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1.. Ge neral idades

tta região cèùtro norte do Estado de São
i!'åul.û, ocorrem rochas metarnõrf icas de idade prð_cam
i¡ri.ana, que, no mapâ geo.t6gico de L962 publicado pelo
Tnstituto tìeogräf ico e GeoL6gico " acham-se agrupadas
na denonínação de I,ré*Cambriano nã.¡ cliscrininado. Esra
r*gião compreencle os municÍpios paulistas de São José
do Río Pardo, Moc6ca, Caconde, Tapiratiba,Dívinolândia
V*rgem Grande d.o Sul e São Sebastião da Grama, estando
¿r ¡i'sea por nðs estudada restrita quase que sömenËe ao
rurrrnícipi.,: de São Josô clo Itío pardo.

I icíamos nosso trabalho no ano de I96g,
ûúm l.evântamento geol6gico regíoua1" quando observarnos
a r:xi.stôncia de tipos petrogräf r'.cos ì.rrteressanÈes, que
¡nef nci.am rrm estudo na.is pormenorÍzaclo. Tratavam_se de
rocl¡¿rs meÈamõrf icas cle âl"to grau de netamorf ismo, com
assocíaçôes mineral6gi.cas c aÍ ¿ì c t e r í s t i c a s das fácies
an.f i.bol.i.to e granuLito, segundo Íyf e e Turner, 1966 e
fllrr¡:ner , 1968 " lìegionalrnente , a ärea ã cons Èi tufda por
gnai.sses homogðneos de cornposição que varia de graniti
*¡¡ a dí<lrígi.ca " intercalaclos em migmatirôs, e associa
dos a granul.itos portaclores de ortopiroxônio, consti
tr.lincìr urna verciade i.r:a "sõri.e charn¡:ckîf ica'r. Completan
cil r¡ a I.itoJ.c¡gi.â ¡ errcoutr¿ra -,so ¿¡naisses kinzigíticos 

"anf :ï.bo1it<ts, roct¡as c a L c o -, s Í :1. i c ä t i c. a s e p equeno s cor
pr:s cle p¡?glrrå.tito 

"

No presente trabalho, daremos maior aten-
çai,r äs rochas portadorås de Òri:opiroxðrrios (charnockí
*isas) o jâ que elas apresentam mui.tos pontos de contr_o_
¡¡dr:s;ia no que se refere ä sua gônese, llarå que pude,s_

seinos chegar ¿ conclusões petrergen6ticas, fox.am leva,

r * I N'rR ODU çÃO
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dos a efeito esrudos petrogrãficos e químicos dos prin
c ipai s tipos litológicos.

A região coberra pelo mapa geológico (fi
gvta 2) soma aproxímadamente 210 km2 e está localízadl-
entre os meridi.anos 46o55 t e 460L7 r a oeste de
Greenrvich e os paralelos 21o30' e 21o3g I de latitude
sul (Figura 1) " O mapa pLanírnórríco foi obtído a pa!
t.ir de foÈografias aéreas na escala de .1:25.000 da
f i.rma Prospec S,4., vôo de 1962.. A inexistôncia de ma
pas da região, obrigou-nos a executar umâ restituição
å partir das fotos a6reas, pelo m6toclo da triangulação
radial, com contrô1e de campo.

A ärea acha-se cortada por boas estradas
de rodagem e de ferro. Interligando as estradas maio
res, existen outras de uso mais restrito, mas que ofe
recem boas conclições de Èrânsíto,
. 0 corn'plexo metam6r:fico mapeaclo nesta ãrea
ûstende-se tamb6m pelos munícÍpios ad jacerìtes. A ir,
tenção de executar um trabalho mais pornrenorizado 

" nos
.tevou a de1ímitá-1a destâ f orma.

2. TrabaLhos anteriores

O único trabalho que trara sôbre a região
de São Jos6 do R j.o parclo ð o de oliveira (Ig69) r êÌrì
que o aut.or descreve sumär:íamenLe a petrografia de al
gumâs rochas char:nockÍticas. Não existem na liEeratu
r¿r nacional est¡rdos específicos sôbre esta região. Sol

mente em dois otltTos t;rabalhos foram encontradâs refe
xênci.as sôbre rochas charnockíticas que ocorrem nesta
ärea; säo â1es os rrabalhos de Ebert e Gonçalves (196g)
e de llbert (1968).

No prÍ.meíro os autores fazenr menção â

're hai:noclcitos cle origem metamôrfica que ocorrem a Les
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Èe do Bstado de São paulo (São Jos6 do Rio pardo, 59
corro) e zonas adjacentes do Estaclo de If inas GEraisrjin
dícando metassedimentos (gauvaques, arc6sios e quartzi
tos) como ¡naterial original e eviclenciando a presença
de kinzígitos cono tipos associ¿dos.

No segundo, 6 feito um relato das ocorrân
cias da fácies granulito no sul de Minas Geraís. A re
gião de São Josá do Río pardo 6 localizada no ,"*o
"Araxaídes" do Grupo paraíba e a. origem dos tipos pog
co hidratados (charnockitos) 6 explicada a partir de
processos tectônicos com forÈe milonitização das ro
chås envolvidas_, favorecendo a desidratação de pacotes
relativamente espessos de meta-sed.imentos, que poste
riormente cristal-izar-se-iam em granulitos e charnocki
tos.

ÀLóm dêstes dois trabaLhos, ciEaremos mais
aLguns qoe descrevem situações geológi.cas semelhânLes
em ãreas âdjacentes ou que discutem a origem de rochas
granulÍtícas.

Franco e Coutinho (1957) descrevem charno
ckitos e rochas associadas nos municípios de Amparo e

Sôcorro, Estado de São pau1o, classificando-as na f.ã
cíes granulito. A geologia regional desta área ¡ {ue
se sifua um pouco ao sul de São José do Rio pardo, foi
estudada por Wernick (I967) e em Linhas gerais 6 cons
tituÍda por rnigmatitos e paragnaisses da fãcies anf il¡o
li,to"

Guimarães (1956 e I96l) explica as ocor
râncias de charnockitos da Serra clo Mar e da região da
Mata, Minas Gerais, como originadas por um processo de
granitÍzação de noríEos, com preservação dos hiperstô
nios or iginai s.

Para compLetar, podemos ci tar ainda dois
trabalhos geocronoJ.õgicos, envolvenclo rochas do Iistado'
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do Rio de Janeiro e do sul de Minas Gerais. São â1es
os Lrabalhos de Cordani et al. (196g) e de Delhal et a1"
(1969) " Êstes autores conc luem que os granulitos banda
dos da t'S6rie paraíbåt' represenÈam sedimentos metamorff
zados durante a orogânese datada de aproximadamentc
2 000 m.â., tendo sido posteriormente af etados pela mig
natiz¿ção correspondente ao ciclo orogônico de 620 rn.a,
Esta referôncía é feita por tratar-se de ãrea relariva
mente pr6xíma e geoLògicamenLe muito semelhante à d;
São Josõ do Rio pard o.

3. Metodologia

Pâra execuçåo do presente
Lizada a seguinte motodologia:

a - 0s estudos ópeicos foram efetuados em
microscópios DiaLux-po1_, marca LeiEz e Standard Rp, mar
ca Zeiss; as f o t onr i c r o gr a f i a s foram obtidas em fotomí
crosc6pio marca Zeiss.

b - As análises modaís foram calculadas por
meio de contador de pontos, utilizando-se em geral 1 000
pontos por secção. A tácnica ã descríta por Chayes
(Le4e),

c - 0s índices de refração foram obtidos pe
lo método de imersão, utilizando-se fonte de luz de s6
dio, Estas deberminações são passíveis cle erros da .;
dem de + 0,002 para os r¡ínerais de índice inferior: a
1r700 e da orclem de + 0r005 para os de indíce superior
a âste valor.

d - Os ängulos 2 V de anfib6lios e piroxâ
üíos foråm medidos em platina universal Leí¡z de quatro
eixos, diretamente ou por projeção estereográfica,

e * A composição dos pLagioclãsios foi es

trabalho foi uti
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tírnada por dois m6todos: em cortes contendo gerninação
al-bíta, utilízou-se o mðtodo da exrinção máxina na zo
na (0lO), de acôrclo conr os gráficos reprodtrziclos por
Trdger (1956) e em secções perpendiculares ã bissetriz
empregou-se o gráfico cle Iouqrrä-Kohler (em Trdger,1956).

1- Para obtenção de concentrados puros
de granada e piroxônio, utilizaram-se vãrios processos
de separação de míneraís, envolvendo separador eletro
magndtÍ.co Frantz e 1Íquidos de clensidacles cl.evadas,
taÍ s como iodeto de metileno, bromofðrmi o e so 1u ção de
Clerici a 40oC.

g..0 pôso específico cl e granaclas e piro
xôni.os foi obticlo poi: meio de picnômetro, cuja capaci
çlade ð de L0 cc. .¡\ densiclacle <1as i:ochas foi medicla por
mei.o de ba1.ança tipo Stoe,

h - A rnedida d¿ tric1inicidacle dos felds
patos potãssi.cos foi obti.da em difratogramas efetuados
em aparelho Plrilips No.relco, utí. lizanclo-se vel.ocidacle
de 0r-5o por urinuto.

ßerminad a enl

çõe s cle Gones

r:ais foram efetuadas por nöroclo *; cliîssícos gr:amétrícos
(Si02 Þ 41203, TIr0+ e H2O ), ",, 

1.u. j.r¡ótric<.rs (Ti0, 
" Mn0 e

p205), voi.umõtr'ícos (Þer0, e tr'e0) e por espectroforone
tria de absorção atômi.ca (nar0, t(20, Ca0, l{¡;0 er Mn0).

:i - A ce1.a r:rni täria das 63ranadas f oi de
câruara Debye*Scherer:, segundo as indica
er al, (i.968)"

j * A" anãtises t1r.rími.cas de rochas e mine



L Aspectos Gerais

A área de 210 k*2 por nés esrudada esÈá
localizada pr6ximo ä borda da Bac j.a Sedimentar do para
nä e apresenta relôvo pouco acidentado, com altitudes
varíando entre 700 e 900 m. Do ponto de vista geomor
fol6gico pode ser dividi<ta em trôs compartimenEos: um

a noroeste com relôvo bastaû!e movimentado, um central
bem aplainado e rebaixaclo ern relação aos outros dois e

outro å srrdeste¡, <1a nesma forma que o prinleiro, com co
tas mais el.eva<1as e variadas, Os trôs compartímentos
li.rnitam-se por linhas de faLha cle <lireção nôrdeste que
corÈam a área de lado a Lado; com o falhamenco os bto
cos norte e srrl foran el.e\/ados em relação ao bloco cen
ÈraJ- e sof rer:am mais íntensâmente o ataque erosional o
que eviclenciam as f orrnas mais recorÈa<las cle seu reLâvo.
A f ocograf i.a ng I dã uma idôia gera1, cla paisagem 1o
cal.

A drenagem principal 6 feita pelo rio par
do que atravessa a área tle lesle para oeste, ora se
grríndo as linhas de f ¿ll.ha (NIl), ora seguinclo a direção
de gnaissif i.cação (NI.I), Tanf:o o río pardo, como seus
princi.pais afL entes na ãrea, apresentâm mui.tos mean
dros, principalmentc nos IrcclÌos ern que acravessam a
parte centraL, em conseq{lôncia do ab¿ri_xamento e aplai
¡ranento por el.a sof riclo"

A ação do i.nLemperismo na região pode ser
qualíf i.eada de irrcguì.ar. De nraneira geral f orrnam-se
solos rel"atívamente profundos, mas são c o nrr n s , s a I p i c a n
do a paisagem, os natacões e outros tipos cle afloramen
tos cle gnaisses e granulitos q u a r t z o * f e I d s p 6 t i c o s fres

II - CDOLOG IA
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cos. O fato encontra explicação nã naior resistância
física e química oferecida por aquelas rochas ao inLem
perismo, resi stôncia não esperada r por cxcmplo, 

";charnockitos, que originam facilmente solos ávermelha
dos.

\t "'ìo t G€RA's

'ä'*, 
I

3. JOSE/i Ioot I

9Ão pau Lo

MAPA DE LOCALTZAçAO DA dREA ESTUDADA

A geologia da ãrea em estu<lo está repre
senEada peLo mapa <la figura 2 na escala aproximada <le

l:50.000. 0 levantamento foi reali.zaclo de modo a se

anotar o maior número possívc1 cle pontos no canpo (den

ari- ÂNrtco

F igur: a 1
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sidade de observações = 2 pontos por kr2¡, a fím de se
estabelecer as relações exatas entre as diversas lito
togías. O levanramenro geol6gico foi dificulra¿o a "îtura dos contatos, na maioria das vôzes transionais, l
xigindo com freq{lêncía, o auxílio da inrerpreração fo
togeolõgíca, especialmente para del imitação de corpos
charnockíticos.

A área representada pelo mapa geol69ico 6
constituída por um conjunÈo de rochas metam6rficas de
idade pr6-c¿mbriana, enquadradas na ramificação noroes
te do grupo Paraíba, denominada Araxaídes por Ebert
(f968) em seu rrabaLho sôbre a geologia do su1 de Mi
nas Geraís e ár.eas adiacentes.

Na litologia da área, predominarn os gnais_
ses homogôneos, assin denominados deviclo ä sua estrutu
ra, onde os mãficos (princioalmente bíotita) se ågrg
pan em leitos ísoríentados, curtos e descontínuos, Fo
ram adjetivados, de ¿côrdo com os tipos petrográficos,
em gnaisses gr¿níticos " granodiorÍticos, diotítieos,
quartzíticos, porfiroblãsticos e kinzigíticos, Embora
indícando aspecto texturâ1, os tipos porfiroblásticos
foram fambãm incluÍdos na lista acima e representados
no mapa; constituem verdadeiros "augen" gnaisses de
cornposição adamel.Ítica e poderão Eer cerËa uÈiLidade
na elucidação da oetrogênese do complexo metamórfico
em es tudo.

Gnaísses bandados, rnigmatÍticos u são ro
chas bâstante comuns e, juntarnente com os gnaísses ho
mogêneos , cobren côrca de dois terqos da ärea. Da mes
ma foTma que os tipos homogêneos , âstes gnai sses rec-e-
beram a denominação de bandados, tendo-ae em visla a

sua estruturação em bandas ou leitos mãficos (anfib6
lios e biotitas), alternando-se com banclas claras quart
zo*f e Ld spát ica s,
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!clr L - 'ista ¡¡e;al da região ce Sãc Josã dc iiic Pardo !onadâ de Sul pa:a ì.,iorce 4 l.: n
a sË dâ c ida.<ie (ponto correspondente ã a:rcs i:a 53 da t igura 3) . No ¡rimeiro
Plano es:ã c :omparlinen:o geororfol6qicc sudebte, tendo à frente a Darre
seniral :e-¡ai:<aca e apiainada 9 ao íulcc o co¡rpartiiÌento noroeste mais eÌe.;a
Co e acide¡1!ado.

* *-{
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Completando a litología são descritos gta
nulitos rõseos, alaskítícos, orientados, hiperstênio
granul.ítos (charnokitos), anfibolitos, píroxenítos e

granada píroxenitos, 0s dois últimos tipos citados es
tão agrupados pela denomínação de rochas calco-silícá
ticas, em vista de seus característicos químicos e pe
Lo fato de sua gônese estar relacionacla ao metamorfis
no de antigas lentes calcárias. Restos de calcáríos
ímpuros, recristalizados foram eneontrados no extremo
nordeste da área, associados a qorpos de piroxenitos.

No mapa da figura 3 estão Localízadas as
amoatras estudadas e das quais õ feita referôncia no
texto.

Estruturâs

Os dados estruturais 
" 

lançados no mapa geo
1ógico, revelam estrutura geral oríentada na direção
NI^¡-SE. As medidas da gnaissificação de quase todos os
Èípos 1íuo1ógicos representados na área em questão va
ríam entre N20otr e N65otr,I com vaLores dominantes em tã;
no de 40olrII{" As esrruturas planares (gnaissífícação)
mergulham preclorninantemente para S i^l , com inversões 1o

cais bastante raras. 0s ângutos de mergulhos são sua
ves, em mãdia da ofdem de 30Ò, eom valores mfnimos d;
15o e mãxirnos de 600"

A região não apresenLa dobr*amentos e salvo
en escala de afloramento, associados aos migmatitos,
Grandes dobramentos devem existir, por6m em escala re
gional. Ao que rudo indica a área cle São Jos6 do Rio
Pardo constirui. a aba suL de um grande anticlínal de
eixo NW.

A tectônica rigi<1a manífe stâ-sè ínhensarnen
te na região atraviis cle grande quantidacle de falhas
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Foto 2 Vista parc ia1 da área
proxirnidades cla ciclade
Pardo, vendo-se o Rio
granul i co r6seo .

¡-

1
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estudada, tomad a nas
de São Josã do Rio

Pardo e ma tac õe s de

Foto 3 - Oè matacões consti
ã paisagem de côda

tuem eLementos comuns

a área mapeada.
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gravítacionais, dírecionais e de diaclasamentos asso
cíados.

0 principal sistema de f al.has possui dire
ção NE e divide a área em trôs blocos dos quais o Ufl-
co central desceu relativamente aos blocos noroeste ;
sudesÈe originando o que podemos chamar de um graben.
Zonas milonitizadas são comuns ao longo das linhas de
fa1ha, tendo afeÈado, ãs väzes , veios pegmatíticos,
agora Eotalnente caÈaclasados e intensamente epidotíza
dos.

0 fraÈuramente generalizado dos diversos
típos Litol69icos em tôda a região favoreceu ä formâ
ção de grancle <juantidade de veios cle quarczo preenchen
do fraturas. Tais veios são formados essencialmente
de quartzo branco , Leitoso, com al.guma magnetita asso
ciada. 0correm preferencialmente na diteção dos falha
mentos (NE), sendo também comum a direção E-W.

3" Litologia: distribuição, ocorrênc ía , contatos"

No item 2.1, AspecÈos Gerais, foram rela
eíonados os tipos cornpondo a litoLogía da área estuda
rJa e que se reprcs;cnlanì no mapa ¿¡eol6gico da f i.gura 2 

"
No presente i-tcn serão Eecr'.das consiclerações sôbre a
dístribuição, o mod o de ocorrônc ia e os contatos enÈre
Õs diversos tipos,

0s gnai.sses homogôneos clístribuem.-se por
tôda a região, toralizando aproximadamente llleEade da
irea e c o n s I i t u i. n<lo - s e no tipo l itoLðgico regional,
Apresentam gnaissif icação seguíndo clireções preclominan
tenente noroeste (N-20-65I^l) mergulhando ¡rara sul com
âugulos cie a¡roxinadamenre 30Õ (valor m6¿io).

Os esÈudos petrogrãficos permitiram subdi
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vidí-1os em diversos tipos (a base para a subdivisão se
rá discutida no capíÈu1o seguinte). Denrre ôstes .;
gnaisses de composição granítica são os mais comuns e

passam a outros tipos atravós de contatos Ëransicíonais.
0s gnaisses granodioríticos que se seguem aos graníti
cos em abundância, predominam no canto nordeste da área
enquanto que os dioríticos e porfiroblãsricos são rnais
restritos e aparecem apenas em al.guns pontos; êste íLti
mo tipo ocupa área de dírnensões razoáveis um pouco a

nordeste da cidade <1e São Jos6 do Ri.o Pardo. Gnaisses
sieníticos, adamelíticos e quartzo dioríticos tambóm fo
ram observados ern alguns afloramentos, como variações
dos demais,

Gnaísse quartzítico é a denominação usacla
para indicar a variedade em que o quå.rtzo ã o elemento
predomínante da composição mineralõgica 

"chegando a cons
títtrir mais de 502 da rocha " quando então transicionam
para quartzitos prðpriamente ditos, AfLoram na porção
centro-leste ilo mapa nas proximidades <1o rio pardo. Bm

um dos afloramentos, pr6ximo ao rio do Peixe, camaclas
decimótrícas de gnaisse quartzítíco ou quârtzico grânå
lfferÒ, ctr jo å.camarnento parece confundír*se com a gnais
sificação aÈua1, associam-se a granada gnaisses"

Por f im, aÍnda denLro da denominação gnais
ses homogôneos estão inclrrídos alguns corpos lenticul.a
res de biotita-granada gnaisses ou kinzigitos " como já
referido anteriormente, Säo corpos pequenos e normal
nente alongados na <t íreção de gnaissíf icação , com conta
tos transicionais o ísto õ, passam grad a t ivamente aos
gnaísses maÍs comrrns pelo desaparecimento cla granada.
Em uma das ocor:rôncías foi observada o nos lcinzigitos a

presença de sillimanita e cordierita (amostra 5B).

Em mniLos ponlos cla ärea ôstes gnaisses 4.

presentam carac ter ís t ica s nÏt id ament e mêtâssed imentare s .
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lI o c¡rso dos tipos mais rícos ern quartzo, mtrieas vôzes
verdadeiros quartzitos, ansenEes do mapa geolögíco opor
constitrlirem corpos pequenos cle¡nais påra x,epresentação
em escala" Ent orrtros pontos o a$pecto metâssedimenfar
estã obscrrrecido pe j.o intenso mefamorfismo sof ri<ìo o le
vando ã form¿ção rle gnaisscs graniticos otr granocliorí
f:í-cos, crt^ja gônese f i-cn então mcramentc espectrl_ativa.

os gnaisses migmatíticos eonsrituem na
ãrea cstudada expressivo grtrpo de rochas e aDarecem
principaLmentê naÍi poncõe$ nordêsce e sudócste clo mapa
gcol.69ico, 0ricntan-se concorrlanLemcnbe ä gnaíssifí
cação rcgíonal llll , e Írprescntam c s tru tura ban<laclao äs
vôzcs bem distinta r: às vôzes irregular (f oro 4). À.te.

1es " distingrrcm-se drras pax..tes: uma Ìrospedeira, repre
scntad.l por gnaisses escrrros e granulitos e outrâ iq
tc¡f c¿1¿ì11íì na primeira, e quc podc ser: granítí_cil , gr¿lno_
cli.criltica, q artzo*d j-oríti-ca orr pcgnat6.r'.de.IIf:li. I í.zantlo-
-sc ¿l nomcnci-atrrra .1e ¡lchner:f (1968) os migrnat j_tos 1g
cais poclcrn constar <le: pal.eossoma ¡nf íbol_itico" gnáig,
sicc¡ orr ¿ranulilti-co associ-arlo a neossoma Lerrcosso¡räÈr..
co granitico, granocliorít j.co " qu¿!Ì:tzo-,diorítico orr peg
m¿tõii.c1c.

Drras porqões migrnatizaclas !, ocorï:endo n¿
¡:allfie riorcle ste da ãrea, sä.r f ormadas por materí.a1 conr
posi:o cla f ¿rixas anf iboL icí.cas " alf:ernaclas com orrrras
c1c granodí.orí.to, onde o cl.ínopi:roxônío (rti.opsídí_o) ô o

mâfico Jrri.ucípa1" A$ bandas possuern espcssrrr¿rs vari.ä
rrei.s normal.nrr:ntc al.guns r¡i1.írne!:ros atd <1ecîmcfros (f.g
t:os 5" 6 c 7)" Ilorlavi.a_ o anf ibol. j.to chega pon vôzes a

f orn¿r J.enLc$ com cÍìpesslrras dc atô centt:na$ de mOtros 
^

i\ árca ní.grnatítr'^ca dr, exf 1:emr, nolitô, .jtrr:ro ä cstk.adâ
clc fcrro " ach;ì..se cort¿ìda pol: nunte):osos r¡eios e diqrres
cle pc¡¡rnat:i-to c.on 11 ircçãos noirdestc " L'crn coÌro por af SjL
mas i. :r Í c r c ¡- l. a c ä c s <1c gnaisscs; lcinzi¡3iÈicc¡s.



Foto 4 * Àfloramento de gnaisse bafldado, mostrando
bandas irregulares, sendo o paleossoma,
gnaisse biotÍtico e o neo s s oma granítieo
(Pr'õximo a âmosrra 137, fígura 3).
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FoEo 5 - Dloco de

central
nodiorit

migrnatito composto por umâ faixa
de anfibolito, inËercalarla em gtra
ico (Amostra 103, f igura 3).



I'oto 6 0utro bloco do mesmo mígmatito, mostrando
bandas de anfibolito dentro do granodiorito.

Nos demais migmatitos da ãrea observa-se
un leucossorna granítico fino, por vôzes aplítico, ou
grosseiro, (atã pegmat6ide) e um paleossoma nor¡nalmen
te gnãissíco e menos comumente granuLítico (charnockÍ
fico) (foto 8). As bandas são quase sempre irregula
res, com espessuras varíáveis " podendo em certos pon
tos desaparecer , tornando a aparecer 1-ogo em seguida,
cotn espessuras diferentes.

Muíto freq{lente nâ ärea são as estruturas
dobr¿das dentfo dos migmatitos (foto 9), podendo :êtn

muitos poncos const,ituir estruturas pcígruãticas, com
as bandas granÍticas dobradas e tetorcidas, cortando
as bandas de anfíboLito. Da mèsma forma f req{lentes
são as LenÈes,bolsas ou "buchos" constituídos por anfi
bol ito (foto 7) ou por agregaclos bioríricos. xeno l itol
foram encontrados, principatmenÈe junto a corpos pegna
títícos; são constituídos por rochas chornockÍricas e

gnässícas"

A mígmatizaçäo não se restringe às áreas
as$inaladas no mapa geolðgíco" El.a generaliza-se em

-18-



tôdas as escalas e intensidades,
cíL a deLimítação de liroi.ogias 

"ração dos gnaisses homogôneos cle

to s 
"

Granulítos röseos, alaslcíticos, constítuem
corpos irreguLares ou lenÈiculares de pequenas dimen
sões (1 a 2 hm de diâmetro), ben como intercalações ae
dimensões não representadas em mapâ e que se distri
buem por tôda a área estudada. Acrescente_se tambõm
que estas rochas consÈituem freqllentemente ba.ndas 

"19ras dentro dos gnaisses bandados ou migmaEitos. São
rochas quartzo-feLdspáticas, (quarÈzo e mesopert ita
são os componen.tes principais ) com poucos minerais f er
romagnesianos e orientação diÈacla pelo alongamento d;
grãos de qrrartzo, concordantemente ä aireção regionaL.
Em muiros locais são verdadeiros aplítos, muito seme
Lhantes aos descritos por QtrenseL (1.951.) em seu traba
lho sôbre as rochas charnockíticas da Suâcia. Seus
contâ.tos, são de nodo geral transi_cionais; quando asso
ciados aos gnaisses regionaís, para ôstes graduarn_se
com o aparecirnentc¡ de biori-ta em (luanticlâde crescente
atô írnprirnit å rocha " gnaissífícação característíca"

Observon*se em t6da a ãrea qrre os granuLi
tos ¿laslcíticos sofreran nigmat:'.zaçäo rnais incensa que
o6 típos hiperstänicos " lfa vcr<lade os corpos lenticu
J.ares e as íntercålações denEro dos eharnockitos ,r"¿.-
maís são que porções menos aËí.ngidas pela mígmãtização;
nas äreas vizinhas dðstes núcLeos consêrvadÕs o que se
te¡n säo migmatitos em que o neossorna granítico pârece
ser proveníente da mobilização dos pr6prios grantrlitos
röseos.

0utrö áspecEo infteressante ã o de qrre a es
trutura bandada, encont¡:¿ìda em muiios l.ocais onde os
granuLítos alaskíticos eorrespondenl aos leitos cLaros.

_19_

tornando muito difí
especíalmente a sep3
verdadeiros mígmat i



Foto 7 Lentes
tr iz de

isoorient¡ldas de anf ibolitos
¡regmatito granírico 

"
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tr'oto I



Foto 9 Estrutura dobrada em migmatito cujas fai
xâs escuras são anfibolíticas e as claras
gr anod i or ít icas (Arnostra 103, figura 3).
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p*"u"" ser anÈerior å fornração t{os migmaeitos, não Èen
do sido afetada por ôste fenômeno"

0s híperstËnío granuli.tos ou charnockitos
öcorren em tôdâ a ãrea sob a forma de qorpos LenticuLa
res, alongados na díreção NW-SL; ou de pequenos 

"orOoJtabulares. Os corpos maiores não p.:ssuem cont a to s bem
definidos com as rochas encaixantes; existe quase sem
pre uma zona cle transíção constítuída por intercal]-
ções de gnaísses biotíticos e charnokitos; as "orr""l-trações de biotita nesta zona transicional p"""""* .ol
responder a residuos de nräf icos charnockíticos a".rrl
formados ocorrendo em una zona de contato onde as trg
cas metåssonãticas levaram tarnbËm ä venrrlação neossomá
tica e conseqllente formação de rocha intermediáría e
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gradacional. Os corpos tabulares são poucos e mostran
contatos mais nÍtidos com as rochas vizinhas; não apre
sentam padrão direcional definido, senclo ora concordan
re con â gnaissificação regional, ora d i s c o r d a n t e s , c ol
tando-a segundo as direções principais de f ratrrrament-o-
NE.

Quanto ao tamanho, as rochas charnokíticas
formam pequenos corpos, o maior dê1es at ingindo g krn

de comprimenÈo por: 2 km de largura (Fazenda Tubaca).
Quase sempre evidenciam boa oriehtação, com os mine
rais máficos agrupados e disposLos en lintras paralelas.
A d ireção de gnaissif ícação ó concordante com a d ire
ção dos gnaísse.s regionaÍs, aproximadamente N50ol,l.

Rochas dôste tipo tôm sido descritas em dí
versas regiões do mundo e denominadas $charnockitos"
peLos vários autores que as estuclaram, As car:acteris
ticas apresentadas pelos hiperstônio granulitos de São
Josã do Rio Pardo permitem-nos aplicar-1"hes aquela de
nominação, unra vez que o Èärmo não acarreta ímplica
ções genãtícas. À tlenominação de charnockito , usada
por Holland (1900) (ciração ern parras, l95g) para ro
chas hiperstânicas da região de !ladras o fndia e ampla
flenÈe utilizada por muitos autores, em todo o nrundo,
define uma composição míneralógica, em que o ortopiro
xênio 6 o mãfico caracterfsEico " uma textura granoblás
tica e xenobläsÈica e um aspecto exferno pecuLíar (co
toração com tonalidades cinza esverdeadas ou azulådas).

As rochas charnockÍticas da região dâste
trabalho apresentåmcaracterísticasmineral6gicas e
químícas que nos permiten enquadrá-1as dentro da"série
charnockít ica ", denominação i nt ro<1u z id a tamb6m por
Ilolla¡r<1 e larqamente uÈiI j-zacla na literatura geol6gica.
A "sárie charnockítica" constitui-se de tipos ácidos,
intermediários e básicos,de acôrdo com o couteúdo variã.
veL de sí1ica. Os típos intermecliã::íos f ormarn a maíoria
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das rochas charnoc kít íc as em São Jos6 do Rio pardo. 0s
t ípos bäsicos são normaLment e pequenos corpos tabu 1â
res o inEercalados nos charnock i to s int ermed iãr ío s (fo
tos 1.0 e 11) ou nos gnaisses, Formam tamböm urn pequg
no corpo circular, assocíado a piroxenito, na pårEe
central do mapa geoL6gíco ( Amostra lg0-C - fígura 3).
0s tipos ácidos quase não são encontrados na ãrea e

tendem a confundir-se com os 'rcharnockitos f6lsicostt
de Quensel (1951). São rochas ricas em quarLzo e peI
títa, quase ,sem máficos ou contendo apenâs resÈos de
híperstânio alterado. No campo apresentam gradações
para os tipos intermediários ou para os granuliEos a
laskíticos, sem qualquer delimitação observãve1, Âs
rochas formad as pela intercal ação dos charnockitos in
termediärios, f õ1-sícos e granui-itos alaskÍricos Quen
sel denomina híbridas " t¡ão foi verificada a ocorrân
eía de tipos ultrabásicos, Outro fato not6río ã a ";socåação de charnoekitos e granulítos alaskíticos " rnul
to comum en tôda a regi.ão levantacla" As rochas granu
Ittícas rôseas ocorraem nas bordas clos corpoe charnockí
ti.cos ou neles inferealadas. No ü1timo caso assumem
ãs vôzes aspecto aplítíco e poden formar corpos irregu
Lares e discordanÈes da enca ixant e (fÒ Èo lZ).

Os anfibolitos são rochas relativarnente
abundãntes na região de São .losd do Rio par:do, apare
cendo normaLmente inlercalados nos gnai.sses bandados n

constituindo as bandas mãfic¿s. tr"ormam tambËm corpos
lenticuLares de pequenas dimensões dentro dos migmarí
tos ou dos gnaisses. São roch¿s normalmente grossei
ras, granoblãsticas, não exibindo qualquer orientação
ou xístosidade.

Sob a denominação de c a 1c o - s i I i c á t i c a s es
täo agrupad a s rochas de antecêdenres calcários. piroxe
nitos e granada piroxenitos são os tí,pos petrogrãficos
rnaís comuns. Estas rochas tôm distríbuição resrrita e



Foco 1.0 - Af l.orarnento cle charpockito bãsico. Hã in
tercalações com Èi.po intermedíãrio. Corte
da esrrada que J.eva a cuaxup6 ( Krn 264);ao
sul da cidacle de São Josõ clo Rio parclo (a
nos rrå 111, f i¡¡ura 3)"
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I'oto l1 - Char:nock j.to bäsi.co (escuro), cortando char
noclcito intermed iär ío (mais c laro e ,rol
seí.ro), Not¡tr a convexidacle do contat;
voltíìda pâra o tipo rnais básico " clando a

impressão de qrre ôste estã sendo absorvido
pê1o tipo j.nre"¡:nedi.ãrio (Ämostra l1l, f igu
rn lÌ) "



Fo to 12 Corpo irr eguL ar de granul i Èo r6seo, cor È an
do charnocki Èo intermediãrio intensamenre
diaclasado. Trata-se do mesmo corte de es
trada das fotos 10 e 11.

-aparecem em quatro pequenas lentes no mapa geológico"
A lente no éxÈremo ¡lordeste estã associada a caLcários
metam6rficos, o que sugere sua orígem metassedimentar,
a partir de calcários impuros.

Deve*sê ainda mencionar neste item a gral
de quantidade de diques e veios pegmatíticos observa
dos na ärea. São, na mai-or:ia das vôzes e corpos peque
nos e acham.'se intercalados nos migmatitos e gnaisses.
Todavia, foram encontrados em al.guns pontos (parte cen
tral do mapa) blocos de pegmatito exclusivamenÈe quart
zo-feldspãticos (cristais de atð 20 cm) integrand.o poe
sivelmente longos diques (I a 2 km) de pequena espessu
ra e direção NEj (indicação fotogeol6gica).

Pel.o que foi díto at6 aqui, pode-se cog
cluir que os conEaÈos entre âs l.itologias descritas
são quase sempre gradacionais, não havendo possibilida
de de traçar-se limite exato ou aproximado entre tipos
de rocha confinanEes. Tal fato trouxe grandes difícu1-

-25-
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dades para elaboração do mapa geol69ico, forçando a re
presentação das f.itologias atrav6s de uma simbologia
transicional. Constituem exceção ss lences caLco-sili
cáticas e alguns corpos tabulares de charnocki t o s bási
cos. Nos demais casos, o que se tem 6 a passagem de
um tipo f.itológico para outro pelo enriquecimento ou

empobrecimenÈo em deterninados minerais (charnockítos
para gnaisses ou granul.ítos r óseo s pará gnaisses), por
uma nodificação gtadativa na estrutura (gnaisses homo

gôneos para gnaisses banclados) o.u por intercalações dos
dois tipos de rochas conf inanÈes. O ú1timo caso ã ve
ríficado nas bordas dos corpos de charnockitos interme
díñrios quando .em conÈato com gnaísses ou migmatitos,

Dados geocrono 1ógico s

Algumas amostras da área de São Jos6 do
Rio Pardo foram encaminhadas para datação geocronol.6gi
ca. Eferuaram-se cínco anã1Àses com resulEados concor
dantes , na ordem de 600 milhões de anos.

Daqueles resuLtados, quatro foram obtidos
no Centro de Geocronologia da Universidade de São pau

Lo pelo método Dotãssio-argônio (K/Ar) em anfibó1ios.
0 quínto resultado prov6m de rocha totaL, trabal.hada
pelo nrótodo rubÍdio-estrôncio (Rb/Sr ) no cenrre Belge
de GèochronoLogie.

Trôs resuLtados K/Ar referem-se a amosËras
de anf ibol.itos. Dr¡as clelas (6 e 70) são rochas asso
ciadas ãs calco-siLicát ícas do extremo nordeste da

ãr:ea; a terceira amostra (137 ) corresponde a faixa an

fíbot ítica de rocha migmatítica de leucossoma granÍti
co ocorrenclo na parÈe sul da ãrea esttrdada. A amostra
restantê (24) representa pequeno corpo <1e hiperstônio
granulito básíco e localiza-se na par¡e cenÈral
área (f igura 3),

da
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A idade Rb/Sr fói obrida em granulito r ó s e o , a I a s k í t i c o ,
e'ömposto esseneialrnente de mesopertita, quârtzo, micro
cLínio e ol.igoclásio: amostra 53.

Os dados apresentados estão resumídos nâ
Tabela 1. A idade radiorn6trica média de 600 m.a. cor
responde ã formação do cinturão orogenótico faraíUa,al
finído por Cordani et al. (1968 a e b). pode-se clepre
ender do mapa apresentado por ôstes atrtores que a área
de São .Iosö do Rio pardo está situada aproximadamente
na convergôncia do cinturão orogenético paraíba com o
cinturão orogen6t ico Brasília.

0s rêsultados aqui obtidos e anaLisados em
conjunto com as observações geo16gícas e petrográfícas
nos permitem cleduzir que a idade de 600 m.aô correspon
de å fase de íntonsa mígmatização que afetou a região,
prnvocando fenômenos de metassomatismoo deformações e
recristalizações en rochas pr6*existentes (hiperstênio
granul.ítos, por exenrplo), Maiorcs comenEãrios e dis
cussões sôbre a evolução geo169ica da região de Sã;
Josö do Rio pardo serão apresenÈados nos capÍtulos fi
nais dôste trabalho.
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No pr:esente capítulo abordån-se aspectos
rn i n + r: a I d g i c o s , texturais e da composição química dos
Li.pù$ petrogräficos que ocorrem na ãrea estudada,carac
tiìr:i.u ando os pr:inci.pais minerais e fornecendo valores
¡nr¡cì*is e normati.vos das rochas mais representacivas.

TTI - I'lTNERALOGIA D PETROCRAl¡TÂ

i. "- Gnaisses homo

Os gnaisses homogênèos apresentafiì uma com

i.r,,:rr ì.çä,r minei:et1õ¡¡ica re lal ivar¡rent e s irnp le s, embora côr
c. rì il e vinte ni.rrerais di.f erentes sejam encontrådos nos
,:ì:i."., r,:z'so s tipos petrogrãficôs" Quartzo e feldspatos
läo c,s c o n s l i. t tr i. lì t e s J:re<1 oninantes, perf azenclo 50 po:.
r:rr:ìn¡ì{J {., tt m;ris ern v()lurne das amosttas, Segtrem-"se em im
irr,i:'itìância ¿r bi.otjta, a hornb L end a e o rJiopsíclio (Tabe
1¿ ll.).

l. ,-!. ". lfineralogi.a

Qtlârtzo

eneos
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üom unä oL¡ ouIr{Ì exceção, o quarLzo es tä
p¡:ß5¿:nte ern todos os ti.pos petrogrãficos incluÍdos no

¡¡r:npo dos ¡¡nai.sses hornogâneos, Seus gr:ãos medem em m6

¡l j,¡ 2 urm e apresentäm- se l¡astante j.urbrica<ìos e muitas
'¡ä:as al.on,gaclos paraLel.amente à gnaissificação. Quase
¡i{rlnpï{l ex ibem si.nais rle rlcfornração, crom ex t inç ão on<ìu
.{:rni:e, f tatur¿Ìnìsnto e postcrior recristalízação, englo
ir;tndo espor:ãdicamente cristais de p 1 a g i. o c I ã s i o , b i o t i e a o

:,; j.rcão cìu mesmo quartzo, O quartzo parec e reagir pron
!.ríl,mentc aos etei.tos clo mef anìo):f ismo, pois seus cris
'i:ni.s, pi:oclutos de recri.stalização reunindo in<iivíctuos



-3 0-

menores " são em geral maiores que Òs indivíduos de
outras espócies metam6rficas ( F o t om i c r o g r a f i a 1) .

Feldspatos potãss íco e pertita

Feldspato poEássico está pr e sente em pe
quena quantidade em quase todos os gnaisses. O micro
c1Ínío, com geminação en grade bem pronunciada em .I
guns tipos e incipiente em outros ã a forma predominan
te. O hãbiro nais comum 6 o intersticial associado a
qrrârtzo e pLagioclásío (Irotomicrografia 2). Iaz parte
tamb6m das antipertitas e dos í n t e r c r e s c im e n t o s perEí
ticos.

InÈercrescimentos pert Íticos aparecem em
grande nrimero de rochas gnáissicas en quantidãdes va
riãveis e perfazenclo em muitas clelas rnais de 502 em vo
lumc. 0s maiores grãos de pertita medem em m6dia 2 m;
e a quantidade rle albita prcsenLe pode perfazer nais
da metade do indivíduo hospecleiro (mesopertita). A. al
bita assume formas variaclas <lentro clo f e1<ìspalo poEás
sico: gotícul-as arredondaclas, fios orientados segunclo
010 ou eixo cristaLo¡rãfico c, ou não orientados; a-s

vâzes as gotícu1as são tão peqrrenas que iustíficam o
none criptopertita. Ilviclôncias de cleformação são co
muns em grãos de pertí.ta que nosLram com freq{lôncía ex
tinção ondulânte e microclin i,zação nas bordas (Fotomi
crograf ia 3).

Ptagioclãsio e antipr:rrita

P1agi.oclásio s6dico, corn Leor de anortita
variando entre 2O e 342, isfo á, de oli¡¡oclásio a ande
sina sõdica, ó mineral comrrm â bôdas as rochas enqua
dra<las nesle título; em rnuitas amosLras totâliza nlais
d.e 507. da composição global " Àpresenta-se conumente
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sem geninâção em grãos xenom6rficos eqüidimensíonais,
1írnpidos, meclindo apt'oxi.mad;rnente 2 mm de diâmetro. 0s
grãos gerninaclos seguen a lei cla albi ta mais f req{Jen
remente, c <1o periclíneo, em ;rJ.gtrns casos. 0s cris
tais de plagioclásio podem exibir clef ornação,eviclencia
da pela geminação albi.ta recurvacla, extinção ondulante
e fTaturanento conl n i c r o - g r anu 1 a ç ã o clos inclivíduos. Se

ricitao carbonatos e epïdoto são proclutos de altcração
do pla¡¡iocläsi.o, presentes eÌn qlrase tôdas as 1âminas
estLld¿ìdas " Ao qu€ì tuclo indica resulLam de um segundo
metanìorf isrno, de czLrãter mais brando, i.mnosEo a ôste
m¿rterial. e que oroduziu ef eítr¡s como cataclase, defor
nração e recristalizaçäo. fncLusões dc apâtita, zircão,
hornblencla e bíotita poelem aparecer nos plagioclãsios
de a1-gurnas variedacles petr:ogrãf icas,

À deîristura ir L ag ioc 1ã s i ó- f e 1d sp ato potás
sir:o eslá presento ¡:¿rnt¡ðrn sob ¿r f oruLa de antipertita,
onde o plagioctãsi o ð o hospecleilo do feldspato poLã..s.

sico. Iìste comumente d or:toclisio e al.¡iumas vðzes mi
eroclïni.o con su¿r gemi.nação c å r: a c t e r î s t i c â . As quanti
dades cle f el.dspato potãssico sãc, peq,renas e nunca atin
gem 102 do volunrc clo 11r'ão lìospudciro c os pequenos cris
tais i.ncl.usos aprcsentam f or¡nas g.:ondtri"o", c.om seg
ções rei:angu1¿;r:e s c¡ a maior cli-mensãc¡ orientada parale-
lamente ao pl.;rrìo 010; hâ casos porõn em que o ortocLá
si.o ¿ssuine formas si.nuôsas, preenchbnclo fratuïas do
plagiocläsio e ¿l i sponclo-.se de manei.ra irregrrlar dentro
dôste "

Um aspecto iuteres$ante observado nas an
ti¡rertitas, refore-se ã oc,rrrôncia cle inclusões de
cristai.s de apatì.ta idi.ornijrf i.ca prismática ou xenom6r
fica, dentro do feldspato potãssico. Na amostrâ 85
estão presentes cm quase Èo<los os cristais <1e ortoclã
sio (Iotonicrografia 4) " Unra explicaçäo possÍvel para
o fato seria a se¡¡tti.nte: o f el.dspato potássico ao se
clemi sturar c¡:escorii.r en¡ilobanclo as linclusães, por ."



['otomicrogr af ia 1 - Grão s de quar t zo imbricados,
um tân.to a'Iongados e deformados, juirto a pla
gioclãsio e biotita. Gnaí.sse homogôneo.Arnos
tra 84, Nicois semi*cruzados, X 30.
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i'otomicrogr afía 2 - MicroclÍnio com hãbito ín
tersti.cial , rodeado por pLagioclãsio em gnais
se holr<lgôneo " AmôsEra 68. Nicoi.s cruzados.
x 7^5 

"



Potomicrograf ia 3 - Grão
croc L ini zado. Gnaisse
188. Nicois cruzados.
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de pertita em parte mi
honogêneo. Amo s tra
x 75.

Fotomicrografía 4 - Antipertíta com inclusoes
de prismas de apa!íta idiomórfícos dentro
do feldspato potássico. Gnaisse homogêneo.
Amostra 85. Nieois cruzados, X 180.
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contrar nos seus contatos uma superfície favorãvel ao
seu desenvolvimento. Crístais de zircão, hornblenda e

opacos podem aparecer algumas vôzes em lugar da apati
ta.

Merece renção, ainda denÈro dâste item o

in ter cr e sc imenE o entre plagioclásio e quartzo, a mirme
quita, presente em pequenas quantidades em algumas ro
chas esÈudadas. Aparece em grãos suLrrnilimótricos, in
tersticiais, ou em grãos maiores, com o plagioclãsio
muitas vôzes geminado segundo a lei da albica e o

qu¿ìrtzo assumindo forrnas verrniculares, características
dôste intercre sc imento.

Biotita e hornbLenda

A biotita õ um componenÈe encontrado em

todos os gnaisses em quanÈidades variáveis que atingem
aEé L77" em volume das rochas. Apresenta-se em grãos
que medem côrca de 1 nm de conprimento, com largura
ben inferior a esta dirnensão; são portanto, grãos bem

alongados e orientados paralelarnente à gnaissificação
das rochas.

0 mineral exibe um forte pleocroismo que
pode ser expresso pela f6rnula: X = amarelo < \ = Z =

pardo avermelhado escuro. O ängulo 2V* fica muito pró
ximo de 0o. Àlgumas vêzes resuLta da al ceração de
outros minerais cono hornblenda e diopsí<tio. por outro
Lado, a1 Èera-se freq{lentemente em uma variedade de côr
verde e birrefringância mais baixa ou à clorita verde
c omum .

Hotnb l end a aparece
em alguns gnaisses, associada ã

dio. Apresenta granulação qtre

mm e os grãos prismãticos estão

em pequenas quantidades
biotiÈa ou ao diopsí

varia enÈre 0,5 e 2,0
or íentados paralelamen
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te a gnaissificação. O pLeocroísmo dâste mineral á in
tenso e caracÈerístico dos cipos mais comuns, podendo
ser indicado como segue: X = verde amarelarlo,y = verde
e Z = verde azulado escuro. O ângulo de extinção Z Âc
mede aproxi¡nadamente l7o e seu 2V* está ao redor de 65?

¡ll6m de ser mineral primário do netâmor
fismo, a hornblenda aparece tamb6m como resuLtado de
aLteração do diopsídio. Sua própria alteração produz
biotíÈa, clorita e opaco s.

Clinopiroxônio

Cl'inopiroxônío estã presente em pequenas
quantidaáes nos tipos granodiorítícos e dioríticos.
Constitui grãos xenornórficos cle contornos irregulares
com diârnetro mõdio de l mm e levemente plecróicos; X =
incolor, e y = Z = verde pátiao. Ifostra, ãs vâzes
uma IameLação muito fina e está constantenente altera
do e¡n hornblenda verd e c1ara, biot ita, opaco s , epÍdoto
e tiranita ou em anfibólio fibroso ( F o t om i c r o g r a f i a 5).
Apresenta as seguintes propr i ed ad e s áptieas z ZAc =
. -o42- , Nz = L,722 u Nx = r,696, 2v, = 590 o Que se¡¡rrndo
Hess (1949) indica os târmos saLita e ferrosaliÈa da
sár ie diops íd io*hedenbergita.

0utros minerais

Comp 1e t and o a mineralogia
mogôneos arrolam-se aincla os minerais:
opaco s , epídoto, al. lanita.

Âpatitâ está presente em tôdas as rochas
em quantidades que aCingem at6 lT" em volume,constituin
do crista j.s xenom6rficos que chegam a med ir I rnm de
diâmetro. Associa-se comumenre a opacos e biocita ou
aparece como inclusão nos diversos mincrais.

dos gnaísses ho

åpat í ta , zírcão,
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Os opacos são representados por magnetita
e ilmenita e o zircão åparece sempre em pequenos crís
tais (0,1 mm em m6¿ia) com formas arredondadas (Iotomi
crografia 6); mesmo os cristais prismáticos têm as ex

tremidades bem arredondadas.

Dpídoto comum, verde claro, 6 constituin
te de alguns ripos e resulÈa quase sempre de alteração
de diopsídio, hornblenda ou ptagioclãsio. Alguns
grãos de ållanita foram encontrados associados à ¡io
tit.a ou isolaclos; É pleocr6icâ com côres que varíam de

pardo amarelado a pardo avermelhado e um ou outro cris
tâ1 apresenta-se zonâdo.

Acessdrio relativanrente raro ã aincla a ti
tanita, em grãos xenomórficos. clorita, carbonato , se

r ic ita, museoviEa e prehniÈa são todos produtos de a1

teração de diopsí<tio, plaeioclási.o, biotita e hornblen
da, principalmente.

1.2 - PetrÕgraf ia

Os gnaisses homogêneos são rochas leuco
cráticas cujas côres variam de cinza claro a rosa. A

estrutura gnaissica 6 definida pelos máficos,agrupados
e orientados sub-paralelamente em linhas descontÍnuas.
A texÈura 6 do tipo granoblástica ou granolepidoblásti
ca, com a maioria dos conscituintes xenoblásticos ( Fo

Èomicrografía 7); a Eexturâ porfirobLástica estã pre
sente às vôzes. Em quase tôdas as amostras escudadas
há evi<1ôncias de milonitização, com posLerior recrista
lização; estas evidências são indicadas por deformações,
fraturamentos e microgranulação dos grãos de quartzo e

f eldspato, prineipalmente.

A Tabela 2 apr e sent a anã1i s e s moclais de

diversas amostras de ¡¡naísses honogôneos, permitindo
a¡;rupá-1os em vári.os tipos, clesde graníticos atã diorí'



Quartzo
Feldspato
potássico
Pertitå
Ptagioclásio
Ancipertita
Mírmequita
Hornb lenda
Biotita
Clinopiroxênio
0pacos
ApaEiEa
zír cão
TitaniEa
clorita
Epidoto
Àllanita
Carbonato
Sericit.a
Muscovita

B4

54 ,3

1,8

88 ,66

42 ,6 39 ,t+

0,4 L,2

30,4
o)
Pr
0r1
,:t

0,2
0 r1

o:

Anãlises modais dos gnaisses homogËneos

65 s7 68 2LL 1.88 22 36 63 227

38,5 35,7 27 ,5 27 ,5 23,1 22,8 22,3 20,9 L4 ,3

31 ,6 4B ,7
tt ,_u t: n

9,3
pr 3,5
0,1 0,5
0,1 0,1
o:t o:t

4,7

2"0
42,0

2 ,5
, ,_,

o:o

t"4
o,-u

pr
1,0
0 r3
o:o

r,2
2r 

"4
,, ,_,

3,8
118

u ,_t

1,6
o:u

o ,2

TABELA 2

1,9 6,2 2,0 13,4 5,s 3,3 - 3,1 1,5 - B;9

(pr = presente)

28,0
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0,5
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ticos, utiLizando-se "mutatis mutandi", a nomenclatura
propo s ta por streckeisen (1967) para as rochas Ígneas.
os tipos graníticos e granodiorÍtícos predorninam, te!
do os primeiros quartzo e pertita corno componentes prin
cípais e os úl timos quar t zo e plagioclásio ( t ermo oli
goclãsio-anclesina), Há tamb6m variedades muito ricas
em quartzo (ano s tra 84, Tabela 2), que se

classif icar cono quartzilos feldspáticos, Os tipos
p o r f i r o b 1á s t i c o s representados no mapa geol6gico r trâ

classificação aqui adotada, corr.esponcleriam a típos de

composição adanelÍtica, sendo os porfiroblastos
feldspato potãssico centim6tricos; tai.s porf iroblastos
são muitas vôze.s p o i q u i I o b 1á s t i c o s , incluindo cri.stais
de bioti.ta. Conscituenì bons exemplos de l!augen" gnaís
ses.

Dâs amostras constantes da T;rbe1a 2, qua

tro foram analísadas qulmicamente; são elas a 55,
gnaisse monzo-d ior ít i co a 22,7, gnaisse diorírico, 188,
gnaisse granÍtico e 200, gnaisse síeníEico ou monzoní

tico (Figura 3). As a¡rãlises quÍmicas, juntamente com

as normas c.f ,P.W. e números cle Niggli são apresentâ
das na Tabela 3. o cá1cu1o da norma seguc a seq{Jôncia

normal para rochas í¡1,reas de acôrclo com a i nd icação de

Eskola (L952), e¡ que ô1e sugere modificações sõ'mente

para rochas portadoras de granada.

Os resultados indicaclos na Tabela 3 rnos

trâm que realmente a amostra 188 tem a com¡osição ânro

ximada de um granito, ao Þasso que as âmostras 200 '
227 e 55 corresponclenr respeetívamente à conrposição de

sienito, gr anod ior i to e monzo-d ior ito, emb or a âPresen
tem porcentagem um pouco elevadas cìe A1" 

ZO 3, As impli
cações genóticas destas obserrtaqões serão discuÈidas
no capítulo da petrogôrrese.

poderiam

de



norÍcas moleculares de quacro amostras de gnaisses homogâneos
Vå.lotes de Niggli Norma

227 188 200 55 2?7 188 zoa 55
si 354 342 2L6 160 ez 26,34 30,42 4,L4
qz L26 126 -8. -24 0r 5,56 23,35 43,37 27 ,24
a1 44,3 39,2 35,7 31,8 Ab 5r,35 29,34 34,06 36,15
fm 8,8 24,O 27 ,2 31,8 An 11,95 7 ,79 5,2A Lj ,24
c 15,2 8,Z 7 "5 15,5 Di r,97 - 3 ,46 5 ,L6
alk 3L,7 28,6 30,6 20,8 Hy 1,70 1,83 1,30 1,10
k 0,1 o,4 0"5 0,8 01 _ 2,78
ng 0,8 0,2 0,2 0,3 Cc - 0,61

' 11 0,61 1,06 0,15 t,31
t"iÊ - 4,4t 7,t9 7,89
AP - 0,34
Hm 0,32

I

\o
I

TABEI,A 3

22Ì - CrLaís se díoritíco.
188 - Gnai s se gran ít ic o .

200 - Gnaisse sienítico ou monzonícico.
55 - Gnaisse monzo-diorítico.

Anãtrises químieas, valores de Niggli e

r88 200 55

70,t2 60,62 54,34
0,60 0,I0 c,76

L3,66 16,55 18,36
3,I2 5,29 5"38
1,89 2,27 4,L5
0,08 0,10 0,18
0,67 1_,r1 2 

"09
i,56 1,95 4,95
? ¿< 4-01 t. .'^

3,95 7,32 4,64
0,54 0,30 0,49
o ,20 0 ,23 0 ,19
0 ,03 0 ,06 0 ,23

99,87 99,97 t00,06

2,67 2,65 2"76

Au]osLras:

227

sio- 7) L^z '-, -
'r;-cz 0 

' 
33

A12O3 15 
'39

F"2o3 0,08
FeO 0,L4
MnO A,2I
!íg 0 L ,02
CaO 2,90
NarO 6,08
K20 0,96

+Hzo o '36

"zo o,o2
PzO5 0,03
ToÊal 99,98

Pâso
espeeifico

Anal ís ta: Raphael Hypo I ito - DÞÍp-Ic
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EsEas rochas estão descritas separadanen
Èe por apresentarem uma mineralogia algo diferente das
demais, dada a presença da granada, cordierita e sil
limanira, variações nos Èeôres de anortita dos ptrgil-
c1ãsios e maiores quanÈi.dades de quartzo e biotita.

1¡az-se referôncía apenas aos minerais que
apresentam características diversas das descrítâs anÈe
riormente

2.1 - Mineralogia

Gr an ad a

Este mineral está presente em todos os
tipos kínzígÍticos em quantidades variáveis desde 0,12r
até 16 ,4% ('IabeIa 6). Seus cristais rosados medem em

mõdia 2 mm de díâmetro e muítas vôzes constituem porfi
roblastos.

A granada apresenta-se idiom6rfica, t"l
dendo às vâzes ao xeflomorf ismo , com intensa fraturação.
Uma texÈura poiquiloblãstica escá q ase sempre prêsente,
sendo quartzo , biotita e opacos (magnet ita) as inclu
sões manis comuns ([oronicrograf ia 8 ) . Âssoc ia-se à

biotita e percebe-se que ao cristal. ízar-se empurrou e

deformou as placas de biotita à sua volta,

A granada pode estar alterada em biotita
verde, clorita, epídoto ou opacos, sendo a alteração
um aspecto comum a todos os demais minerais destas ro
chas.

Na Tabela 4 estão relacionadas as proprie
dades físícas de algumas granadas estu<ladas. São elas
indice de refração (n), pôso específico (n) e parâme
iro da cela unitária (a,r),

-40.:



TABBLA 4 - Propriedades físicas
dos kinzigíros de São
Pardo

n 1,791 1,803 1,803 1,803
D 3,996 4,048 4,016 4,054
a,, (8) 1"r ,52 Ll ,52 t1 ,50 Lt ,52

83

Estes valores projetados nos d iagramas de
Srirarnadas (I957), que correlaci.onam índice de refra
ção e parâmetros da cela unitáría com a composição quí
mica das granadas, nos indicam tôrmos f ormaclos por al
mandina (602 ap_roximadamente) e piropo, com pequenas
quantídades das "mo1óculast' de espessartitâ, grossulá
ria e andradita.

para confirmar âstes dados as amosÈras g3

e 58 foram analisadas e os resultados são apresentados
na Tabela 5, junÈamente cont as f6rmulas químicas na ba
se de 24 átomos de oxigônio; a razão R02 , R203: R0 se
aproxima bastante do valor te6rico. podemos ver pela
tabela que realmentc os tôrmos almandina e píropo pe!
fazem juntos mais de 907" das "¡nol6culas" presentes.

SilLimanita e cord ier i ta

58 56

-4t-
das gr anad a s
Josã do Rio

4o r54

L ,7 95 I ,803
4,031 4,013

11,50 11,51

163

ûstes dois minera i s foram encon tr ad o s em

urn rinieo afloramento de hinzigíto, represenÈado pela
amosEra 58. A sillimanita exibe hãbíto prismático tí
pico, com prismas orienEados subparalelantente, boa c1i
vagem 010, eLongação positiva, 2VZ = 20o apr ox imad amen
Èe. Pode aparecer tamb6m formando a¡lregados de pequg
nos cristais. ALguns são f iL¡rosos e consLituern a vå
riedade fibrolita; altera-se enì sericita ou muscovita,

A cordierita aparece em grãos xenomórfi
cos confundíveis corn quartzo ou feldspato e distingui.
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Anãlises químicas e f6rmulas químicas
anal isadas (na base de 24 ãtomos

83 58

si02 37 ..64 35'73

Ti02 0r4r 0,55

41203 2L '3r 2t 
'93

F.203 3,45 2,69

I¡eO 26,1.4 29,23

l4n0 0,53 0,80

MgO 8,90 8,30

CaO r,43 0,69

Na?O 0,()ó O,07

KzO 0 03 tl ,05

Toral 99 "90 100,04
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duas granadas
oxigênio)

83 58

5,843 5 
"624

0 ,1 5 7 O ,37 6

3,739 3,688

0 ,4 10 0 ,321

0,046 0,066

2,069 1,966

3,383 3,837

0.065 O,LO4

o,242 0,113

n,:to o,:n,

6,000 6,000

4 ,195 4 ,07 s

5 ,7 69 6 ,Q29

molecular

58,6 67 ,7

35,4 3? "1

4,L 2,6

1,5 0,9

| ,4 r,7

de

de

o0,
A1

ll.T

+?
lì,, (-)- Fe -

/-J

1i

Ifg

_. 2+te

In
RO

Ca

Na

K
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da dôstes pela presença da geminação, halos pleocr6i
cos ao redor de incLusães de z ircão e a1t eração cårac
terística em pinita. Pode âpresentar-se às vâzes em

íntercr e sc ímento s com quartzo, semelhantes a mi rmequ i
tas.

Outtos míner:ais

Entre os demais minerais devemos fazet
nrenção â tiotita que apresenta um pleocroismo mais in
tenso que nos gnaisses comuns enì tons vermelhos sendo
X = amarelo alaranjado e y È Z = pardo averneLhado in
t.enso; uma varieclade vercle a ela se associa, sendo tam
bãm pleocr6ica com X = verde pätiao eZ=y = verde
claro e 2V., próximo de 0o; esta biotí ta verde mrritasX
vôzes resulta cle alteração da granacla ou prov6m da pró
pria biotita parda, seûdô provävelmente um târmo inter
med iár io entre esta e.a.,ólotlta.

0 p1aþioc1.ásio ó audesina sõdica com teo
res de anortita variando entre 30 e 44l" " Ancípertita
está presente em pequenas qu¿ntidacles em algumas ro
chas da mesma forma que o feldspato potássico (ortoclá
sio). (Fo tomi crograf ia 9.)

O opaco predominante ô magrretita, sendo
encontrado tamb6m o espin6lio verde en alguns câsos,
Zircão e apaLita estão prescntes cm quase todos os
gnaisses estudados, juntamenre com clorita sericíta e

epídoto que são produtos cle alteração" 0 rutilo apare
ce en umâ única amostra em p)aisnras isolados ou sob a

forma de agulhas incluidas na l¡iot j,ta.

2.2 - Petrop,raÍía

os gnaisses homogôneos granatïferos são
rochas de coloração cinza escura, granulação méd ia ctg



Fotomicrografia 5 - Diopsídio alterado em horn
blenda- e opacos junto a titaniÈa resultante
da al t eração de opacos (ilmenita). Gnaisse
homogôneo" ll,mostra 150. Nicois descruzados.
y,75.
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Fotomi. ci:ograf ia 6 -
nos arr:edondaclos,
mai-s gräos são de

neo. Àmost-ra 84.
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Cr¡'-stal de zircão de contor
incluso ent quarLzol os de
bioríta. Gnaisse homogâ

Nicois descruzados. X 75.



Fotomicrograf.ía 7 - Textura granolepicloblãstica
muilo.comLlm nos gnaisses homogôneos; vô-se
grãos de biotí.ta orientada, junto a q\tatEzo ,

plagioclãsio e pertita. Ärno s tr a 57. Nicois
semi-cruzados " X 30.
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Fotomícrografia I - Grãos de gr:anacla fraturados,
cn¡llobanclo qu¿rrìLzo ê biotita. I(inzigíto. A
mostra 40, Nicois descruza<los. X 30.
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2 mm, estrutura gnáíssica, exibindo a-s vêzes uma venu
1ação quartzo-feLdspátíca, pouco nítida e mostrando
textura granob).ástica ou p o r f i r o b I á s t i c a . Neste ú1ti
mo caso as granadas constituem porfiroblastos. Há

evidôncias de urna milonitização incipiente que provo
cou fraturamenEos e deformações em quase todos os mine
rais e facilitou os processos de alteração,

A.s análises modais de dez amÒst.ras são
apresentadas na îabela 6. Pode-.se observar que as
quanËidades de quârt.zo presentes são serpre elevadas
em tôdas as amostras , sendo supetior a 7 O'/" no exernplar
145 que pode ser clenominado quartzito grana!ífero. De

modo geral, os tipos petrográficos são muito semelhan
tes. Ocorrern encaixados denEro dos gnaisses comuns,
ã exceção da amostra 93 que está associa<ìa a nigmatí
tos e cor po s pegmatÍiicos 

"

A clenominação kinzigitos para estas ro
chas está sendo empregada de acôrdo com a definição da
da por If ehnert (1968), que caracteriza rochas semethan
Ees em regiões migmatizadas c1a Alemanha (Kingig). por

outro Lado, Parras (1958), em seu trâbalho sôbre os
c harnocki to s do srrdoeste da Finlândia, prefere denomí
nar os gnaisses con granada associados, lutogeritos, a

tríbuindo-lhes uma origem metassedimenÈar, a pârtir de
seclimentos argilosos (lutitos), sem a intervenção de
processos metassornáticos. Embora neste trabaLho, cog
corde-se com a origem metasseclimentar, foi dada pre
ferôncia ao têrmo kinzigito devido à associação gen6ti
ca" embora râra, corn târmos mais ricos em I'lg, Fe e Al
(l-evando à paragänese com corclierita-silLimanita-espi-
nélío) e pelo fato de ocorrer em área, pelo menos em

parte, migmatizada. Da ¿nálise rnodal- apresentada nâ

Tabela 6 conclui-se que a ânostra 5B ä a que míneralo-
gicamente, melhor corresponde â- aefiníção de Mehnert
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FeldspaÈo
poi'ássico
PertiËa
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Sericita
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Rutilo
¡,sPrne¡1o

83
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1 ,6
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TÁBE1,A ó - Aná1ises rnodais dos kinzigitos
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8 ,8 r0,7 tl ,2 8,9 8 ,9 16 ,4

L0,2
I,6

0,9 0,8 1,0
,,-o 

- - - . 
o]o

3,6 0,l 1,0 c,7 0,6 0,4
- c,1

': _ 
o_' 

': 
o:r 

':
pr

(or = presente)

2L

30,1

r,0
?6 ,7
,a r

0,6
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(1968), por ser porradora, a16m da franada, da sillirna
nita, cord ierita e espinó1io.

Na Tabela 7 apresentamos a aná1ise quíni
ca da âmostra 83, juntamente com a norma Clptr1lrmodifica
da por sugestão de Eskola (1952) para rochas granuLíti
cas ou associaclas e os valores de Niggli. Da mesma Ta
bela constam tamb6m a análise química de um grana¿r-"*
díerita granulito, fornecida por Eskola (1952 ) e a ¡n6
día de 6 análises de kinzigitos apresentados
Simonen, 1953, muito semelhantes ã rocha de São
do Rio Pard o.

Gnaisses Bandados (Miematítos)

Lstas rochas apresentam uma mineralogia
bastaTrte senel.bante àr¡uela dos gnaisses de estrutura
hornogênea, constituinclo os å.spectos texturais e estru
turais as diferenças mais marcant e s entre os dois ti
pós.

Na descrição
tam-se apenas os aspectos
rais presentes.

1. Mineralogia

Quartzo 6 constítuince comum a quase tô
das as amostrâs estudaclas (Tatrela .B). Tambõm aqui â
presenta-se em grãos bern imbricados, alongados e orien
tados, constituídos pela recristalização de diversas
partes assoc iadas, Uma microgranulação nas bordas dos
grãos maiores, pocle ser observada em diversas amostras,
evidenciando a ação acentuada de esforços. O quârtzo

Quartzo e Feldspatos

Por
Jo só

sumarr.a que se segue ressaL
rnais i.mportantes dos mine



Aná1ise

si02
1íO 

2
41203

Ftzo3
FeO

Mn0

CaO

NaZ0

Kzo
+

Hzo

H za-
P^0,¿)
Total

Pêso
específico

quÍmica " núineros de

83 (*) A

57,45 59,5
0,80 0,2

15 ,58 L6 ,9
4,3L 3,3
8,70 9,9
o,zL 0,2
4,14 4,2
t \1 1 0

2,64 L,4
3,02 I,8
0,40

n?
0, 16

TABELA 7

Niggli e norma molecul.ar de granada gnaisse (Kinzigito)
Valores de Niggli Norna

B

59,64
0,75

L7 ,42
) L')

5 ,84
0 ,13
3 

"82
t,82
I ,98

) t1.

o , oo

99',4L

('*) Analista: Raphael Hypoli to - Ðlfp-IG

83 
83

si L73 Qz 13,26
qz. 2L 0r L7,79
al 27 ,6 Ab 22,0L
fm 50,7 An 12,79
c 8,3 ca 14 ,84
alk 13 ,3 Hy LL,64
k 0,4 Mr 6,26
mg 0,4 Ru 0,80

83 - Gnaisse kinzigítíco de São Josá do
Rio Pardo

A - Granada-eordieríta granulito de La
p1and, Finlândia. (Eskola ,L952). -

B - Ifãdia de 6 kinzigiros(Simonen,l953).99,98 99,9

, a(

II
(À.
,(.o
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âpresenta-se tanbém como inclusão nos plagioclásio, an
fib6lios e piroxônios.

0 feld spato potãs s ico que oco rr e nestas
rochas ã o microclínio, estando o ortoclãsio presente
em alguns poucos tipos. lf edidas da triclinicidade 1e

vadas a efeico em duas amostras de microclínio de acôr
do com a f6rmula de Goldsmith e Laves (I954) fornece
ram: A = 12,5 (df:f ,lf jf ) e revelaram os seguintes
val.ores i O 167 e 0,79 que indicam triclinicidade eLeva
da. O hábíto do microclínio 6 comumenLe intersricial
e a geminação em gracle aparece mais ou menos nitidamen
te em tôdas as âmostras portadoras do mineraL.

A pertíta presenEe em algumas 1âminas 6

do tipo micropertita em fíos ("hair perthite") ou gorí
culas e1ípticas e consÈiÈui cristais muítas vôzes ceg
tim6¡ricos " 0s grãos são xenomorfos com extínção ondu

lante e a albita presenÈe pode ocupar atí 507" do hospe
deiro (mesopertita).

o p1.agioc1ãsio é consrituinte de tôdas as

amosÈras estudadas e sua composição varia desde Ar20
. Ar3Z pata as bandas claras e de AnrO até An40 para
as bandas escuras, anfibolíticas. A variação dos teg
res de anorÈiEa nos plagíoclásios de uma rnesma 1âmina,
pode set int erpre tada tanto pe 1a exisÈência de mais de

uma geração de plagioclásios, como pela possÍvel dife
renciação metamõrfíca em acamamento crÍptico. Os p11
giocLásios aprescnt.ârn-se cm cristais 1ímpidos quase
sern geminação; esta quando presente 6 do tipo aLbita
ou periclíneo e poucas vêzes Carlsbad, estando frequen
temente recurvadas, indieando a ação de esforços. Mui

tos grãos mostram inclusões de quartzo, horublenda,opa
cos e apatita ou podem estar saussuritizados. A pre
sença de incl.usões pocle ser indicaciva de um crescimen
to posterior ao dos minerais incl.usos ou de uma recris
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taLízação ap6s cataclase ou milonitização, nuito cornum

em todos ôstes tipos de rochas.

Os intercrescimentos antipertíticos deve¡n

também ser mencionados pois eslão presentes na maioría
dos migmatitos e se caracterizarn pela pequenâ quantida
de de feld spato potássico dentro do plagioclãsio. As

formas e orienrações do feldspato potássico denEro do

hospedeiro são varíadas: i<1 iorn6rf ica com secções aPrg

ximadamente reEangulâres, xenom6rfica em gotícuLas oLr

fios , orientadâs ao longo de trma cl ivagem, da gemina

ção albica ou das duas cl ivagens quando assume um as

pecto "grãfico" muito interessante (Íotonicrografia 10)

Muitas vâzes o.f eldspato potíssico da demistura 6 re
present¿do por pertita muilo fina.

A mirmequita tambãm foi verificada em aI

guls exemplares e apårece sempre associada e em conta-'
to com feldspaEo potãssico ou pertita.

Hornblenda, clinopiroxônio e biotita

Hornblenda 6 o rniner:a1 ferromagnesiano
mais comum e característico dss banclas anfibolíticas;
nos demais tipos pètrogrãfi.o" 6 quase sempre o resul
tado de alteração do clinopiroxânio. Quando primária
6 normalmente uma hornblencla verde comum' com Õ ângulo

Z i\ c medindo 1tìo a 22o e 2 vx = 660; apresenta-se co

mumente em grãos xenomórfi cos sendo biotita parda e

verde, clorita, epí,loto e oPacos seus produtos de a1 ce

ração; pocte apresentar inclusões de quartzo e plagio
c1ãsio ou constituir inclusão nos plagíoc1ásios.

Clinopiroxônio está pïesente nos migmati

tos de composição granodiorítica ou nos anfibol-itos(Ta
bela 8). TrâÈa-se de um tipo incolor ou levemente es

verdeado, Nz = 1.,725 e NX = 1,(t96, Z Â c aproximadamen-

te 42o e 2v, = 59u, constituindo o tôrmo salita da s6'



F,otomícrografia 9 - Aspecto Ëípico da antiper
tita nos kinzigitos cle São Jos6 do Rio Par

do. AmosÈra 93. Nicois cruzados. X 30.
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F.otomicrograf ia 10 - Antipertita "gráfica"; o

feldspato potássico or i enta-s e paralelamen
te ãs duas cl.ivagens e ocupa boa par te do

plagioclãsio hospedeiro. 0s demais compo

nentes são quartzo e plagioclásio. Mígmatí
to. Arnostra 103. Nicois cruzados. X 75.

\
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rie diopsídío-hedenbergita. Aparece sob a forma de

grãos xenomorfos com diâmetro mádio de 2 mm,fraturados
e geralmcnte alterados a hornblen<la verde-c1ara, epído

to e opacos. Titanita foi obscrvada preenchendo fratu
ras no diopsídio ou próximas a ê1e. ALém disso pode

apresenÈar inclusões de quarÈzo, plagíoc1ásio e apa! i
ta.

A biotita dos migmatitos é em geral do ti
po pardo comumr com 2 V* muíto pr6ximo de 0o' Ässocia-

-se comuflenLe a um tipo verde c1-aro, jã mencionado an

teriormente, e que dífere da biotita parda sotmente na

côr, Parece tratar-se cle um tipo intermediário entre
âste mineral e a clorita.

Outros minerais

Os demais minerais ' com exceçao da apaÈ1

ta, z ircão e opacos, ac.ssórios menores, freq{lentes
nos exemplares examinado s , ocorrem esporâd icamente e

são quase todos produEos de alteração. Apenas epídoto,
titanitâ e grana<ìa podem aparecer como minerais primá

rios. Mesmo o epídoto resul-ta em parte da alteração
da hornblenda, clinopiroxônío ou plagioclãsio e ap¿re

ce sob a forma de agregados ou de pequenos cristais

verde claros levemente pleocr6icos; a titanita 6 quase

sempre xenonórfica, crescendo em fraturas ou inclusa

no diopsídío, parecendo ser produEo de a1-teração dâste

ou de opacos (ilrnenita) aos quais também estã associa

da. A granada foi encontrada em uma única amostra ' em

grãos submilírn6tricos cenclendo ao ídiomorfismo e geral

mente cercado s de clorita.

Apatitá aparece muitas vôzes em quancida

des superiores a 1% na aná1ise modaL de algumas amos

tras (Tabela 8) e seus cristaís podem atingir al'e

1,5 mm de diâmetro; está geralmente associada aos oPl
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cos, clinopiroxônios ou aindar constitui inclusões nos

plagioclãsios. Jâ o zírcão ocorre sempre ern grãos

prismãticos com as extremidades ben arredondadas' 0s

opacos são representados Por magnetita e ilmenica 'prin
cipalmente, podendo aparecer pirita em algumas rochas '

A tremolita teve sua presença verificada

em âpenas um exemplar enquanÈo que clorita, muscoviÈa,

prehnita e carbonatos (calcita) são produlos de altera

ção e já foram mencionados na descrição dos demais mi

nerais

3 ,2 . Petrogt anía

Os gnaisses bandados ou rnigrnatitos são ro

chas nacroscò-picamente compostas, consislindo de duas

partes petrogràficamente diferentes: o paleossoma, re

presentâdo peLos gnaisses regiona is anf ibol itos e

granulitos e o neossoma, material granit6ide ou pegmg

r6ide,

Na Tabela I são relacionadas as' anãLises

modais de diversas 8ñostrâs de rnigmatitos' com os da

tlos disponíveis foí possÍve1 classificar as rochas que

representam as bandas claras em graníÈos, granodiori

tos e quartzo dioritos, utílizando-se novamente ' por

analogia , a nomenclaÈura de Streckeisen (1967 ) para

rochas ígneas. As bandas èscuras são gnaisses dioríti

cos ou anf ibo 1i to s .

Às bandas 1 e u c o s s orná t i c a s são representa

das por rochas sem orientação, exibindo textura [irano

b1ástica xcnoblãstíca, freq{lentemente milonítica com

os grão s minera i s deformados, fra Eurado s e por vôzes

rodeados por material de granulação rnaís fina (textura

em moldura, fotomícrografia L1) ' O fabric 6 eq{ligranu

lar de granulação máctia, com exceção dos pegmat6ides

que possuem granuLação grosseira ' os tipos de composí'
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ção granodiorítica e quartzo diorítica predominam no

canto nordeste da ârea, ao passo que os graníticos são

comuns no cânto sudoesÈe' Nos primeiros, plagioclãsio
corn teores de anorcita entre 20 e 30ll, anEiPertica e

quartzo são os constituintes siá1ícos mais importanEes

e biotita, hornblenda e clinopiroxônio (salita) os fet
romagnesianos principais, enquanto nos últinos 'quartzo '
pertita e microclínio somam quase sempre 902 do volume
das amosEras. Leucossoma pegmatóide, embora menos abun

dante, dístri.bui-se amplanente e constitui-se em geral
de, miero cl ín io rnicroperti tâ, plagioclásio(oligoclãsio),
quaxtzo e biotita.

0 .me lano s soma 6 constituÍdo princípalmente
por anfiboLitos ou roclias dioríricas e menos comumente

por concentrações de biotita (biotiticos). A composi

ção essencial dos anfiboliEos ou díoritos resume-se em

pLagioclãsio com teores de anortita entre 25 e 407.,horn

blenda e biotita, sendo a Èextura granoblãstica ou por

vêze s nematoblástica '
0 limite entre o leucossoma e o melanos

sona ó normalmente nítido, chamando atenção em muitos
pontos as formas convexas do leucossoma volta<las para o

melanossona, fato rnencionado por lf ehnert (I968) como

sendo comum â t6dâs as regiões rnigmatizadas.

Gnaisses regionais cl e composições varíadas
constítuem o pal"eossoma predominante das porções migma

tizaclas. Tambãm foram encontrâdas nas proximidades dos

corpos charnockíticos zonas atingiclas pela migrnatização;
o paleossoma pârece ser a pr6pria roeha charnockítica
de composição intermediária '

Granu 1i to s alaskÍticos

0s gr;rnulitos al.askíticos são rochas granu

lares r6seas compostas es sencialmente por quarÈzo ' meso
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pertita, microclÍnio e plagioclãsio , sendo pràticamen
te desprovidas de minerais ferromagnesianos"

4, l- Mineralogia

grãos maiores alongados e oríentados (de 0,5 a 1,0 cm

de comprímento) resuLEantes da união de diversos grãos
menores. os grãos comÞonentes apresentâm-6e imbrica
dos" com contorno s bem irregulares, intercr e sc ido s e

com extinção ondulante, o que ínclica ação de forças de

formadoras durante ou ap6s r e c r i s t a 1 í z a ç ã o . como in
clusões encontram-se freq{lentemente grãos estirados de

pertita ou plagioclásio ( F o È om i c r o g r a f i a 12),

A pertita pode formar, juntamente com o

quartzo, os cristais maiores ou ainda compor-se em nas
sa mais f ina, crrjos grãos meden em mõdi.a 0,3 mn cte diâ
metro, É do tipo mesopertítâ com formas de fiosr"cabe
1.os" (hair perthite) , goLícuLas ou f il.mes. Pode co!
ter quartzo idiom6rfico como inclusão

MicrocLínio 6 o feld spato potássico des

Ëas rochas , exibinclo gemínação em grade. seu hábito 6

xenomõrfico e intersticial . 0 exame petrogrãfico indí
ca que o microcLínio resulta de uma segunda fase meÈa

m6rfica, sendo comumente encontrado ao redor dos grãos
rnaiores de mesopertita e na massa mais fína recristali
zada (FoÈomicrografia 13 ) .

0 plagioclásío ó oligoclåsio com 2O7. de

anortita; mostra-se sempre xeno¡nórfico, rararnente gemi

nado, parcialmente sericítizado e cauLinizado, incluin
do" às vêzes, grãos de pertita ou microcLínío,Mirmequi
ta associada a pertita completa a relação dos componen

tes siálicos destas rochas.

Quant o aos constituintes ferromagnesianos
foram encontrados apenas hornblenda verde, biotita pa5

Nestas r oc has o quar tzo consEitui os



lotomicrograf
teri.al. de

quartzo e

Ifigmatito,
x 30"

ia 11 - Ptagioclásio rodeado poï ma

granulação mais fina compostÕ de

plagioclãsio (Tex Lura em mo ldura ) .
Amostra 103. Nico i s cruzados.
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Foromicrograf j-a 12 .. Graos de quartzo alongaclos
(par:ci.alnrente extintos) enl¡lobanclo grão de

pertita estira<ìo. Granrrli.to a 1a s lc í ! i c o , Am o s

lr..a 53. Nicois cruzaclos" X 30.
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da e verde e cloríta, senpre em quantidades inferiores
a 22 do total de minerais (Tabe1a 9). [fesmo assim, a

hornbLenda está sempre al-terada em biotita ou cLorita
e a biotita, clorítízada.

Entre os minerais acess6r ios identif icou-
-se zircão alongado e arredonclado, apatita e opacos
(magnetita); ôstes últimos mais abundantes mesno que

os ferromagnesianos transparentes. Titanita aparece
raramente ao tedor dos opacos corno produto de altera
ção.

4,2. P etr ogr af ía

Petrogràfí.canente os gr:anuLiÈos alaskíti
cos evídenciam pelo menos duas fascs de cristalização:
a primeira õ representada pelos elemenÈos mais grossei
ros; quartzo, pertita e pLagioclásío e a segunda,carac
terizada pela ação de esforços deformadores com poste
rior recriscaLização ern condições de metamorfismo mais
brandas. Nestâ fase houve redução da granulação, esti
ramento e orientação dos grãos dc quar Ezo e e às vôzes,
de pertita; houve tambãm recristaLização de quartzo,
neo-cr i st al i zação de microcl ínio e aLteração dos pla
gioclásios e dos poucos máficos presentes. 0 que a

tualmente se vô ao microscópio são grãos maiores xeno

m6rficos e alongados de quartzo e pcrtita rodeados por
material de granulação mais fina, xenoblãstico, compos

to de quartzo, microclínio, pertíta e plagioclásio, (Fo

tomícrografia 14 ).

Uma terceira fåse pode tambãm estar pre
senÈe, tendo como conseq{lôncia apenas a mílonitização.

Às análises modais das seis amostras mais

eípicas são apresentâdas na Tabela 9; a composi.ção mi

neral6gica corresponde a grosso moclo a dos granitos en

quanÈo a composição química é rnuito semelhante a des.
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fotomicrograf ia l3 - Cristal de nesonertita com

desenvplvimento da ¡enrinação de microc lÍnio
nas bordas. Granulito elaskítico. Arnostra
3. Nícois cruza<l os. X 30.
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.Fotomicrografia 14 - Tex tur â

tr: s cl¡rskíticos: grãos Jê

longaclos e ori.ent¿rclos em

clo composto por: quärfzo,
gioclãsio, Amostra 30,
x 30.

típica clos granuLi
quartzo maiore s, a

meio a f ino agrega
mcsoperti.ta e p1g
Nicois cruzâdos.
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tas rochas e consta da Tabela 10, contendo a aná1ise
química da amostra 30, com valores de Niggl i e dados
normativos.

5. Hiper s t ênio granulitos (charnockitos)

0s híperstônio granulitos ou charnocki
tos apresenlam uma composição mineral6gica relatíva
mente simples e que varia de acôrdo com os t.ipos mais
básícos ou mais ácidos. Os tipo.s básicos compõe-se
essencialmenÈe de plagioclãsio, orÈopiroxônio, clino
piroxônio e hornblenda, os tipos intermediários de
quartzo, pertita, plagíoc1ásio e ortopiroxânio e os
típos ãcidos, de quartzo, perÈita, plagioclásío e res
tos de Òrtopíroxênio.

5.1, Mineralogia

Quartzo

0 quar I zo 6 constituinte essencial dos
t ipos ãcidos e de alguns t ipos ínter:mediários; apre
$enta-se em grãos eq{lídimensionais de contôrnos írre
gulares, bem imbricados, com diâmetro mádio de 1 mm

ou em grãos alongados e orientados, deformados e re
cristalizados, que atingem atã 4 mrn de comprimento, A

or ientação do quar Èzo pârece r e 1ac i onacl a a fenômenos
tecrônicos posteriores à formação destas rochas e que

tanb6rn provocaram deformações e recristalízações nos
demais componentes,

Pert i ta e feld spato potás s ico

Todo o f eL<1 spato
nio granulitos enco nt ra-s e na

ceção de uma ou outra âmostra

potássico dos hiperstê
forma de pertita, à ex

em que rnicroclínio, com
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ou sem inEercrescimento r aparece em grãos intersticiais
como resultado de recristalizações. A pertita é muito
f ina (micropert ita ou criptopertiËa) e do t ipo mesoper

tíca capilar (hair perthite) ou em gotas e1ípticas e

seus cristais são ligeiramente maíores que os demais

componentes, atingindo at6 6 nm de comprimento; exibem

extinção ondulante e são sempre xenom6rficos. A extin

ção ondulante 6 para Eskola (1952) uma indieação de iní
cio de m i c r o c 1 í n i z a ç ão . o componente potãssico das per

titas estã mais pr6ximo do micro.clínio que do ortocLá
sio, uma vez que as medidas de tríclinicidade em duas

amosÈras representatívas (89 e 176) deram os seguintes
valores: 0,64 e 0,71 o que segundo os dados de Goldsmith
e Laves (1954) indica tríclinicidade m6dia. As côr"s
macrose6picas dâste mineral em São Jos6 do Río Pardo va

riam de pardo a verde escuro e parecem estar ligadas à

existôncia de fraeuras muito finas, preenchidas por ma

teriaL de coloração verde ou arnarela (0Liveira, 1969).

PLagiocLásio, antipertita e mirmequ í Èa

Plagioclásio 6 componente de todos os ti
pos de granuliEos com ortopiroxônio, sendo o ínico cons

tituintre siálico essencial dos tipos mais bãsicos. Nos

tipos ãcidos e i termediários é representa<lo por oligo
c1ásio orr andesina s6dica com teÒres de anorLita varian
do entre 20 e 327., enquanto que nos tipos básicos é en

contrada a andesina com teor de anortita entre 35 e 467"'

Nas rochas intermediárias e ácidas o pLagioclãsio ó sem

pre xenom6rfico, l'ímpido e quase sem geminação: esta
quando presente segue a lei da albita e freq{Ientemente
apresenta as lamelas recurvadas ' Uma poeira de serici
ta e epídoto pode estar r às vâzes, impregnando os grãos

ma í s a 1t er ado s . Plag iocl á s io po iqui lob 1ás t ico
aparecer em algumas 1âminas, com inclusões de magnetita

e biotita

pode
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As amostras correspondentes ao6 charnocki
tos básicos revelam uma quantidade maior de plagioclá
sio que tambãm se apresenta xenomórfico ou, ats vêzes,
hipidionórfíco, 1ímpido ou com geminações complexas nas
leis da Albita, PericLinio e Carlsbad superpostas em

um mesmo indivíduo. Pode estar alterado ern sericita
ou epídoto e apïesenÈar-se fraturado, com fraturas pre
enchidas por materíal verde ou amarelado de birrefrin
gôncia m6dia e natureza provävelmente clorítica. A côr
megasc6pica dos plagioclãsíos ne'stas rochas varia de
cinza c laro a c inza esverd ead o escuro.

Uma pequena quantídade de antipertita ê

sempre encontrada nos granulitos, sendo o componente
potássico de distribuíção rala, formando microcrisÈais
rètangulares orientados paralelamente ao plano 010, ou

aínda xenomõrficos, raramente portadores da geminação
gradeada ([otomícrografia t5). Também a mirmequita po

de aparecer nas variedades mais ricas de quartzo, sem

pre associada a cristais de pertíta.

Píroxônios , hornblenda e biot ita

0rtopiroxônio ó o mineral fettomagnesiano
característíco dêste grupo de rochas, estando presente
em todos os tipos em pequenas quantidades; os tôrmos
encontrados são o hiperstânio, o ferrohiperstênio e å

eulita com valores da mo1ãcula de ferrossilita varian
do encre 40 e 807"; ôstes dados foram obfidos utilizan
do o diagrama cle Hess (1952) com medidas de índice de
refração e 2 V. Estas me<.lidas constam da Tabela 11.

Nos granulitos maís básicos o hiperstânío
6 bastânte pleocr6ico com X = rosa Y = íncolor e Z

verde pá1ido. Seus grãos são ec¡llidimensionais ou ãs

vôzes prisrnãticos de contôrnos i r r e g u 1a r e s , c o r r o íd o s e

freqllenEemente fraÈuradÒs. Limoní ta , biotita verd e ou-
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hornblenda aparecem como produtos de alÈeração nas fra
turas ou nas bordas dos grãos. 

^presenta 
extinção re

ta ou com pequena inclinação, inferior a 10o.

0s charnockitos interme<1 iários contâm
ferrohiperscânio ou eulita; são rambérn pleocróicos,
idôncicanente, mas com nenor intensiclade que o hipcrs
t6nio: x = rosa páliao Y = incolor e Z = verde pãl iao;
em algumas 1âminas observou-se uma fina 1ame1ação ¿â:
te mineraL, assim como rrm crescinrento paralelo com cli
nopiroxênio, ao qual muitas vâzes estã associado (FoEo

micrografias 16 e 17). O rnineral õ xenornórfico, frâtu
rado e suio pela alteração, que forma quase senpre uma

aur6ola ao reclor dos grãos ou precnche fraturas e cl i_

vagens. A natureza do material de al teração 6 variada:
muito comumente ã um agregado fibroso composto de clo
rita, sericita, serpentina o biot i ta verde e opaco s (Fo

tomic.rograf ia 18); pode ser simplesmcnce limonita e

ainda hornblenda e biotitâ vermelha" O matcrial que
preenche fraturå nas perti.tas ou plagioclãsios parece
esËar relacionado com a alteração dos orlopiroxðnios,

Nas rochas mais äciclas, por vôzes quase
aLaskíticas, são encontrados sðmente rcstos cle ortopi
roxônio ern meío a materi.al de alteração constituído
por agregado fíbroso, clori.ta ou biotiEa verde e 1írno

nita,

Os cl inopi.roxônios r-.stão representaclos
pelos târmos salita e ferrosalita da sãrie diopsídio-
-hedenbergita; um tôrrno nugítír:o pode aparecer en va

riedades mais básicas. Estas deternrinações baseiam-se
nas mecliclas tle índ ices de refração ângulo 2tl e ânguLo
de extinção Z A c que âpresentâram os seguintes valo
res nródios: Nz = L,72O, NX = 1,690, Z lrc = 42o e

2 V-. = .590.
Z

fstes piroxânios sào mais al¡undantes nos
târmos intermediários e básicos clos charnockitos. ¡fi'
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!'otomicrogr afía I7 - Crescimento paralelo enËre
hipersrônio (branco) e cLinopiroxânio (cinza),
em hiperstänio granulíto íntermediãrio: Amos_
tta 20L. Nicois cruzados. X 75.
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Fotomicrografia I8 - Resfos dc l,iperstãnio em
meio a material cle aLteraçãó conposto por
agregado fibroso, hornblenda e opåcos. Os de
opacos são rocleados por lìornblencla verde. Hí
perstônio granulito. Änos tra 32. Nícois des
cruzados, X 75.
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croscòpica¡riente, são cl"âros e frescos, xenom6rficos ou

hipidion6rficos e ãs vêzes poiquiLoblásticos, quando

apresentam inclusões idiom6rficas de ortopiroxânio e

hornbLenda. Não são pleocróicos e apresentâm-se com

tonalidades verdes bem pálidas mosËrando äs vâzes uma

lame1ação pouco nítida. Sua alteração mais comu¡n 6 a

hornblenda verde, que pode se formar tanto na6 bordas
como áo longo das clivagens dos grãos. (!'otomicrogra-
fias 19 e 20.)

Outro componente ferromagnesiano dos
hiperstônio granuLitos 6 a hornblenda, que pode atin
gir nos tipos mais básicos at6 307. da composição moda1.

Trata-se de hornblenda verde ou verde parda com pleo
croismo X = verde arnarelado, Y = verde pardo e Z = veL
de escuro, em grãos hipidiomórficos ou idiornórficos,
quando em pequenas inclusões, associada ao hiperstônio
ou díopsÍdio ou como produto de alteraçâo dâstes mine

rais e de opacos. As suâs propriedades 6pticas são:
ânguLo z !\ c ao redor de 15o, índices de refração N, =

I r692 e Nx = 1,670 e ângulo 2v* aProximadamente 7Oo.

Sob o mícrosc6pío, obsetvaram-se crisÈais de hornbLen
da inclusos em díopsídio, como se ôste tivesse crescí
do a pârtir do primeíro ou ainda grãos com for¡na e cli
vagens de hornblenda constituídos por uma parÈe de hí
perstênio e outra cle hornblenda; por outro lado âste
anfibõ1io aparece também círcundando grãos de clinopi-
roxônio ou ortopiroxônío ou preenchendo suas frâturas
e clivagens como produÈo comum de alteração. A horn
blenda transforma-se em biotita e opacos por alteração.

A biotita destas rochas 6 na maioria das

vôzes de origem secundária, provindo da ã1teração de

opacos, hornblenda e híperstânio; trata-se de varieda
de vermelha bem pleocr6ica com X = amarelo e y = z

pardo averrnethado,



Fotomicrografía 19 - Grão de clinopiroxênio exi-
bindo .f ina 1amelação em associação com horn
bLenda e opacos. Hiperstânio granulito. Amos
Era 2O5. Nicois paraLelos . X 7 5.
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Fotomicrografia 20 -
hornb l end a verd e

nuLito, AmosÈra

x 180.

C L inopiroxânio rodeado por
e opacos. Hiperstônio gra
136. Nicois descruzados.



Estes minerais são os constituintes aces
s6rios dos hiperstônio granulitos e ocorrem geralnente
associados entre si e aos piroxênios. Suas quantida
des são bastånte variáveis: as quantidades modais de
opacos podem atingir, em certos casos, qrrase 102 (anos
tra 111) e de âparira,3Z (Tabela 12),

A apatita õ muitas vôzes icliomórf ica e

aparece como inclusões nos plagíoclásios e piroxênios
ou associada aos outros acessõrios; pode constituir,
j untament e com zircão, inclusões dent.ro do ortoclãsio
das anlipertitas, fato já mencíonado para os gnaisses
homogêneos.

Zítcão ocorre na forma de pequenos cris
tais arredondados ou prismáticos cle extremidades arre
dondadas, dentro dos demaís minerais; os opacos são
representa¿l os pela magnetita, irela ilmenita e mais ra
ì:âmente pela pirita; a prêsença dôstes minerais foí con
f irmacla por diagrama pó (naios X) e por microscopia de
luz refletida; comumente estão cercados por uma corôa
de biotita vermelha ou hornblencla verde, que são produ
tos de sua a1t eração (Fotonrictografía 22).

5,2. Petrograf ia

Apatita, zítcão e opacos

-7 2-

0s hiperstânio granulitos da região de
5ão Jos6 clo Rio Pardo apresentam consideráveis varia
ções nos teores de sí1íca o que per:mitiu a¡¡rupá-los em

tipos ácidos, intermecliários e básicos, consLituindo,
segundo alguns åuEores que estudaram rochas semelhan
tes em outras regiões do mundo (Groves, 1935; Quensel,
1951; Cooray, 1962 ) uma verdacleira "s6ríe charnockíti
ca". Tânto o tôrmo "série charnockítica" quanto o tôr
mo charnockito tem siclo assunto de discussão nos d iver



Fotomierogr aLía 2L - Associação hipersriìnio -
- ap a t i.t a - z i r c ã o e opacos, comum nos hipers
tânío granuLitos intermecliãrios. Amostra
206. Nicois cruzaclos. X 75.
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Fotomicrogr afia 22 - Coroa de hornblencla ver
<1e ao redor de opaco , tendo ao lado
grão de hiperstênío alterado. ttíperstônio
granulito. Àmostra 234. Nicois descruza-
dos. X 75"

um
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sos trabáLhos versando sôbre âste tipo de rochãs. O

primeiro a rrtilizá-1os foi }toland (1900), quando aprg
sentou uma definição para ambos e íncluiu o que ô1e de
nominou charnockito "sensu strictufi aos Èôrmos ácidos
da s6rie. Todavía, Subramaniam (1959) reestudou a re
gião tipo de Madras, f nctia, sugerinclo que so-mente 

";membros ácidos deveriam ser agrupados em uma série char
nockÍti.ca; seriam ô1es: charnoekitos, enderbitos, hi
persÈAnio-qvartzo sienitos e alaskitos; para os meg
bros naís bãsicos ôle ut ílriza a rlenominação de rochas
híbridas. Apesar disso, o que se Eern visto na litera
tura geológica é o livre emprâgo da denominação "série
charnockÍtica"" agrupando rochas ácidas,intermediãrias
e bãsicas, desde que ocorram relacionadas a charnocki
tos. Spooner (f969) prefere utíLizar o têrmo "piro-
xênio granuliro" para evitar o emprêgo indiscriminado
d.a p al avra "charnockitor',

para o caso de São Jos6 do Rio pardo, as
rochas estão sendo <lenominadas genõrícamente de hipers
tônio granuLitos e subdivididas nos tôrmos ãcidos, in
Èermediãrios e bãsÍcos da série charnockÍtica, com ba
se no conteúdo de silica. Como feição geral eLas .*i
bem tonâlidades castanhas muiÈo ðaracteristícas quando
íntemperizaclas e cinza esverdeadas quando frescas, sen
do esta côr devida muito mais â presença de feldspatos
esverdeados do que a minerais ferromagnesianos. O pro
blema da coloração escura destâs rochas jã foi discutí
do em Èrabalho anterior (0liveira, 1969) e parece es
tar I igado a dois âspectos importantes: o pr ime iro re
fere-se a presença do ortopiroxônio; o segundo à exis
tôncia de fraturas delgadas que atravessan os grãos de
pertita, p lag ioc 1ás io e or topiroxônío e preenchidas por
material verde claro " de bi.rrefringôncia média e ângg
los de extinção variãvei.s (Itorvie , Lg64). De faro, as
rr.¡chas ¿ssôci.ådas, desprovidas de ortopiroxänio, aprg
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sentam cô.res normais e as que åpresentam pequenas quan
tidades dôste mineraL exibern côres castanho-esverdeado
claras. ConcluÍ-se que o o r: t o p i r o x ân i o , c o n s t a n t em e n t e
aLterado, deve ser a fonte do maferial esverdeado que
preenche fraturas nos dernais nineraís.

Uma outra feição caracÈerÍstica exíbida
por estas rochas 6 a textura granoblástica sempre xeno
b1ástica ou raramenre hipidioblástica, aproximadamente
eq{ligranular, atíngindo 5 mm em m6dia nos tipos mais
grosseiros e 0,5 rnm nos mais finos. A estruÈura pode
ser granulosa ou por vôzes gnãissica, com os minerais
ferromagnesianos agrupados e orientâdos subparalelamen
te (Fotornicrograf ias 23 e 24).

h composição mineral69ica clos hiperstô
nio granulitos õ apresentada na Tabela 12. Utilizando

"novamente â nomenclaturâ sugerida por Streckeisen (Lg67)
os tipos básico's se aproximam de gabros e noritos, os
intermediários, de quartzo monzonitos, monzonitos e dio
ritos e os ãcidos, de granitos e adamellitos. pâra
fins comparativos, constam tamb6m desta Tabela, anãli
ses modais de algumas r:ochas em tudo semelhantes às
charnockíticas, delas diferindo sðmente pela ausôncia
do orEopiroxônio. Os nomes bírkremito e enderbito,
proposfos por Ti1ley (1936) referindo-se aos membros
ácidos extremamente ricos em feldspato porássico e pla
gioclásio, respectivamente encontram porrcos represefr
tantes na região estudada 

"

Um outro ponto, que cleve ser abordado den
tro dôste item, refere-sc ao emprôgo cla denomínação pe

trogfáfica "granuliEo" para estas rochas e para os tí
pos alaskíticos. Em recente tr¿balho, Behr et a1.(1971)
apresentam os resultados de discrrssões sôbre uma <lef ini
ção universal para o tôrmo grarrr.rlito, chegando ã seguin
te concltrsão, aincla não definitiva: "Granulito 6 uma ro
cha metam6rfica composra essencíalmenLe por tim mosaico



Foconícrogr aiía 23 - Texrura granoblástica em

hiperstônio granu I í to intermedi.íri.o. Arnostra
62, Ni.cois serni-cruzados. X 30.

"7 6-

Fotomicrogt:afia ?ll - lt'extura gr:anoblãstíca em

hi.perstôrrio granul.ito bäsíco. Amostra 2L7.
Ni.cois; semi-cruzados. X 30,

!4?h'
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de feldspâtos de granulação fina, com ou sem quartzo.
Minerais ferromagnesianos, se presentes, são predomi
nantemente anidros " GranuLitos contâm tipicamente
grãos ou agregados <te grãos lenti.culares (ou alon¡¡a
dos) ". A1óm di.sso ô1es acrescentam quê os mínerais
conslituíntes freq{Jentemence apresentam cerÈas caracÈe
rísticas entre as quais c í tam: feldsparo alcalino
pertítico, podendo conler tanto sõdio como a mesopertí
ta; plagioclásio antipertÍtico; ortopiroxônio é pr inc i
pal.mente hiperstânio; cl inopiroxônio 6 d iopsíd ío-heden
bergita ûerde-claro e hornblenda primãria, se presente,
é verde-ol i-va a casÈan[ra.

Com base nesEas informaçõe s a classif íca
ção das rochas de São Jos6 do Rio Pardo como granuli
tos parece razoävelmente adequada.

Quanto ao ptoblema da presença de grãos
ou agregados de grãos lenticulares ou alongados,concor
damos com a contestação de D. (le Ward transcrita no

mesmo trabalho, em qu. ê1n se refere a Ëa1 feição como

conseqtlôncia <1e deformações e não de metamorf i.smo ou

composíção. Tamböm pâr.å as roch¿rs alvo do presente
trabaLho, a e longaç ão dos grãos de quartzo e feldspato
parece devida a deformações posteriores ao metamorfís
mo prímário e que levaram â conseqtlôncias retromeEa¡nór
ficas, exemplificaclas pe 1a transformação dos p iroxô
nios e opacos em hornblenda e l¡iotí-ta.

Na Tabela 13 são f orneciclas as anã1i se s

químicas de sete amostras de triperstänio granulitos,
juntamente com os valores de Niggli e a norma CIPW. A

anãLíse modal destas rochas constâ da Tabela 12. 0s va

).ores aprese¡rEa'dos mostråm-.se nuito semelhantes aos ob

tidos em outrás regiões do ntundo para rochas desta na

tureza e reLaci.onaclos nos trabal.hoo <1e Quensel (f951),
IIol¿ie (1955 e 196.5), Parras (1.958) e outros. Considera

ções de ord em petrogen6ticas sôbre ôstes resul.tados se
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rão feítas no capíÈuLo segu ínte.

A1ãm dos dois grupos de granulitos aqui
descritos ocorrem aindâ outras rochas de natureza grg
nuLítica, de pequena expressão regionaL , intercaladas
comumente nos tipos alaskíticos; são elas diopsídio gra
nulitos r6seos, compostos de mesopertita, quartzorpouco
plagiocLásio sódico e diopsídio.

6. Anf ibolitos

os anf ibol.itos são rochas de ocorrência
restrita na ãrea levântada. Compõe-se essencialmente
de hornblencla verde, plagioclãsio, biotita e clinopiro
xânio,

6,1. !f ineralogia

0 pLagioclásio dos anf ibol ítos ã do ti
po intermediãrio, com teores de anortita varíando entre
35 e 7o7., predorninando a médía de 407". o valor de 707"

refere-se ã amoscra 230. Seus grãos são geraLrnente lím
pídos, com poucas geminações, quc quando ptesentes se

guem a lei da albita orr do per ic 1ínio; são *enom6rficos,
um tanto deformados e, äs vôzes, alLerados em sericita,
epídoto e calcita. Ântiper:tiÈa do tipo comum raras vê
ze5 0corre.

Hornblcnda verde ó o fcrromagnesiano ca

racterístico desta6 rochas. Apresenta pl eocro i smo in
Èeflso com X = amarelo páliao; Y = verde e Z = verde par

do. os valores de Z Â c variam entre 15o c 18o e os ín
díces de refração mãdios são: N, = I,692 o NX = 1,668,
com ângulo 2 V* ao r:edor de 68o. os grãos são hipidio
mórficos ou idiomórficos e apresentam, às vôzes, inclu
sões de opacos.

A biotita dos anf ibolitos õ uma vatied.a

-80-
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de comum com côres pardas e pleocroismo intenso; pode
es lar altcrada cm clorita.

0 clinopirox6nio pertence â sárie diop
sídio - hedenbergita e apresenta Z A c = 40o e câr ver
de páLida; as rnedidas de 2 V, dera¡r valores de 56o;
apresenta-se freq{Jentemente alteraclo enr hornblenda ver
de. Or copiroxônio foí encontrado cm pequenas quanÈid;
des em algumas amosLras, constituintlo grãos xenom6rfí
cos ou restos alter:a<los em anfibõ1io ou agregado fibr;
so.

0s ¡nineraís
te a llìagnctita e ilmenita,
sor].0s conuns.

6.2. P etr ogr af ia

. A. rexEura dos anf ibolitos é granoblãsti
ca, aparecenclo âs vôze s uma l eve orienÈação sub-parale
1a das hornblendas e biotiÈas, c¡uanrlo pode ser chamada
de nematoblástica. São rochas prine ipalmenre eq{ligra
¡lulares com granulação rnõdia ao redor de l mm,

Anf ibol.itos pròpriamente ditos e hipers
tônio anfibolitos constituen os tipos petrof¡t:áf icos
principais; anã1ises mo<{ais de quatro ânostras e aná1i
ses quírnicas e duas cìe1as constam da Tabela 14. No ca
pitulo seguinte serão discuticlos os l:esultados destas
aná1i-ses, com vistas à gänese destas rochas.

opacos rnclrrem pr inc ipalmen
Zírcão e apatita são aces

Rocha s ca lco - s i I icát ica s

As c a I c o - s i 1 i. c á t i c a s , que ocorrem sob a

forma de pequenos corpos Ient.icrrlar:es inseridos ern meio
aos gnaisses e 6iranulitos, aprêsentarn una mineralogia
variada e¡n que se destacam os clinopiroxânios (diopsÍ
dio), a granada, a escapolita, a hornblencl¿ parda , o
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plagioclásío e a forsterita.

Entre os componentes sát ícos predomina
o plagioclásio em algurnas amostras e a escapoliÈa em

outras,

7,1. If ineralogia

O plagioclásio apresenta teores de anor
tica que variam entre 30 e 407., predominando os valo
res ma j.s próximos de 4n40, cotrrcspon<len<io ao tôrmo an
desina da sdrie. ì'losrra-se geralmente límpido, quâse
sem geminação, xenomãrfico; quanclo geminado segue as
leis <ìa albiLa e do periclínio, Está comumente altera
clo em sericita ou epídoto, sen<lo às vôzes poiquílobIãs
t ico com inclusões cle titaníta c âpatíEa.

A antipertita acompanlìa o plagioclásio
em algumas rochas, sendo mrrito semelhante ãs já descri
tâs anteriormente; cabe ressaltar sòmente que, â exem

p1o do que acontece nos gnaisses, os crístais de felds
pato potássico incluem comumente EiÈanit¿, da mesma

forma que naqueLes englobavam âpaÈita ou zircão.

Escapolita 6 constituinte essencial de

aLgumas amostras c a I c o - s i I i c á t i c a s I apr e sent a- se inco
lor:, com duas boas clivagens, geralmente xenom6rfico
e parcialmente a1!erado en sericíta ou e p íd o t o ; f r e q tl e n

temente incl.ui cr:istais arredondados de titanita. Os,

índices de refração m6,lios são: No = I,592 " No = 1,561,
resultando uma birrefringôncia de 0,031-. âstes vaLo
res projetados no diagrarna de Shaw (1960) (em Ileinrich,
(1965) in<iicam 807. da molácula meionita, corresponden-
do a um têrmo situado entre mi zz oni ta c meionila.

O clinopir:oxônio á o principal consti
tuinte ferromagnesiano des,tas rochas. Bstá presente
em tôdas as amostïas esEudadas en <ltrantidades r¡ariá
veis (Tabel.a L7 ) . Apresenla-se aproximaclamente eq{li
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granular, com diâmetro mõdio dos grãos entre 1e 2 mm,

hipidiom6rfico ou xenomórfico. Na Tabela 15 são arro
ladas ¿1gu¡as propriedades física de c1-inopiroxânios.
Estas propriedades indican tratar-se de variedades per
tencentes à sórie diopsídio-hedenbergira, com os têr
mos diopsídio quase puro (arnostra 6-A), saliËa e ferro
salita. 0s tôrmos mais prõximos <1o diopsídio são ve!
de muito claro our incolores e os demais tôrmos são 1e

vemenLe pleocr6icos corn X = verde pardo, Y = amarelo
pálido e Z = verde pá1ido. No.s tipos ricos em anfibó
lios pode estâr alterado em hornblenda verde.

Hornblenda parda õ outro constituinEe
ferromagnesiano dâste grupo de rochas, aparecenclo em

anfiboliEos associados ãs cal.co-si1icáticas, ConsriÈui
cristais quase sempre iclionr6rf icos, medindo entIe 0,5
e I m¡n de diâmetro, intensamente pleocr6icos com X =

amarelo, Y = parclo e Z = verde escuro" As rnedidas .do

änguLo de extínção Z À c indicaram valores pr6ximos de

150 
"

Irinalmente temos â menc i onar a granada
cono mineral formador de aLguns tipos cle piroxenitos e

granacla piroxenitos. ApresenLa-se em grãos arredonda-
dos com diâmetro inferior a 0"5 mm, inclusos nos piro
xðnios o agrupados ou alinhados, conferindo certa orien
tação a- rocha. Exibe côres â.mare1o-avermelhadas ou

castanho-avermelhadas. A deter:rninação das propri.eda
des físicas de uma das anìoscras, bern cono de sua conpo
sição quírnica revelou tratar-se de uma mistura
t'mo16cu1as" grossuláría e andra<1 ita, corÌ pequenas por
centagens de alnrandina. Na Tâbela 16 são apresefltadas
as propriedades fisicas, a análise quírnica e a f6rmula
química na base de 24 átomos de oxigônio.

Completando a nineralogia destas rochas
devem ser urencionados ainda os seguintes minerais:

das
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a ta6 -À

18-A

70-r

l1

Propr i ed ad e s físicas

Nz

3,48

n.d.
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TABELA 15

t"697 L,658 c"c29

t ,710 i,682 C,028

L,734 1,701 0,029

1,730 1,700 0,030

1,1 50 L,7?0 0,030

N., A 2V-

Cos clinopiroxônios dos piroxeniËos

39

56o Incolor a verde pálido

-.o)o verde palrdo a verde

58o \¡erde páLido a verde

58o verde pá1ido a verde

Côr

610 Verde pá1ido a verde pardo Fèrrosalita

Tipo

niopsídio

!JloDsldLO

Sal ita

Salita

I

I



Propriedades f ísicas,
ca de granada

sio2

TíO2

Al2Oj

Fu203

Fe0

¡fn O

Þ1g 0

CâO

Naro

Kzo

To ta l.

TABELA 16

39
37 ,O8

o,70

L4 
"r4

11,86

2 ,92

0 
"92

.0 r28

32,06

0,01

99 ,97

anäLise quïmica e fórmu1a quími-
de um granada piroxenito

sí
RO,- 

^1
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39 Total
5,874

6,000
0,L26

2,516

r,406 3,998

0,076

0,066

0,380

o ,L23

5,446 6,015

R2og

A1

+'lIle '

.t_ ].

ao {R) = LL,92

Ilg
tf,

le

¡tn

RO Ca

Na

K
1,800

3 
"7 

2.6

Analisra: Raphael Hypõ1iro - D¡tp-Ic

Porcentâgem molecular
Grossulária 55,57"

Andra<li ta 35 ,17"

Piropo l,IZ

ÀLmantl ina 6 
"32

IlspessartiLa Z "02
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quartzo que ocorre em pequenas quântidades e 6 sempre
incersticiaL; citanita em grãos arredondados sempre in
clusos nos piroxônios, escapolita ou plagioclásios;
bíotita vermelha e opacos presentes sòmente nos t'ipos
ricos em hornblenda parda; clinozoisita e epídoto, pro
dutos de alteração de plagioclásio ou escapolita; ca!
cita encontrada nos mármores ou piroxenitos; r,rrol lasLo
nita que ocorre em pcquena quantidade associada ã cal
cita, diopsídío e quartzo em amostra de mármore,consÈi
tuindo cristais com bordas corroídas e parcialmente al
terados e,por f im, forsterita serpentinizada,

7.2. Petrogta,f.ía

Na Tabela 17 são transcr itas as aná1i
ses modais de dez amostras de rochas c a I c o - s i 1 i c ã t i c a s

'ou associadas. Cono pode ser visto, grande variedade
petrográfica acha-se representadâ. Regístraran-se pi
roxenitos puros (diopsiditos), granada piroxenitos, es

capolita piroxenitos, márnores com diopsíclio (âs vêzes
e/ollastonita e forsterita), anfibolÍtos e piroxônio
granuLitos c á 1 c i c o s ' a s s o c i ad o s .

A textura cornum destas rochas á a grano
blãstica; são eq{ligranulares e a granulação mõct ia está
em tôrno de l mm; uma estrutura bandada pode caracteri
zar alguns tipos e a natureza das bandas varia: bandas
milimórricas de clinopiroxônios intercalam-se em ban
das de iguaL espessura de granada ou escapolita ou p1-a

gioclásío e c1ínop iroxônio.

A composição química de cluas rrno"ar""
dêste grupo consca da Tabela 18. Trata-se de um piro
xônio granulito cá1cico-anostra 18 e de um <rscapolita
píroxenito - amostra 17. Â exempLo das demais amos

tras analisadas, e para fins comparativos, foran caLcu
lados Camb6m os valores de Níggli e a norma C,I.P.l,l.
destas amostras.



QuarÊzo

ylagroclaslo

AnÈipeÌtiEa

Escapolita

Clinopiroxônio

Hornblenda

Gr anada

Biotita

TicaniÈa

Calcita

Clinozoisita

Epidoto

Apatita

Opac o s

TABELA 17
Aná1ises modais de algumas rochas c a l e o - s i 1 i c á t i c a s

87 L7 1 39-B 39-C 7o-E 70-D
4,a - 0,8 1,1 O,7
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24,9
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- 39,6 L8"4 L3,7
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Análises químicas, valores de Niggli e

si02
1io2
A1z0:

'-2"3
FeO

lfn 0

:-rg u

Ca0

Nar0
K2o

'ro*
H^O-

¿

P^0-¿5

Total
Pêso

específico

I7
4 6 ,08

0 ,64
13,0ó
5,50
5,35
0,39
s,13

22 ,35
0,80
o,22
0,4r
0 ,05
0,00

99,98

3,L7

18

s7 ,4A
0,85

16,09
4,36
4,31
0,33
8,18
I ,04
,¡ ')1

0,50
0,38
0,18
0 ,04

99,81

2,80

TABELA 18

noruÌês moleculares de duas amostras d.e rochas calco_silicáticas
Valores de Niggli Normas

t7' 18 L7 18si 94 .165 ez 0,06 14,80
qz -f4 25 Or t,tl Z,7g
al L5 ,7 27 ,Z Ab 6 ,81 27 ,25
lrD 33,t 38,4 An 31,41 2g,Og
c 48,8 24,6 Di 36,g2 9,33
alk 1,8 9,8 Hy _ g,4B
k o,o 0,1 !,Io L4,04
mg 0,5 0,5 11 I,Z2 L,67

¡ïr 7 ,Bg 6,26

1.7 - escapolica piroxenito

l8 - piroxônio granuliËo cálcico

inalista: Raphael Hypoliro - Dlfp-lc
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Id 6ias relativas ao pr ob lema dos charnockito s e ro
chas afins

A esta altura do pr e sent e trabalho pare
ce pertinente uuìa breve revisão clo problema da ocorrân
cia c origem das rochas charnockÍticas e granulitn",l
sociados, o que, eventualmente, provar-se-ã úti1 nas
discussões perrogenóticas, objeto dôste capícu1o.

Como já foi mencionado no capítulo ante
rior, foi Sir Thomas Holland quem introduziu o têrmo
"charnockitot' quando em 1g93 estudou um hiperstênio
granito utiliz¿do para a construção clo túmu1o de Job
Charnoclc, fundador de Calcutá. Em traballìo subseq{Ien
te, HoLland (1900) , definiu ',charnockito,' como um hí
perstônio granito formado de quartzo, microclÍnio, hi
perstônio e acessóríos metã1icos, membro da r¡s6rie char
nockíÈica", A,,sórie charnockítica", por â1e definida,
compreendia um grupo cle rochas genèticamente relaciona
das ao charnockito, variando cle áciclas a ulÈrabãsicas
na composição, côdas caracterizadas por urna texÈura
granulítica e por ortopiroxônios pleocróicos.

Desde o tempo de Holland descrições de
rochas de aparôncia semelhantes às da "serie charnockí
ticarrde luladras surgiram com grancie f re<¡rIôncia na lite
ratura geol-69ica e nunerosas ocorrôncias simiLares fo
ram registraclas em escudos pr6-cambrianos. Apesar das
controvõrsias com relação à origem ou orígens destas
rochas, certas feições de composi.ção química, côr, tex
tura, mineralogia e relações de campo, constituem ca
racrerísticas comuns possibili.Lando a comparação da re
gião-fipo de ¡{adras, fnctía, com outras ãreas; a}6m dis.

IV PETROGÊNESN

-90-
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so outros aspectos também marcantes sugerem que estas
rochas sejam encontradas em terrenos de alto grau rne

tamórfico, sempre que o embasamento pr6-carnbriano mais
antigo esteja exposto (Spooner, 1.969),

A vo l umo sa L i teratura re f è rente ao pro
blema das rochas charnockíli.cas tenì sído alvo de revi
sões e discussões por cliversos autôres princi.palmente
Quensel (196f, pp,291-311). Parras (1958).
(1964), Singh (1966) e Spooner (f969) ; com base no rrä
baLho dos clois últimos autores foi possível ,."urir "l
tcorias concernentes à gônese destas rochas em dois
grupos principais; a) ortorneta¡rórfica e b) parametam6r
f ic a,

D entr o do pr ime iro grupo si tuam-se os
trabalhos de mui.tos autores: Hollancl (1900) a quem se
deve a clescrição olí.ginal cla sórie charnochítica de I{a
dras e que concluíu pela ori¡¡em nagmãtica com base nas
relações tle canpo e semelhança quimica com rochas
ígneas; Subratraniam (1959) que reclescreveu a área tipo
de lfaciras e acirnitiu a origem intrusiva sðmente para as
rochas äcídas da sãrie charnockítica; Quensel (1951)
cujo trabalho versa sôbre a sãri.e cìrarnockÍtica
Varberg, Suécia, concluíu por urnå origem rgnea para os

rèpr e s ent ante s básicos, afetados poster:i ormente por
metamorfisno plutônico e uma origem híbrida para os in
terrnedíários; Ìlowíe (1.955) rrtilizando diagramas cle vâ

ríação e geoquimiea ¡le elementos traços de rochas e mi

nerais consiclerou a s6r:ie charnoclcíticâ como de origern
magmática afetada por Posterior netâmorfis¡ro de alto
grau. A resultado semel1ìante che¡¡ou Singh (f966), es

Èudando as rochas com ortopíroxônio cla Cuiana Britâni
Ca.

Como adeptos do segrrndo ¡lrupo temos

Groves (1935) que estudou os charnockitos de Ugá.nda i

tlowie

de
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Cooray (1962) que caracterizou e descreveu rochas da
sórie charnockítica Ìntimamente associadas a metassedi
mentos no Pré-Cambriano do Ceilão Kal-z (1969) que ad
mit.iu uma origern metassedimentar a partir de grauva
ques e folhelhos pâra os granulitos de ¡f ont Tremblant
Park. Quebec e outros.

A1ãm dos dois tipos de or:igern acima' ci
tados podemos incluir ainda um terceiro que adrnite
maior complexidacle de processos envolvendo em vã
rios estágios intrusão ígnea, metamorf isrno e hibridiz]
ção; como exemplo citamos os trabalhos de Quensel (195i)
Parras (1958) e Subramaniam (1959) em que êstes auto
res admitem fipos bãsicos ou ãciclos intrusivos, que em

contato com ås encaixantes originaram rochas híbridas,
geralmente de natureza i nt ermed íât ía .

Após a revisão da rnaioria clâstes traba
l-Ìros concluíu-sc que grancie parte das opiníões 6 favo
ráve1 ã gânese rnetamórfica de tais rÒchas, diferindo
apenas quånto ao material original , se magmático ou se
dirnenlar e quanto aos processos metamórficos envolvi
dos durante o metamorfismo lrlutônico,

0s pesquisa<lores que presentemenEe tra
balham com roehas charnockíticas em áreas pr6-cambria
nas de Èodo mundo são de opinião que elas se formaram
em condições de metamorfismo plutônico cle fáeies granu
1íto ou em estágios da fácies anfibolito de grau mâís
elevado. ,ô.inda mais, concordam que condições semelhan
tes só são obtidas em níveis prof rrndos da crosta conti
nenÈa1 e que estâs rochas poclem fornecer uma id6ia dos
processos me cam6r f ico s àqrreles níveis.

Ev id ânc i as de campo

Os capítu1"os cle Geol.ogia e de Ì.lineralo



_93_

gia e Petrografia nostraram que na região de São Jos6
do Rio Pardo as rochas granut Ít icas es tão assoc iadas a
gnaisses e mígmatitos" parece ter ficado claro tambénr
que a migmatízação afetou tantÒ os granulítos como os
gnaisses, sendo portanto um evento posterior à forma
ção destas rochas. São evidôncias desta afirmação ";seguintes f ato s:

a) gnaisses e granulitos em tôda
constiÈuern o paleossoma dos migmatitos.

b) t{obil ização generalizada, aferando
princípalmente os granulitos alaskícicos mais suscetí
veis ao fenômeno; os hiperstãnio granulitos foram me
no6 af etados 'e constituem núcleos pouc o âtingidos.

c) Desenvolvimento de grandes crístais
poiquiloblásticos de feldspato potássico nas rochas
gnáissicas, originando tipos p o r f i r o b 1 á s t í c o s (porfiro
blastese).

d) presença en tôda a ãrea de coroos de
pegrnatitos.

e) Deformações generalizadas com modifi
caçõe s Èexturåis e estruturâís dos t ipos nais afetados.

0s dados de carnpo forneceram também in
dicações que favorecem rrma origem seclimentar para mui
tos gnaisses homogâneos. Entre elas podemos cítar a
ocorrânc ia em alguns pouto s cla área de banc o s quartzí
Èicos ou de gnaisses ex tremament e ricos em quartzorsem
contatos definídos com as rochas vizinhas e â presença
de cor po s Ienticularos de granada gnaisses (kinzigitos)
ricos em a1-mandina, distribuídos por tôda a área, em

contatos Eransicionais corn os demais tipos e que provã
velmente resultaråm clo metamorfis¡no tle sedirnentos argi
1osos.

para os granulitos, as observações de

area
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campo não são muito escLarecedoras. Os afloramentos
dos tipos hiperstênicos não fornecem inclicações segu
ras: corpos com formas irregulares tendendo a lenticu
lares concordantes com a orientação regionat en conta
tos Eransicionais, depoi.s de afetados por netamorfismo
de grau elevado podem sugerir uma origem tanto a pa!
tir de sedimentos como de rochas intrusí.vas; sômente os
hiperstônio granulitos básicos ou hiperstônio anfiboli
Los ocorrendo na forma de perluenos corpos diquiformes
de conEatos mais ou meno s defínidos, parecem represen
tar antigas intrusões de rochas básicas.

Para as rochas c a 1 c o - s i 1 i c á t i c a s , entre
tânto, pode-só admitir com relativa cerÈczâ rrma origen
meEassedimentar a partír de antigas lentes de calcá
r ios impuro s , uma vez que márnore s com diopsídio e

f or:steri.ta são encontraclos em íntima assocíação com os
píroxcnitos e granada piroxenitos.

Evidôncias minera 16g ic a s e petrogrãfícas

Embora a Iitologia global de São Jos6
do Rio Pardo exiba cliversas associações de rninerais em

fácies metamórf i.cas um pouco <1 i.f erentes, existem fei
ções mineralógicas comuns a todos os Èipos petroflrãf Í-
cos, indicativas ,1 " que o conjunto se srrb¡neteu às meg

mas condições de metamorfismo. Entre estas feições e

numeram-se as seguintes;

1. Presença enr tôdas as variedades pe

trogrãficas de pertitas muito finas do tipo mesoperti-
fa.

2. Dâ mesmâ forma , a ant iperE i ta
presente em pequena s quant id ad e s nos gnaisses
neos, migmatitos e granrrlitos.

3, Plagioclãsio, r epr e s cntâd o pela an<1e

estã
homogâ
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sina s6dica, ã mineral essencial de pra-ticamente Èôdås
as rochas estudadas. Chama a atenção o teor de anorti
ta relatívamente baixo e constante em tôdå área, bem
como seu aspecto límpido,quêse sem geminação,

4. Clinopiroxônio (salita e ferrosalita)
ã constituinte tanto clos gnaisses homogôneos e migmati-
tos, como dos granulitos.

5. A. textura granoblástiea ã típica pa
ra as rochas rcgionai s.

Por outro lado, podemos da mesma forma
enumerar diversas ouLras feições mineral6gicas e petro
grãficas resu.ltantes de um..metanorf isrno posterior à fa
se me tamõr f ica principal; são elas:

1. Deforrnações generalizaclas, provocan-
do or i ent aç ão dos minerais (grãos de quar rzo e pertita
al ongad o s e orientados), f raturament o s e redução da
Eranulação dos componentes.

2, RecrístaIízação de alguns minerais,
principalrnente microcl Ínio nos interstícios e nas bor
das das pertitas.

3. Alteração de d iver go s constituinÈes,
caracterizada pelo aparecimento cle formas hiciratadas;6
o caso dos piroxênios, freqllentemente alterados a horn
blenda verde ou materiaL clorítico; dos opacos (magne
tita e ilmenita) que passam a hornblenda verde or¡ bio
tita vermelha e dos plagioclãsios nruitas vâzes såussu
ritizados.

O estudo petr:ogrãfico revelou tamb6nr
que as seguintes paragôneses minerais são encontraclas
na área:

A - Cnaisses homogôneos

. Qu ar t z o -o 1i go c I á s i o -an t i. p er t i t a*
-biotita.
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2. Quartzo-andesina-antipertita-c1i-
no p iroxônio.

3. Quartzo-microcLÍnio-pertita-otigo
c1ásio-bíotíta e or¡ hotnblend.a.

4. Per t i ta-and e s ina-b i ot i ta (c l inop i
roxônio)

B - Kinzigitos

l . Quar tzo-andesina-biotita-granada
(a n t i p er r i ra - s i 1- 1 i.man i t a -c ord i er i
ra).

2 . Qu ar t z o-or toc 1á s i o-granad a .

C - l,f igmatitos

1. Ouar tz o-per t i ta-oL igoc l ás io (bio-
rira),

2. Quartzo-andesina-antípertíta-cli-
nopiroxônio,

3. And e s ina-hornb l" encl a (quartzo-anti
perrira*bi.otirâ).

D - Granul i tos

1 . Quar tzo-nìesopert i ta-ol igoc 1ãsio.
2. And e s i na -o r t o p i r ox ôn i o - c I i no p i r o -

xônio-hornblenda.
3. Me so p er t i. t a -o 1i g oc L á s i o- or t o p i r o -

xänio-c L inop iroxônio.
4, Quartzo-mesopertira-ol ig oc Lás io-

-ortopíroxênio.

¡i - AntlboIaLos

1. LabradoriÈa-hornblenda (biotita).



I . Andesina-cl inopiroxenro.
2. E sc apo I i ta_c l inop ir oxânio (grana_

cl a) .

3. C 1i nop i r ox ôni o - g r a n ad a.
4. And e s i na -c 1i no p i r ox ôn i o _ ho r nþ I e n _

da (granada ).

O simples exame, clestâs paragôneses reve
La a coexistôncia de duas fácies metam6rficas; a fã
cies anfibolito e a fácies granulito de Fyfe e Turner
(1966) e Turner (196S). De acôrcto conr o úlrimo autor
as associações de minerai s do grupo B, kinzigitos, cor
respondem a conrposições pe1ÍEicas, as associações do
grupo D granuLitos, são charnockíticas e as assocíações
do grupo !1 , c â I c o - s i I i c á t i c a s , são calcárias, tôdas com
patíveis com as conclições cla fãcies granulilo. pode-se
concluir tambóm que assocíações tlpicamente da fãcies
anfibolito são po,rcas (anfibolítos e migmatiLos) sendo
grande parte delas transicionais entre as fácies gra
nr.rlito e anf ibolito,

Devemos considerar tamb6m a ausôncia de
muscovíta nas associações citaclas, henr como a presença
de magnetiÈa e i. lmenita como acessórios opacos comuns.
A titanita prímária só õ encontracla em algumas associa
ções cá1c íca s ; nos demais casos é redultante da aL tera
ção da ilmenita c diopsiclio. Tais fatos confirmam a
preponderância, na área, das concliçóes da fácies gra
nuLito, sôbre as cla fácies anf j.bolito.

nm recente trabalho" Winkler (1970) pro
põe a abolição das fácíes meta¡nórficas e introduz uma
nova divisão em estãgios metarnórficos. O autor sem se
aprofundar no probLema, f.az teferãncia específica aos
granulitos, enquaclrando*os no estãBio de mais alto me

F - C a 1c o - s i l_ i c ã t i c a s

-97 -
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tamorfísmo, indicado pela coexiscâncía de feldspaÈo po
tássico + Al2Si05 e não coexistôncia de muscovita ;
quartzo. Pode-se assim, com base nesta nova classifi
cação, enquadrar as rochas <l e Sâo Jos6 do Rio pardo nl-
mais eTevado estágio de metamorfismo.

Dentre os ninerais mais característicos
das paragôneses acima arroladas devemos destacar ferti
ta, antipertira, plagioclásio ácido, hiperstênio ê
diopsídio.

A pertita tem ampla distribuição nas ro
chas de São Josá do Rio pardo. É normaLmente do tipo
mesopertita, em geral muito fina: micropertita ou críp
topertíta, côm formas d.e fios (capilares) gotículas e
1ípticas ou filmes.

Se¡¡undo ¡tehmerr (1968) as opiniões sôbre
o modo de origem das pertitas são aincla bastante cliver
genEes, podendo, entretanto, ser agrupadas em trôs ca
Èegorías princípai s:

1. Crescimento simultâneo de feldspato
potássico e feLdspato sódico.

2. Demistura de felclspato K e Na em
porções ricas em K ou Na respectivamenÈe.

3. Substituição parcial. atrav6s de reg
ção com substâncias estranhas cm soluções hídrotermaís.

para o caso das mi cro ou criptopertitâs
corn formas de fios ou filmes os aurores Darecem unâni
mes em reconhecer rrma origem por demisturai desta for
ma pertíLas muito finas com quant iclades equilibradas
de potássio e sódio pod ern ser utilizadas como termôme
tro geológico, inclicando Lemperaturas relativamente e
levadas (magmãticas). De acôrdo com Mehmert (196g) se
a exsolução ã evidente para o caso das mesopertitas o

sistema deve ter alcançad o ternperaturas da ordem de
660 a 7150 c, dependendo da pressão da água e do con



teúdo de ânorLita do plagioclásio (I0Z no máxirno)

para Eskola (I957) as perti tas carrila
res ("hair nertlìi.tes") incl icarn tenperaturas bu"t.nt. 

"levada s enquanlo as nerti tas venulares, ma is largas ;
irregulares, formam-se a temperaturas ma j.s baixas.

C haye s (1952) consídera que o processo
cle formação das perti.tas está diretamente ligado ä
ação de forças cizalhantes; observou que nas rochasj on
de o quarÈzo cxil¡e extinção onclrrlante ou 6 gran., lodo-
a pertita é constituinte 

"or.rm; nor f im conclui que a
ação dos esforços não õ a causa, rnas sim um processo
auxiliar no crescimento de pertitas.já dcsenvolvidas.

Quanto ã gônese de ântipertiEas em gnais
ses e charnockitos,vári.as hip6teses tôm sído âventadas,
Na região de São Josã do Rio parclo, embora tenlìa larga
distribuição nos d iver so s tipos litológicos, ôste in
terscrescimento restringe*se aos tipos nais ricos .;
plagioclãsio e pobres em felclspato potássico ou perti
ta; fato senellìante jã havia sido observado por Vog"i
et a1. (1968) ern rochas cl¡arnockíticas clo pr6_Canbria_
no de Ne r,r Jersey.

ÄnÈipertitas típícas são aquel.as enì que
o feld spato potássico, incl.uso no plagioclãsio, ocorre
em pequenas qua.tidades, exibi.ncl0 fornas a¡rroximadarnen
te geomõtricas orienradas segundo os planos 010 e 00i
do hospedeiro. De acôrdo com tf ehnerr (196g) , são co
muns em rochas anacexíticas ou de alto grau *otornór¡i
co, e relaci.onadas a f ácí.es granulito-charnockíao u rl
ras ou ausentes em granitos intrusivos. llubbard (196;)
e Carstens (1967) consideram qrre âste tipo de anciper
Èita origina-se a partir de exsolução de feld spato po
tãssico dissolvido em plagioclãsios de alta tenrperatu_
ra. Sen (1-959) observou que a porcentafien de feLd spa
to potãssico nas antínertitas ã rnaior nas rochas da fã
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cies granulito do que naqrrel.as de fácies anfibolíto, ha
vendo, portanto, para os plagioclásios un aumento no
conteúdo de potássio com o aumento da temperatura.

Vogel er å1. (196g ) , aclmitindo a hip6re
se da demisturação, su¡õe dois fatôrcs íntervenienres:
1- A demisrura de microclínio s6 õ perrnitida pela es
trutura do plagioclásío entre An33 e 

^n50, 
Z - O åpur"

cimento da antípertita 6 condicionado ã fase feldspátí
ca que se forma prineiro: em gnaisses graníticos o felds
pato potássico cristaliza-se nr:'_meiro; enr gnaisse" .i"ol
em plagioelásío, ôste mineral 6 o primeiro a se formar
e o pouco feldspato potãssico presente clesenvolve_se
nas superf Íci.es de baixa energia do plagioclásio, tais
como planos dc geninação, limite ,los grãos e imperfeí
ções dos cristais.

Ifais recentemenre, Voge1. (1970) estudån_
do as mesmas rochas propõe um nôvo moclôlo para a ori_
gem das antipertitas, baseaclo em nucleação. Scgundo sua
hipótese, para os plagioclásios dos gnai.sses pobres em
feldspato potãssico, nenhum núcLeo preexistente dôste
mineral estâva presente durante a recristal ização e a
quânt id ad e de energia L ívre de at ivação necessária para
nucleação nas inÈerfaces do plagioclásio era rnuito me
nor do que para formação cle novos núcleos inde¡enclenrel
de feld spato potássí_co.

Como "já dissemos no capítulo anterÍor,um
faro interessante verifica-se em anEipertitas das ro
chas cle São José do Rio pardo: o felclspato potássico
f reqrlentemente incLui pequenos crístais de âpât íta, zit
cão e mais rarâmente hornblenda ou Litanita. Desta for
ma, com base nâ hip6tese de Vogel (1970) as superfícíes
de contâto enÈre ås inclusões e o plagioclãsio seriam
zonas de f raqrreza, locais favoráveis para a nucleação
do feld spato potássico.

Um outro grupo de ânËipertitas ð repie

"r¿j¿75
NSTTruT$ üf; GË$nffiruß{Å$ - {JSp
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sentado pelos r ipos originados por subsriruíção;d íst in
guem-se das antcri.ores por apresentarern formas irregu
lares e uma quantidade mui.to maí.or de feldspato potás
s ico íncLuso no olagioclãsio. Em São Josá do Rio paf
do âste típo cle intercresci.metlto ocorre predomínante
mcn Le nos migmat itos.

Resta aindâ mencionar as inctícaçõeS pe

trogenãticas f ornecitlas pela presençá do hiperscânio e

<lo diopsÍdio nas roc ha s estudadas, prl.ncipal.mente gra
nu 1i to

lÍ clo conhecimento dos estucli.osos rla pe

trologia metamórfica que a estabili.cla<ìe dôstes mine
râis ó verif ícad¿r en rochas cla fácies granuli.to ern con
dições de rìeLamorf i-snro ¡rl.utônico con pressõcs cle ã¡1ua

muito l¡aixas, Ne stas cond ições ã universalnente acei
to que Lanto o híperstônio conro o dr'-onsídio scriam pro
venientes de biotita or¡ hornblenrla pela desiclratação
dôstes minerais. Quensel (1951) aclmire tambõm a pa!
ticipação do plagíoc1ãsi.o nestas reações, f ornecenclo
cálcio para formâção do diopsídio e passando a um tipo
mais s6cl ico.

Um mineral conumente associado aos piro
xônios, nas diversas partes rlo rnundo onde ocorrem rg
chas charnochítícas, á a grana.la, provãvelrnente forma
da a partir cla reação diopéídio m¿ris plagioclãsio.

Com vì stas às rochas charnockÍticas de

São Josã do Rio Par:<1o cleve-se ressaltar inicialnente a

ausôncia total da ¡;ranacla, substituícta nos tipos Lrási
cos pela hornblencl¡r verde pârda. Äs feiçõcs retromeLa
m6rficas presentes e¡r lâdas as 1ârninas nâscaram as evi
dôncias de possíveis reações entre os minerais e indi
cativas de rrm metamorf ismo progressi.vo. Os estudos p_e_

Erográficos mostraram qr¡e tanto diopsídio como hipers
tânio são mincrais primãr:ios cle metamorfisno, podendo



ter-se or ig inado da hornbl end a

Â observação das possÍveis reações horn
bLenda -+ diopsídio ou hornblencla -r hiperstänio, rara
mente foi verificada em 1âmina delgada; so-mente algg
mas vôzes observou-se hiperstônio substituindo horn
bLenda em hiperstônio granul itos bãsicos ou em hípers
tônio anfibolitos, ou riiopsíd jo crescenclo .o ,odor' ou
ao lado de hj.perstônio, Não se encontraram no estudo
petrogrãfico, evidôncias cla passaRem diopsídío "+hipers
tônio; ao contrãrio, a existôncía de intercre""irnorrtol
paralelos dôstes dois minerais rrarece indicar um desen
vo 1v imento simultâneo.

para os charnoclcitos bãsicos exisle a
possibilidade do hiperstänio ou <liopsídio iã existirern
por ocasião do meEamorfismo consi.derando-se para estas
rochas uma or igem magmát ic a gabrdide,

Em contraposição, enLretanto, as reg
ções retrometam6rficas estão presentes em tô¡las as
amostras estudadas e 6 ¡nuito comu encontrar-se diopsí
dio allefando-se em hornL¡1enc1a verrle cLara <.1 a mesma
forma que o hiperstônio em hornb l end a ou agregado fi
brosos de cloriLa, serpenLina e opacos. As pequenas
quantidades de biotita e horrrblencla encontradas em ro
chas charnockíticas ácidas ou int ermed íãr ia s são n".,
Howie (1964) produtos de metâmorfismo regressivo.

-t02-

Evidâncias quírnicas

Fr:¡am fcitas dezessete anál i ses quími
cas de rochas de São Josd do Ilio parclo, danclo-se ssÞ9
cial atenção aos tipos charnoclcíticos. IsÈas análi.ses
constam das Tabelas 3, 7 , L 0, 13, l4 e l. fl do capítu1o
anterior:. Com a finalidade de esLabelecer cornparações
entre a composição química das rochas charnockÍticas e
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das demais rochas, foram calculadas as módías dos ti
pos principais; ôstes valores, juntamente com a rn6d ia
das rochas ígneas, granitos, gabro s , f ollìeLhos e grâu
vaques" são apresentaclos na Tabela 1"9,

Ilmbora sem conhecer até que ponto a di
ferenciação mecam6rfica afetou a conposição químíca
destas rochas" a análise <lesLa 1'abela permite tirâr aL

guma s conc 1u sõe s interessantes.

Os caracteres químicos <to kinzigíto rpor
exemplo, são nuiro scmelhantes âos do foLhelho, o que
favorece a conclusão de ser esta rocha originada de se
dimentos argilosos; a p'.incipal cl iferença consiste no
enriquecimenÉo em l'1¡¡0, Fe0 e Fer0, com rclação aos fo
thelhos. Ilellnert (196B) expl.ica a origem dos kinzígi
tos, em áreas migmatizadas, como "restifos" enriqueci
dos em Mg, Â1 e F e (correspondendo à paragônese: biot i
t a - s i I I i¡na¡r i t¿r -c orcl i er i. t a - gr anacl a - e s p i nõ 1 i o ), r e pr e s en
tando porções não mobilizaclas. llsLa explicação pode
justificar o enriquecimerrto tl 6sÈes eLementos nas ro
chas de São José do Río Pardo, em muitos locais nïtida
mente afetados pela mignatização.

Quanto aos tipos básicos, pode-se obser
var que a composição dos hiperstônio granulitos bási
cos 6 bastanLe semelhante ä dos anfibolitos e à m6dia
dos gabros f or:necida por Noclcolds (1954). p¿ra os gra
nulitos as evi<l âncias de carnpo, já nrencionadas, favore
cem realmente urna origem rnagrnática; para os anfibol i
tos, todavia, exisLem alguns aspectos a cons iderar: co
mo paleossoma dos mi.gmatitos, atá que ponto teriam si
do atingidos pela migrnatização ? At6 que ponco a *ig.
matízação !eria tornâdo roclras de antecedentes sedimen
tares, semelhantes à rochas í¡neas básícas ? A análi
se quÍmica clos anfíbolitos revel.a um enriquecimento e¡r

ferro e álcalis com relação äs rochas í¡¡neas bãsicas,
que poderia ser: justifica<ìo pela migrnatização, À1õm da



TABELA 19
lf ádias das análises químicas dos principais t.ipos de rochas de são José do Rio pardo e de ¡ochas

ígnea s e sedinentares
ABCDEFGHIJKLM

si0?
Ti0^
-r.2r3
- "2"3
FeC

iIo0
Ilgô

rf-a , C

KÔ2" +HN"2-
H2o

Pza5

1o!å1

48,05
1_,34

L4,33
7 ,7 |
9 ,6r

5,35
7 ,58
3,80
1,11
0 ,37
C) ,I2
a ,31

99,94

45,30
,10

'I i ,r

8,53
5 qn

a,28

!o 
"24

3 
"64

1 ,68
Cr 5q

0,4c
rì ?o

99,89

64 ,18
N lIL

,'5 qq

J e+O

I I1

a,L4
L,?3
2 ,8 4

L ?1

0,18
0,08

99,94

60,89 7A,14 14,C6
4,74 0,65 0,19

L5,i4 15,C0 13,60
4,66 2"03 0"1 3

3,51 0,29 0,55
0,14 0,05 c,c3
i,57 0,67 0,28
4,25 1,56 1,09
4,L6 3,24 5,02
4,11 5,75 4,ZC
0,40 0,47 0,16
0,09 0,20 a,o4
0,14 0,00 0,10

99,90 100,05 100,05

,',-lIédiâ de 2 hiperstônio granulitos básicos
ca laDe Ia IJ.

B-]tédia de 2 anfiboliros da Tabela 14.C-iiédia de 4 gnaisses !.roatogâneos da TabeIa 3.
û-,i"f ãdia de 4 hipersrânic gianuliros inrerme-

diários Ca TabeIa I3.
E-tìipersrênio granulito ácido (amostra 190).F-Granulito alaskítico (amost.ra 30).

57 ,45 46,08 59,74
0,8c 0"64 i,05

15,58 13,06 \5,34
4,3i 5,50 3,08
8,70 5,35 3,80
c,2I O 

"39
4,t4 5,13 3,49
2 ,57 22 ,35 5 ,08
2"64 0,80 3,84
2, î't ) n 'l', 1 ?a

0,40 0,4I
0,16 0,05 1'15

0,00 0,00 0,30
99 ,98 99 ,98 99 ,56

7 2 ,08 48 ,36 58 ,10 66 ,1 5

0,37 L,32 0,65 0,ó3
13,86 16,8i 15,40 13,54
0,86 2,55 4,02 l-,60
L,67 7,92 ?,45 3,54
0"06 0,18 - o,Lz
0,52 8,06 2,44 2"L5
r,33 li,07 3,11 2,54
3,08 2,26 1,30 2,93
5,46 0,56 3,24 L,99
0,53 0,64 2,42

5'oo 0,55
0,18 O,24 0,L7 0,16

95 ,88 99 
"L2

G-Kinzigito (arnostra 83).
H-Escapol ita piroxenito (amostra ir7),
I-M6d ia das rochas Ígnéas em Mason ,L97 L.
J-Mãdia d,e 72 grar-ítos em Nockolds , LgS4"K-:lódía de 160 gabros ern Nockoldr,igS+.
L-ifedia do folhelho em )fason, 1971,
l'1-If ádia de 61 grauvaques em pecti john , Lg63.

I
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composiçâo qLrïnic¿t Ìnuito parecícl¿r con a das
Ígneas bãsic¿rs , exis tenì outros f ¿ltores que f avoi:ecem
umå origen ortometalnórfica ¡:ara Lais r:ochas; valor de
Níggli h muito l:aixo (anroxí.madame te 0,2) clue para
os seciinentos situa-sc ao reclor 0,5; teores eleva<los
de Ti0., , 2.7. em rriid i.a, o que para L,apaclu-IIargues ( citaz'
ção em Gi.rard i , Igl 1) " ind ica origen magrnática, *

Par a as rochas charnockiticas int erme
diãrias vô-se r¡ue a composição nôdi.¿ (le qrraÈro hi.pers
tônio granulitos õ bastanLe senelhante à m6,l ia
quatro gnaisses d¿ Tabel.a 3, senclo as diferenças mais
significafivas refcrentes aos elementos Ca, ¡Ig e I¡e.
llstâs anä1is9s o por sua vez, noslram pequènas diferen
ças quando compilraclas à nédia clas rochas íg,reas e à mé

dia dos folhelhos. Êstc fato nocle concluzir-.nos a duas
conclusões dif erentc¡s ; a pa ineir:a, cle que tanto as ro
chas charnochíticas qlranlo os gnaisscs pocleriarn ter-se
originado igual.meute de rochas ignc;rs ou sed imenLares ;

a segunda, de r¡ue um metamorfj s¡to irrleuso provocou uma

homogeneização ern matteri.a1 de coml)osição inici.al vari.a
da de modo a torrrã- 1cl semelhante a rochas í¡¡neas.

Itinalnentc o po<ìcnos ai.nda compatar os
granuliÈos ¿l.aslcíticos e os Lripelstönio granul j.tos ãci
dos entre si. e a nddia dos granitos aprese tâda por
Nockolds (f954). Pode se concltri.r pelos valorcs que
constâm da Tabela 1.9 que cxi.ste grancl e semelhança quí
n icå enlre Ëslcs ripos de rocha s , poden<lo., se assin ad

mitir para os granul.itor; âlaslcíticos com ou sem hiper_s*

tônio um¿r origem a pzrrtir cle naterial graníti.co que pg
der j.a ser t¿1nto rèsultante de :intrusões granïticns co

mo de anatexís parci.ais clc rochas pl:ð-existentes.

Corno foi fr is¡,rclo anteriormeute, deu-se
atenqão especial. ãs roclras charrrockítì.czrs, nor consti
tuirem tipos de Ì:ochà de petro¡1ônese cl j.scucivel e apr_e-

sentârem conposi.çõcs nrais vat:i.¿clas. I'o r am anal.isadaç
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sete amostras de aspectos diferentes, e com base nos
trabalhos de Itowie (1955) e Singh (1966), foram elal¡o
rados diagramas de varíação quínicas con a f i.nal iclade
de verificar se tais rochas porleri.am repfesentar fta
ções dif erenci.adas de magma, conclusão a que chegaram
os citados autores.

Para t.anto as aná1j.ses químicas foram
recalculadas etn porcentagens cati6nicas, cujos resulta
dos consta¡n da Tabela 20, iuntamente conì a base
Larsen (1/3 Si + K) - (Ca+lfg).e as relações K:Na!Ca e

(Fe3+ + f u2*¡, (lta+1ç¡, ¡1*. 0s tIíagramas de variação
são representaclos peLas f i.guras 4 e 5.

No diagrama da Fi¡¡trra 1+ foi utilizacla a

base de Larsen (f938), rnodif icada por Nockolcls (1953),
a mesrna sugeri.da por llowie (1955) em seu trâba1lÌo sô
bre a série charnockïtica de Madras , fndía, possibil i -
tando conparaçõrs co]l¡ o comportamento químico clas ro
chas de São Jos6 do lìío Par:clo. Pode-se ver que exíste
uma variação contínua e regular clos diversos elenentos
projetados clesde a posr'.ção + 15 at6 a posição - 3. 

^variação do cálcio é quase 1íncar, cnquanto que o s6
cli.o varia se13undo unìa curva quase sin6trica com valo
res maÍs altos ûárå os tipos j.ntermediãri.os, Dos reg
tanles elementos projetados, potãssi.o e siIícÍo aumen
tam niticlamentc eûì clíreção à extremi<lacle ácicla, enquan
to que ferro e magr-rõsi.o diminuem no mesmo sentído. De

ve-se ressaltar qtre o corÌìportâmento r.las curvas á i¿ân
tico àqueIe apresentaclo no <1 iagrana de Ilowie (1955,
Pág. 735) e por Sin¡¡h (1966, pãs. 1S8).

No diagrama trianÊular da Figura 5 fo
ram projetadas as rctaçõcs K: Na: ca e (Fc2+ + !'.J*¡ :

(Na + K) : Ilg, Pode-se ver que parâ ambos os casos as
curvas indicam conìportanentos nÍtidos: na primcira pa

râ quantidades mais ou nenos constantes cl e Na, hã enri
quecimento de K em detrimento de Ca; para a segrrnda com

de
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-.4+

A13+
^.4+1a

- 3+re
2+

fe
Na'

Ua
+

K

qulmlcas em

TABELA 20
porcentagem catiônica <ias rochas

18 0 111 201
2t,56 23 ,28 26 

"47
8 ,58 6 ,60 9 ,r7
0,90 0,7L 0,08
4 ,86 5 ,93 4 

"37
4 ,32 2,L0 0,96
7 ,L3 7 ,81 2 ,5I
z,37 3,26 3,00
5,74 5,08 2,59
0,43 t,41 4,48

K

Na

- 2+ _ 3+¡e + te

lfg

(l/3 Si+K) - (Ca+Irg)

5 ,04
27,75
67,2r

62,74
L4,65
t ) A1

-2,44

charnockÍticas de São

34 L76
28,22 28,86
6,56 8,31

'0,51 0,72
4 ,93 L,63
1,40 0,90
2,7 1 3,49
3 ,34 z,7L
4,04 3 ,44
? ît1 ,) ôô

t4,46

5? I n

66,99
22,77
L0,24

L ,99

44 
"49

tQ 70

7\ 7t

44 
"91

48,82
6 ,27

9,85

Jos6 do Rio Pardo
205 190

29 ,7 9 32,73
8,0L 7 

"94
0 ,48 o 

"3 
9

. 2,L1 L,42
0 ,52 0,40
z ,53 0,22
3,30 2,40
2,06 I,11
4 ,19 4 ,77

2t,4I
3s,57
43 ,02

53,09
37,t8

Ô '7 I

5,98

32,7L
¿7,O)

37,64

43,69
48 ,63

7 ,68

8 ,27

43,88
1á {q

2t,57

3 6 ,68
(o t1

1, 11

11,54

57 ,6L
28,99
13,40

l7,81
77,85
4,34

14 ,.18

I

O
._¡
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quant.ídades aproximadamente iguais de ilg há enriqueci
mento em Fe total com d i¡ninuição dos á1ca1is (Na + ¡¡¡.
As duas curva s representadas na Figura 5 são da me sma
forma semelhantes às construídas por llowie, (1955 , pág.
736) e comparáveis àquelas obtidas para una sõrie de
roehas ígneas ã 1c a 1 i - c á I c i c a s . Com ôstes daclos ttowie
acabou por admitir para a sórie charnockítica de }f,adras
uma origem a partir de rochas ígneas plutônicas subme
tidâs postêriormente a recristalização sob condiçães
de metarnorf ismo plutônico, co4siclerando que difìcilmen
te rochas sed imentares forneceriâm curvas tão definí
das como aquela s apresentad as em seu trabalho,

- para o câ so das rochas charnoclcíticas
de São Josó do Iìio pardo, em vista cla semeLhança evi.
denciada com a sõrie charnoclcÍtica de If âdras poderíanos
tambõm admitir que o maÈeria1 original, submeLido å me
tânorfismo de fácies granulito constituiu no con.j unto,
uma sõrie de rochas calco-al_calinas diferencia<las; es
ta diferenciação poderia ser tanto magmãtica como me ta
mórfica.

0utro diagrama que mostrâ nitr-.clamente a

diferencíação clôste grupo de rochas 6 aquele apresenta
do por Spooner (1969) em que o Ínclice ,Je diferenciação
de Thornton e Tuttle (1960), representado pela porccn
Èagem normativa de quarCzo + ¿1bita + ortoclãsío + ne
felina + kalsilita + leucita 6 projetado contra a po:
centagenì cle Si0r. Neste di.agrama (Figura 6)encontram_
-se as anã1ises de Howie (1955) e de Quensel (19.51) ,
juntamente con ¿s referentes â região de São Jos6 clo
Rio Pardo. Pocle-sc concluir que para as rochas estuda
das existe uma <liferenciação nítida, com ti¡os srrpersa
turã.dos em sílica (pontos acima da 1i.nha Or-An), tipos
ricos na fase Âb-Ân*Or que caeùì dentro do triân¡¡u1o
Al¡-An-Or e ti.pos sub-saturados, caindo abaixo <1 a linha
Ab -An .
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A1öm dôstes diagramas " foi tentado
outro, utilizando valores nornátivos Q, Ab, or" Com

base nos dados obtidos por 'f,tinlclcr (1965) 
" f oran pro

jeradas as razões Q:Ab:Or dc trôs roctìas graníticas
de São José <1o Rio pardo, ou seja:188: gnaisse graní
tico, 30: granulito alasrítico e 190: hiperstânio gra
nulito ácido (I¡igura 7), ver:ificou-se que os ponros
obtidos sitrram.-se dentro do campo de maior freqllôncia
de 1190 rochas graníticas projetadas por WinkLer e v.
Platen (1961) ; ôsre campo confunde-se com o obti<1o ,

projetando-se ¿rs razães Q:Àb:Or cle pontos eutéticos
de fusões anat6ticas. À cor.tclusão a qrre se pocle che
gar, tendo em vista ôstes resultados, ó de que tais
roctras poderÍam ter-se cristalízado a partir de 1íqui
dos anatexíticos resultantes dn palingânese de rochas
mais antigas, â mesma conclusão aclmi.tida por WinkIer.

TenLou-se taml¡õm, calculando-se a cela
uni cãr i a de lJarth (194S ) , eståbclccer comparaçõcs cn

tre os diversos tipos de rochas analisadas, não se

conseguindo por6m nenhum resultado positivo com êste
m6todo.

1¡inalmente, as anã1i se s quínricas f oram
projetadas em di.agramas ACF e A KI¡ âpropriados para a

fácíes granuLito, que representa grande parte das as
socíações mineralógicâs enco¡rtradas na rcgião tte São

Josõ do Rio Pardo, Pode-se ver pela Eigura 8 que a

maioria das rochas projetadas é concor:dante com a as
socíação de fãcies granulito; no cliagrana ACI¡ predomi
nam as amostras situadas no canìpo hipertônio-anorEita-
*diopsídio, a s soc iação ató certo ponto carâcterística
påra as rochas charnochíticas; exl.stem tamb6m associa
ções cáLcicas: esca¡rolita-calcita-cliopsídio que repre
sentân os escapolita piroxeni Eo s e assocíações com

ânortita sillimanita"..granada que representam os kinzi
gitos. No diagrama ArRF a maioria das åmostrâs cai
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na l- inha KF', representando assocíações hipersci!nio-or-
toclásio e inclicando pobreza em alumina e riqueza em

ã1caLís, caracterïstica pr6pr ia das rochas ígneas; a

paragênese dos kinzigitos á representada pelo campo
toc lãsio-gr anad a-s íl1imani ta. Os vaLores de AC!'
A rKF foram obti.dos cle acôrdo com âs indicações
t^ri nkl er (1965 )

5, Condiçães de meramorfismo

Pelos dados fornecidos ate o moûento
revelou-se parâ a região de São José do Rio pardo â

existôncia cle duas fases de mètamorfismo superimpostas;
a pr ime i ra produz indo associações câraccerísticas da fá
cies granulito e a seguncla, mais brancla, responsáveI pe
1a f orrnação ete paragôneses da fãcies anfibolito"

Consi<lerando*.se å sub."divisão cla fãcies
granulito, segundo Itinlcler (1965), em cluas sub-fácies:
a sub*fácies hornblenda granulito e a sub-fácies piro
xä'nio granul ito, po<1 e-se ver que as associações corres
pondentes a fãcies granulito sãr¡ pretlominantes na área
esLudada.

As condições de metâmorf ísrÌo desta fá
cies não são aincla bern definidas e existern muitos âs
pectos que merecem cliseussão. A grosso noclo poclc-se
dizer que ela ô i,ndicativa de alEas pr:.ssões e tempera
turas " A ausâncí.a em algumas paragêneses cle rninerais
hidratados 6 sugestiva de cristalização em urn ambiente
corn baixa pressão cle água ou cle que tenìperaLuras muito
elevadas impediranr a cristali.zação de fases hidratadas.
Toclavia, a presençâ de bír:tita !lnâisses granÍticos, an
fibolítos ou granulitos alaskíri.cos assocíaclos às ro
chas charnockïticas, as menos l.ìi.dratadas, parece indi
cår que as rochas da região de São Josó <lo Rio pardo
não tenham sido completamente anidras atrav6s do tempo

or
e

de
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e do espaço. C o n s i d e r: a nd o - s e (lue âs conctições da f.ä
cies granulito confunde-se com o caml)o das fusões pâ!
ciais e que a tetnperâtura de f rrsão de ùìateri.ais de con
posição granítica é fortemente depenclente da pressão
parcial. de água ã normal encontrar-se rochas gt:aníti
cas associaclas a grantrl.i.tos.

Quânto ä temperatrrra cle forma"ão ¿u"t""
rochas " podenos admitir val.ores bâstante elevaclos (660o
a 7I5o c),eviclenciaclos pela presença rlas rùesopertitâs
e das antipertitas"

Para as pressões o adotando-se a classi
ficação de l,arnber t e Iteier (1968), podemos enquadrar
os gr:anulitos da r:egí.ão eseudûda, como scnclo de módia
prussão" Esta ci.assif icaçã<, associa a pressão de îor
mação con a comTrosi.ção quími.<ra clas tochas da fãcie;
gratrtrlito, admitindo a exi.stôncia cle uma certa diferen
ciação metarr6r'f j.ca; e1a agrupa as rochas em áci.tlas,
strb-äciclas, i. n t e r rn e d i ã r: i a s e b¿isícas (com bas e na quan
tidade de sï1ica); a predorninância de tipos ácidos cor
responde a conclições cle baixa pressão e a predominân
ci.a de tipos interrnedï.ários e básicos ô inclicativa cle
pr:essões m6clias a elevaclas. Cono n¿r ãrea de São Jos6
do Rio Parclo os tipos i n t e r r)ì e d i ij r i o s são mais abuncìan
tes, conclui*.se por pressões de formação de n6cl ia in
tensidade.

Lambert e lleier (196tj), estudan<lo ro
ctras granulïtic¿rs do escu<ìo australí.ano, admiEem q¡re
o ¡netarnorf i.smo dâ f ãc:ies 6iranul:ito 6 responsável por
uma cerÈa modi.ficação da composiçrão original e con
cluem que fusôes parciais sã,: as pri.ncipais responsá
veís pela diferencíação, A conclusão semeLhante che
gou Sighinoffi. (1971.), esrudando terrenos da fácies
granrrl.íto cla Bahia (Brasil); consi.dera ä1e que os grq
nulitos de composição quinrica interme<1 iária córrespon
dem a residu'rs de processos de fusões parciais, sendó



âstes processos responsáveis pelo âparecimento de

"trends" rnagmãticos nos residuos (granuLitos) e pelo
fr ac ionament o de certos elementos.

Hipõtese semelhaÌìte ã aplicáve1 à re
gião cle São Jos6 do Rio pardo, ern visra da existôncia
de porções graní!icas e "trends,' magnráticos associados
aos hipersrônio granulitos. Anatexis parciais, däs ro
chas inicialnente submetidas ao metamorfismo, procluzin
do 1í<¡uidos granÍticos e resíduos diferenciaclos rparece
ser uma origem bastânte p1.ausÍve1 para estas rochas.

Consiclerações finais sôbre a gônese d.as rochas meta
mórf icas de São José <1o Rio pard o

A gônese
José do Rio Pardo pode

rie de eventos.

a - Iormação <le seqt{ência de rochas se
dimentares, predominan<lo folhelhos e grauvaques, com
arenitos e cálcarios subordinaclos; intrusão de rochas
Ígneas básicas e possivelmente de ígneas calco-alcali-
nâ s.

b - lletårnorf ismo crescente em fase de
orogênese, or ig inand o inicialmente gnaissesrquartzitos,
mãrmores e anfibolitos. Quan<l o atingiclas as condições
de fãcies granulito em circunstâncias favoráveis,devem
ter ocorriclo anatexis parciais, strgericlas pe 1a existôn
cia de rochas granítícas, intercaladas em todos os ti
pos , pr inc ipa lmente charnockitos e pe la presença de 1i
tologias com associações anidras.

c * O evento seguinte seria de recrista
lização com as porções granÍticas resultantes de ang
texis, originanclo granulitos alaskíticos e biotita
grìaisses graníticos, as porções resi<luais resultando
em charnoclcítos intermediários e bãsicos ou local.mentd

das rochas reetamórficas de São

ser resumida pela seguinte só
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kinzigitos, os mãrmores passando a escapiilita piroxeni
tos ou a granada piroxenitos, as escassas camadas quârt
zíticas permanecendo esláveis ou transformênclo-se em

gnaisses quartzíticos e as inLrusivas bãsicas passando
a anfibolítos ou hiperstâni.o arrfibolitos.

d - Formação dos nrignatitos, evento ca
racterizado pela idade cle 600 m.a. e mar:ca<lo pelas de
formações e r e c r í s t a I i. z a ç õ e s general.izaclas nas rochas
regionais bem como pela formação de pegnratitos. Nesta
fase os granulitos actquiriram sua texturâ granoblãsti
ca cataclásEica, com os grãos de quartzo alongaclos e

demaís eLementos clef ormados e orientados; reaçõ.s re
trometam6rficas, como a transfornação <ìe piroxônios em

hornblenda, ocorreram dutante ôste evento.

e - F¿lharnentos regionais creCácicos e

terciãrios, cortaram a ärea na clireção principaL NE,
ori.ginando Iocal ent.e milonitos " por fim a região foi
elevada, propiciando a exposição dâste terreno metam6r
fico profundo.



Ioi l.evanLada g e o 1 ò g i c an e n t e¡Í urnâ

dâmente 2lO kn2, â1)[angendo pâ¡te
São Josõ do Rio tardo, São ï,au1o;
tituída por rochas nÌetam¿irf i.cas cl c

briana "

suMÃR1o Il coNsIDriIìAçõ s I'lNArs

Gnaisses, mígmati.tos e gránu1.itos compõem a li.tolo
gia r:egíonal, ocorrendo kinzigitos, quartzitos rmár
mores, piroxenitos e anfibolitos como tipos subor-
dinados.

A direção regional
gulhos para Sf^f ; os

d i.reção NIL "

4 -- 0s granulitos poclem ser sub<t ivicliclos em dois tipos:
granulitos alaskïti.cos e hiperstônio granulitos.Ês
tes últimos constituem uma verdacleira sõrie charno
ckit ica com representântes ãcidos, intermediários
e básicos.

"118-

área de apr ox ima
do Ì'funic ípio de

á reBrao e cons
ro ad e pr e -c am-

de gnaissificação 6 N[,l com me!
faLl¡anrcntos Trr:i.ncipais segllem

5 - Gnaisses e [!ranuLitr.rs tegionais constituem o pa
leossoma dos nigmatitos, evidencianclo terem sido
estas rochas fornadas no úl-t imo evcnto metamdrfíco,
sendo os gnaisses e grånuLitos consi<1 erados rochas
poLÍ.metarnórficas.

Determinaçõe$ geocronol-ðgicas d eterminaranì a idade
de + 600 m.a. parã o úlrimo evento metamórf i.co, Es

ta idade corresponcle ä formaçäo dos migmaIitos.
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Estudôs rnineraló¡¡icos e petrográficos revelaram os

seguintes const ítuintes siãlicos principais: quarÈ
zo, mesopertita, plagioclãsio (andesina sódica) e

antipertita e os seguintes componentes máficos:
hornblenda, biotita, diopsídio e hiperstônio,precìo
minantes pa:.a a maioria das litologias.

À anã1ise química do kinzígr'-to confirmou, parâ es

!a rocha, uma origenì parametamór ÍLea, a partir de

rocbas argil.osas. O mesmo acontece com os piroxe
nit.os, que ao que tudo indica, são provenientes de

calcários impuros.

As carâctcrísticas qrrímicas <tos hiperstônio granu
litos (charnockitos) são muito senelhantes às de

uma s6rie rochas ígneas c a I c o - a 1c a L i n o s , fato ev!
denciado atravás de diagramas de variação. Toclavia,
ôste f atr¡ não é.onclusivo de uma origem ortomet¿t
¡nórf ico para estas rochas, uma vez que estudos te
centes demonstram a existôncia de uma diferenciação
metam6rfica em terrenos granulíticos, atravás,prin
cipal-mente, de anatexis, com fornacão de resíduos
dif erenciados.

Diagramas triangulares Q-Ab-0r para rochas graníci
cas indicam que uma certa qr.rantidacle de anatexis
pode ter ocorrido durânte o metamorfismo.

A presença de associações anidras ( c h a r n o c l( i t o s ) ,

da mesina forma, podem ser sugestivas cla ocorrôncia
de anatexis parciai.s provocanclo a fornação de resí
duo s pobres em água.

7-

8-

9-

10 -

11 -
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As príncipais para¡¡âneses ninerais cte São Jos6 do

Ri-o Pardo são compatíveis com as condições da fá
cies granulito (sub-fácies hornblenda granulíto e

piroxâni.o-granulito), havendo tamb6m paroxôneses
da fácies anfibolito. I)iagramas ACli e ArKI cog
f irrnam a preponclerância das condi.ções cla fãcies
granrrlito.

Perticâs muito finas clo tipo mesopertí.ta poclem

ser usadas como ter:mônreti:o ¡ieolõgico; sua presen

ça nas rochas cle São Josii do Rio Pardo ind ica que

as temperâturas durante o metâmorfismo da fácies
gr:anulito podem ter atinßido valores da ordern de

660 a 715 
o c.

L2 -

13 -

14 * Por outio 1âdo, as r ocha s granulíticas podem ser
cLassif icacl¿rs como de mé,l i.a pressão, considerando-
-se que os Lipos <le conTrosição internccliãria pre
d om i na¡1 

"

15 * Deformações g"t,"ralizaclas rnicrocLinização dos

felclspatos potássi.cos e hidrat¿rção de diversos corn

ponentes ferronagncsianos são feições resul tantes
cle um evento retf ometaurórf i.co, possïvelmentc con

comitant: e com a mignrati.zação.

16 - Grancles fal hamen to s e lcvant¿mento da região rc
presentâm os ültimos eventos tect6nicos ocorri,Iol.

O complexo net¿rm6rf i.co ora cstudado 6 conparãvel
a diversos outros locali.zaclos em escuclos pré-cam
bri.anos tais cono: Ilâdras, fndia; Varberg, Suãcia:
Usi.ma, I¡inl.ân<ì ia; t(asai, Ãfrica Ccntral; Ceilão;
etc,
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