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RESUMO

O Maciço Granítico Rapakivi Sáo Francisco intrude rochas metassed¡mentares do

Grupo Sáo Roque, possui forma aproximadamenle elipsoidal, com eixo ma¡or de direção

N65E e frend subparalelo às zonas de cisalhamento que o limitam a norte (Moreiras) e sul

(Pirapora).

É composto por cinco faciologias: SFl - b¡ot¡ta - hornblenda - quarlzo - monzonito

f¡no; SF2 - b¡otita - granito porfiróide fino a médio (mosqueado); SF3 - biotita - granito

porfiróide grosso (pferlítico); SF4- b¡otita - granito porfirít¡co grosso (pyterlítico a v¡borgít¡co)

e SFs - diques de gran¡to equigranular fino.

Os esludos de química mineral permitiram caracierizar os seguintes minerais

constituintes do MGRSF: minerais félsicos - feldspato alcalino de composição Or 55-7a, cotrt

aumento, do núcleo para a borda, de K, e diminui@o de Al, Na e BA; plagioclásio da matriz e

megacristais com núcleos de compos¡ção albítica e bordas de oligoclás¡o; manto dos ovóides

rapak¡vi de composição oligoclásio; minerais máficos - biotita annítica e anfibólio edenítica;

- m¡nerais acessórios - fluorapatita, com teor de F anômalo, entre 4,9 e 6,1o/o, zircão,

ilmenita e hematita.

As análises químicas de biotita permitiram separar, com base nos teores de Al2O3 e

MgO, dois grupos de biotitas: biotitas magmáticas (BM) que preservam a composição

química primária e, provavelmente refletem as condiçôes magmáticas, traduzindo assim a

evoluçáo da composiçáo do líquido e biotitas secundárias (BA), que mostram evidências de

alteração da composiçäo química original, decorrente da ação de uma fase fluida que

provocou reequilíbrio das mesmos no período tardi a pós-magmático.

As b¡otitas magmáticas ex¡bem boas correlaçöes lineares em vários diagramas tipo

Harker: R2+ versus R3+, com AIM e Fe2* sendo os principais responsáveis por este tipo de

substitu¡çâo, Si versus Alrv, clitonita, talco e Ti yersus Alv+Cr+Fe2*+Mg+Mn. As biotitas

secundárias sâo carac{erizadas pelas seguintes subsl¡tulçöes: R2* versus R3*, Si versus SV;

Ti versus Alrv e talco. Nos diagramas discr¡minantes das séries magmáticas, baseados na



química das biotitas, as amostras do MGRSF caem, preferencialmenle, no campo das

associaçöes subalcalinas ou alcal¡nas.

Estudos geobarométricos efetuados a part¡r de análises químicas de anfibólios do

MGRSF, permil¡ram definir pressôes entre 0,8 e 1,8 kbar, os quais refletem as prováveis

condiçöes de pressáo vigentes duranle o período tardi a pós-magmático, ocasião em que a

circulaçáo de flu¡dos promoveu reações de reequilíbrio dos m¡nera¡s, sobretudo das b¡otifas.

O maciço granítico aqui estudado é caracterizado como rapakivi neste trabalho,

enquadrando-se perfeitamente na redefiniçäo de Haapala & Rämö (1992): como gran¡to tipo

"4" (neste caso como subtipo aluminoso), que contém textura rapakivi. A textura rapakivi no

MGRSF ocorre segundo a definiçáo senso strictu de Vorma (1976), que deve abranger: a)

forma ovoidal dos megacristais de ortoclásio; b) manteamento dos ovóides por plagioclásio

de composiçáo ol¡goclásio-andesina, com alguns deles podendo ser ¡sentos; c) ocorrência de

duas geraçöes de feldspato alcal¡no e quartzo. A textura rapakivi, para o maciço estudado, é

¡nterpretada como magmática pelas seguintes característicâs textura¡s e químicas: (a)

ausência de feldspatos alcalinos na matr¡z manteados por oligoclásio; (b) composiçoes

idênticas entre as bordas dos plagioclásios da matriz e os plagioclásios que compóem os

mantos dos ovóides de feldspato alcalino; (c) presença de composição quím¡ca primária em

biotitas de amostras com textura viborgitica, indicando que os processos de alteração

metassomáticos/hidroterma¡s foram mín¡mos ou ausentes nestas porções do mac¡ço.

A coexistência de texturas rapakivi com feições orto a mesocumulática, sugere que os

processos de acumulaçâo mecânica de feldspatos alcalinos em estágios magmát¡cos ¡niciais

estejam relacionados com a formação de textura rapakivi.



ABSTRACT

The Säo Francisco npakivi gran¡tic massif (MGRSF) intrudes metassedimentary

rocks of São Roque Group. The pluton presents an approximately ellipsoidal shape and it ís

l¡mited by high-angle shear zones (Moreiras to the north and Pirapora to the south).

It is composed by five faciolog¡es: SFl - fine-grained biotite-homblende-quartz

monzonite; SF2 - fine to medium grained biotÍte-porfiroid granite; SF3 - coarsed biotite-

porfiroid gran¡te (pyterlitic); SF4 - coarsed biotite porfirit¡c gfanite (pyterlitic to wiborgitic) and

SF5, fine equigranular granite dikes.

The mineral chemistry studies provided the characterization of the mineral

components of the MGRSF: felsic minerals * alkaline feldspar with composition Orse_z¿, with

increase of K content from the core to the rim, and decrease of Al, Na and Ba; matrix

plagioclase and megacrystals with albit¡c composition in the core and oligoclase composition

in the rim, and npakiv¡ ovoids mantle with ol¡goclase composition; mafic minerals -
fluorapatite, with anomalous high fluor content (between 4.9 and 6.1 o/o), zircon, ilmenite and

hematite.

ïhe chemical analysis of biotite provided the separation of two groups, based on Al2O3

and MgO content: magmatic biot¡tes (BM), preserving the primary chemical composition

and, probably reflecting the magmatic conditions, implying this way, the evolution of the liquid

composition; and secondary biotites (BA), showing alteration and departure of the original

chemical composition, due to the action of a fluid phase that provoked a reequilibrium in a

tardi to posþmagmatic period.

The magmatic biot¡tes exhibits good linear correlations in several Harker diagrams:

R2* yelsus R3*, with Alvr and Fe 2* responsible for this type of substitution, Si versus Alrv,

clitonite, talc and Ti yelsus Alrv + Cr + Fe2*+ Mg + Mn. The secondary biotites are

characterized by the following substitutions: R2* yersus R3*, S¡ yersus SV, Ti yersus Alrv and

talc. ln the discriminative diagrams of magmatic series, based on the biotite chemistry, the

samples from MGRSF fall preferentially in the field of subalkaline and alkaline associations.

The geobarometric study based on the chemical analysis of the MGRSF amphiboles,

allows the consideration of pressures between 0.8 and 1.8 Kb, reflecting pressures conditions



during the tardi to post magmatic period, time that the circulation and fluids promoted

reequilibr¡um reactions of the minerals, notably biotites.

The MGRSF is characterized as a npakivi in this work. The rapakivi texture in the

MGRSF, ¡s interpreted as magmatic, due to the follow¡ng textural and chemical features: a)

absence of alkaline feldspar in the matrix mantled by oligoclase; b) identical compos¡tions

between the rims of plagioclase of the matr¡x and plagioclases that composes the ovoid

mantles of the alkaline feldspar; c) presence of primary chemical composition of the biotites in

the wiborgit¡c samples, suggesting that the metassomatic/hidrotermal alteration processes

were absent or at least relat¡vely less important in this samples.

The coexistence of rapak¡v¡|€rtures and orto to mesocumulatic features, suggest that

the mechanical accumulation processes of alkaline feldspar in initial magmatic stages should

be related to the formation of rapak¡v¡ texlurcs.



I.ISTA DE ABREVIAÇÕES I]TII,IZA DAS

MGRSF - Maciço Granítico Rapakivl São Francisco

BM - Grupo das biotias de composição primâria

BA - Grupo das biotitas de composição secundária

Bio - biotita

IIbl - hornblenda

Ap - apatita

Zir - zircáo

Fluo - fluorita

Op - minerais opacos

SF I - hornblenda quartzo-monzonito

SX' 2 - biotita- granito porfiróide fino a médio (mosqueado)

SF 3 - biotita - granito porfiróide grosso (pyterlítico)

SX' 4 -biotita-granito porfiritico grosso (pyterlitco a viborgítico)

SF 5 - diques de biotita-granito equigranular fino



T. TNTRODUçAO

l.l. Apresentação do tema

Os granitos rapakivi têm despertado o interesse de petrólogos do mundo

todo, por suas características texturais, petrográficas, geoquímicas, tipo de

mineralizaçâo, modo de ocorrência singulares, e pela sua relevânc¡a petrológica

para a compreensáo da evoluçâo magmática e tectônica de terrenos pré-

cambrianos.

A partir do trabalho pioneiro de Sederholm (1898), sobre os granitos

rapakivi do Sul da Finlândia, várias outras ocorrências foram depois descritas;

inicialmente no Escudo Fenoescandinavo e, em seguida, nos países bálticos,

América do Norte, América do Sul e China, entre outros, sendo conhecidos

atualmente mais de duzentos granitos rapakivi no mundo todo.

No Brasil são conhecidas duas principais regiôes de ocorrência desse tipo

de granito: no Cráton Amazônico (Verhofstad l97l; Dall'Agnol et al. 1975,

Mendoza 1 975, Bettencourt & Kaedei 1984; Bettencourt & Dall'Agnol 1 987,

Bettencourt et al. 1995), e nos terrenos neoproterozóicos do Estado de São Paulo

(Galembeck et al. 1992; Janasi 1995; Galindo et al. 1995: Wernick 2000).

O Maciço Granítico Rapakivi Såo Francisco, integrante dessa última região,

faz parte do Cinturão ltú (Vlach 1990), ou da Província Rapakivi ltú (Wernick ef a/.

1 991). É composto por biotita-granitos de composiçåo sienogranítica a

monzogranítica, com textura pyterlítica a viborgítica e, subordinadamente, por

quartzo-monzonitos inequigranulares. Os primeiros habalhos na região foram

efetuados por Knecht (1946, '1949a, 1949b), que elaborou um perfil geológico

esquemático entre as cidades de Sorocaba e Piedade. Godoy (1989) apresenta

um trabalho intitulado " Caraclerização faciológica, petrográfica e geoquímica dos



Maciços Sorocaba e Såo Francisco", e elabora o primeiro mapa do MGRSF com

sete faciologias mapeáveis. Silva (1995), buscando estabelecer critérios

distintivos de fertilidade em corpos graníticos mineralizados do Estado de São

Paulo, com base na integraçåo de parâmetros geológicos, pehográficos,

petroquímicos, mineralógicos e metalogenéticos, efetua um estudo sobre os

Maciços Correias, Pilar do Sul e São Francisco, incluindo dados de

Iitogeoquímica, mapa geológico, e análise de minerais acessórios, entre outros.

Lll. Objetivos

Esta dissertaçáo objetiva contribuir para o conhecimento da geologia do

Maciço Säo Francisco, com base em estudos petrográficos, mineralógicos e de

química mineral, v¡sando complementar os trabalhos anteriores de mapeamento,

caracterizaçâo faciológica/ petrográfica, e geoquímica.

O estudo da química mineral objetivou a classificação dos minerais

essenciais e acessórios, bem como a análise das substituiçöes catiônicas

presentes nas biotitas, fornecendo dados auxiliares para a compreensâo da

evolução magmática e metalogenética do maciço.

l.lll. Localização e acessos

O Maciço Granítico Sáo Francisco está compreendido em uma área

delimitada pelos meridianos 47'32' e 47"15'de longitude oeste e pelos paralelos

23" 40'30" e 23'30' de latitude sul, demarcada no mapa abaixo em traço azul-

escuro pontilhado e compreendida nas folhas topográficas Sorocaba (SF-23-Y-C-

V) e Salto de Pirapora (SF -23-Y-C-|V-2), figuras 1.1 .a e 1.1 .b.



O acesso à á¡ea pode ser feito pelas rodovias Castelo Branco (SP-280) ou

Raposo Tavares (SP-270) até as cidades de Sorocaba e Votorantim. A partir daí

adentra-se o maciço pela parte oeste, seguindo-se para Piedade e Salto de Pirapora.

Pela parte leste do maciço, o acesso é feito através de estradas vicinais que ligam

Votorantim a Alumfnio.
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Figura 1.1.1.a) Mapa de localizaçåoão da área estudada, com sous acessos; b) articulaçåo das folhas

topográficas em egcala 1:50 000

---



LlV. Materiais e métodos

l.lV.l. Levantamento bibliográfico

Foi efetuado o levantamento da bibliografia disponível para a regiäo -
regional e local - bem como da bibliografia pertinente aos temas propostos neste

estudo. Foram utilizados mapas topográficos e geológicos (escala 1: 50 000),

fotografias aéreas e imagens de satélite TM-Landsat, visando uma melhor

definição da cartografia do maciço, além de fornecerem dados fotointerpretativos

complementares para o trabalho.

l.lV.ll. Trabalhos de campo

Os trabalhos de campo foram feitos em três etapas, visando por um lado

checar os mapas geológicos disponíveis e as diferentes faciologias e, por outro,

verificar as principais estruturas presentes, juntamente com a amostragem

detalhada do maciço.

Etapa 1- reconhecimento geral do maciço e verificação das principais

d iferenças faciológicas;

Êlapa 2 - coleta de amostras e checagem das faciologias encontradas com

aquelas assinaladas nos mapas geológicos existentes; paralelamente,

procurou-se obter a maior cobertura possível da área, levando-se em conta

os afloramentos disponíveis do maciço.

lntrodução



Etapa 3 - após confecção e análise do mapa de pontos do maciço, buscou-

se, nesta etapa, complementar a amostiagem nas áreas nåo amostradas

anteriormente, bem como procedeu-se a coleta ad¡cional de dados

estruturais e o estudo das zonas de contato das diferentes faciologias que

compõem o maciço.

Para a elaboraçâo deste trabalho foram realizados cerca de vinte dias de

atividades de campo, perfazendo um total de 80 afloramentos descritos, incluindo

a coleta de 52 amostras.

LlV.lll. Descrições petrográficas e modas

Foram descritas aproximadamente 60 lâminas delgadas do maciço São

Francisco e recuperadas 20 descrições de Silva (1995). Efetuou-se um estudo

petrográfico pormenorizado das fases mineralógicas essenciais e acessórias das

rochas do maciço, incluindo as fases de alteraçåo, com ênfase nas alterações

tardi a pós-magmáticas, juntamente com aspectos texturais e estruturais das

rochas estudadas.

As contagens modais das amostras com textura porfirítica foram feitas em

ladrilhos de rocha de 10 X 10cm, após coloraçâo dos feldspatos alcalinos com

soluçáo de cobaltonitr¡to, método proposto por Moraes & Rodrigues (1978). No

ensaio de coloraçáo as fat¡as de rocha são serradas com aproximadamente 1 cm

de espessura, sendo previamente mergulhadas em soluçâo de ácido fluorídrico e,

em seguida, em cobaltonitrito de sódio, por cerca de 5 minutos. Depois de lavada

em água corrente, os feldspatos alcalinos adquirem cor amarela forte, enquanto

que os plagioclásios, amarela muito clara. As contagens modais das rochas de

granulação média e fina (diques e fácies quartzo-monzonítica) foram efetuadas

com auxílio do charriot em microscópio petrográfico Zerss Axioplan. A
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nomenclatura utilizada para as rochas do maciço fo¡ baseada nos dados modais,

segundo a classificaçåo de Streckeisen (1976).

l.lV.lV. Análises de química m¡neral

As análises químicas em minerais foram realizadas no Laboratório de

Microssonda Eletrônica do Departamento de Mineralogia e Geotectônica da

Universidade de São Paulo. Trata-se de uma microssonda da marca Jeol, modelo

JXA 8600 Superprobe, com cinco espectrômetros EDS (Energy Dispersive

System), para análises qualitativas e WDS (Wavelenght Dispersive System), para

análises quantitativas, sendo acoplado a um sistema de análise automatizado

marca Tracorn-Northern (Nonan lnstruments, 1990).

As condiçöes analíticas de operaçáo do equipamento foram as seguintes:

Voltagem de aceleraçâo: l5 kev;

Feixe de corrente:20.10+-0.10 p;

Tempo de contagem médio: 30s;

Diâmetro do feixe:

- I pm para zircäo e t¡tan¡ta;

- S¡rm para b¡ot¡ta, minerais opacos e feldspato alcalino;

- 1Opm para plagioclásio.

Foram realizadas 92 análises químicas de biotitas, escolhendo-se as

faciologias do maciço que apresentavam cristais com pouca ou nenhuma

alteraçáo (SF2, 3 e 4). Para esta finalidade foram escolhidos os cristais maiores e

mais límpidos, nos quais realizaram-se perfis contendo até I pontos de análises

(da borda ao centro). Em relaçáo aos plagioclásios, foram efetuadas análises em

cristais da matriz e em megacristais, perfazendo pelo menos dois pontos de

análise em cada cristal (borda e centro), somando ao todo aproximadamente 60

pontos. Além das análises do manto de plagioclásio dos ovóides rapakivi, foram



também efetuadas análises de feldspatos alcalinos da matriz e dos respectivos

ovóides rapakivi.

Os minerais acessórios analisados foram zircåo, t¡tanita, ilmenita,

magnetita e apat¡ta. Aqui foi efetuado um número mais reduzido de análises, em

geral um ou dois pontos de análise em cada mineral, totalizando cerca de 50

análises, para o conjunto de minerais acessórios analisados. Foram analisados

principalmente os minerais acessórios inclusos nas fases essenciais, localizando

sempre que possível o ponto de análise no centro do cristal, e, quando possível,

também na borda.

l.lV.V. Obtenção de imagens

Para obtenção das imagens foram utilizados os seguintes equipamentos,

acoplados a microcomputadores com o software Leica Qwin:

Microscópio Zeiss Axioplan 2, com luz polarizada e acoplado a uma

câmera CCD da marca Sony, modelo XC 003P;

Lupa binocular com luz polarizada, da marca Zeiss, modelo Stemi SV1 1,

acoplado a uma câmera CCD de mesma especificaçäo;

Sistema macroviewer da marca Kaiser, modelo RT1, com câmera CCd

de mesma especificação;

Os dois primeiros itens de equipamentos foram utilizados para obtenção de

imagens de lâminas delgadas e, o terceiro, para amostras de mâo. Foram

utilizados dois laboratórios: Laboratório de Análises Mineralógicas do

Departamento de Geotectônica e Mineralogia, e Laboratório de Petrografia

Sedimentar, do Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental, ambos do

lnstituto de Geociências da USP.



II. REVISAO

ll,l. Revisão sobre granitos rapakivi

ll.l.l. lntrodução e Gonceitos Gerais

Granitos rapakivi têm sido descritos na literatura escandinava há mais de

um século, tendo sido Sederholm (1898) o responsável pela introdução do termo

rapakivina literatura mundial, a partir de seu trabalho pioneiro intitulado "Über die

finnländischen Rapakiwigesteine", focalizando a ocorrência clássica deste tipo de

granito no sul da Finlândia.

Até o início do século, as únicas ocorrências de granitos rapakivi descritas

na literatura eram as do sul da Finlândia, Suécia e Ucrânia. No início da década

de 40, outras ocorrências foram descritas, inicialmente nos países bálticos e

Estados Unidos, sendo hoje conhecidos granitos npak¡vi em várias partes do

mundo, como Labrador, Venezuela, Brasil, Botswana, China, entre outros. A

Iigura 2.1 .1 .a e b mostra a distribuição dos granitos rapakivi no sul da Finlândia e

no mundo.

Os granitos rapakivi apresentam peculiaridades texturais e químicas que

facilitam sua diferenciaçâo das demais rochas granitóides. Foram recentemente

redefinidos como granitos tipo "A', os qua¡s apresentam lextura rapakivi pelo

menos nos batólitos maiores (Haapala & Rämö 1992). Existe consenso entre os

pesquisadores de que a lexlura rapakivi deve abranger os seguintes aspectos:a)

forma ovóide dos megacristais de feldspato alcalino; b) manteamento dos ovóides

de feldspato alcalino por plagioclásio de composição oligoclásio-andesina, porém,

não necessariamente de forma generalizada; c) ocorrência de duas geraçöes de

feldspato alcalino e quartzo.

llevílão ,robte grcnílos ttpokivi



Figuru2.1.1a) Granitos rapakrvi do Sul da F¡hlând¡a. b) Esquema s¡mplificado das ocorrênc¡as mundiais de
{anilo rapakiv¡. Modificado de Rämö & Haapala, 1999.



ll.l.ll. Modo de ocorrência

Os granitos rapak¡vi exibem associação litológica e modo de ocorrência

que, combinados, os diferenciam das demais suítes graníticas (Haapala & Rämö

op cit.). Ocorrem, freqüentemente, como batólitos e sfocks intrusivos em

sequências de rochas metamórficas, sem evidências de deformaçáo orogênica

em sua trama.

Comparados aos granitóides de associaçôes cálcio-alcalinas típicas, as

rochas dos granitos rapakivi mostram uma variaçâo composicional mais restrita,

caracterizadas pela presença de minerais máficos enriquecidos em Fe,

juntamente com alto conteúdo de feldspato alcalino.

Em geral, as associaçóes magmáticas dos granitos rapakiu såo bimodais,

apresentando como termos félsicos, riólitos, granitos e sienitos, e como termos

máficos diabásio, gabro e anortos¡to, sendo que a interaçåo entre magmâs

félsicos e máficos, pode gerar, localmente, membros híbridos intermediários,

como monzodioritos. Algumas ocorrências, no entanto, não apresentam termos

máficos, o que pode ser explicado não só pela ausência de uma exposiçáo mais

ampla, como também pelo nível de erosão em que se encontram os maciços, pois

as rochas máficas tendem a se concentrar nas porçôes inferiores dos mesmos

(Haapala & Rämö, 1999).

A maioria dos granitos rapakivi têm idade proterozóica (em geral entre 1.0

a 1.8 Ga), mas ocorrem também complexos graníticos rapakivi de idades

arqueana e fanerozóica. Esses dados são compatíveis com a hipótese de que

nâo existiu um único evento de formaçáo de granitos rapakivi, mas, sim, vários

eventos magmáticos, desde o Arqueano lnferior até o Terciário, embora a maior

expressão deles tenha ocorrido entre 1.8 e 1.0 Ga. Os granitos rapak¡vi da

Amazônia, por exemplo, foram gerados em cinco episódios magmáticos distintos
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(Bettencourt ef af, 1995). Aparentemente, as ocorrências não apresentam

controle geotectônico ou espacial entre si, dada sua ampla d¡stribuiçáo geográfica

e variação em idade.

Muitos granitos rapak¡v¡ hospedam, ainda, importantes depósitos minera¡s

do tipo veios, greisen e skarn de Sn (e, subordinadamente, W Be, Zn, Pb e Ag),

associados, geoquímica e mineralogicamente com os topázio-microclínio-albita-

granitos

ll.l.lll. Geoquímica

Os complexos rapakivi apresentam pequena variação composicional e

mineralógica, com a maior parte deles (7O a 80%) tendo sido formada por uma

sequência contínua e indiferenciada de granitos rapakivi (viborgitos) e

hornblenda-biotita-granitos, contendo ocorrências menores de piroxênio-

hornblenda-granitos, granitos porfiríticos variados, podendo chegar a granitos

leucocráticos extremamente fracionados do tipo topázio-microclínio-albita-

granitos.

Esses granitos mostram teores elevados em Si, K, F, Rb, Ga, Zr, Hf, Th, U,

Zn e elementos terras-raras, excetuando-se Eu, com baixos teores em Ca, Mg, Al,

P e Sr. Apresentam como feições químicas típicas as altas razões FeiMg, l(Na,

álcalis total e Zr, bem como baixo teor em Al (Emslie, 1991). De acordo com

vários autores (Nurmi & Haapala, 1986; Bettencourt & Dall'agnol, 1987; Anderson

& Bender, 1989; Rämö & Haapala, 1990; Amelin et al. 1991; Emslie, 1991), os

granitos rapakivi mostram feições características de granitos fanerozóicos do tipo

"4" e de granitos intra-placa.
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Figura 2.'1.2 - A área hachurada nos tês

d¡agramas (a, b, e c) corresponde às áreas com

análises quim¡cas de rochas féls¡cas de granitos

rapakivi finlandeses, plotadas nos d¡agramas:

(a)SiO, versus A/CNK, (b)S¡O, versus

lçO+Na2O e (c) S¡O2 versus FO/FeO+MgO.

Modif¡cado de Rämö & Haapala (1999)

ts¡; l| -l

Um estudo efetuado por Rämö & Haapala (1995), sobre as características

químicas dos granitos rapak¡vi do sul da Finlândia, mostra que os teores de SiOz

para as rochas félsicas se situam aproximadamente entre 68 e 760/o, para os

s¡enitos e granitos peralcalinos, respectivamente, com os ma¡s leucocráticos

mostrando índices mais elevados em Fe2O3 e Na2O, e mais baixos em MgO, CaO

e PzOs (Fi9.2.1.2.a,b e c)

Em relaçâo ao índice de saturaçäo em alumina, a grande maior¡a dos

granitos rapak¡v¡ finlandeses se s¡tua próximo ao limite dos campos de granitos

peraluminosos e metaluminosos, com a razäo A/CNK média de 0.99 (Fi9.2.1.2.a).

Apresentam altos conteúdos de álcalis (NazO+KzO entre 6.4 a 9.9), caindo no

campo subalcalino do diagrama sílica yersus álcalis de lrvine & Baragar (1971) e

apresentando um enriquecimento típico em ferro nos termos graníticos e

sieníticos, expresso pela razåo Fe/(Fe+Mg), com valores situando-se no intervalo

de 0,79 a 1,00 (Fi9.2.1.3.c). Quando os complexos rapakivi contêm termos

peralcalinos, esse enriquecimento em ferro é ainda mais elevado, com a razão

Fel(Fe+Mg) situando-se entre 0,90 e 1,00.
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Figura 2.1.3 a, b, c - Análises litogeoquímicas de

$anilos tapakivi f¡nlandeses e rochas associadas

(diques e sienitos), nos diagramas discriminantes: (a

e b), Pearce et al. (1984); e Vvhalen (1987). Legenda:

'I - Granitos intraplaca;2 - Granitos s¡n-col¡siona¡s;3 -
cran¡tos orogênicos;4 - Granitos de arco vulcânico.

Extraído de Rämö & Haapala (1999)
þ00016./^t

Os conteúdos totais de elementos terras raras leves (ETRL) também é

maior do que a de vários outros tipos graníticos (Turekian & Wedepohl 1961),

mostrando altos índices de F, Rb, U, Th e Pb. São também característicos os

altos índices em Zn, Ga, Nb, Y, Zr, Hf , Li e Sn, com ba¡xos índices em Sr, e

razões Ga/A|"10000 entre 1,7 e 15,1. Os granitos rapak¡vi finlandeses apresentam

também anomalia negativa em Eu, com razáo média de Eu/Eu" = 0.26 (Rämö &

Haapala 1999).

Os termos mais diferenciados, representados por topázio-microclínio-albita-

granitos, diferem da composição apresentada pelos granitos, pois exibem teores

mais elevados em F, Y, U, Pb, Li e Ga, sendo mais baixos em Zr, Sr, Ba e

elementos terras raras total (ETR), com anomalias negativas de Eu mais

pronunciadas e enriquecimento menor em ETRL. O trend evolucional fayalita-

biotita-hornblenda-granito = biotita-hornblenda-granito + biotita-granito +
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topázio-microclínio-albita-granito é marcado pelo aumento em Si, F, Ga, Sn e Rb,

com decréscimo em Ti, Al, Fe, Mg, Mn, Ca, Ba, Sr, Sc e Zr. Feiçóes

mineralógicas e petrográficas evidenciam uma história de cristalizaçáo multifásica,

juntamente com condiçôes de cristalização em temperaturas altas e pressáo

conf inante baixa.

As razôes isotópicas iniciais de Sr, Nd e Pb indicam, na maioria dos casos,

origem na crosta inferior; porém as composições isotópicas das porçóes máficas

indicam origem mantélica, ou seja, os granitos do lipo rapakivi representam uma

composiçäo a partir da interaçåo dessas duas fontes.

Os granitos e sienitos rapakiv¡ finlandeses foram plotados em diversos

diagramas discriminantes (Rämö & Haapala, op cit.). No diagrama 2.1.4.a e b, de

Pearce ef al. (1984), as amostras desses granitos dispôem-se no domínio dos

granitos intraplaca. De acordo com Rämö & Haapala (op. cit.), essas

características sâo observadas na maioria dos granitos rapakivi do mundo. No

diagrama de ìMralen et al. (1987) (Fi9.2.1.4.c), as amostras dos granitos rapak¡v¡

situam-se no campo dos granitos tipo "A" subalcalinos a peralcalinos.

Os granitos tipo "4" foram definidos originalmente por Loiselle & Wones

(1979), para separar um grupo de rochas granitóides formadas em ambiente

anorogênico (intraplaca ou zonas de rtft), com características geoquímicas

particulares (altos teores em álcalis, FeiMg, F, Zr, Nb, Ga, Y e ETR, com forte

anomalia negativa de Eu e baixos teores em Ca, Ba e Sr), mineralogia anidra,

tendência alcalina, podendo também incluir termos peraluminosos, bem como

outros tipos de rochas graníticas. A partir dessa divisão inicial, vários trabalhos

foram publicados discutindo a viabilidade do conceito de granitos tipo "A" (\A/halen

eta|., 1987; Eby1990, 1992; King etal. 1997, entreoutros),poisestenovogrupo

de granitos abrangia rochas de diferentes associaçöes (alcalinas e aluminosas),

nem sempre associadas a ambientes anorogênicos.
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Assim, surge uma nova proposta subdividindo os granitos tipo "A' em dois

grupos distintos: granitos tipo "A", alcalinos, e granitos tipo "A', aluminosos, que

apresentam características petrográficas, geoquímicas, isotópicas e modelos

petrogenéticos distintos, discutidos amplamente nos trabalhos de E¡y, i ggO;

Hogan ef a/. 1992; Pitcher, 1993, entre outros.

Os granitos rapakiviapresentam as seguintes características petrográficas:

granitóides maciços onde predominam composições sieno a monzograníticas e,

mais raramente, granodioríticas e quartzo-monzoníticas, com biotita anítica como

mineral máfico mais importante, podendo conter ainda anfibólio cálcico

(fenoedenita e ferrohastingsita). Os minerais acessórios sáo zircão, apat¡ta,

allanita, xenotima e ilmenita. Geoquimicamente podem ser classificados como

granitos metaluminosos a peraluminosos; em diagramas discriminantes caem no

campo de granitos tipo "A" ou intraplaca (Rämö & Haapala 1999). De acordo com

as características pehográficas, geoquímicas e isotópicas, podem ser

classificados como granitos tipo "4" aluminosos.

ll.l.lV. Química mineral

Os feldspatos alcalinos componentes dos granitos rapakivi compreendem

dois tipos: os megacristais ovóides manteados e os cristais da matriz. A

composiçäo dos megacristais de feldspato alcalino pertíticos e dos cristais da

matriz se situa entre Orso-eo Abzo-so Nao,s-¿,0, com plagioclásio de composiçâo

Anso.æ Abse-oz Or2. Apresentam, em geral, zoneamento com aumento, da borda

para o centro, de Ba, Na, Sr e l(Rb e diminuiçáo de K e Rb, com alteraçôes loca¡s

de K. Os minerais máficos, quando inclusos nos ovóides, têm distribuiçåo também

zonada, com predomínio de hornblenda nas porçôes centrais e biotita próximo às

bordas; os conteúdos de Fetot e K aumentam do núcleo para a borda, enquanto o

Mg, Na e Ca diminuem. O termômetro, com base em dois feldspatos, indica
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temperaturas entre 710 e 750' C, com pressåo de 1 kbar, para os ovóides

(Rundquist et al. 1991, Lintala ef al. 1991). Os plagioclásios da matriz apresentam

composição albítica.

As biotitas dos granitos rapakivi têm uma composiçáo extremamente

particular, ocupando geralmente o campo das annitas no diagrama de Wnchell

(1949) (Fi9.2.1.4). Apresentam razäo FelMg entre 0.8 e 0.98 e caem entre os

campos I (pegmatitos) e ll (granitos) no diagrama de Foster (1960), representado

pelo pólos Al - Fe3+ - Ti / Fe - Mn2+ / Mg (Fig. 2.1.5).

¡.
I
I

F e (tot) + l\4 q

10û

9t)

80

70

CDmposição das biotilas d€
gran¡to rapak¡vi

0 20 40 B0 a0 I00

Figura 2.'1.4 - Campo composicional das biot¡tas de alguns granitos rapakivi finlandeses e russos, segundo o

Diagrama de Winchell (1949). Extraído de Veslikoslavinsky (1994).

No diagrama de Nockolds (1947, Fig. 2.1 .6.), as biotitas dos granitos

rapakivi se distribuem entre os campos ll, campo com biotitas apenas, e campo

lll, de biotitas que ocorrem associadas com hornblenda, piroxên¡o e olivina.
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Al+Fe3++Tl Fe2+ + Mn

F¡gura 2.1.5. - Biotitas de granitos rapak ì/ plotadas no diagrama de Foster (1960). A compos¡çåo da biotita é

representada por cátions do grupo octaédrico na fórmula esffutural. Êm círculo cheio são representadas as

b¡ot¡tas que representam composiçöes de fases tardias, enquanto em circulo vaz¡o as biotitas de fases

inicia¡s. Extraido de Vesl¡koslav¡nsky (1 994).

Figura 2.1.6. O¡agrama de Nockolds (1947) com b¡otitas de granitos rapakivi. Os campos I a lll representam

composiçöes de biotitas de acordo com as d¡ferentes assoc¡açöes m¡nera¡s:l) biotitas associadas com

moscov¡ta, topázio, etc...;ll) b¡ot¡tas nåo acompanhadas de oúros m¡nerais;lll) b¡otitas assoc¡adas com

hornblenda, p¡roxênio ou ol¡vina. ExFaído de Vesl¡koslavinsky (1994).
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Para os elementos maiores, a evoluçåo composicional das biotitas dos

granitos rapakivi caracteriza-se por um aumento dos conteúdos de Al (tetraédrico

e octaédrico), de ferro trivalente, com decréscimo em Si, Ti, e Mg e ferro bivalente

das fases iniciais para as tardias.

Os conteúdos de elementos menores apresentam, das fases iniciais para

as tardias, um aumento progressivo em Sn, Y, Nb, Zr, Rb, Cs e F, com

decréscimo em Ba, Co, Ni e V.

A hornblenda cálcica ocorre em geral sob a forma de ferrohastingsita e,

raramente, como grunerita, esta última sempre em porcentagens mínimas. De

acordo com Simonen & Vorma (1976), as ferrohastingsitas encontradas nos

granitos rapakívi do sul da Finlândia apresentam uma pequena deficiência em Al

nos sítios tetraédricos, com o excesso de Al sendo utilizado na substituiçáo do

Fe3* no sítio octaédrico, enquanto parte do Fe2. é substiuído pelo Mg; ocorre

também uma pequena deficiência em Ca e Na.

ll.l.V. Condições de cristalização

A colocação dos granitos rapak¡vi ocorre, em geral, em cond¡ções de nível

epizonal, sendo comum a associação com rochas vulcânicas e subvulcânicas.

De acordo com Eklund & Shebanov (1999), com base em estudos

geotermobarométricos envolvendo granitos rapak¡v¡ do hemisfério norte, o limite

máximo de T em intrusôes rapakivi näo excede 800'C. Prevalecem temperaturas

ao redor de 780' e pressöes entre 4,5 e 6,0 kbar. Estes valores são

sensivelmente diferentes dos anteriores que estimavam temperaturas mais altas,

baseando-se na ausência ou escassez de xenólitos.
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Temperaturas de aprisionamento de inclusöes fluídas såo da ordem de

550-600' C (Sonyushikin et al. 1996; Shebanov & Poritski 1993; Savatenko et al.

1996), indicando baixas temperaturas das condiçöes de "solidus" ao nível de

colocaçåo dos maciços.

ll.l.Vl. Posicionamento tectônico

A ocorrência mais comum de granitos rapakivi é ao longo de zonas

distensivas lineares intracontinentais. O fato desses granitos apresentarem muitas

feiçóes similares às dos granitos tipo-A, fanerozóicos, levou muitos pesquisadores

a relacioná-los com eventos de rifteamento proterozóicos incipientes ou abortados

(Emshe 1978; Moise 1982; Anderson 1983; Haapala & Rämö 1990).

Tem sido sugerido que a formação dessas rochas pode estar relacionada

com o avanço de plumas mantélicas em direção à crosta continental. Estudos

geofísicos e de campo na Finlândia (Rämö & Haapala, 1995), a partir de.enxames

de diques de diabásio, mostram que os granitos rapakivi se situam em áreas com

crosta continental afinada, em funçåo da ascensáo do manto, que leva à uma

estrutura dômica e projetando-se para cima, em direção à çrosta. Segundo esse

modelo, haveriam dois limites parc a descontinuidade de Mohorovicic em

profundidades, respectivamente, de 40 e 50 km, delineando assim, um

provável underplate de rochas máficas. Como conseqüência, no interior da crosta,

ocorreria uma provável ascensão da descontinuidade de Conrad. Korja et al.

(1993), consideram o afinamento da crosta como sendo produzido por uma

tectônica extensional, associado a um underplafe máfico. Estes estudos são

compatíveis com a idéia de origem dos granitos rapakivi por com ascensåo de

material mantélico que, eventualmente, pode causar anatexia de porções

inferiores da crosta continental (Bridgewater et al. 1974; Anderson 1983; \Ârlborn

efaf 1988; Rämö & Haapala 1990).
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Figùa 2.1.7 - Mapa mostrando a

relaçåo entre a profund¡dade da

descont¡nu¡dade de Mohorovicic e o

Gran¡to Rapaklø Wborg. As l¡nhas

de contorno foram traçadas a partir

de dados sísmicos. Extraído de

Rämô & Haapala 1992.

U ma questâo muito debatida sobre os granitos rapakivi é o seu caráter

tectônico, se anorogênico ou orogênico. Alguns autores sugerem que a formação

da maioria desses granitos está relacionada com existência de um

supercontinente Proterozóico. Explicam sua formaçáo pela convergência de

processos relacionados à mudanças químicas, envolvendo possivelmente

porções mantélicas, com fusäo da crosta, e geraçåo de magmatismo tipo rapakivi.

ll.l.Vll. Modelos para a formação da textura rapakivi

Há mais de um século que a formação de textura rapakivivem despertando

o interesse de petrólogos do mundo todo. Desde entåo, têm sido propostos vários

modelos para sua explicação, porém, existindo vários pontos ainda não

esclarecidos. Serão aqui apresentados os modelos atuais mais aceitos pelos

pesquisadores para a origem deste tipo de textura.
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1 . Modelo de exsolucäo do plaqioclásio ( Dempster ef a/.. I 994)

Dempster et al. (1994), ao estudarem a química de feldspatos manteados

do batólito de Wiborg, Finlândia, notaram um lige¡ro aumento no conteúdo de Sr

no plagioclásio dos ovóides de feldspato alcalino. Com base nisso, sugeriram que

o plagioclásio corresponderia ao produto de uma exsoluçåo relativamente tardia

do feldspato alcalino. Os autores sugerem ainda, que o processo de exsolução da

albita e redistribuiçâo na margem do ovóide teria ocorrido em condiçóes

sabso/vøs, ou seja, de baixas temperaturas.

2. Modqlo de mistura de maqmas (Stirmac & Wark, 1992; Hàmo &

Haapala, I 995, entre outros)

Stirmac & Wark (1992) descrevem a formação de mantos de oligoclásio ao

redor de núcleos de sanidina em dacitos de Clear Lake, Estados Unidos, com

base na mistura de magmas básicos e dacíticos. Notaram que quanto mais

máfico o magma, mais desenvolvidos sáo os mantos de oligoclásio. Descrevem

também textura manteada de augita ao redor de gráos de quartzo. Em termos

termométricos, consideraram temperaturas de 750' C para o magma hospedeiro

e de 900 'Ç para o magma intrusivo.

Os granitos rapakiví eslão geralmente associados com magmas máficos de

composiçåo variada (desde básicos até intermediários). Sabe-se que a

temperatura desses magmas é superior a dos magmas graníticos. A interaçåo

entre os magmas félsico e máfico pode gerar megacristais encapsulados neste

último e vice-versa (Ràmo 199'l ; Lindbergh & Eklund 1992; Eklund 1993;

Salonsaari 1994). Andersson & Eklund (1994) consideram que os xenocristais

derivados de magmas ácidos såo totalmente dissolvidos no magma básico.
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3. Modelo de descompressäo sub-isotermal (Nekvasil 1991 :Eklund &

Shebanov 1999)

Nekvasil (1991), ao obter pressões de cristalizaçáo entre 1 a I kbar para

sete granitos rapakivi dislinlos, concluiu que a textura rapakivifoi formada quando

o sistema magmático apresentava as seguintes características:

a) insaturação em voláteis durante a ascensão;

b) taxa de resfriamento durante a ascensão magmática situada

entre 5 a 10 kbair, ou seja, condiçóes de ascensáo sub-

isotermal.

Entretanto, no modelo de Nekvasil (op cit.) é assumido que uma fusáo

rapakivi torna-se saturada em quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio rico em

anortita, a partir de 5 kbar, ou antes do início da ascensåo sub-isotermal para

níveis mais superficiais da crosta.

Eklund & Shebanov (op cit.), ao estudarem assembléias mineralógicas

encapsuladas em núcleos de ovóides de feldspato alcalino e megacristais de

quartzo, assinalaram nâo terem encontrado indicaçöes de cristalização próxima

ao liquidus (T > 950' C e P de 5 kbar). Assinalam, ainda, que os dados

termobarométricos disponíveis na literatura para ovóides feldspáticos em granitos

do lipo rapakivisituam-se abaixo de 790 "C.

Outro argumento desfavorável à formaçåo de ovóides próxima ao liquidus é

a presença de biotitas ricas em ferro, encapsuladas em ovóides e megacristais de

quartzo, que tendem a se decompor em T mais elevadas, em funçåo do

decréscimo do seu campo de estabilidade com a coexistência das micas (Hewitt &

Wones 1984). Adicionalmente, sabe-se que os núcleos de ovóides feldspáticos e
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os megacr¡sta¡s de quartzo preservam, algumas vezes, inclusões de assembléias

m¡nerais em temperaturas inferiores a 700 'C.
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ll.ll. ferminologia adotada

A nomenclatura utilizada para classificação das rochas graníticas foi a de

Streckeisen (1976), que se encontra resumida na figura abaixo :

D¡agrarna de Strcckcisen (1973)
V4þreÞ !!eC4Þ

1a - quarÞol¡to
1b - granitoides quareosos
2 - álcal¡-feldspato-granito
3 - granitos: 3a - s¡enogran¡to

3b - íþnzogran¡to
4 - granod¡or¡to
5 - tonal¡to
6 - álcal¡-feldspato-s¡en¡to
7 - s¡en¡to
8 - nþnzonito
I - nþnzodiorito
10 - dior¡to/ga bro/a norfos ito

* prefixo "quartro"

Figufa 2.2.'l - D¡agrama de clasif¡caçåo das rochas plutônicas de Steckeisen (1973) contendo a div¡sáo

composicional das rochas granitó¡des contendo quartzo, plag¡oclás¡o e feldspato alcal¡no (valores modais),

Os critérios para definição das faciologias foram;

. coloraçáo: descriçáo macroscópica da cor dos megacristais e matriz;

. granulaçâo: classificação em função do tamanho dos grãos da matriz e

dos megacristais. A terminologia utilizada para a definiçåo de granulaçåo é

a de Mackenzie et al. (1984), a qual se encontra exposta na tabela ll.ll.l.,

abaixo.
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o
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gronuloção tomqnho dos cristois

muito fino < O.O5 mm

fino < lmln

médio EntreloSmm

9rossd Entre5e30mm

tnuito grosso >30mm

Tabela ll,ll.l. - Classificaçåo com base no tamanho dos gråos, adotada para descriçåo das rochas granít¡cas

(Mackehz¡e ef a¿ 1984).

A relaçáo entre o tamanho dos cristais da matriz e os megacristais foi

definida com base nos seguintes termos :

Tabela ll.ll.ll. - Nomenclatura para as rochas ígneas com base na relaçåo de tamanho enûe os

gräos da mab¡z e os megacr¡stais (Mackenz¡e e¡ âl 1984).

equigronulor Inequigronulor

Todos os cristois

componentes do rocha têm

oproxinndonæ,nte o

mesho fotrnnho

Os crisfais do mattiz e os negocristois fên tomonhos diferentes,

sendo distinguidos dois fipos texturais:

porfiróide Porfiríticn

Megocristois com tohanho no

mínimo 10 vezes tnoior do que

o tonunho rnédio da nntriz de

gronulocõo médio o grosso, ou

megacrisfois com

porcentogem inferior o 5O%.

Megocristois cotn tahonho no mínimo

lO vezes nnior do gue o tîdtriz de

gronuloção fino, ou com unra

por cenlogem de tnegdcr¡ stoi s

superior o 50%.
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. Composição mineralóqica: conteúdo e natureza dos megacristais,

minerais félsicos ou máficos e acessórios, incluindo cor, forma, hábito,

dimensöes médias, orientaçöes, porcentagens, etc.

. Estrutura: foi utilizada para descriçöes na escala macroscópica, sobretudo

no campo, com a finalidade de descrever e caracterizar o tipo de foliação

(fluxo magmático e estado sólido).

Para a nomenclatura da morfologia dos gråos foram utilizados os critérios

de Mackenzie (op. cit.) e Hibbard (1995):

Tabela ll.ll.lll. - Nomenclatura util¡zada para desc[içåo morfológica dos cr¡stais, seus s¡nôn¡mos e

significados.Mackenz¡e el a¿ 1984

A classificação e nomenclatura das rochas cataclásticas utilizada neste

trabalho é a proposta por Higgins (1971), que pode ser resumida na tabela ll.ll.lV.

abaixo:

Termos relocinodos oo desenvolvimenlo dos foces cristolims

Termos uïilizodos Sinônimos Significodo

Euedrol Idiomórfico Automórfico Crisfal gue contéh todos as foces

crisfo linos

Subedrol Hipidiomórfico Hipoutomórfico Cristol gue confén olgunros foces

crisfolinas

Anedral Alotriomórfico Xenonrórfico Cristol que nõo contém Íaces

cristolinos
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Rochos sen coesão
Prir¡rírio

Rochos coÍr coesõo primério

Colaclose predomidomino sobre o
recrislolizocõo

Recrislolizoçõo predomim
sobre o coToclose

Rochos sem

eslruturo de
fluxo

Rochos com

esiru?uro de

f luxo

Rochos com eslruturo de

fluxo

Brecha de folho Microbrecho Protomilonito F
i

I

o
n

i

t

Milonito gmisse
Milonito xisto

Gouge

Cofoclasito Milonito Blostor,nilonito

Ulframilonito

Tabela ll.ll.lV. - class¡f¡cação das rochas cataclásticas de Higgins (1971).
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III, TRABALHOS REGIONAIS E LOCAIS

lll.l. Trabalhos Regionais - Maciços Graníticos do Domínio São Roque

lll.l.l. lntrodução

lnúmeros trabalhos encontram-se disponíveis na literatura sobre as rochas

graníticas do Estado de São Paulo e, em particular, sobre Domínio São Roque,

região em que insere o maciço granítico aqui estudado. Estes trabalhos têm sido

realizados, sobretudo, por pesquisadores das universidades paulistas, UNESP-

Rio Claro e USP-São Paulo, muitos deles na forma de tese, os quais nem sempre

encontram-se disponíveis para consulta. lncluem-se também diversos projetos

desenvolvidos por estas universidades através de convênios com a pró-Minério.

Destacam-se, ainda, os projetos desenvolvidos pela CpRM.

lll.l.ll. Os Maciços graníticos do Domínio São Roque

No Domínio São Roque ocorre um conjunto de maciços graníticos - perus,

Anhanguera, São Roque, São Francisco, entre outros (Fig. 3.1.f) - que são

balisados na porção sul pelo lineamento de Taxaquara. Estes maciços fazem

parte da suíte de granitóides rosa de Wernick (1982), do "Cinturão ltú" de Vlach

(1990) ou Província Rapakivi ltú de Wernick ef a/. (1991). São maciços com

características tardi a pós-tectônicas, intrusivos nos metassedimentos, com

desenvolvimento de metamorfismo de contato e que guardam muitas

semelhanças entre si, sugerindo estreitas relações genéticas (Hasui ef a/. 196g).

No início do século, Florence (1907) denomina as rochas granitóides do

pré-Cambriano do Estado de São Paulo como do tipo Varejão, descrevendo-as

como rochas porfiríticas foliadas com megacristais de feldspato alcalino. Moraes
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Rego & Souza Santos (1938) apresentam um estudo sobre os granitos da Sena

da Cantareira, descrevendo-os como granitos com grande heterogeneidade

litológica, denominando-os como tipo Pirituba, denominação esta que foi

amplamente utilizada, a tal ponto que chegou a ser usada como sinônimo de

granitóides s¡n-tectônicos.

Hasui (1978) apresenta uma primeira classificação para os granitóides

paulistas, dividindo-os em dois conjuntos: os sin-tectônicos e os pós-tectônicos.

Os sin{ectônicos, representados pelas fácies MigmatÍtica e Cantareira.

Correspondem a corpos alongados segundo o trend regional das foliações, com

áreas de afloramento correspondendo a núcleos antiformais, fases anatexíticas e

migmatíticas homogêneas, em contatos gradacionais com as rochas encaixantes.

Composicionalmente abrangem termos tonalíticos a graníticos, sendo

texturalmente variados, contendo tipos de granulação grossa, equigranulares a

porfiróides.

As suítes pós-tectônicas corresponderiam a maciços graníticos epizonais,

circunscritos, de natureza intrusiva, discordantes, com auréola termometamórfica,

são compostas por três tipos principais: fácies Graciosa, ltú e Granofírica. A fácies

Graciosa é representada por pequenos sfocks e bossas, de natureza alcalina a

subalcalina, isótropos, de coloração cinza-clara a rósea, granulação média a

grossa, porfiróides a porfiríticos. A fácies ltú, composta por corpos granodioríticos

a graníticos, de granulação fina a grossa, possui coloração avermelhada a

cinzenta. A fácies granofírica é expressa por diques ou exposições restritas em

núcleos na região leste de lguape, com termos granofíricos e granitos porfiríticos.

A partir da década de 80, os corpos graníticos do Estado de São Paulo

começaram a ser classificados petrogeneticamente pelo método da tipologia do

zircão (Pupin, 1980). Este método, que consiste no estudo estatístico da

morfologia do mesmo, baseia-se no desenvolvimento das fácies cristalinas do

zircão {100} e {1 10}, considerando que seu desenvolvimento é controlado pela
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temperatura, enquanto a composição quÍmica influencia no desenvolvimento das

faces piramidais {211} e {101}. Através das combinações entre as faces

prismáticas e as bipiramidais define-se 16 tipos morfológicos fundamentais que,

em função do tamanho relativo das faces presentes, originam 38 subtipos,

totalizando 64 formas teóricas, das quais apenas 48 ocorrem na natureza.

Wernick (1984), Wernick et al. (1985) e Wernick & Galembeck (1986)

classificaram, com base no método da tipologia do zircão, os granitóides situados

entre a cidade de São Paulo e a divisa com o Estado de Minas Gerais, e

propuseram, a partir dos dados obtidos, um zoneamento magmático com granitos

crustais (próximo a São Paulo), hÍbridos (São Paulo e Machado, MG) e
mantélicos (Poços de Caldas, MG). A part¡r desse zoneamento, Wernick (1986)

propõe a existência de uma paleozona de Benioff mergulhando de SW para NE.

Na década de 90, os trabalhos sobre os corpos graníticos do domínio São

Roque foram apresentados por Dantas (1990) e Dantas ef al. (19921, para o

Granito Cantareira, Ferreira & Wernick (1989 e 1991), Wernick & Ferreira (1993)

para o Granito ltaqui; Andrade et al. (1992 e 1994), Godoy ef at. (1992) e Andrade

(1993), para o Granito São Roque; Azevedo (1997) para o Granito de Perus e

Galembeck (1999), para o Granito São Roque.

Godoy (1989), Godoy e Figueiredo (199'1a, 1991b) e Godoy et al. (1992b,

1992c) apresentaram estudos sobre os maciços Sorocaba e São Francisco. O

primeiro, seria constituído por 20 tipos petrográficos, subdivido em 11 fácies,

incluindo dioritos, granodioritos, monzogranitos e, mais raramente, quaftzo

monzodioritos; o último, constituído de B fácies, caracterizado pr¡ncipalmente por

sienogranitos, possuindo quantidades menores de monzogranitos e quartzo

monzodioriotos.

Em um estudo sobre os ciclos magmáticos da Província Rapakivi llú
(Godoy ef a/. 1995a) são descritas seis a oito fácies magmáticas para os
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granitóides Sorocaba, São Francisco e ltú, com diferenças modais, textura¡s e

mineralógicas indicativas de diferentes pulsos magmáticos, com histórias de

resfriamento individuais. As fácies caracter¡zadas pertenceriam a quatro fases

magmáticas distintas: I ) intrusão principal; 2) extensão lateral tardia da intrusão

principal; 3) stocks ; 4) diques tardios.

As características geoquímicas pr¡ncipa¡s e sua variabilidade foram

observadas em 200 amostras dos granitos ltú, Sorocaba, São Francisco, Sguario

e Campina do Veado (Wernick ef a/.1995b), onde assinala-se que o conteúdo em

sÍlica encontra-se entre 55 e 79o/o, com índice de Peacock em 55 (província

cálcio-alcalina). Nos diagramas lAS, todas as amostras caem no campo

subalcalino. Os diagramas geoquímicos mostram sobreposição de campos nos

diagramas, indicando coexistênc¡a de corpos com variabilidade quím¡ca

expandida, sugerindo corpos com variabilidade química restr¡ta, tanto na mesma

província quanto inter-relacionadas. lsso é perceptível em algumas ¡ntrusões,

quando se observa grupos de feições que sugerem formações em ciclos

magmáticos distintos.

Em termos tectônicos, a colocação destes maciços tem sido relacionada à

tectônica transcorrente ou transcorrente-transpressiva, onde a existência de

segmentos extensionais teria favorecido a ascensão dos magmas graníticos

(Hackspacher et al. '1991 e 1992; Wernick et al. 1991 e '1995; Hackspacher 1996).

A colocação desses maciços ter¡a promovido o alçamento das isógradas

metamórficas, expondo assim níveis mais profundos da crosta (Hackspacher ef a/.

1ee2).

Para explicação da origem desses granitos, são disponíveis na literatura

basicamente dois modelos geotectônicos: um modelo de colisão (Artur & Wernick,

1986; Wernick e Gallembeck, 1987) e outro de subducção (Wernick e

Gallembeck, 1985 e 19B7; Tassinari, 19BB).
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Para explicação da origem desses granitos, sáo disponíveis na literatura

bas¡camente dois modelos geotectôn¡cos: um modelo de colisão (Artur &

Wernick, 1986; Wernick e Gallembeck, 1987) e outro de subducçåo (Wernick e

Gallembeck, 1985 e 1987; Tassinari, 1988).

Os dados geocronológicos disponíveis para esses granitos, obtidos por

diferentes métodos (Rb/Sr, U/Pb), apontam idades ao redor de 600 a 625 Ma

(Cordani & Bettencourt, 1967; Hasui e Hana, 1972; Tassinari, 1988; Töfner et al

1996).
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lll.ll. Trabalhos anteriores

O Maciço Granítico São Francisco (MGSF) foi descrito pela primeira vez por

Florence (1907) como Granito Varejáo, sendo entäo definido como um corpo

alongado com direção preferencial ENE-WSW com extensáo desde Salto de

Pirapora até Cabreúva, sendo, a partir daí, encoberto pelas rochas sedimentares da

Bacia do Paranâ.

Knecht (1936) encontrou, pela primeira vez, em um corte da estrada

Sorocaba-Piedade, na Serra de São Francisco, minerais de valor econômico

(cassiterita, fluorita e molibdenita) em um greisen ali exposto, juntamente com

topázio, calcopirita, esfalerita e galena, associados a veios delgados de quartzo

leitoso encaixados no granito greisenizado. Em 1938, estes minera¡s também foram

reconhecidos pelos técnicos do Serviço de Geologia Econômica do lnstituto

Geográfico e Geológico do Estado de São Paulo, quzndo efetuavam estudos em

cortes da estrada Sorocaba-Piedade, ainda em construçäo, no gran¡to greisenizado

da Serra de São Francisco. Knecht (1945), descobriu a oeste desta rodovia novas e

ocorrências dos minerais acima citados, descrevendo ainda wolframita e

arsenopirita, asociadas.

Saldanha & Franco (1946) apresentam um trabalho sobre a descriçáo e

gênese dos depósitos minerais do Granito da Serra de Sáo Francisco. Knecht

(1949), descreve as "ocorrências de minerais metálicos na Serra de São Francisco",

elabora um perfil esquemático (Figura 3.2.1) entre Piedade e Sorocaba, descreve

sucintamente a mineralogia do maciço, e fornece também uma interpretação

genética para os mesmos. Barbosa & Maciel (1951) efetuam estudos sobre a

estrutura da zona mineralizada do maciço e destacam a mineralogia, aspectos
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texturais, petrográficos, relaçöes genéticas, evoluçåo, caráter das soluçöes

mineralizantes e ordem de cristalizaçåo dos minerais.

Hasui ef a/. (1969) designaram de granito o corpo greisenizado da Serra de

Säo Francisco, em funçáo da composição mineralógica das fácies presentes, onde

predominam feldspato-potássico, plagioclásio, quartzo, e, principalmente, biotita

como mineral máfico.

Hasui (1975) reafirma suas descriçöes anteriores, e denomina o pequeno

corpo granítico entre as falhas de Taxaquara e Pirapora de Maciço Pirapora,

diferenciando-o dos demais por apresentar uma composiçäo mais intermediária,

entre quartzo-diorítica a granodiorítica. Este corpo foi incialmente descrito como

Granito Pirituba, por Moraes Rego & Souza Santos (1938).

Hasui ef al.(1978) englobam o Granito da Serra de Sâo Francisco como

Fácies Cantareira, juntamente com o atual Granito Sorocaba. Neste mesmo trabalho,

o Maciço Pirapora é englobado no tipo Pirituba.

Wernick & Galembeck (1985 e 1986) caracterizam os Granitos Sáo Francisco

e Sorocaba como relacionado ao magmatismo cálcio-alcalino de elevada

temperatura. A fácies rapakivi destes maciços é interpretada como sub-alcalina ou

alcalina, em funçåo da superposiçâo espacial dos granitos cálcio-alcalinos e sub-

alcalinos.
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A partir do início da década de 80, um grupo de pesquisadores do lnstituto de

Geociências da Universidade Estadual Paulista vêm desenvolvendo trabalhos

sistemáticos sobre os granitóides do Estado de Sáo Paulo, mais especificamente na

porçåo sudoeste do estado: Godoy (1989), Wernick et al. (1991)' Godoy &

Figueiredo (1991), Wernick (1992), Godoy ef al. (1992), Wernick ef a/' (1993),

Wernick et al. (1994), Godoy ef a/. (1994), Hackspacker & Godoy (1995), Wernick ef

a/. (1 995), Godoy ef a/. (1995), Godoy ef a/. (1996), Wernick ef a/. (1996), Wernick ef

al. (1997), Godoy ef a/. (2000).

Godoy (1989) apresenta um trabalho sobre a caracterização faciológica,

petrográfica e geoquímica dos Maciços Sorocaba e Såo Francisco, no qual define

sete fácies mapeáveis para o MGRSF (Fig. 3.2.2), com composiçöes entre sieno a

monzograníticas, textura rapakivi predominante e tendência alcalino-potássica com

menor variaçäo composicional. O MGRSF é considerado como resultante da

interação ou transiçáo entre granitos t¡pos "l" e "A" (sensu Pitcher 1982), de caráter

alcalino a sub-alcalino, ligado a um ambiente de descompressåo pós-orogênico a

anorogênico, formado provavelmente pela fusão de rochas granulíticas da base da

crosta, em condiçöes compatíveis para geraçáo de gran¡tos subso/vus, ou em

ambiente estável, intraplaca.

A partir de 1992, Wernick & Godoy apresentam uma série de estudos

comparativos dos granitos rapakivi Sorocaba, Sáo Francisco e ltú (Província

Rapakivi ltú), associando inicialmente sua geração a c¡nco fases de acresçáo

magmáticas. Essas fases såo relacionadas a estágios de reativação de falhas

transcorrentes que cortam o embasamento cristalino e controlam, de modo geral, a

colocação dos maciços. As mudanças no regime tectônico foram associadas a

mudanças composicionais dos impulsos magmáticos, que resultaram na arquitetura

dos complexos granít¡cos. Com isso, foram definidos 2 a 3 ciclos magmáticos, cuja
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separaçåo seria possível com base nos elementos traços. No trabalho de Godoy ef

a/. (1995), sobre os ciclos magmáticos da Província rapak¡v¡ ltú, foram definidos

entre um a três ciclos magmáticos, sendo que cada ciclo iniciaria com uma

composiçåo mais básica do que a fase final do ciclo precedente. Assim, cada ciclo

pode incluir tanto fácies com pouca variaçåo química, quanto fácies expandidas

quimicamente, compreendendo uma ou mais fases magmáticas. Esses ciclos

indicam derivaçâo de câmaras magmáticas sucessivamente drenadas e

recarregadas, sugerindo uma evoluçáo magmática complexa.

Silva (1995) apresenta um trabalho sobre três granitó¡des do Estado de Såo

Paulo (Pilar do Sul, Såo Francisco e Correias) e compara parâmetros geológicos,

petrográficos, petroquímicos, mineralógicos e metalogenéticos, visando estabelecer

critérios distintivos de fertilidade, bem como entender os processos geradores de

granitos greisenizados estéreis e com potencialidade mineral. De acordo com sua

interpretaçäo, os dados litoquímicos perm¡tem classificar o MGRSF como

pertencente à associação alcalina no sentido de Nardi (1991), como granito tipo "A"

série aluminosa (Loiselle & Wones (1979); Collins et al. (1982) ou como do tipo

rapakivi (Ràmö & Haapala (1995), onde as fácies mais primitivas apresentam

tendência cálcio-alcalina e as mais evoluídas, alcalina. Adicionalmente, o autor

apresenta um mapa geológico do MGRSF, onde são distinguidas cinco fácies:1)

biotita-granito porfiróide; biotita granito rapakivítico sienogranítico, méd¡o a grosso;

3) biotita granítico rapakivítico monzogranítico médio a grosso; 4) biotita-hornblenda

quartzomonzonito; 5) diques de m¡crogranito.
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I ll.lll. Geologia Local

O Maciço rapak¡v¡São Francisco apresenta' em mapa' forma elipsoidal' O

eixo maior do maciço segue a direçåo N65E, subparalelo ao trend das zonas de

cisalhamento que o limitam a norte e a sul' Seu eixo transversal apresenta

comprimento variável, diminuindo paulatinamente para WSW Possui área

aflorante de aproximadamente 100 km2, e intrude rochas metassedimentares de

baixo grau metamórfico do Grupo São Roque. Os contatos em sua maior parte

sâo feitos por falhas e/ou zonas de cisalhamento (Godoy 1990, Silva 1995)'

Apresenta-se de forma circunscrita, sendo facilmente visualizado através de fotos

aéreas e imagens de satélite.

O contato do maciço na porçäo sul é feito através da Zona de

Cisalhamento de Pirapora, enquanto o contato norte é, em sua maior parte,

efetuado através da Zona de Cisalhamento Moreiras. De acordo com Silva (op

cif. ) e Godoy (op cit.), o contato oriental é intrusivo e discordante.

Na parte leste, onde as rochas encaixantes såo metacalcáreos os efeitos

de metamorfismo de contato sâo mais pronunciados, sendo acompanhados por

processos de escarn¡t¡zaçáo e epidotização, com presença de sulfetos de Pb, Zn,

cu, e scheelita. os metacalcáreos contém porçöes com fluorita recristalizada

preenchendo fraturas abertas pela deformação (silva op cit.). Nos locais onde os

efeitos de metamorfismo de contato foram mais discretos, nota-se apenas um

aumento na granulaçäo de minerais como biotita e moscovita.

O maciço é composto predominantemente por um biotita-granito

avermelhado, inequigranular e porfirítico, com tefura pyterlítica a viborgítica,

composição sienogranítica. Esta faciologia ocupa a porçåo central do maciço e

grada para um b¡otita-granito porfiróide rosado que ocorre nas porçöes norte e

sudeste do maciço, respectivamente. Localmente ocorre um biotita-granito

mosqueado de composiçâo granítica, com estrutura foliada, bem como um
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guartzo-monzodiorito equ¡granular fino, que, como representante provável de uma

fase magmática inicial. A descrição macroscópica das diversas faciologias

encontra-se descrita detalhadamente no capítulo lV.

O MGRSF apresenta uma foliação de fluxo magmático penetrativa, porém

difusa, e, por vezes, de diffcil caracterização no campo. Esta foliaçäo é dada pela

orientação preferencial dos megacristais de feldspato e, algumas vezes, também
pelo quartzo e biotita. A maioria dos afloramentos mostra orientação preferencial

dos eixos maiores dos megacristais com padrão aproximadamente sigmoidal. Em

alguns locais nota-se a presença de uma trama linear, que é sugerida pela

ausência de orientação planar preferencial em seçöes aproximadamente

ortogonais. As caracterlsticas morfológicas desta foliação, juntamente com a
ausência de evidências de deformação em estado sólido nas amostras

examinadas em seçÕes delgadas, são compatfveis com a interpretação de que

estas estruturas foram desenvolvidas no estágio magmático.

Ocorrem também, localmente, texturas orto e mesocumuláticas nas

faciologias SF3 e SF4, coincidentemente com locais que apresentam textura

viborgltica, sugerindo gue os processos de acumulação mecânica de feldspatos

alcalinos, nas fases iniciais do estágio magmático, estejam relacionadas com a
formação da textura rapakivi.

Figura 3.3.1 -Amostra do MGRSF que

apresenta textura viborgltica e orto a

mesocumulática (amostra HDSrapal,

fácies SF4).
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F¡gura 3.3.3 - lmagem de satélite da área do N¡GRSF (pontilhado)) e arredores. Cortesia de C. S. Vasconcellos



lV. Análises petrográficas

lV.l. lntrodução

A checagem de campo efetuada no MGRSF, juntamente com os dados

apresentados por Godoy (1989) e Silva (1995), permitiram a separação de cinco

faciologias distintas, caracterizadas por rochas com características composicionais e

texturais semelhantes: SF1 - biotita-hornblenda-quartzo-monzon¡to inequigranular

fino; SF2 - biotita-gran¡to porfiróide fino a médio (mosqueado); SF3 - biotita - gran¡to

porfiróide grosso (pyterlítico); SF4 - biotita - granito porfirítico grosso (pyterlítico a

viborgítico); SF5 - diques de granito equigranular fino.

Os contatos apresentados no mapa geológ¡co foram baseados nos

trabalhos de cartografia geológica realizados anteriormente, em escala 1:25 000, por

Godoy (1989) e modificados por Silva (op cit.).

IV.ll. Biotita-hornblenda-quartzo-monzonito fino

Possuem coloração cinza média/escura, inequigranulares, de granulaçâo fina

a média (fotomicrografia 411a), com termos protomiloníticos subordinados, que

afloram na borda sudoeste do maciço. De acordo com Silva (op cit.), nota-se um

aumento significativo de granulaçáo junto ao contato com o biotita-granito

inequigranular porfirítico grosso com textura pyterlítica a viborgítica, evidenciando

assim, uma borda de resfriamento e colocaçåo posterior deste último.
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Descriçåo microscópica

Ao microscópio, as amostras dessa faciologia mostram tefurâs

hipidiomórficas equigranulares a levemente inequigranulares, bimodais

(fotom¡crografi a 412a).

O quarÞo ocorre em cr¡stais de 0,6 até 1cm, isolados ou em agregados, de

forma arredondado a anedral, e forte extinçåo ondulante, imersos em uma matriz

composta por plagioclásio, biotita, hornblenda, quartzo e feldspato alcalino. O

quartzo da matriz tem dimensôes em geral entre 1 e 2 mm. Contém trilhas

freqüentes de inclusôes fluidas.

O plagioclásio (oligoclásio a andesina) apresenta-se em ripas com forte

efinção ondulante, com dimensões entre 0,5 a 0,7 mm, em contatos regulares a

levemente corroídos e graus variáveis de saussuritização, especialmente no centro

dos cristais, indicando um teor mais cálcico no núcleo e mais sódico nas bordas,

hipótese esta reforçada pelo fato de que alguns cristais apresentam um leve

zoneamento. Contém inclusões de apatita em bastonente ou arredondada, e

minerais opacos.

O feldspato potássico (ortoclásio) é anedral a subedral, ocorrendo em cristais

de 0,3 a 0,5 mm, micropertítico, com pertitas em filme, de contorno regular ou

irregular.

Nota-se microclinização parcial de alguns cristais, juntamente com a formação

de diminutos cristais de albita nos contatos do feldspato alcalino com o plagioclásio.
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A biotita ocorre em cristais subedrais a anedra¡s, entre 0,1 a 0'3 mm'

contornos levemente corroídos, com forte pleocroísmo pardo'amarelado-claro a

pardo-esverdeado, em agregados intersticiais associada a minerais opacos, ou

esparsa. contém inclusões de apatitas e minerais opacos, e pode estar parcial ou

totalmente transformada em clorita, com liberaçáo de titânio formando finos cordôes

de leucoxênio nas bordas.

A hornblenda ocorre em cristais de coloração verde subedrais a anedrais,

com tamanho em geral de 0,2 mm ou inferior, esparsos ou associados às biotitas e

minerais opacos. Apresenta contornos ligeiramente corroídos e bordas de alteraçäo

passando para b¡otita e/ou clorita. Em algumas amostras observou-se que as

hornblendas apresentam regiões, especialmente próximo às bordas, de coloraçåo

azul índigo a azul esverdeado, característica da arfvedsonita (fotomicrografias 531 e

532, capítulo V), sugerindo substituiçöes químicas associadas a uma fase fluida

tardia.

Os acessórios sáo minerais opacos (magnetita), apatita acicular e

arredondada, zircão, titanita, allanita e turmalina.

Como minerais de alteraçåo såo observados clorita, moscovita, sericita, e

epídoto.

A contagem modal para essa faciologia revelou 18 a 23% de quartzo, 48 a

53% de plagioclásio, 28 a 31o/o de feldspato alcalino, 5 a7% de biotita e 2 a 5o/o de

hornblenda.
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Ordem de cristalização:

minerais acessórios - quartzo - plagioclásio - feldspato alcalino - hornblenda -
biotita - quartzo secundário - minerais de alteraçáo

lv.lll. SF-2 - Biotita-granito porfiróide fino a médio (mosqueado)

Sâo rochas de coloração rosa-médio, inequigranulares, bimodais, com

megacristais de feldspato alcalino e quartzo anedral imersos em uma matr¡z fina a

média de feldspato alcalino, plagioclásio, quartzo e biotita, mostrando textura

cataclástica incipiente. Ocorrem na porçäo noroeste do maciço, apresentando

contato gradacional com as demais faciologias do maciço (fotomicrografia 411b).

Descriçåo microscópica

A textura geral é hipidiomórfica inequigranular e bimodal (fotomicrografia

412b). Apresenta megacristais de feldspato alcalino anedral, micropertítico, com

pert¡tas tipo patch e filme, exibindo contatos regulares e geminaçáo do tipo

Carlsbad, com tamanho entre 1 e 1,5 cm. Tefura granofírica em porçöes

localizadas, no contato entre o feldspato alcalino e o quartzo.

Há também megacristais de quartzo anedral de contatos levemente

irregulares onde, por vezes, se instalam finíssimos cordöes de sericita, cujas

dimensões variam entre 0,5 e 1 cm; possui extinçåo ondulante fortíssima chegando
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a formar subgráos em alguns cristais. Ocorre, em menor quantidade, megacristais

de plagioclásio em largas ripas de contatos regulares.

A matriz é composta por feldspato alcalino anedral, micropertítico, quartzo

anedral com forte extinçäo ondulante e plagioclásio em ripas, exibindo entre eles

contatos regulares.

A biotita ocorre em pequenos agregados intersticiais, com pleocroísmo pardo

muito-claro a pardo avermelhado em contatos levemente irregulares, intercrescida

com moscovita e minerais opacos. As lamelas de geminaçåo aparecem deformadas.

Como minerais acessórios sâo observados zircåo, geralmente incluso nas

biotitas, minúsculos cristais de apatita em bastonetes, titanita e minerais opacos.

A contagem modal efetuada para as amostras dessa faciologia revela uma

composiçåo monzogranítica, com 34 a 4OVo de quartzo, 26 a 3O% de plagioclásio, 28

a 34o/o de feldspato alcalino e 5 a 7o/o de biotita.

Os minerais de alteraçäo são moscovita e carbonatos geralmente associados,

e epídoto que se desenvolve em fraturas, clivagens e contatos.

Ordem de cristalização:

minerais acessórios - feldspato alcatino+plagìoclásio =-biotita ' quartzo - quartzo

secundário - minerais de alteraçåo
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lV.lV. SF3-Biot¡ta-gran¡to porfiróide grosso (pyterlitico)

As rochas dessa faciologia ocorrem na porçâo nordeste do MGRSF, os

contatos com as demais faciologias sendo provavelmente gradaciona¡s. Os termos

sáo essencialmente pyterlíticos.

Sáo rochas de coloração avermelhada, leucocráticas, com estrutura isótropa,

localmente mostrando deformaçâo incipiente no estado sólido, no contato com as

encaixantes, e formam, às vezes, cataclasitos. São inequigranulares, porfiróides,

com matriz de granulaçáo média a grossa, sendo compostas por feldspato alcalino

cor-de-carne subedral a anedral, quartzo globular formando às vezes cordões, com

plagioclásio esbranquiçado, contendo inclusões de biotita e minerais opacos.

Apresenta megacristais de feldspato alcalino, por vezes manteados por plagioclásio

(l a 3 mm), com tamanhos entre 2 e 4 cm, subedrais, cor-de-carne. Ocorrem em

menor quantidade megacristais de plagioclásio esbranqu¡çado, com dimensöes

entre I e 2 cm (fotomicrografia 41 1c).

A biotita é anedral e ocorre em pequenos grâos (2 a 3mm), em geral sob a

forma de agregados intersticiais associada aos minerais opacos.

DescriÇåo microscópica

Ao microscópio apresenta tefura hipidiomórfica inequigranular. O feldspato

potássico (microclínio) é anedral a orbicular, raras vezes tabular, com micropertitas

AndIises pehogtáJicas



em fitas e f¡lmes, em contatos retilíneos a irregulares, tanto nos crista¡s maiores

quanto nos cr¡stais formadores da matriz (fotomicrograf ia 412c). Contém inclusôes

de quartzo amebóide que também se desenvolve em Pequenos cordões ao seu

redor. Em com o quartzo desenvolve-se textura granofírica. Pode conter ou näo um

manto de oligoclásio (1 a 3 mm) à sua volta, sericitizado. Estes mantos podem ser

contínuos, formados por um só mineral ou formado por mais de um mineral,

descontínuo.

O plagioclásio da matriz é de composiçåo predominantemente albítica,

anedral a subedral, com geminaçåo polissintética, em contatos geralmente

irregulares. Apresenta-se bastante sericitizado, especialmente nas porções centrais,

sugerindo aÍ, uma composiçáo mais anortítica. Em contato com o feldspato alcalino

desenvolvem-se minúsculos cristais arredondados, que se agrupam em torno dos

cristais maiores, próximo às mirmequitas.

O quartzo apresenta duas geraçóes: a primeira, em cristais maiores (0,6 a 1

cm), anedrais a subedrais, com forte extinçäo ondulante e contatos irregulares; a

segunda apresenta quartzo granular em agregados recristalizados e quartzo

globular em cristais isolados ou formando cordöes dispostos à volta do feldspato

alcalino, com tamanho entre 3 e 5 mm, respectivamente.

As biotitas ocorrem em agregados intersticiais associados aos minerais

máficos, com intenso pleocroísmo pardo-esverdeado. Exibem lamelas deformadas,

texturas geradas por corrosáo e intensa clorit¡zação. Contém inclusöes de zircão,

allanita, titanita e minerais opacos.

Os acessórios såo zircäo euédrico a subédrico, geralmente incluso na biotita,

formando halos pleocróicos muito fortes, ocorrendo ainda allanita anedral com
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contorno irregular, titanita euédrica a anedral, apatita arredondada e em bastonetes,

minerais opacos e fluorita incolor e arroxeada.

Os minerais de alteraçáo sâo clorita, sericita, moscovita, carbonatos, e, mais

raramente, epídoto.

A contagem modal efetuada para amostras dessa faciologia indicou uma

média composicional de 35 a 46 % de quartzo, 25 a 31% de plagioclásio, 28 a 4O%

de plagioclásio e 2 a 60/o de biotita, denotando uma composiçáo monzogranítica.

Ordem de cristalização:

minerais acessórios + feldspato alcalino+plagioclás¡o -+ biotita - quartzo+ quartzo

globular + m¡nerais de alteraçäo

lV.V. SF-4 - B¡ot¡ta-granito porfirítico grosso (pyterlítico a viborgítico)

Compõe a faciologia predominante do maciço e aflora na sua porção central,

fazendo contato gradacional com as outras faciologias.

Trata-se de rochas de coloraçåo rosa-claro, hololeucocráticas a leucocráticas,

inequigranulares, de granulação média a grossa, porfiríticas. Possuem estrutura

isótropa que, em alguns locais sâo substituídas por estruturas magmáticas, as quais

conferem orientação à rocha, salientada, sobretudo pelos megacr¡stais de feldspato

alcalino. Sâo compostas por uma matriz de feldspato alcalino anedral a subedral (3
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a 7 mm), quartzo anedral aglobular(3a4mm)eplagioclásioanedral (2 a 3 mm),

na qual destacam-se grandes cristais de feldspato alcalino (ortoclásio) rosa-claro

(2 a 4 cm), em geral tabulares, apresentando, por vezes, um manto de plagioclásio

(oligoclásio) de 1 a 3 mm, circundante. Apresenta, localmente, textura orto a

mesocumu lática (fotomicrografia 41 1 d).

As biotitas såo notadamente intersticiais, formando grupos de pequenos

cristais anedrais (l a 2 mm) ou circundando os megacristais de feldspato alcalino e

associadas aos minerais máficos. São observadas também biotitas inclusas no

feldspato alcalino.

Algumas amostras contém hornblenda que, como na fácie SF1, apresenta

regiöes de coloraçäo azul índigo a azul esverdeado, correspondendo a arfvedsonita,

provavelmente resultantes de substituições ocorridas em fases tardias.

Descrição microscópica

Apresenta textura isótropa hipidiomórfica inequigranular, com feldspato

alcalino (oligoclásio) em grandes cristais (2 a 4 cm ), subedrais a orbiculares, com

contorno regular e irregular, contendo micropertitas em filmes, e, por vezes, em fitas

ou estriadas e com geminação Carlsbad freqüente (fotomicrografia 412d). O

feldspato alcalino, nos termos viborgíticos e parte nos termos pyterlíticos, pode ser

orbicular e contém um manto de plagioclásio (oligoclásio) de I a 3 mm intensamente

sericitizado, com geminação polissintética. No contato entre o feldspato alcalino e a

borda de oligoclásio aparecem, em alguns locais, pequenos cristais de quartzo

globular. Há o desenvolvimento de cristais de plagioclásio na superfície dos

megacristais de feldspato alcalino, com a mesma orientaçåo dos geminados
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polissintéticos e mesmo grau de seric¡tizaçåo, contendo também quartzo globular à

sua volta. Albita aparece também sob a forma de minúsculos cristais anedrais

assoc¡ada ao quartzo e biotita.

O quartzo ocorre numa primeira geraçäo como cr¡stais anedrais intensamente

fraturados, com forte extinçâo ondulante, de dimensões méd¡as entre 6 e I mm. Uma

segunda geraçäo é formada por cristais de quartzo anedrais, em contatos retilíneos

e com tendência poligonal, e também sob a forma de quartzo globular, ambos os

tipos com menores dimensões (2 a 4 mm).

A biotita é geralmente anedral em contatos irregulares, com forte pleocroísmo

pardo-esverdeado a amarelo-claro esverdeado e feições de corrosåo nas bordas e

em seu interior. Os cristais possuem tamanho médio de 1 a 3 mm e ocorrem

geralmente em agregados intersticiais associada aos minerais opacos e acessórios.

Ocorrem como inclusöes zircão euedral a subedral, com grandes halos pleocróicos,

titanita euedral a subedral, apatitas arredondadas e em bastonentes, aparecendo

também minerais opacos. Såo observados localmente restos de anfibólio já quase

totalmente transformados em biotita, cujas características correspondem a

hornblenda.

Allanita ocorre associada à biotita sob a forma de minerais anedrais

alaranjados, com superfície bastante alterada e inclusôes de minerais acessórios e

opacos.

Além dos minerais acessórios referidos acima, ocorre ainda, em menor

quantidade na matriz, fluorita anedral incolor a arroxeada.
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Os minerais de alteraçâo såo clorita, que geralmente ocorre nas bordas ou

intercrescidas com biotita, sericita, moscovita, esta última podendo às vezes ocorrer

em cristais agregados ao redor das b¡otitas, juntamente com carbonato e epídoto.

As contagens modais evidenciam uma composiçâo sienogranítica, com 3'l a

50% de quartzo, 32 a 600/o de plagioclásio,32 a 600/o de feldspato alcalino e 2 a 5o/o

de biotita.

Ordem de cristalização:

minerais acessórios-+ feldspato alcalino + plagioclásio - quartzo -+ quartzo

secundário +minerais de alteraçåo

lv.l.Vl. SF 5 - Diques de gran¡to equigranular f¡no

Os diques de biotita-granito cortam todas as demais faciologias do MGRSF.

Apresentam espessura decimétrica e efensöes métricas a decamétricas, contatos

sinuosos, ein geral terminando com afinamento progressivo. Apresentam em geral

direçâo preferencial N30E a N70E.

Säo compostos por um granito de granulaçäo fina a muito fina, de coloraçåo

rosa muito claro, equigranular (fotomicrografia 41 1e). Ao microscópio mostram

textura hipidiomórfica equigranular, compostos por cristais anedra¡s de quartzo com

extinçåo ondulante e contatos regulares, plagioclásio sericitizado contendo cordôes

de sericita ao redor, feldspato alcalino anedral a subedral micropertítico e raros
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crista¡s interstic¡a¡s de biotita parda anedrais, num estágio já bastante avançado de

cloritização (fotomicrograf i a 41 2e).

Como minerais acessórios são observados zircäo anedral, titanita, minerais

opacos e apatita.

A contagem modal revelou conteúdo de 40 a 52o/o de quartzo, 18 a 260/o de

plagioclásio, 46 a 52o/o de feldspato alcalino e 1 a 2 o/o de biotita.

Ordem de cristalização:

Feldspato alcalino + plagioclásio - quartzo - biotita- minerais de acessórios

lV.l.Vll. Transformações tardi a pós-magmát¡cas

Como já descrito anteriormente, existem em todas as faciologias descritas do

MGRSF, feições sugestivas de albitização (formaçåo de diminutos cristais de albita

ao redor dos plagioclásios), microclinizaçåo (triclinizaçâo do feldspato alcalino),

cloritizaçäo e moscovitizaçåo das biotitas, sendo que esses processos ocorrem com

intensidades variáveis.

De acordo com Silva (op cit.), a greisenizaçåo do MGRSF é fissural e

pervasiva, restrita à extremidade ocidental do batólito, do tipo topázio-mica-greisen.
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Fotografias 411 a,b, c, d, e - Aspecto textural das diferentes faciologias do MGRSF, em
amostra de mão.
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Fotomicrografias 4'12 a, b, c, d, e - Aspecto textural das diferentes faciologias do MGRSF: a) SF 1 ; b)
SF 2; c) SF 3; d) SF 4; e) SF 5.
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Diagrama de Streckeisen (1973)
Valores modais

1a - quartzolito
1b - granitóides q uartzosos
2 - álcali-feldspato-granito
3 - gran¡tos: 3a - s¡enogranito

3b - monzogranito
4 - granodiorito
5 - tonalito
6 - álcali-feldspato-sienito
7 - sienito
I - monzonÍto
9 - monzodiorito
1 0 - diorito/gabro/anortosito

* prefixo "quartzo"

o
/{

1b

Figúa 4.1.1 - Diagrama de Streckeisen, contendo campos corn análises modais das diferentes faciologias do MGRSF
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V. QUíMICA MINERAL

V.l. Feldspatos

V. l. l. lntrodução

Os feldspatos do MGRSF ocorrem na matriz e como megacristais, sendo

constituídos de ortoclásio e plagioclásio (albita e oligoclásio). Os megacristais

possuem tamanho entre 3 e 4 cm, ocorrendo, ainda, subordinadamente, megacristais

de ortoclásio, manteados por oligoclásio; na matriz ocorre ortoclásio, oligoclásio e

albita, em cristais subedrais a anedrais, com dimensöes entre 0,5 e 1,0 cm.

Os megacristais de ortoclásio podem ser ovóides ou euédricos, pertíticos, com

um manto que não ultrapassa 2 mm de espessura, acompanhando o hábito do

megacristal, podendo ser formado por um ou mais cristais. Em geral, o manto de

oligoclásio do ovóide se encontra em continuidade óptica com as lamelas de albita

do oligoclásio pertítico. Os megacristais de plagioclásio são euédricos, com um

centro saussuritizado indicativo de zoneamento (núcleos mais cálcicos do que as

bordas).
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Fotomicrografia 511 - Ovóide rapakivi com manto

contínuo formado por apenas um mineral (amostra

HDS35, fácies SF4),

Fotomicrografia 512 - Ovóide rapakivi com manto

formado por vários cristais. (amostra rapa 1, fácies

sF4).
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Fotomicrografia 513 - Ovóide npakivi com manto de

oligoclásio descontínuo apresentando lamelas de

geminação polissintética em continuidade óptica com as

lamelas das pertilas dentro do ortoclásio (Amostra

HDS41, fácies SF4)

Fotomicrografia 515 - Detalhe dos plagioclásios da matriz

(amostra HDS36, fácies SF3).

Fotomicrografa 514 - Dctalhe de um megacristal de

plagioclásio (amostra HDS 46, fácies SF3).

Fotomicrografia 516 - Megacristal de ortoclásio sem

manteamento (amostra HDS 11, fácies SF3).
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onde: A *1 
= Na, K, Rb, Tl, NH¿

A*2 = Ca, Sr, Ba, Pb, Mn

B 
*3 

= Al, B, Ga, Fe

B*a=Si,Ge

V.l.lll. Classificação

Os megacristais de feldspato alcalino pertíticos apresentam composiçöes O156

74, corr aumento, do núcleo para a borda, de K e diminuiçäo de Al, Na e Ba,

revelando um fraco zoneamento, sem variaçâo s¡gnificativa para os demais

elementos químicos presentes em sua composiçåo (fig. 5.5.1).

A composiçåo dos feldspatos alcalinos componentes da matriz é próxima da

composição das bordas dos megacristais, porém com teores mais elevados em KzO,

(próximos a 15o/o) e mais baixos em Na2O (0,5%, em média) (fig. 5.5.2), suger¡ndo

cristalização dos núcleos dos megacristais de ortoclásio no período inicial da

diferenciação magmática, com as bordas e os cristais da matriz, cristalizando-se

posteriormente. Esses dados eståo de acordo com a proposiçåo de Rundquist ef a/.

(1991), segundo a qual a diferenciaçäo magmática desempenhou um ¡mportante

papel durante a formaçâo dos megacr¡stais manteados de ortoclásio. A formação

desses megacr¡sta¡s tem sido vinculada a eventos rítmicos de cristalizaçáo (feldspato

alcalino - plagioclásio - quartzo - biotita), em vÍrtude de flutuaçöes termodinâmicas e

variações composicionais ocorridas durante a cristalização fracionada.
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dos plagioclásios teriam se desenvolvido concomitantemente aos mantos de

oligoclásio, com posterior desenvolvimento da borda albítica.

Figura 5 5,3 - compos¡çåo dos plag¡oclásios da Figura s.s.4 - composçåo dos feldspatos do manto
matriz em amostras das fácies sF3 e sF4 do dos ovóides rapak¡vi do MGRSF, êm amoslra da

fácies SF4.
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V.ll. Biot¡tas

V.ll.l. Modo de ocorrência e aspectos texturais

Comonamaioriadosgranitosrapakividescritosnaliteraturamundial,a

biotita é o principal mineral máfico presente no MGSRF' Ocorre em todas as

faciologias descritas, com teor var¡ando de 2 a 5o/o e, nas rochas de diques' ao

redor de 1%.

Macroscopica e microscopicamente as biotitas sáo semelhantes nas

diferentes faciologias estudadas, ocorrendo em cristais milimétricos (1 a 3 mm) de

coloraçäo preta. Formam agregados intersticiais ou dispõem-se como finos

cordöes ao redor dos megacristais, e dos cristais da matriz' Este tipo de

distribuiçáo nåo se verifica nas biot¡tas associadas às amostras dos diques, onde

os cristais de biotita ocorrem em cristais subedrais esparsos, submilimétricos'

parcial ou totalmente cloritizados.

Ao microscópio, as biotitas do MGRSF apresentam um pleocroísmo pardo

médio a pardo-avermelhado a pardo-muito-claro-esverdeado, em crista¡s

anedrais, milimétricos a submilimétricos (1 a 3 mm, em geral), de contorno

irregular, por vezes de aspecto "corroído", especialmente nas bordas. Algumas

algumas amostras apresentam intercrescimento com clorita, outras, mais

raramente, com moscovita. Os agregados intersticiais de biotita ocorrem

associados a minerais opacos, fluorita, hornblenda, clorita e moscovita

secundárias. Este tipo de ocorrência e associaçäo com fluorita é indicativo de um

desenvolvimento tardio.

Os cristais de biotita apresentam inclusöes de vários minerais: zircão, em

cristais euédricos, arredondados, pr¡smáticos ou alongados, com fortes halos

pleocróicos; apatitas em cristais arredondadas ou em forma de bastonete;

minerais opacos (ilmenita e magnetita), euédricos a anedrais; ocorrendo ainda

allanita e titanita.
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Foram anal¡sadas por m¡crossonda eletrôn¡ca biotitas de 20 amostras do

MGRSF, correspondentes às seguintes litologias: SF1 - biotita-hornblenda-

quartzo-monzon¡tofino,4amostras;SF2-biotita-granitoporf¡róidefinoamédio

(mosqueado), 4 amostras; SF3 - biotita-gran¡to porfiróide grosso (pyterlítico)' 4

amostras; SF4 - biotita-granito porfirítico grosso (pyterlítico a viborgítico)' 5

amostraseSFS-diquesgranitoequigranularfino,3amostras,perfazendoum

total de 79 análises Pontuais.

V.ll.ll. Química m¡neral

As análises de química mineral, efetuadas para as diferentes faciologias do

MGRSF, foram calculadas numa base anidra de 22 oxigênios (Federico ef a/.

1994), com os demais parâmetros referentes às análises e cálculos sendo

disponíveis no capítulo l, item lV, referente aos materiais e métodos utilizados.

De acordo com Deer et at. (1978), a fórmula estrutural geral das micas é

expressa da seguinte maneira:

fffi'$ffiËHbHffiffi.TffiW,r#f

onde,

X é principalmente K, Na ou Ca, podendo incluir Ba, Rb, Cs, etc...;

Y é principalmente Al, Mg ou Fe2* , mas também pode ser Mn, Cr, Ti, Li,

etc...;

Z é principalmente Si ou Al e pode incluir ainda Fe3. e Ti;
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V.ll.ll.l. Classificação

Aanálisedavariaçáocomposicionaldasb¡otitasdoMGRSF'combasenos

dados químicos obtidos nas faciologias sF2, SF3 e sF4, permitiram distinguir dois

grupos distintos: 1) um grupo de biotitas que preservam a composiçäo química

primária e reflete condiçóes magmáticas (BM) e 2) outro grupo de biotitas que

mostra evidências de alteraçåo da composiçäo química original, em decorrência

da açäo de uma fase fluida que provocou um reequilíbrio no periodo tardi a pós-

magmático (BA). A divisåo desses dois grupos foi feita com base nos teores em

AlzOe e MgO, cujos limites foram propostos por Bilal (1990). Assim' os

comentários efetuados sobre as variaçóes composicionais, bem como para os

sistemas de substituiçöes químicas entre cátions na estrutura cristalina das

biotitas levaråo em conta essa divisão, pois estes grupos refletem dois processos

diferentes de evoluçåo, um essencialmente magmático e, outro, tardi a pós-

magmático. Este último processo inclui também fenômenos de greisenização,

albitização, microclinização, cloritizaçåo e sericitizaçäo, que seräo abordados

Capítulo lV.

De acordo com Velikoslavinsky (1994) e Haapala (1991, 1995), as biotitas

presentes nos granitos rapakivi apresentam uma composiçáo química muito

particular, correspondendo às biotitas mais ferríferas conhecidas. A razäo

Fei(Fe+Mg) varia de 0.8 a '1 .0 e suas composiçöes situam-se próxima ao pólo da

annita no diagrama de \A/inchel (1949) (fig. 5.2.1) e entre as biotitas de pegmatitos

e granitos no diagrama de Veslikoslavinsky (1994), como mostra a figura 5.2.2.

No diagrama de classificação com os pólos eastonita, siderofilita, flogopita

e annita (Winchell 1949), as biotitas do MGRSF caem no campo das annitas, mais

especificamente no campo delimitado pelas biotitas de granitos rapakivi. Para

efeitos de classificação, foram utilizadas somente as biotitas que preservam a

composição magmática (grupo BM), pois as biotitas com alteraçåo tardi a pós-

magmática, situam-se fora do campo, apresentando evidências tardi a pós-

Q ínicq tfiikercl - lJiotilas



magmática, apresentam evidências químicas e texturais de um reequilíbrio

químico. Por este motivo, este grupo será discutido separadamente.

oastonita ii 8 id ô ro lillts

Biotitas verdadeiras

)

i r*
'lram ostrag Idå taso dc lran8içáoi I 

t

I!!iw
flogoplta i:ann¡lå

I

o .r,
f.,,
I

sF4

I"-
I Campo delimitado pelas

I biotitas de granitos rapakivi

| (Vesliskoslavinsky 1994)

A llv

Allv+Alvl+Fe3+Ti

12

Fel(F6 + Mg)

Figura 5.2.1 - Diagrama de classificaçåo de biotitas de Winchel (1949), contendo as amostras analisadas em

três faciologias do MGRSF; SF2, SF3 e SF4.

llls

# Figura 5.2.2. Diagrama proposto

por Velikoslavinsky (1994)

modificado de Foster (1960) que

separa as biotitas de granitos (em

geral), granitos rapakivi e
pegmatitos; nota-se que as biotitas

do MGRSF apresentam-se dentro

do campo de biotitas de granitos

rapakivi.

Fe2+Mn
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No diagrama triangular FeO+MnO yersus 10* TiOz yersus MgO (fig. S.2.3),

de Nachit (1985), que discrimina as biotitas primárias e secundárias (B), as

biotitas do MGRSF ocupam o campo das biotitas primárias.

10"(T¡o2)

FeO + MnO

Figura 5.2.3 - Diagrama triangular de Nachit, que separa biotitas primárias e secundárias, contendo análises

de biotitas do grupo BM do MGRSF(Nachit 198ô).

V.ll.ll.ll. Variações compos¡cionais

Os dois grupos de biotitas estudadas apresentam um leve zoneamento,

sendo que a diferença entre os teores borda-centro não ultrapassa l%. As bordas

são ligeiramente mais ferrfferas e aluminosas do que os núcleos, onde os teores
são mais elevados em Sí, Ti e Mg. Os gráficos a seguir apresentam perfis de

análises químicas de biotitas selecionadas das faciologias do MGRSF (fig. 5.2.4).

I

o 
"r,

f.o,r
sF4
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Figura 5.2.4 - Variaçåo dos teores de óxidos SiO,, TiOr, MgO, AlrO., K,O e FeO entre borda e
centro de biotitas de quatro faiiologias do MGRSF. Legenda como na f¡gura.
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Foram plotados em diagramas binários, os resultados de análises químicas

de três faciologias, SF2, SF3 e SF4 (fig. 5.2.5). Foram incluldas as amostras de

biotitas magmáticas (BM) e alteradas (BA); na esquerda do diagrama estão

representadas as amostras do grupo BM, enquanto que na direita acham-se

representadas as biotitas alteradas (BA).

g@ n@ -A2CX! FEO [,GO F

tg.l.
I.

I {"ls
lg26

[,
le"
l¡lin
1',
l.,ul"
't:

" '' 
+v"c^xâ*yA/v

^_ i _ últ\
v'ol\--' 'uV/

biotitasmagmáticas #
zona de

transiçåo
por processos
tardi a pós-magmáticos

Figura 5.2.5 - Variação dos teores em óxidos de alguns elementos qulmicos presentes nas biotitas do

MGRSF. As biotitas magmáticas situam-se no lado esquerdo do diagrama, e as biotitas alteradas, do lado

direito do diagrama, enquanto gue na porçäo central aparece uma zona de transigåo.

Químíca mineral - Bìotitas 7t



As curvas da fig. 5.2.6 revelam uma correlação inversa entre os conteúdos

de AlzOo e MgO; as biotitas BM possuem teores de AlzOg que variam entre 12 e
15,5o/o, enquanto que nas biotitas BA, este intervalo situa-se entre 17 a 260/o. e
conteúdo de Mgo é mais alto no grupo BM - 4,8 a T,60/o, e nas biotitas do grupo

BA é mais baixo, entre 0,8 a 2,7 vo. De acordo com Deer et at. (1966), os fluidos

aquosos mineralizantes das fases tardi a pós-magmática lixiviam o ferro e o
magnésio, substituindo o potássio na estrutura da biotita, dando origem a
moscovita secundária e sericita pseudomórfica. Esta substituição explica a
diminuição progressiva do teor de Mgo da fase magmática para a fase de

alteração tardi a pós-magmática. O aumento de AlzO3 se deve à substituição tipo

R2* versus R3* (fig. s.2.7), onde o Arvr aumenta progressivamente com a
diferenciação (fig. 5.2.6 0.

R2*

0,2 0,4 0,6 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6

R3*

Química mineral - Biotitas

Figura 5.2.7. Diagrama R2* yersus R3* para as biotitas do MGRSF.
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Figura 5.2.6 a,b,c,d,e,f - Diagrarnas de

variaçåo XMg versus AleO¡, TiOz, MnO,

NarO, Aiv e Alvr para as biotitas do MGRSF.

As setas em vermelho indicam o ser¡tÍdo da

evoluçåo magmática.
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Nota-se também uma tendência de diminuição relativa no conteúdo de

SiOz e TiOz, com um aumento em FeO e F na direção das biotitas BA. Tais

variações composicionais refletem mecanismos de alteração associados aos
processos tardi a pós-magmáticos, que afetaram as rochas do maciço.

O ligeiro aumento no conteúdo em ferro, no grupo BA, pode ser explicado

por uma entrada mais efetiva deste elemento nas camadas octaédricas, nas fases

mais tardias, em substituição ao Al. O conteúdo em Ti decresce levemente das

fases iniciais para as fases finais, ocorrendo troca entre Ti e Alvr (fig. S.2.8); o

conteúdo em Si também decresce das fases iniciais para as fases tardias, numa

mesma intrusão (Deer et al. op.cit.), o que pode ser explicado pela substituição do

alumlnio por Si e Ti na posição tetraédrica.

t(

1.0

AIVI

Figura 5.2.8 - Diagrama Ti versus Alv, para as biotitas do grupo BA do MGRSF.

O aumento do F nas fases tardias é devido à substituição no lugar dos fons

OH, pois o flúor tende a se concentrar nas fases fluidas finais.

A razäo FeO/(FeO+MgO) nas biotitas do MGRSF varia de 0.82 a 0.98,

dentro dos limites citados por Haapala (1995) para granitos rapakiv

0,5

0.1

2.01.5
0.0 a

0.0

ffi-. 
ù\.

o\
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Com base nos diagramas de var:iação podemos visualizar os frends de
evolução magrnática, tomando como índice de diferenciação o XMg calculado

através da expressão XMg = Mg/(Mg+Fez) e correlacionado-o com diversos

elementos constituintes das biotitas do MGRSF.

Apesar do Alv não demonstrar variaçåo significativa, em relação ao Índice

de diferenciação escolhido, o Alvl apresenta um aumento contínuo corn a
diferenciação, o que pode ser explicado pela forte atuação deste elemento na

substituição R2* versus R3* que ocorre nas biotitas do MGRSF das fases iniciais

até as tardias, como pode ser observado através dos diagramas s.2.7 e s.2.9.

R2*

5

R2*

ll2 o,s Alvl

Figura 5.2.9 a, b, c - Diagramas R2+ versus Cr, Ti e Fe 2+ para as biotitas do MGRSF.

O MnO varia entre 0,62 e O,22Vo, diminuindo com a diferenciação da rocha,

o que também pode ser explicado pela substituição tipo R2* yersus R3* lFig.
5.2.12). os demais elementos analisados, em relação ao XMg, não apresentam

variações significativas.

V.lf.ll.ll. Diagramas de caracterizaçäo

No diagrama de Chevremont ef a/. (1988) as análises químicas de biotitas

do MGRSF caem no campo llla, da série subalcalina (fig. 5.2.6) e no diagrama de

Nachit (1995) (f¡g. 5.2.7), observa-se que as biotitas do MGRSF situam-se

0,1

II

I
.r
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preferenc¡almente

algumas amostras

no campo dos granitos de associação

adentrando tigeiramente os campos alcalino

subalcalina, com

e cálcio-alcalino.

Mgo

4t203

Figura 5.2.10 - Biotitas do MGRSF no diagrama de Chevremont ef a/. (1988). Os campos representam as

biotitas de diversos granitóides da França: la - Série aluminopotássica tipo Limousin; lb - Série

aluminopotássica tipo Gueret; ll- Série cálcio.alcalina; lll - Série subalcalina, a - subtipo ferropotássico e b -
subtipo magnésiopotássico; lV - Série alcalina.

Mgo

Figura 5.2.11. Posiçåo das biotitas do MGRSF no diagrama de Nachit ef. a/. (1985) para as diferentes séries

magmáticas, definidas pelos campos: I -Alumino-potássica; ll - Cálcio-alcalina; 111 - Subalcalina; lV -
Alcalina/Peralcalina.
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No diagrama Ti X SV (Fi9.5.2.13), calculado com base na expressão SV =
6 - (R'* + R3*), nota-se dispersão das amostras, que é mais acentuada nas

biotitas dos granitos porfiríticos, indicando a inexistência deste tipo de

substituição.

Fr

1.00.7
0.25 L

0.0

sv

Figura 5.2.13 - Diagrama Ti yersus SV para as biotitas do MGRSF.

O diagrama SiX Rlrv 1tig. 5.2.141apresenta uma excelente correlação linear

negativa entre os dois elementos, indicando existência de substituição do Si pelo

Allv, na posição tetraédrica.

Por outro lado, no diagrama Ti versus Alvr 1fig. 5.2.1s), apenas os granitos

da fácies SF3 apresentam correlação linear negativa, po¡s as demais faciologias

exibem dispersão no diagrama. Embora os autores considerem pouco expressiva

a correlação entre Si e Ti na fase magmática (Wones lgzg), nota-se que as

biotitas da fácies SF3 mostram fraca correlação linear negativa, sugerindo,

portanto, participação deste tipo de substituição.
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Figura 5.2J14 - Diagrama Si yersus Alrv para as biotitas do MGRSF.

0.5

¡: 0.3

1.0

Atvt

Figura 5.2.15 - Diagrama Ti versus Alvr para as biotitas do MGRSF.

Em geral, a introdução de Ti na biotita pode ser explicada por uma

substituição com Mg, Fe e Al no sítio octaédrico, de acordo com as seguintes

equações (Guidoti, 1 984):

1) (2R2.)vr - Tivr + SV

2) zAYt = (R2+)vr+ Tirv

3) (R'*)u' + 2sirv = Tivr + 2piltv

4) Silv + Alvl = Alrv + Tivl

b".;l
I r,,, Ilr I

L *'_ 
_l

2.01.50.5
0.0 L-

0.0
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o.2 0.50.4

Ti

Figura S.2. 16 - Diagrama Si yersus Ti para as biotitas do MGRSF.

Outras substituições possfveis para as biotitas do MGRSF, de acordo com
a proposição de Hewitt & Abrecht (1986), são do tipo clitonita: Ca + Alrv yersus K
+ Si (fig. 5.2.17b) e tatco: Si + SV yersus K+Atrv (fig. S.2.1Ta). O diagrama de
substituição do tipo clitonita para as biotitas estudadas mostra correlação
negativa, indicando a existência de substituição de Ca por K; conforrne já testado
anteriormente (fig. 5.2.14\, ocorre também a substituição do Si por Alrv. o
diagrama de substituição tipo talco mostra correlação linear negativa mais
acentuada, sugerindo que substituições desse tipo também ocorrem nas biotitas
do MGRSF.

u.) 6.t
ct)

?
+
I
Q

2,8

2.5

2.3

2,0 ¿
7.04

K+AIIV

Diagrama 5.2'17a e b - Substituiçöes tipo talco (a) e clitonita(b) para as biotitas do MGRSF de acordo com

Hewitt & Abrecht (1986)
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0.3 L
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Fe_FeMg

s,2 s.4 s.6 5.8 6.0

AlVl+Cr+Fe2+Mg+Mn

Figura 5.2.1 I a - Diagrama Ti yersus XFe e b - Diagrama Ti yersus Alvr+Cr+Fe2'+M9+Mn, para as biotitas do

MGRSF.

O diagrama Ti versus XFe mostra valores aproximadamente constantes
para as biotitas das três faciologias estudadas, sendo ma¡s elevados na fácies

SF4, com valores ao redor de 0,79, e ma¡s baixos para a fácies SF3, ao redor de

0,70, indicando que esta última é menos evoluída do que a prime¡ra.

v.ll.ll.lv. suBsrlruçöEs NA FASE AssocrADA Aos FLUtDos rARDt
A PÓs-MAGMÁncos

As biotitas deste grupo apresentam, em lâmina delgada, feições de

alteração do tipo moscovitização (fotomicrografia 527, 528 e 529) e cloritização

(fotomicrografia 530), em graus variáveis.

As caracterfsticas qulmicas mais importantes das biotitas associadas a
reequilfbrio nas fases tardi a pós-magmáticas são: aumento no conteúdo de

AlzOs, que passa de 13-14%. nas biotitas magmáticas, para 18-21% nas biotitas

tardi a pós-magmáticas (Anexo ll, tabela ll); decréscimo no conteúdo de MgO que

passa de 6,7 % nas biotitas magmáticas e não ultrapassa 1,5 o/o nas biotitas

alteradas.

I
o
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Nú

R3

Figura 5.2.20 - Diagrama de substituiçäo R2* yersus R3* para as biotitas do grupo BA do MGRSF.

'l

R2

Alvl

Ð4

0.t0.0
3u
-0.10

TI

Figura 5.2.21 a, b e c - Diagramas de substituiçåo entre os elementos do grupo BA do MGRSF e os

elementos componentes do grupo R3*, isoladamente: a) R2* yers¿s Alvl; b) R2* yersus Cr e c) R2' yersus Ti

fl
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K+Si

Figura 5.2.23 - Diagrama de substituição tipo talco para as biotitas do grupo BA do MGRSF.
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mosòvita

,i;ff-l ....,.-/m,
Fotomicrografia 528 - Cristais de biotita já em adiantado

estado de alteraçäo para moscovita, associados a fluorita e

epfdoto. Amostra HDS 2.

rai

Fotomicrografia 530 - Cristal de biotita quase totalmente

transformado em clorita. Amostra HDS 37.
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V.lll. Anfibólio

V.lll.l. Modo de ocorrência e aspectos texturais

O anfibólio está presente no MGRSF em duas faciologias: SF 1 - biotita

- hornblenda - quartzo - monzonito e SF 4 - biotita - granito inequigranular

porfirítico (pyterlítico a viborgítico). Possui coloraçäo verde-parda, subedral a

anedral, com tamanho médio de 0,2 mm, exibindo textura em rede ou esparsos, em

geral associado à biotita, fluorita e minera¡s opacos. A sua ocorrência ao longo de

fraturas (fotomicrografias 533 e 534), sugere um caráter tardio para este mineral. Em

algumas porçôes (fotomicrografias 531 e 532) muda de coloraçåo, com pleocroísmo

azul esverdeado a azul índigo claro, denotando uma composiçåo arfvedsonítica,

decorrente de processos de substituição, provavelmente associados a uma fase

fluida tardia.

V.lll.ll. Quimica mineral

A escassez e o grau avançado de alteração dos anfibólios nas diferentes

faciologias do MGRSF, permitiram a realizaçäo de um número reduzido de análises

(12), 9 da fácies SF1 e 3 da SF4. Além disso, grande parte das amostras analisadas

apresentaram elevados erros de fechamento das análises, inviabilizando, assim, sua

utilização.

A fórmula estrutural do anfibólio foi calculada numa base anidra de 23

oxigênios e 13 cátions (Leake 1978, Neumann, 1978), podendo ser representada da

seguinte maneira (Deer ef a/. 1976):
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onde,

X = Ca, Na, K, Mn;

Y = Mg, Fe2+, Fe3+, Al, Ti, Mn, Cr, Li, Zn:

Z = Si, Al;

e as hidroxilas podem ser parcial ou totalmente substiuídas por F e Cl

Para o cálculo do Fe3* foi utilizada a equaçåo de equilíbrio de cargas de

Papike (1974):

H$$.,'Tr$${iiì{$lÈìii*iiiìfi$i*ìütiiliìisrilïYiiì ì,H.$iiÌ'sir.*#l.i

V.lll.lll.Classificação

Os anfibólios do MGRSF classificam-se como cálcicos, com teores em Ca

compreendidos entre 1,73 e 1,89 a.f.u., Ti entre 0,125 e 0,160 a.f.u e Si entre 6,76 e

7,389 a.f.u. A classificação do anfibólio foi baseada na proposta de Leake (1976) e

no diagrama S¡+Na+K yers{.,s Ca+Alrv de Bonin (1980).

De acordo com a classificação proposta por Leake (op cit.), as amostras do

MGRSF se enquadram no campo das edenitas: (Ca+Na) B : 1,34; Na B < 0,67;

(Na+K) A ì 0,50; Mg/(Mg+Fe 2+) > 0,50 e Si entre 6,75 e 7,25, inclusive.
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F¡gura 5.3.1 - Diagrama de class¡ficaçåo dos anf¡bólios do MGRSF. Modificado de Bonin (1980).

V.lll.lV. Geobarometria

O conteúdo de alumínio nos anfibólios têm sido comumente utilizado como

geobarômetro e, de acordo com Helz (1982) e Hammarstron & Zen (1986), em

anfibólios cálcicos, como a hornblenda, os conteúdos de Allv aumentam com a

pressão. Hammarstron & Zen (op clf.) propöem a seguinte equaçäo para o cálculo

da pressâo:

ffi

Aplicando essa equaçáo para as análises das edenitas estudadas (fácies SF1

e SF4), obteve-se pressöes entre 0,8 e 1,8 kbar, que devem refletir reações de

reequilíbrio deste mineral. De acordo com Guimaråes (1989), essas reaçóes de

reequilíbrio associadas a fases fluidas tardias comumente resultam no crescimento

de anfibólios com alto Mg e baixo Al
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Fotomicrografia 531 - Anfibólio em rede mostrando áreas

de composição arfvedsonítica - área azulada (amostra

HDS4c)
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rafia 533 - anfibólio edenítico com textura em

rede, na amostra HDS10a
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o,â mm

,o,or,"ronraî Ï-rr, -Anfibótio edenítico ao tongo de

fraturas, com porções arfvedsoníticas, associado a

minerais opacos e fluorita. (amostra HDSl 1).

.¡-

Fotomicrografia 534 - Edenita subedralianedral na

amostra HDS13a.

Fotomicrografìa 5.3.6 - Edenita

fluorita (amostra HDS42)
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Fotomicrografia 5.3.5 - Edenita anedral

fluorita (amostra HDS42).
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V.lV. Apatita

V.lV.l. Aspectos texturais e modo de ocorrência

A apat¡ta é um mineral acessório comum no MGRSF e aparece em todas as

fac¡ologias estudadas, seja na forma de cristais arredondados e hexagonais inclusos na

biotita, ou em bastonetes dispersos na matr¡z, com dimensóes submil¡métricas

(fotomicrografias 541, 542 e 543)-

Forâm realizadas l0 análises de apatitas proven¡entes de amostras das faciolog¡as

SF-3e4.

V.lV.ll, QuÍmica m¡neral

A fórmula estrutural das apalitas, calculada na base de 26 (O, OH, F, Cl), pode ser

expressa pela seguinte fórmula (Deer et al., 1976) :

#d:*iË.itl$}i$it[$+ri$f,ìi#t

Uma caracteristica marcante das apatitas do MGSF é seu teor elevado em F, que

situa-se entre 4,965 e 6,126 o/o (o/o peso), classificando-se como fluorapatita. Na f¡gura 5.4.1

observa-se que, quanto maior o teor em F, menor o teor em CaO+PzOs.
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V.V. Zircão

V.V.l. Modo de ocorrência e aspectos texturais

O zircão é um mineral acessório comum no MGRSF, ocorrendo sob a forma

de cristais euédricos a subédricos, inclusos nas biotitas (fotomicrografia 551),

exibindo fodes halos pleocróicos, ocorrendo também, em menor porcentagem,

dispersos na matriz, associados a minerais opacos e fluorita (fotomicrografias 552 e

553). Apresenta coloração castanho-clara, e dimensões submilimétricas, aparecendo

por vezes zonados.

V.V.ll. Química mineral

Foram analisadas I amostras de zircâo, representativas de todas as

faciologias do MGSF. Sua fórmula estrutural, calculada na base de 16 (O), pode ser

expressa pela seguinte composição: Zr (SiO¿) (Deer et at. 1976). A tabela V.V.l.

apresenta os dados dos zircões analisados.

Figura 551- Cristais de zircåo euédricos e subédricos inclusos em biotita; amostra HDS 9a, referente à faciologia

SF - 2 (aumento de 20X, nicóis descruzados).
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100.83
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98.58

100.89

1ooJ6
Mr¿

- omostros com teorøs oboÍxo do limile de deÌeccão -t
Tabela V.l. Análises qufmicas de zircÕes do MGRSF.

óxido

Fotomicrogralia 552 - Cristais de zircäo euédricos,

associados a minerais opacos (amostra HDS44a).

Fotomicrografia 553 - Cristais de zircäo euédricos,

associados à minerais opacos e biotita (amostra HDS 36).
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V.Vl, Minerais opacos - llmenita e Hematita

V.Vl,l. Modo de ocorrência e aepectos texturais

Os minerais opacos do MGRSF aparecem sempre associados aos minerais

máficos, como biotita e hornblenda, formando agregados intersticiais, ou ocorrendo

neles inclusos (fotomicrografias 561 a 564). Possuem forme anedral a euedral, com

dimensöes submilimétricas. Foram efetuadas 12 análises de minerais opacos das

faciologias SF3 e SF4, sendo 7 análises em ¡lmenita e 4 em hematita, como pode ser

observado nas tabelas V.ll.l. e V.Vl.ll. O fato de alguns cristais analisados

apresentarem composiçöes ora de hematita, ora de ilmenita, pode ser explicado pela

presença de um intercrescimento entre os mesmos, em virtude da existência de uma

solução sólida entre esses dois minerais. Experimentalmente foi determinado que a

temperaturas próximas de 1 .050 oC, a solubilidade entre esses dois minerais é

completa. Contudo, à medida em que a temperatura decresce, a lacuna de

miscibilidade é cada vez maior, variando aproximadamente entre 33 a 67 moles %, a

950 oC . Deste modo, é provável que as hematitas analisadas representem lamelas

de exsolução na ilmenita.

V.Vl.ll. Química mineral

De acordo com Deer et al., (1978), a composição da ilmenita é usualmente

escrita como FeTiOs, mas pode ser representada de uma forma mais completa como

sendo (Fe, Mg, Mn) TiOs. Considera-se que as ilmenitas naturais possam conter até

6% de hematita em sua composiçåo, aparecendo como FezOs nas análises. A
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compos¡çäo ideal da hematita é descrita como Fezos, porém podem existir pequenas

quantidades de FeO e MnO, ou mesmo TiOz.

- omostros con feores obaixo do limite de deteccão

Tabela V.Vl.l. - Anál¡ses químlcas de ilmen¡ta presentes nas amostras HDS35 e Hos39 do MGRSF.

- otnosfros cotn teores oboixo do limite de deteccão

Tabela V.Vl.ll. -Análises quimicas de hematita presentes nas amostas HDS35 e HOS39x do MGRSF
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vr. coNsrDERAçÖES FTNATS

Os dados obtidos e apresentados neste trabalho permitem as seguintes

consideraçöes:

1) O Maciço Granítico Rapakivi Sáo Francisco (MGRSF) intrusivo em

metassedimentos do Grupo Sáo Roque, tem forma aproximadamente

elipsoidal, com eixo longitudinal de direçåo N65E, e frend subparalelo às

zonas de cisalhamento que o limitam a norte e sul. É composto por rochas

predominantemente leucocráticas, de coloraçåo rosa a avermelhada, de

granulação média a grossa, porfiríticas, pyterlíticas e viborgiticas, com

predominância dos termos pyterlíticos;

2) Foram identificadas no MGRSF cinco faciologias: SF1 - biot¡ta-hornblenda-

quartzo-monzodiorito fino; SF2 - biotita-granito porfiróide fino a médio

(mosqueado); SF3 - biotita - granito porfiróide grosso (pyterlítico); SF4 -
biotita - granito porfirítico grosso (pyterlíticos a viborgíticos ); SF5 - diques

de granito equigranular fino;

3) As relaçöes estratigráficas entre as faciologias identificadas permit¡ram

caracterizar apenas a fácies SFS como sendo a mais jovem;

4) As relações texturais observadas em estudos petrográficos indicaram a

seguinte ordem de cristalizaçäo para as fácies SF 2, 3, 4 e 5: minerais

acessórios - feldspato alcalino + plagioclásio - quartzo - biotita - hornblenda

- quartzo secundário - fluorita - minerais de alteraçäo; para a fácies SF1:

minerais acessórios - plagioclásio -feldspato alcalino - quartzo - biotita -
hornblenda - quartzo secundário - minerais de alteração;
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A química mineral permitiu caracterizar os minerais constituintes do MGRSF:

a) mineralogia máfica - b¡otita annítica e hornblenda edenítica, sendo que a

composiçäo química das biotitas se encontra no campo de biotitas de granitos

rapakivi no diagrama proposto por Velikoslavinskyi (1994) (Fig.5.2.2); b)

mineralogia félsica - ortoclásio de composiçåo Osaz¿, corlì aumento, do núcleo

para a borda, de K, e diminuição de Al, Na e Ba; o plagioclásio da matriz e os

megacristais sáo de composiçåo albita-oligoclásio, com manto dos ovóides de

ortoclásio, quando presente, de oligoclásio; c) mineralogia acessória -
fluorapatita, com teores de F entre 4,9 e 6J%, zircåo, ilmenita e hematita;

As análises químicas de biotita permitiram separar, com base principalmente

nos teores de AlzOe e MgO, dois grupos de biotitas: biotitas magmáticas (BM),

que preservam a composiçâo química primária e, provavelmente, refletem as

condições magmáticas, haduzindo assim a evoluçåo da composiçåo do

líquido, e biot¡tas secundárias (BA), que mostram evidências de alteração da

composiçâo química original, decorrente da ação de uma fase fluida que

provocou o reequilíbrio no período tardi a pós-magmático;

As biotitas magmáticas exibem boas correlaçôes lineares em vários diagramas

tipo Harker utilizados, evidenciando as seguintes substituições: R2* (Fe2., Mg,

Mn) versus R3- (Alvl, Cr, Ti), sendo o Alvl e Fe2* os principais responsáveis

neste tipo de substituição; Si versus Alrv, clitonita, lalco e Ti versus

Alvr+Cr+Fe2*+Mg+Mn;

8) As biotitas secundárias sâo caracterizadas pelas seguintes substituiçôes: R2.

versus R3*, com Alvl e o Fe2* sendo ainda os principais reponsáveis por este

tipo de substituição; Si versus SV; Ti versus Allv e talco;

1- 3x16
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9) Em diagramas discriminantes de séries magmáticas, baseados na química

mineral de biotitas, nota-se que as amostras do MGRSF caem,

preferencialmente, no campo das associaçöes subalcalinas ou alcalinas (fig. ;

no diagrama que discrimina as biotitas de granitos (em geral), pegmatitos e

granitos rapak¡vi, as amostram se situam dentro do campo dos granitos

rapakivi;

l0) O estudo geobarométrico efetuado a partir de análises químicas de anfibólios

do MGRSF permitem considerar que os estudos obtidos - pressôes entre 0,8

e 1,8 kbar - refletem condiçöes de pressáo vigentes durante o período tardi a

pós-magmático, ocasiåo em que a circulaçåo e fluidos promoveu reações de

reequilíbrio dos minerais, sobretudo das biotitas;

I l) O maciço granítico aqui estudado é caracterizado como rapakivi nesle

trabalho, enquadrando-se perfeitamente na redef¡niçáo de Haapala & Rämö

(1992): granito tipo "A" (neste caso do subtipo aluminoso), que contém textura

rapakivi. A textura rapakivi no MGRSF ocorre segundo a definiçâo sensu

strictu de Vorma (1976), que deve abranger: a) forma ovoidal dos megacristais

de ortoclásio; b) manteamento dos ovóides por capas de oligoclásio-andesina,

alguns deles permanecendo isentos; c) ocorrência de duas gerações de

feldspato alcalino e quartzo;

12) A textura rapakivi, no MGRSF é interpretada como de origem magmática,

pelas seguintes características texturais e químicas: (a) ausência de

feldspatos alcalinos da matriz manteados por oligoclásio; (b) composições

idênticas entre as bordas dos plagioclásios da matriz e os plagiocláios que

compôem os mantos dos ovóides de feldspato alcalino; (c)presença de

composição química primária das biotitas das amostras com te)ítura
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viborgítica, indicando que os processos de alteraçäo metassomáticos

hidrotermais foram mínimos ou ausentes nestes pontos do maciço;

13) A textura meso a ortocumulática presente em amostras com textura

viborgítica sugere que os processos de acumulação mecânica de feldspatos

alcalinos em estágios magmáticos iniciais estejam, no MGRSF, relacionados

coma formação de textura rapakivi

14) Os resultados aqui obtidos permitem concluir a importância do estudo da

química mineral dos feldspatos e biotitas na caracterizaçäo dos granitos

rapakivi, pois somente a avaliaçäo petrográfica é insuficiente para a

determinação dos teores de ortoclásio nos feldpatos alcalinos e de anortita

nos plagioclásios e nos mantos dos ovóides rapak¡vi, bem como da

composiçâo química particular das biotitas, de acordo com as proposiçöes de

Rundquist et al. (1991); Rämö & Haapala (1992) e Veslikolavinsky (1994);

15) Outros granitos comparáveis texturalmente ao MGRSF, que ocorrem no

Domínio Säo Roque, tais como Maciço Granítico São Roque, Sorocaba, ltú,

etc, embora apresentem diferenças composicionais (associação bimodal),

devem corresponder ao mesmo tipo de magmatismo;

16) Embora os granitos rapakivi sejam considerados na literatura, em geral,

como anorogênicos e pós-cinemáticos (Marmo (1971); Rámo & Haapal (1992),

o caráter alongado do MGRSF, seu controle por zonas de cisalhamento

dúcteis de alto ângulo, juntamente com a presença de estrutura de fluxo

penetrativa em todo o maciço permitem considerá-lo como um corpo

controlado tectonicamente pelas estruturas regionais, podendo ser

considerado, pelo menos, como tardi-orogênico. Neste sentido, o MGRSF

difere tectonicamente dos maciços rapakivi descritos como anorogênicos.
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17) As texturas orto/mesocumuláticas ocorrem no MGRSF somente em rochas

com textura viborgítica, sugerindo que, no caso do maciço estudado, o

processo de acumulação mecânica de feldspatos alcalinos desempenhou um

papel importante na formaçåo da textura rapakivi.
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ANEXO 2_ TABELA DE ANÁLISES QUíMICAS DE FELDSPATOS ALCALINOS
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ANEXO 3 - TABELA DAS ANÁLISES QUíMICAS DE BIOTITAS DO GRUPO BM
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ANEXO 4 - ANÁLISES QUíMICAS DE APATITAS
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