite

magmas, but probably also include small magmatic bodies, emplaced

contemporaneously with other granitoids.

The granitoids of the Pink and Porphyritic Suites

are comparable to Magnetite-granites and, in part, to I-type Cale-

donian granites, jgfrile those of the Gray Suite present character!]»

tics of both Magnetite-, Ilmenite- (and S-) granite types. The

Morungaba Complex was emplaced mostly during regional uplift, and

represents late- to post-tectonic magnetic stages of the Brasilia-

no Orogeny.

i
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

1.1. GENERALIDADES E OBJETIVOS

O estudo de rochas granitóides sempre teve papel de

destaque dentro da Petrologia, seja pelo fato de constituírem par

te dominante entre as rochas de "aspecto ígneo" da crosta continen

tal, soja pela sua variabilidade estrutural, textural e mesmo mine

ralógica, ou ainda pela sua associação com jazidas minerais muito

importantes.

O "problema do granito", longa e continuamente deba

tido, tem, portanto, lugar importante na Petrologia. Resultado do

grande número de pesquisas e trabalhos relacionados com o tema é,

por exemplo, a diversidade de hipóteses genéticas já sugeridas, as

quais encontraram expressões mais contrastadas nas correntes de

pensamento ttian&bonmiòta e magmatíòta (ver, por exemplo, as dis

eussoes apresentadas por Read, 1957; Raguin, 1965; Marmo, 1971 e

Mehnert, 1971).

A escola transformista admitia que tais rochas repre

sentavam o resultado de um complexo processo de "granitização" de

rochas crustais t^é-exiatentes, através da interação, quer com

"ichores" (soluções e/ou magmas hiper-fluidos metassomatizantes),

quer com "nuvens iônicas", ricas em elementos granitõfilos, que mo

vimentar-se-iam por simples difusão crustal. Já os magmatistas ad

vogam uma origem ligada unicamente ã cristalização a partir de "um

liquido magmático de composição adequada.

Perdida a animosidade das discussões anteriores, que

perduraram por várias décadas, acredita-se hoje (e.g., Pitcher,

1979 a, p. 628) que a grande maioria dos corpos granitoldes intro
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duziu-se, ea diferentes níveis crustais, coao material eu estado

de fusão, coa parcelas variáveis de sólidos (cristais isolados e

agregados) ea suspensão. Várias questões, todavia, permanecem era

debate, e a estas adicionam-se regularaente outras, face ao incre

aento de dados geológicos, estruturais e geoqulmicos.

Atualmente, são discutidos de forma ampla temas liga

dos ã colocação, gênese e mineralização dos diversos tipos de asso

ciações granitôides (e.g.. Pitcher, 1983).

A Biaples inspeção do aapa geológico do EAtado de

São Paulo, aostra-nos que as rochas granitôides são extremamente

abundantes no embasamento cristalino. Contudo, a apreciação dos da

dos bibliográficos ora disponíveis revela (V. Janasi e H. Ulbrich,

comunicações verbais) que, salvo raras exceções, não existem estu

dos mais pormenorizados; pelo contrário, a maioria das ocorrências

ainda não está caracterizada através de identificações petrográfi

cas e modais. Estes fatos e a importância destas rochas dirigiram

nossa atenção para a sua pesquisa.

Entre as inúmeras ocorrências conhecidas no Estado,

selecionamos uma que apresentasse boa exposição de afloramentos e

grau adequado de complexidade, para que houvesse a possibilidade

de obter quantidade razoável de informações, as quais viessem a

contribuir para um estudo mais aprofundado. Uma situação favorável

fica configurada pelo Maciço de. Uoiungaba, situado na Região de Mo

rungaba, ao Sudeste do Estado de São Paulo, que, além de cumprir

os itens acima, já havia sido estudado por Wernick (1972 b).

0 mapeamento faciológico realizado e dados de tipo

geológico, petrográfico, mineralógico e geccronológico são agora

apresentados e discutidos com objetivo duplot primeiro, fornecer

una caracterização geológica e petrográfica mais detalhada e, se

gundo, obter subsídios para embasar trabalhos futuram, em parte jã

«a desenvolvimento.
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1.2. A REGIÃO DE MORUNGABA

Extensão • localização

A Região de Morungaba (Wernick, 1972 b) compreende
2 «•extensa área (em torno de 1.300 km ) onde estão expostas principal

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

! a forma de rochas gnãissico-migmatíticas e granitõides. Acompanha

a borda oriental da Bacia Sedimentar do Paraná.

Localizada ao Sudeste do Estado, esta região esten

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

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

Norte, atê a altura de Jaguariúna e Monte Alegre do Sul. Seus limi

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

meridianos 46° 4J>' e 47° 00' Oeste (Figura Ia). Nela situam-se

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

e os povoados de Joaquim Egldio e Arcadas.

Em relação às cartas topográficas do Instituto Brasî

leiro de 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 Complexo de Uoxungaba (ver item II.2.1) ocupa posi

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

trabalho correspondem, principalmente, ãs meridionais e orientais,

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

Acesso

A região em questão é próxima ã Grande São Paulo,.da

qual dista, em media, 90 km. O acesso é por estradas de rodagem, a

partir das rodovias dos Bandeirantes ou Anhanguera até Jundial, to

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

plexo, dispõe-se de densa malha viária (rodovias estaduais asfalta

das SP-360, Itatiba-Amparo; SP-65, D. Pedxo I, Jacarel - Campinas;
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Figura 1. Mapa* de « í c a í t í a ç ã o . At local ização da Rugiio de Morungaba no E*t*do da Sao Paulo. B> d«t«lh« da Rf
giâo d« Norungaba com o Compl«xo da Morungaba ( l imites t racejados , a«gundo W«rniclt, 1972 b) • áraa mapaada no
praawnta trabalho (a» hachurado).

\ \
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I SP-95, Bragança Paulista-Amparo; das vias Municipais Morungaba-

I Souzas, Itatlba-Valinhos, Souzas-Valinhos; e de grande numero de

\ estradas e caminhos vicinais).

1.3. PIANO DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

- Este trabalho inicia-se can a apresentação da método

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

zadas. Destaca-se um primeiro item relativo ao mapeamento facioló

gico de rochas granitoldes, em que são apresentados e comentados

vários dos termos empregados, como &aciti, conpo, iultt e compU

xo. Alguns termos mais específicos são definidos dentro do próprio
; texto.

Segue o Capítulo III, dedicado, principalmente, à re

visão de alguns dados bibliográficos. Em una primeira parte, apre

senta-se uma revisão de várias classificações geológico - genéticas

já propostas para os granitoldes, destacando as que enfatiza» as

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

resumo das contribuições apresentadas pelos diversos autores que

trabalharam na Região de Morungaba e adjacências. A parte seguinte

engloba uma breve descrição de alguns aspectos fisiográficos e geo

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

dados referentes à geocronologia dos granitoldes das regiões Sul e

Sudeste brasileiras.

0 Capítulo IV contêm as descrições das principais ca

racterísticas geológicas do Complexo; são definidas as fades e as

sociações de facies reconhecidas, suas características e relações.

O Capítulo v dedica-se ã descrição da petrografia (ml

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

dos de quimismo mineral (f&ldspatos).

•

Os dados geológicos e petrograficos, juntamente com

dados mineralógicos complementares (estado estrutural de feldspa

tos potãsslcos), são discutidos no Capítulo VI.

Os dados geocronológicos Kb/Sx e K/A* obtidos ou dis

poníveis, bem como as discussões pertinentes, são colocado* no Ca

i
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pitulo VII. Destacam-se algumas discussões relativas a interpret^

çio de lsócronas Rb/S*.

Terminando, no Capítulo VIII são definidas as Suites

granitóides reconhecidas, adicionando-se um resumo das conclusões

obtidas.
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CAPITULO 11

METODOLOGIA

A primeira parte do trabalho, após uma fase inicial

de familiarização com a literatura existente sobre a Região de Ho

rungaba, compreendeu o reconhecimento dos principais tipos de gra

nitóides presente no Complexo. A esta estapa sucederam-se os traba

lhos de campor com a finalidade de mapeamento detalhado e coleta

de amostras para estudos mais específicos de laboratório, os quais

consistiram em descrições e análises petrográficas, análises de

quimismo mineral em feldspatos, análises do estado estrutural dos

teldspatos potássicos e análises radiométricas. A metodologia apli

cada é resumida nas páginas que seguem.

II.1. MAPEAMENTO FACIOLÕGICO

II.1.1. Generalidades e Definições Preliminares

Como decorrência natural das pesquisas geológicas

mais modernas, os mapeamentos faciolôgicos são cada vez mais impor

tantes, senão imprescindíveis, como base essencial, não somente pa

ra a interpreta^Üb de dados relativos & movimentação e colocação

("emplacement") de massas Igneas, mas também para interpretações

mineralógicas, petrológicas, geoqulroicas, geocronologicas etc.

Desde os trabalhos pio- tiros de Larsen, em 1948, no

Batólito da Califórnia do Sul, até os mais recentes, realizados,

por exemplo, nos Granitos do Donegal (ver compilação em Pitcher *

Serger, 1972), no Batólito da Serra Nevada (e.g., Bateman t Chappall

1979) e no Batólito Costeiro do Peru (e.g., Cobbing ft Pitcher, 1972;

Cobbing U at., 1977) Pitcher, 1978, 1979 a), verifica-»* que este

tipo de mapeamento possibilita uma Imagem mais clara da evolução e
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colocação das rochas Igneas. Uma das primeiras conclusões obtidas

com mapeamentos detalhados está ligada à própria definição de "ba

tôlitc granltico", que já não ê mais aceita sem restrições, à medí̂

I da que estes mapeamentos mostram que tais "batólitos" apresentam

I evolução geológica extremamente complexa, da qual fazem parte deze

nas (e até centenas) de intrusões magmáticas (e.g.. Pitcher, 1979a,

I p. 628-629).

O mapeamento faciolõgico é realizado, sobretudo,atra

vês da observação de afloramentos e amostras de mão, com o auxilio

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

rais e petrográficas de verificação mais ou menos imediata que pe£

mitirão a definição das diferentes unidadiò presentes em um deter

minado conjunto de rochas magmáticas. Esta unidade, puramente de£

critiva, eqüivale a uma Íacit6 ( « va.KAida.de. » tipo) 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 granitõides de Morungaba 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 róseas identificadas não podem ser re

presentadas adequadamente no mapa confeccionado em escala ls 50.000,

fazendo-se necessário o seu agrupamento em, cmociaçõt* de iacles.

No nosso trabalho, portanto, a unidadt maptâve.1 corresponde a uma

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

assim, a Atiociação a "doi* izld&patob* KÕtta. I é constituída ape

nas pela facies a "dois feldspatos" rõsea grossa III f* enquanto

que a a-nociação KÓita. 1 inclui diversos granitõides rôseos (ver

Tabela V).

As facies devem ser agrupadas utilizando-se de crité

rios adequados de semelhança geológica e petrográfic», mas isto

nem sempre s factível; desta forma, em Morungaba, a euòocíação cin

4
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zznta I inclui, de modo subordinado, fades rõseas, brancas e de

melagranitÓides.

O trabalho do geólogo não cessa, contudo, com a defî

nição de facies e/ou de associações de facies. Este á apenas o pa£

so inicial para a tentativa de reconhecimento de unidades geolÕgî

cas, ou seja, de "corpos" e "unidades genéticas". Um co\po é consJL

derado aqui como uma unidade reológica (H. Ulbrich, 19S4), caracte

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

caixantesi corresponde a uma unidade de movimentação independente.

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

por uma única facies (corpo homogêneo) ou várias delas (e.g., fa

cies de borda e facies de núcleo).

A caracterização destas unidades de movimentação só

é válida, naturalmente, para os níveis crustais próximos ao de sua

colocação. Não e difícil imaginar o exemplo de um pulso roagmãtico

que ascende come um diâpiro e cristaliza mais rapidamente as suas

bordas, que tornam-se mais viscosas e podem, como conseqüência,

ser invadidas por magmas do próprio núcleo.

Finalmente, uma unidade, ge.ne.tica corresponde a um

conjunto unitário ou composto de rochas ígneas, relacionadas pelo

mesmo evento tectono-magmático e com características geológicas,pe

trográüicas e geoquímicas de consanguineidade; ou seja, relaciona

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

corresponde, em parte ãs iultti de White, Willians « Chappell (apud

Pitcher, 1979 a) ou ãs áupe/L-un-tl* de Cobbing 4 Pitcher (1972).

A Identificação do toupo Zgncc em áreas geologicamen

te simples pode ser feita diretamente, a partir dos trabalhos de

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

to, de evolução geológica complexa e prolongada. Em Morungaba, por

exemplo, as manifestações de granitóides-põrfiros embutidas em fa

cies róseas aparecem como ocorrências lenticulares tardias e podem

ser facilmente Identificadas como corpos isolados; já ê bem mais

difícil identificar corpos nas rochas predominantemente equigranu

lares.

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

O primeiro é o de duas facies distintas cora uma relação nücleo-bor

da: representariam uma única unidade genética ou unidades ãis-ir.

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

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

o de facies semelhantes ou idênticas, mas relativamente distancia

das geograficamente: representariam tais rochas a m^una unidade ge

nética? Estes exemplos são suficientes para justificar a necessi-

dade de obtenção de dados geoquimicos e geocronolõgicos detalhados.

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

pondem a uma elaboração de várias propostas jã existentes na lite

ratura geológica voltada para o problema de mapeamento de rochas

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

cher, 1978, p. 161; Cobbing ft Mailick, 1983). E evidente a vanta-

gem de separar nitidamente mapeamento (reconhecimento de facies)

de interpretações mais imediatas (como a definição de corpos) ou

mais elaboradas (como a caracterização de unidades genéticas).

Devem ser ainda definidos doia termos estratigráfi

cos. Um ê o de Suttt, aqui utilizado como sinônimo de um conjunto

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

bém Bayly, 1968). 0 segundo termo é o Complexo, usado da maneira

como é definido no Léxico Estratigrãfico Brasileiro (Petri tt ai.,

1982), ou seja, como um conjunto estrutural e petrograficamente cem

plexo de rochas igneas e/ou metamórficas.

II.1.2. Procedimentos e Bases Cartográficas

Os trabalhos de mapeamento tiveram lugar principal

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

mas visitas finais em 1983. No total, foram necessários perto de

sessenta dias "''. campo. Como bases cartográficas, foram utilizadas

imagens aero-fotográficas obtidas junto ao Instituto de Geografia

da Universidade de São Paulo (vôos Prospec & Natividade, 1962) em

escala 1: 25.000, e cartas topográficas, em escala 1; 50.000, com

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

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

Em uma fase preliminar, d* reconhecimento da área,

I efetuaram-se per&s ao longo das rodovias SP-65 e SP-360 e de algu

I mas estradas secundarias que cortam o Complexo; utilizou-se, como

; referência, o mapa geológico da Região de Horungaba apresentado per

f tfernick (1972 b ) . Definidas as principais características macrosco

f picas das variedades presente, passou-se ao mapeamento sistemático

l em escala 1: 50.000. Um mapeamento faciológico requer, naturalmen

I te, a visita das grande maioria dos afloramentos disponíveis (ideal

- mente todos!) e, como em geral não é possível o uso de fotografias

aéreas na diferenciação faciolôgica, a maior parte dos dados rela

tivos aos contatos e variações petrograficas laterais foram obti

• dos diretamente no campo.

' Uma separação conveniente entre as diversas facies

pôde ser feita na maioria das vezes pelo exame de propriedades co

mo cor, textura 3 estrutura. Constituiu-se ainda, uma "litoteca"de

referência para ajudar a identificação de algumas facies. Para fu

gir-se ao máximo de impressões subjetivas, as diversas variedades

foram caracterizadas da forma mais técnica possível; tal proced:L

mento minimiza erros de avaliação por esquecimento ou subjetivida-

de.

II.1.3. Critérios utilizados

Os principais critérios utilizados para a identifica

ção das facies granitóides do Complexo de Morungaba são colocados

a seguir.

Coloração. Os granitóides mapeados apresentam três cores princi

pais: KÓita, bxanca. e cinza.

Granulaçáo. As rochas foram classificadas em e41u.g4anula.te4 e iní

, e subdividida* em ilna.4, mídia*,

e multo gjiomu (ou temos intermediários), de acordo com o

predomínio de minerais com granulação inferior a 1,0 mm, entre 1,0

e 5,0 mm, entre 5,0 e 30,0 mm e superior a 30,0 mm, respect!vamen

i
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te. (e.g., Moorhouse, 1959; Heinrich, 1980).

% As rochas inequigranulares mostram megacristais, cu

jas dimensões médias são en torno de dez a vinte vezes superiores

â dimensão média dos grãos matriciais.

Características dos megacristals. Foram consideradas a cor, as d_i

mensões médias, a forma (idio

mor fica, ovõide etc), a abundância (expressa em estimativas do nú

mero de megacristais por dm ) e possíveis peculiaridades texturais

adicionais, como a presença de inclusões, anéis internos e/ou ex

ternos (de plagioclásio e/ou biotita) etc.

Características tsxturais o proporções dos minerais félsicos.

Sempre que possível foi estimada a proporção relativa entre os

feldspatos; em várias fades, informalmente denominadas de grani_

toldes a "dois feldspatos" (ver Wernick, 1972 b), o contraste de

cor (o plagioclásio esbranquiçado, o feidspato potassico róseo-aver

melhado) facilitou tal procedimento. Quanto ao quartzo^ foram con

sideradas a sua quantidade relativa, a sua dimensão e a sua forma.

Denominou-se de quartzo globutaA àquele que ocorre como grãos rela

tivamente grandes e arredondados em várias facies que o contêm em

abundância (30 - 40%).

Características texturais e proporções dos minerais ateficos.

Durante os trabalhos de campo, 4> o min te. para facilitar as determine

ções de Índices de cor, foram considerados como máficos os mine

rais de cor escura (e.g., biotita, titanita, anfibólio); muscovita

foi tratada como félsico (e.g., Streckeisen, 1976, p. 23-24; Johann

sen, 1983, p. 149-150). Os termos hololtucociátíco e itucocAÃtlco

foram aplicados às rochas que apresentassem entre 0 e 5% e entre

5 e 10% de minerais máficos (escuros), respectivamente (ver, porém,

Streckeisen, 1976). As raras variedades com teores em minerais má

ficos superiores a 10% foram identificadas como

Para cada facies foi ainda definido o máfico principal (quase sem

pre a biotita) e, quando necessário, considerou-se a presença de
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minerais que, pt* 4e,são indicativos de condições geoqulaicas mais

ou menos especificas (e.g., muscovita, titanita, granada).

Aspectos texturais adicionais foram considerados pa

ra diferenciar algumas facies; assim, o termo manchado foi utili-

*ado para referir-se â distribuição homogênea de diminutas palhe

tas de biotita, fato característico de alguns granitoldes de granü

laçio fina a média. Como contraste, nas rochas de granulação mais

grossa, a biotita apresenta dimensões maiores e ocorre isolada ou

em pequenos grupos (textura em "synneusis" ou "cordões"). Denomina

raia-se de moiqutad&ò as variedades que apresentassem glomérulos má

fioos regularmente distribuídos, de dimensões milimétricas a cent!

métricas e formas arredondadas a irregulares.

Ifctentação estrutural. Grande parte dos granitõides possui estrutu

ra maciça; alguns poucos mostram, porém,
estruturas planares e lineares bem marcadas.

o aeErogações. Algumas facies contém enclaves (Didier,

19 73) que lhes são característicos e, por

tanto, merecera atenção especial. Foram diferenciados essencialmen-

te quatro tipos: os derivados diretamente de rochas do embasamento

vizinho Ue.nõUt0&\.os de forma ellptica a alongada, ricos em bio

titã ialongado&),oB mioioQUoLnulahu Ua*o4 e os gaautaie.* e,i
ambos coro estrutura maciça e granulação sempre inferior I

da3 rochas encaixantes.

Aspectos adicional» observados nos enclaves inclui

ram a forma, as d^ensões, os tipos de contato com as rochas encai

xantes, a zonalidade, a presença de megacristais etc.

VHos e bolsõe» p«gMtóides e aplitólde». Algumas facies mostram,

preferencialmente a ou
trás, o desenvolvimento de várias destas manifestações. ,~

II.2. ANALISES PETROGRAFICAS

Aproximadamente 140 amostras foram objoto de estudo
petrográfico em secções delgadas e outras 30 em secções polidas

i
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co« o auxilio de microscópios Leitz, modelos Ortholux (luz transmi

tida) * Standard (luz refletida). Nas observações efetuadas» levou

-se ei» conta a mineralogia, os aspectos texturais, a seqüência de

cristalização e a coaposição sodal.

A compoilção do ptagíoctii-io foi obtida con platina

universal Leitz a quatro eixos, aplicando-se o método de Rittmann,

que permite determinar o ângulo das extinções simétricas em indiví_

duos gemlnados segundo a Lei da Albita, quando observados na dire

ção [lOO] (Rittmann, 1929, apud Enmons, 1959; Troeger, 1979).

A itquencla de. cliàtatização foi interpretada em con

cordância com os critérios clássicos, tais como idiomorfismo, in

clusões, synneusis, relações de contato, caráter intersticial etc.

(e.g., Shand, 1927; Moorhouse, 1959; Mehnert, 1971; Pitcher 4 Ber

ger, 1972; Heinrich, 1980).

Para a determinação da moda das rochas, foram usados

um vzxnÁAK e um contador de pontos, segundo o método descrito e ana

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

ro de pontos por secção:

1.000 para as fades de granulaçao fina

2.000 para as fades de granulaçao média

2.000 em duas, três ou quatro secções, para as

facies de granulaçao grossa a muito gros-

sa e com megacristais.

Mo caso das rochas inequigranulares (porfiríticas),

foram também selecionadas algumas amostras, das quais foram confec

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

riormente submetidas ã tintura com Cobaltonitrito de Sódio (HutctU

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

loração amarela intensa, enquanto plagioclásio e quartzo permane

cem esbranquicado e incolor, respectivamente. As contagens, agora

multo facilitadas, foram efetuadas com a ajuda de uma malha de 3,0

por 3,0 nn, construída sobre papel transparente.

Os valores modais obtidos foram plotados em diagra-

mas triangulares múltiplos, representando quartzo (oft feldspato
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alcalino (A), plagioclãsio (P) e Mficos (M; Streckeisen, 1976,

p. 5). Tais diagramas têm a vantagem adicional de mostrar as varia

ções do índice H relativas ã Q, A e P (e.g.. Nones, 1980).

II.3. ANALISES QUÍMICAS EM MINERAIS

Os feldspatos representam os principais minerais dos

granitoldes e, por isso, além das determinações ópticas, foram rea

lixadas análises em aproximadamente 30 secções através da micro*

sonda eletrônica, «o Laboratório de Microssonda Eletrônica do De

partamento de Mineralogia e Petrologia do Instituto de Geociências

da Universidade de São Paulo. Utilizou-se um aparelho EMX-SM da

"Applied Research Laboratories" provido de três canais {LiF/ADP,

LiF/ADP, LiF/RAP). Para a netalizaçao das secções delgadas poli

das, empregou-se o raetalizador modelo CV-144, fabricado pela C.V.C.

Etn cada secção, vários grãos de feldspato potássico

e plagioclásio (em média quatro a seis) foram escolhidos para a de

terminação dos teores em CaO, Na-0 e K.J nos núcleos, bordas e zo

nas intermediárias, com um mínimo de cinco análises pontuais para

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

ou borda-nücleo-borda) para verificar as variações composicionais.

A maioria dos cristais de feldspato potássico é per

tltica; nestes casos, as lameIas de albita e o feldspato hospede^

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

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

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

composições globais.

Como minerais-padrão, foram utilizados a Albita Tibu

ron, a Dytownita de Cristal Bay, a Andesina AC-362 e o Ortoclãsio

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

condições instrumentais foram as seguintest *

potencial de aceleração 15 kV;

corrente de amostra -0,026

tempo de integração de contagens 10";

diâmetro f?.o feixe eletrônico 1 a 20u



.16.

Para a conversão dos dados de intensidade obtidos no

aparelho em porcentagens em peso dos componentes moleculares An,

Ab e *0\, utilizou-se o programa SLAVE (que realiza as correções pa

ra "drift", "dead-time" e "background" e também as conversões em

porcentagens por comparação com os minerais-padrão) e, em parLe,

de uma adaptação dele para uma calculadora manual programavel mode

Io Ti-58c, da Texas Instruments Co.; nesta, as correções são fei,

tas pontualmente.

II.4. ANALISE DO ESTADO ESTRUTURAL DO FELDSPATO POTASSICO

Para a determinação do estado estrutural deste mine

ral, vários cristais de cada amostra foram separados manualmente e

posteriormente selecionados, quando necessário, com lupa binocu

lar. Era seguida, foram moidos a "mesh" 200 em almofariz de ágata,

juntamente com 20% de S-L metálico (padrão interno) . Sempre que

possível, foram evitadas as misturas entre distintos grãos de uma

mesma amostra.

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

contando-se, para tal, com o aparelho Rigaku-Denki, modelo 19 76,

do Departamento de Geologia Geral do Instituto de Geociôncias cia

Universidade de São Paulo, operando nas seguintes condições:

velocidade do goniômetro

velocidade do papel registrader

intervalo percorrido pelo goniônetro

número de contagens

tempo de integração de contagens

potencial de aceleração

corrente

A análise preliminar dos quarenta difratogramas con

seguidos demonstrou que todas as amostras apresentam graus de trî

clinicidade máximos ou próximos ao máximo. Uma análise mais dota

lhada de suas características estruturais será objetivo de traba-

lho separado.

o,
10

5,

5°/min;

,0 mm/mi n;

0 o a 80,0°

500/s;

4,

35

15

0";

kV;

mA.
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II.5. ANALISES RADIOMÊTRICAS

Foram realizadas no Centro de Pesquisas Geocronológi^

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

Io, através dos métodos Rb/S* e K/A*. As amostras foram esco-

I lhidas de acordo com critérios geológicos e petrográficos.
I

llétodo Rb/Sr

As amostras selecionadas foram britadas em britador

de mandibulas em quantidades estatisticamente representativas e,

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

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

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

peneiras foram novamente moldos em almofariz de ágata e adiciona

dos ao restante.

No passo seguinte, submeteram-se as amostras (em tor

no de 30) a análises preliminares, semi-quantitativas, de Rb e S\

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

função da razão (RÒ/SA), , a escolha daquelas viáveis ao estudo

isocronico. Nestas últimas, os teores de Rb e Sn. foram novamente

determinados, agora de forma quantitativa, também por fluorescên

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

teúdo em Si, 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%.

As determinações isotõpicas de S\ foram efetuadas

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

bricaçao Variant-Mat. Os valores d* Sr87/Sr86 obtidos eram normali

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

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

e Torquato (1974)f»os erros admitidos são inferiores a 0,3%.

Tanto para os cálculos de normalização, como para os
relativos às idades, empregaram-se as constantes sugerida» por

l
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Steiger A Jager (1978), as quais compreendera:

Sr86/Sr88 » 0,1194;

ARb = 1,42 x IO"11 ano"*1;

| Rb85/Rb87 * 2,59.

I Atualmente, as análises espectromêtricas são realiza

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

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

dos e calcula as idades convencionais e isocrõnicas. No primeiro

caso, são utilizados os programas PRBSR e VRSKN, ambos desenvolvi

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

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

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

nearidade dos pontos considerados ê avaliado pela Variança Média

Quadratics (MSHD) e a sua correlação pelo Coeficiente de Correia

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

(2o).

fiétodo 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 deta$iadas por Ama

ral tt aí. (1966). Atualmente, o método em uso apresenta pequenas

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

conhecidas de Ar38 ("spike") no gis extraído da amostra em condi

ções de ultra-alto vácuo e purificado em fornos de Cu-CuO e Ti

(Tassinari, 1981).

Determinou-se o teor em K das amostras através de fo

tometria de chama, utilizando-se LI COMO padrão interno. As análi

ses isotópicas de A* foram, por sua vez, efetuadas em espectrôme

tro de massa de fonte gasosa tipo Muolide, da Reynolds.

Os resultados finais foram calculados no micro-compu

tador, empregando-se o programa PAKGON (Kawashita, 1972), que for
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nece, adicionalmente, os erros experisentais, de acordo cos a Teo
ria de Propagação dos Erros. Tais erros são suito variáveis: es ge
ral estão situados es torno de 3,0% aas, es função das quantidades

I de K e. A*atm presentes, podes atingir até 10,0%. Para os cálculos
| pertinentes, consideraras-se tasbés as constantes propostas por
I Steiger ft Jager (19/4), que sãot

I

( X0 » 4,96 x 10"10ano"1s

Xtot - 0,581 x 10 10ano

Ar4°/Ar36 = 295.5;

K39 = 0,93258 x



CAPITULO III

CLASSIFICAÇÕES OE GRANITOIDES E SINTESE GEOLÓGICA REGIONAL

Ests capitulo é dedicado à revisão da bibliografia de

interesse para este projeto. São resumidas várias classificações

geolõgico-genéticas dos granitóides e os resultados geológicos, geo

morf©lógicos e geocronológicos pertinentes já obtidos. Na parte

geomorfolõcica, adiciona-se breve descrição de alguns aspectos fjl

siográficos.

III.1. CLASSIFICAÇÕES DE ROCHAS GRANITÕIDESr BREVE SlNTESE DA EVO

LUÇAO DAS IDÉIAS.

Una das características mais marcantes das rochas

granitóides ê a sua ocorrência em ambientes tectônicos muito dis

tintos.

Em áreas cratônicas sujeitas à regimes tectônicos

predominantemente tensionais, com freqüência observam-se granitói

des de afinidades peralcalinas constituindo, associados ou não ã

outras rochas alcalinas, importantes províncias magmãticas. No mes.

mo ambiente, encontram-se ainda granitõides calco-alcalinos "nor

mais" integrando províncias petrográficas bimodais (com rochas ãcjL

das e básicas como tipos predominantes, e.g., Petro tt at., 1979).

Tais granitóides são gerados, quer por diferenciação de magmas ba

s&lticos, quer por fusão de material crustal provocada pela passa-

gem destes magmas (Pitcher, 1979 b).

Mas, sem dúvida, o ambiente preferido fias ocorrên
cias granitóides é o das regiões orogénicas, tais como as que se
situam nas margens ocidentais do continente americano, onde estas
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rochas afloram como vastos batõlitos. Tais ocorrências representam

j o resultado de manifestações predominantemente magaâticas muito in

; tensas, ligadas ã evolução dos cinturões orogenéticos. Apresentam,

na maior parte dos casos, caracterli Lcas petrográficas e geoqulmi

cas unimodais (Petro tt at., 1979; r-u^her, 1983) e a sua origem

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

manto superior, ora como o produto de anatexia decorrente de meta

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

Tuttle ft Bowen, 1958; Pyfe, 1970; Brown ft Fyfe, 1970i Wyllie, 1977,

1979; Wyllie U ai., 1976; Younker ft Vogel, 1976; Hinfcler, 1977;

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

As tentativas de classificação tectônica e geoqulmi-

ca das rochas granitóides foram iniciadas hã muitas décadas. Do

ponto de vista e.AtKutusLal, 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 (apud Badgley, 1965) reconhecia três zonas principais de me

tamorfísmo regional em um cinturão metamórfico, cada qual caracte

rizada por típicas associações de minerais metamõrficos, e designa

va-as de cata- mzho- e eplzona, referindo-se â níveis crustais pro

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

se, de certa forma, em um marco que condicionou a evolução de d:L

veruos 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

importa -es de Read (1957) e Buddington (1959).

Em 1957, Pcdd define a òtuít gianZtica, considerando

simultaneamente profundidade e época de colocação dos corpos granî

tóides. Reconhece granitóides autóctone.* (estruturalmente concor

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

sin-orogênico), paia-au.X.5ctone.6 (em geral concordantes e migmatlti^

cos, com poucos mobilizados, do estágio sin-orogênico), íntMiòl\iO4

(discordantes, de origem magmatica, tardi- a põs-orogênicos) e

alóct.ane.4 (também discordantes e intrusivos, põs-orogênicos).

Buddington (1959) identifica, para o continente nor

te-americano, três níveis crustais distintos de colocação de ma<j
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{ mas graniticos, a partir dos quais define as categorias de grani_
| tos de cata-, meio- e tplzona, baseando-se exclusivamente nos con
\ trastes térmicos e mecânicos existentes entre as rochas encaixan
| tes e a massa invasora. Assim, a maioria dos corpos catazonais se
f ria concordante local e regionalmente, colocada sob condições de
• intrusão "forçada", sin- a tardi-tectônica; já os corpos epizonais
X seriam discordantes, colocados de forma "permissiva", pós-tectôni-

cos ou anorogênicos. Os mesozonais apresentariam características in
termediãrias e seriam tardi- a pós-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 diaplrico e propõe um
modelo de polidiapirismo. Os granitõides colocar-se-iam, por fluxo
plástico, como diãpiros sucessivos, de tal forma que o diápiro pos
terior seria sempre intrusivo em relação ao precedente; a coloca
ção destes estaria condicionada pelos regimes tectoteicos, diferen
ciando-se, assim, os diãpiros cata-, medo- e ipi.-ttitonjLc.oi.

Do ponto de vista g e.o químico, Shand (1927), em traba
lho clássico de petrologia, compara as características mineralógi
cas e geoquimicas de diversos grupos de rochas, neles incluindo os
grani tõides, e classifica-os em *ub-atumlnoio/>, mtta-alumlno&o*,
pixaluminoto* e ptKalcallnoA, em função dos teores em alumina e
ãlcalis. Tais grupos podem ser reconhecidos de forma mais ou menos
imediata pelas associações minerais presentes (particularmente os
máficos, como a biotita, a muscovita, o anfibólio e t c ) . Anos mais
tarde, Tuttle * Bowen (1958) estudam o comportamento dos magmas
graniticos em laboratório e apresentam diagramas de fase para o
sistema residual da petrogênese (Ab-Oi-Qz-H^O) para pressões do
até 3.000 kg/m2 (3,0 kbar). Os vários resultados obtidos converte
ram-se em uma proposta de classificação para as rochas feldspãti-
cas em geral; no caso dos granitóides coro Ab+0t*Q.z (normativos) *
80, diferenciaram os de tipo hipuuolviu (coro um feldspato) dos
mbiolviU (con dois feldspato*). Os primeiros compreendem rochas
que apresentam um feldspato alcalino como única jtue feldspática
magmática, enquanto os subsolvus apresentam duas fases (feldspatos
potássico-sõdico • calco-sódico). Tala diferenças refletiriam, pa
ra os autores, o regime de pressão d« água, já que somente â pres
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soes mais elevadas viabilizar-se-ia a cristalização cotética 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 Oidier.

Chappell & White (1974) e White ft Chappell (1977,
1983), como resultado de pesquisas desenvolvidas no continente aus
tráliano, sobretudo no Lachlan Folded Belt, observaram que as ro
chás granitóides podiam ser agrupadas em duas associações princji
pais, denominadas de gKan.itOide.i-i e gKanitõidti-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^
cionaüas exclusivamente pela natureza do material fonte (Hine it
a( ., J-i78) .

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 magnetita+ilmenita (tíiie. magn&tZtica) de
outro que apresenta apenas ilmenita UcA-te HmtnZtlca), 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 muito profundos,
onde um regime mais redutor é imposto pela contribuição de mate
rial metassedimentar, portador de quantidades apreciáveis de carbo
no. Já a série nagnetltica estaria ligada ã magmas provenientes de
locais bem mais profundos (crosta inferior e/ou manto superior)/de
características mais oxidantes.

i
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Em linha similar, também com ênfase mineralõgica,Iva
nova » Butuzova, 1968 (apud Pitcher, 1979 a), distinguem na URSS
dois grupos maiores de rochas granitoldes, identificados pela pre
sença dos pares incompatíveis titanita-alanita e itrnznita-monazita,
respectivamente. Cada um 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
são comparadas na Tabela I, a qual mostra que os granitóides da sé
rie magnetitica guardam estreita correlação com os granitóides-I e
os caracterizados pelo par titanita-alanita, enquanto os da série
ilmenitica correspondem aos granitóides-S, a alguns granitóides-I
e aos que contêm o par ilmenita-monazita.

Mais recentemente, Lameyre & Bowâen (1982) propõem
uma classificação muito simples e útil, baseada em tendências de
variações modais, observadas em diagramas Q-A-P. Discriminam qua
tro tipos de séries de rochas platônicas: três com composições va
riáveis de termos básicos até ácidos (séries calco-alcallnai tnondi±
j tmZtica/ tonalZi-tca, gxa.nodA.0JiZt4.ca e monzonZ-tica; série alcati.no.
e série tottZtlca.); a quarta, compreende apenas termos ácidos, mui
to ricos em quartzo, e eqüivale aos mobilizada* siálicos.

Didier ít ai. (1982; ver também Didier, 1973} compa-
ram os granitóides variscanianos (do Maciço Central Francês) com
os estudados por Chappell, White e colaboradores. Verificam que
os "enclaves básicos de aspecto ígneo" presentes no Maciço Central
são muito semelhantes ãs "inclusões máficas com hornblenda" descri^
tas por White * Chappell (1977), Hine et ai.(1978) p Chappell (1978)
e interpretadas como "restitos" do processo de fusão parcial que
originaria os granitóides-I.

Nos granitóides variscanianos, contudo, os enclaves
apresentam estruturas de fluxo e, con freqüência, contêm também
enclaves de outros tipoB ("enclaves duplos"). Desta forma, os auto
res os interpretam como fragastentos cristalizados de magmas básicos
e/ou intermediários não totalmente misturados cos os magmas grani
tóides. Por extensão, propõem uma classificação genética alternati

1
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va, na qual os granitoides orogenéticos são subdivididos em tipo

M (derivados do manto ou por processos de hibridismo manto+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 metassedimentares).
•»

A síntese apresentada indica que existe certo consen

so entre diversos pesquisadores no tocante ã existência de duas

associações principais de granitõides orogenéticos: a primeira, de

rivada predominantemente de material siálico (metassedimentar ou

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

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

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

nitõides calco-alcalinos (tipo I) deve-se a combinações destes dois

ambientes, através da mistura de magmas originados na crosta siál_i

ca e no manto e/ou crosta inferior primitiva (e.g., Didier et ai.,

1982; Wernick, 1984 a).

Em uma recente síntese, onde aborda as característj.

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

serem, Pitcher (1983) reconhece, nas faixas móveis fanerozóicas,d.L

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

Flood t Shaw, 1977, Cambei & Petrick, 1982; Wernick, 1982 a, 1982b;

White * Chappell, 1983; Yague tt at., 1983 e Chappell, 1984, entre

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

dois sub-tipos: I Cordilheirano e I Caledoniano, indicando, assim,

os ambientes onde são mais característicos. Os primeiros corres^

pondem ãs suítes petrograficamente mais variadas (desde gabros e

dioritos até granitos 4.4.) e apresentariam composição medi., 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,

toldes variscanianos, do Donegal etc.), apresentando característi,

cas geoquímicas em parte intermediárias entre o tipo I Cordilheira

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

Embora não proponha subdivisões para os granitóides

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

sugere que estes granitóides constituam uma típica ií\it gKa.nltA.ca..
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Os vários tipos de granitõides não estão distribuí^

dos ao acaso nas distintas faixas aôveis. Como acentuara Zwart

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

magnetismo corresfpnde um ambiente geológico próprio. Pitcher (1982

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

tóides, acima discutidos, con ambientes geológicos sais típicos. A

síntese interpretativa proposta por este autor ê parcialmente re

produzida na Tabela II, com destaque para os granitõides "ii.pon I

e S. Deve-se lembrar, entretanto, como o faz Pitcher (1979 b, p.4fc

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.

II1.2. A REGIÃO DE MORUNGABA: SÍNTESE 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 Itu

(Hasui e-t 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 &t at.,1976; Wernick, 1978 b ) .

1II.2J. Mapeamentos Anteriores

A região e áreas vizinhas já foram alvo de vários ma

pe ame ntos geológicos. Os primeiros mapas em detalhe (escala 1: 50.000),

das regiões de Amparo e Morungaba, foram apresentados por Wernick

(1967, 1972 b).

Em 1979, o Departamento Nacional de Produção Mine

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

eX At.,1979), que incluem mapeamento em escala 1: 250.000 de exten

sa área (-70.000 k»2), cobrindo grande parte do Nordeste paulista

• Sudoeste mineiro. No mesmo ano, este órgão divulgou os mapas geo
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Tabela II - Ambientes geológicos a magmatismo associado, com referência especial para o Fanero-

«ôico ( A d a p t a d o da Zwart, 1967; Pitcher, 1979a, 1979b. 1 9 8 3 ) . •
09

«rnb tantas (faixa
«MWt "tipo"!

Características
ttetônica» Sedimentação Hetemorfismo Manifestações

granitòides
Hênifç

vuleânicat

Caractaríitleat
dot corpo» gra-
nltoldes

Hargem continen-
tal ativa (tipo
Mdino)

Hovimentos verticais,
encurtamento crjstal
mínimo. Oobras aber-
tas, sen desenvolvi-
mento Franco de foi >«_
çio estrutural ~

Vulcanoclãstica a
elástica platafor-
ma) em bacias t«ctõ-
nicas estreitas e ba
cias liminares ~

íurial (da carga)

Tipo '
no. Detde jabroi e
dloritos ate greni-
tos. con predon'nio
de tona li tos

Andaiitoi e d«cj_
tos em grande võ
lume

Grandes betolltoi l£
nearei, múltiplos,eõ
no caldeiras compos"
cas. Intrusões de-
larmôni cat ,epi zonais-
Estrutura* vuleinl-
cas.

Colisão «entinvn
tal (tipo í^
wioo)

HovInMntos horizon-
tais, grjnde encurta-
eanto crustal. Dobra
men to* cerrados com
desenvolvimento tnten
to da foliarão e/oTT
transposição estrutu-
rais

Clâstlca a clasto-
química an bacias
axtenslonais

Tipo S, Predominam
grenodiorltos e gra- Lavat allícicas.

Regional da baixa nitos francamente pe peraluninotas.
a média P a média raluminosos. Migma" muito rarat
a alta T ti tos na infra ou me

so estrutura

latoIItos múltiplos,
"shsett". Intrusões
harmSnicat • datarmi
nicas; em garal co-
mo diáplrot «ata-,
«aso- e*eit raramen
te. epizonalt

Soarquleanto ra
glonal põs-eollr

são {tipo Oaltda
Kiano)

Movimentos verticais
predominantes, lectô-
nlca tenslonal.Falhas
transcorrentes a da
gravidade. Soergui-
mento regional

"Molãsslca", am ba- Retrogrado
cias tectônicas ,#

Tipo I Cal*d3r\vnv>.
•radomlnam blotlta *
hornblenda granod!o~
ritos a granitoi. t\
quenos corpos de i>~
bros e/ou dlorTtos
como suites distin-
tas.

•aiáltlco,
"plateau".

Ba-.õlitoi múltlplot.
"sheets". Intrutèet
dltcordantes; em ge-
ral dlepírlca» dlt-
tánsionals
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Lógicos, em escala 1: 1.000.000, referentes às folhas Rio de Jaiwd
ro (SF-23), Vitória (SF-24) e Iguape (SG-23), que abrange», além
das regiões citadas, o Estado do Rio de Janeiro e, ea parte, o Es
taão do Espirito Santo (Schobbennhaus F9, 1979).

Em 1981, ê divulgada a carta geológica do Brasil ea
escala 1: 2.500.000 (Schobbennhaus P9, 1981){ simultaneamente, o
Programa de Desenvolvimento de Recursos Minerais (Prõ-Minêrio) pu
blica cartas geológicas e geoaorfológicas do Estado de São Paulo
em escalas 1: 500.000 e Ir 1.000.000, respectivamente. Este mesmo
órgão estadual, em 1983, promove a Ia JoA.na.da. SOÒAC a Canta Gtotõ_
g±ca do talado de Sio Paulo e» J: 50.000, durante a qual são apre
sentadas, entre outras, as folhas de Igaratá, Piracaia, Monteiro Io
bato, Camanducaia, Socorro, Mogi-Guaçu, Águas de Lindõia, Caconde
e Guaxupé. Mais recentemente, ainda patrocinados por este órgão,
Campos Neto tf ai. (1984 a) apresentam a geologia da folha de Bra

í-aulista.

finalmente, abordando a área da Grande são Paulo e
arredores, merece destaque o mapeamento inédito realizado por J.
M. v. Coutinho (completado era 1980), em escala original 1: 50.000.

III.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 mais ge
rals; todavia o número de trabalhos mais detalhados é ainda reduzi
do. Dentro de um contexto maior, a evolução do conhecimento geoló-
gico nesta área {«discutida em várias obras, como AS de Wemick
(1967, p. 6-8; 1872 b, p. 4-12), Piori (1979, p. 40-46), Artur
(1980, p. 8-24) e Wernick * Penalva (1980 a). No trabalho de Alroei
da cf aí. (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 davjl
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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19S0 b), Wernick ft Artur (1983), Wernick tt at. (1976 a, 1981),Cor

dani « Bittencourt (1967), Cordani tX at. (1973), Piori (1979),Fio

ri it at. (1978, 1980), Artur (1980), Hasui (1983) e Campos Neto

e-t at. (1984 a). A análise geomorfológica coube, principalmente, a

Almeida (1964) e Ponçano et at. (1981).

Na Região de Morungaba, as unidades geológicas como

çaram a ser delineadas com o trabalho de Wernick (1967), que es tu

da a Região de Amparo sob os aspectos estruturais, petrográficos, es

tratigrãficos e tectônicos. No mapa apresentado, eu escala 1: 50.000,

já são individualizados o "corpo" granitóide de Jaguariúna e, em

parte, o denominado Maciço de Morungaba. No mesmo ano, Cordani ft

Bittencourt (1967), estudando a geocronologia K/A* do Grupo Açun

gui (posicionado no Ciclo Brasiliano), analisaram algumts amostras

de granitõides de Morungaba. Os resultados obtidos permitiram colo

câ-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 fades 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, guartzitos, meta-arcósios

e meta-grauvacas) sob a designação de Grupo Itapira. Os Grupos Am

paro e Itapira seriam, segundo o autor, correlacionãveis aos Gru

pos Barbacena e Andrelândia (do Estado de Minas Gerais), respectí

vãmente.

Wernick (1972 a) descreve e caracteriza petrografi_

caroente várias ocorrências apliticas e de granitóides pórfiros nas

vizinhanças de Amparo, Serra Negra e Valinhos, relacionando-as com

a evolução magmática do denominado Maciço de Morungaba. Mais ou me

nos simultaneamente, Wernick i Fernandes (1972) estudam, através

de métodos ópticos, o grau de triclinicidade dos feldspatos potã£

sicos presentes em algumas variedades granitóides de^torungaba, No

mesmo ano, Wernick (1972 b) apresenta vm estudo detalhado da Re

gião de Morungaba, dando ênfase às rochas granitóides e diferen

dando-as conforme critérios faciológicos. t esta a primeira tenta

tiva de um mapeamento mais detalhado de rochas granitóides no Bra
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sil. O autor individualiza, ainda, parte do então denominado Maci

ço de Socorro e o "corpo" de Itatiba.

Wernick ft 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 ft Wernick (1973) e Wernick ft Penalva (1974),

observando a grande abundância de manifestações magmâticas de cará

ter granitóide e o desenvolvimento conjunto de profusas zonas de

migmatização e feldspatização nas regiões de Pinhal e Socorro, iden

tificam "conjunto* Q\anZtico-wú.Qmatltic.oòm 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 referlveis ao Ciclo Transamazõnico, ao

obterem uma isócrcna Rb/Sn. de aproximadamente 2.000 m.a.; tal fa

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

ba (ver Delhal et ai. 1969; Cordani ei at. 1973), diferente por

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

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 it ai. 1973).

Gomes et at. (1976) realizam as primeiras análises

em feldspatos de rochas granitóides do Grupo Pinhal com microsson

da eletrônica, verificando que estes são quimicamente muito homogê

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

gacristais e os grãos matriciais das rochas porfiróides. No mesmo

ano, Wernick et ai. (1976 b) analisam estatisticamente a distribui

ção de megacristais em alguns corpos do denominado Maciço Socorro.

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

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

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

de migmatitos, com estruturas diversas, associados ã importantes*

manifestações de magmatismo granitõiãe.

Wernick (1978 a) mostra que as litologia» expostas

no Maciço de Guaxupe 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 For

•ações Pouso Alegre e Eleutério). No «esmo ano, Nernick (1978 b)

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

te até a coincidência com o Unite entre os Blocos Jundial e São

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

idades brasilianas estejam restritas ã este último. Admite ainda

I a possível existência de janelas estruturais no Grupo Amparo, nas

1 quais aflorariam rochas arqueanas.

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

í pelo Projeto Sapucaí, reconhecem a existência dos Complexos Amparo

e Itapira, mas tais não correspondem inteiramente aos Grupos homô

nimos de Ebert (196B, 1971).

Fiori it at. (1978, 1980), Fiori (1979), Artur et ai.

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

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

lução policíclica e polimetamõrfica. Suas análises estruturais, po

trogrãficas, estratigrãficas e geocronolóyicaü permitiram reconlie

cer que rs Ciclos Transamazônico, Uruaçuano u Brasiliano são por

feitamente diferenciáveis em termos de unidades litológicas, 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 de

formação muito intensa associada ao Ciclo Transamazõnico, caracte-

rizada por cisalhamento e transposição extremamente marcados, obli

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

te arqueanas.

Wernick t 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 Fv (1981) propõe que o Grupo Amparo se

ja elevado à categoria de Complexo, devido ãs dificuldades práti-

cas para a separação dos núcleos pré-transamazônicos nele presen

tos. No mesmo ano, Bistrichi et aJL. (1981) reinterpretam os dados

geológicos existentes e agrupam os Complexos Amparo, Itapira e So

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

(1981), reavaliando dados geocronológicos (particularmente Rb/Sn),
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sicionam algumas arSttras de granitóides de Horucgaba (análises

tidas por Wernick et aí., 1976 a) em uma isôcrona de SOO m.a.

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

anitõides brasilianos do Sul do Brasil, identifica três linha

ns evolutivas, compreendendo granitóides de dznÁvaç.io CKu*tã.l (a

rtir de seqüências para- e/ou orto-metamórficas), grani tóides v-ut

.iu manto (originados na crosta inferior e/ou manto supe

envolvendo tipos porfiróides, que podem ou não evoluir para

tõicioü orjuiyranulares ou íncjuigranulares do típico aspecto

ticoi o qr«r«i tóides ai'.caZ.j.>\ob (tarobõm derivariou fia Interação

: 'jror.tii inferior e manto superior) .

Wernick (1983) estuda os enclaves presentes em grani

i,ides das regiões Nordeste paulista e Sudoeste mineira e propõe

ira estes uma classificação genética, através da observação de ca

icterísticas estruturais, texturais e petrogrãficos; fatores que,

ira c autor, refletem as características genéticas e intrusivas

corpos magma t i cos.

Grossi Sad l Barbosa (1983) propõem o desmembramento

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

•> Amparo propriamente dito, e o Complexo Mostardas, estratigrafi

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

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

Monditos), apresentaria desenvolvimento mais intenso de estrutu

i:, de cLüalhamento (com mi 1 onitos e blasto-milonitos) e grau mais

i -vado d..- metainorf ismo (facies anfibolito alto a granulito).

I Hasui (1983) interpretando dados já disponíveis por

I '..r.Lão da /'? Jonnada Sobi? a Canta Gtológ<ca, admite a existência

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

hueana, intensamente transformado e reestruturado em eventos bem
í

lefinidos prê-Jequié, Jequié e Transamazônlco. Propõe para este

jonjunto de rochas a denominação de Complexo Sai ai que teria de

^envolvimento estrutural e petrografico ligado unicamente a proces

ÍOS intensos de cisalhamento dúctil.

Wernick * Artur (1983) individualizam, para as re

•giões Nordeste paulista e Sudoeste mineira, várias unidades de 4u
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pia- e in^Aa-atKatuKa. Neste sentido, o Complexo Amparo (infra-

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

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

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

plexo Amparo afetadas por profusa granitogénese brasiliana. O Com

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

pos Neto it ai. (1984 a, ver também Campanha et ai., 1983), a sepa

ração entre os Complexos Amparo e Itapira é principalmente estrutu

ralt o segundo, tido como integrante do Ciclo Espinhaço (Uruaçua

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

estes autores reduzem o Complexo Mostardas â condição de Formação

do Complexo Amparo.

Wernick eX at. (1984 a) estudam os granitõides e en

claves do Complexo Granitico Socorro (Campos Neto eX dl., 1984 a),

sob os pontos de vista petrográfico e geoquímico, concluindo que

estes pertencem à uma categoria de granitóides híbridos, resultado

da mistura de magmas crustais e mantélicos. Campos Neto e.t ai.,

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

Paulista em duas suites principais: Suite Bragança Paulista e Suí

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

e Pinhalzinho. A Suite Bragança Paulista seria con#£ituida de gra

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

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

exfste passagem gradativa de granitóides charnoquiticos marginais

para granitoldes normais centrais, relacionados entre si por pro

cessos de diferenciação magmática em condições especiais.

Wernick (1984 b) estuda diversas suítes de granitói

des dos Estados de São Paulo e Minas Gerais e utiliza, entre ou

trás, metodologias baseadas na análise morfológica de cristais de

zireão. Reconhece diversas suites 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 granitõides calco-alcalinos, caracter!

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

crustais.



.35.

II1.2.2.1. As Unidades Geológicas

Na Região de Morungaba, em função dos dados apresen

tados, podem ser reconhecidas as seguintes unidades geológicas maio

res (Figura 2):

. o Embasamento Cristalino, de idade prê-brasiliana;

. o Complexo Granitico Socorro, de idades prê-brasiliana a

brasiliana;

. o Complexo Granitico Morungaba, de idade brasiliana;

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

idade brasiliana?

. como ocorrência^ subordinadas, seqüências sedimentares e

mac/máticas rt.-l acionadas à Bacia Sedimentar do Paraná,além

de diversos depósitos inconsolidados, refcríveis conjunta

nicnte ao Fanoruzóico.

III.2.2.1.1. O Embasamento Cristalino

Na área em apreço ocorrem, com maior ou menor fre

qüência, unidades lito-estruturaiB referíveis aos Complexos Neta

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

aprofundadas da literatura, toma-se como referência, para fins des

critivos, a subdivisão destes três Complexos proposta por Cavaican

te it at. (197$^ Figura 17), conquanto em nosso mapa geral de Io

calização (Figura 2) estas unidades sejam representadas apenas como

embasamento indiferenciado.

0 Coaplexo Amparo

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

1978 b; Cavalcante et aí., 1979; Schobbennhaus F9, 1981) domina ao

Norte e ao Leste da Re<jiao de Morungaba. £ constituído essencial^

mente por biotita e biotíta-hornblenda-gnaisses com estruturas fi_

tadas, listadas ou bandadas, observando-se, com freqüência, dobras

intrafoliais disruptas. As texturas dominantes são as granoblásti^

cas, cataclásticas e mJ]oníticas, amiüde recristalizadas.
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Os gnaisses são caracterizados mineralogicamente pe

Ia predominância generalizada de plagioclásio sobre microclínio

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

das por oligoclãsio, quartzo e microclínio, acompanhados por quan

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

contrado em algumas rochas. De forma subordinada, observaro-se 5G

vezes acessórios importantes como jnuscovita, sillimanita, grana-

da (almandina) e diopsídio. Apatita, zircão o opncos (n«rio identify

cados), estão geralmente presentes como acessórios menores.

São muito freqüentes intercalaçôes de biotita e/ou

muscovita-xistos e gnaisses, quartzitos, quartzo-xistos, rochas cal

co-silicãticas e mármores. Tais intercalações possuem contatos

bruscos ou gradacionais. Litologias de menor expressão compreendem

gonditos, metabasitos e metaultrabasitos (Wernick, 1967, 1978 a;Ar

tur, 1980; Campanha e.t at., 1983). Os biotita-xistos e gnaisses

são relativamente mais ricos em minerais mãficos, apresentando ol_i

goclásio cálcico, 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 sillimanita.

Os quartzitos apresentam quartzo c quantidades meno

res de oligoclãsio cálcico, microclínio, biotita, granada, muscovi^

ta e opacos. A mineralogia das rochas calco-silicáticas ê mais com

plexa (Wernick, 196-7, 1972 c) : de estruturas fitadas e bandadas,

apresentam, nos leitos claros, essencialmente andesina, quartzo e

feldspato potássico; nos leitos escuros, predominam biotita, grana

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

nozoizita, titanita, escapolita, calcita, alanita e opacos,

No arcabouço constituído pelas rochas descritas, são

também comuns as ocorrências de "gnaisses anatexlticos", não fal.

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

crições da evolução destes gnaisses para verdadeiros «-ranitõides

interpretados como autóctones. Intercalações menos freqüentes com

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

blásticos e rochas granulíticas e charnoquiticas (Wernick, 1967,

1978 a; Oliveira, 1973; Piori, 1979; Artur, 1980; Hasui U at. 1981;
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ver porém Cavalcante et at., 1979 e Campos Neto tt ai., 1984 a).

A complexidade deste conjunto lito-estrutural pode

ser avaliada pelo reconhecimento de mais de uma dezena de associa

ções lito-estruturais, passíveis de mapeamento (Wernick, 1978 a;A£

tur U ai. 1979; Fiori et at., 1980; Wernick è Artur, 1983). Da

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

limotamórfica complexa (e.g., Wernick, 1978 a; Artur et at., 1979;

Fiori ít ai., 1980; Wernick ft Artur, 1983; Grossi Sad S Barbosa,

1983; Campanha tt ai., 1983; Campos Neto at at., 1984 a): as es

truturas mostram-se intensa e coroplicadaraente redobradas e trans

postas e as paragêneses minerais indicam a superposição de condi-

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

alto grau (facloS* anfibolito médio a granulito).

O Complexo Amparo, provavelmente, formou-se durante

o Ciclo Transamazônico 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 mineralógica e re-hemogeneiza

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

Grossi Sad & Barbosa, 19 83; Wernick s Artur, 1983; Hasui, 1983; Ar

tur & Wernick, 1984; ver porém Campanha ít ai., 1983; Campos Neto

et ai., 1984 a). Neste sentido, segundo Wernick a Artur (1983) e

Artur & Wernick (1984), o Complexo Amparo seria uma "unidade de re

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

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

O Complexo Itaplra

0 Complexo Itapira (Ebert, 1968, 1971; Cavalcante e.t

\ d., 1979; Schobbennhaus F9, 1979; Campos Neto tt a£.,l984 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 quartziticos,

| biotita e/ou hornblenda gnaisses, migmatitos estromatíticos e fre

| quentes rochas calco-silicáticas. Raramente, são encontradas len

j tes com actinolita, talco e serpentina, interpretadas como leitos

: dolomíticos silicificados (Ebert, 1971). As texturas? observadas nas
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rochas são grano-lepidoblãsticas, granoblastico-cataclásticas e mi

loniticas-blastoailonlticas. Alguns conjuntos lito-estruturais do

Complexo Amparo (e.g., Wernick t Artur, 1983) devem constituir, cm

realidade, unidades do Complexo Itapira, depositadas e metamorfiza

das em facies anfibolito durante o Proterozóico Médio (Campos Neto

tt at., 1984 a).

Estruturalmente, o Complexo itapira foi definido ini_

cialraente por Ebert (1968, 1971) como um conjunto de seqüências me

tassedimentares preservadas em estruturas sinclinais isoclinais,cu

jos anticlinais seriam ocupados de preferência por unidades do Com

plexo Amparo. Segundo Campanha tt ai., (1983), a intensa transpôs^

ção estrutural e o metamorfisrao que atuaram sobre os Complexos Am

paro e Itapira, igualaram muitas das suas associações litolõgicas,

que apareceriam freqüentemente interdigitadas. O Complexo Amparo

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

sendo, portanto, mais antigo (Fiori, 1979; Campanha tt ai., 1983;

Campos Neto tt ai., 1984 a).

0 Conplexo Socorro

O Complexo Socorro, em sua definição original (Soa-

res, 1976; Wernick, 1977, 1978 a, 1978 b), corresponde essencial

mente a um conjunto granitico-migmatítico incluído no Grupo Pinhal

(Wernick A Penalva, 1974), com área de distribuição em torno de

5.000 km2 (ver Figura 1 em Fiori tt ai., 1979). Segundo Wernick

* Penalva (1980 a, 1980 b), é de constituição muito heterogênea,in

cluindo tanto rochas granitõides como grandes extensões de rochas

do Complexo Amparo, habitualmente migmatizadas pela intensa inje

ção de material granitóide. Tais manifestações magmáticas estão

colocadas no Ciclo Brasiliano (Baicaliano) e são correlacionáveis

ã "Formação Serra dos Órgãos" (SP-MG) através de dados geocronolõ

gicos Rb/SA e K/A*(Wernick tt ai., 1976, 1981).

Recentemente, a sua definição tem sido aprimorada (e.

g., Wernick, 1984 a; Wernick tt ai., 1984 a, e, especialmente,Cam

pos Neto tt ai., 1984 a) e separa-se atualmente as rochas predond

nantemente metamõrficas (Complexo Metaroõrfico socorro) dos grani
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toldes (Complexo Granítico Socorro, cf. item III.2.2.1.2).

O CompttKo tietamõ\iico Soceiio mostra, litologicamen

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

ougmatizadas. As rochas gnáissicas apresentam estruturas homogê

neas ou estromatíticas e são caracterizadas por intensa foliaçãõ

cataciástica; as texturas são granoblástico-protomiloníticas ou

blastomilonlticas (Cavalcante Uai., 1979; Campos Neto tt ai.,

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

curas, e composições que variam de tonallticas a granlticas. Os roa

ficos típicos são a biotita e a hornblenda, em geral acompanhada!

por granada; as variedades mais roaficas podem também apresentar cli

nopjroxenio. os acessórios menores incluem apatita, zircão e opa

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

cordantes alongados a lenticulares, também mostram estruturas mui

to variáveis, homogêneas ou migmatlticas; as texturas slo grano-

blãstico-xenoblásticas a blastomilonlticas (Campos Neto u ai.,

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

ríticos até granlticos.

Segundo Campos Neto vt ai., (1984 a ) , este Complexo

nao tem ainda uma posiçáo estratigrafica 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, quartetos, gonditos e meta-ultramafitos; por mostrar meta

morUsmo em grau mais elevado (anfibolito alto a cjranulito) e por

mexistir nas rochas do Complexo estrutura pretérita anterior â fo

liação cataciástica que- afetou a todos estes Complexos.

III.2.2.1.2. o Complexo Granítico Socorro

0 Complexo Granítico Socorro (Wernick, 1978 a, 1978 b,

1984 a; Wernick U ai.,1984 a, 1984 b; Campos Neto vt ai., 1984 a,

1984 b ) , corresponde a um conjunto muito diverso de rochas' grani

tõides, incluídas no Grupo Pinhal (Wernick a Penalva, 1974, 1980 a",

1980 b ) . Apresenta dimensões em torno de 1.700-1.800 km* o a sua

porção Sudoeste «flora ao Leste e Sudeste da Região de Morungaba

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

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

calmente, são observadas variedades sienlticas e quartzo-sieníticas.

Pegmatitos, aplitcs e granitÕides-pórfiros estão sempre presentes.

Os mesmos autores discriminam os seguintes tipos de rochas grani^

tóides:

. QXa.nA.tO ida poxiixo-tdcA, com variedades leuco a hololeucocrã

ticas e estruturas maciças ou folia

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

rém Wernick, 1984 a). Apresentam megacristais centimetricôs

de feldspato potássico (mais raramente plagioclãsio) em ma

triz quartzo-diorítica a granítica de textura hipautomórfica

granular. Os máficos estão representados principalmente por

biotita, às vezes acompanhada por hornblenda.

. g/ianitõidti zqu.igx<Muta?iZ!), com estruturas geralmente maci

ças e composição modal quartzo-

diorítica a granítica. Apresentam texturas que passam de hî

pautomórfica a pan-xenomórfica granular com o aumento da re

lação feldspato potãssico/plagioclãsio. O máfico essencial

também é a biotita, menos freqüentemente acompanhada por

hornblenda. Algumas variedades são muito ricas em quartzo,

que chega a aparecer como megacristal de formas arredonda

das. ?̂»

põ\&ÍKo&, que ocorrem isolados, como corpos me no

res e diques. Apresentam geralmente

fenocristais de quartzo, feldspato potássico e plagioclásio

em quantidades variáveis; mais raramente são observados feno

cristais de minerais máficos (e.g., biotita}. A matriz é afa

nítica ou fanerítica fina a muito fina.

mani^z-itaçõet aptZtlcaò e pe.gmatZtica.&, predominantemente

quartzo-feldspáticas,

são muito variáveis quanto ã sua forma, estrutura, contatos

e dimensões (ver Figura 4 de Wernick & Pcnalva, 1980 b).

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

por extensão, no Complexo Grani tico Socorro. Werdck ft Penalva

(1980 a, 1980 b) sugerem que os granitõides representam megadiãpi_

ros magmáticos, com extensas auréolas migmatlticas, formados pelo

conjunto de várias intrusões polidiaplricas no Ciclo Brasiliano. A

origem dos magmas granitõides estaria na base da crosta siâlica e

o sau mecanismo de ascensão seria ligado à "canais térmicos" rela

cionados ã diversas zonas de ruptura (e.g., Figuras 12 e 13 de Wer

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

sas magmãticas estariam sujeitas a diversos processos petrogenéti

cos, que incluiriam cristalização fracionada, assimilação de mate

rial circunvizinho, recristalização sob condições de fluxo plãsti^

eu, remobilização, metassomatisroo potâssico e sõdico e vários ou

tro.;.

Este modelo tem sido sucessivamente revisto e reada£

tado (Wernick, 1982 a, 1982 b, 1983, 1984 a, 1984 b; Wernick tf at.,

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

já são reconhecidas diversas suites, com características petrográ-

ficas e geoquímicas próprias que indicam que o Complexo é consti^

tuldo por granitõides derivados de rochas igneas e/ou metassedimen

tares. Segundo Wernick et a£.,(1984 b ) , existem transições entre

granitõides porfirõides do Complexo (particularmente em sua porção

ocidental) e rochas charnoquiticas.

III.2.2.1.3. O Complexo de Morungaba

0 Complexo de Morungaba, ocu,>a a porção central da

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

por Wernick (1972 a, 1972 b); Wernick ft Fernandes (1972) e Wernick

et ai., (1976 a, 1981), sendo então tido como parte integrante do

Complexo Socorro. Recentemente, foi em parte reestudado por Wer

nick (1982 a, 1982 b, 1983, 1984 a) e Campos Neto et ai., (1984 a).

A seguir apresenta-se um resumo de suas características princi^

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

A forma do Complexo permite subdividi-lo em três

partes principais. A primeira, ao Sul, é de forma grosseiramente
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retangular. A segunda, ao Norte, com forma de paralelograno, ê se

parada da primeira por una faixa gnáissica denominada de "lente

gnãiA&ica de Joaquim Egldio". A terceira, com forma lenticular,pro

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

plexo (Figura 2). No total, as áreas de exposição das rochas grani^

tôides cobrem perto de 330 km .

A orientação geral do Complexo é grosseiramente con

cordante cem os padrões estruturais regionalr., de direção preferen

ciai N-NE. Os contatos das rochas granitóider. cora as encaixant.es

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

ocidentais e os setentrionais. São diferenciados, com base em crj

térios puramente geológicos, dois grupos de rochas granitóides (pa

ra localização, ver Figura 2):

. gf.anitoide.-i com mCQUCiiitaii de mictoctlnio, subdivididos err.

variedades deno

minadas de "porfiroblásticas", "micro-porfiroblãsticas" e

"de transição" entre os tipos anteriores;

. grianitõide.ò zqui.gxanutaA.e6, por sua vez subdivididos em va-

riedades "róseas", "cinzentas",a

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

rais máficos).

A maioria das variedades equigranulares apresenta cs

truturas maciças; as que contêm megacristais podem ser maciças ou

foliadas.

A análise petrogrãfica modal demonstra que predonú

nan os granitos 3b (Streckeisen, 1976). Mineralogicamente, são ti_

pificados pela presença de microclinio, plagíoclásio (geralmente

oligoclásio) e quartzo; biotita, o máfico principal, é acompanhada

por hornblenda nos tipos dioríticos e/ou granodioriticos. os aces

sõrios compreendem, principalmente, titanita, alanita, muscovita,

apatita, zireão e opacos não identificados.

O citado autor entende que as variedades "róseas",

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

sentam intrusões pôs-tectônicas. As variedades "micJÔ-porfiroblás-
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ticas" seriam produto de feldspatização local de granitóides "cin-

zentos". E B contraste, as variedades "mesocráticas", "porfiroblás

ticas" e "de transição" representariam intrusões tardi-tectõnicas,

afetadas por uma feldspatização regional progressiva que, atuando

sobre os tipos "mesocrãticos", culminaria com a geração das rochas

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

neste esquema, um estágio intermediário.

A feldspatização regional, posterior ã gnaissifica

ção apresentada pelas rochas portadoras de megacristais, seria si

multânea ou posterior ãs fases finais dos dobramentos regionais

e anterior às intrusões pós-tectônicas. A feldspatização de cará

ter mais local antecede as deformações pós-cristalin/.s e as intru

soes dos granitóides-pórfiros e aplitos.

A análise preliminar de características do estado es

trutural dos feldspatos potássicos (Wernick t Fernandes, 1972),rea

lizadas por via óptica, mostram triclinicidades baixas a

altas, supostamente condicionadas pelos fenômenos metassomãticos.

Mais recentemente, reavaliando dados anteriores, Wer

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

tassomáticos como mecanismos genéticos de maior importância e atiiui.

te que os granitõides do Complexo de Morungaba têm origem magmati-

ca, através da mistura de magmas siálicos e mantélicos. Campos Nu

to ei at., (1984 a) mapeiam algumas facies porfirõides e equigranu

lares que afloram na folha de Bragança Paulista e as posicionam

nos estágios sin-orogênico tardio a põs-oroyêmco do Ciclo Brasi-

liano.

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

Estes dois "corpos" localizam-se, respectivamente,

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

da pouco conhecidos; uma rápida caracterização 5 encontrada em Wer

nick (1967, 1972 b).

0 "corpo" de Itatiba é constituído por granitóides

equigranulares de colorações rõseas e cinzentas; o de Jaguariúna
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apresenta essencialmente variedades com megacristais.

J.M.V. Coutinho (inédito) conecta o "corpo" de Itati^

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

] pos" menores indistintos (Figura 2).
i

s III.2.2.1.5. As Rochas Fanerozõicas

Compreendem rochas sedimentares e magmãticas relacio

nadas ã Bacia Sedimentar do Paraná e sedimentos recentes.

As rochas sedimentares estão representadas pelo Gru

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

dos fluvio-glaciais da Formação Itararé (Landim, 1976, apua* Wernick,

1972 b). As rochas magmãticas 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 frequente, em particular ao longo do vale do rio

Jaguari, onde capeiam as rochas cristalinas situadas em cotas infe

riores a 700 m (Wernick, 1967). Estudos mais pormenorizados destes

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

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

e Fúlfaro & 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 faciolõgicas laterais e verticais.

III. 3. ASPECTOS FISIOGRAFICOS E GEOMORFOIJOGICOS

Ne. 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
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I _se entre 1300 e 1400 ran anuais. Em termos de valanço hídrico,apre

senta ura leve desequilíbrio negativo (Instituto Brasileiro do Café,

1973).*

Na área de predomínio de rochas <;ranitóides, a veyc-

{ tação tornou-se rala devido ao desmatamento, havendo amplo predomí

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

f das áreas reduzidas de mata- São poucos ->s locais que ainda mos

\ tram floresta mesõfila; algumas áreas estão cobertas por reflores

i tanento [Eucatijptui).

| A obòiLtvaçãü da topogxa^ia, com auxilio da folha Va

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

I se geral, que as rochas granitõides se destacam no refc&vo, ficando

| claramente marcados os contatos externos do Complexo; as observa

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

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

| areas onde os contatos intrusivos sao predominantes, os contrastes

I de relevo são menos acentuados.

! O principa.1 acidente topográfico na parte Sul do Com

: plexo de Morungaba ê a Serra de Atibaia, grosseiramente orientada

| segundo SW-NE. Apresenta cotas máximas da ordem de 950 m c declivj_

\ dades (razão entre áxterençz de cota e unidade p]animetrica) que

) atingem valores entre 0,2f. e 0,30 na sua vertente oriental. Partin

; do-se da Serra de Atibai» para W encontram-se, sucessivamente, au

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

í te ocidental do Complexo, apresenta disposição arqueada, curvando-

: se gradualmente para SE em sua extremidade meridional.

4 Na parte Centro-Leste do Complexo, as elevações que

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

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

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

': Complexo) apresenta vertentes muito abruptas, com declividades que

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

i ra as rochas menos resistentes que compõem, para W, a lente gnáis^

! sica de Joaquim Egidio, mostra declividades muito menores.

! As cotas r?.is elevadas do Coir.cle-.:-; são 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 SHW-NEE.
|

\ As áreas de ocorrência predominante de rochas do em

I basamento (geralmente gnáissicas) situadas no interior do Complexo,

' caracterizam-se por apresentar morros em geral mais simétricos,cue

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

Em diversos locais são observados ainda pequenos mor

I rotes simétricos, alongados, sustentados por veios de quartzo, faî
: xas milonlticas, ou por rochas de dique.

As diversas serras apresentam-se, freqüentemente com

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., Almei_

da, 1964).

Os a^loiamcntoi JLH &-Ltu 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. Em

sua «jrande maioria porem, 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 granitica. Os

melhores afloramentos com rochas frescas são observáveis ao longo

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

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

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

tação).

A dtie.na.gtm na área em questão é realizada, principajL

mente, pelos rios Atibaia, Jaguarl 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 m a montante. Nas áreas de doml

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

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

dendrlticos desenvolvem-se apenas em afluentes muito pequenos, de

3a ou 4? ordens. Nas áreas de predomínio das rochas do embasamento,
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a drenagem é sub—Jendrltica a sub-retangular.

Vale a pena ressaltar a elevada densidade de drena

gero na lente gnáissica de Joaquim Egldio, que, com sua forma alon-

gada e rebaixamento topográfico em relação aos granitóides circun

vizinhos, constitui uma verdadeira "sub-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 Norte e Sudeste» ver Anexo II). Para Sul, os
cursos de água periféricos desenvolvem padrões anelares centrífu
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; nesces casos, o contato

i destas com as rochas granitóides é normalmente marcado por uma le
ve inflexão no perfil da vertente.

A disposição dos elementos do relevo na região — oons

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

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

aóia por Ponçano et ai. (1981) — indica que os fatores geomorfo

genéticos principais estão relacionados ao progressivo recuo da

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

recuo é explicado pela epeirogênese positiva que a Eôgião vem expe

rintentando, acarretando, assim, a exposição de antigas superficies

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

idade mínima carbonlfera, seria responsável pelo nivelamento topo

gráfico observado na região • vizinhanças, com leve gradiente posi.

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

de parte da borda 6 da Bacia (e.g., Wernick, 1967; Artur, 1980).

Segundo Almeida (1964), a origem da* formas topográ
ficas maiores desta região e vizinhanças devem ser associadas,
principalmente, ãts deformações pós-cretácías, ã superimposição de
uma drenagem pretérita a partir da cobertura paleozóica da superfí^
d e Itaguá a ao entalhe, por erosão diferencial, das estruturas
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precambrianas expostas nesta superfície.

III.4. DADOS GE0CR0NOL0GICOS DE GRANITOlDES BRASILIANOS DAS RE-

GIÕES SUL E SUDESTE BRASILEIRAS

|

I O número de dados geocronolõgicos existentes para os

granitóides brasilianos destas regiões é ainda reduzido, mas já

possibilitou diversas interpretações. A titulo de comparação, apre

senta-se a seguir algumas destas sínteses preliminares.

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

washita (1'371), através de estudos pelo método Rd/S-t, conseguem dis

criminar uma fase tarrii-tectônica {610 m.a.) e outra, pós-tectôni-

ca principal, em torno de 540 m.a., para as intrusões granlticas

ali presentes. Hasui & Hama (1972) e Hasui (1973), analisando al̂

guns granitõides intrusivos no Grupo São Roque, pelo método K/A-t,

classificam as rochas intrusivas em sin-tectõnicas para-autóctones

(645 m.a.), tarai- a pós-tectônicas (60S m.a.) e tipicamente pós-

tectônicas (560 m.a.).

Na região limítrofe entre os Estados de Minas Gerais

e Rio de JaneirS? Cordani ít ai., (1973), dispondo de dados K/AA,

Rb/Sn e U/Pb, 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-tectónica (605

m.a.) e, uma derradeira, põs-tectônica (540 m.a.); soerguimento e

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

m.a.

Mais recentemente, Sartori (1978), analisando os da

dos K/AA. e Rb/Sn do Complexo São Sepé (RS), conjuntamente com 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 Orogenético Ribeira", proposto por Almeida et 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 tardi-

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

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

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

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

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

(700 - 630 m.a.), uma fase transicional precoce (630 - 580 m.a.),

uma transicional tardia (580 - 570 m.a.) e uma pós-tectônica, cora

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

tori (1978) e Sartori & Ruegg (1979) para a região ocidental daque

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, já que

é insuficiente a quantidade de dados geológicos, petrogrãficos e

até geocronolõgicos, para avaliar corretamente a história evoluti

va das rochas granitóides no seu contexto geotectônico.

For outro lado, é evidente que as classificações dos

granitoldes em sin-, tardi- e põs-tectônicos são ainda feitas com

poucos fundamentos de tipo geológico e estrutural.
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Flgura i. Quadro i lustrativo du evolução temporal do nidgftatismo granitóide p*ra
as rtyíôea Sul o Sudastc brasileiras durante o Evento liraíiilijno.



CAPITULO IV

ASPECTOS GEOLÓGICOS E PETROGRAFICOS DO COMPLEXO DE MORUNGABA

O Complexo de Morungaba é constituído por grande nú-

mero de facies granitóides e, de forma subordinada, por intercala

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

principais características geológicas e algumas petrográficas dos

granitóides, seguido por uma breve caracterização das rochas meta

mórficas do embasamento.

IV.1. AS FACIES GRANITÕIDES

As facies que compõem o Complexo Intrusivo de Horun

gaba são principalmente rochas granitõides (Streckeisen, 1976) e

raras rochas dioríticas.

As facies diferenciadas foram divididas em dois grau

des grupos, o das e.qu4.gA.anuZa>it& e o das incquu.g>ianula>xe.i, cada

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

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

no total, -tA-tn-tít c uma variedades distintas, cuja nomenclatura ó

apresentada na Tabela III.

Entre os granitóides equigranulures, são caracteriza

dos melagranitoides de granulações finas e grossas, granitõides a

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

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

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

tão igualmente incluídas neste grupo algumas facies inequigranula

res (e.g., granitõides a "dois feldspatos" róseos grossos III e

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

ma associação destaB rochas com os tipos equigranulares. Os grani^

w . _ -a.
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toldes inequigranulares reúnem, por sua vez, rochas predominante-

mente porfirlticas, com granulações médias a grossas.

Na Tabela IV, são destacadas as principais caract£
rlsticas macroscópicas de cada uma destas facies, bem como a sua
classificação petrogrãfica (Streckeisen, 1976; ver também Capitulo
V).

Orientação estrutural

Na maioria das vezes, os granitõides mapeados pos
sut. estruturas maciças; os tipos orientados são poucos (cf. Tabe
Ia IV). São tipicamente orientados alguns granitõides a "dois felds
patos" (os cinzentos I e II, os rõseos grossos III e os "orienta
dos") e os porfirlticos 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
planare3 (foliação), devidas, sobretudo, à disposição de feldspato
potássico e minerais máficos. Lineações são observadas ocasionalmen
te nas rochas porfiríticas e em alguns tipos equigranulares, defi
nidas, no primeiro caso, pela orientação de megacristais de felds
pato potãssico e, no segundo, pela distribuição de enclaves. As
atitudes das estruturas foram medidas apenas em alguns casos, por-
que a maioria dos afloramentos é constituída de blocçg que prova-
velmente sofreram movimentação.

Nas facies porfirlticas e nas a "dois feldspatos" d n
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" rõseos grossos IXI apresentam, por sua vez, cU
reções preferenciais N-S; nos cinzentos I, não foi possível estabe
lecer nenhum padrão mais definido, observando-se apenas a acentua
Ção da foliação com a proximidade dos seus contatos com o embasa
mento. As foliações nas rochas de dique, quar.dc presentes, são, aça
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rentemente, paralelas aos seus contatos laterais.

Outras estruturas, de origem secundária, associan-se

ã zonas de falhas e fraturas e serão comentadas posteriormente.

I Enclaves e Segregações

I
I são observados com freqüência em várias das facies

I' mapeadas.

I Os enclaves (Didier, 1973) são divididos neste traba

lho era quatro tipos principais: os xe.nitiX.0A, os enclaves &tong&

doò, os micA.ogia.nu.t«uie.& ZACUAOÍ e os wtA.cKogAanu.laKt A ctaKOA.

Os xtnõlitod são enclaves das rochas do embasamento

e encontram-se concentrados nas zonas marginais dos granitõides;se

rão, portanto, comentados no item que versa sobre os contatos des

tes com as rochas do embasamento.

Os enclaves atongadot caracterizam-se pela sua for

ma elíptica a alagada 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; plagioclásio é mais

raro. Estes enclaves são encontrados, amiúde, nas variedades porfi^

rlticas e em várias facies a "dois feldspatos" (cinzentas I, II,ró

seas grossas III e t c ) . Nas facies porfiríticas, os enclaves apre

sentam freqüentemente megacristais de feldspato potássico (e.g.,

Pigura 5) morfologicamente semelhantes aos encontrados nas rochas.

Conjuntos de enclaves alongados, junte com "schlieren" e xenõlitos

são por vezes encontrados como "enxames" nas zonas de contato com

o embasamento.

Os znclaviò míc/iogianuiaMA ÍACUAOS possuem colora

ção cinzenta média a muito escura, granulação fina n formas arre

dondadas a ovaladas ou algo mais irregulares. Suas dimensões va

riam de centimetrlcas a decimétricas e os contatos com as rochas

hospedeiras são bruscos ou irregulares. Kacroscopicamente, desta

ca-se a biotita. Estas enclaves são encontrados nas facies a "dois
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Tabela IV Características Macroscópicas das Facies

•*«a* C*ia*a«àa a»*-" i'«»«»a*i*- ?•"'•• aç»t\o... *%*m*fr ••-!•>••« *•»

I) Granltõides Equigranula'fes

:
| Melagranitóide*

ft»»* »«*«(•»* :>•••»*(* - » • • * <•#**(/ • In* # -»*- t.Mtrt», *•»»• - t•%• l*r•«•• •» 4 n i r

itóidffs fcolol«wcoepatvco« a leucocrãticos de granulação grossa

Granitóidee hololeueocráticoa et leuaoeráticos de granuUigão média

iHlü <•

Granitaide8 hololeucocrãtiooB de granulaçâo média

• " * • • • ral«*a{ •••aa . ( W«>a llnni • • .«F.I I . I I ai*Oi* • • »i.t». •»!•«• • •
l«- 'í«.t li* .,„ - w '

• -JaU >al«wt traac* a riua .t ^«ta >>atli<
iat" t>a»ca<

a "#a>. r«l««aj> ' * • • • . í .•<>• llwu - a M M r . «M.-»< a»c»
laa» aaackatM ,», , laalxa». M t iw lK

a "«*!• raio» cl»ai>ia a ri- >5 «â«la U n i u . »»t-
t*«" ariaafMat «aa «av»ia

* ! • raio»
ariaafMat

•a»- •>„, * Ml

a a^raa- . ) «ilia I Ira- »•
â aa
r l l l l

ftl»

cr»rt«f« tí»rê >S «4#l« »»*iàt#. •*»•- kw nu- iff r* um
« • • T f • • « * (« f « * té« € • • * / «



Granitôides do Complexo de Horungaba

•««* N l i t t t U fft» ^«••*>«•

•••MB * Cl»» !•> «M«tM<«i**l|M • a4li*itrltaa «•***** .
l

• ( • • • ta . • * * • • «

' * » • • . «vartia-aw»!* •r
«*•'!«•». a,raaa«l**T ra
••» a f*a*fta«a ffc ' ia

tr»t*#» **ct«* • • * • • •

• - • ' • • • » * < • tal

' *

t i<«. C*at«a «Mcla*«a •l**aajva*«Ba<ra»

* * " n » }» »tBa<ía*->« «at Ft*lttc*B l»i**«*ra

• • * * * • •

* * * * * * * * • * • * a * rè-
t

t . - i . a braaca * r ) .
kraac* a r*»«« I*)

«••'<•* iZt-lMI. * » «ata* tlaftwlar

«a*»» « I * * *

Iftiralar»

l l ****** ***"

I r m i (r>.

I rs::.1::!"—

rU— tm ft*war»faa awflcaa «•» •*•!»€•
vMa t »it«M«í rara* a»<l**at a>(cra«#«ta

Cl«*
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Tab*la IV (continuação)

Granitoids8 leueocritieoa dm granulação fina a midia

S «a* — • • • < • ! ~ 4a • •» . >••>•«•••«• •*•» Ha

| Granitoides leucocratieos de granulação fina

Granitôides hoLoleuoroorãtiooa d* granulação fina

t 1 * ">••»#

• • • ! • • • . *>««• *ar« ira«*4a ~ #!•*•>*«»« a^llwn

«••lt»l
«•• II

II) Granitóldes ln«qulgranulares

f
f t l t t . rir»mw**9 »l*flf«

•|ra*«* »-r><tt*
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Figura 4. Conjunto de enclave» aicrogranulares escuro:; ovalados a

irregulares, en parte alongados e orientados, riu oranitoldes branco.

Proximidades do afloramento 375 (Serra de Atibaia; para localização

ver Anexo II).

rigura 5. Bnclava alongado rico a» aegaeristais de (eldspato pot,

•lee, •» granitoid* porfiritleo Baciço. AflorMMnto 97 (proxl

do rio Jaguar1).
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feldspatos" manchada, nas variedades cinzentas, rósco-acinzentadas,

brancas (associadas ãs cinzentas) e. ocasionalmente, nas facies por

firiticas. Em vários locais aparece» pequenos "eucues" destes «iT

claves, evidenciando nítida orientação (e.g.. Figura 4). ~

Observações detalhadas, particularmente de enclaves

encontrados em granitoids brancos (associados aos cinzentos) nos

tram extremas variações torturais 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 so fica evidencia

da por -manchas" de um granitoide mais cinzento, com contatos nlti

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 ate três destas zo

nas -híbridas-, grosseiramente concéntricas, 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, *imu

lande, por vezes, a presença de "enclaves duplos". Os sinais de

transformação sao marcados nos enclaves menos assimilados sobretu-

do pela recristalização (?) de biotita. que aparece como pequenos

agregados "fenocristalinos" laminares, nos casos extremos (e.g.,Pi

gura 7), o núcleo doe enclaves transformados aparece com leve as

pecto "xistoso", dado pelo aumento na quantidade de biotita "reexis"

talizada".

Os enclave* micjiognanutait* UAKOÒ possuem coloração

esbranquiçada e granulação fina a média. Apresentam formas arredon

dadas a pouco elipsoidais e suas dimensões raramente excede» 4,0

cm. A textura é granular e obs«rva-»e plagioclásio predominante e

biotita subordinada. Os contatos com as rochas hospedeiras são ss»

pre nítidos. Ocorre* exclusivamente nas facies a "dois feldspatos^
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-o

- 1 0

- 2 0

Figura 6. Enslaves microryranulares escuros rom vários estáoio? de
assimilação dentro de tjranitóide branco (ponti)iui 1 •? Ir-ve); observar
também glomcrulos má f i <:<••: dispersos. As zona:; !iíhi.;-lj:: (pontil h.vio
de densidade intcrmcdiãri-i) constitucan-se de gram'.oides cinzentu;;.
Afloramento 1>~> (Serra de Atibaia) .

Figura 7. Enclave uiicro'jranular «acuro intsiwamentu transformado,
con borda if- reação, cm qranitóide branco. O núcleo é da aspecto
"xi»to»o* e muito rico ran blotita. Afloramento 375 (Serra de Ati
bala).
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róseas grossas II e III, senão mais abundantes nas últimas.

As tígiegaçõti estão representadas por concentra

ções de biotita, às vezes acompanhada por plagioclãsio (subordina

do). Correspond^} em parte à estrutura "schlieren" de Mehnert (1971).

São de formas alongadas e irregulares e de dimensões centimétricas

a decimétricas. Os contatos com as encaixantes nas proximidades de

seus contatos com o embasamento ou com melagranitóides; são também

abundantes nos tipos porfirlticos. A maioria das segregações mos_

tra estruturas internas fortemente orientadas (e.g., Figura 8).

Aplltos e Pegmatitos

Tais rochas, encontradas em quantidades sempre muito

subordinadas, são freqüentes em algumas facies.

Normalmente constituem veios e/ou pequenos diques;

suas extensões são decimétricas 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

mensões centimétricas. Em alguns locais, aplitos e pegmatitos eis

tão estreitamente associados e, nestes casos, os primeiros contêm

núcleos lenticulares dos últimos.

Os pe.Qma.tito>> são de mineralogia simples: ao lado de

quartzo e feldspato potãssico, 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 zonea

mente mineralógico e textural (Figura 9): observa-se, imediatamen

te junto ao contato, uma zona milimétrica <i cuntímétrica cc;.i intor

crescimento gráfico quo passa, de forma mais ou menos difusa, para

uma .'.ona intermediária feldspática, dentro da qual tem-se um nú

cleo de quartzo, com ou sem muscovita e/ou pirita e/ou biotita.'Os

granitóides encaixantes mostram, com frequôncia, maior abundância

de biotita nas proximidades dos contatos com os veios (em especial

os tipos róseos hololeucocráticos),

As manifestações pegmatóideo, abundantes nos grani^
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Figura S. Schieren biotftico (a) e enclave alonqado (b) em grani

tóide a "do.s feldrpatos" cinzento I. Sn a. existe hoa quantidade

de plagioclásio. Proximidades do afloramento 12 (SP-íS) .

Figura 9. íonr.imonto em segregação pcgroatãide. Observar a seqüen

cia núcleo • berda: Tiart7rj(c)+m"iscovita(d) ; feldsi>;ico potá»»ico (b!

• lntercr«»cimcnto ^ranoflrico (a) . Granitoid» rór.uo holoi«ucocráti

cot OBrcanias ti afloramento 302-B (fearra dos Cocais).
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tôides-pórfiros I, estão também presentes em granitôides a "dois
feldspatosH rõseos médios e grossos I e II e em granitôides rõseos
hololeucocrãticos; são raros nos granitóides porfirltioos maciços.
Nos grani tôides-pórfiros I ocorrem, araiüde, de forma disseminada,
como bolsões irregulares "micro-pegaatôides" (com granulação média
a grossa), em parte com cavidades miarolíticas. A quantidade de pi
rita, em geral maior nos pegmatitos encontrados nos pórfiros, dimi
nui progressivamente nos observados nas rochas mais máficas.

>
Os aptitoA essencialmente quartzo-feldspáticos, apre

sentam colorações rosadas, esbranquiçadas ou cinzentas claras. Os
contatos com as encaixantes são em geral retos e bruscos; alguns
estão deformados, aparecendo com os contatos dobrados, com morfolo
gia de "diques sin-plutônicos" (Pitcher e Berger, 1972). Em geral,
os aplitos ocorrem nas mesmas fades em que ocorrem os pegmatitos.
Nas rochas porfiríticas, aplitos são observados em maior abundân
cia nas proximidades dos contatos com os granitõides equigranula-
res, dos quais são provavelmente uma fase pró- a sin- intrusiva (e.
«. , Figura 11) .

Aplitos ou pegmatitos não foram observados nos grani
tõides a "dois feldspatos" (cinzentos I, II, rõseos grossos IIl7
orientados), nos granitóides "manchados" (exceto róseos), nos cin
zentos mosqueados, nos melagranitôides e nos porfirlticos orienta-
dos.

Outroo Vutnn

Além dos veios de quartzo claramente associados â
tectônica rüptil £er item IV.5), ressalta-se a presença de veios
milimétricos de quartzo com molibdinlta, preenchendo fraturas vir
tuais das facies cinzentas hololeucocráticas de granulações fina
e média.

IV.2. AS UNIDADES MAPEADAS: ASSOCIAÇÕES DE FACIES

São reconhecidas vinti e una associações de facies,
agrupadas conforme o seguinte esquemas nelagranitóides (1 associa
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ção), granitóides a "dois feldspatos" (8 associações), róseos (3

associações), róseo-acinzentados (2 associações), cinzentos (2 as

sociações), granitóides-pórfiros (2 associações) e granitõidos por

firlticos (3 associações). Algumas características principais dcs

tas associações são resumidas na Tabela V; por motivos de ordem

prática, são subdivididas, geograficamente, em associações ao Sul

(I), ao Leste (II) e ao Norte/Nordeste (III) da lente gnãissica de

Joaquim Egidio. A distribuição das diferentes associações é apre-

sentada na Figura 10 (mapa geológico simplificado) e no Anexo I (ma

pa geológico 1: 50.000).

Associações ao Sul da lsnte jnálssica de Joaquim Egidio

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,

róseo-acinzentada I e, em parte, a dos melagranitõides; todas es

tão concentradas de forma preferencial a Leste. Os melagranitõides

dispõem-se como "manchas" localizadas, em maior numero, junto aos

contatos não tectõnicos 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 dot, demais granitóides mostra uma

da seqüência zonada. Os granitóides a "dois feldspatos" rõseos gres

sos III encontram-se rodeados por granitóides da associação rõsea

1; 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 pelos

granitõides da associação rõsea I (ao NM e SH). No caso de ocorrên

cia conjunta de granitóides róseos e a "dois feldspatos", os pri

msiros aparecem como "núcleos" dos últimos. Os granitóides-põrfiroe

da associação I, localizam-se como "núcleos" de variedades rõseas.

Associações ao Leste da lente gnáisslce de Joaquim Egldlo

Domina amplamente nesta região a associação rõsea II,
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composta nas partes centrais e borda Leste (atê pouco ao Norte de

Morungaba) por granitóides a "dois feldspatos" rôseos médios II em

maior proporção; ao Norte e Nordeste, ao longo dos contatos com os

tipos porfiríticos, está a área de predomínio das variedades xóseas

e brancas. Para SW, junto ã lente gnáissica. os granitõides a "dois

feldspatos- cinzentos r margeiam a associação rósea IIf pequena

ocorrência deste tipo 5 também observada ao NW de Morungaba.

Destoante do conjunto acima descrito, ocorre uma pe
quena lente isolada da associação rõseo-acinzentada II, nas proxi-
midades da Fazenda dos Barreiros.

Associações ao Norte e Nordeste da lent* gnalsslca da Joaquí. Egídlo

Nesta região dominam os granitõides porfiriticos e,

em menor escala, os a "dois feldspatos-; subordinadamente ocorrem

grani tóides cin^ntos da associação II, rõseos da associação III e

melagranitõides. As duas associações porfiríticas são rodeadas por

associações a "dois feldspatos- (cinzentos II ao Leste; orienta

dos e Norte ao Nordeste, Norte e Noroeste). Os granitÕides cinzen

tos e os melagranitóides são envolvidos pelos tipos porfiriticos.

Finalmente, os rõseos distribuem-se como "manchas- irregulares.

A associação de granitõides porfiriticos III, que
ocorre ao Oeste e Norte da lente gnáissica, não está totalmente ma
peada e será objeto dô trabalhos futuros.

As tochãò de dique., da associação de põrfiros II,
ocorrem por todo o Complexo, com concentração maior na região Cen
tro-sul. os diques estão preferencialmente orientados segundo N-S
e SW-NE; os maiores encontram-se, com freqüência, em zonas de fa
lhas e/ou fraturas. ~

IV.3. AS RELAÇÕES DE CONTATO DAS ROCHAS GRANITOlDES

IV.3.1. Contatos com o Embasamento

OB contatos dos granitóides com o embasamento são em



Tabela V - Características Gerais das Associações de facfes do Complexo de Morungaba.
CM

o»

Assoc iaciu Facias componentes Forma c ocorrência
superf I c i a i t

Veriacõi»* laterais Outras
caractarf»tic j>

i«.i ir

d « m ç l a u r a n i t õ i j e s

roseo-av i mentada I
(RCI)

«intenta I (CO

• "dois feldspatoi"
cinieiita I (FC •)

•»* lagranl tõ Idos da granu
lições tinas a jr«ii9i ~

facias rõsco-acinxantada
c, subordinadamenta, eln
xenta aosqueada I e rõ~
saa* n«dias

facias clntentas holo-
IftucocrãtIcas finas • nâ
dias; restritamente fa~
cies branca, d«

õ ó

a "dois feldspatas"
rose» i | )

cocrãticas e manchadas ~"

a "dois faldjpatoi" cin-
xancas I a, muito subor-
dinadamantt, a "dois felds
patos" roscas madias I ~

a "dois fvldtpatot" rô-
sea grosseira III a mui
to subord tnadamente , a*
"dois feldsp-ttoi" rosei
groileIra II

como pequenas lemes
por «ezes oriencadas de
forma concorajnte coi
as estruturas '••.$'• imii.
Ocorra prafarencielmcn
te ao S a St ~

ocorra como l<"nt» gros
taira, orientada segu?
do SW-NE, na uortentí
oriental da Serra da A
11ba I a

como l e n t e s I r r x i j u l a -
r a s d i s p o s > as N - i c HU
-SE, O c o r r t n 151 >or-
ras Je Aiibjis J : n i j
bras e su'ior J i no,d jm«n~
te na Serra tios Lopes

formas multo Irregula-
res a como lentts orien
tada* N-S a SW-NE. O "
eorr» a N, Mf, E « SE
desta região. Tar.b^n
c o m o corpos larêllrei

forma al
nha", o r l a n t a s a SB
do N-S . O t j " i ••>*
te cent rjl -ícita
gl ão

em part« aradat 1 vas de
aranultçao, índices de
cor t conteúdo d* glo
mêrulos; am parta dí
vido • processos dã
"comaminacâo" • "hi-
bridismo"

de granulacio, colora
«ào, fndlees da car •
conteúdo «m enclaves
• glomàrtilo». Os ti-
pos ròseos tio Intru-
sivos

em parta gradaiivasde
grtnulacão, (ndicas de
cor e teor em encla-
V<M « glomérulos. Qs
t[pos brancos • ròsaos
tão Intrutivos

de índices da eor.cuan
t Idade de »enõl!to»,eí
c laves , »ch) leren i"
qrju de arientacio que
au^untsni para as ko'-
djv enquanto a granu-
lição geralmente dimj.
nue ~

<n granulacào, tndl-
cet de cor, conteúdo
J« enclaves e grau de
or ientatio

geralmente marginal
as faclet equigra-
nularas. As tecles
fina» estão, e* pe£
te, assobiadas con
o embasamento ("ma-
ta-4!orltos").

estritamente asso-
ciada a* facias cln
lentas ~

predominam as facie»
c I m e n t i s ho Io I «»-
cr it U a i me d i as e *
facles ínosqui>adi l.
Cs(a úIt i ma domina
junto ao contato W.

é, ea> geral , margl •
nal eifcjrelação às fa
eles * r dois felds"
patos" róstaí e ró-
seas, como umo asto
ciacão de contato
com o embasamento

ocupa pos)çia_ e«n-
tr»l em reiaçio às
demais assoclaçães



• "doI»
rô*«a I

» "dolt faldtpatot" <ro-
-. «••> ;rott(ir< I c II, rô
re^ media I) c rotta man
chada ~

« "doll faldtpaioi"
•anchada (Fn)

a "doit fctdtpato't" man-
chada

forma grotteIramente a
nelar. Prtdonvini * Nw",
V a SW da região

lantat frragularat, ga
ralmtnta com tip«ttu~
rat rtduiidat. Ocorrt
dl»tr>bu!d» Irregular-
ment»

ie gran»laçio,IndIee>
dc cor. con t cútlo d« eii
claves e or i*m ação."
Ai var i«d*dt» rotaai
tio, «01 gtrj I , Int ru-
11 vat

at f*el*( a "«oil

g r o u t I rat I < II do
minam ao NU, W a S0
(n* variant* »«iddfl
tal da $arra dot CJB
catt) ; at danalt «So
raitrI tat «o ( a SI.
I, «DI oranda p*rt« ,
marginal i
(ãe rõtaa I

r»»V• rtlaclontda torn
at facial • "dolt
faldtpatot'' r»t*a«
a c i nient a» coma nu
ma facial de c o m a "
to com *>« lagranl lól
dat ~

• "doll laldtpaios"
branca (F«)

<õt«a l

a "<ioi» faldipatot" bran
c»

fjcie» roscai t, rattrl-
tincnie,» "dolt faldtpa-
tos" (rõtaa I • branca)

mi tõ i det -põrf i rot I

i iòlile< -pnr > i'»» II

ocorrt ciktncialnaniu
ao Sul da ragiio, cenu
lantct Itoladat, da o-
rlantaeio rv

ocorr* prtdoaln«nteii>en
t« na parta c tn t ra l com
forma t u b - c i r c u l a r a •
l l p t l c a a a SW. NU •
HI cono l t n t « t l r r a « u -
l a r e t eoncerdantat com
at a t t r u t u r a t g e r a ' t .
Taniban como cor pen t a -
t« I i t « t

come lenta» o r i a m « d a i
N-S a St-NU.Ocorr» m i
par ta t ccn i ra i» « s 5W

como diquat or iant«dot
N-S ou SW-Nt, malt con
eancradot a* roc haI do
•mb«»am«nto, p r i n c i p a l
manta na par t * S da
" I t n t a | n i i t t i c « d a loa
qultn I q l d l o "

at f a t i e i anvulv idat
t i o •!> geral , r« la« l«
i^adat por conta to t
bru«r.ot a I n t r u t l w o t

granu I leão . Indlcaii if
cur a taor am meya-
^ ' • » t » ! n « micrnpaqma
l ô l d a t

y ranu la«ào ,co lora{áo .
nr ientacão r I n d i c a i
lit cor

aitoc larta a -jranl -
tòldat ròtaot COMO
proviv t i t fael«» da
conratn com ««bat*
monto . ~

contti lu» núcleo* da
at toc I tc io FCI. * i
gumat treat da pra-
eomínlo d* t iaot he
lela><0crÁi Icot fo"
ram

am gara I conn I t-ia
nOclaot am qranlrój
dot rátaoi

am o»ra1 ocorrt net
principal» l u m i d*
fraturam «/nu fa-
lha»



Associação f*c!«» componantai

I > - Âu L«Jt« ja Itnf ynâiaaica de Joaquim Sgidio

form» a oeorrinela
tuparfIclalt Variafõat latarait

Outra» ,
caractarfttlea*

rosao-acIntentada
(KC II)

a "doit feldspacos1'
cinxenta I (rcO

essenciaImente a facia*
rõsea-acintentada da gra
nulacão 'In* ~

essencialmente a facial
a "dois feldspatos" cln-

facias a "dois feldspa-
tos" (rõs«a madia II) r£
»e»s c branca* hololaucõ
crãt i cai ~

como lente orlentaiia H-
S, Isolada, na Serra
dai Cabras

forma multo irregular,
também como lames e
corpos tatilItet

lanta multo lrr»jul*r
orlantada tagundo SW-
NCi concordanta com at
«scriiturat garai». Tarn
bim como corpoi latilT
t«f ~

grad»!I vat, da indict»
a cor a contaud» *m »n
clava* ~

gradativas, da granu-
lação, indicas d< cor,
taor am ««nil I to> , an_
cI aval, «hI Iaran 7
grau da orlantac,*o
com a«ea;io a granulii
cia, qua 4iminu«; «7
damali caractarf»tI -
cat acantuaocta nat »£
nai marginal*

gr*nutac,io, Tndlcatda
cor; am alguns locals
os ( i pos rósaoi são lr>
truslvoi not • "dolt
faldspates"; a pasta,
(am dos roitos aos breu
cot i. aparantamantaT
gradat1vi

a, an parta, «arai•
nal i da granltol-
dat a "dolt faldspa
tos" rõtaos a < r

prademlnam 01 Clpot
a "dolt raldtpatot"
rdtaot a ot ritaot.
Alguma* iraai da prj
domínio das primal*
ret • dot branco*
tio dliclmlnadat.Ao
longo dot contatot
som at fàelat perf^
rIt fe »s ocorram aT
»«ncl*lmtnt« ot ró-
saoi a ot brancos

ill • Air Morti- e Sordnat%- da Itnte gniijtiea d* Joaquim tgldio

da Mlujrtn i tõidcs
< )

9 o i d e s porfi
rtticos III (f I I l ) ~

da granulafio fi-
éli

d v e r s a s , incl'Jtiva, da
fae-na s ubord i nada, a Iguns
r^pni eqjigranu1 are»

c o m o paquana* lantai a-
longadas ttgundo as as_
truturat garalt a an"
clavat. Ocorrincla I-
tolada a I

ocorra ao M da "lanta
gnãltilca da Joaquim [
gfdlo" «o NW dot damaiT
porfIrftIcos.Forma não
dafInl da, Tambám co-
mo corpoi tatàlI tat

d* granulacio *
ce de cor

nãc attudadat
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d« granltôides porfi
riticos II (f II) ~

de granitoid** porfl
rfllco» I (P I) ~

a "dol* feldtpato»"
cinzenta It (FC II)

cimenta II <C II)

a "doi* teldspato*"
orientada (>0)

a "doii ftldipato»"
Horta (FN)

ròsea III (R M l )

facie» porflrítlca
tada I

fecjes porflrítlca «lael-
;a a Incipientemente o*
Dentada

a "doll feldtpato*" eln-
xanta I I

e»»oncielm*nt* facie» tin
zenta hotoleucocritIca
•adia

a "dois feld»pato»"orlen
tadoi a. reitrltamenteT
tipo» porflrítico»

a "dois faldtpato»11 No£
t« a, de toma «gbordl"
n*ti«, tlpoi rôsaot Man»
cfcadoi

faclat rôtaa» d* granuU
çõas finas a nãdlat

co m o ler. te ç r o s s e i i í . o
r l e n t a d t ~
e W-C

como Itnta gro»»«ii» o
riantad* tigundo Su-NÍ"
Tantbãin como corpo» tt*
tillte»

co m o l i n t i g r o i i i l r t o
riantada tagundo SW -Nt
Oeorra • SC dot tIpo»
porfi rfticot

COMO l«nt« irr«$ular,o
riantada t«gundo SW-Nt
a W-l

ocorre « H W do»
porfi rõ ><)*%

t i pot

Irregular, »p*rtniemen
ta dltposiA itgundo SÍ
-NI a V - E . ?(.O'rr t MU
do» tIpoi porfIr 11Ico»

•corrâncla» >ubclrc«ila
ra* a allptlca» peque"
na», prInclpeInenia a
NW do» tipo» porfirltj,
co*. Tambãm corpo» »í
tillte»

»pa rentemen te gredatj,
vi» de coloração, gr£
nulecio, índice» de
cor, conteúdo d* *enj
lltoi, ihl ieren.enele,
vai a daniidada e te*
nanho de» megacrl»tal»

aparentemente
vai de colorec
dice» de cor, granule
fio, conteúdo de «enj
llto» e ichl leren, en-
clave» e no tamanho a
den«ld«de dotmegaeri^
tal». A granwlacie e
o tamanho dotmagecrl».
tal* diminuem eu dlrj
cio de» contato» (C)

Indica» de cor e con-
teúdo em xenjlI to»,en
clava» e ichlleren

coloração, «ranulacão

grau dt orianracao

ettencIaImente granu»
lacão a Indica» de cor.
0» tIpo» róieo» tão
Intru»!voe

granulacão •
da cor

Indica»

e t t r i t t n a n t a r e l a -
c i o n a d a â» a i t o c i a -
f õ e t » I o fC I I

nSo totalmente ma-
peada»; o» contato»
W a NW nio e»teo da
f Inldo»

attrliamanta rala-
clonada a» e n o c l » -
cia» fl. Pll

• rodeada pelo» gra
nltólde» porfirTtl"
ce*

nio atti totalmente
mapeada

nio a«tj tetaimeme
mapeada) i uma a»-
toclacão de contato
COM o emeetamento a«
N do Complexo

è Inirutlva ne» gra
nltoldei a "dei?
faldipato»" e porfi
r 11 >ce»
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parte te.ctSn4.coi, em parte nao-te.ct5nic.oi. Os primeiros, «ais

regulares, são geralmente zonas de cisalhamento com rejeitos horii

I zontais predominantes. Os de segundo tipo são muito irregulares,ob

| scrvando-se interdigitaçóes, ocorrências de corpos qranitõides "sa

tõlites" nas encaixantes, migmatitos marginais e abundância ãe xe

nõlitos nas roctias granitóides.

I7.Í.1.1. Contatos Tectômcos

São predominantemente tectônicos (Figura 10, Anexo

I) os contatos ocidentais, os setentrionais e boa parte dos orien

tais ao Norte do rio Atibaia.

Grande parte dos contatos ocidentais ê constituída

por extensa faixa de rochas cataclásticas e railoníticas, com espe£

suras variáveis ̂ ftitre l e i km. Um exame mais detalhado mostra que

esta faixa é composta por conjuntos de planos de cisalhamento sub

paralelos, por vezes anostomosaãos, que alternam-se com áreas len

ticulares, alongadas, nas quais predomina» rochas pouco tectoniza

das. Ao longo da estrada Itatiba-Valinhos, observam-se rochas gra

nitóides 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, "flascr-gnaisses", milonito-gnaisses (ou xis

tos) c milonitos. Estágios extremos estão representados por ro

chás de aspecto pseudo-taquilltico, de colorações cinzento-esverdea

das, encontradas, por exemplo, nas imediações da Fazenda Espirito

Santo.

Ao Sul do rio Atibaia, esta faixa possui direção apro

ximada N-S, com mergulhos variáveis entre 55° e 90°, geralmente

para W. As estrias de atrito, medidas principalmente em rochas gra

nitóides, mostram atitudes sub-horizentais, com leve caimento mais

freqüente para Sul; aparentemente predominam os movimentos levógi^

ros. Ao Norte do citado iio, e na região Sul (nas áreas mais afãs

tadas do contato com os granitoldes), as faixas railoníticas têm dî

reções preferenciais N-NNE. Rochas intensamente fraturadas do enba

samento e do Complexo Intrusivo encontram-se expostas ao longo da
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estrada,Horungaba-Souzas (ver também Wernick, 1972 b, p. 41-42).

Os contatai oKizfitai.6, por sua vez, apresentam ora

direções KS (entre o rio Atibaia e a cidade de Horungaba), ora di.

reções N-NNE (mais ao Norte desta cidade): os mergulhos são sub-ver

ticais. Os contato* t>itc.ntiUonajLi têm direções preferenciais N-s,

SW-NE e SSE-NNN (Figura 10, Anexo I). «%

Como regra geral, nestas zonas de fraturamento ocor

rem abundantes veios de quartzo, mostrando espessuras decimétricas

ou até métricas e extensões da ordem de centenas até milhares de

metros. Alguns dos diques de granitõides-põrfiros também estão Io

calizados ao longo destas zonas de debilidade.

IV.3.1.2. Contatos Não-Tectônicos

Pertencem a esta categoria a mtior parte dos conta

tos S, SE, E (ao Sul do rio Atibaia) , os com a lente yciáissica <ie

Joaquim Egídio, os ao W de Horungaba e, em parle, os localizados

ao N, NE e E (ao Norte de Horungaba; Figura 10, Anexo I).

Na maior parte das exposições observadas, não exis

tem dúvidas quanto ao caráter nitidamente infruMivo da maioria das

rochas granitõides (e.g.. Figuras 12 e 13). Em geral, as estrutu

ras observadas indicam que os granitóides se colocaram como magmas

xttiU.ivame.iUe. môvtlò, com manifestações localizadas de estruturas

internas de fluxo, possíveis bordas refriadas de granulação mais

fina e migmatização esporádica de rochas metamórficas encaixantes;

freqüentemente são observados granitoldes com xenõlitos angulosos.

Mais complicado é o caso dos melagranitoldes, não se

observando quaisquer relações de contato destes com o embasamento.

A falta de bons afloramentos faz, inclusive, com que a associação

de me lagranitoldes seja apenas mapeada como uma unidade inferida.

Na região ao Sul do Complexo, nas proximidades dos contatos entro

os granitóides e o embasamento, notam-se rochas escuras, finas, de

aspecto diorítico, incluídas como "boudins" em rochas gnáissicas,

feição também observada mais ao Sul (J.M.V. Coutinho, comunicação
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• • •

r.i 11. Contato i-utto yranitóiUe porf ir l t ico maciço la) e grani
bianco (bl . CU:;cfvar veio ap l í t i co (c) que coita fa) e é co£

tudo por 'b>. Af lof.uuuiitu 97 (proximidades do rio Jagu>>ri) .

Pi^ura 12. Cena 4* contate lntnicivo «ntra granltóidc rõ««o hololau
coc í i t i co • o mbasameuto íblotita+anflbôllo gnaioBe l i s tado) . Ob
•«rvar fcjtrutura <>9«i*tític^. Prcxlnidadtts do aílorenento 26 (p«rlr«ii
ra alvündonada, p-iila Io xlu
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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, eny^ >adas por fenômenos magma
ticos posteriores, sendo, portanto, anteriores à colocação dos de
mais granitoldes.

Embora também não tenham sido observados contatos en
tre os granitóides cinzentos e o embasamento, suas características
estruturais pera'«-em identificá-los como rochas intrusivas.

Corpos satélites

Os corpos satélites são muito freqüentes, particular
mente nas proximidades dos contatos intrusivos. são de forma arre
dondada a ellptica, com dimensões de poucos até centenas de metros.
Os corpos principais mapeados estão distribuídos nos contatos E (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 ooor
rências menores tiveram a sua posição apenas assinalada no mapa
geológico (Figua 10, Anexo X).

Do ponto de vista estrutural, são ora cofipoi i&ola
dos (e.g., nas proximidades dos contatos M do Complexo), ora meras
apÕtíte.* de corpos maiores (como nos contatos E, nas imediações
da rodovia SP-65), ou ainda bloco A dulocadoi tectonicamente (como
no contato H, também nas imediações da SP-65).

marginais

Ocorrem como faixas marginais às intrusivas equigra-
nulares, com espessuras que variam desde alguns até dezenas de me
tros. são encontrados (ver Anexo I) 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 Egidio e ao longo
de alguns contatos ao Sul do Complexo. Não foram observadas zonas
migmatíticas associadas às facies porfiriticas.

São principalmente rochas de paleossoma gnáissico (de
estruturas listada* ou bandadas) • J M O M O M granltico injetado,
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j

sempre muito semelhante à rocha granitôide presente na tona de con
tato estudada; suas estruturas (e.g.. Figuras 12 e 14) são estromã
tlticas e agmatlticas (Mehnert, 1971, Figura Ia). Em vários aflora
meatos ê observada continuidade entre rocha granitôide e veios neos
somáticos. "~

A guisa de comparação, vale a pena salientar que os
migmatitos relacionados aos granitôides róseos apresentam os conta
tos paleossoma/neossoma bruscos e retilineos; as estruturas agmatí-
ticas e estromatíticas são igualmente freqüentes. Já os migmati
tos associados aos granitôides a -dois feldspatos" (particularmen-
te os do tipo cimento I) apresentam predominância da estrutura es
tromatltica e o neossoma é mais lenticular, ondulado e descontínuo;
em alguns locais, os contatos paleossoma/neossoma são mais difusos,
com ocorrência frequent.! de agregados irregulares biotíticos.

Xcmnlitut;

São encontrados em diversos granitôides e a sua dis
tribuição, apesar de variável, mostra que são sempre mais abundan
tes nas imediações dos contatos intrusivos, onde podem ocorrer cõ
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 xenÔlitos são muito variadas, desde
centimêtricas a, mais raramente, matrices; as formas são angulosas
a pouco arredondadas e sao observados sinais de reação marginal.Pe
trograficamente,predominam rochas gnãissicas (listadas, bandadasT
tipo "augen" e t c ) , milonito-gnaisses e granitôides porfirlticos
do embasamento; subordinadamente aparecem anfibolitos e gonditos.

Os xenÔlitos presentes nas fades rõseas e brancas
mostram escassas evidências macroscópicas de reação e são angulo
sos. Nos xenólitos encontrados ea variedades porfirlticas e a "dois
feldspatos" cinzentos I e II, a assimilação é variávelt observam-
se desde os mais angulosos, con contatos bruscos, até os que são,
ew parte, digerido» pela massa granítica, interpretação sustentada
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Figura 13. Zona de contato mtruaivo de granitóide rorfirítico <t>
com o embasamento (btotita+anfibólio çnsissas listadosi; Ic) »veios
de quartzo; (a) •= solo. Afloramento 280 (ao Nt ãâ Joaquim Egíriio) .

14, MlgHBtlto com estrutura ««tromatítica, marginal h grarU

r6»«o h>lol«ueooritleo. Proxiiaidad»» 4o aíloraiwnto 26 (p«

dralra abandonada, parto do rio Jaguari).
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í̂ ls. o-orrir.=ia de peq-er.is concentrações 'restlticas' de rãnerais

raáficos, ainda con estruturas xistosas, nos granitoides e pela fre

| qfiente associação dos xenôlitos com enclaves alongados e schlieren".

| Aguns xenólitos maiores são isolados da rocha hospedeira por um ní

tido envoltório, de espessuras milimétricas, censtituido predomi
| nantemente por feldspato pot&ssico (e.g., Figura 15).

| "» TOPa geológico (Anexo I), são destacadas algumas
I das principais áreas de concentração de xenõlitos (ver também Vier

J nick, 1972 b), que indicam proximidade imediata (lateral ou verti
| cal) do embasamento.
t

IV.3.2. Contatos entre os Granitoldes

^determinação das relações de contato entre as fa

cies mapeadas do Complexo Intrusivo de Morungaba, é da maior impor

tânoia para a definição dos principais toipo* e da sua ò tqlinda

dz colocação. Os contatos são tanto tectonicos como não tectôni

cos, os últimos podendo ser bxuicoi ou gJiadacionaU.

GranitdldBB equlgranulareo e inequlgranulares

Os contatos entre estes dois grupos são em parte in

trusivos, em parte.tectonicos. Na porção Centro-Leste do Complexo?

os contatos tectonicos predominam ao longo do vale do córrego São

Bento e compreendem zonas de cisalhament- de direções NNE e rejei

tos horizontais. Nos afloramentos com contatos intrusivos expos'

tos, verifica-se sempre que os granitôides equigranulares são pos

teriores (e.g., Piguras 13. e 16), contendo, com freqüência, xenóll

tos angulosos dos tipos inequigranulares ; em alguns locais, ei

truturas de fluxo imediatamente junto ao contato. Oe contatos in

trusivos são sempre bruscos e retiHneos e, nos pontos observados?

possuem atitudes com mergulhos moderados a sub-verticais.

Ma porção H-W mapeada, faltam afloramentos que evi

denciem, de forma inequívoca, M r.lações de idade. Os granitôides

inequigranulares são claramente posteriores aos melegranitoides, e
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Figura 15. Contato de oranitôíde potfirltico fgnaisse porfirobjjs-

tieo") do cabaSiunento (h) com granitóide a "dois fcldspatos" cinzen

to I (a). Observar xenólito de (b), e zona margtn.-jl u; íeldsjMtn

potãssieo (c) nc contato entre (a) c <b). Proxinm, íoç do contato

E (SP-65).

Pl9«ar« li. X«n61ito* "duplo»" i unolito d* »«l«granitóld« diorltlco
fine (b) m granitoid* porfIrítico maciço (a); «rabos s«o «nvolvidos
por granitoid* branco (e). Af leramnto 97 (proximidade* do rio .ia
«««ri).
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anteriores aos tipos a "dois feldspatos* Marte e is variedades r6

seast a maior pas&e dos seus contatos com a facias a "dois feldspa

tos" orientada ê de natureza tectôoica, com direções MB. Mio são

observadas relações de contate entre os tipos inequigranulares e

os granitõldes das associações cinzenta II e a "dois feldspatos*

cinzenta II.

Granitoldas inequlgranularos

Não fora» determinadas, por falta de afloramentos,as

relações de idade entre as diversas associações de granitõldes por

firíticos. Algumas observações isoladas (e.g., variações gradatî

vas na petrografia, textura e estrutura) sugerem, entretanto, que

alguns dos contatos são gradacionais.

Branitóides sqnigrantilores

As melhores exposições das relações de contato entre

as variedades eiuigranulares, ao Sul da lente gnáissica de Joaquim

Egldio, podem ser observadas ao longo da rodovia SP-65. Os aflora

mentos visitados indicam claramente que as variedades a "dois felds

patos" leucocráticas são mais antigas que as hololeucocráticas; es

tas, por sua vez, precedem as variedades brancas; os tipos mais jo

vens são os róseos apllticos e os granitoldes pórfiros. As varieda

t des cinzentas estão colocadas entre as rochas mais antigas desta

parte do Complexo Intrusivo, e são comumente invadidas por grani

toldes a "doit feldspatos", rÕseoe e brancos; são precedidas ape

nas por alguns melagranitoides.

Entre as principais relações observadas, merecem des

taque as seguintes (para localização dos pontos, ver Anexo I):

1. Na rodovia SP-65 {ponto 12) s nas proximidades da Fazenda Vista

Linda {ponto 353), granitdides a "dois feldspatos" invadem e,

em parte, assimilam melagranitoides de granulação fina, COR afi

nidades dioríticas. Nas zonas de contato destacam-se faixas dj

ciiaetrica* a métricas onde ocorrem variedades de aslagranttfiidss
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"híbridos"» caracterizados, entre outros aspectos» pela presen

ça de glomérulos aificos.

2. Ainda no ponto 55}, nas zonas intermediárias entre as varieda
des a "dois feldspatos" e os melagranitoldes finos, podem ser
identificadas "manchas" irregulares, geralmente centimétricas a
deeimétricas, de melagranitõldes de granulação grosseira (Figu
ra 17).

3. Nas proximidades do rio Jaguar!, melagranitóides finos são en
globados por variedades equigranulares (brancas) a inequigranu
lares (porfirlticos maciços); os seus contatos com as rochas
equigranulares 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 dioriti,
co-tonallticas 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 powjfcr* 11 13),
granitóides a "dois feldspatos" cinzentos englobam, e cortara,va
riedades cinzentas finas a médias, portadoras de glomérulos má
ficos e enclaves microgranulares escuros (variedades mosqueadas
de granulação média I e fina); no ponto 13, melagranitóides
constituem enclaves e aparentes diques "sin-plutõnicos".

6. Ainda nas proximidades da rodovia EP-65 (junto ao contato E do
Complexo), granitóides a "dois feldspatos" cinzentos e róseos
parecem invadir granitóides cinzentos com muscovita, que, em ai.
guns locais, ocorrem como xenõlitos em granitóides a "dois felds

| patos" rõseos (e.g., nas cercanias do ponto 175, ver Figura 19).

7. Na mesma rodovia, já na altura do ponto 14,os granitóides a
"dois feldspatos" são invadidos por variedades róseas de granu
lação fina; neste afloramento, os granltóides róseos contêm es
truturas "ovoidais" decinétricas da um granitoids roseo também
de granulação fina, rico em blotita (Figura 20).

8. Os granitoldas brancos associados aos cinzentos da Serra de hti
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Figura 17. Zona de contato entre ijranitôide a "dois feldspatos" cin
itnto I(c) f Biela<jranitõide diotltico fino(a) ; observar manchas ir
cugularua de mtlayrui.ilóides mis grosseiros (b) , interpretados co
mo produto de reação ác (a) com (c). Afloramento 353 (contato C,
perto .:-• via Itatiba-Valinhos) .

Figura 19. Enclave microgranular escuro (dloríti^o) tm gr^nítóidu
cinzento com Moscovita, rioo tm glomórolo» miíico» com biotita. C«r
cani«s de «Moraawnto 172

i
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Figura 19. Contato de granitoid* a "dois íeldspatos* róseo ib> com

granitóide cinzento com imiscovita de granulação fina (a). Observar

que Cbl é o invasor. Proximidades do afloraaento 175 !serra de Ati

baia).

20. Contato entre «ranlt6id«s T O M O » tf* «ranulação fina. o

tipo nololeucoeratleo (I» * posterior «o leuceciítico (a). Proxlmi-

4o aflorawnto 14 (BP-6S).
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baia invadem e assimilam parcialmente rochas dioritlcas de gra

r.uiação fina, que ocorrem, em parte, como enclaves microgranulã

res escuros (as vezes, como -enxames», e.g.. Figura 4); nas xõ

nas de contato entre as duas facies desenvolvem-se frequentemen

te granitôides cinzentos de aspecto híbrido, com ou sen muscovi

ta (e.g.. Figura 6). "~

9. os granitôides a -dois feldspatos- manchados ocorre» em geral

nas zonas de contato de variedades cinzenta, mffwiywadas leuco

crãticas e melagranitâides de granulação fina com granitôides ã

"dois feldspatos» cinzentos ou roseos; os seus contatos com os

granitôides a "dois feldspatos- cinzento, ou roseos são brus-

cos (e.g.. Figura 22).

10. os tipos a "Íbis feldspatos- roseos médios e grossos mostram

um enriquecimento en máficos nas regiões mais próximas aos con

tatos com o embasamento (como a SB do Complexo ou nas proximidl

des da rodovia SP-65, junto ao contato ocidental)s paralelamen-

te, acentua-se o contraste de cor entre os feldspatos, diminuin

I do a granulação e o teor em quartzo; configura-se, então, passl

| gem gradativa (?) para os granitôides a "dois feldspatos" cin

I zentos I. "~

I 11. Com freqüência (como na Fazenda Santa Maria e na estrada Itati-

j ba-valinhos, junto ao contato oriental), variedades róseas apa

j recém como "núcleos- ou "manchas* dentro de áreas de predomínio

| de variedades a "dois feldspatos- (cf. Anexo I), não são obser-
\ vados contatos diretos.

| 12. Não são observados contatos diretos entre as diversas facies rô
! seas que afloram na Serra das Cabras. ~*

| 13. Na antiga Pedreira Regiolar ipento $U e pioUnúdadtt), as rela

| ções observadas indicam a seguinte seqüência de colocação (do

l mais antigo para o «ai» novo)? granitôides a »dois feldspat&s*

• roseos grossos II, granitôides roseos de granulação media, gra
I nitôldei-pórfiros I. ""

14. Ka antiga Pedreira São JerÔnimo {ponto U5 e pM.oxim4.dadt*), as

relações permitem verificar que os granitoides~pÒrfiros I mel*
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ricos em biotita são mais antigos que os pôrfiros com me.»os m
nerais nãficos escuros, que, por sua vez, sã-i mais ricos em pe£
na toldes; ambos são posteriores aos granitoldes rõseos pxesen
tes nas redondezas.

15. OB g.-aiiitõides-pôrfiros II, que ocorres como rochas de dique,
são posteriores aos granitoldes róseos de granulação média, ho
loleucocrãticos; no campo, ocorres eu geral associados ã zonas
de falhas e/ou fraturas, são desconhecidas suas relações com os
grani tõides-põrfiros I.

16. Contatos tectônicos entre os granitóides são raros. Ressaltaa-
se os de direção H-S, que na parte S do Complexo, colocas em
contato a associação rõsea I C O M as variedades a "dois feldspa

; tos" rõsea grossa III por um lado, e con os tipos cinzentos,
por outro (Figura 10, Anexo I).

IV.3.2.1. A Seqüência de Colocação dos Granitóides

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 melagranitoldes finos, de composição diorítica a quart
zo-diorítica, nitidamente anteriores aos granit&ides equigranulares
• inequigranulares (item IV.3.2., observações 1, 2, 3, 4 e 8), em
grande parte relacionados ao embasamento. Algumas observações su
gerem também magmatismo básico-intermediario contemporâneo (obser-
vações 4,5e 8), "«in-intrusivo".

Ao Sul da. ttntz gníUtía* dt Joaquim EgZdio, os gra
nitoldes mais antigos são, provavelmente, o conjunto de facies cin
zsntas • rõseo- acinsfcntadas (e melagranitóides ?)> u associação
cinzenta, por sua vex, as facies leucocràticas (de granulação fina
e mosqueada I te granulação média) são aparentemente precoces, Se
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guem os grani toldes a "dois feldspatos" e a maior (?) parte dos «ela
granitóides de granulação média a grossa* en parte "híbridos* (ob
servações 1, 2, 5, 6 e 9), e, depois, os granitóides róseos e bran
cos (observações 7 e 13). Os granitSides-pórfiros I sâo nanifesta
ções derradeiras (observações 7, 11 e 13). As variedades & "dois
feldspatos" mais a&ficas são «ais ou menos contemporâneas ãs fades
cinzentas mosqueadas leucocráticas (observação 5). Os granitõides-
pórfiros I e II são considerados de diferentes idade; os primeiros
ocorrem como lentes associadas a granitôides rõseos, enquanto os
demais, por aparecerem como diques em geral relacionados ã zonas
de falhas e/ou fraturas, sâo possivelmente posteriores. Aplitos e
pegmatítos estão diretamente associados aos granitóides hospedei
ros, dos quais representam frações póstumas diferenciadas.

A tendência geral nesta parte do Complexo é 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
des a "dois feldspatos" e rõseos), com facies iniciais mais ricas
em minerais máficos e finais com maior abundância em quartzo.

Ao Saí e Sudztte. deu iocha.4 <Lnzquig\anuta\iA mapea
das, as observações indicam que os tipos porfirlticos antecedem os
tipos equigranulares rõsaos e brancos; entretanto, ê, por enquanto,
impossível estabelecer correlações com os granitóides a "dois felds
patos" que ocorrem mais ao Sul. Supõe-se que os tipos porfirlticos
Hcjam mais antigos, por serem petrograficamente menos "evoluídos"
(ver características petrogrãficas e estruturais, Tabela IV e Capí^
tulo V).

Nas pa.tUe.4 Huite, e )toH.it*ti do Complixo, as rochas
porfirlticas são mais antigas que as a "dois feldspatos" Norte e
rõseas, supondo-se também que sejam mais antigas que as facies cij»
zenta e a "dois feldspatos" orientada. Algumas observações petro-
gr&fica» e estruturais sugerem que os yranitoldes porfirlticos e
os a "dois feldspatos" cinzento* XI são contemporâneos (e.g., va
riações gradativas (?) de características estruturais e petrográfi
cas).
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Et» principio, não Í possível correlacionar, por fal-
ta de continuidade geográfica, os granitõides meridionais e os se
tentrionais; semelhanças geológicas e petrográficas sugerem, entre
tanto, que as fades homônimas são parcial ou totalmente eqüivaleu
tes, tanto em termos de colocação relativa, como de história evolu
tiva. Apenas os tipos a "dois feldspatos" Norte e orientados não
podem, aparentemente, ser correlacionados com os granitoldes a
"dois feldspatos* das outras regiões do Complexo (ver Tabela IV e
Capitulo 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 principais va
les, atingindo extensões da ordem de centenas a milhares de metros
e espessuras de dezenas a centenas (raramente milhares) de metros.

A mais importante destas intercalações 6 a lente
gnássica de Joaquim Egldio (Nernick, 1972 b) que, na parte Centro
Oeste do Complexo, separa as rochas intrusivas predominantemente
equigranulares (ao Sul), das inequigranulares (ao Morte). Esta
"lente" dispõe-se grosseiramente segundo E~W, con uma extensão apro
ximada de 12,0 Ha, e largura média de 3,0 km. Outras intercalações
de dimensões consideráveis são também observadas ao SE, nas proxi-
midades da Fazenda Vista Linde, nas cercanias da Fazenda dos Bar
reiros e ao longo da rodovia SP-65. Ao Nordeste do Complexo, áreas
com predomínio de granitõides porflrlticos e a "dois feldspatos"
cinzentos XI mostram também freqüentes intercalações alongadas de
embasamento. Lentes menores, geralmsnte com dimensões decamétricas,
são observadas em diversos locais, particularmente ao longo das ro
dovias SP-65 e SP-360.

Em termos lltológlcos, as Intercalates são predomi
nantemente rochas gnáissica* e, mais raramente, granite* ides porfi
riticos mais antigos. Segue uma breve descrição dos principais ti
pos lito-estruturais observadosi
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1. biotita+anfibólio gnaisses fitados • listados, cuja foliação,
de transposição, caracter!xa-se pela alternância de leitos mktt
cos sub-miliaStricos a milimétricos, cosi outros, claros, de es
pessuras em geral valores, compostos por material quartzo-felds
pâtico. Apresentam, amiude, dobras intrafoliais (e.g.. Figura
23) e, em alguns locais, texturas "flaser". Podem conter inter
calaçÕes decimétricas de quartzitos.

2. gnaisses bandados, com bandanento centiroétrico a decimétricô,ca
racterizado pela alternância de bandas quartzo-feldspâticas mais
claras, em geral hololeucocrâticas, com bandas mais escuras, de
biotita+anfibólio gnaisses. Nestas rochas são muito freqüentes
intercalações de gonditos, anfibolitos e quartzitos, con dimen
soes e espessuras muito variáveis.

3. milonito-gnaisses, que apresentam biotita como máfico principal
ou único; são hololeucocráticos a leucocráticos e mostram folia
ção cataclástica muito marcada.

4. gnaisses "anatexiticos", de aspecto recristalizado e foliação
pobre. São hololeucocráticos a leucocráticos e caracterizam-se
por apresentar glomérulos máficos milimétricos com biotita+gra-
nada. São muito restritos em area e ocorrem apenas nas cerca
nias dos contatos entre os granitóides a "dois feldspatos" e as
rochas do embasamento na lente gnáissica de Joaquim Egidio.

5. rochas granitõides maciças ou foliadas, de coloração cinzenta e
textura porfirítica. A matriz, leuco a meBocrãtica, tem granula

j ção fina a média e apresenta biotita (+ anfibólio), feldspatos
| e quartzo. Os megacristais (geralmente feldspato potãssico) são
| esbranquiçados a rosados, em geral sub-retangulares, e têm di
I mensões entre 1,0 e 6,0 cm; estão distribuídos de forma caótica
| ou pouco orientada. Estas rochas ocorrem principalmente ao Su

deste, Sudoeste, Lesta • Oaste da região de domínio das intrus.1
vas equigranularas.

Algumas das intercalações gniissicas mosJ^ain, ainda,
da msta-dloritos (of, melagranitóides) • rochas msta-bisi-

CRU • meta-ultrabásieas (?) d« dimensões osntimétricss a mttricas.
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Figura 22. Contato brusco antr« granitôide a "dois feldspatos" ró
Sfco (a) e manchado 0>). Afloramento 208 (contato E, perto d* via
Itdtiba-Valinhos).

figura 23. Blotita+anfibóllo çnslsse len parte mignatíticoi con ««
t rut ura* d* tran»posi«i'10- Observar le i tos quartzo-foldspátlcos (sn
branco) dahrados int) oújliariocnve. íioxintldactes dc> ponto 26
ra abandonada, pci u. .t . no Jayuarí).
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IV.5. TBCTflNXCA RÚPTIL: FRATURAS E FALHAS

O Complexo de Norungaba e regiões adjacentes encon-

tram-se intensamente tectonizadoe.

Vários aspectos da tectônica rúptil que afetou a re

gião são discutidos por WernivJt (1972 b); no presente trabalho, fo

ram mapeadas apenas as principais estruturas que, de alguma forma,

influem no posicionamento dos granitõides e os delimitam junto ãs

rochas encaixantes.

As direções predominantes de f raturamento e/ou cisa

lhamento são N-S, NMB-NE, MMW tWf • w-Et faixas orientadas segundo

N-S e NHB-NB são, porém, largamente predominantes e atingem, por

vezes, extensões de muitos quilômetros» com espessuras que chegam

a centenas (ou ate milhares) de metros. Nas zonas de falha prevale

cem movimentos sub-horizontais (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 it ai., 1980; Hasut et ai,,

1983). Falhas de gravidade, com rejeitos aparentemente pequenos,são

mais raras (cf. Wernick, 1972 b).

Aa zonas de fraturas ou falhas de maior expressão sio

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), sío observadas estruturas de "box

-work", coat fragmentos de rochas granitóides circundados por veios

de quartzo, localmente de aspecto leitoso; alguns veios contêm mi

nerais opacos (em geral hematita). Outros veios de quartzo, de es

pessuras milimétricas a centimitrioas (e.g., em fraturas de grani-

tõides róseos hololeucocr&ticos e granitõiâes-põrfiros I) mostram

estruturas em pente, geradas por movimentos (locais ?) de disten

sio.

Os granitóides-põrf iros II encontram-se sempre asso-

ciados a zonas de fraturas (cf. Anexo I); localmente foram afeta*

dos por esforços tectônicos posteriores ã sua colocação (ver tara
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As principais fraturas e falhas são posteriores ã in
trusão das rochas granitoldes do Complexo; aparentemente, precedem
à colocação dos granitóides-pôrfiros IX. Porém, parte dos fenôme
nos cataclásticos que afetam as rochas Mapeadas deveu ser também
atribuídos & "tectônica moderna", possivelmente condicionada por
direções estruturais mais antigas (Almeida, 19641 Heroic*, 1967,
1972 b), que tem deformado a região Nordeste do Estado de São Pau
Io posteriormente ao estabelecimento da Superfície das Cristas Me
dias, de idade neocênica (De Mar tonne, 1948). Segundo Ntemidc (1972b),
podem ser distintas zonas de fraturas e/ou falhas de diferentes ida
de»; as mais antigas (cambrianas, cf. Capitulo VII) seriam diferen
ciadas das modernas pela presença mais tlpida de veios de quartzo.



CAPITULO V

PETROGRAFIA DA> FACIES GRANITCIDES

Neste Capítulo» § descrita a petrografia microscopy
ca das facias granitóides mapeada» do Complexo da- Morungaba, na se
guinte ordemt melagranitôides, granitâides a "dois feldspatos", rõ
seos e brancos, cinzentos, r6seo-acin*entado8, granitóides-pórfixos
e granitóides porfirlticos, juntamente com os enclaves contidos,
guando presentes. As observações detalham sobretudo mineralogia,tex
tura, composição modal e seqüência de cristalização. São adiciona
dos dados de quimismo mineral (feldspatos).

V.l. MELAGRANITOlDES

Incluem-se neste grupo rochas com granulações varia
das e Índices de cor superioras a 10. Ao mÁ.cxoicõpío pitKogiãiico,
são individualizadas cinco variadadas. Quatro são de granulaçao fi
na a média) duas delas (a primeira 0 a segunda variedades) apresen

| tan índices de cor mais «lavados « composição modal diorítica,quart
I zo-diorítica • quartzo-monzodiorítiea (Tabela VI, Figura 24) e djL
I ferem entra si pala textura. As outras duas (tercalra a quarta)têm
I Índices de cor menores e composição granodiorltica a granitica. A
1 quinta é de granulaçao mais grossa.
I .
{ A pKimtiia va.\ltdaát, apresenta texturas incipiente

mente metomorficas, granoblásticas# porém dominam as texturas mag
míticas hipldionórficas; em algumas liminas, observam-se texturas
orientadas (fluxo?). A trama f earacterixada pela disposição caóti
ca ou orientada de plagioclaslo rlpiforme; os demais minerais são,
em geral intersticlais. Clomírulos (1,0 - 2,0 mm) com anfibôlio
são observados ocasionalmente*
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O plagiocláaio (0,5 - 1,5 mm) é idiomórfico, con ge
minações segundo leis de Albita, Carlbad e Pericllnio. Apresenta to
neamento composicional concêntrico normal ou oscilatorio complexo;
mais raramente parece ser de tipo setorial (doaiinloa senados «ais
irregulares, efeito metamórfico ?). Os núcleos dos cristais são
de andesina, .Is veses labradorita sÔdica, e as bordas de oligoclâ
sio cálcico a andesina sõdica (Pigura 35). Os grãos incluem titani
ta, opacos, apatita e algum anfibôlio e biotita, especialmente nas
bordas. Nos contatos com feldspato potassico desenvolvem diadnutas
nurmequitas e/ou bordas alblticas; "antipertitas" (pequenas man
chás de feldspato potassico dentro do plagioclásio) são raras. A
alteração é incipiente.

Quartzo (0,3 - 0,5 mm) e feldspato potassico ( <0,4
mm) são xenomõrficos e intersticiais. O primeiro é límpido, com le
ve extinção ondulante, contatos poligonais e inclui apatita; o se
gundo mostra geminação difusa do microcllnio e poucas pertitãs em
veios e filmes diminutos. A composição global das pertitas varia no
intervalo Org4 (Ab+An)^- Or95(Ab+An)05 (com An « 1,0) e a do hospe
deiro entre Or92(Ab+An)Q8 e Or9a(Ab+An)02 (com An < 1,0) (Figura 35).

0 anfibôlio (0,3 - 06 mm) é do grupo de hornblenda,
com fórmula pleocróica verde-oliva (Z), amarelo-esverdeado (Y) e
incolor a amarei» pálido (X); z A c - 17°-22°. E subidiomôrfico a
idioroõrfico e pode apresentar geminação simples e zoneamento seto
rial. Ocorre isolado, em grupos com os outros mâficos ou em glomé
rulos monominerãlicoB, 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), coro pleocroismo em tonali-
dades esverdeadas, é, em geral, o mãfico dominante. Subidiomôrfica,
de hábito placõide, ocorre isolada ou em grupos intersticiais jun
to aos demais máficos. Inclui, amiúde, titanita, opacos e apatita;
ocasionalmente hornblenda, alanlta (?) e zírcão, os dois últimos
denunciados por halos pleocróicos. Mostra poucos ou nenhum sinal
de deformação.

Bntr« os acessórios, titanita o o principal, cc* di
mensões entre 0,4 f 0,6 M , idiomÓrfica de hábito navioular, oom
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gaiinação pollsslntêtica e inclusões de opacos e apetita. Os opa-
cos ( < 0,3 M B ) , idiomôrficos, coapreendeia titano magnetita ou
aagnetita titanlfera, algum ilmetita (por vestes com bordas de mag
netita) e esporádica pirita diminuta. Apatita ( t 0,3 n ) é idio
mõrfica, de habito prismático dominante. Manila (0,3 - 0,6 mm),
idiomõrfica, apresenta geminação sinples, forte zoneamento concên
tricô e inclui opacos e apatita. Zircão, diminuto, é muito raro.Os
acessórios ocorrem isolados, em pequenos grupos de três a quatro
indivíduos da mesma espécie (opacos, apatita), ou em grupos asso
ciados â hornblenda e biotita.

Como minerais de alteração, foram detectatos epidoto,
carbonato, clorita e sericita, os dois primeiros associados de for
ma mais freqüente aos mãficos. 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 plagioclãsio
é o primeiro a cristalizar, segue a homblenda e depois biotita.
Quartzo e feIdspato potãssico são mais tardios, o primeiro prece
dendo o último.

A Atgunda vasUtda.de., com mineralogia semelhante, moç>
tra uma textura diferente, caracterizada pelo aspecto recristaiiza
do e pela maior abundância de glomérulos máficos.

O caráter recristalizado é observado principalmente
nos minerais f&lsicos e, em parte, nos opacos e apatita. o plagio-
clásio (0,5 - 2,0 mm) apresenta núcleos com tendências idiomórfi
cas e zoneamento complexo com composições de andesina sódica a in
termediária; alguns núcleos mais saussuritizados são de labradori
ta sódica (Figura 35). Já as bordas, mais límpidas, apresentam ge
minação pobre • zoneamento mais regular, com composições de oligo
cláslo intermediário a cálcico/ e mostram contatos mútuos irregula
res e imbriçados. Os grãos d* plagioclásio, associados & feldspato
potássico e quartzo intsrsticiais, constituem verdadeira "massa"
interstlcial de textura granoblástica • "poiquillticn", com inún»
ras inclusões d* opacos diminutos, apatita (com hábilgt tipicamente
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acicular) e quantidade menores de titanita, hornblenda e biotita
(Fotomicrografia 1).

Os glom&rulos mifioos (1,0 - 3,0 mm), arredondados a
ovalados ou ainda irregulares, consistem de hornblenda e quantlda
des menores de titanita, opacos e apatlta, todos submillmetricôs;
contatos poligonais entre grãos de hornblende são counts. Localmen
te, tais glomérulos são envoltos por palhetas de biotita.

No restante, as características gerais são compara
veis às descritas* para a primeira variedade; aspectos a destacar
são a pequena variação na composição do feldspato potássico (Figu
ra 35), a presença de intercrescimentos simplectlticos de quartzo
e hornblenda, o aspecto por veses poiquilitico da hornblenda e da
biotita dado por inclusões de opacos, e o pleocroismo da biotita
algo mais acentuado, com Z = castanho escuro.

A oxdem de. cU4tatÁ.zaç.ão magmatica foi, provavelmen-
te, análoga ã indicada para a variedade anterior.

A tzKcílxa. e a quaAta vaAizdadzA, de granulações fJL
nas a médias e- índices de cor menores, apresentam plagioclásio mais
ácido e não contêm anfibólio; uma delas, a mais félsica, apresenta
muscovita, possivelmente primária. Suas texturas variam de hipi^
diomõrfica a xenomórfica equigranular e a trama é determinada prin
cipalmente pelo plagioclásio, que distribui-se como uma "malha" de
cristais interligados. Algumas secçôes apresentam orientação inci^
piente; outras já mostram cristais esparsos de feldspato potássico
maiores, regularmente distribuídos, o que confere ã rocha leve a£
pacto porfirólde. Em várias lâminas estudada», observou-se que os
contatos entre os minerais filsicos são irregulares e intricados;
adicionalmente; plagioclásio e feldspato potássico contêm, com fre
qúência, inclusões marginais, em forma de gotas, de quartzo.

0 plagioclásio e composielonalmente restrito, com nú
cleos de oligoclásio cálcico & andeslna intermediária e bordas de
oligoclÃsio sódico a cálcico (Figura 35). I.iclui, de preferência
nas bordas (alem 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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miraequitas, ora finas películas albxticas. "Antipertitas" também

ocorre». A alteração é incipiente.

Quartzo e microclinio são habitualmente intersti

ciais e xenomórficos, mas também já se apresentas como grãos de di

mensões maiores (1,0 - 4,0 mm) distribuídos regularmente. Em tais

casos, o quartzo i sub-arredondado, límpido e via de regra deforma

do; já o microclinio ê mais idiomõrfico e, amióde, sonado, cosi nfi

cleos mais ricos em lamelas de albita (veios e filmes pequenos) .As

bordas deste último são poiquiliticas, cosi inclusões de plagioclá

sio (em geral "corroídas) e de outros minerais. A composição glo

bal de pertita limita-se ao intervalo Or85(Ab+An)15 - Ox^tfbtAn)^

(com An ( 1,0); a fase potássica varia entre Or93(Ab+An)07 e

Or97(Ab+An)03, com An < 0,6 (Figura 35).

Dos acessórios, merece destaque, nas variedades mais

filsicas, a Muscovita, subidiomõrfica, 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

nozoizita e albita associados ao plagioclásio. A clorita pode apre

sentar estrutura sagenltica (herdada da biotita ?).

Com relação ã oKdtm de cAiòtatização, as texturas su

gerem a nucleação primeira dos acessórios (zircão, apatita, opacos,

titanita e alanita), seguidos pelo plagioclásio, depois biotita,

feldspato potássico e, finalmente, quartzo. A muscovita é mineral

tardio.

A última vcLXit.da.dt é uma rocha homogênea, de granu-

lação média a grossa. Sua composição modal (Tabela VI, Figura 24)

corresponde & quartzo-diorito e quartzo-monzodiorito. A textura é

hipidiomórfica, dominada por plagioclásio e biotita riplformes,cao

ticamente distribuídos. As dimensões dos grãos são, em média, infe

riprcs a 5,0 sn; plagioclásio, feldspato potâssico e biotita atin

gem, contudo, dimensões entre 7,0 e 9,0 mm.

t nineralogicanente semelhante ãs duas primeiras va

riedades descritas; o plagioclásio, contudo, apresenta bordas mais
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sódicas, que chegam a oligoclásio intemediârio (ver Figura 35).

Os principais aspectos textureis compreendem, alô» da granulação,o

desenvolvinento proeminente de biotita com hábito ripiforme, por

vezes com aspecto poiquilltico dado por inclusões (isoladas ou agru

padas) de apatita e/ou opacos e/ou titanita; esta última freqüente

mente dispõe-se como "micro lentes" ao longo das clivagens da mica.

Destacam-se taffftém os intercres cimentes simple ctl ti cos de quartzo

com hornblenda e biotita, a presença de possíveis núcleos relíquia

res de clinopiroxênio no anfibólio e a estrutura sagenltica da

biotita.

V.2. GRANITÕIDES A "DOIS FELDSPATOS"

são agrupadas sob esta designação (ver Tabela XV) to

das as facies onde plagioclásio e feldspato potáBSico têm cores con

tratadas em amo&tra de mão. Compreendera variedades hololeucocrãti_

cas a leucocráticas de granulações médias a grossas. Modalmente(Ta

bela Vil, Figuras 25, 26, 27 e 28), predominam os granitos 3b (ti

pos a "dois feldspatos" rõseos de granulação média I e II, bran

cos, cinzentos I e II, róseos grossos I, II e III, manchados, Nor

te e orientados); os quartzo-monzonitos (tipos a "dois feldspatos"

cinzentos I e II (?), rõseos grossos III) e granitos 3a ( a "dois

feldspatos" róseos grosso I) são subordinados. Com relação aos gra

nitóides rõseos de granulação média I e II, manchados, Norte eorien

tados, todos do 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 mie iaicopio, encontram-se desde as texturas

diotnõrficas equtgranulares a inequigranulares (facies de granula-

ções médias a grossas) até as algo xenomõrficas ("dois feldspatos"

Norte) e as porfirltlcas (facies de granulação grossa)• As diroen

soes do feldspato potássico são, em média, sempre superiores às do

plagioclásio. Nestas rochas, o plagioclásio dispõe-se, em geral,

em "synneusis" (Vance, 1969), formando malhas, cordões ou grupos

isolados com poucos indivíduos (Fotomicrografia 2). Os grãos meno

res de feldspato potãsaioo e quartzo são intersticiais? os maio

res aparece» isolados e distribuídos com regularidade. O quartzo
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manchados do Complexo Intrusivo de Hocungaba.
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pode ainda ser observado cano inclusões goticulares nos tipos a

"dois feldspatos" Norte e orientado. O máfico principal ê a bioti-

ta, encontrada em placas isoladas e/ou agrupadas em "synneusis";as

socia-se, particularmente nas variedades mais mificas, ao plagio

clãsio. As dimensões dos minerais félsicos variam deste submilimê

tricas até centinetricas (1,0 cm: 2,0 en no caso dos granitõides

mais grossos); os acessórios são, em geral, submiliaétricos.

Feldspato potassico e agrupamentos máficos são os

maiores responsáveis pela orientação, quando presente, nestas ro-

chas.

O plagioclãsio ocorre em pelo menos deii tipo* tzttu

uai* diferentes, cada qual com variação composicional própria. o

pK4.me.Lno tipo, predominante, reúne os cristais maiores (1,0 - 6,0

mm, raramente até 8,0 mm), subidiomórficos a idiomõrficos, de hãM

tos ripiformes a tabulares, geminados segundo Albita, Carlsbad e

Periclinio. São zonados de forma complexa, normal pouco marcada

(facies mais equigranulares, de índices de cor menores); mais ra

ros são os casos de zonal idade de aspecto setorial. Suas compos .i

ções abrangem, principalmente, o intervalo do oligodásio, com nú

cleos de oligoclãsio a andesina sódicos e as bordas de albita a

oligoclásio cálcico (Figura 35). Habitualmente, os grãos estão de

formados, com ondulações nas lamelas de geminação; em alguns casos

observa-se a presença de plagioclãsio sõdico (albita) nas zonas de

maior deformação dos cristais. Quando em contato com feldspato po

tássico, aparece quase sempre con finas bordas alblticas ou zonas

\ mirmequlticas mais espessas e irregulares, he mirmequitas possuem

| duas formas principaist uma, como lóbulos irregulares, com os ver

I ' mes de quartzo arborescentes, dispõe-se com a convexidade voltada

i para o feldspato potassico; outra, como bordas mais regulares,apre

senta os vermes de quartzo "em pente", mais ou menos normais ao

contato plagioclásio-mirmequita. Como inclusões neste tipo de pia

gioclásio, foram detectados opacos, apatlta, titanita e mais rara

mente biotita. "An ti per titãs" são comuns; a alteração é leve ou me

dia.

Como 4e.gu.ndo tipo textural, aparece plagioclãsio em

grãos menores ( «1,0 mm), não deformados, xenomórficos a pouco
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Cristal d» plagloclásio com núcleo muito altera-
do B borda» límpidas ricas em inclusões ^principalmente <j« opaco»,
apatita e t l tanitu iJiomõrficouj, « • contate irregular ema matriz
jiidrt-io-teldspiticü ..ic uüpecto qranob lãs t ico 'JS <jraou á* matriz
também são ricos m̂ Liiclusões. Ajaustra A-U-D Nicóis cr jlado». 1 W>*.

'.|iui>oRienco em "eynneu»ii." d« Í I I I Ü U U üt
sutildioir/>rt J roa , aamisuriticos • náficou
com alguin quartzo lnt«r»t ic ia l . No canto cuparioi dirai

to, feldspato potáseico. AjMMtra A-129. Nlcóla cruzado*. )9 x.
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subidiomórficos, mais límpidos, geainados (ou não) Begundo a AlbjL
ta, pouco senados e com composições mais sódicas (no intervalo en
tre albita e oligoclãsio sódico, Figura 35). Os grãos ocorrem como
agregados irregulares, por vezes mostrando mirmequita granuiar.Tal
tipo pode ser observado de diferentes formas. Nos granitdide? rela
tivamsnte mais máficos (e.g., cinzentos I e II, róseos grossos III),
observam-se agregados com textura granoblástica, intersticiais a
feldspato potássico, ou entre feldspato potãssico e plagioclásio
do primeiro tipo. Sua composição é algo mais cálcica; podem ser
mirmequlticos ou apresentar finas bordas albíticas quando em conta
to com feldspato potãssico (e.g., Fotomicrografia 17): a alteração
é leve e essencialmente sericítica. Nas rochas mais félsicas (e.g.,
róseas grossas I e II), são observados mais freqüentemente agrega
dos xenomorficos de albita, intersticiais a feldspato potássico,
por vezes envolvendo-o parcialmente. Assemelham-se às "swapped
rims" (Smith, 1974; Fotomicrografia 3). Localmente, podem estar re
cristalizadas segundo pequenos cristais idiomórficos de albita com
geminação polissintética; outras vezes são mirmeqult4*os e, nestes
casos, é completa a semelhança com as "mirmequitas em veios" deis
critas por Hibbard (1979).

0 feldspato potãssico (microclínio) ocorre como cris
tais maiores (0,4 - 1,0 cm, raramente até 2,0 cm) subidiomórficos
a idiomórficos de hábito tabular e também como grãos menores, in

I tersticiais, xenomorficos. Na maioria das lâminas estudadas, podem
I ser distintos pelo menos doii tipo* tzxtuxali contratados de felds
| pato potássico, caracterizados pelo hábito, idiomorfismo, relações
| de contato com o plagioclásio e, principalmente, pelo tipo de gemi
í nação.

I O primeiro tipo textural, caracterizado pela presen
ça de geminações Carlsbad e Baveno e ausência (ou presença muito
difusa) de geminação em grade, ocorre apenas nos cristais maiores;
o segundo tipo, marcado pelo bom desenvolvimento da geminação em
grade, ocorre nos cristais maiores e menores. Normalmente os cris
tais da feldspato potássico mostram predominantemente feições do
primeiro tipo textural; em diversos dos cristais porém observa-se
• coexistência dos dois tipos t«xturais, havendo passagem de áreas
(domínios) ganinados em grade para áreas não geminadas (Fotomicro-
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grafia 6). São tanbên freqüentes os cristais maiores totalmente ge

ninados em grade.

O pfU.me.iio tipo ttxtuiat ê fortemente pertltico,con
tendo albita em veios e filmas pequenos (às vezes com padrão em re
de); em veios maiores, mais irregulares, anostonosados, ou ainda
em manchas. Has variedades de car&ter aais porfirítico, é peculiar
a presença de anéis concêntricos de plagioclãsio sôdico, os quais
acompanham faces de crescimento do feldspato potássico (Fotomicro-
grafia 4), com nítido zoneamento composicional: os anéis mais in
ternos são mais ricos em anortita que OB mais externos; em algumas
amostras (e.g., A-230), os dados de microssonda identificara» va
riações de albita até oligoclásio intermediário. Este tipo de felds
pato potãssico pode mostrar ainda cristais zonados, com maior con
centração de laneias de albita pertltica no núcleo. Como inclusões,
sempre mais freqüentes nas bordas dos grãos, aparecem máficos, quart
zo e playioclásio; este último, ripiforme, geminado e zonado, apre
senta-se, por vezes, COJÍI contornos muito irregulares ("corroídos")
e com bordas ulbíticas (com crescimento por vezes controlado pela
morloloyia e estrutura do hospedeiro, e.g., Fotomicrografia 7). Ha
bitualinente as inclusões de plagioclãsio dispõem suas faces (010)
paralelamente às principais zonas do hospedeiro (Fotomicrografia 4).
Nos granitoldes a "dois feldspatos" rõseos grossos II, encontram-
se cristais de feldspato potãssico isolados com típicas texturas
rapakivi (Fotomicrografia 5).

Aspectos texturais mais característicos do Atgundo
tipo t&xtuxal do feldspato potãssico são a presença marcante de
geminação em grade e os contatos muito irregulares e interpenetra
dos com plagioclasio vizinho (como contraste, os contatos entre
plagioclãsio e feldspato potãssico de primeiro tipo são comparati-
vamente mais regulares). o segundo tipo contém ainda inclusões mui^
to "corroídas" de plagiocláeio, de minnequitas (Fotomicrografia 8);
albita pertltica como manchas é mais freqüente. 6 este tipo que
constitui as "antipertitas".

As composições dos dois tipos de feldspato potássico
são semelhantes. A composição global das portítas limita-se ao in
tervalo Or81<Ab+An)19 <- Or96(Ab+An)04, (An t l,0>i a fase potás-
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Potomicrografío 3. Agregado «enomôrfico da albita intexgxanular ã
feldspato potãssico de priaeiro tipo texturol, dcsenvolv*ndo-se co
«0 "swapped rims" (ver texto). UM cristal de feldspato potãssico
possui agrcgeilon a)bltlcos no seu interior. No canto superior direi
to. placjioclanin com bordas alblticas e mirneqiiit.ts. Aanstra A-230.
Polarizadores cruzados. SO x.

^ 4. Detalha á» cristal Óm faldspato potaMlco do
prisairo tipo. tsxtural contando sn«is evnoéntricos • inclasôss orian
tadas <idioM6rficM) de pla«ioel<sio. «aostra A-68. Polariladores
ervsadet. 39 x.
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Fotomicrografia S. Cxistal de faldspato potássico da prlaeiro tipo

textura 1, gewinado secundo • Lai de Carlsbad, pertltlco, ovôíde, en

volto por^agioclásio ácido, subldion&riico, genunado secundo Lei

da Albica (textura r.ipakivi) . Observar inclusão de plagioclãsio sub

ídiomói tico (era olaru.. com bordas albiticas. Amostra A-22. Polariza

dores cruzados. J9 x.

Kotomicro^rafia 6. (aldspato potãssioo d* t«nd«nclas wçacristali-

nas, p«ctítlco, geminado ssyundo Carlsbad • e» grada, nostrando a

co«xi»tíncla dos dois tipos tsxturals (var taxto). Parta do lndivl

duo lnfsrior (em cinza claro) Mostra inclusões da plagioclâsio eoa

bordas albiticas. Apenas part* (localaane* delimitada por u m zratu

ra) do indivíduo superior (a» cinza ascuro) ten geminação «• qrada.

Anostra A-68. Polarizadores cruzados. 39 x.
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M»\% v-.n̂ voenvie t> intervalo entre QrQ. (Àfcfkr, „., e Cr,. 'A^An,, .

com An i 1,0 (Figura 35). A albita pertític-s apresenta, era geral,

Ab ) 95, Cano regra quase geral, as composições globais mais rî

cas em Ou são encontradas mis comumente nos grãos ou domínios do

segundo tipo textural.

O quartzo e seriado, cos dimensões méijM.as entre 1,0

e 4,0 mm. Os cristais menores são intersticiais, os maiores consti

tuem mosaicos irregulares, alongados a sub-arredondados, con pou

cos cristais, ou ainda glóbulos isolados, estes mais freqüentes

nas variedades róseas de granulação nédia I e II e, em menor esca

Ia, nos tipos manchado e Norte. Nas variedades cinzentas I e II e

róseas grossas III predomina o quartzo intersiticial. Em todas as

fades apresenta-se deformado e, amiúde, recristalizado em peque

nos cordões e/ou ilhas com texturas granoblãsticas. £ pobre em in

clusões.

A biotita (0,4 - 2,5 mm), subidiomórfica de hábito

placóide, pleocróica em tons de verde-amarilado a verde-acastanha-

do (com cores mais acentuadas — castanho avermelhadas — em alyu

mas variedades com muscovita ao N e NE do Complexo), é pouco a me

dianamente deformada. As inclusões são de opacos, apatita, alanita

e zircão; os dois' últimos provocando halos pleocrôicos, mais co

rouns nas variedades mais félsicas. A alteração é clorita (em geral

penina) que chega, na variedade rósea 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, subidlomórfice, placóide ( t 1,0 mm), límpida, ocorre como

cristais isolados. Nas rochas sem muscovita primária, titanita é o

acessório típico.

Dentre os acessórios, titanita ( f 0,5 mm até 2,0 mm

nos tipos mais grossos) e idiomórfica; pode mostrar geminação po

lissintética e nítido zoneamento, evidenciado de forma mais clara

sob luz refletida; inclui opacos, apatita e zircão. Os opacos ( t

0,5 mm, raramente até 1,0 mm), idiomórficos, são magnetita ou titã
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'• . inclusão idiowòrfica d* plaqioclásio, com bor
das â lbic icas , em tuiáí^iato potãiSico. Observar que o pl-ino de g«aú
nâ -ão fiuvenoi atua, pxovavelnente, coma barrena pari o desenvolvi
iiento üc boiiidS d^ítib-as, que só ocorrem â d ire i ta . Amostra A-90.
Polarí za.ior*!» cru^aJo:;. 1S6 X.

PotoMicrogzafla a. ristaJ d* faldspato potãasico do «ogundo tipo
texturaI, graiiuido MI <jia<Sm, contando inclusões de plagioclãaio aub
ldiomórClco com boiúus alblticaa e da mirmaquita. Obsurviir tombo»,
na parte inferior direita , plagioelãsio miratequltlco mostrando in
flaxâo das lamclais de geminação da A Uai t a Amostra A-$6, Pol«rixado
ras otxtttáom. 156 x.
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no-magnetita (ãs vexes com lamelas de ilaanita) a ilmeaita (com

lamelas da hematita); pirita, geralmente presente como cristais dî

minutos, S maior e mais abundante apenas nos tipos grossos I. Nas

variedades com moscovita, a magnetita está, em geral, ausente e a

quantidade de opacos é mais reduzida (ver Tabela VII). Alanita (c

0,5 mm) idlomõrfica, apresenta geminação simples e zoneamento con

centrico; bordas e epidoto são comuns. Ocorre de preferência nas

rochas com titanita e inclui apatita e opacos. Os demais acessórios

são apatita e zircão, idiomorficos e diminutos; o segundo aparece,

provavelmente, zonado em algumas facies' (e.g., cinzentos I e XI).

Os glomérulos maf icos observados no tipo manchado aos

tram biotita, plagioclásio saussurítico e escassos acessórios (opa

cos, titanita e apatita).

Minerais de alteração compreendem serieita/muscovita,

epidoto/clinozoizita, albita, carbonatos e flúorita (associados ao

plagioclásio) e clorita, epidoto, opacos (particularmente hematita)

e quartzo (associados aos mãficos).

de cristalização

A seqüência da cristalização dos granitoides a "dois

feldspatos" S coaplexa. Nos tipos cinzentos e rõseos grossos II,os

acessórios são de cristalização inicial, seguidos, em ordem, por

plagioclásio, feldspato potássico e quartzo; em algumas lâminas o

feldspato potássico parece, porem, preceder o plagioclásio. Bioti-

ta é posterior ao plagioclásio e, aparentemente, anterior ao felds

pato potássico. Nas variedades grossas mais fõlsícas, os mosaicos

de plagioclásio parecem também preceder os demais félsicos. Nas va

riedades mais félsicas de granulação média, o quartzo globular, de

tamanho maior, é da cristalização possivelmente precoce. 0 segundo

tipo textural de ambos os feldspatos é sempre tardio.

São oaracteristicos desta* facies os enclaves alonga
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dos e os roicrogranulares claros. Enclaves microgranulares escuros

somente são encontrados na variedade manchada; por serem mais típî

cos dos granitôides cinzentos, rôseo-acinzentados e brancos asso

ciados, serão descritos no item correspondente.

Os enclaves alongados e os mi crogr anulares claros são

semelhantes do ponte de vista mineralõgicot apresentam plagioclã

sio e biotita acompanhados de acessórios como opacos (principalmen

te roagnetita), titanita e apatita. Modalmente (Tabela VII, Figuras

25 e 27), são dioritos, quartzo-dioritos e quartzo-monzodioritos,

sendo sempre mais máficos que as rochas encaixantes. Os enclaves

alongados são foliados (Potomicrografia 9) e os roicrogranularesda

ros são maciços (Fotomicrografia 10). A razão plagioclãsio/biotita

é sempre maior nos micrcgranulares. Megacristais de microcllnio per

títico, rara dimensões entre 0,5 e 2,0 cm, subidiomórficos a pouco

xenomórficos, são restritos aos tipos alongados.

0 plagioclãsio destes enclaves (1,0 - 2,0 mm) é sub

idiomórfico a idiomõrfico, com hábito ripiforme (mais acentuado

nos alongados) a tabular (ver Fotomicrografia 9 o 10); apresenta-

se gemi nado segundo Albita, Carlsbad e Pericllnio, e zonado de for

ma normal ou complexa. As composições variam de oligoclásio inter

mediário a andesina sódica (avaliações ópticas) e são (?) em média,

mais cálcicas que as apresentadas pelo plagioclãsio das rochas en

caixantes. Os contatos entre os grãos são retilinios ou pouco in

terpenetrados. Via de regra, ô fortemente saussurítico. Quartzo e

feldspato potassico (exceção aos megacristais dos enclaves alonga

dos) são de dimensões menores, xenomõrficos e intersticiais. A bio

titã (0,5 - 1,0 mm), subidiomõrfica, placóide, pleocróica em tons

âe verde-acastanhado, ocorre nos enclaves alongados como cordões e/

ou isolada; nos microgranulares é mais isolada e interstlcial. Apze

senta-se pouco deformada; a alteração (muito acentuada nos micro

gr anulares} é a clorita (pénina) e algum opaco. Tanto biotita como

plagioclãsio incluem opacos, apatita e titanita idiomórficos, sub

milimétricos.

V.3. GRANITÕIDES ROSEOS E BRANCOS

As diversas facies rõseas e brancas constituem um
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Fotomlcroarafta 9 Detalhe de enclave alongado: observar cristais

subidionórflcos-idionõrftcos, ripifornes. de plagioclásio zonado,

•aussurftlco, disposto* de forma orientada, com os minerais rn.ifi.--os

dispostos vnterstlciulmcnte. Amostra A-129. Polanzadores cruzados

)9 x.

rotOMlerograíia 10. Detalha d* enclave nleroaranular claroi obser-

vai cristais subldioinórflcos-idioaorficos d« plagiocl&sio zonado,

•aussurttico, dispostos aleatoriamente, COM arpecto de taxtura cum»

litlca. Os mineram «áficos cio interstlciais. Amostra A-319-B. Po

larlzadores eruíados. 39 *.
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grupo de rochas de granulação média a fina, hololeucocráticas; ape

nas o tipo róseo com biotita. de granulação fina é leucocrâtico. Nes

te grupo, as diferenças entre as diversas facies são principalmen-

te tcxturais. Todas são granitos 36, com apenas uma exceção (Tabe-

la VIIX, Figuras 29 e 30), e as suas projeções modals situam-se mui.

to próximas do centro geométrico do triângulo Q-A-P.

Ao mlcKOicõpio, domina a textura hipidiomórfica equi

granular a levemente inequigranular (com cristais maiores de felds

pato potássico e quartzo) nas facies de granulação mediai nas de

granulação fina, não faltam as texturas mais xenomórficas e equi

granulares. Mineralogicamente, diferenciam-se das facies a "dois

feldspatos" pela ausência de titanita, pela presença de muscovita

nas facies mais fêlsicas e pelo plagioclásio mais rico em albita.

Os mãficos e rttiplagioclásio estão distribuídos de forma mais homo

gênea; glomêrulos 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 com a£

pecto mais "sujo", dado por intensa pigmentação (óxidos de Fe e/ou

argilo-minerais ?).

As propriedades texturais dos minerais presentes são

em linhas gerais comparáveis ãs descritas para as facies a "dois

feldspatos". Algumas diferenças são acentuadas a seguir.

No plagioclásio 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 cájL

cica a oligoclásio intermediário e as bordas albita e oligoclásio

sôdico (Figura 35). No tipo rõseo machado, dados ópticos em cris-

\ tais mais alterados mostram s presença de alguns núcleos mais cal

; cicos (An20_2$)• ° plagioclásio do segundo tipo textural (ver item

' anterior) é albita (An < 5,0) • constitui agregados em parte simi

; lares aos já descritos para es outros granitóides, embora menos

• abundantes e desenvolvidos. Bordas alblticas, observadas como mar

\ gens nos cristais maiores, sib am garal mais largas; mirmequitas
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Fi9«ura J3. Oia*ras»a nodal Q-A-P-N para grani t8 l -
ám» brancos • r6a«oa 3* granulação fina a mídia
(cXrewloa chaioa) • «nclavas <x) do Conçlaxo In
truaivo ám Hovvingaba. Linha tracejada une «ncla-
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Figura 10. Diagrama nodal Q-A-P-H de «ranltftidca
r6»oo» iiutnchadPt do Cwnplajic Intrusivo dt Morun-
gaba.
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são Menos cosnins. Outra característica destes granitõides é a ocor
renda de inclusões goticulares de quartzo nas bordas do plagio
clâsio das variedades aais félsicas.

O felâspato potassioo (microcllnio) é pertítico e
teu dimensões entre 1,0 e 4,0 mm (0,5 - 2,0 ran nas variedades Í:L
nas); no tipo manchado aparece, ocasionalmente, cano megacristal
(- 1,0 cm), tios cristais do primeiro tipo textural, faltam anéis
concêntricos e inclusões idionórficas de plagioclásio; por outro
lado, a exemplo do plagioclásio, contêm também algumas inclusões
marginais de quartzo em gotas (nas rochas mais félsicas). As compo
sições globais do feldspato (hospedeiro + albita pertltica)mostram
valores entre Org5(Ab+An)15 e Or.~(Ab+An)~3, com An í 0,5; a fa
se potássica situa-se entre Or95(Ab+An)Q3 e Org8(Ab+An)02, com
An < 0,4. São, portanto, algo mais ricos em 0* e pobres em An;
as iamelas de albita também são, em média, mais sôdicas (em geral,
Ab > 98).

Nas variedades róseas mais félsicas, as diferenças en
tre os distintos tipos texturais são pcuco marcadas ou inexisten-
tes. Os contatos entre o feldspato potássico e o plagíoclário são
mais freqüentemente retos ou pouco interpenetrados; são raras as
bordas albíticas e as mirmequitas. O plagioclãsiò^íAn <• 15) é pou
co zonado ou mesmo homogêneo; o segundo tipo textural só é reconhe
cido em raros agregados xenomórficos, intersticiais, alblticos (An
í 05). 0 feldspato potassico gemina-se segundo Lei de Carlsbad;ge
minação em grade, típica do segundo tipo textural, só é observada
como pequenos domínios irregulares, límpidos, dentro de cristais
maiores. Albita pertltica, âs vezes praticamente ausente, encontra
-se como veios diminutos e regulares; veios maiores, mais irregu-
lares, são raros. Cristais zonados são também relativamente raros.

0 quartzo das variedades roseas e brancas, além de
aparecer como grãos xenomórficos intersticiais, com dimensões en
tre 0,5 e 1,0 mm, ocorre também como cristais globulares maiores
(2,0 - 7,0 mm). Em várias facies, particularmente nas mais félr>£
cas, tais glóbulos destacam-se como verdadeiros fenocristais. Está
deformado en graus variáveis e, em parte, recristalizado. Apenas
a* variedades mais félsicas (róseas) têm quartzo não deformado.
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Entre os minerais máficos, muito subordinados (Tabe-

la VIII), destaca-se a biotita. £ subidioroõrfica, com pleocrolsmo

em tons de castanho médio a escuro. Aparece como pequenas palhetas

(0,5 - 1,0 mm) na variedade nanchada ou como placas maiores (ate

2,0 mm) na facies rosca coa biotita de granulaçao 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 pleocrõicos e distribui-se principalmente como cristais isola

dos. Nos tipos rõseos e brancos hololeucocráticos de granulação mê

dia, a biotita está total ou parcialmente cloritizada. A muscovita

( < 1,0 mm) e comum, sendo sempre mais abundante nos tipos mais

félsicos; é límpida, em geral intersticial, e por vezes associada

à plagioclãsio e/ou biotita cloritizada. As vezes está deformada.

Os acessórios incluem opacos idiomôrficos ( < 0,3

mm, raramente até 0,6 mm) e estão representados por magnetita, ijl

menita e pirita, esta última mais abundante e de maior tamanho nos

tipos mais félsicos. Apatita e zircão, diminutos e idiomôrficos,

são mais raros e ocorrem essencialmente como inclusões em biotita

ou em seu produto de alteração. Nas variedades mais félsicas, a

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 félsi-

cos, destaca-se a alteração serieitica do plagioclãsio e o aspecto

"sujo", já mencionado, do feldspato potássico.

Ordem de cristalização

As texturas sugerem que a biotita, além dos opacos,

apatita e zircão, estão entre os minerais "liquidus", sendo prece-

dida apenas por plagioclãsio. 0 quartzo intersticial é mais tardio,

porém o quartzo globular é de cristalização precoce, seguido por

plagioclãsio e apôs por feldspato potãssico. A muscovita "prima

ria" e a fluorita são tardias. Nas facies mais félsicas, a pirita,

contrariamente aos outros opacos, ê também mineral tardio.
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Os enclaves

As variedades rôseas e brancas (associadas às ró-

seas) apresentam unicamente xenólitos; apenas as variedades bran

cas associadas às cinzentas contêm, com muita freqüência (e.g., Fî

guras 5, 7 e 8), enclaves microgranulares escuros, de granaiação fí

na.

Ao w-tcio-icép-io, os enclaves microgranulares são não-

homogêneos e em geral estão zonados textural c tnineralogicamente.

São predominantemente magmáticas as texturas observadas nos encla

ves menos transformados, ou nas partes mais internas dos mais trans

formados. A composição modal é diorítica (Tabela VIII, Figura 25),

com amplo predomínio de plagioclásio, ao qual associam-se biotita,

hornblenda e acessórios como opacos (principalmente magnetita), tî

tanita e apatita.

Alguns destes enclaves mostram núcleos com texturas

hipidiomôrficas equigranulares a pouco inequigranulares, dominadas

por plagioclásio ripiforme (0,2 - 0,7 mm) geminado segundo Albita,

Carlsbad e Pericllnio; é zonado de forma complexa, com núcleos, mui

to alterados, de oligoclásio cálcico a andesina intermediária e

bordas, mais límpidas, de oligoclásio intermediário a cálcico (ava

Ilações ópticas). As bordas dos grãos têm contatos mútuos interfe-

rentes, dando aspecto metamórfico incipiente ã textura. Biotita e

hornblenda (com reação para biotita e epidoto) são intersticiais e

de dimensões inferiores a 0,4 mm; os acessórios são menores. Res

salta-se, por vezes, a abundância de epidoto secundário. Adicional,

mente, são encontradas placas maiores de btotita (1,0 - 2,0 mm),

mais idiomórficas e límpidas, distribuídas ao acaso.

Vários destes enclaves mostram uma zona externa cen

timétrica, de menor índice de cor e composição também diorítica

(plagioclásio+biotita), constituída por grãos com dimensões infe

riores a 0,4 mm, com arranjo textural de nítido aspecto metamõrf^

co (Fotomlcrografia 11). Nesta zona, plagioclásio e biotita são

muito límpidos; o primeiro é oligoclásio (avaliações ófÉicas) a, «m

geral, não as ti genUtado nan zonado. Ambos distribuam-se de forma

regular. A biotita pore»/ também é encontrada concentrada em peque
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nos gloraérulos subarrodondados ( Í 1,0 mm). Os acessórios são
mais raros, destacando-se apatita, tipicamente acicular, inclusa
principalmente em plagioclâsio.

Outras vezes, a interface enclave-encaixante é marca
da por uma zona de espessura nuito variável, onde ocorre ua grarcL
tõide cinzento "híbrido", de textura xenomórfica a pouco idiomór
fica equigranular; este diferencia-se do granitõide encaixante prin
cipalmente por apresentar índices de cor superiores. Na zona híbri
da, os feldspatos apresentam, tipicanente, inclusões marginais de
quartzo em forma de gotas; esta textura também ê observada nas zo-
nas externas dos enclaves ai crogranulares observados nos granitói^
des a "dois fc^Wspatos" manchados.

Os enclaves extremamente transformados, com núcleo
de aspecto xistoso (e.g., Figura 8) são, em parte, semelhantes aos
enclaves alongados (item V.2.). Mostram núcleo muito enriquecido em
máficos, observando-se, em especial, abundante biotita, como pia
cas límpidas de dimensões entre 0,5 e 3,0 mm, caoticamente distrjL
buldas ou algo orientadas.

V.4. GRANITOlDES CINZENTOS

Além de sua cor característica, os granitóides cin
zentos diferenciam-se das variedades a "dois feldspatos", róseas e
brancas, por diversas peculiaridades texturais e mineralógicas. En
contraiu-se tanto tipos leucocráticos (granodioritos e principalmen
te granitos 3b), como hololeucocráticos (granitos 3b); dados modais
são resumidos na Tabela IX e Figura 31.

A análise ao mic\04copie revela a textura xenomôrfl
ca a pouco hipidioroórfica equigranular; em algumao lâminas, as tex
turas são tipicamente sacaróide». Alguns aspectos característicos
destas rochas compreendem a presença de inclusões em forma de go-
tas de quartzo nos feldspatos (Fotomicrografla 12), vagamente lem
brando, em alguns locais, intercrescimentos granoflricos, e a asso
ciação de biotita com nruscovita "primária", acompanhadas ou não
por granada. Titanita ocorre apenas nos tipos leucocráticos (cin
zentos mosqueados I e mosqueados de granulação fina) que, em con
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figura 31. •Jiagraaa txtánl sj-h-t-H paia granitôldus cinzento» • encla
cay ito Coirv-Uxo Intrusivo do Horungaba. Granit6idas cinzento» hololeuco
eróticos, (círculos ctiuío:.),- cinzento* «osqueados II (triângulo») j cín
iisntoB lauc&criticos, mo^queados I e mocejueados de granulação £ina,(cír
culot» vazios); «nclaveü ix) . Unha tracejada une enclava • hotpedelro.



I . 1 26.

trapartida, não apresentam muscovita "primária". Magnet!ta ocorre

tão somente nestes tipos leucocráticos; os tipos hololeucocrá

ticos apresentam freqüentemente ilmenita. Os glomêrulos uáfioos são

típicos das variedades mosqueadas.

0 plagioclásio, 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 Periclinio. Mostram zoneamento

complexo, com núcleos (mediana a fortemente saussuríticos) de oli

goclásio intermediário a andesina sôdica e bordas amplas, mais lím

pidas, manos geminadas e pouco sonadas, de oligoclásio sodico (ra

ramente albita) a intermediário (Figura 35); nestas bordas, obser-

vam-se, com freqüência, inclusões goticulare3 de quart20. Este ti_

po textural ocorre como grãos ora isolados, ora em grupos de pou

cos indivíduos, ou ainda constituindo, junto a biotita e acessó-

rios, os glomêrulos mâficos das variedades leucocráticas.

O plagioclásio menor (0,3 - 1,0 mm), dominante nos

tipos hololeucocráticos, é xenomórfico a subidiomórfico, mais lím

pido, e gemina-se principalmente segundo Albita. Mostra fraco zo

neamento normal, com núcleos de oligoclásio sodico a intermediário

e bordas de albita a oligoclãsio sódico-intermediáj^ío (Figura 35).

As inclusões de gotas de quartzo podem ocorrer distribuídas por to

do o grão.

EM ambos os tipos texturais, bordas alblticas e mir

mequitas são muito raras. Encontra-se habitualmente, porém, albita

interstlcial, como veios muito delgados, regulares, amiúde não as

soeiados ã plagioclásio e, quando associados, sem guardar continue

dade estrutural com o cristal central (Fotomicrografia 13).

0 feldspato potássico (raicroclínio) ocorre tanto em

grãos maiores como menores; os maiores (1,5 - 4,0 non), em geral ta

bulares, subidiomórficos, geminados segundo Carlsbad e/ou em gra

de, estão regularmente distribuídos. Os menores ( t 1,5 mm), prç

dominantes, são mais xenomõrficos e límpidos, mostrando geminação

em grade bem desenvolvida (Fotomicrografia 12). As lameIas de exso

lução, manos desenvolvidas que nos granitoldes a "dois feldspatos",
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Kotoudcrograi u il. Detalhe de borda de enclave mict-ogranular escu

ro, contido <;n; '.jidii>tóid« bianco. Observar textura 'granoblásiica*

de pldgioclásio límpido, rico eu inclusões veiculares de

Anobiia A-401. Polarizador inferior. 156 ».

12. textura •qulgranulai xenomórflca am granltólde

cinzento hololciucocrátltfo. Observar o desunvolviiwinuo pxoeiUnente

da geMlnaçio cm grade no feldspato potíseico o as incluso*» da quart

zo, C R Corna <ie gota», no* feldspatos. Amostra A-164. Polarlzsdore»

cruxado*. 39 x.



-1
.128.

rôseose brancos, chega* a faltar em alguns indivíduos; morfologi-

i. iintn. são ora veios e filmes pequenos subparalelos, ora chamas

(eu continuidade óptica cosi albita intersticial, e.9.. Fotomicro

grafia 13); Manchas são mais raras. As pertitas tea, por vezes, as

pecto zonado (Fotomicrografia 13). Coso inclusões cccrr<?r. plagio

clãsio (por vezes corroído) e gotas de quartzo; nos cristais maio

res, as inclusões STO predominantemente marginais. A composição

global do feldspato potássico é pouco variável, situando-se entre

Or8c(Ab+An)1C e Org,(Ab+An)n4, con An Í 1,0 (médias integradas);

a fase potássica apresenta composições entre Or_3(Ab+An)07 2

Or98(Ab+An)Q2, con An Í 0,5 (Figura 35).

O quartzo ocorre uniformemente distribuído, como pe-

quenos glóbulos subarredondados (1,0 - 3,0 mm) ou como grãos meno

res intersticiais; encontra-se ainda, como inclusões goticulares

em feldspatos. Apenas os grãos maiores mostram sinais evidentes de

deformação.

Os minerais máficos incluem biotita e muscovita (so

mente biotita nos tipos leucocráticos) e estão distribuídos de for

ma regular; ora isolados, ora em grupos de poucos indivíduos; cons

tituem, ainda, os glomérulos das variedades mosqueadas. Ambas as

micas apresentam-se como palhetas subidiomórficas ( $ 1,0 mm). A

| biotita, com pleocroísmo em tons de castanho médio a escuro, mos

| tra abundância de halos pleocróicoe e inclui opacos, apatita e zir

I cão. A muscovita (raramente com dimensões até 5,0 mn), é límpida e

f ocorre também como agregados em "lívrinhos". Os acessórios dos ti-

pos leucocráticos compreendem titanita, aianita, opacos (magnetita,

ilmenita, pirita), com dimensões inferiores a 0,3 mm, e ainda dinú

nutos cristais de apatita e zireão. Mos tipos hololeucocrãticos, a

muscovita é, por vezes, mais abundante que a biotita; enquanto nes

tas rochas titanita, magnetita e aianita estão ausentes, várias

amostras portam granada, subidiomórfica e idiomórfica, com diroen

soes que atingem 1,5 mm.

Os glomérulos dos tipos leucocráticos apresentam pia

gioclásio (do tipo textural maior), biotita subidiomórfica de hábi

to placóid*, com dimensões inferiores a 2,0 mm, e titanita, magne-

tita • apatita COMO acessórios idiomórficos, de dimensões inferio-
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res a 0,3 ran. Os glomérulos das variedades mosqueadas II apresen
cam, por sua vez, principalmente biotita e muscovita, límpidas,cem
dimensões inferiores a 3,0 ran, acompanhadas ou não por granada ( e
2,0 ran) e quantidade muito reduzidas de quartzo e feldspatos. As
biotitas dos glomérulos (particularmente dos tipos leucocráticos)
têm em geral pleocrolsno em tons mais claros e pouco halos pleo
crõicos.

Os minerais de alteração, guando presentes, são os

mesmos já descritos; ressalta-se a raridade de flúorita e a alte-

ração sempre mais intensa do plagioclãsio presente nos glomSrulos

roáficos dos tipos leucocráticos.

Ordea da cristalização

A ardem de cristalização interpretada ê a seguinteso

primeiro mineral félsico a ciistalizar é, em geral, o plagioclãsio

que, todavia, pode ter sido grecedido pelo quartzo, nos tipos onde

este último aparece conto glóbulos maiores. Feldspato potássico é

posterior a ambos, sendo seguido por muscovita e, possivelmente,

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 • composição diorltioa (Tibela IX, Figura 31). Textu

ras e min- ralogla suo plenamente tsompa rãveia ãs descritas para os

enclaves presentes nas variedades brancas associadas às cinzentas

(ver item V.3.). Os efeitos de transformação são menos acentuados,

destacando-«e pr icipa mente placas milimétricas de biotita (1,0 -

3,0 ma), provavelmente recristalizadas.

V.5. GRANITOIDES RCSEO-ACINZENTADOS

Reunem-se neste grupo as faciei leu* ocráticas de gra

nulações finas a médias e aspecto manchado. São granodiorltos e



.130.

granitos 5b ; as facies de granulação relativamente maior são, em
geral, mais máficas (Tabela X, Figura 32).

Ao mlcKoicõplo, as texturas são hipidiomórficas equi
granulares a pouco inequi gr anulares; raramente sãc algc xenorntõrfi.
cas. A trama é geralmente dominada pela presença de malhas de pia
gioclâsio (0,5 - 3,0 mm), de hábito ripiforme a tabular; apenas os
tipos de granulação mais fina apresentam o plagioclásio distribuí
do regularmente; nestes podem ser ainda observados megacristais iso
lados de feldspato potãssico (microclínio) subidiomõrficos, com àL

I mansões entre 1,0 e 1,5 cm. Os máficos incluem biotifcg (em geral
| associada âs malhas de plagioclásio) e subordinadamente muscovita;
f titanita é rara ou ausente. Os glomérulos máficos contêm biotita e
I plagioclásio e sio semelhantes aos observados nas facies cinzentas
I leucocráticas.
i

O plagioclásio, com geminações da Albita, Carlsbad e
Periclinio, apresenta zoneamento complexo, com núcleos de oligoclá

| sio intermedierio a andesina sõdica, e bordas de albita a oligoclá
I sio intermediário na variedade de granulação mais fina (Figura 35);
I as de granulações médias apresentam plagioclãsio mais cálcico, que
; pode chegar a andesina intermediária (determinações ópticas). De
I forma mais ou menos esporádica, são também encontrados grãos albl
j ticos intersticiais. Mirmequitas, bordas albíticas e "anti partitas"
; são freqüentes. 0 plagioclãsio é pouco deformado, pouco a mediana-
j mente saussurítico 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 sito

; idiomõrficos, geminados segundo Carlsbad, Baveno e, em menor esca
Ia, em grade. Albita pertltica é comum, ocorrendo como veios, fijL

; mas e manchas; neste tipo textural ocorram 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 albíticas. O segundo tipo textural
1 de feldspato potássico é pouco partitico e mostra geminação em gra

de mais desenvolvida; inclui plagioclásio (de aspecto corroído) e,
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por vezes, mirmequitas. As composições de ambos os tipos são campa.

ráveis às das outras fades jã descritas (Figura 35).

0 quartzo, xenomórfico, aparece intersticial (0,5 -

3,0 mm) ou, mais raramente, como pequenos glóbulos de dimensões

entre 2,0 e 3,0 mm; está regularmente distribuído e apresenta-se de

formado e, localmente, recristalizado. Ocorre, ainda, como raras

inclusões goticulares em feldspatos.

A biotita ( «0,6 mm) é subidiomõrfica, pleocróica

em tons de castanho médio a escuro e mostra muitos halos pleocrõl

cos; inclui apatita e zircão. Placas maiores de biotita (até 2,0

mm), regularmente distribuídas, apresentam pleocroisrao mais leve e

menor número de halos. A muscovita ( < 0,5 mm), subidiomórfica e

límpida, mais freqüentemente intersticial, esta distribuída de for

ma homogênea. Os acessórios incluem opacos (magnetita(?), ilmenita

e pirita) idiomõrficcs a esqueléticos, com dimensões inferiores a

0,4 mm, e apatita e zircão, idiomórficos, diminutos. Os minerais

de alteração são os jã citados em ocasiões anteriores; o destaque

é apenas para a fluorita, associada ao plagioclãsio.

Ordem de cristalização

A cristalização destas rochas é iniciada com plagio-

clãsio (precedido pelos acessórios ?), após biotita, quartzo e

feldspato potássico, nessa ordem. Os glóbulos de quartzo de algu-

mas variedades são, provavelmente, fasts de "liquidus". A muscovi-

ta é algo mais tardia.

Os enclaves

São do tipo microgranular escuro e estão relativamen

te pouco transformados. Sua composição é diorítica (Tabela X, Figu

ra 32); os aspectos texturais, estruturais e mineralógicos são com

paráveis aos já descritos em itens anteriores.



V.6. GRANITOIDES-PORFIROS

Estão agrupadas sob esta designação as rochas holo

leucocráticas porfiriticas, cos matriz de granulação fina a muito

fina ou até afanltica, das associações de granitóides põrfiros I

e II.

Os gJLanitõidzt-pÕK£i*o& I, ao mícioicôpio, apresen

tan textura porfirltica com fenocristais de quartzo (3,0 - 7,0 ma)

e, em menor número, de feldspatos (1,5 - 3,5 mm), em matriz equi

granular xenomõrfica a hipiõiomõrfica, onde as dimensões dos grãos

variam entre 0,3 e 0,9 mio. Em algumas amostras, os fenocristais

são raros e a rocha aparece com aspecto "aplítico" ou micro-granl-

tico. Modalmente, compreendcun granitos (Tabela X, Figura 33) eu

jas projeções ocupam o centro geométrico do triângulo Q-A-P.

A rnatulz dos tipos porfirlticos e as rochas "apllti

cas" caracterizam-se pelo desenvolvimento, por vezes abundante, de

intererescimentos granofíricos (Fotoraicrografia 14). O plagioclã

sio, xenomôrfico a subidiomerfico, raramente idiomórfico, gemina-

se segundo Lei da Albita e epresenta 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. O feldspato potãssico, xenomôrfico

a pouco subicJ.om6r.fico , geroina-se segundo

Carlsbad e eri grade (muito incipiente). Apresenta aspecto "sujo";

j ê límpido apenas nas áreas onde a geminação em grade é bem deBen

I volvida. A albita pertltica aparece como veios e filmes pequenos

| e também come veios mais irregulares e maiores, ou como chamas. In

| tersticial ac feldspato potãssico, observa-se alguma albita xeno

Imõrfica, em ceral límpida, * composição global do feldspato potás

|sico (hospedeiro + albita pertltica) varia entre Org7(Ab+An)13 e

|or97(Ab+An)03, com An < 0,4; Or95(Ab-t-An)05 e Org9(Ab+An)01 limi

! tam a composição da fase potássica, que apresenta An < 0,3. As

I lameIas da albita pertltica são extrew mente puras (An < 0,2). E£

| tes feldspatos são, comparativamente aos das outras fades já des

feritas, mais ricos em OK e irais pobres em An e Ab. 0 quartzo é U m

pião e interstieiai e, em parte, forma intererescimentos granofíri
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^Figura 32. Diagrama nodal Q-A-P-M para granit5i-

d«s rôseo-acinzantados (circules cheios) • ancla

ve» (x) do Coicplexo Intrusivo de Korungaba, U

Aha tracejada una enclave • hospedeiro.

Figura 33. Diagrama modal Q-A-P-M para granit&i-

des-p3rfiras I do Complexo Intrusivo de Morunga-

ba.
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1-. Cnsvai de feldspato potássico pertíticc lona

•i;, JOP. .naior concentração de lame las de albita tcinaa escure i nc

r.üciuo. übsarvar ii.lmt:a alb£tico3 intarsticiaxs qua, em parte, tir

ccr.t:r.iiidaiic- coro VUJO:; mais irregulares dentro do felãspato potássi

cc. /.i.iostra A-K 4. toiarizadores cruzados. 156 x.

iotomtcrografia 14. Intorcreacimanto granofíríco entre quartie t

felijpato* potós--.ici & calco-sódlco m» granitólda-por11ro 1. Ano*

tra A-J04C. folji i/odoir«» cruzados, 39 x.
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cos. Os minerais mãficos, muito escassos, são biotita (tot»J. ou
parcialmente cloritizaâa), muscovita límpida, epidoto-cliuozoizita,
apatita(?), opacos, carbonato e fluorita. Muscovita, opacos, car
bonato e fluorita são intersticiais, a primeiro ocorrendo também
associada à plagioclâsio. Os opacos incluem pirita (mais abundar»
te;, e prováveis magnetita e ilmenita.

Tanto os minerais mãficos como os félsicos estão re
gularmente distribuídos e não estão deforaados.

I
[ Osbtnocxiòtai* de ambos os feldspatos são idiomórfi
{ cos e apresentam intercrescimentos granoííricos apenas nas bordas.
| Os de plagioclâsio, algo mais cálcico, podem também aj^esentar ge
í minação de Carlsbad; os de feldspato potâssico podem apresentar-se

zonadosjsuas composições são comparáveis ãs dos grãos matriciais.
O quartzo fenocristalino é globular, arredondado a eliptico em sec
ção. Nenhum fenocristal mostra sinais fortes de deformação.

Os QKa.nl£QÁ.di*-pÔKbiKOi 11, por sua vez, apresentam
sempre textura porfirltica e/ou glomero-porfirítica com matriz afa
nitica holocristalina. Os fenocristais (0,5 - 2,0 mm, raramente até
4,0 mm) compreendem quartzo, feldspatos e, menos comumente, bioti-
ca, opacos, alanita e apatita. A matriz apresenta seus constituin
tes com dimensões sempre inferiores a 0,04 nun.

Entre os ^e.nocn.4.&ta.iA,o quartzo ê límpido, de for
mas subarredordadas a bipiramidadas, e mostra sinais de corrosão
magmática; apresenta-se deformado e localmente recristalizado em
pequenos mosaicos irregulares. 0 feldspato potássico (microclínio),
idiomórfico a subidiomórfico, gemina-se segundo Carlsbad e em gra
de; freqüentemente está zonado, com o nüeleo mais rico em lamelas
de albita pertltica e as bordas com melhor desenvolvimento da gemi
nação em grade (Fotomicrografia 15)« O plagiocláslo, subidiomórfi
co, é pouco zonado e encontra-se muito sericitizado (por vezes es
tá totalmente substituído por sericita-rauscovita e quantidades me
nores de epidoto-clinozoizita, carbonato* e provável albita)t sua
composição varia de oligoclásio sódico a intermediário (determina
ções ópticas). Ocorre habitualmente como agregados que, quando em
contato con microclínio, desenvolvem diminutas bordas albíticas e
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?or vezes, os plagioclãsios desenvolvem texturas anti

-rapaJcivi muito típicas CFotomicrografia 16)t tanto plagioclâsio

como feldspato potãssico apresentam localmente bordas poiquillti

cas, com inclusões de quartzo (gota») «/ou máficos. A biotita, sub

idiomôrfica, inclui opacos, apatita e zircão; pode mostrar estrutu

ra sagenítica. Opacos, apatita e alanita são idioaõrficoa e ocor-

rem de preferência isolados.

A matiiz é nadça ou com forte orientação fluidal

primária (?) f com textura equigranular xenomõrfica e apresenta quart

zo e feldspatos, acompanhados, muito subordinadamente, por biotita"

(castanha escura), opacos, alanita, apatita e minerais de altera

ção, com abundante sericita e quantidades menores de clorita e epi

doto-clinozoizita. Aspectos a destacar são a presença de microclí

nio límpido intersticial, com geminaçâo em grade muito nítida, e I

presença de inclusões de gotas de quartzo nos feldspatos.

Com relação às diferentes variedades de põrfiros II,

nota-se que as de coloração mais rosada são mais ricas em quartzo

(30 - 40%), que as mais cinzentas; os fenocristais de máficos são

raros. Estimativas visuais das modas sugerem tratar-se de quartzo-

monzonitos a granitos 3fa (tipos cinzentos) e granitos 3b (tipos ró

seos). Wernick (1972 a) descreve alguns pórfiros com composições"

de granitos 3a.

Ordem de cristalização

A cristalização dos minerais félsicos nos granitói

des-pórfiros I é iniciada, sem duvida, pelo quartzo, seguido (prõ

vavelmente) por plagioclásio e depois por feldspato potassico;gran

de parte da cristalização destas rochas ocorreu em condições eutéc

ticas, com co-cri»talização de quartzo e feldspatos. Apatita e opa

cos(?) precedem os minerais félsicos; os outros parece» sucedê-lo."

Muscovite e pirita, a julgar pelo seu caráter mais intersticial e

pela ocorrência» co»o núcleo» de pegmatoides associados (ver Capltu

Io IV) são minerais tardios (pos-magm&ticos ?), assim como a fluí

rita e o carbonato.
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Fotomicrografia IS. Fcnocristal idiomôrfico de feldspato potáscicc

tonado em matriz nolocristalins afanltíca. observar a maior concen-

tração de albita portitica no núcleo •? o desenvolviatnto incipient*

da qemtnação em >jr.-ide nas bordas. Amostra A-26. Polarizadores cruza

dos. SO ».

fotomicrografia lt Megaeristal <Se mxcrocllnio, geminado em jraan,

«o» núclso de piagioclaslo «ausaurltieo (textura anti-rapar.ivi' sn

Matrix holacrUitaJUna afanítiea con textura de fluxo. Amostra A-26.

Polarizaderes crusados. 200 x.
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Os granitóides-pórfiros II mais mãficos, apresentam
una ordem de cristalização que se inicia com os minerais acessô-
rios (apatita, depoiB opacos, depois alanita); seguem biotita, pia
gioclásio, quartzo e depois feldspato potassico. Nos tipos mais
fêlsicos, sugere-se que a ordem de cristalização tenha sido análo-
ga â dos põrfiros I.

V.7. GRANITÕIDES PORFIRlTICOS

C^Épreendem rochas leucocráticas a hololeucocráticas
de granulações grossas a muito grossas, portadoras de negacristais
de feldspato potassico e, subordinaâamente, de plagioclásio, com
estruturas maciças a fortemente orientadas. As duas variedades prin
eipais (facies porfirlticas maciça e orientada) são semelhantes
do ponto de vista mineralõgico, 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 fî
nas.

Os dados modais obtidos para estas rochas permitem
classificá-las como quartzo-monzonitos e granitos 3b (Tabela XI,
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 IV e Anexo I).

Ao mlcfioicSpio, a textura é hipidiomÕrfica "porfirójL
de". Os raegacristais, com dimensões entre 1,0 e 2,0 cm (mais rara
mente até 3,0 cm), estão uniformemente distribuídos; nos tipos mais
fêlsicos, megacristais de feldspato potassico aparecem ocasional^
mente agrupados. Os minerais máficos são em geral in .ersticiais,
aparecendo em "synneusis" e/ou cordões e estão mais associados ao
plagioclásio. Nas rochas orientadas, a estrutura é devida â dispo-
sição dos megacristais e dos agrupamentos de máficos em cordões,as
stíjnelhando-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. DiagruM nodal Q-A-P-M para çranitõiáes porfir£ti cos áo Co*
pl«xo Intrasivp d*
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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
ricllnio, são complexamente zonados, com núcleos (por vezes muito
saussuríticos) de oligoclãsio intermediário a andesina s»õdico-inter
mediaria e bordas (mais límpidas) de oligoclãsio sódico a interne
diário (Figura 35). Zoneamento setorial(?) também é observado. Os
grãos são, em geral, deformados, podendo-se observar plagioclásio
albltico nas zonas de maior deformação dos cristais. Tal tipo de
plagioclásio ocorre como grupos de cristais e também como grãos
isolados; inclui biotita e acessórios, particularmente nas bordas
dos grãos. Os grãos menores { < 1,0 mm), xenomõrficos, com ou sem
geminaçào (Albita), apresentam soneamento normal, com intervalos
de composição mais restritos em torno de oligoclãsio (Figura 35).
São mais límpidos, com alteração essencialmente stricítica, e cons
tituem mosaicos intersticiais ao feldspato potássico, ou também
entre feldspato potássico e plagioclásio; sua textura tem aspecto
granoblãstico marcado (Fotomicrografia 17).

Ambos os tipos apresentam bordas albíticas e mirmequi
tas nos contatos com o feldspato potássico, ssmpre mais desenvolvi
das nos cristais de primeiro tipo (cf. descrição equivalente para
os granitóides a "dois feldspatos", item V.2.).

O feldspato potássico (microclinio) ê subidiomõrfico
a xenomõrfico, 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. Nos granitóides mais orientados, o micro
clínio é de hábito mais tabular.

Analogamente â grande maioria das rochas de Morunga-
ba, dois tipos texturais principais são reconhecidos (Fotomicrogra
fia IS), com aparente predomínio do segundo tipo. As geminações ob
servadas são Carlsbad, em grade e, mais raramente, Baveno. São per

; ti ti cos, com a albita dispondo-se como veios e filmes menores (às
? vezes, como perfeitos "cardumes"), manchas e veios maiores, mais
< irregulares. Os veios e filmes menores dispõem-se, amiúde, de modo
í zonado no hospedeiro (com maior concentração de lamelas no núcleo),
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particularmente nos grãos mais característicos do primeiro tipo tex

tural. Aspecto mais característico do feldspato potãssico (em par

ticular do de primeiro tipo) são os anéis de plagioclãsio sódico

que, desenhando as faces mais desenvolvidas do hospedeiro, podem,

por vezes, ser detectados em amostras de mão. O plagioclãsio 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
clãsio, quartzo, biotita e acessórios. As inclusões de plagioclá
sio são idiomórficas a xenomórficas, zonadas (de oligoclãsio sódi-
co a intermediário) e podem apresentar bordas albíticas e sinais
variáveis de corrosão. Tanto as inclusões de plagioclãsio como,
mais raramente, as de biotita (idiomórfica) dispõem-se em geral
acompanhando faces virtuais nas bordas e zonas intermediárias do
hospedeiro (em particular no feldspato potãssico de primeiro tipo
textural). As inclusões de quartzo são, por vezes, muito irregu-
lares. C feldspato potãssico de segundo tipo engloba e corroe (?)
plagioclãsio, que é encontrado como "ilhas" irregulares com conti-
nuidade» óptica (Fotomicrografia 17); inclui também mirmequitas.

Composlcionalmente, dados globais das pertitãs (hos-

pedeiro+albita pertltica) situam-se entre Or_7(Ab+An)23 e

Or94(Ab+An)Q6, com An < 2,0» a fase potãssica apresenta composi^

ções entre Or92(Ab+An)og e Org7(Ab+An)0,, com An í 0,5 (Figura 35).

As lameIas de albita têm, em geral, Ab i 93.

Os efeitos de deformação estão sempre presentes e
são mais evidentes nos cristais de feldspato potãssico do primeiro
tipo.

O quartzo e seriado (0,5 - 3,0 mm), xenomórfico, U m
pido e predominantemente intersticial. Está quase sempre deformado
e, localmente (em especial nas rochas mais orientadas), recrietali
zado como mosaicos irregulares com textura granoblástica.

Entra os mãficos, domina a biotita (0,5 - 3,0 mm),sub
idiomórfica de híbito placóide, com pleocroismo de tonalidades ama
r«lo-e»verdeadas • verde-acastanhadas (castanho-avermelhadas nas



.144.

. * •

Fotoraicrografia ! : . /. L. r̂ «j,iclos xenomórfico:: 'ir ;i.irtJOclásjc icmu,
en parte s e n c í ' i v • •.., rmc.quiti.co, coir, uxl-n-, "iranoblisti-rj". JE
grãos eii contdt.n :«rr ' •Idrspat.c potássíco do sifjjnto tipo ".oxturai
(com geninaç-ã" '.T; f •. i , ou ncl'j inclusos, n^rosentai» bordas .slbi
t i cas . A esquerda, f..ltspato pot'issico tern neyroi engloba t corroe
plagioclâsio do |>riin-i;.o ».ipo textural (ver textoi . Amostra «-91-A.
?olarizadores ^ruza'los. 39 x.

fotonücrografia 18, Mc.jacrictal de feldspato potá»»ico mostranào cog
. xistãncla dos dois tipos texturalg Ivor textoi . J prliMiro tipo tex

tural («acuro) contém anéis e inclu»õa» orientada» de plauioclá»ic
• par«c« ser «tibutituldo pelo «ogundo tipo toxtucal (claro , -on g*
«inação em qrade, que ocorre como "bordas" sobt* o primaire t ipo.
AMOStra A-4b. PolarlzarioraR cruzados. 39 x.
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I variedade orientadas no extremo NE da área mapeada) e deformação
f leve a intensa (com "kinks"). Inclui opacos, apatita, titanita,ala
•t-

! nita e zircão, os dois últimos provocando halos pleocróicos. O an
í fibólio (hornblenda), com pleocroismo em tons de anarelo-esverdea-

do pálido a verde-oliva e z A c = 20°, é rauito subordinado e apare
ce apenas em algumas lâminas representativas dos tipos mais náfl
cos, maciços e grossos; apresenta geminação simples e inclui opa
cos, apatita e titanita.

Entre os acessórios, a titanita { < 3,0 mm), idiomór
fica, é típica; apenas as variedades muito fêlsicas não a apresen
tam. Mostra geminação polissintética e simples, e inclusões de opa
cos e apatita. Alanita ( t 3,0 nu), idiomõrfica, apresenta forte
zoneamento concêntrico, geminação simples e inclusões de opacos e
apatita; por vezes apresenta bordas de epidoto finamente granuiado.
Os opacos ( ( 1,0 mm), iãiomõrficos, estão representados por magne
titã e/ou magnetita-titanífera (cora ou sem lamelas de ilmenita ?)
e, subordinadamente, por ilmenita (com lamelas de hematita), pirt
ta e calcopirita. Magnetita inclui apatita. Os demais acessórios
são apatita ( Í 0,3 mm) e zircão (mais diminuto), ambos idiomórfi.
COS.

Os minerais de alteração são os mesmos descritos pa
ra os granitoldes a "dois feldspatos" (cf. item V.2.); não se ob
serva, porém, fluorita.

Ordea de cristalização

Na seqüência de cristalização, são formados primeira
mente os acessórios na seguinte ordem: zircão, apatita, opacos, titã
nita e alanita. Entre os félsicos, a fase precoce é o plagioclá3io,
seguido pelo feldspato potásslco e após o quartzo. A hornblenda pre
cede, sem dúvida, a biotita, e a sua nucleação inicia-se muito pro
ximamente à do plagioclásio, talvez sucedendo-a.

Enelavan

Os diversos tipos de enclave! presentes nestas ro
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chás (ver Tabela IV) não foram estudados sob o aspecto microscópi-
co no presente estágio da pesquisa e serão tema de estudos futuros.
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CAPITULO VI

CONSIDERAÇÕES SOBRE A PETROGRAFIA, MINERALOGIA EESTRUTURA

VI.1. AS MODAS DOS GRANITOlDES

Atualmente, conta-se com mais de 260 análises modais

de granitóides do Complexo Intrusivo de Morungaba (Tabelas VII a

Xl;dadi em Wernick, 1972 a, 1972 b e Campos Neto zt at., 1984 a),

as quais permitem definir tendências petrográficas gerais.

Com relação aos granitóides situados ao Sul e. Late

da tinte. gnâ-ci64.ca de Joaquim E9.td.t0, verifica-se ampla predominân

cia dos granitos 3b {Figuras 36b, 36c, 36d e 37a; ver também Wer

nick, 1972 a, 1972 b) e a escassez das composições granodioriticas,

quartzo-monzodiorlticas e diorlticas. A disposição dos pontos mo

dais em diagramas Q-A-P desenha variações petrográficas em parte

comparáveis às definidas por Lameyre e Bowden (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 "granodioriti-

co", caracterizado pela varfaçSo conjunta de P e M (minerais máfi

cos), de forma que os termos mais máficos relacionam-sV aos irais

félsicos pelo empobrecimento relativo destes dois índices frente a

A e Q; as variedades mais grossas mostram uma linha de evolução,

própria, que é, comparativamente ã primeira, mais rica em A (Figu-

ra 36b). Os granitóides a "dois feldspatos" (em geral granitos 3b)

adaptam-se a uma tendência intermediária entre a "granodiorítica" e

"monzonltica", com enriquecimento progressivo de Q em direção às

rochas mais félsicas (Figura 36c); faltam, entretanto, os termos

mais máficos (e.g., çjuartzo-monzodioritos), típicos destas tendên

cias (comparar com Figura 36a). ,
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As demais rochas desta região são mais homogêneas.

Os granitõides rõseos e brancos situam-se, em geral, próximos ao

centro geométrico do triângulo Q-A-P, apresentando alguma variação

na proporção de Q; a relação A/P e relativamente constante (Figura

36d). Situação semelhante repete-se para as variedades cinzentas e

rõseo-acinzentadas (Figura 37a); apenas os tipos leucocrãticos apze

sentam variações em direção ã composições granodioríticas que, em

grande parte, refletem a presença de glomêrulos máficos restlticos,

em diversos graus de assimilação iver item VI.4.). Muito horoogê

neos, merecem destaque ainda os granitõides-pórfiros I, de composi^

ção mineralógica eutectóide (cf. item V.6., Figura 33).

Mas regiões ao Noxtt e NoA.de.ott da citada lente gnáis-

sica, os granitóides rõseos e a "dois feldspatos" Norte e orienta-

dos também têm modas pouco variáveis e são (modaZme.ntz) compara

veis às variedades roscas, brancas e a "dois feldspatos" róseas de

granulação média da porção meridional do Complexo (cf. itens V.2.,

V.3. e Figuras 27, 28, 29 e 30). Os granitóides porfirlticos defi

nem, conjuntamente com as variedades a "dois feldspatos" cinzentas

II, uma leve tendência de variação calco-alcalina "monzonítica",sen

do algo mais ricos em A que os granitóides a "dois feldspatos" me

ridionais. Novamente, faltam os termos mais máficos (Figuras 37b e

36a), 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: gJtac-ícnamen

to (e.g., separação de plagioclásio e máficos, responsável princi

pai pelo "trend" granodiorítico); mlituJia. wtKz magmas ácidoi e.

ma-ts bãiicoi (e.g., mistura entre magmas granlticos e dioríticos,

resultando em yranodioritos e quartzo-mon^odioritos); de,bmi.& tuia.

(e.tj., separação de líquidos graníticos a partir de "mushes" de

composição granodiorítiua), ou combinações destes. Explicações si_

milaitj.; podem ser aplicadas aos granitóides estudados; assim, as

variações observadas cm grande parte doe granitoldes cinzentos e

rósoo-acinzentados leucocráticos e em parte dos melagranitõides

são decorrentes, em sua maioria, de processos de mistura ou hibri

dismo entre magmas granitóides e dioritos do embasamento. Por ou

tro lado, as tendências verificadas nos granitóides a "dois feld£
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Figura 36. Tandãncias d* variação modal no diagrama Q-A-P-H.

A. Tendência* calcs-alcalinas (a • calco-alcalina tonalltlca/trondhjamltica; b » ealco-alealina «ra

nodlorltica; c » calco-alcallna monxonlticai segundo Lam«yre t Bowden, 19B2) ,

B. GranltSldes a "doll faldspatoa, rSseos • brancos (círculos cheio»); malagranltoidcs d* granula

çio fina a mídia (cruxes) e mídia a grossa (clculos vazios).

C. GranitSides a "dois feldspatos*.

O. GranitõidBS rõseos • brancos.

Todas as amostras rcfarem-sa Ss regiões ao Sul c Leste da lente gr.&lssica de Joaquim Egldlo. Linhas

tracejadas indicam possíveis tendências (ver referências no texto).

tr>

t
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F19«ICM37. Tendências d« variação nodal no diagram.. Q-A-P-M.

A. Granit6ides cinzentos hololeucocrâtico» (circulo* chaioM)i laueoerltleos (cruzas) a rcsao-acin-

i«ntados (círculos vazios) Uas regiõea »o Sul e Leste da l«nt« gn&issica de Joaquim fc..jí Uo.

B. Cranitõidea porfirlticos e a "dois f«ldspatos" cinzentos II da reglio Nortti/Nordeste .la lents

9i\its*ic« da Joaquim Egtdio.

Linhas tracejadas indicam possíveis tendências (ver raferincia* no taxto).
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patos" e porfiríticos devem-se, provavelmente, a fenômenos de fra-

* cionamento.

l
I VT.2. MINERALOGIA E TEXTURAS

Como deprecnde-se das descrições petrográficas, os

aranitoldes de Morunqaba, embora mineraloqicamente simples e até

monótonos, apresentam algumas peculiaridades mineralógicas e diver

sas complicações texturais que, em parte, caracterizam algumas fa

cies, justificando a conhecida assertiva de Read (1957) de que eads

tem "granitos e granitos".

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 afine, com vistas a embasar interpretações preliminares de

ambientes de formação e evolução de magmas (e.g., Shand, 1927; Tut

tie e Bowen, 1958; Mehnert, 1971; Parsons & Boyd, 1971); CarmLdiael

e-t ai., 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'Agnol,

1980) e pós-magmáticos. Texturas ligadas ã deformação são analisa-

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 * Berger, 1972; Augustithis, 1973).

Vi.2.1. Minerais Fé1sicos

O quartzo e os feldspatos representam - com exceção

dos melagranitoldes e algurcas vaxiedades mais localizadas - mais

de 90% em volume dos granitoldes em questão, e estão em geral pre

sente* como vários tipos texturais distintos que, em grande parte,

correspondem à diferentes gerações (ver Capítulo V ) .
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VI.2.1.1. Plagioclâsio Magnatico

Texturas

O plagioclâsio ê ura dos primeiros minerais a crista-

lizar a partir do magma, sendo normalmente precedidc^apenas pelos

acessórios menores. Ocorre associado aos minerais mãficos, tipica

•ente com agregados de vários cristais, ora em "synneusis*, ora

em malhas mais irregulares; ê distribuído de fora* «ais homogênea

apenas nos granitõides nais fêlsicos.

Caracteriza-se por apresentar hábitos, geminações e

zoneamento típicos, que variam con o teor de An e, por extensão,

com a composição da rocha hospedeira (ver também Nernick * Penal.

va, 1980 a). Verifica-se que o plagioclâsio das rochas mais roáfi

cas é mais idiotnõrfico, possui hábito ripiforme mais acentuado, ga

mina-se (em geral de forma complicada) segundo Leis da Albita.Carla

bad e Periclínio, e apresenta zoneamento quase sempre complexo; o

espectro composicional é relativamente amplo. Contrariamente, as

rochas mais félsicas contêm plagioclâsio subidiomórfico, com hábi-

to mais tabular, geminação preferencial de Albita e zoneamento nor

mal (com intervalos composicionais restritos), ou mesmo ausente.

Variações Composicionais

As variações composicionais do plagioclâsio magnéti-

co indicam, como esperado, que o teor de An aumenta com o índice

de cor, e diminui com a quantidade de quartzo dos grani tõides (Fi

gura 35, dados modais no Capitulo V). Outros aspectos importantes,

que se destacam da análise da Figura 35, são os seguintes:

a) o plagiodãsio presente nos granitóides cinzentos é nitidamente

distinto dos demais. Enquanto os cristais das facies porfirIti.

cas, a "dois feldspatos" e róseas mostram variações significati

vas regulars» dentro de cada grupo, os das facies cinzentas lio

loleucocrãticas possuem composições constantes, com valores má

ximos cm torno de A«25* *P
w i a s o s tipos leucocráticos têm pia

1
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gioclãsio mais cãlcico, fato provavelmente condicionado pelo
seu caráter híbrido (ver item VI.4.). As facies cinzentas repre
sentam, portado, tendências petrogenéticas distintas:

I b) as variações composicionais nas diversas facies defined tendên
I cias nítidas: variações contZtuitis dentro de çrupos de amostras
I de uma nesma facies ou de facies semelhantes, interrompidas por
| ducontinuidadià ao passar para facies ou grupos de facies dl

ferentes. Tendências continuas são observadas para amostras das
facies a "dois feldspatos" cinzenta I, a "dois feldspatos" ró
seas grossas, porfiríticas e para o conjunto que agrupa as fa
cies a "dois feldspatos" de granulação média, róseas e de grani
tõides-pórfiros I. Os plagioclãsios destes grupos separam-se dos
demais por hiatos composicionais «ais ou menos be» •arcados. A
conclusão mais pertinente é que as tendências de variação den
tro de cada grupo são, provavelmente, determinadas por cristal!
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 magmaticos. Apenas algumas
amostras apresentam cristais com "gaps" composicionais (resti-
tos?, cumulatos não homogeneizados?; e.g.. A-129 e A-12-A); nos
roelagranitoldes (e.g., A-12-D), estes cristais são prováveis
testemunhos de processos de hibridismo e recristallzação (cf.
Potomicrografia 1);

d) nas facies relativamente mais félsicas (e.g., granitóides-pórfi
iros I, róseos e a "dois feldspatos" rõseos de granulaçao média),
a composição média do plagioclásio é um dos poucos critérios mi
neralógicos que podem ser utilizados para avaliar o grau de evo
lução magmatica da rocha; esta terá plagioclásio tanto mais só
dico quanto mais diferenciado for o magma original.

VI.2.1.2. Feldspato Potássico

Was rochas estudadas, o feldspato potássico é
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pertitico e, sendo assin, nenhum dos dois tipos texturais identify
cados (ver Capitulo V) representa diretamente o estágio magnático.
Entretanto, no primeiro tipo (caracterizado principalmente pela ge
rainação em grade pouco desenvolvida ou ausente) são observadas dî
versas ttxtuKa* KttA.qu.ia.Kti, interpretadas como de origem magmati-
ca, como discutido a seguir.

Taxturas Reliquiaros

Entre as texturas reliquiares dos cristais de primei.
ro tipo textural destacam-se, além das gemir.ações de Carlsbad e Ba
veno, o zoneamento, os anéis concêntricos de plagioclásio e as in
clusões orientadas de plagioclásio e, raramente, de biotita (e.g.,
item V.2.).

O zoneamento concêntrico é uma textura sugestiva de
cristalização magmatica (ver, porém, Pitcher & Berger, 1972; Augus
tithis, 1973). Foram verificadas variações composicionais signifi-
cativas (em termos de OK, Kb e An) nas análises globos (hospedei-
ro + albita pertitlca) em cristais com zoneamento definido pela
distribuição preferencial de lameIas de albita pertítica, mais con
centradas no núcleo do hospedeiro. Em outros cristais, opticamente
zonadps, as variações composicionais são pouco marcadas e/ou de in
terpretação mais insegura, devido às dificuldades de análise, cau
sadas, por exemplo, pela orientação dos cristais e pela possível
presença de albita pseudo-pertltica (ver item VI.2.3).

Argumentos mais fortes em favor da origem magmática
destes cristais são os anéis de plagioclásio o as inclusões oti.cn
tadas, também de plagioclásiç, sempre mais típicos nos granitóides
mais máficos, nos quais o feldspato alcalino tem tendências me<j/i
cristalinas. Os anéis sáo muito regulares, ocorrem em particular
nas zonas intermediárias do hospedeiro (e.g., Fotomicrografia 4 e
18) e apresentam, em algumas amostras, nítido zoneamento composi^
cional, com os anéis mais internos sendo progressivamente mais ri
cos em An. As Inclusões de plagioclásio, em geral subidiomórficas,
mostram zoneamento concêntrico normal; alguns dados isolados suge
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rera 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 expl:L
cações alternativas, baseadas em processos de reeristalizaçao sub-
sõlida ou até matassomática (ver, entre outros, Raguin, 1965; Van
ce, 1969; Marmo, 1971; Mehnert, 1971; Augustithis, 1973; Hibbard,
1979; Dowty, 1980; Mehnert » BÜsch, 1981). São dois os principais
mecanismos magmãticos que podem originar as inclusões orientadas:

a) captura de cristais de plagioclásio 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 formarão (e.g., Dowty, 1980), al_
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 mais
difícil. Sugere-se, com alguns fundamentos teóricos, que esta é
uma feição devida principalmente a fatores cinéticos, que contro
Iam a concentração dos elementos (em particular K, Na e Ca) do
magma, nas proximidades do feldspato alcalino que cristaliza.

Estado Estrutural

0 estado estrutural dos feldspatos potássicos é uma
importante ferramenta para a interpretação de historias de crista
lização e resfriamento (e.g. Parsons» Boyd, 1971; Smith, 1974; M.
Ulbrich, 1983). Um exemplo muito interessante é descrito por Par
sons & Boyd (1971) que, estudando suites calo-alcalinas, verify
cam que o grau de ordenamento estrutural do feldspato potássico va
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ria com o grau de diferenciação do magma original, de forma que

os cristais presentes nas rochas mais félsicas apresentavam, siste

maticamente, ordenamento maior (ver também OLatunji, 1977) .

São vários os polimorfos de feldspato potãssico. A

sanidina ê a fase mais desordenada, típica do ambientes sub-vulcâ-

nicos, cristalizada em temperaturas superioras a 800°C o rosfriaiJa

rapidamente; como fase mais ordenada, encontra-.;e o nicroclínio má

ximo, característico de temperaturas baixas ( : 400°c). Entre e^

tes extremos, estão situados o ortoclãsio e toda una gama de micro

clínios "intermediários" (ver Smith, 1974; Stewart a Wright, 1974;

Ribbe, 1975).

A identificação dos polimorfos pode ser feita quali-

tativamente através da análise de difratogramas de raios-X. As fa

ses triclinicas são reconhecidas pelo maior grau de complicação

dos difratogramas, dado pelo desdobramento de raias como a (130) e

a (131), causado pela passagem da simetria C2/m para Cl.

A determinação quantitativa do grau de ordenamento de

Si e At nas posições tetraédricas ê realizada a partir de vários

diagramas específicos (baseados principalmente nas distâncias in

terplanares (201), (060) e (204) e nas contantes de cela; ver rc

visão em M. Ulbrich, 1983). Avaliações menos precisas podem ser

obtidas medindo-se a diferença angular entre as raias (130) e (130)

ou (131) e (131), que inexiste para os cristais de simetria menu

clinica e é máxima para as fases triclinicas de máximo ordenamento.

Estas diferenças foram convertidas em "indicadores de triclinicida

de" ( A) por Goldsmith & Laves (1954) e Smith (1974), os quais pro

pusoram, respectivamente, A m = 12,5 (d131 - d ^ ) e A 1 3 0

7,8 (â^3Q - *J3Q'' onde à^^ é a distância interplanar dos planos

(hkl). Em ambas as equações, os coeficientes estão ajustados para

que:

A = 0, simetria monocllnica (ortoclásio, e t c ) ;

A " Ir simetria triclinica de inicrocilnio máximo;

0 < A < lf microclínios intermediários.

Os difratogramas de raio»-X obtidos para cristais de

feldspato potássico de diversas facies granitóides de Morungaba evi
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denciara sempre a simetria tricllnica, caracterizada pela separação

marcada entre (130) e (130) ou entre (131) e (131) e por indicado

res de triclinicidade próximos ao máximo (na maior parte dos casos,

A 731 s Ai30 * °»90 e, freqüentemente, iguais â unidade). A gran

de maioria dos cristais analisados é, por conseguinte» microclínio

muito ordenado ou máximo. A albita pertitica, como esperado, está

também representada pela fase de baixa temperatura, apresentando

31,20 « 26 C u K a < 31,30 (Smith, 1956).

Alguns dos difratogramas obtidos são reproduzidos par

cialmente na Figura 38, com as raias indexadas segundo Borg * Smith

(1969). Todos são muito semelhantes; entretanto, são detectadas pe

quenas diferenças (grau de resolução de algumas reflexões, conteu

do de albita; valores 26 algo variáveis, etc.) que justificam tra

balhos futuros mais elaborados (e.g., Parsons, 1976; Cherry ft Trem

bath, 1979; M. Ulbrich, 19B3).

Desta forma, é ainda prematuro estabelecer correia

ções entre estado estrutural dos feldspatos potássicos e evolução

das rochas granitóides; registros desta relação, porventura exis-

tentes, serão determinaveis apenas com análises mais aprimoradas.

Como conclusão geral, indica-se predomínio de microcllnio muito or

denado e máximo, derivado de uma fase monoclxnica pretérita, dire

tamente cristalizada dos magmas, como é inferido pelas texturas

reliquiares observadas e pela presença da geminação em grade,

ca de inversão estrutural (tipo M, cf. Ribbe, 1975).

Variações composlcionais

0 feldspato potássico é homogêneo em termos compos^

cionais (cf. Figura 35). Variações mais significativas são observa

das, como esperado, apenas quando são comparadas entre si as compo

sições globais (hospedeiro + albita pertitica). Estas variações de

senham tendências similares ãs descritas para o plagioclásio, com

os conteúdo An e Af> diminuídos nas rochas mais félsicas; a variação

é mais ou menos gradativa em amostras de facies semelhantes/ tor

nando-se descontínua e com hi?tos composicionais ao passar de um



.160.

io-
A-97-A

A-226

pa«.(3CB-M

35» SO» &• '

figura 3S. Dlfratograna* parcial* de raioa-X para fcld^pato potásslco
p«rtitteo de algu»a» fades granitóidcs do Complexo Intrusive de Morun-
gaba. Haia* indaxadas en Itálico identifica* alblta pertitlea.
A-2261 facias róssa bololoucoczátlca; peg (320-bí ; veto peqmatóía.' em
fade* ró«aa hololauoocrátlea; A-12-A: fadas a "dois feldspatos" z\n
i«nta I; A-22i facie* a "dol* f«ld«pato*" grossa II; A-159> fades a
"dois faldspato*" «édla II; A-97-Ai fades pocflritica nutclça (ver refe
rindas no taxto),

1
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grupos de facies para outro.

Os cristais COB nítida geainação em grade são algo
•ais ricos e» OA, sugerindo que a recristalização processa-se com
expulsão de albita (ver item V.2.).

VI.2.1.3. Intercrescinentos Primários

Intsrcresclmentos Granoffricos

Intercrescimentos granofIricos, de feldspato potãssi
co e/ou plagioclâsio com quartzo, são feições muito comuns em ro
chás ácidas de colocação sub-superficial (e.g., Buddington, 1959)7
A maioria dos estudiosos do assunto acredita que tais texturas são
originadas por cristalização magmática eutectóide (e.g., Tuttle &
Bowen, 1958; Mehnert, 1971; Hatch e* at., 1972). Outros pesquisa-
dores, porém, sugerem que são originadas por mútua corrosão e/ou
substituição ou co-cristalização em condições hidrotermais (ver Au
gustithis, 1973 e Mehnert, 1971 entre outros).

D» Morungaba, esta textura ocorre nos granitôides-
põrfiros I e es veios e bolsões pegmatóides. *̂

Nos g>ian.itdidi.*-pÓiiliKo* 1, ocorrem intercrescimen
tos nas bordas dos fenocristais de feldspatos, na matriz da rocha
e em segregações micro-pegmatõides. Restam poucas dúvidas, portan
to, que o intercrescimento resulta de processos magmâticos, os
quais iniciam-se com a cristalização dos núcleos dos megacristais
para passar, já em condições eutectóides, ao estagio de co-precipi
tação, nas bordas destes cristais e na matriz, A seqüência dos
eventos termina no estágio pegmatltico onde, apõa a formação do Jn
tererescimento, novamente precipitam feldspato potãssico (pouco
pertítico) e quartzo, acompanhados ou não por muscovita, pirita e
rara biotita.

Nos vzios e boUõa p€9matoide,ò maiores, encontrados
especialmente nas variedades róseas hololeucocráticas, a textura
granofirica constitui uma zona externa, por vezes isolada da rocha
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encaixante por uma margem aplltica (cf. item IV.l.). As variações
da borda para o centro sugerem que se passa de um estágio ainda
magmático (?) representado pelo agregado granoflrioo, para um esta
gio pegmatítico (?), que resulta na precipitação isolada de felds
pato potássico e quartzo (cf. Mehnert ft Bflsch, 1981).

As Gotas de Quartzo

Inclusões de quartzo em feldspatos, como pequenas go
tas, são típicas de algumas das f acies mapeadas (ver Capitulo V ) .
Texturas deste tipo, já descritas, são encontradas com freqüência
em paragnaisses, leucossomas de rochas migmatiticas, e granitõides
de provável origem anatetica (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 maiores, cuja forma revela pro
cessos de fusão parcial e/ou reação com outros minerais;

b) mineral primário "liquidus", posteriormente englobado como ver
dadeiras inclusões pelos feldspatos em crescimento;

c) resultado de co-precipitação eutectóide de quartzo e felâepatos,
com a forma dos grãos condicionada por fatores clnéticos.

Nas rochas de Morungaba, as gotas de quartzo devem
ter-se formadeâpor processos diversos. As observadas em algumas va
riedades róseas (e, mais raramente, em granitóides-pórfiros I; cf.
item V.3.) devem ser de origem magmática (hipótese b), já que es
tas rochas representam magmas muito diferenciados. Bn granitoldes-
põrfiros, a associação ocasional com intererescimentos granoffri
cos sugere uma origem a partir de co-precipitação (hipótese c). O
quartzo goticular das facies cinzentas e, em parte, a "dois felds
patos" Norte e orientada, pode ter origem diferente; as gotas ocor
rem nos núcleos e nas bordas dos feldspatos e são muito freqüentes
em zonas híbridas, sugerindo que possam representar produtos de fu
são parcial e/ou recristalização. Mas mesmo neste caso, não podem
ser descartadas hipóteses alternativas; as gotas de quartzo encon
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tradas nas zonas híbridas, nos contatos de granitóides brancos,

cinzentos e a "dois feldspatos" Manchados COM enclaves microganu-

lares escuros (zonas de resfriamento mais rápido ?), podes ser prî

•árias; a sua fona, condicionada por processos cinéticos de "super

resfriamento".

VI.2.2. Minerais Máficos

Alem da biotita, são encontrados hornblenda, titani_

ta, alanita, muscovita, granada, opacos diversos, apatita, zircio,

etc.

Estes minerais ocorrem agrupados em associações dis

tintas, que reflete» condições petrogenéticas especificas. Assim,

as rochas portadoras de moscovita primaria + granada não contêm

hornblenda, titanita ou magnetita, fato amplamente conhecido (e.g.,

Shand, 1927; Johannsen, 1932; Ishibara, 1977); são exceções apenas

algumas amostras dos granitóides a "dois feldspatos" da região Nor

te/Nordeste do Complexo, com muscovita e magnetita aparentemente

coexistentes.

A distribuição dos minerais máficos permite subdivi^

dir os granitóides mapeados em quatro grupos principais, caracteri^

zados pelas seguintes associações:

1. biotita + hornblenda + titanita + magnetita + alanita + ilmenita

2. biotita + titanita + magnetita + alanita + ilmenita

3. biotita + alanita + muscovita + magnetita + ilmenita

4. biotita + muscovita + granada + ilmenita

O segundo e o terceiro grupo são amplamente predomi^

nantes • são encontrados na quase totalidade dos grani ̂ ides ró

••os, brancos, põrfiros, porfirlticos, a "dois feldspatos" e cin

zentos leucocráticos íver Tabela XII). A última associação é típ± •

ca das variedadas cinzentas hololaucocrátieas e, em parta, das rõ !

sao-acinzantadas a a "dois feldspatos" Morta e orientada. A primei^



Tabela X I I

» - i : i ^ ò o s i l c n i n e !':i I s m:7t i . o * • rui « I m i t - u . les «Io i o i i | i l n n l i l t i u s i v »)<• M<<H'M(.'.>li.t

ASSOCIAÇÕES TÍPICAS PAC1ES MAPI:ADAS

1. biotlta * hornblenda * titanita • magneti , .... -. t ,- M0U(r«nitoid«>. norfirttica»
!• * l l t n l K ! i I v t n i K

I I . b i o t i t í * T i t a n i t a « n s g n t i i i * t « l a n i i a

' ilatenita

m»J»|Tani táidr» . porf i r f t i ca i , dnzanta» Ituco*
crit ica* • a "4oi* f«ldsp«tua" «" inrciu .!>• , v I I ,
TÓs«a» (TOtselra» I , I I , I I I . rítua* miAij* I ,
I I • nanchnda»

I I I . h i o t i t : < ( c l o r t t a ] • «'«gnctlta • » l « n l i a

a "dol> í»ld»p»tü»" ríneas fruntatia» 1, medi» I .
manchada, bran<4, Nort# c oritnttd* • varitdr.de»
rateai, róneo-acmientadii n. hrancai e de grani-
tóidc*-pórfiro» I e I I . R»rni M«lagraniiíidv«
«ais f«!si<-o»

IV. b io t i t» • nuacovita ' franadn ' i l w c u i t u
cimontas hololeucocrlttcii», rísce-acin7«ntfiHa*,
a "dei* ftldspato»" Nort* r erltntada

* Indue» udiciannlmcntf p i r i t» , l i rc io , «te.

VI



.166.

ra associação é praticamente exclusiva dos «elagranitôides. Algu
•as considerações adicionais são feitas a seguir.

Itnscovlta: Origm • Implicações

Bi rochas granitõides, a moscovita é Mineral com an

pio campo de estabilidade (Clarke, 1981).

£ difícil determinar, coa base ea critérios textura i%
se a «usoovita é primária (de cristalização inicial ou tardia), se
cundiria (de alteração) ou até restltica (e.g. Saavedra, 1968, apud
Clarke, 1981; ver também Miller ti ai., 1981). Em Morungaba, evi
dências texturais permitem, porém, algumas sugestões.

Mas facies cinzentas hololeucocrãticas, a muscovita
apresenta-se como palhetas e/ou placas maiores, subidiomórficas a
idiomórficas e ocorre isolada ou em agregados de "livrinhos". fi re
lativãmente abundante, mostra sinais de deformação e, com freqflên
cia, não está em contato direto com os f eldspatos. Estas evidências,
somadas â associação com granada em diversas amostras, sugerem uma
origem magmatica. A muscovita dos granitóides mais félsicos e, em
particular, dos granitóides-pórfiros I, ainda subidiomõrfica, ê in
tersticial e ocorre associada â plagioclãsio e aos produtos de ai
teração de biotita; portanto, é tardia, formada, em parte, por pre
cipitação a partir de soluções residuais e, em parte, pela reação
destas com minerais pré-existentes (vor também 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 rôseos mais félsicos e, em especial, nos gra
nitõides-põrfiros I.

Diversos autores assinala» que a muscovita magmatica
é importante indicadora das condições de cristalização do magma,
sugerindo pressões de água mínimas da ordem de 3,0 kbar e, portan
to, profundidades mínimas de 9,0 km (e.g., Carmichael tt at., 1974;
ver também Clarke, 1961). Por outro lado, Anderson * Rowley (1981)
acreditam que o campo de estabilidade da muscovita é aumentado si£
nificativamente pela adição do componente celadonita, tornando pos
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slvel a sua cristalização em ambientes magmaticos com pressões de

água inferiores. Em Mcrungaba, 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 super-saturados em alumina e, neste senti^

do, os granitóides com a associação biotita + muscovita + granada

são derivados de magmas tipicamente peraluminosos (Shand, 1927) e

são diferentes dos demais granitóides.

O par magnotita-llmenita: considerações sobre a fO? • a profundida

de de geração dos magmas

A fugacidade de oxigênio (fO2> dominante durante a

cristalização de magmas granitóides, pode ser avaliada, qualitati-

vamente, pela presença de minerais "indicadores" (e.g., Ishihara,

1977; Takarashi tt at., 1980; Hurata zt at., 1983; ver também

Hones % Eugster, 1965; Wones, 1980).

Nos granitóides de Morungaba, a presença de magneti-

ta e/ou ilmenita permite tecer algumas conclusões. Entre as quatro

associações discriminadas na Tabela XII, as três primeiras contém

raagnetita + ilmenita e a última apresenta apenas ilmenita. Em pre

sença de biotita, ilmenita isolada cristaliza apenas em condições

âc fO_ inferiores ãs do "buffer" Ni-NiO (ver Figura 5 em Ishihara,

1977); para condições mais altas de fO,, a magnetita torna-se está

ve>.

Segunde Ishihara (1977; ver tautbêm itent III. 1.), a

fugacidade de oxigênio •-• uma característica em grande parte herda

da da fonte geradora dos magmas; Ho et aí.(1982) demonstraram que

a fO2 é uma função da profundidade de geração dos magmas. Portanto,

pode-se sugerir que as rochas com a associação 4 (biotita + musco

vita + granada + ilmenita) derivam de níveis crustais mais rasos,

a exemplo de sugestões já colocadas para granitõides vizinhos

(Wernick, 1982 a , 1984 b ) .
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VI.2.3. Transformações Tardias
i
i

Durante sua evolução nos estágios tardi- e põs-raagmá

ticos, os grani toldes de Morungaba passaram por uma série de trans

formações tardias, responsáveis por re-equilíbrios mineralógicos e

texturais. Os principais fenômenos tardios sugeridos pela análise

textural poden ser agrupados como segue:

a) formação de plagioclãsio sódico (albita-oligoclásio, cf. plagio

clâsio intersticial, Figura 351, encontrado sob a forma de agre

gados granoblãsticos. %

b) formação de albita, encontrada nas seguintes formas:

1. agregados xenomõrficos;

2. pequenos cristais subidionõrficos a idiomórficos;

3. bordas albiticas sobre plagioclãsio magmacico, plagioclãsio

tardio e, mais raramente, sobre mirmequitas;

4. pequenos filmes intersticiais;

5. albita pertítica e "pseudo-p^rtltica".

c) formação de mirmequitas. «fc

d) recristalização de feldspato potãssico.

e) alteração de minerais e cristalização de minerais roãficos tar

dios.

Segue uma breve discussão sobre as transformaçõestar

dias, baseada em subsídios extraídos da literatura (e.g., os expe

rimentais de Tuttie * Bowen, 1958; tfyllie & Tuttle, 1959, 1960,

1961, 1964; Luth « Tuttle, 1969; Kovalenko, 1977; Manning, 1981;

texturais, como o da Dall'Agnoll, 1980, etc.).

Albita • PUgloeliBio Ac Ido Tardloo

Da Morungaba/ destaca-se a relativa abundância des

t«8 minerais (bem como as mirmequitas, ef. adiante), caracter!zan
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do Intensa ativ.«.ude de Ma. A grande Maioria dos autoras acredita
que o Ma ê decorrente da própria evolução dos granitôides. Neste
sentido, este elemento (e, em menor escala, o Ca) pode ser prove
niente da exsolução de feldspatos alcalinos cristalixados do maps,
coao demonstrado por Tuttle * Bowen (1958), ou concentrado em solu
ções residuais fracionadas do Magna original; no segundo caso, a
fração volátil £ de extrema importância, tendo-se demonstrado que
a razão KiHa ê significativamente aumentada nas soluções residuais
ricas em H20 e KF (e.g. Kovalenko, 1977; Manning, 1981; ver também
Dall'Agnoll, 1980).

Nos granitóides de Morungaba, devem ser destacados

os seguintes aspectos texturaist

a) as bordas albíticas sobre plagioclásio magmãtico e/ou tardio
ocorrem nos contatos plagioclásio - feldspato potãssico; agrega
dos granoblásticos (com plagioclásio sõdico) e xenomôrficos

(com albita) são encontrados principalmente nos contatos felds
pato potãssico - feldspato potãssico;

b) as inclusões orientadas de plagioclásio em feldspato potãssico
freqüentemente contêm bordas alblticas;

c) agregados xenomôrficos de albita são mais comuns nas rochas com
feldspato potissico de tendências megacristalinas; agregados
granoblSsticos de plagiocl&sio sõdico ocorrem nos granitóides
mais mãficos (e.g., porfirlticos) com feldspato alcalino origi_
nal mais rico em Ab e An (cf. Figura 35);

d) albita tardia subidiomôrfica a idiomórfica ê encontrada associa

da aos agregados xenomõrficos (alblticos);

e) o faldspato potãssico de segunda geração é, em média, mais rico
em OJI e quase não apresenta texturas reliquiares (ver também itens
seguintes),

f) estas manifestações tardias e as mirmequitas (ver item se
guinte) são sempre mais abundantes nos granitóides menos evolu^
dos j

g) as frações residuais pegmatíticas são, a julgar pela sua minera
logia, mais ricas em K que Ma.
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Estas observações sugerem que boa parte» senão a
maioria, da albita e do plagioclásio sódico tardios gera-se direta
ou indiretamente por exsolueio dos feldspatos alcalinos primários
e, em parte» por destruição de texturas reliquiares (e.g. anéis de
plagioclásio). Estes processos liberam Ma e, subordinadamente. Ca
quer incorporados ãs soluções residuais, reagem com a fração cris
talina ou depositam-se intersticialmente (ver discussões adicio
nais em Tuttle ft Bowen, 1958). A evolução destes fenômenos é com
plexa e as textur; - observadas sugerem que a formação dos agregados
de plagioclásio sõdico precede a formação das bordas albíticas e a
dos agregados albiticos xenomôrficos; estes ãl tintos são, em um es
tágio posterior, localmente recristalizados segundo cristais de ai
bita mais idiomórficos.

Rirmsqultas

Historicamente, destacara-se duas hipóteses principais
«2e geração de mirmequitas (Hehnert, 1971; Philips, 1980).

A primeira é a hipótese de Becke, segundo a qual as
mirmequitas originam-se da substituição de feldspato potássico por
plagioclásio, de acordo com as reações:

a)

b)

feldspato
potássico

2KAlSi3Og
feldspato
potássico

albita

Ca

anortita

4SiO2

quartzo

onde os cations Ha e Ca** encontram-se em soluções residuais. É
importante salientar que a presença de Ca** é fator preponderante
na formação de mirnequitas.

A segunda hipótese, hoje descartada por muitos
res, £ a de Scnwantke, que prevê a existência da molecúa

auto

anormalmente rica em SiO2r em soluçàc sólida nos feldspatos alcaljL
nos de alta temperatura, cuja exsoluçSo resultaria en «irraequitas,



.171.

conforme a reação abaixo:

x KAlSi3Og

y NaAlSÍ3Og « x KAlSî Og -I- y NaAlSi^ • 2 QíAl^Og • 4

z ca,, (AlSi3O8) J 2 S S •»**• ****** <*»"*>
feldspato
alcalino

onde o * vacância e x > y >>*.

Hipóteses alternativas, em parte variações das aci-
mas colocadas, são discutidas por Shelley (19641, Smith (1964),Phi
lips (1974, 1980) e Hibbard (1979). i

Nos granitóides de HorungaLa, best cos» na Maioria À
dos granitóides conhecidos, existe íntima associação entre mirme ~i
quitas e manifestações tardias de albita e plagioclãsio ácido (e.g.,
mirmequitas em veios, associadas aos agregados aibíticos» plagio
clãsío ácido localmente mirmequitico, etc.) sugerindo, portanto,
relação genética e de contemporaneidade.

Recrlstalizaçâo de Feldspato Potás»lco

Destacam-se nas descrições, dois tipos texturais dis
tintos de íeldspato potãssico (item VI.2.1.2.). Os seguintes aspeç
tos texturais relacionados merecem ser reforçadost

a) o desenvolvimento do segundo tipo textura1 se dã, principalmen
te, por recristalização de cristais da primeira geração e S, em
parte, controlado por fraturas e zonas de maior deformação (e.
g., Potonicrografias 6, 16, 18)}

b) a formação da segunda geração normalmente destrõi texturas reli
quiares; o microclínio de segunda geração é mais rico em OM

c) a segunda geração pode incluir mirmequitas e agregados tardios;
por vezes são observados vermes de quartzo incluídos no felds
pato (corrosão de Mirmequitas ?}. f. encontrada também como domí
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nios irregulares dentro de plagioclâsio magmático ("antiperti_
tas");

d) a segunda geração mostra, em geral, contornos mais irregulares,
principalmente nos contatos com plagioclâsio;

I e) a segunda geração é pouco desenvolvida nos granitóides róseos
I mais félsicos e nos granitóides-põrfiros I; é rara nas segrega

ções pegmatdides e nos f eldspatos com intercrescimentos granof I
ricos.

Estas relações indicam que os f eldspatos ai calmos
| passam por etapas de desmisturação, 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 xenomór
| ficos e granoblâsticos. Diversos autores interpretam texturas seme
| lhantes como indicativas de "blastese", "microclinização", etc.

(e.g., Marmo, 1971; Augustithis, 1973). Nas rochas de Horungaba,
os dados texturais sugerem que a segunda geração desenvolve-se por
recristalização dos cristais de primeira geração (e.g.Fototnicrogra
fias 6 e 18), durante os estágios tardios da evolução dos granitói
des.

Alteração da funerais e Cristalização de Mnerais Acessórios Tarditr;

Destaca-se no plagiocláslo a correlação que existe
entre tipo e grau de alteração com composição e cor. Oligoclásio
cãlcico e andesina, quando pouco alterados (em alguns melagranitói I
des • granitólde* porfiríticos) são incolores ou acinzentados. Na
maior porte dos grani toldes, o plagioclâsio (oligoclfisio interne •
diário a andesina), mostra nítida cor esbranquiçada, com alteração j
saussuritica (sericita muscovita + epidoto clinozoizita 4 albita + ;

carbonato + fluorita). Contrariamente, albita e oligoclSsio sfidico '
(inclusive tardio) são incolores ou roseos e alteram-se, em grau
mais reduzido, principalmente para serloita/nuscovita. Mas rochas
mapeadas, a cor do plagioclâsio e, assim, uma aproximação grossed
ra de sua composição.

f
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A alteração dos minerals máficos i variável, desde
fraca ou incipiente (granitoldes mais máficos), ati total (rochas
mais fêlsicas). Destaca-se alteração da blotita para cloritas, se
ricita muscovita, epidoto, opacos (em geral hematita) e quartzo;
alanita altera-se (?) para epidoto.

Pluorita e alguns tipos de «uscovita são minerais má
ficos tardios, provavelmente precipitados diretamente a partir de
soluções residuais. Sao encontrados nas rochas mais fêlslcas de co
loração rõsea ou branca, sugerindo (juntamente com alteração mais
intensa dos minerais máficos primários e a maior freqüência de se
gregações pegmatôides) maior atividade dos voláteis.

VI.3. ASPECTOS TEXTÜRAIS E BSTRUTÜRAIS ADICIONAIS

Variações nas Diversas Fecies

De forma geral, as rochas mais fêlsicas do Complexo
| são mais maciças, têm texturas mais equigranulares e granulaçãb
f mais fina, em parte por diminuição do tamanho dos feldspatos (par
I ticularmente feldspato potãssico) com o paralelo aumento das dimen
! soes do quartzo. Apenas os granitôides-põrfiros voltam a apresen
\ tar-se inequigranulares, com fenocristais de feldspatos e, princi

palmente, de quartzo globular em matriz de granulação fina.

Estas variações estão bem mf cadas nos granitâides
localizados ao Sal e Lt&tt da ttnte. gnâíaíca de. Joaquim EgZdio.Zn
tre os granitoldes a "dois feldspatos", os tipos mais máficos (rõ
seos grossos III e cinzentos I, os primeiros mais grossos e inequi
granulares) têm estruturas orientadas, com feldspato potásslco de
dimensões mais svantajadas e quartzo principalmente inters tidal;
os tipos mais filslcos Ca "dois feldspatos" róseos médios I e II)
são rochas maciças, mais equigranulares, com quartzo mais abundan-
te e maior. Os granitoldas rôseos e brancos, maciços de granulacao
mídia, apresentam quartzo globular, com dimensões em media superio
res 8s dos feldspatos.
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Paralelamente, as segregações pegmatõides inexisten
nos granitóides a "dois feldspatos" mais máficos, são raras nos ti
pós a "dois feldspatos" na is félsioos, comuns nos granitóides rõ
seos e sempre presentes nos granitõides-pôrfiros I. Como fenômeno
tardio, a formação de plagioclásio ácido, albita e t, nsequitas, é
•ais freqüente nas variedades sais MÍicas Ccf. ite» anterior).

Os granitõides cinzentos e, en parte, os rõseo-acin
sentados, constituem um grupo & parte, apresentando textuns mais
homogêneas, equigranulares e predominantemente xenomórficas. Por
outro lado, os enclaves microgranulares escuros e os glomérulos mã
ficos são estruturas mais características destas rochas.

Deformação

Sinais de deformação estão presentes na maioria das
lâminas estudadas. O quartzo apresenta-se COM extinção ondulante,
por vezes recristalizado; o plagioclásio mostra lamelas 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, 19(9).

Evidências adicionais são o estiramento dos minerais
máficos, encontrados como "cordões" entre os félsicos e, em grande
parte, a forma oblata dos enclaves alongados associados aos grani
tóides foliados.

Sinais de deformação estão ausentes nas manifesta
ções tardias, que são, portanto, põs-cinemãticas.

Com relação a intensidade de deformação, observa-se
sempre que os granitõides relativamente mais máficos 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. Era parte, porém, a de
formação é primária, gerando~se durante a colocação dos magmas e
sua posterior cristalização (estruturas orientadas) e/ou por efe£
tos de deformação plástica pôs-colocação, induzida pela intrusão
de magmas subsequentes (Holder, 1979; Jardim de sá, 1984).
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VI.4. OS ENCLAVES E OS GLQMERBLOS HXP1COS DOS GRMHTClDES HERIDIO
H»IS ~~

Porá» reconhecido», alfa dos xenolitos (item I V . 3 . ) ,
três tipos d e enclavesi o s microgranulares claros, os microgranula
res escuros e o s alongados (item 1V . 1 . ) . os glomérulos são d e qua-
tro tipos, caracterizados por apresentar associações mineralogicas
co» hornblenda, biotita, plagioclásio, muscovita e granada.

As principais características geológicas e petrográ-
ficas dos enclaves e glomérulos são as seguintes:

a) os enclaves escuros têm dimensões maiores, índices de cor mais
acentuados e granuiação mais fina que os enclaves claros e alon
gados; ~

b) os enclaves alongados são, aparentemente, os únicos a conter me
gacristais de feldspato potSssico; ~*

c) os enclaves escuros são observados, com freqüência, em vários
í estágios de assimilação • com bordas de reação; apresenta» bio
| titã recristalizada; ~

I d) os enclaves alongados ocorrem mais freqüentemente nas rochas
\ orientadas er em vários casos, não estão diretamente associados
\ aos xenolitos;

\ e) as texturas dos enclaves sugerem, em grande parte, origesi magma
í tica;
I
í f) as associações de minerais primários dos enclaves são:plagioclâ
\ sío + biotita + hornblenda •»• titanita + magnetita • apatita +
J ilienita + quartzo + feldspato potlssico (enclaves escuros) ê
> plagioclãsio • biotita • titanita + magnetita + apatita + ilme
| nita + quartzo + feldspato potâssico (enclaves claros e "alonga

dos);

g) a mineralogla dos enclaves claros e alongado» é idêntica S das
| rochas encalxantes; nos escuros, apenas a wineralogia das bor
j das recrlttaUsadas (com plagioclá.ío + biotita) i compatível
| com a dos granitoldes que os contêm;
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hi a soda doe enclaves claros e alongados varia parafsl—anta
a da rocha encaiitante (Figura 39) j o aiewo aio ocorre com os en
claves escuros e as respectivas encaixantes;

1) nos gloatrulo* aaficos, as associações de Minerais priMftrios

1. hombleada + titanita • aagnetita • apatita + ilaenita;

2. biotita + Magnetite + apatita ± hornblenda • titanita • ilae
nitai

3. biotita + plagioclásio + titanita + nagnetita • apatita + n
•enita;

4. aniscovita + biotita + granada + quartzo + plagioclãsio +
feldspato potãssico.

As duas primeiras associações são exclusivas <S»s me
lagranitôidesi a terceira ê encontrada em alguns «elagranitõi^
des (COM feições híbridas) e nos granitóides cinzentos leucocrã
ticos, rõseo-acinzentadosr rõseos COM biotita de granulaçãb fl_
na, brancos associados aos cinzentos e a "dois feldspatos* m n
chados. A últiM e típica dos granitoldes cinzentos aosqueados
II;

j) nos MelagranltÓides, gloeêrulos são encontrados predoainanteaien
te e» rochas recristalizadas? as fades cinzentas, róseo-acinzen
tadas e brancas que conte» glosiérulos da associação 3 (cf. aci
•a), apresenta* taabé* enclaves escurosf

fc) os gloaerulos da associação 4, encontrados na fades cinzenta
•osqueada XI, estão, por vezes, circundados por uaa zona quartao-
feldspatica Miliaitrica, de granulaçãb algo «ais fina que a da
rocha.

Estas evidências texturais, adneralcgicas e geolõg^
ess, sugere» que apenas os enclaves claros e alongados estão em
equilíbrio cost as rochas encaisantesf os enclaves escuros encon-
traa-se e» desequilíbrio s estão geneticanentc associados aos glo
•erulos da assoeiação 3 leoa biotita e plagloclásio).



.177.

Figura 39. Tendência* da variava» «o*il •» enclaves • rocha. hospedei-
rns da part* Meridional do Co»plexo Intrualvo da Morturçaba. Enclavti»
claros • alongado* (círculo» chatos»; enclava» ascuroo tcruze»i. Grani
tóida» a «dai» (aUtopatos» i a »tet i»col; «ranitóidas branco» «manto» ê
rõsao-aclnzantadoa (circulo» vdzioai. LtnlUB tracajadas one» anclave»
às cocha* hospedeira». Setas indica* tendências d« variação cc«posicio
nal iver referencias no texto)

j



Origem

A presença de enclaves e glomêrulos máficos diversos

£ uma característica marcante na maioria dos granitõides de todo o

mundo, tornando-se, portanto, foco de atenção e motivo para vários

estudos geológicos e petrolõgicos (e.g., Piwinskii, 1968; Pivdnskii

& Nyllie, 1968; Didier, 1973; Hinkler, 1977; White t Chappell,1977,

1983; Chappell, 1978; Hine e* ti., 1978; Didier et ai., 1982; Her

nick, 1983). Os dados geológicos* petrogrãficos 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 magmas granitõides; *•>

b) representam fragmentos transformados de rochas básicas a inter

mediãrias, cujos nagmas estão direta ou indiretamente associa-

dos â gênese dos magmas granitõides;

c) são fragmentos transformados de rochas encaixantes, capturados

durante a ascenção e/ou colocação dos magmas granitõides;

d) são autólitos. 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 magmas grani toldes, de cristal^

zação mais tardia (ver, entre outros, Vancc, 1969; Presnall & Batanon,

1973; Didier, 1973).

Em Morungaba, os enclaves escuros exibem mineralogia

não compatível com a das rochas encaixantes e as faci.es que os con

tem encontram-se sempre associadas no campo com ocorrências de me

lagranitoldes. Representam, portanto, fragmentos de rochas básico-

intermediárias ("meta-diorltos") mais antigas (e de manifestações

mais básicas contemporâneas?), capturados durante a colocação dos

magnas, e posteriormente assimilados em graus diversos (hipóteses

c e b?). Neste contexto, os glomirulos máficos com biotita e pia

gioclásio (associação 3, cf. acima) seriam restito» filtimos do pro <
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cesso de digestão destes enclaves.

Os enclaves claros, por sua vez, encontra» te ea

equilíbrio mineralõgico com os granitóides a "dois feldspatos" ea

caixantes e apresentam texturas aagaiticas. São, portanto, prova

veis autõlitos, hipótese reforçada pelo seu aspecto textural "euau

lático" (cf. Fotoaicrografia 10). Interpretação semelhante pode

ser colocada para a aaioria dos enclaves alongados, cuja forma es

taria condicionada pelo regia* de colocação dos aagaas granitoldes

(ver itea seguinte).

Os gloaérulos aif icos detectados nos aelagranitóides

são, ea sua aaior parte, restitos da assimilação de aelagranitõi

des de granulaçãb «ais fina, por parte dos aagaas grani tõides pos

teriores (ver Capítulos IV e V). Os aelagranitóides de granulação

média a grossa que contêm tais gloaérulos são, desta fona, rochas

de natureza híbrida.

Pinalaente, os gloaérulos aãficos peraluainosos da

associação d (coa biotita e auscovita, cf. acima) seriam, â priaei

ra vista, restitos de rochas peraluminosas (e.g. Chappel ft White,

1974; White & Chappel 1, 1977, 1983). Entretanto, diversas evidências são

contrárias a esta interpretação (presença ocasional de envoltório

quartzo-feldspático; aspecto límpido das micas; enriquecimento re

lativo em Sr87/Sr86, Cf. amostra A-342, item VIl.l.), favorecendo

amplamente a hipótese de que tais "gloaérulos" são originados a

partir da cristalização de fluidos residuais pegaatlticos enrique-

cidos em alumina (e.g., Nockolds tt at., 1978; Didier, 1973). Por

tanto, são comparáveis aos diferenciados pegmatíticos dos grani tõî

des rõseos aais evoluídos e dos granitóides-pórfiros I.

VI.5. DISTRIBUIÇÃO E COLOCAÇjtO DOS GRAUITÕIDES

li
Os dados geológicos, estruturais e texturais apresen

tados nos Capítulos IV e V fornecem diversos subsídios para uma

discussão sobre a colocação dos magmas granitóides, assunto que

tratamos a seguir.
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Areas «o Sul <to Lente Snáisaica de Joaquia Egfdlo

Nesta área, a associação dos aelagranitôides merece
consideração ã parte.

As nanchas Mapeadas de Melagranitõides estão coloca
das, ea grande parte, aarginalMente aos granitóides cinzentos e &
"dois feldspatos" cinzentos X, coao facies de contato cosi o eabasa
•eato gniissico, sa particolar na borda SB do Coaplexo; os aelagra
nitSides amis aíficos, de granulaçio sais fina são rochas do «aba
ssaento ("Meta-dioritos", cf. Capitolos IV e V). Estas e outras evi
dências de caapo (e.g.. Figura 17) e texturais (texturas recrista
lixadas, presença de gloaérulos aíficos, etc.), são fortes arguaen
tos ca favor de una origea híbrida para parte dos aalagranitõides
Mapeados; que seribst, então, o resultado da interação de rochas do
eabasaaento ceai •açaas granitõides (posteriormente cristalizados
coao granitóides cinzentos hololeucocráticos e a "dois feldspatos"
rôseos e cinzentos T).

Por outro lado, não é possível propor origem similar
para todos os aelagranitoides. Diversas evidências (e.g., ocorrên
cia significativa de •elagranitõides de granulação Media a grossa;
inclusões ovaladas, orientadas, de Melagranitoldes finos; melagra-
nitóides COMO aparentes Manifestações sin-plutõnicas) indican que
parte destas rochas foraa, provavelMente, colocadas coso magmas.
Mais ou Menos contexporaneaMent* ao magMatisno granitóide princi.
pai.

A diitn.ibu.icao dot §K«MÍtiidth mapeados^aostra que
as associações identificadas (Tabela V, Figura 10, Anexo Dapresen
taM~se coa foraas alongadas, lenticulares a sub-circulares, sub-
concordantes coa o padrão estrutural das rochas encaixantes, e dis

| põea-se coa padrão sonado, grosseiraaente concêntrico. No núcleo
| da estrutura coloca-se uaa lente da associação a "dois feldspatos"

rôsea grossa I, cuja geometria atual i, sa grande parte, condicio
nada por tectonisaof ao seu redor doalnaa granitóides rôseos equi
granulares diversos, invadidos por granitôides rôseos Mais félsi
eos e granitóldes-pórfiros I. Externamente aos tipos rôseos, colo
caa-se novaaente granitoldes a "dois feldspatos", com a Cacies cin
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zenta I en geral marginal (Anexo II. Nas regiões SW e NW, na part'*

•ais externa do conjunto intrusivo, voltam a ocorrer fades rõseas

e de granitÓides-pórfiros I.

A zonalidade fica melhor marcada nas partes centrais

e ocidentais; para Leste, o panorama ê mais confuso devido, em

grande parte, â distribuição dos melagranitóides e das facies cin-

zentas e róseo-acinzentariaa. Estas últimas ocupam uma área de for

ma grosseiramente triangular, que em alguns locais isolam as facies

a "dois feldspatos" do embasamento; constituem também duas lentes

isoladas, ao Norte do rio Atibaia <cf. Figura 10, Anexo I). Oo gra

nitõides a "dois feldspatos" manchados colocam-se como uma facies

de contato entre granitõides a "dois feldspatos" e melagranitóides

ou granitõides cinzentos leucocrSticos.

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 granitóides projetando-

se, como lentes, para dentro do embasamento. Uma destas lentes pro

vavelmente está ligada, em sub-superfície, â projeção lenticular

do "corpo" de $fcatiba em direção ao Complexo Intrusivo de Moranga

ba (ver Figuras 2, 10; Wernick, 1972 b; Coutinho, inédito).

Na iíqlíncía dt colocação do& magma.6 (cf. item IV.3.2.),

indica-se como prováveis precursores, as facies cinzentas e rôseo-

acinzentadas (e melagranitóides ?), que se colocam como pequenos

corpos laminares a lenticulares, em parte incorporando e assimilan

do melagranitóides de granulação fina.

Em seguida (em parte simultaneamente, cf. item W.3.2.),

invade o conjunto dos granitóides a "dois feldspatos". Desconhe •

cem-se as relações entre os tipos rÕseos grossos III (centrais) e ]

os cinzentos I (marginais)i estima-se que são mais ou menos contem ';-

porâneos, em função de semelhanças petrográficas-petrogenéticas. Com |

relação âs demais facies deste conjunto, verifica-se uma relação

"nflcleo-borda" entre os tipos cinzentos e os róseos? parece prová-

vel, portanto, que os magnas originais se colocaram em épocas seme

lhantes, por Influência do BMSJBO processo dinâmico.

Paralelamente S colocação destes magmas, transfor
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mam-se rochas mais antigas do embasamento (e melagranitóides con

tcnporâneos ?) originando-se rochas híbridas nas zonas de contato.

A ocorrência de corpos isolados de granitÔides a "doJj^ feldspatos",

e a variação composicional dos feldspatos destas facies (com algu

mas tendências distintas, cf. item VI.2.1.), indicam que os magmas

se introduzira» como massas isoladas, de dimensões reduzidas.

Os granitõides rõseos são sempre posteriores âs va

riedades a "dois feldspatos". Entre os granitóides róseos, os mais

fé1sicos são posteriores aos mais mâficos e são encontrados, com

freqüência, como manchas mapeãveis no interior de Areas de domínio

dos tipos róseoa (cf. Anexo I). Admite-se, por critérios de seme

lhança estrutural e petrográfica, que os tipos róseos hololeucocrã

ticos têm posicionamento relativo semelhante ao dos jranitõides

brancos. Novamente, a colocação destes magmas deslancha processos

de hibridismo, gerando-se, entre outras, as facies rõseas com bio

titã -le granulação fina (com glomérulos de biotita ^ plagioclásio

da associação d, cf. item VI.4.) e as cinzentas (com ou sem musco-

vita) derivadas, localmente, da interação entre granitóides bran

cos e melagranitóides de granulação fina (cf. Capitulo IV).

A distribuição dos granitõides róseos e brancos, e

algumas relações de contato, indicam qu.* os respectivos magmas se

introduziram também como diversos corpos distintos.

Granitóides maiB novos são os granitõides-põrfiros I,

colocados como pequenos corpos lenticulares embutidos em granitói

des róseos; os últimos são os granitóides-pórfiros II, que invadem

como diques.

Os tont\a.itti z&triutuiait e te.xt.un.aii existentes en

tre as diversas facies estudadas refletem, naturalmente, histórias

3e cristalização muito diferentes. As feições associadas aos grani

toldes mais máficos, de granulação média a grossa, são indicativas

da cristalização precoce e complexa dos feldspatos (e.g. "synneusis"

de plagioclásio e máficos, texturas complicadas do feldspato potás

sico, quartzo predominantemente intersticial e tardio, etc, cf.

itens VI.2.1. e V.3.); an estruturas indicam um regime forçado de

colocação. Contrariamente, as facies mal* jovens e evoluidas (e.g.

granitóides róseos e brancos) apresentam texturas e estruturas su
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gestivas de uma historia de cristalização mais simples, com mine
rais pouco zonados, distribuídos de forma mais homogênea, e, em
parte, apresentando quartzo como fase "liquidus"; os respectivos
magnas são colocados sob reglm.es mais» permissivos e condições de
pressão litost&tica (?) possivelmente menor, representando níveis
crustais mais rasos < ?). O caso extremo e representado pelos grani
tõides-pórfirosf (com fenocristais de quartzo, intercrescimento
granofiricos e cavidades miarollticas) que cristalizaram sob condi^
ções francamente sub-superficiais (sub-vulcãnicas ?).

Ea condições intermediárias, localizam-se os grani
toldes cinzentos e rõseo-acinzt.*ntados,, 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 vaiiaçõe.6 na& condiçõe* de colocação espelham,.
principalmente, os contrastes de ductilidade e viscosidade entre
magma invasor e rocha encaixante (Eskola, 1932; Walton, 1955; Read,
1957; Buddington, 1959; Marino, 1971; Pitcher & Berger, 1972). Sob
este enfoque, os granitóides a "dois feldspatos" rõseos grossos III
e cinzentos X conte» várias características sugestivas de coloca
ção sob condições mais plâiticat (invasões forçadas), grosseiramen
te classificadas como "sin-" a "tardi-tectõnicas". No outro extre-
mo, os granitõidef-pÓrfiros I apresentam características compatl
veis com resfriamento rápido, em condições relativamente nãptii*.
Entre estes dois extremos, está a grande maioria dos granitóides

l mapeados (e.g., variedades rfiseas e a "dois feldspatos" rõseas me
í dias) que, sem d&vida, se colocaram em condições tectono- térmicas
j intermediárias.

I A conclusão mais pertinente então, ê que existe uma
| piüij%e.6ião das condições de colocação dos respectivos magmas. Come
I ça a evolução desta parte do Complexo intrusivo com a intrusão de
\ magmas — em parte cristalinos e, provavelmente, mais viscosos —
[ sob condições tSrmicas mais enérgicas, simulando uma colocação
f mais profunda, similar ao regime que Buddington (1959) denomina me
I sozonal. Os magmas seguintes são progressivamente mais evoluídos

P« ~ _. ..
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I (provavelmente também mais líquidos) e introduzem-se em profundida
f des cada vez Menores, atê invadirem sob condições tipicamente epî
I xonais. Os granitóides-põrfiros são manifestações sub-superficiais
I (ver também Mernick ft Penalva, 1980 a).

I Não se adaptam ã evolução acima apresentada as varie
| dades cinzentas e as rõseo-acinzentadas, com características petro
í gráficas e estruturais distintas (cf. itens VI.1., VI.2., VI.2.2.,
I VI.3 e VI.4.). As suas características e as relações de campo indi
I cam que se colocam sob regimes predominantemente permissivos, em
| níveis crustais possivelmente intermediários, antes da (e em parte
| sincronicamente com) grande maioria dos granitóides róseos e a
| "dois feldspatos". Em boa parte, são rochas híbridas, decorrentes
| da interação entre magmas granitõides mais evoluídos com rochas
l mais antigas, do embasamento.

1
[ Arsa ao Leste da Lente Gnáisiica de Joaquim Egídio

Nesta área afloram predominantemente as fades rõ
seas e a "dois feldspatos" rõseas médias II (cf. Tabela V), era di
versas partes separadas do embasamento por ãreas de domínio dos gra
nitõides a "dois feldspatos" cinzentos I. Como ocorrência isolada,
observa-se mi corpo ellptico da fades rÔseo-acinzentada de granu
lação fina (Figura 10, Anexo I).

As \&taç5e.ò dz campo, embora aqui menos evidentes,
sugerem uma seqüência de colocação similar à descrita para a parte
Meridional do Complexo (cf» acima). Assim, do início, colocam-se
provavelmente os granitóides róseo-aclnzentados, aos quais suco
dem, na ordem indicada, os granitõides a "dois feldspatos" cinzen
tos 1, os rõseos médios XI e, finalmente, os granitóides rõseos e
brancos. Os granitõides-põrfiros II são posteriores. Acredita-se,
ã falta de evidências mais claras de campo, que os granitóides
brancos, róseos • a "dois feldspatos" posicionaram-s« como um nume
ro reduzido de corpos, condicionados por estruturas Stf-NE.

As condlçôtA it colocação novamente variam de mais
forçadas, em regimes malt plásticos (magmas correlates aos grani.
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tóides a "dois feldspatos" cinzentos I>, para mais permissivas,sob
regimes «ais rapteis (magmas correlato* aos granitÓides roseos e
brancos), culminando com a-intrusão de diques.

Arma eo Norte e Rordasts da Lente Gmélssica* de Joaquim Egidlo

Esta parte, com uma dimensão total em torno de 150
km , esta em fase de •apeamento detalhado. Na porção Leste e Nor
deste apresentada (Figura 10, «nexo I), as variedades petrogrfifî
cas predominantes (em parte }fi definidas por tiernick, 1972 b) cons
tituem corpos discretos.

Predomina», na região, os tipos porfir£ticos e as va
iledades a "dois feldspatos" cinzenta II e Norte (cf. Tabela V, Fi
qura 10, Anexo I». Os tipos porflrfticos colocam-se, provavelmen
te, como um número reduzido de corpos lenticulares, orientados SW-
HF e, em partes, separados entre si por intercalações do embasamen
to. O conjunto define uma grosseira zonalidade estrutural e petro
gráfica: para Norte e Noroeste predominam tipos orientados (fades
porfirítica orientada I), que passam (gradativamente ?) para grani
toldes porfiríticos centrais mais maciços e grossos, e, por vezes,
mais máficos (e.g., com hornblenda). Para S e SE, estas rochas gra
dam, por sua vez, para fades mais equigranulares, finas e, em ge
ral, mais fêlsicas.

Os granitôide» a "dois feldspatos" cinsentos XI cons
tituess uma lente isolada, também orientada segundo SW-NE, que liai
ta o Complexo em direção ao Leste. São muito homogêneos ea tentos
estruturais, mas mostram pequenas variações petrograficas 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 melagranitoldes, outra de granitói
des cinzentos (com muscovita) e diversos corpos Menores, sub-circu
lares, de granltôlde* rôseos (Figura 10, Anexo I). Todos aparentam
ser muito homogêneos.

As rochas mala antiga» sao os melagranitóides; seguem

os tipos porfirltlcos e, provavelmente, os granitfiides a "dois
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feldspatos* cinzentos II, anbos coa caracteristicas gerais que tam
bé* sugerem historias de cristalização complexas, a partir de maj
•as colocados sob regimes forçados, em seio plástico (cf. Tabelas
IV e V, itens V.7., VI.2. e VI.3.). fia seguida, colocam-se os gra
nitoldes cinzentos (?) e os tipos a ''dois feldspatos" e rêseos,sob
condições relativamente permissivas (e em níveis crustais mais ra-
sos ?), seguidos por diques de granitóides-porfiros (cf. Wernick,
1972 a, 1972 bj Qmpos Neto et at., 1984 a). Os tipos a "dois felcfa
patos" orientados não tôa posicionaaento definido e não foraa estu
dados (cf. Tabela V).



CAPÍTULO V!I

GEOCRONOLOGIA RB/SR E K/AR

VII.l. INTRODUÇSO

Atê o present*, os dados geocronolõgicos disponíveis
para o Complexo Intrusivo de Morungaba limitavam-se a nove anãH
ses, seis pelo método K/A* (quatro determinações em biotita de gra
nitoldes diversos e duas em rochas total de granitõides -pÔrfiros;
Cordani a Bittencourt, 1967) e três Rb/Sr em rocha total (Vfernick
i* at., 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 ê ideal para um estudo
geocronológico pelo método Kb/S* em maior detalhe, com a finalida
de tanto de situar as diferentes manifestações intrusivas no tempo
geológico, como para analisar o comportamento geoqulmico do Kb e
do S*. Como orientação, serão também discutidos diversos exemplos
jâ apresentados na literatura (e.g., Brooks t Compston, 1965; Ifiggo
iLt at., 1969; Cordani zt at., 1973; Roddick « Compston, 1977; Sar
tori, 1978; Stephens t Halliday, 1979; Haack et At., 1980),

Selecionando vários grupos de amostras, representati
vos das principais facies estudadas, foram obtidas vinte e cinco
análises adicionais Rb/Si e mais três K/Kn.. Os resultados, aliados
aos jã disponíveis na literatura, são apresentados nas Tabelas XIII
(K//U) e XXV (Rb/S«); para a localização das amostras, consultar a
Figura 40 e o Anexo II.

O mttodo KbfS*. permite, através de análises de dia

gramas isocrônlcos, construídos com as razoes Rb87/8r86 e fir^/Sr86

atuais, o cálculo da idade de ultima homogeneização isotopica do
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Tabela XIII - Dados «na!TtIcos K/Ar do Complexo Intruilvo de Morungaba

STK

903

871

8ji.

Ml

881

883

5239

$Í39

S2VJ

Núrcero
<*e c v p o

HS-A-J9

(C-GÍ-58

I6-CP-38

I6-V*-W

•6-0-1

A-18

A-U7

A-18',

Class ificâfão
patrogrâflca

dior \ lOT>òf f 1 rc

grani to

grani to-porfiro

gran)to

grani to

-rano,.*,.,.

grani (o 3b

grani«a 3b

grani to 3b

Material
dnalilado

roefta roul

b»o,l,a

roci-a mi..(

biotlta

bloiít«

blotita

blotlta

biotlia

blolita

r.ss

3,2c

7.3»

7.í'

7.86

7.0J

7.33

Ar- rad.
(«IO* ccSTP/g)

$7.0

1*0,0

>5.6

US. 6

I9(.«

«19,0

•J*.88

159.73

197.J6 -

*i at»
(*)

13.9

73,7

2.3

7.»

t.O

l.*

M.ê

«0.92

J3.94

I . b a d o s da C o r d a n l ( t l t t a n c o u r t ( 1 9 6 7 ) , r a c a ) c u l a d o > p o r w « r n l e t *t i l . i\$1t»). « a r * I o c a M t a f i a , v « r * l f u r a
J . Oado» Q b t l d o i n a » t « t r a b a l h o . » a r a l o c a l l * « f i o , v i r A n e x o I I . *
3. Ut11ltando-*e at conttantas propo*tas por St«lg«r ( Jüg«r (1)78) w

(•«rro)

7
(21)

«95
<4O

S33
(It)

sv»
(JO)
SS5
( I S )

1*7

$07

$8?
<S7>

JI

09
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sistema, que no caso de rochas granitõides, coat responde em geral 2

idade da sua cristalização. Com» dado complementar, obtsm se a ra

zão inicial (Sr87/SrS6)o, equivalente 8 razão Sr
87/Sr86 da cocha

fonte no instante da extração dos magmas (e.g., Faure e Powell ,

1972; Faure, 197% Cordani, 1980).

O método K/AA identifica idades que refletem eventos

em geral posteriores â colocação e t cristalização de migmis grani

toldes, relacionando-sc, por exemplo, a períodos de resfriamento e

soerguiirento regionais. Os resultados devam, portanto, ser encara

dos como idades mínimas, cujas diferenças com as reais aumentam,em

geral, com a profundidade de colocação dos corpos tgneos (e.g.,

Dalrymple e Lanphere, 1969; CDrdani, 1980). Assim, as idades K/A*

são de maior valor interpretative para as rocha» vulcânicas e as

colocadas sub-superficialmente, estas últimas representadas em Mo

rungaba pelos granitõides-põrfiros.

VII.2. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Para fins de classificação sumaria, os granitõides

mapeados podem ser divididos em tquigianuta.it* e ine.quigia.nutaie.4,
por sua vez, subdivididos em conjuntos faciológica, petrogrãfica e

geneticamente relacionados entre si (ver também Capitulo VIII).Pre

tende-se, assim, identificar "grupos genéticos" (eqflivalentes a

"domínios isotõpicos"), que permitam a seleção de amostras a serem

utilizadas para estudos isocrõnicos (ver Pitcher, 1979 a).

Os gtanitõidti íntquigKanutAit*, 2 falta de estudos

mais detalhados, são considerados por enquanto um conjunto genétî

co homogêneo. Os granitõides tquigianutaiit são subdivididos, para

fins de obtenção de isócronas, em cinco grupos, abaixo relaciona

dos:

. Grupo 1 : granitõides cinzentos.

. Grupo 2 : granitõides a "dois feldspatos" cinzentos I.

. Grupo 3 : granitõides a "dois feldspatos* rõseos,

j . Grupo 4 s granitõides rõseos e brancos.

! . Grupo 5 : granitõides rõseos mais félslcos, em parte aplítioos.
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Tab*Ia XIV - Oado» anal ft lee» Rb/Sr «Jo Complexo Intrutlvo 4« Morungaba.

Nwatro * t

9391

SUS

«Ml

«•Ml1

*t7»>

«ATI

5999

• * *

fPHV

999»

«*79

« M i

MI7

$993

470T

5990

• - • 9 '

A-9I-A1

at 4 1 1 la\l

* • * '

A-90>

A-J19'

A-1Í9»

A-1J-A'

«-I70-A'

(IUU)

gran 1 to )b

grant to it»

gr*nito 3b

g i n i d e porflr&l
<»• {» T)

yranito Jb

grani tu 3b

graniIO Jb

grani to Jb

«ir»niw Jt

i!rani |<> 3b

ouart«v> -«nionlto

qua * t IV inonî n i t o

granite 3&

Ra

1*3.1

2W.7

«77.*

HI.*

IM.O

Hi .9

190.9

J0*.0

3*9.1

»*.«

1«8.*

78.0

«*.)

»M.9

M3.*

'71.5

Ir

*I9.9

37S.»

201.*

••S.I

1*8.0

i l l L

•).«

17.0

94.5

M . i

•0.3

5.,.* %

SO).)

«2).l

JJI.J

Mi.5

*»Vtr»*

I.I»
(0.01)

1.91
(•.09)

2.SS
(0.07)
2,95»

(•.01))

V)
».2J«

10.199
(0.2«S)

(•llM)
11.911

(o!l*9)
D,*2«
(0.37S)

(o!oio)

0.*85
(0,01*)
0.J10

(O.SII)
0.6)1

(0,0 I I)

(o'.O)O)

•.717)
(0.0041)

1.72)1
(«,001»)

0.719'
(0.0011)

0.7))»*
(0,000*8)

0,7*9
W

0.75269
(0.000»»)
•.79*«

«.OOOJj

O.WO»!
(•.•MM)
O.MIt

(0.MH)
0.81)7

(0.0013)
0.12082

(0.000*4)

(olooii)

0.7*0*)
<0,000!«)

0.710»
(0.0012)

0,711)1
(0.00099)
0.7156

(0.0010)

ltd* r«ia'
(tarro)
• • m.ê.

«11.7

* n . 7
(ia.*)
«11.7
(II,*)
*11.7
(18.*)
•H.7
(11.*)

ff!:i>
Í9I.I
(11.»

991.1
(II.))
991.1
(11.))
19*. i
Hi.))
MM
(11.))

«#!'»)

(IM>
»SM
(II.1)
«9<i .*
(28.8)
«$<.,<.
(28,8)

'{«•rro) '

0,7072
(•.MM)
0,7072

(0.0M*)

0.7*72
(•.MM)
•.W72

(•.MM)
•.7*72

(••••M)

0.7M7
«.Mi»)

O.7M7
(•.Ml*)
O.7M7

(•.Ml*)

0.7087

O.7OÍ7
10.001*)
0.70»/

(0,00th)

• .7011
(0.0OOJ)

0.7051
(0,000))
0.70J1

(0,0003)
0.70J1

(0,000))
0.70S1

(0.000))

ItMt
KAvanclonat'i
(<«rr«)tn «.«.

Mt,«
(M,l)
M2,*
CM.9)
«77.)
(91.0

()*'.•<

•JI.O
(i).»
m,t
«).»)
M7.«

«11,1
(21.9)
M*.9
(10,))

«•}.*

78*.2
(290,1)

7*1 . •

700,1
(1*7.*)
«9M

(1*7.1)
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M79

•**
•A*

i m
•. (4*17)

; «79J

•719

4719

•41»

999«

j1 S5*4

A-ai'

A-J1Í-A»

*-i99»

A-791

JM7***

A-93-1

A-14»

A-JÍ91

A-4*«

JQ-ISl '

JO-I«9-»J«*

A-Í4L>

«ran 1 to 3»

gran I t * 3a

grantto 3*

gran1 to 3a

••••alto&a

granite 3b

granite Ja "

granIt* 3»

granite 3»

granitoid» rj»oe
(3» T)

granitoid* clnien
to (Ja 1)
gran 1 to 3b

t»«.3

213.»

M.8

24J.7

179.2

102.4

ua.s

J2*.7

193.9

1J0.0

no.g

••3.3

312.2

321,0

11»,4

190.*

117.*

*3.«

*•.!

7Í.0

33.»

II.*

*$2.0

*30,4

I,*J2
(0,0*0)
1.900

(0,0$*)
2,2*7

(0,063)
It,021

(0,11))

*.«1«
(0,1211)

4.9*9
(0.I9S)
S.02*

(O.MS)
1Í.IÍ1.
(0.3*1)

13.4*1
(0,117)
3S.M0

(-)

1.3*4
(-)

1.23
(0.03)

O.7K3J
(0.000Í1)
0.72337

«0.0003»)
0.71179

(0,09937)
0,7*007

(0.00SII)
0,7*194

(0,0004*)

0.749M
(0,0*040)
0.7730*

(0,0002*)
0,8051*

(0,00092)

0.804*
(0,0010)
0.J54O

(-)

0.7H»
(-)

0.7172
(0.0011)

577,*
OM>
»77,«
(I1.S)
177.»
(11.9)
»77,«
(",$)
177.8

977.9
(tf.l)
977.8
(ll.l)
977.9
(M.9)

*9S,*
(1.9)

*9l,0
(1.9)

m

9.7949
(9.9999)
9.7949

(9.9999)
9.7949

(9,99*9)
9,7949

(4.9999)

(*,'*999»
9,79*9

(9,9999)
9,7949

(9.9999)
9,7949

(•.9999)

«•A
•.7999

(9,9991)

4IJ.9
(99.7)
47*,•
<7M>
47*,*
(49,1)
4H.I
<*»,!)

BA
4l*,4
(27,2)
199.4
(2*,))
177.*
(19.7)

121,7
(19.9)
«7* ,9
(19,*)

•93,4
(139.0

1 . P«do» obtidos ntit* trabalho; far» local Ilação v«r An«HO II; 2. 0»do» da Wtrnlck
r^giira 40; J. Ut111ta«do-»« as constantat aropostas por St«lg«r * J*9tr (IS7I); *.
não eoosldoradas no «iluda Isocran Ico.

«I «I. (1974'
a %r*V$rfi)t

4«); para locallt*(i«I tafia
9. t N•i rat
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Seqüência de Eventos « Observações Geológicas

Os fundamentos para o agrupamento apresentado

dos dados geológicos e petrográficos, largamente discutidos nos Ca

pítulos IV, v e VI. Grande numero de argumentos de ordem geológica

foram avaliados, para estabelecer a "coluna estratigráfica" resumi

da na Figura 21 (Capitulo IV) como a sais provável, indicando-se a

seqflência de colocação e/ou resfriamento das varias fades mapea

das. Este panorama permite discutir os resultados geocronológicos

com maiores fundamentos e rejeitar, como improváveis, interpreta

ções que não sejam compatíveis com a seqüência estabelecida pelas

observações geológicas.

VI1.2.1. Grari#t6iães 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 tí_

picas representantes dos granitóides porfiríticos maciços; a pri

meira contém restos de hornblenda. A amostra A-97-A, coletada jun

to ao contato com os qranitóides equigranulares brancos, é de gra

nulação mais fina. A amostra A-159 representa os tipos a "dois felds

patos" cinzentos II (cujas relações com os tipos porfirlticos são

ainda de interpretação duvidosa; cf. item IV.3.2.) e localiaa-se

próxima ao contato com o embasamento. A amostra JD~154, um típico

granito porfirltico. está localizada na parte NW do Complexo, geo

graficaraente muito distante das demais (ver Figura 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) «.a.

Vil.2.2. Granitélde Equigranulares

Cinco amostras das facies cinzentas com muscovita
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t^ui§k.ãmU.0A II, compreendendo petrograficamente granitos
3b, definem uma isócrona de 591,1 + 11,3 m.a. e tma razão (Sr87/Sr86)o
de 0,7087 + 0,0014 (Figura 42). A amostra A-89 é a menos típica do
grupo, com coloração levemente rosada, contendo muscovita e bioti^
ta (parcialmente doritizada). As amostras A-91-A, A-211-B e A-76
são típicas, te coloração cinzenta e contêm biotita e muscovite;
A-342 (de aspecto mosqueado) e A-144 possuem, adicionalmente, gra
nada. A razão inicial, pouco precisa, é muito dependente da amos
tra A-89; subtraindo-se esta, o sem valor tende a lumant •!•. Portan
to, a razão Inicial é pmiPi^^rM'P+ como mínima, não podendo ser me
lhor estimada devido as altas razoes •*>• /Sr** que caracterizam as
amostras deste grupo. A amostra A-342 (Tabela XIV) não foi corai
derada nos cálculos, por se apresentar enriquecida em S* radiogéni^
co, fato provavelmente devido aos glomérulos máficos.

Para o conjunto dos granitõides a "dois feldspatos"
cinzentos I (gftapo tquig/ianul**. ti, te quartzo-monxonitos e graru
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
<Sr87/Sr86)Q de 0,7051 + 0,0003 (Figura 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,

I onde as intrusivas são relativamente ricas em xenõlitos, enclaves
l alongados e seblieren biotíticos.

í
| O §>ittpo tqtUgfiamula* 3 está constituído por quatro

amostras de granitos 3b com biotita + titanita, pertencentes ã fa-
d e s a "dois feldspatos" cinzenta I (A-12-A), rósea grossa II (A-22),
rósea média I (A-320-A) e rÕsea média II (A-159). O conjunto def i
ne a isócrona te 647,3 + 31,7 m.a. com <Sr87/Sr86)o igual a 0,7053
• 0,0008 (Figura 44). A amostra A-12-A foi também incluída neste
grupo por representar uma fades marginal aos granitõides a "dois
feldspatos" róseos grossos II. A amostra A-159 este distante das

tis (cf. Anexo li).

O 0-tupc tciUgitMitltiK 4, com granitos 3b róseos (A-79,
A-329) e brancos (A-16, A-17-A e Ai>93«>A) com biotita + muscovita,
mostra U M isócrona te 591,1 + 21,5 M.a. e razão íSr 8Vsr 8 6) Q de
0,7053 + 0,0019. Os resultados são comparáveis aos obtidos para os
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41. Di«gr«mA isocrõnico par* granitõide» lnaquigranularas <por
firitico») do Conplexo Intruslvo da Morungaba.
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granitoldes do grupo 1 (cf. Figuras 45 e 41), COB idades muito se

melhantes, porém razões iniciais diferentes; em ambos os casos, os

erros envolvidos nas razões iniciais são muito elevados.

Uma JUôcKona conjunta dos granit6ides brancos, rô

seos e a "dois feldspatos" r6seos {giupo* 3 e 4) mostra uma idade

de 577,0 + 11,5 m.a. e razão (Sr87/Sr86r de 0,7069 + 0,0005 (Pigu

ra 46); os erros na idade e na razão inicial são inferiores aos de

terminados nas isôcronas individuais.

Finalmente, o g\upo tquigtanula* 5, constituído pe

Ias variedades rôseas mais felsicas (granitos 3b com biotita clori

tizada e alguma muscovita) de granulação fina a média, define, jun

tamente com os granitôides a "dois feldspatos" rõseos, uma isôcro

na de referência com idades de 495,0 +3,5 m.a. e razão inicial de

0,7099 + 0,0002 (Figura 47). Têm grande peso nesta isõcrona as anos

trás dos tipos a "dois feldspatos", porque aumentam a idade e dimi

nuem a razão inicial.

As isocronas 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 granitÔides equigranulares vá-

rios, não discriminados (Wernick it at., 1976 a, Tabela XIII e Fi

gura 40). Os «<£os associados Ss determinações K/A* são muito vaI
\ riáveis, atingindo 10% em algumas amostras.



.198.

otoo-

OTT5-

orso-

OT15-

0709Í- •'

/ * CMliccoi

MSWD

-a

- 591,11:21,5»m.o
-0,7O52MiOJDO»2»
-0.9987
-03235

I.M 3«0 «40 TZO «00 taw

Flgur* 45. Diagram isoerônleo para granitoid» rósvoa e brancos (gru-
po «quigranulat 4) do CoapUxo Intruslvo de Horungab».

0 «19

0.100

O.TTS

O.TSO

O.T»

ATOM

A-ii

».«#

(Sf'Vsr**).»*
Co«fic car. «0,99)6
MSWO -1

' to no too «.«o i»

figura 41. Diagrawa iioeronloc (4* wfoinoia) para granitéidat bran-
«M> t ( N M • a *4ol« <aM«pa«««* ftftfM (grupo» aquigranolar*» J « 4)
do CMptmo Zntrwivo *a



.199.

o»»»

O I M

0 M»

O TM

orow<

/
/

y

I d o d » -

Cotfttttr .0 .999»
MSUD

SSO II CO I» 50 M.OC ?TSO JJOO

riçur* 47. Diagram isocrãnieo para «ranit6id«a ré*«on Mis filsico*
(arupo «quifraiMilar i) do Coaplaxo Intruaivo de Korungaba.

V I I . 3 . DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

VII.3.1. As Idades

Xnvqulgranularvs

J-,-

Os dados obtidos para este grupo são ainda em nfiaero
reduzido e aostram UM padrio geocronolóçico relativamente simples.
A idade determinada confirma as observações geológicas indicativas
de sua antigaidade em relaçSo i grande maioria dos granitóides do
Complexo (cf. item IV.3.2.). Os dados da literatura sugerem que es
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ta tendência repete-se en vários Complexos granitõides da Região
Orogênica do Sudeste (Sartori, 1978), onde as facies granitóides
de texturas porfiríticas ou porfirõides, cora estruturas maciças ou
orientadas e composições granodioríticas e/ou quartzo-monzoníticas
e/ou graníticas, antecedem no tempo as variedades associadas mais
equigranulares, de estruturas em geral mais maciças e composições
sub-alcalinas (e.g. "Formação Serra dos Órgãos", Delhal e-t at., 1969;
Cordani et *t., 1973; granitóides "tipo Pirituba", Hasui * Hama,
1972; Hasui, 1973; Complexo São Sepé, Sartori, 197B).

Sranltóldes Equlgrsnuleres ^

As idades obtidas para os grani toldes a "dois felds
patos" cinzentos I (grupo equigranular 2) e para o grupo dos grani
tõides a "dois feldspatos" rõseos de granulações médias a grossas
(grupo 3) são muito antigas quando comparadas âs dos demais gran_i
tõides e contrariam algumas evidências geológicas indicativas de
que pelo menos as rochas do segundo grupo (grupo 3) deveriam ser

I posteriores aos granitõides cinzentos com muscovita, do grupo 1

• (cf. item IV.3.2.}.
l

Com certeza, os granitõides marginais, do grupo 2,
são rochas precoces em relação aos demais tipos a "dois feldspatos"
e estes, por sua vez, anteriores aos tipos rõseos e brancos. A ài_
ferença geocronolõgica de 100 m.a. (elevada para 200 m.a., a jul
gar pelos dados isocrônicos dos tipos rõseos mais félsicos do gru
po 5) parece muito acentuada para rochas geneticamente associada»
e que ocupam, ao nível atual de erosão, uma área relativamente pe
quena (em torno de 100 km2 ao Sul da lente gnãissiea de Joaquim Bgí
dio). Adicionalmente, este intervalo é de difícil explicação, con

, Biderando-se que os granitõides a "dois feldspatos" cinzentos I po
{ de», em parte, representar uma facies marginal de granitõides a
\ "dois feldspatos" rõseos, ambos constituindo a mesma unidade reoló

gica.

Analogamente, a idade dos granitõides rõseos mais
félsicos do grupo 5 (495 m.a.) é extremamente jovem, menor inclusi
ve que as idades K/A*, as quais sugere» idades de resfriamento en
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tre 550 e 495 m.a. (cf. Tabela XXIII. A contradição torna-se «ais
marcante pela idade de 523 + 26 m.a., obtida para una amostra de
granitôide-pôrfiro UG-GP-38), de colocação tardia.

Desta forma, as idades isocrônicas para os granit6jL
des equigranulares definem o seguinte quadro: o grupo 1, nitidamen
te distinto, com granitóides peraluminosos, apresenta idade em tor
no de 590 ro.a. e razão inicial possivelmente algo superior a 0,7087;
nos demais grupos (2, 3, 4 e 5), constituídos por rochas aluni
nosas, verificam-se idades entre (90 e 490 m.a., observando-
se que as facies mais félsicas são as mais jovens e apresentam ra
zões iniciais progressivamente mais elevadas.

VII.3.2. As Razoes Iniciais: Variações e Implicações

As razoes iniciais obtidas para os granitõides de Mo
rungaba assemelham-se ãs representativas dos grandes batõlitos fa
nerozõicos norte-americanos, con valores entre 0,704 e 0,709 e me
dia de 0,707 + 0,001 (Faure * Powell, 1972; Cox et at. > 1979), pa
recendo-se também com as obtidas para granitóides das regiões Sul
e Sudeste brasileiras, de idades precambrianas a cambrianas (e.g.,
Cordani et at. t 1973. cordani, 1974; Sartori, 1978».

Virias são as hipóteses encontradas na literatura,
que relacionam valores de razões iniciais com possíveis materiais
de origem dos magmas granitóides. Na Figura 48, apresenta-se um
diagrama esquenâtico da evolução isotópica do St no tempo geolõgi^
co: o ponto õ corresponde ã razão BABI (basaltic achondrites best
.initial ratio), estimada para o manto primitivo terrestre, há 4.600
m.a., de valor 0,69898 + 0,00003 (Papanastassiou ft HhMariburu, 1969).
Os pontos C e V eqüivalem aos valores mínimo (0,702) e máximo (0,706)
das razões iniciais obtidas an basaltos oceânicos atuais, de deri
vação Inequívoca do manto IFaure ft Powell, 1972; Faure, 1977). Des
ta forma, admitindo-se que o manto comportou-se como um sistema f»
chado, com razfio (Xb/S\)tot constant* (o que ê mera aproximação/
cf. Faure, 1277), a área OCP Cl) representa o campo das razões
(8rS7/Sr86)o d'J^rochas cujos magmas foram gerados direta ou indire
tamente no manto superior (Faure ft Powell, 1972; Faure, 1977; White
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ft Chappell, 1977, 1983; Dialer e-t at., 1982; Chappell, 1984).

A linha BE, construída com valores representativos d«
áreas cratõnicas norte-americanas, demarca o limite superior apro

87 86 ~"
ximado da variação dos valores (Sr /Sr ) da crosta continental
em função do tempo. Assim, conclui-se que, naquele continente, ro
chás geradas por fusão parcial de material crustal apresentarão ra
zões iniciais contidas no campo III, com os valores inferiores de
limitados .por BE» Naturalmente, a posição e a inclinação da linha
BE depende da época em que o material crustal foi extraído do man
to e da sua razão Rb/S* média (ver, por exemplo, dados referentes
ao continente australiano em white ft Chappell, 1983 e NcCulloch ft
Chappell, 1982, entre outros).

O campo II (Figura 48) representa uma área interne
diária aos campos I e III e identifica razões iniciais de rochas
ígneas originadas por processos provavelmente mais complexos que
os citados. Destacam-se, a seguir, as principais hipóteses relacio

l nadas na literatura:

. fusão parcial de materiais crustais, com razões Rb/S* adequadas
(e.g., Faure ft Powell, 1972; Faure, 1977; white • Chappell, 1977,
1983; Flood ft Shaw, 1977; Didler tt at., 1982; Pitcher, 1983;
Chappell, 1984);

. fusão parcial do manto superior, con contaminação posterior dos
magnas com material crustal mais antigo e/ou misturai de magmas
gerados nestes dois ambientes (e.g., Faure ft Powell, 1972; Faure,
1977; Dialer tX ai., 1982; fferoick, 1984 a);

. fusão parcial do manto superior, localmente enriquecido em Rb
e outros elementos traços litófilos (e.g., Brooks ti. ai., 1969 ,
«pud cox U ai., 1979; McCulloch tt U., 1983);

, fusão parcial de grauvacas originadas por erosão d* seqüências
vulcano-sedimentares em ambientes de arcos-ds-ilha, com baixos
teores em 54 radiogénico (e.g., Hyndman, 1972; Flood ft Shaw, 1977),

As rasões iniciais obtidas para os granitéides estu
dados situam-se todas no campo II (Figura 48). As correspondentes
aos tipos porfirltico» (ponto n9 3) • cinzentos com muscovita (pon
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to nv 1) apresentem-se isoladas; as razões iniciais deste último
grupo, entretanto* talvez sejam algo maiores, como sugerido pela
tendência representada pelo vetor 1-2. Os resultados para os de
mais granitéides, dos grupos 2, 3, 4 e 5 (pontos nv 4 a 9, Figura
48) dispõem »e com regularidade ao longo de uma curva» cujos pon
tos extremos correspondem aos granitÕides a "dois feldspatos" cin
zentos I (grupo 2, ponto nv 4) e r6seos mais félsicos (grupo 5,pon
to nv 9).

Situações similares £ apresentada para estes últimos
grupos, com razões iniciais sempre maiores para as rochas «ais fél
sicas e mais jovens, são freqüentemente citadas na literatura (e.g.,
Faure, 1977; Roddick * Compston, 1977; Stephens * Halliday, 1979 )
e são, provavelmente, a regra em suites calco-alcalinas e sub-alc£
linas. Esta evolução pode ser explicada por diversos processos pe
trogenéticos; os principais, que podem«resultar em variações anôma
Ias tanto das razões iniciais como das idades isocrônicas, são co
mentados no item seguinte.

VII.4. PKTKOGEHESE E A SISTEMÁTICA Rb/Sr

Diversos processos petrogenêticos podem, potência^
mente, afetar a sistemática Rb/Sr em suites granitôides, resultan
do em idades e razões iniciais anômalas ("isocronas fictícias" ,
"pseudo-isôcronas", cf. Faure, 1977; Roddick ft Compston, 1977). Es
tes incluem, entre outros, assimilação, htKança isotõpica,cKistati
zação &*acionzda e mistuia de. magmas.

VII.4.1. Assimilação

A assimilação de material estranho por parte dos mag
mas granitôides pode resultar em isocronas fictícias.

Para ilustrar um dos possíveis casos, $ discutido o

exemplo em que um magma granítico e contaminado por material mais

primitivo, i.e., com razões Ho87/**** • 8r87/Sr86 inferiores (ver
*»
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também discussões e outros exemplos em Faure * Powell, 1972; 1*996
tt At., 1969 e Cox e-t at., entre outros), os três resultados prin
cipais a considerar são exemplificados na Figura 49t isócrona com
idade real, porte ooa razão inicial menor que a do magma granftico
original (para rochas cristalizadas a partir de migmat híbridos to
talmente homogeneizados); isócrona fictícia, cosi idade e «asio ini
eial menores que as reais (e.g., isócrona de referência definida
por amostras tanto não contaminadas como contaminadas e homogenei
zadas) e, finalffente, isõcrona fictícia, também com idade maior que
a real e razão inicial menor, definida por amostras de rochas hi
bridas nSo perfeitamente homogeneizadas.

Na parte meridional do Complexo Intrusive de Moranga
ba, a hipótese de assimilação reveste-se de importância, jã que a
facies a "dois feldspatos" cinzenta I é de colocação marginal em
relação aos demais granitoldes, e apresenta, localmente, xenõlitos
e enclaves transformados (cf. itens IV.1. e IV.3.). Como ji mencio
nado diversas vezes na literatura (e.g.. Pitcher t Berger, 1972) ,
cabe supor que esta facies representa uma zona híbrida, produto de

I assimilação do embasamento (predominantemente gnaisses e aigmati
I tos diversos) por parte de magmas semelhantes aos que originaram

as facies centrais (e.g., variedades brancas, rõseas e a "dois felds
patos" rõseas; ver Figura 10, Anexo I).

Esta hipótese pode ser testada comparando-se os da
dos isotõpicos das-rochas intrusivas com os das encaixantes. As ra
zões iniciais (SrB7/Sr86)o mínima* de biotita + anfibólio gnaisses
e gnaisses grani ticos do embasamento aproximam-se de 0,703 (para
uma idade de 2.000 m.a., cf. ffernick et ai., 1976 a; Artur, I960;
ver Figura 48). Na época de invasão dos granitoldes, há mais ou me
nos 600 m.a., tais rochas apresentavam, portanto, (Sr /** >tot

com valores mínimos de 0,714 (para Rb/Sr - 0,18) a 0,726 (para
Rb/Sr « 0,40). A razão inicial obtida para os granltóides centrais
oscila, principalmente, entre 0,706 e 0,709, enquanto que a facies
marginal possui (Sr87/Sr86)o em torno de 0,705 (cf. Tabela XXV),por
tanto, com valor inferior.

Com estes dados e a idade anormalmente antiga obtida
para a facies marginal, fica descartada a hipótese 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 ~

tolde homogêneo de composição fixa (G), com razão (Sr /Sr )-I G,

que assimila progressivamente rocha menos evoluída, homogênea e de

composição fixa (B), com Sr /Sr - Ifi < IG no instante de mistu-

ra.

A. A evolução normal de rochas granitõides não contaminadas resul-

ta em isóerona verdadeira (tg), que pode ser obtida amostrando-

se R^, Rj, R3, R. c R . (representa-se m» amostras pelas razões

(RbB7/Sr*6)o). Evolução d* rochas contaminadas (e.g., R', R£,

R£) por assimilação de B e posterior homogeneização (representa

da por h), resulta em isõerona 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 isotôpicasMt considera

ção conjunta de amostras de diferentes origens (e.g., RJ, RI,

Ri, R<# Rj e Rg) resulta em uma isõerona estatística, com algu

ma dispersão dos pontos, com idades aparentes sempre majioxi*

que a verdadeira (e.g., tr>tg) e razões iniciais (e.g., I ) va

riáveis, mas sempre mwoKt* que 1^.

B. Ampliação da área A do diagrama anterior. As linhas ah e mnh cor

respondem às razões (Sr /Sr ) Q àm misturas homogeneizadas e

não homogeneizadas, respectivanente. No primeiro caso obtém-se

uma isõerona tnh (eqüivale â th do diagrama anterior) com razão

Imh; no segundo, resulta a isóerona tmnh, cora idade anômala (san

pre maior que a real se In <I_) e razão inicial variável (no

diagrama, menor até que a do material assimilado).
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87 oc

tre granitóides centrais e rochas encaixantes con valores Rb /Sr
inferiores ãs dos granitóides centrais (Figura 49). A assimilação
de rochas com valores Rb /Sr superiores aos dos granitõides cen
trais é descartada de imediato, porque a facies potencialmente hi

87 86 ~
brida apresenta razoes Rb /Sr sempre inferiores que as das fa
cies centrais.

Desta forma, a hip&tese de assimilação significativa
de rochas encaixantes torna-se duvidosa ou até inviável. De fato,
assimilação significativa deve ocorrer apenas ca arcas muito res
tritas, como provavelmente atestado pela amostra A-129, coletada
em local onde as rochas intensivas são muito ricas em xenólitos;
como se observa na Figura 43,.esta amostra esta relativamente enri_
quecida em Sr , fato interpretado como devido ã assimilação de Sr
radiogênico das rochas encaixantes.

As razoes iniciais obtidas para os granitõides equi.
granulares são sempre baixas e não devem ser explicadas simplesmen
te por assimilação simples de rochas supracrustais (ver também Haws
kesworth, 1979).

Os dados obtidos e a análise de situações hipotétJL
cas (Figura 491 não permitem porém, descartar assimilação de peque
nas quantidades de material infracrustal mais primitivo (i.e., com

87 86 87 86valores Rb /Sr e Sr /Sr inferiores aos representativos dos

granitõides centrais; ver também item VII.4.5.).

VII.4.2. Herança Isotõpica

Pseudo-isõcronas fimhim podem resultar do desequilí
brio isotopico do S*, causado pela falta de homogenelsação por oca
slab da formação, extração e colocação dos magmas granit6ides. Tais
fatores podem conduzir a situações em que as rasões lsotopica» das
rochas refletem, em graus variáveis, características herdadas da
rocha fonte (•memória" isotópica, ver Roddick t compston, 1977;
Pankhurst, 1979' Balliday et *£., 1981).

Roddick i compston (1977) realizam um estudo teórico
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qualitativo da distribuição das razões Rfe/S* • das escalas de homo
genaisação isotÔpica do S* em corpos rochosos, • conclusa que, de
pendendo de vários fatores (distribuição das razões Rb/Sr, níveis
de homogeneização, escolha das amostras), pode» ser obtidas isõcro
nas com idades anomálamente altas, por incorporarem partes não ho
mogeneizadas da área fonte.

Em Morungaba, os magnas granitóides mais máficos por
tavara quantidades apreciáveis de minerais e autÔlitos (cf. discu£
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 isotópica
mente nio-equilibrada dos magmas originados por fusão parcial de
fonte não«homogêneat cf, Roddick t Compston (1977); ver tmtín item
VII.4.4.

VII.4.3. Cristalização Fracionada

A cristalização fracionada de líquidos graníticos,
particularmente por separação dos feldspatos, gera líquidos res£
duais enriquecidos em R6 (cf. Figura 50b), com conseqüente aumento
relativo de S\ radiogênico. E» magmas submetidos a processos de
cristalização fracionada lenta, podem ser verificadas variações
significativas nas razões Sr /Sr .

McCarthy ê Cawthorn (1978) elaboraram um modelo te6
rico que retrata esta situação. Alguns dos resultados obtidos pe
los autores são resumidos na Pigura 50a, onde se apresentam três
lsócxonas. A isócrona A corresponde a um grani to formado hâ 100 m.a.,
a purtir de UM liquido homogêneo, com (Rb/Sr)Q «2,0 e(8r

87/8r ) Q

• 0,7000, assumindo-se coeficientes de partição cristal/ liquido de
0,5 e 2,0 para Ro e Sx, respectivamente, e cristalização fraciona
da relativamente rápida (e.g., alguns milhares de anos); esta re
presents, portanto, uma isocrona verdadeira.

No caso de crlatallzaçfiò fracionada demorada, as i«Ó
eronas moatrarSo uma eurvatura, por vezes muito pronunciada. Admi
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tindo-se um intervalo de cristalização en torno de 20 m.a., são

obtidas duas isôcronas distintas, denominadas l e C (Figura 50a),

que representam, respectivamente, as evoluções isotopicas de sõli

dos fracionados e líquidos coexistentes. Desta forma, rochas tar

dias, formadas a partir de cristalização de líquidos muito evoluí^

dos (e.g., aplitos), mostrarão sempre ia*» is mais novas e razões

iniciais maiores que as reais da intrusão (compare isôcronas A e

C, Figura 50a). A isõcrona B intercepta a A e, portanto, tem com

portamento duplo: as frações separadas precocemente (com razões

Rb /Sr inferiores às do ponto de intersecção de A com S) mostra

rão idades mais antigas e razões iniciais menores que as reais, en

quanto as frações mais evoluídas (& direita do ponto de intersec

ção, ver Figura 50a) resultarão em idades mais novas e razões inî

ciais mais elevadas.

Este modelo contêm, contudo, algumas simplificações

que não se aplicam aos casos naturais. Os principais aspectos a

destacar são os seguintes:

. o modelo considera um pulso magmâtico Inicial totalmente líquido

e homogêneo; as situações naturais podem ser mais complicadas;

. o intervalo de cristalização dos magmas, para que as variações

sejam relevantes, parece muito extenso;

. o cálculo das isôcronas B e C fundamenta-se principalmente no

fracionamento dos feldspatos (Figura 50b); supõe desprezível o

efeito, oposto, do fracionamento de biotita.

Nos granitoldes estudados, a quantidade reduzida de

biotita e a o*.dem de cristalização (ver Capitulo V) adaptam-se ao

modelo teórico. Difícil é aceitar modelos de cristalização fracio

nada extremamente demorada; adicionalmente, em suites onde este

processo foi atuante, ê de se esperar um espectro relativamente am

pio de razões Rb87/8r86 (ver F:

de Stephens * Halliday, 1979).

pio de razões Rb87/Sr86 (ver Figura 50a, Tabela XIV e discussões

Vil.4.4. Fontes Diferentes

Magmas gerados • partir de fontes diferentes apresen
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tarão, naturalmente, comportamentos iaotÔpicos diferentes.

Vários autores (e.g., Faure ft Powell, 1972; Faure,
1977; Mlyashiro ei <U., 1982; Stephana ft Halliday, 1979) propuseram
esta hip5tese para explicar as variações obtidas em suites gran£
tóides. Um exemplo é relatado com algum detalhe por Stephens ft
Halliday (1979) para um dos plutons de Galloway (Sul da Inglater
ra): este pluton possui bordas granodioríticas, com razões ini_
ciais mais baixas, e núcleo granitico, com razões iniciais mais
elevadas. Para os autores, nficleo e borda originaram-se a partir
da fusão de materiais diferentes.

Esta hipótese ê, sem duvida, atraente para explicar
as variações encontradas em Morungaba, particularmente as das ro
chás mais máficas dos grupos equigranulares, mas também eicontra
algumas dificuldades. Para a sua aplicação, é necessário a conside
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
soes atualmente medidas contém uma parcela ("memorials não equili^
brada (ver item VII.4.2. e discussões em Stephens ft Halliday, 1979
e Roddick ft Compston, 1977). Se os sistemas fossem homogêneos, es
perar-se-iam variações apenas nas razões iniciais, não nas idades
(Figura 49).

VII.4.5. Mistura de Magmas

Magmas bãsico-intermediarios originados direta ou in
R7 8fi 87~

diretamente do manto superior, com baixas razoes Rb /Sr e Sr /
Sr , podem misturar-se com magnas ácidos crustais (siálicos), ge
rando-se assim magnas híbridos (e.g., wyllie, 1984; Gray 1984;
Wernick, 1984 a), cujas rochas resultantes apresentarão caracterÍ£
ticas isotõpicas que originam isôcronas fictícias (e.g., Faure &
Powell, 1977).

Na Figura 51, repete-se o raciocínio empregado na
análise do fenômeno de assimilação (ver Figura 49), mostrando as
possíveis variações obtidas am diagramas lsocrdnloo* para suítes
originadas por diferentes frações óm mistura entra magmas prima

4
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rios graníticos (G) e basilticos (B), em função de diferentes nl
veis de homogeneização isotõpica e das amostras selecionadas para
a construção de isócronas.

Magnas primários, gerados por anatexia de
ses do embasamento, teria» raxêes iniciais mínimas, estiladas para
a época do evento Morungaba, da ordem de 0,714 (cf. item VII.4.1.)
ou superiores (ver razões Rb/Sr citadas em Artur, 1980 e Wernick
e-t ai., 1961); a titulo de exemplo, Wernick tt ai., (1981) determi
nam una razão Inicial de 0,759 em Material mobilizado brasiliano
da região de Anparo. Tais dados inviabilizam a hipótese de mistura
de magmas mantêlicos com magmas granlticos siálicos (gerados por
fusão de leuco-gnaisses similares aos que hoje afloram); os granai
tõides mais máficos de Morungaba possuem razões iniciais entre
0,705 e 0,707 (ver também item VII.5.).

f Assim, parece claro que os granitóides nao sao gera
i dos por processos de mistura de magmas mantêlicos coro magmas supra
! crustais, pois a quantidade de magmas mantêlicos exigida na mistu
• ra, para compatibilizar os dados isotópicos, levaria â produção de
' magmas "mistos" de composição intermediária, diferentes dos que se
; cristalizam como granitos 3b e quartzo-monzonitos.

, Os magmas granitôides que se cristalizam com as ro
chás centrais são, muito provavelmente, magmas primários, deriva

. dos de materiais crustais isotopicamente pouco evoluídos (i.e.,com
& 7 fifi

) razões Sr /Sr entre 0,705 e 0,708). Entretanto, para os grani^
; toldes 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 ptqutniu quantidades
de magmas mamtélicos.

l VII.4.6. Outras Hipóteses

I
| Outras sugestões são mencionadas na literatura. Una
« hipótese ainda pouco explorada e de comprovação extremamente difí_
• d l , apela para a dituião A eletiva de Rb e principalmente SA, devi.
: do ao seu pequeno raio iônico (cf, Faure * Powell, 1972), Algumas
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te caso. a idade isocrônlea ftsfe, obtida coa

*1. Maaraaa lsoeronlco hipotético para o u solto gerada por
alstura siaplcs «a *a«*as «ranltoldes IO e basáltlcos <•>, hoaDoãneos
• de ceaposição constant*. Mestras potenciais lRni são representadas
pelas soas ratões rNbS7/SrM)o. * roto Inclinada 1-2 representa a linha
ds Mister* (ver rauro, » 7 ' i .

principais< ao priaeire, a eastwra é totalwente
Unha do Mistura i «irada ati coincidir co* n^; nes

trás *2 , R4, R5 e
•6» ê verdadeira o a ratio inicial iZakl, UM função das proporções MIS
taradas o das ratões iniciais dos MSOMS priiatrios II
da siiuoçâo, supõe-se hoajoooMisaoao poroial, seou
II). III) o IIXII, represa«tada paios sipmitos mi l , (nil) e mil l ) A
consideração do astostras particalaras a cada sub-doalnlo (0.9., «^«j*
•3' %•«,) rssnlta oa idadso vordodairas ''it,,-*!,,"*»*»» o ratões ini
d a i s variáveis u , . In-Zsli < l n i i ope aijtuJiM dos níveis da hoMsgntt
sacio (RI < Ml-naJ) < MUI. A oonotraçio do lsoeroaos a partir de OMOS
trás ds sub-aoMÍnios distintos te.*;., tfH^nj resalta «Tidadas o ra
<õos iniciai* !*.«., tr>ta*r Ir «Safe) variáveis o

ç • I^I . na ••gun
os s«t>-dopilnio«
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anomalias isotõpicas encontradas em suites consideradas congenéti-
cas são atribuídas a esta causa (e.g., Cospston tt at., 1968, apud
Faure & Powell, 1972; Faure t Powell, 1972).

Una segunda alternativa - freqüentemente lembrada pa
ra os granitÕides anorogênicos sub-alcalinos e alcalinos, caracte-
rizados por intensa atividade de fluidos residuais - vincula gran
de parte dos dados anômalos ã atuação dos fluidos, os quais "lix_i
viam" os granitÔides (ver detalhes em Bonin, 1982).

VII.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As hipóteses discutidas não podem ser aplicadas dire
tamente e de forma isolada para os granitõides dos grupos 2, 3, 4
e 5 do Complexo^Jntrusivo de Morungaba. 0 fenômeno de cristalização
fracionada descreve com boa aproximação as variações observadas;
apresenta, porém, inconsistências geológicas e geoqulmicas. Os roo
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 ã ausência de
dados geológicos e petrogrãficos mais concretos.

Nenhum dos modelos (exceto fracionamento) explica a
idade muito jovem dos granitôides rôseos mais fêlsicos do grupo 5.
Estas rochas apresentam valores Rb/S* relativamente altos; parale-
lamente, constituem corpos menores, provavelmente derivados d mag
mas menos evoluídos (ver também Capitulo VIII). 0 modelo de fracio
namento é, portanto, qualitativamente compatível com as observa
ções geológicas e petrográficas.

Com a finalidade de minimizar a influência do* valo
res isotóplcos anômalos, característicos de alguns grupo* em sepa-
rado, foi construída uma isócrona de referência, utilizando os va
lores obtidos para os grupos 2, 3 e 4t os resultados indicam idade
de 582,4 + 9,4 e razfio inicial de 0,7066 + 0,0003 (Figura 52). Es
ta idade representa, provavelmente, um valor médio muito próximo
às idades reais de colocação e cristalização dos diversos corpos
magmãticos. Com esta idade, pode-se recalcular a» razões iniciais
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médias aproximadas para as amostras dos grupos 2, 3 e 4, que ficam,
assim, redusida^em sua maioria ao intervalo entre 0,706 e 0,707,
com as rochas mais mificas apresentando valores em geral menores.

Interpreta-se, de forma preliminar, que as idades e
razões iniciais obtidas iiotadamtntt para os granitÓides dos gru
pos 2, 3, 4 e 5 refletem, em graus variáveis, fatores tanto htKda
doi como adquiiidoi, devidos â produção de magmas a partir de £on
t&ò não-homoginta* e à formação de frações residuais mais felsicas
por cilitatlzaçio iiacionada.

O quadro apresentado na Figura 53 resume a evolução
cronológica, em consonância com interpretações geológicas e geocro
nológicas. Os granitoldes 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 Egldio, com idades em torno de 610 m.a.. Seguem os
granitõides cinzentos (em torno de 590 m.a.) e os demais granitói^
des equigr anui ares (possivelmente em torno de 590 a 560 m.a.) das
regiões ao Sul e Leste da citada lente. Os granitoides equigranula
res setentrionais seriam mais ou menos contemporâneos aos meridio
nais.

As rochas de dique (granitõides-pôrfiros II, suposta
mente contemporâneos entre si) apresentam idades mínimas (K/A*) en
tre 523 e 470 m.a. das quais se prefere adotar, como o melhor va
lor, a idade mais alta; as idades K/A* em biotitas das rochas equi
granulares são algo maiores, com valores que chegam a 550 m.a.(cf.
Tabela XIII). Assim, acredita-se que os granitóides-pórfiros te
nham idades reais de colocação em torno de 560 e 540 m.a. (Figura 531

As Idades K/A* em biotitas de rochas porfiríticas -
(550-590 m.a. } com erros das ordem de 10%, cf. Tabela XIII) indi

: cam que estas rochas jfi teriam experimentado resfriamento (por
I soerguimento regional ?) ou, alternativamente, foram reaquecldas
I quando da colocação dos grani t6 ides equigr anular ei» y (ver, porem, Pit
{ cher ft Berger, 1972} Haack, 1983).
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0» valores obtidos para a* razões iniciais (0,707 pa

ra as variedades porfiríticas e,grosso aodo, entre 0,706 e 0,707

para as variedades brancas, róseas e a "dois feldspatos" meridio

nais) não def inen de forsa mais precisa o material fonte dos magmas,

»as iapõem alguaías restrições. Se os Magwis fora* originados a par

tir de fusão pardal de materiais erustais pri^transamazônicos

f * 2.000 a.a.), as razões Kb/S* destes materiais deveriam ser re

lativamente baixas ( t 0,10). Os granltftides inequigranulares e
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equigranularesjjdos grupos 2, 3, 4 e 5 derivam-se, portanto, a par
tir de materiais infracrustais possivelmente mais jovens ou, alter
nativamente, empobrecidos em Kb. A julgar pelos dados e discussões
apresentados, contribuições de magmas bãsico-intermedlãrios, se
existentes, devem ser mínimas.

Os granitoides equigranulares cinzentos (grupo 1), <
} razão inicial em torno de 0,709, são derivados de material crustal

isotopicamence mais evoluído e/ou apresentam contribuição signifi-
cativa de materiais crustais mais evoluídos (ver também Capitulo
VIII).



CAPÍTULO VI11

RESUMO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

VIII.1. AS SUITES GRANITOIDBS

General1

O mapeamento em detalhe das partes meridional e 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 es
tabelecimento de possíveis seqüências evolutivas.

As principais características geológico - estruturais
(cf. itens IV.1.; IV.2., IV.3.2., VI.4. e VI.5), petrográfico-mine
ralôgicas (cf. itens VI.1. e VI.2.) e geocronológics» (cf. Capítu
Io VII) das facies mapeadas permitem reuni-las em sua grande maio-
ria em três "unidades genéticas"(ou "subunidades genéticas")ou Sul
tes principais. Duas Suites são formadas por rochas predominante
mente equigranulares das regiões ao Sul, Leste e Nordeste da len
te gnáissica de Joaquim Egídio (SuZtz* Ró&za t Cinztnta); a tercei-
ra reúne os termos mais inequigranulares e os granitóides a "dois
feldspatos" cinzentos II, qua afloram ao Morte e Nordeste iSuZtz
VoK^iiZtica). 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 granitóides a "dois feldspatos", os ró
seos, os brancos • os granitóidss-pórfiros das partes Sul, Leste
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e. preliminarmente, as variedades rôseas encontradas ao Nordeste

(associação rósea XXI). Petrograf icamimte, compreendem quartzo-mon

zonitos, grani tos 3b e grani tos 3a, aluminosos, caracterizados pe

Ias associações biotita • titanita • magnetita + alanita + ilmeni-

ta (rochas mais maxicas) e biotita + alanita + Moscovita + magneti

ta + iliaenita (rochas »ais félsicas). As rochas sais mãficas da

Suíte apresentas enclaves microgranulares claros e enclaves alonga

dos (autôlitos, cf. item VI.4.).

Na parte Meridional, estes granitoldes estão coloca

dos de forma a mostrar zoneamento concêntrico; existem também evi

dências de zonalidade Leste-Oeste, com certo predomínio de rochas

mais félsicas para W (Anexo I).

Zonuocrafia e colocação dos corpos: Introdução

Os tipos mais félsicos da Suite 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 quartzc-monzonitos para grani

f tos 3b- 3a) e de quimismo mineral (decréscimo do teor de An do pia

I gioclásio) determinam uma clara seqüência diferenciada, de tipo

• "máfico-fêlsiça" e "básico-ácida".

Suites granitoldes intrusivas, com zoneografia em

parte análoga ã caracterizada, são freqüentemente descritas na li

teratura, sendo objeto de interpretações variadas. Como hipóteses

genéticas, são lembradas cuAÍMÁtação de rochas encaixantes, mais

efetiva nas porções marginais da intrusão; diiaòÃo *tlt£lva, com

concentração de silica/ álcalis e voláteis nas partes internas e

apicais da câmara magma ti ca; *€pa*aç.ão de cumatato* e Ktòtito*, acu

mulados nas partes inferiores da câmara, com ascensão simultânea

de magmas residuais em direção ao topo; intxuiõt* múltipla*, de

magmas progressivamente mais diferenciados; etc. (ver, entre ou

tros, Vance, 1961; Pitcher • Berger, 1972; Stephansson, 1975; Bate

man * Chappell, 1979; Pltchar, 1979 at Stephens ft Halliday, 1979;

Holder, 1979).
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geológicas nlitiilas an Moruagaba f avore
a hipótese da InvasSss Multiplest os contatos inter

seaelhante ao da rocha cristalizada; fracicaaaeato *.« ««Ca. é de R
nor iaportãncia e explica apenas as variações Menores (e.g., Muâan
ças soqoenciadas observadas no qulBlaao dos feldspatos). As varia

•alares são ht.Kdm.dA* e div» ser atribuídas a pulsos aagaati
troaposlcloiul—nte distintos. Caba», então» duas hipóteses

principais para explicar a soneogxafla observada na Suite aõseat

a) cada u» dos pulsos é resultado da u» avento especifico de gera
ção aagaatica (e.g., fusão pardal), co» posterior ase
rTJB"l~>11 TeçBio COMO unidade

b) os diferentes pulsos deriva» da v» MSSMO Maga» parental, sujei -

dlca de aagaas residuais cada vez aals evoluídos.

AlguMss das rochas desta Suite, tais coao os grani
tõides-pórfiros X, cristalizara» diretaaente de frações residuais
derivadas de ••gwat aenos evoluídos, qua se cristalizara» coso gra
nitoldes róseos. O aesao raciocínio não pode, aparenteaente, ser
aplicado para todos os granitoldes. Os dados lsotópicos sugere»
que os aagaas se deriva» da fontes nio-hoaogêneas (os grani toldes
•ais aaficos contendo parcelas aenos evoluídas isotopicaaente) ou
alternativaaente, os aagaas que se cristaliza» coao as rochas aais
aáflcas, conte» parcelas pequenas de Material Isotopicaaente mais
prlMitivo (Materiais infracrustais; »sgaas bisico*interaediários?i
a» sus constituição. Co» os dados disponíveis, prefere-se a primei-
ra hipótese.

Estruturas, texturas e níveis erustals da eeloseeee

As variações sstruturals a taxturaisfasqosuul^
noa granit6idas da Solta H&saa sugersa interpretação se
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melhante â proposta por Budding ton (1959) ao mostrarem que as ro
chás mais félsicas e mais jovens de posicionamento mais "superfi
ciai1* (para discussões e criticas, ver, entre outros. Pitcher * Ber
ger, 1972; Pitcher, 1979 a; Holder, 1979, e Jardim de Sá, 1984). O
fator fundamental na determinação do regime de colocação de magnas
ê, sem dúvida, o contraste de viscosidade e ductilidade entre o
magma invasor e a rocha encaixante (Buddington, 1959; Pitcher ft Ber
ger, 1972).

Na Suíte em questão, as estruturas e texturas suge
rem um aumento progressivo nos contrastes de viscosidade e ductili_
dade, com os ma-jmas mais diferenciados colocando-se de forma mais
permissiva, e os mais mãficos fazendo-o de modo mais forçado* Tais
características, embora também possam refletir mudanças na profun
didade de colocação, devem ser explicadas por dois fatores princjL
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, restltos e/ou maior concentra
ção em voláteis).

b) variações no comportamento das rochas encaixantes que, por in
fluôncia de regimes térmicos progressivamente mais "fric". evo
luem de condições mais dúcteis para mais rígidas.

Evolução do nagnatiamo no tampo

Os dadoa geocronolõgicos sugerem intervalos exagera
dos de tempo entre a colocação doe diversos granitóides que consti
tuem a Suíte Rôsea (em torno de 200 m.a.; cf. Capitulo VII), incon
sistentes com dados geológicos, a exemplo de diversos outros casos
relatados na literatura (e.g., Roddick * Contpston, 1977; Halliday
U at., 1981).

A interpretação natural é que algumas das isõcronas
obtidas são fictícias ou pseudo-isõcronas (Faure * Powell, 1972;
Faure, 1977) por incorporarem "erros" devidos â atuação de vários
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processos petrolôgicos. A análise destes processos favorece a iji

terpretação de que os magmas derivam de fontes isutopicamente não-

homogêneas; porém, resultados similares podem também ser devidos

ao fato de que os magmas incorporaram material isotopicamente me

nos evoluído, seja material infracrustal, seja magmas básico-inter

mediar.tos derivados no manto. As frações residuais mais félsicas

apresentam anomalias isotópicas provavelmente devidas à cristaliza

ção fracionada (cf. itens VII.4. e VII.5.).

Uma isócrona de referência sugere que a maioria dos

corpos que compõem esta Suite apresenta idades prováveis de coloca

ção e cristalização em torno de 580 ra.a.. Estima-se, portanto, que

o magmatismo inicia-se em torno de 590 m.a.(?) e culmina em torno

de 560 - 540 m.a.(V), com a colocação dos granitoldes-pôrfiros II

(cf. Figura 53). Definições mais rigorosas não podem ser tentadas

no momento.

A presente discussão (ver também Capitulo VII) con

firma o valor dos mapeamentos detalhados prévios para a seleção

de amostras e interpretações geocronologlcas.

VIII.1.2. A Suite Cinzenta

A Suíte Cinzenta reúne as facies cinzentas ao Sul,

as quais se adicionam, tentativamente, as vüiiedades rõseo-acínzon

tadas ao Sul e Leete e as cinzentas que ocorrem ao Nordeste do Cem

plexo.

Em termos petrográficos são granitos 3b (facies holo

leuoocráticas e a maioria das leucocráticas) e, subordinadamente,

granodioritos (algumas fade* leucocráticas). Os tipos hololeuco

cráticos, modal e texturalmsnts muito homogêneos, compreendem ro

chás peraluminosas, com pouca variação na composição dos feldspa

tos. Os termos leucocrSticos (em particular os cinzentos) são alu

minosos • apresentam, com freqüência, enclaves microgranulares e£

caros de composição diorítica e glomêrulos máficos com biotita +

plagioclásio • titanita + magnetita + apatita + ilmenita (cf. item

VI.4.).
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Ralações geológicas • idades

As relações geológicas sugerem que a Suite em discus

são é constituída por número reduzido de corpos nagmãticos.

Os granitõides cinzentos hololeucocráticos mostram

pouca (e.g., diferenciados pegnatóides) ou nenhuma evidência de dî

ferenciação e evolução. São magmas que foram gerados sob condições

térmicas e geoquímicas constantes. Os granitõides cinzentos leuco

cráticos são, por sua vez, rochas tipicamente híbridas (cf. itens

VI.1. e VI.4.), geradas em sua maior parte por interação entre fa

cies hololeucocrãticas e roelagranitóiões finos do embasamento (dio

rlticos a quartzo-diorIticos). Provavelmente, esta Suite gera-se

por fusão de materiais supra(?)-crustais com abundantes intercala

çÕes de rochas dioriticas. As facies róseo-acinzentadas são tam

bêm rochas predominantemente híbridas, porém, podem conter contri^

buição de magmas graniticos que se cristalizam como rochas da Sul

te Rósea.

As variedades hololeucocrãticas apresentam idade iso

crônica de 590 ra.a., que deve corresponder à idade de cristalização

I destas rochas; admite-se, pela associação, que a maior parte dos

I granitõides cinzentos leucocráticos apresenta idades semelhantes.

| Manifestações mais recentes de granitóides cinzentos, com ou sem

I rauscovita, associam-se à zonas de digestão de melagranitoldes por

| granitóides brancos.
íI
l As características estruturais e texturais sugerem

I regimes de colocação de pouca "profundidade" (ora mais forçados,

I ora mais permissivos, predominando os últimos).

l VIII.1.3. A Suíte PorfirItica

Inclui-se nesta Suite as variedades porfiríticas ma

ciças orientf&as, maciças e, tentativamente, a facies a "dois felds

l patos" cinzenta II (cf. item IV.3.2.) da parte Nordeste do Comple

| xo de Morungaba. Petrograficamente, este grupo compreende quartzo-
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monzonitos, granitos 3b e granites 3a, predominando os dois prime£

ros, caracterizados pela associação biotita + hornblenda + titani-

ta + alanita + magnetita + ilnenita. São rochas relativamente ri

cas em feldspato potássico e minerais náficos e têm característi

cas neta-aluminosas (?) a aluminosas.

Zoneografia

As facies que a constituem não estão totalmente ma

peadas; a ôiscussão que segue é, portanto, apenas preliminar.

As relações geológicas e petrográficas sugerem tran

sições predominantemente gradativas entre as facies porfirlticas

I (como já proposto por Wernick, 1972 b ) . Os granitóides a "dois

| feldspatos" cinzentos II, separados dos tipos porfiríticos por es

I pessa intercalação do embasamento, constituem, muito provavelmente,

í um corpo isolado.
í

' As rochas porfirlticas ao Sul, Sudeste e Leste, são

• pouco foliadas ou até maciças; têm texturas mais equigranulares, e

granulação mais fina, que as localizadas nas partes mais centrais

[ e setentrionais. As rochas mais intensamente foliadas situam-se ao

\ Norte e Noroeste, sendo limitadas, em boa parte, por extensa zona

) de cisalhamento SW-NE, que as separam dos granitõides equigranula-

; res do extremo Norte. 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 mineralógicas

em direção â termos mais fêlsicos.

: Relações de campo, variações modais e dados químicos

: preliminares (de feldspatos) sugerem, jomo hipótese inicial, que

í os diferentes tipos porfiríticos estão relacionados entre si por

i cristalização fracionada in iitu (ver, porém, Wernick, 1984 a).
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Idade a ragiaaa da colocação dos corpos

As rochas da Suíte Porfirltica são os granitõides

mais antigos mapeados do Complexo de Morungaba. Apresenta» una

idade isocrônica em torno de 610 m.a., provavelmente verdadeira.

Confirmado tal fato, e aceitando-se a interpretação cronológica pro

posta para as Suítes Rósea e Cinzenta, fica caracterizado um hiato

relativamente curto (em torno de 10 a 30 m.a.) no magmatismo grani

tóide do Complexo (desde a colocação dos tipos porfiriticos e a

"dois feldspatos" cinzentos II até as manifestações magmaticas prin

cipais das partes centro-oriental e meridional).

As estruturas e texturas que caracterizam os grani-

tõides porfirlticos e a "dois feldspatos" cinzentos II sugerem que

os respectivos magmas se colocaram de forma grosseiramente concor

dante com os padrões regionais SW-NE, em um regime provavelmente

"sin-tectõnico" (ver também item VIII.3.). As condições de coloca-

ção são forçadas, caracterizando baixos contrastes de viscosidade

e duetilidade entre invasor e rocha encaixante. De todas as Saltes

definidas, é a que deve se ter colocado sob regimes términos mais

enérgicos (e78u colocação mais profunda). Ressalva, porém, deve

ser feita para os granitõides porfirlticos mais fort«jraente orienta

dos, com estruturas secundarias, devidas a esforços cisalhantes

posteriores.

VIII.2. OUTROS GRANITÕIDES

Diversas outras facies caracterizadas não podem, por

enquanto, ser incluídas nas Suítes definidas; por outra parte, não

existem dados suficientes para definir outras Suítes. São os mela

granitõides, os granitõides porfiríticos III, e as variedades a

"dois feldspatos" Norte e orientada.

Os melagranitõides (particularmente os termos mais

finos, de composição mais máfica) estão, em sua maioria, relaciona

dos ã eventos mais antigos (ligados a própria história do embasa

manto; sio "meta-dioritos") sendo, posteriormente/ incorporados e
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transformados en graus variáveis durante o magmatisao brasiliano.

Por outro lado, alguns melagranitõides provavelmente constituem

una suite isolada, colocada sob a forma de pequenos Corpos, ante

riores ou contemporâneos aos granitóides equigranulares meridio

nais, conforne sugerido pela ocorrência localmente significativa

de nelagranitõides de granulação média a grossa e por mostrarem-se,

localmente, coso aparentes manifestações sin-plutônicas (cf. item

IV.3.2.).

Desconhece-se a relação entre as variedades porfirl-

ticas III (ver Tabela IV) com a Suite Poxfiritica; concordando com

Wernick (1972 b, 1382 a), julga-se, preliminarmente, que todo o con

junto pertence a uma única "unidade genética". Estes granitóides

serão objeto de trabalhos futuros, em parte já em andamento.

VIII.3. RELAÇÕES ESTRUTURAIS PRELIMINARES

Embora faltem dados mais elaborados que tratem dos

aspectos estruturais das rochas do embasamento, algumas feições ge

rais podem ser reconhecidas e correlacionadas com as encontradas

em regiões adjacentes (e.g., região de Bragança Paulista; Campos

Neto it at., 1984 a). Os seguintes aspectos merecem ser destacados:

a) 0 Complexo de Morungaba apresenta marcada orientação estrutural

segundo SW-NE.

b) A foliaçao observada nos granitóides porfiriticos e a "dois felds

patos" róseos grossos III (?) e cinzentos II orienta-se sub-pa

ralelamente às direções estruturais regionais.

c) Os "eventos sin-tectônicos" paroxismais do Ciclo Brasiliano são

correlacionaveis ã fase de deformação Dn+1 (Campos Neto e-t ai.,

1984 a).

d) No extremo Nordeste do Complexo, estes autores correlacionam a

colocação de granitóides porfiriticos e de algumas variedades

peraluminosas com a fase Dn+2 (período "sin-orogênico tardio" e

a dos tipos mais isõtropos com a fase Dn+3 (período "tardi-oro-

gênico"). Reconhecem ainda rochas de dique, associadas ao magma
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tismo terminal. Esta interpretação corrobora em linhas gerais a

outrora estabelecida por Wernick (1972 a, 1972 b ) .

e) Ao longo de sua maior extensão, o Complexo de Horungaba apresen

ta una configuração suavenente dobrada (com orientação meridio

nal SE-NW, central S-N e setentrional SW-NE). Este dobramento,

de grande comprimento de onda e plano axial E/SE-N/MM, é corre

lacionãvel ã fase Dn+3 na região de Bragança Paulista.

Estes dados, embora preliminares, demonstram que o

magraatismo granitóide da parte mapeada do Complexo (e, possivelraen

te, da parte não mapeada, a julgar pela interpretação de Wernick,

1972 b; ver também Wernick ft Penalva, 1980 a; Wernick, 1982 a) e

claramente posterior à fase de maior deformação do Ciclo Brasilia

no e parecem sugerir que a maioria dos granitóides se coloca entre

as fases Dn+2 e Dn+3.

VIII. 4. CORRELAÇÕES GENÉTICAS PRELIMINARES E AMBIENTES GBOTBCTCNICOS

Algumas correlações com modelos geiêtico-geotectõni-

cos discutidos na literatura (item III.1.) são comentados a seguir.

Com relação ã SuZtt Ci.nze.nta, destacam-se inicialmen

te os granitóides hololeucocráticos peraluminosos, que possuem se

melhança com os granitóides da série ilnanítica e, em parte, com

os granitóides "tipo S"r o oxido presente ê a ilraenita, as associa

ções de minerais máficos são típicas de rochas peraljminosas e ine

xistem variações modals significativas, com todas as rochas apre

csntando-se sempre ricas em quartzo. A analogia poré:n, não é con

pleta: os granitóides cinzentos contrastam com as típicas Suites

S (do Lachlan Folded Belt. cf. White ft Chappell, 1977, 1983; Chap,

pell, 1984) por serem mais pobres em minerais má fico:» (particular

mente biotita) e mais restritos em termos composiciouals; faltam

cs enclaves (restitos) típicos. Contrastam também coia as Suites de

"granitóides a duas micas" ricas em mineralizacces de Sn e com abun

dantes manifestações apllticas e pegmatlticas descri ;as na litera-

tura (e.g., Sudoeste asiático; cf. PanJchurst, 1)79; Pitcher, 1983).

Como centras :e adicional, vale a pena lembrar a presença esporádJL

4
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ca de veios milimétricos de quart so coat molibdenita.

Desta forma, os granitôides cinzentos

cos são comparáveis em linhas muito gerais apenas ãs Suítes S mais

félsicas de Chappell t White (1974; ver também 1977, 1983) e aos

leucogranitos variscanianos do Maciço Central Francês tcf. Didier,

1973; Didier tt ai., 1982). Em termos regionais, assemelham-se, em

parte, aos mobilizados anatéticos, derivados por fusão de mate

rial metassedimentar que hoje constitui parte do embasamento gnãis-

sico (e.g., Complexo Granítico-Migmatítico Catapora; Campos Neto

tt ai., 1984 a, 1984 b; ver também Hernick, 1982 a, 1982 b, 1984

b), observando-se, porém que tais mobilizados apresentam razões
87 86

iniciais Sr /Sr mais elevadas que as apresentadas pelos grani

tõides cinzentos de Morungaba (e.g., 0,760, determinado por Wer-

nick et ai., 1981, nas proximidades de Amparo).

Os granitôides leucocrãticos da Suite Cinzenta são

aluminosos e, pela associação mineral presente, enquadram-se na sé

rie magnetítica. São rochas tipicamente híbridas, geradas por inte

ração de magmas granitôides com rochas dioríticas/quartzo-dioriti-

cas predominantemente do embasamento.

A partir dos dados isotõpicos obtidos para as rochas

hololeucocrãticas tcf. Figura 48), estima-se que se tais granitói

des geram-se por fusão de paragnaisses trans amazônicos, 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 isotopicamente menos evoluídos.

Estima-se, em conclusão, que a Suite Cinzenta é gera

da principalmente a partir da fusão de material metassedimentar,oon

taminado pelas rochas dioriticas associadas. Porém, frações meno

res desta Suíte podem ter-se gerado com contribuição de magmas da

Suíte Rósea. Explicar-se-iam, assim, feições como a ocorrência de
i enclaves mais básicos em granitóides hololeucocráticos com biotita
I + muscovita + granada; a presença de granitóides cinzentos (com ou
l sem muscovita) associados à zonas de digestão de enclaves mais bá
; sicos por granitóides brancos; as tuxturas xenomôrficas e recrista
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f lizadas; as tendências modais; as razões iniciais relativamente

• baixas; etc.

\ Os granitóides das Suite.* Kôita e ?OKÍÂJiZtíc.a são,

por sua vez, correlacionãveis aos granitóides da série magnetltica,

mas não se enquadram perfeitamente na classificação dicotômica I/S

de Chappel & White (1974). Estas duas Suites não são séries "compo

sicionalmente expandidas", em que predominam as rochas intermedia

rias (Pitcher, 1979 a, 1979 b, 1963), características das margens

continentais ativas. Por outro lado, embora sejam rochas alumino

sas e ricas em silica, não correspondem aos granitoldes gerados por

fusão de material unicamente metassedimentar. As rochas destas Suí

tes têm características intermediárias, neste sentido assemelhan

do-se aos granitóides "tipo I Caledoniano", comparáveis ãs Suites

"tipo I" mais fêlsicas do Lachlan Folded Belt (cf. Hine eX ai.,

1978: Chappell, 1978; White t Chappell, 1977, 1983) e das faixas

hercinianas e caledonianas (cf. Didier, 1973; Didier vt at., 1982;

Pitcher, 1983; Yagüe U ai., 1983).

Suites granitóides semelhantes, desenvolvidas em

substrato cnsiálico e com várias características em parte interme

diárias entre granitóides "tipo S" e "tipo I" mais distintos, já

foram descritas em muitas localidades (e.g., Pitcher ft Berger, 1972,

Flood ft Shaw, 1977; Didier It ai., 19B2; Wernick, 1982 a, 1982 b,

1984 a, 1984 b; Cambei ft Petrick, 1982; Yague it at., 1983; White

ft Chappell, 1983; Pitcher, 1983; Chappell, 1984). Alguns autores

admitem que são originadas a partir de fontes híbridas, ou seja,

pela fusão parcial de seqfiências crustais mistas (e.g., seqüências

meta-vulcano-sedimentares; Flood ft Shaw, 1977; Cambei ft Petrick,

1982; Yague e.t ai., 1983; ver também Didier tt ai., 1982;Wemick,

1984 a, 1984 b). Outros admitem adicionalmente a hipótese de mistu

ra de magmas FX%1ÍCOS e mantêlicos (por via direta ou indireta, cf.

Didier zt ai., 1982; Gray, 1984; Wernick, 1984 a, 1984 b). Segun-

do Chappsll (1984), as características dos granitóides "tipo I" e

"tipo S" convergem em direção aos termos mais félsicos de cada sé

rie, ocultando as diferenças genéticas por superposição de caracte

xísticas petrográficas e geoquinicas.

Esta breve discussão mostra qae as ijeneralizações
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propostas na literatura devem ser aplicadas con prudência. Cada
cinturão orogenetico apresenta peculiaridades próprias; de fato,
existe una grande variedade de granitóides "tipo I" e "tipo S", cora
características petrogenéticas definidas (cf. Pitcher, 1983), que,
en parte, espelham condições físicas e químicas únicas de geração,
transporte e cristalização (e.g., proporções de líquido e fração
residual; teores de água dos magmas; fugacidade de oxigênio; maior
ou menor homogeneização química durante processos de fusão e crij»
talização fracionada; e t c ) . "Granitos" e "granitos" são "diferen
tes" porque nunca se repetem exatamente as mesmas condições gené-
ticas.

| Em Horungaba, os dados obtidos, aliados aos existen
tes versando sobre feições geológicas regionais, sugerem algumas
conclusões preliminares sobre ambientes de colocação. Cumpre desta
car:

a) Os granitóides estudados são posteriores ao magmatismo granitó^
de da fase "sin-tectônica paroxismal" do Ciclo Brasiliano, ca
racterizados por Suítes anatéticas (mobilizados do embasamento
aflorante), geralmente associadas ã rochas migmatíticas (cf.
Hernick ft Penalva, 1980 a; Hernick U at., 1981; Hernick, 1982a;
Hernick ft Artur, 1983; Campos Neto ei ai., 1984 a) com idades
entre 760 m.a. (Hernick e-t ai., 1981) e 600 m.a. (C.C.G. Tassi-
nari, comunicação verbal).

b) As estruturas e texturas das rochas estudadas (também do embasa
men to, cf. Campos Neto e-t ai., 1984 a) sugerem a passagem de am
bientes termais mais enérgicos (e/ou de maior profundidade ?) pa
ra ambientes menos enérgicos(e/ou mais superficiais). Esta va
riação é muito bem evidenciada pela Suíte Rósea, com granitóides
-pórfiros como manifestações sub-vulcãnicas (?) últimas.

c) A possível presença de magmatismo básico-intermediário no Com
plexo (melagranitóides), aliada â existência de corpos dioríti
cos brasilianos em regiões vizinhas (cf. Campos Neto et ai., 1984
a, 1984 b ) , definiriam a atuação de um evento magmãtico com ten
dências bimodais, mais típicas de ambientes descompressivos (e.
g., Petro U ai., 1578; ver também Pitcher, 1983;tfemidc, 1984 a).
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d) A distribuição geográfica do Complexo Intrusivo de Morungaba su

gere controle tectõnico linear (ver também Hernick * Penalva,

1980 a) na localização dos corpos magnaticos. A colocação des

I tes é seguida por marcado tectonismo rúptil (ver também Flori

| it at., 1978).

?

I O magmatismo granitôide do Complexo (em particular o

Í da Suite Rõsea) está, portanto, associado à ambientes com caracte

\ risticas progressivamente mais rapteis e predominantemente descoa

• pressivas, originadas por soerguimento regional e paralelo enrije

\ cimento crustal, durante os estágios finais do Ciclo Brasiliano

;• (ver também Wernick, 1982 a, 1984 a, 1984 b; Campos Meto e£ at.,

I 1984 a, 1984 b).

, Wernick (1984 a) considera que os granitôides de Ho

; rungaba são rochas híbridas, originadas em profundidades crustais

• médias a elev-rífas e os correlaciona ã uma paleo-zona de Benioff

• mergulhante para Oeste. Entretanto, uma explicação alternativa de

ve ser lembrada. Os granitóides de Morungaba estão relacionados aos

estágios tardi- a pós-orogênicos do Ciclo Brasiliano, ligando-se ã

fases de progressivo soerguimento regional. Ambientes tectõnicosde

relaxamento e soerguimento regionais ("tipo Caledoniano", cf. Pit

cher, 1983) propiciam o aparecimento de zonas de alivio de pressão

na crosta inferior que, conjuntamente com calor proveniente de maçj

matismo básico infracrustal, resultam em fusão de materiais da

crosta inferior e produção de magmas ricos em silica. A associação

de magmas ácidos com magmas básicos possibilita, evidentemente, pro

cessos de hibridismo (Didier tt at., 1982; Pitcher, 1983; Wernick,

1984 a); porém, acredita-se que os magmas que originaram as Sul̂

tes Rõsea e Porfirltica são primários, derivados essencialmente pe

Ia fusão de materiais cr us tais, com baixas razões f.b/S/1.

t
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