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RESI]MO

Os granitóides de Morungaba (biotita granitos predominantes, dioritos muito

subordinados) afl.oram na região de Morungaba, leste do Estado de São Paulo, por uma área com

cerca de 330 km2, ao longo de uma faixa (- 15 x 35 km2) com orientação NNE. São intrusivos em

seqüências orto- e parametamórficas de idades meso- a neoproterozóicas da Nappe de Empurrão

"Socorro-Guaxupé, ao Suf e da Faixa Alto Rio Grande, ao Norte. Foram mapeados com critérios

faciológicos em escalas 1:50.000 e 1:10.000.

Sete unídndes estatígráficas constituídas por algumas assocíações petrogrâficas

principais são reconhecidas e caracteruadas pela suas variabilidades petrográficas e pelos seus

mecanismos de colocação. Estas unidades marcam parte importante do magmatismo brasiliano

tardi- a posorogênico do Cinturão ltu,no período entre 610 e590 (-+ 20) Ma, cerca de 10-50 Ma

após o magmatismo sinorogênico regional. A primeira associação apresenta em geral fácies

equigranulares cinzentas (moderadamente) peraluminosas (biotita * muscovit¿ -+ g'anada -r

ilmenita + magnetita), com %oSiO2 entre 70 e 75, proporções constantes entre os minerais félsicos

e baixas suscetibilidades magnéticas (k < 0,2. 10-s emu). As outras duas incluem rochas róseas

marginalmente peraluminosas (biotita + hornblenda + titanita + magnetita + ilmenita + allanita
+ muscovita) com k" moderadas a baixas [0,0 - 2,0 (.tO-a¡ emu]; em uma delas, a mais félsica (69<

VoSiO2 <77), predominam as rochas equigranulares pouco expandidas; na outra aparecem rochas

microporfiríticas, porfiríticas e porfiróides, com ToSiOz entre 64 e 75, moderadamente

expandidas, cujos termos mais máficos contêm hornblenda.

Na área setentrional, a unidade mais antiga é o Plfiton Areia Branca, com forma

irregular a alongada; apresenta corpos concordantes de (leuco) monzogranitos peraluminosos, as

fácies mais máficas aflorando em zonas marginais. O Complexo Ouro Verde é formado por

inúmeros corpos laminares alongados a curvilaminares NW-W/E-NE ou mais irregulares,

intercalados concordantemente com as rochas encaixantes; tem forma irregular a alongada NE-

NNE; inclui por um lado, monzogranitos peraluminosos e, pelo outro, quartzo monzodioritos,

quarEo monzonitos, monzo- e sienogranitos microporfiríticos e porfiríticos marginalmente

peraluminosos, os porfiríticos seguramente mais jovens que o Plúton Areia Branca. As duas

unidades mostram estruturas pré-cristalização total, às quais podem se sobrepor deforma$o

plistica variável. São sin- a tardicinemáticas e a sua colocaçáo, ora mais permissiv4 ora mais

forçada, foi controlada por movimentos dextrais na Zona de Cisalhamento Monte Sião. Para

sudoeste aflora o Plúton Jaguari, a unidade mais nova e a maior desta área, alongado na direção

NNE; sua forma é a de um funil assimétrico, com superposi$o de diques semianelares e corpos

irregulares mais jovens. Predominam granodioritos, quartzo monzonitos, monzo- e sienogranitos

porfiríticos e porfiróides marginalmente peraluminosos. Os corpos magmáticos são discordantes e

invadiram sob influência de movimentos dextrais nas Zonas de Cisalhamento Monte Sião e

x/t



Campinas-Pedreira; os mais antigos se colocaram de modo relativamente mais forçado, os mais

jovens de modo mais permissivo, associado à stoping e/ou abatimento e a zonas transtensionais.

Na área meridionat as associações mais antigas são as das Ocorrências

Meridionais, formadas por corpos lenticulares a irregulares de leucomonzogranitos

peraluminosos, orientados N-S e NNE, e por variedades hfüridas, repartidas irregularmente.

Estas rochas sáo, em parte, teto para os phitons meridionais (Plútons Meridionaf Oriental e
Itatiba) mais jovens e discordantes. Estes úItimos contêm monzogranitos, com quarzo

monzonitos e sienogranitos subordinados, equþanulares a inequigranulares, marginalmente

peraluminosos, e são mais jovens que as rochas mais antigas do Plúton Jaguari. O Plúton

Meridionaf o principal tem forma quadrangular irregular a lobada para sul e mostra típico

zoneamento assimétrico e irregular. O Plúton Orientat com leve zoneamento irregular parciat é

alongado NNE e o Phlton ltatiba, o menor deles, situado a sudeste, apresenta zoneamento

concêntrico irregular. Os plútons maiores se colocaram por mecanismos de stoping e subsidência"

talvez associados a zonas transtensionais criadas por movimentos sinistrais na Zona de

Cisalhamento Campinas-Pedreira.

Os quarEo dioritos e quarEo monzo dioritos, com granulações e texturas variadas,

afloram em pequenos cerpos irregulares, diques e enclaves, mais associados aos granitóides mais

jovens do Plúton Jaguari, aos leucomonzogranitos das Ocorrências Meridionais e aos granitóides

marginais mais antigos do Plúton Meridional. Nos primeiros casos, rochas de natureza híbrida sã.o

comuns. Os principais corpos dioríticos invadiram sincronicamente às atividades magmáticas

finais e iniciais nas áreas setentrionais e meridionais, respectivamente. Diques contemporâneos

ou pouco mais jovens monzograníticos þredominantes) e dioríticos (subordinados) são comuns

nas áreas centro-oeste e sudoeste (com enxames orientados N-S/NNE e N'W, respectivamente).

Representafl, €rr1 grande parte, o final do magmatismo Morungaba e se colecaram em zonas

distensivas que cortam as outras unidades, geradas por movimentação sinistral na Zona de

Cisalhamento Campinas-Pedreira.

As associações porfiríticas são rálcali-crflcicas potássicas, enriquecidas em

elementos Ltr com razões LIL/HSF relativamente altas, padrões f¡acionados de ETR e

anomalias negativas pequenas a moderadas de Eu. Os granitóides meridionais marginalmente

peraluminosos apresentam afinidades alcalinas, com teores mais baixos em K e algo mais

elevados em Na; o fracionamento dos ETR é mais moderado e as anomalias de Eu são mais

marcadas. Parte das variedades ocidentais mais félsicas do Plúton Jaguari lhes são similares. Em

c¿da associa@o, as rochas progressivamente mais máficas são mais ricas em elementos LIL e

ET& com, anomalias negativas menos expressivas de Eu. Os monzogranitos peraluminosos

apresentam fracionamento moderado de ETR e anomalias negativas acentuadas de Eu. Os

quarEo monzo dioritos têm similaridades químicas com os granitóides potássicos.

A evolução magmática nas princþais unidades resulta da combina@o de

mecanismos de ascenção e colocaçáo de magmas e de cristalização fracionada modal e não

modal, destacando-se os mecanismos de mistura efol desmßrura entre Iíquidos e sólidos,



diferenciação por fluxo e cristaliza$o in situ. As variedades híbridas sáo originadas através da

mistura de magmas e/ou de mtuhes dioríticos e graníticos diferenciados.

A cristaliza@o final dos magmas de Morungaba ocorreu sob pressões litostáticas

entre 2,0 e 3,0 kbar. As rochas dioríticas e as graníticas marginalmente peraluminosas foram

formadas em ambientes oxidantes, com År.rNo(zæ) -2,0 (+ 1,0 -0,5), com progressivo aumento da

f oz e da lwo com a diminuição de temperatura. Os monzogranitos peraluminosos representam

ambientes mais redutores, com ÀrvNo(ezo) -0,0 (+ 1,0), a /¡¡26 também aumentando nas rochas

mais félsicas. As temperaturas de saturação para Zr sugerem magmas parentais

predominantemente liquídus. Nas rochas graníticas, as relações entre a fszo e a /nF se

mantiveram no intervalo entre 1ú2 e Lú,0.

As características geoquÍmicas destas rochas refletem a combinação de fatores

herdados das rochas-fonte e adquiridos durante a geração e a cristalização dos respectivos

magmas.

A gênese'dos magmas das rochas potássicas e alcalinas é relacionado a um evento

maior de underplating, formado por injeções sucessivas de magmas básico-intermediários

oxidados, provenientes de manto litosférico heterogêneo, com diferentes graus de enriquecimento

e evolução isotópica. A fusão da parte menos enriquecida deste manto, gerou o magmatismo

diorítico de Morungaba" com razões lazSr/ffiSr)o entre 0,7060 e 0,707 e €Nd(cHUR) --L2,5. As

associações petrográficas alcalinas (1YSr/&Sr)¡ entre 0,7060-0,707; eN¿(cruR) entre -13,0 e -10,0)

derivam de fontes infracrustais þeas em fácies granulito, submetidas à fusão por influência

destes magmas dioríticos. As rochas potássicas (187Sr/eSr)0 entre 0,7070 e 0,7080; €¡¿qçx¡¡rp¡ entre

-L4,0 e -13,0) são, provavelmente, originadas da cristaliza@o de magmas básico-intermediários

pouco mais antþs e algo mais evoluídos isotopicamente, contaminados por materiais ígneos

infracrustais. As associações petrográficas peraluminosas foram derivadas a partir de magmas

gerados em ambientes cata- a mesozonais (fácies anfibolito) por fusão parcial de seqüências

(leuco) meta-tonalíticas a meta-granodioríticas.

As idades modelo Sm/Nd sugerem diferentes eventos de reorganiza@o

geoquímica na litosfera. Postula-se, em uma primeira etapa, a formação de crosta tonalítica-

granodiorítica, a rocha-fonte para as fácies peraluminosas (há cÊrcÀ de 2,3 Ga). Uma segunda

etapa, mais jovem (-2,0 Ga), seria marcada por extenso underplatíng básico-intermediário, que

teria gerado os materiais-fonte para as rochas alcalinas, com paralelo (?) enriquecimento do

manto litosféríco em elementos LIL. Este manto, heterogeneamente enriquecido, foi a fonte

predominante para as rochas dioríticas e teve particþação significativa na gênese dos granitóides

potássicos.

O magmatismo álcali-crflcico e a sua passagem para o magmatismo alcalino

marcariam, respectivamente, uma transi$o relativamente rápida entre os períodos sin- a

tardiorogênico e tardi- a posorogênico na região leste do Estado de São Paulo. Estes fenômenos

são interpretados como respostas à evolu$o do manto litosférico e conseqüente esti¡amento

litosférico regional, provocando a fusão de materiais-fontes progressivamente menos férteis.



ABSTRACT

The Morungaba granitoids crop out in the Morungaba region, eastern part of the

State of São Paulo, southeastern Brazil as an irregular-elongated NNE belt (appr. 15 x 35 km2),

covering about 330 km2. The rocks intruded into Meso- to Neoproterozoic ortho- and

parametamorphic sequences belonging, in the southern area, to the Socorro-Guaxupé Nappe and,

to the north, to the Alto Rio Grande Belt. Detailed mapping was performed using 1:50.000 and

1:10.000 scales.

Seven intrusive stratigraphic units were recogn:zed, constituted by some

petrographic associations, each with distinct petrographic ranges and intrusion styles. The units

are important constituents of the Late- to postorogenic Brasiliano magmatism of the regional

granitoid Itu Belt, with intrusion ages around 610 to 590 (-r 20) Ma, postdating by about 10 to 50

Ma the earlier sinorogenic events. The füst association presents grey equigranular, moderately

peraluminous, granitoids (with biotite + muscovifs + garnet + ilmenite +'mag¡etite), with a

SiO2 range of .70-75Vo, little variation in proportions of felsic minerals, and low magnetic

susceptibilities (k

metaluminous to peraluminous (marginally peraluminous) granitoids (with biotite + hornblende

* sphene t magnetite t ilmenite + allanite t muscovite), both showing low to moderate k

values [0,0 - 2,0 (.10-r emu)]; one of them, mostþ with equigranular, more felsic varieties (SiO2

about 69-77Vo), shows litle modal variation, while the other is mainly constituted by more varied,

microporphyritic to porphyroid granitoids (SiO2 between 64-757o) with hornblende present in the

more mafic members.

In the northern area, the oldest unit is the Areia Branca Pluton, irregular to

elongated, made up of concordant intrusions of zoned peraluminous leucomonzogranites (more

mafic facies located at the outside). The Ouro Verde Complex, also irregular to elongated to the

NE-NNE, presents many elongated granitic laminar bodies (oriented NW-W to E-NE)

concordantly interleaved with country rocks; the granites of the complex are, on the one hand,

peraluminous monzogranites and on the other hand an assorted set of marginally peraluminous

granitoids (quartz monzodiorites and monzonites; monzo- and syenogranites); the last set is

younger than the rocks of the Areia Branca pluton. Both the cited units present pre-crystallization

structures, sometimes overprinted by later plastic deformation; they intruded in a sin- to

latekinematic ("forceful" to "permissive") regime and their emplacement was apparently

controlled by dextral movements of the Monte Sião shear-zoie. To the SW of these units, the

Jaguari Pluton is found, the youngest and largest intrusion in this area, elongated to the NNE. The

pluton shows the form of an aqymmetric funnel, cut by ring dikes and irregular bodies. Its main

granitoids are marginally peraluminous porphyritic tò porphyroid granodiorites, quartz

monzonites and monzo- and syenogranites. The individual bodies are discordant and were



emplaced on aæount of dextral displacement of the Monte Sião and Campinas-Pedreira shear

zones, the earliest ones under the influence of more forceful regime, the youngest ones more

permissively with several evidences of marginal stoping and local or regional block foundering.

In the southern region, the oldest association are that present in the Southern

Occurrences, made up of lenticular to irregular bodies, oriented N-S to NNE, of peraluminous

leucomonzogranites and hybrid rocks, the last ones with more irregular distribution. These rocks

are in part roof rocks for the younger and discordant southern intrusions (Meridionaf Oriental

and Itatiba Plutons). These plutons are constituted by predominant monzogranites, with

subordinate quartz monzonites and syenogranites, marginally peraluminous, equigranular to

inequigranular rocks, and younger than the older rocks of the Jaguari Pluton. The main

occurrence is the Meridional Pluton, with a squarish to irregular outline and southern lobate

projections; it shows irregular to asymmetric zonation. The slightly zoned Oriental Pluton is

somewhat elongated to the NNE, while the Itatiba occurrence, also showing a concentric zoning, is

the smallest of the three. The largest pluton of this area invaded permissively by means of stoping

and subsidence of country rocks, perhaps related to transtencional zones created by sinistral

movements of the' Campinas-Pedreira shear zone.

Quartz diorites and quarE monzodiorites, presenting variyng grain sizes and

textures, are observed as enclaves, dikes and smaller irregular occurrences, more so in the

younger granitois of the Jaguari Pluton, within the leuiomonzogranites of the Southern

Occurences (where hybrid rocks are commmon), and in the older border granitoids of the

Meridional Pluton. The main diorite occurrences are contemporaneous with the initial southern

magmatic intrusions and with the waning stages of the northern magmatism. Contemporaneous or

somewhat younger monzogranitic predominant and subordinate dioritic dike swarms are

frequently observed in the central-western and SW parts of the district, repectively oriented to the

N-S/NNE and to the NW They represent the last events of the Morungaba magmatism ad were

emplaçed within extensional fractures created by sinistral movement of the Campinas-Pedreira

shear zone.

All porphyritic rock associations are alkali-calcic, potassic, with enrichment in LIL
elements ad relatively high LIL/HFS elemental ratios, also showing fractionated REE patterns

and small to moderate negative Eu anomalies. The marginally peraluminous southern granitoids

present alkaline affinities, with lower K and higher Na values; REE fractionation is moderate,

with increased negative Eu anomalies. Some of the more felsic facies of the Jaguari Pluton are

chemically similar. In each rock association, the more mafic members are more REE enriched,

with lesser marked Eu anomalies. The quartz diorites are chemically similar to the potassic

granitoids.

Magmatic evolution in the principal units results from a combination of several

mechanisms, involving ascent and emplacement of magmas together with fractional (modal and

non-modal) crystallization. The hybrid facies form by mixing of dioritic and differentiated granitic

magmas or mushes.



The final crystallization of the Morungaba magmas took place under pressures of 2
to 3 kbar. The diorites and the marginally peraluminous granites crystaltized in an oxidizing
environment, at (Å)r.rNo(zlo) = 2,0 (+ 1,0, -0,5), with a progressive increase in f o, and frno as
temperature decreased. The peraluminous monzogranites were formed under more reducing
conditions Å¡wo(ezo) = 0 (t 1), the Areia Branca Pluton showing decreasing f oz n the more felsic
rocks. The Zr saturation temperatures suggest that the corresponding magmas were probably
largely liquid. In the granites, the f12s/fw, ratios remained between 1F,2 and 10a,0.

The main geochemical features of these rocks are a conbination of original source
characteristics and those acquired during the melting episode and subsequent evolution.

The generation of the more potassic and alkaline magmas is attributed to a major
underplating event caused by successive intrusions of oxidized basic-intermediate magma,
realeased from a heterogeneous Iithospheric mantle showing different degrees of enrichment and
of isotopic evolution. The less en¡iched portion of this mantle (87Sr/8óSr between 0,7060 and
0,7070; €Nd(cHUR) --12,5) was the source for the dioritic magmatism. The alkaline associations
were derived from lower crustal granulitic layers of igneous orign (lsSr/s6sr)6 between 0,7070;

eNd(cHUR) between -13 and -10), during a melting episode trþered by the basic-intermediate
magmas. The potassic rocks (1YSr/eSr)s between 0,7070 and 0,7080i 6Nd(cHUR) between --14 and
-13) were probably formed by crystallization of somewhat earlier and isotopically evolved basic-
intermediate magmas, contaminated by crustal material The peraluminclus associations were
generated by melting of amphibolite-facies cata- to mesozonal crustal þeous rocks, representing
the metamorphic equivalents of tonalites and granodiorites.

The Sm/Nd model ages indicate at least two events of lithospheric geochemical
reorganization. At about 2,3 G4 a tonalitic-granodioritic crust was formed,later on converted into
the source rocks for the peraluminous Morungaba granites. A second stage occurred at about 2,0

Ga, with extensive underplating by basic-intermediate materials and simultaneous en¡ichment of
the lithospheric mantle in LIL elements, wich was the main source rocks for the alkatine and (in
part) the potassic Morungaba sequences.

The alkali-calcic Morungaba magmatism marks the transition between the sin- to
lateorogenic stages, and the alkaline granite intrusions determine the postorogenic Brasiliano
phase in the eastern State of São Paulo. These geologic phenomena are interpreted as a response

to the evolution of the lithospheric mantle, coupled with a regional lithospheric stretching and
melting of progressively less fertile source rocks.
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CAPÍTTILO I

INTRODUÇAO

Generalidades e objetivos

A variabilidade dos granitóides de Morungaba foi uma das principais razões para

a presente pesquisa. Já de início, a identificação de diversas unidades, formadas por distintos

lotes de magmas colocados através de mecanismos diferenciados no tempo geológico, emprestava

caráTer ímpar para estas ocorrências da região leste do Estado de São Paulo.

Vários anos foram dedicados à coleta de dados geológicos, litoestratigráficos e

petrográficos, fundamentos para a individualização das unidades estratigrâficas maiores e para

melhor caracterizar o seu caráter tardi- a posorogênico, marcado por importantes movimentos

direcionais e possíveis etapas de soerguimentos e/ou abatimentos crustais. Neste aspecto, este

trabalho é continuidade de uma pesquisa inlciada no princípio da década de 80. Resultados

parciais foram apresentados em dissertação de mestrado em 1985 e em resumos e publicações

episódicas.

No trabalho mais completo (Vlach, 1985), abordaram-se as partes meridionais e

orientais da área e foi ressaltada a importância do mapeamento em detalhe dos granitóides e das

rochas associadas com uma metodologia própria, o nnpeØnento faciológíco. Entre os resultados

principais obtidos, destacam-se a subdivisão das rochas graníticas em suítes, a determinação das

idades das principais unidades mapeadas e o reconhecimento de associações com afinidades

monzoníticas e de um magmatismo básico-intermediário contemporâneo em uma combinação

contrastada. O trabalho conclui pela contribuição predominantemente infracrustal na gênese das

rochas graníticas, ocorrida durante os períodos de relaxamento crustal que se seguiram à

principal orogênese brasiliana na ârea.

Com o progresso do mapeamento, as denominaçóes tais como Maciço de

Morungaba, Suíte Intnniva de Morungaba ou Complexo de Morungaba adotadas, entre outros, por

Wernick (1972), Vlach & Ulbrich (1984) e Vlach (1985), se mostraram inadequadas e foram

abandonadas em favor de uma denominação mais genérica, como granitóídes de Morungaba.

As unidades maiores, ora individ¡alizadas, marcam diferentes etapas de coloca@o

e cristalização de magmas graníticos, interrelacionadas e ligadas ao mesmo mecanismo evolutivo.

Destaca-se, como típico da maioria das províncias graníticas, a associação com magmatismo

básico-intermediário contemporâneo. Também fica definida a coexistência de dois grupos



contrastados de rochas graníticas: uffi, subordinado, composto por leucomonzogranitos

equigranulares peraluminosos, com espectro composicional restrito, e outro, formado por quartzo

morzonitos, morìzo- e sienogranitos porfiríticos e equigranulares, tipicamente metaluminosos a

peraluminosos (maryinalmente peralumino.sos), de maior variabilidade. São estes últimos os que

constroem as principais unidades mapeadas'

As rochas básico-intermediárias e as roch4s graníticas mais máficas do grupo mais

abundante são potâssicas e contêm teores elevados de elementos incompatíveis. Estas

características são, por si só, atraentes para estudos petrológicos. De fato, a gênese e a evolução

das séries graníticas potássicas e rochas associadas em ambientes tardi- a posorogênicos, bem como

os possíveis processos de interação manto-crosta relacionados, têm merecido destaque na

literatura nacional e internacional. Adicionalmente, na evolu@o magmática pré-Cambriana da

regiáo abordada, estas variedades mais máficas de Morungaba marcam a transição entre um

magmatismo cálcio-alcalino monzonítico (de alto K ou álcali-cálcico) inicial, dominante,

usualmente denominado sinorogênico, e uma fase posterior de características potássicas, rica em

álcalis (alcalina, mas nño peralcalina), mais claram ente pósorogênica-

Os objetivos do presente trabalho incluem, por um lado, a caracternas'o

petrográfica, geoquímica e isotópica das rochas graníticas e dioríticas de Morungaba e, por outro,

a avaliaçáo das trajetórias evolutivas deste magmatismo no tempo geológico e dos possíveis

mecanismos genéticos envolvidos. Finalmente, o seu significado na evoluç:ão tectono-magmática

da região ao final do Neoproterozóico, em especial no que se refere ao magmatismo básico-

intermediário e ácido agrupado no Cinturão Itu (Vlach et aL, 1990) e suas relações com o

magmatism o sinorogênico, mais antigo.

A quantidade adquirida de dados é grande. Completa-se o mapeamento em

escalas 1:50.000 e 1:10.000 (em áreas selecionadas) e os estudos estruturais, petrográficos e

geocronólogicos iniciados por Mach (1985) nas áreas meridionais e orientais. Estes dados,

somados a informações geoquimicas (em minerais e rocha total) e isotópicas Sm/Nd, são a

essência da tese. Ainda assim, o tema não se encontra esgotado e perceber-se-á rapidamente que

novas idéias e modos de abordagem ficam sugeridos no desenrolar do texto.

Localização e aspectos fisiognáficos gerais

Os granitóides de Morungaba afloram na região leste do Estado de São Paulo,

junto a atual borda da Bacia Seclimentar do Paraná (Figura I.1). Estão distribuídos ao longo de

uma faixa alongada NNE, com dimensões da ordem de 15 vs 40 km. Em sua totalidade,

encontram-se expostos por pouco menos de 350 km2.
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Situam-se, em média, a 90 km da Capital, rumo ao norte, e são de acesso fácil,

através das rodovias dos Bandeirantes ou Anhangüera. Amparo, Itatiba, Pedreira e Valinhos são

as cidades mais conhecidas e que, grosso modo, circundam a ârea de interesse; Morungaba, a

cidade que lhes dá nome, está localizada a meio caminho entre Itatiba e Amparo'

Destacadas no relevo local, as rochas graníticas são os substratos, a leste da Bacia,

das primeiras serras que pertencem à Zona Cristalina do Norte, conforme definida originalmente

por Almeida (1964) ou as Zonas do Planalto de Jundiaí e Serrania de Lindóia, como

reclassificadas por Ponçano et aL (1981').

Estas zonas geomorfológicas estáo aí constituídas a leste e sul pelas Serras da

Atibaia, das Cabras, dos Cocais, do Morro Grande e dos Lopes, com altitudes máximas da ordem

de 950 m, e, nas áreas norte e nordeste, pelas Serras do Pântano, da Barra e pelo Alto da Areia

Branca, cujas altitudes atingem i150 m. No conjunto, estes acidentes topográficos definem leve

gradiente positivo de relevo no sentido NE/NNE. Nas áreas sul, Ieste e oeste, existe contraste de

relevo bem marcado entre as rochas graníticas e as rochas encaixantes gnáissicas, o que não

ocofïe na parte nordeste (ver Anexo I).

O clima da região é suÞtropical, com estações de estiagem (Abril-Setembro) e de

chuvas (Outubro-Março) bem definidas. O balanço hídrico se caracternapor ulgu* desequilíbrio

negativo. Os principais escoadouros naturais da drenagem local são os rios Atibaia, ao sul, e

Jaguari, ao norte, ambos com traçado tranwersal em relação à área de afloramentos dos

granitóides e com vazão para noroeste.

As rochas estudadas afloram como matacões de dimensões variadas, isolados ou

mais freqüentemente em grupos de vários indivíduos, concentrados nas partes superiores das

vertentes e no topo dos morros e das serras. Argumentos geomorfológicos diversos (e.g., De

Martonne, 1948; Wernick, 1967) permitem assumir de modo geral o caráter in situ dos matacões

(ver, porém, Capítulo II). I-ajedos são restritos e afloram, ora nos topos ou nas vertentes

superiores, ora em trechos das principais drenagens.

Sobre o desenvolvimento da Tese

A tese é formada por cinco capítulos principais. São abordados os aspectos

geológicos e estratigráficos regionais e locais gerais (Capítulo fV), as c¿racterísticas geológicas,

estruturais, estratigráficas e petrográficas das unidades graníticas maiores (V), a geoquÍmica

mineral (VI), u geoquímica de rocha total (elementos maiores, menores e traços, VII) e a

geoquímica isotópica (Rb/Sr e Sm/Nd, VÐ.
Após esta parte introdutória (Capítulo I), apresenta-se a metodologia,

acompanhada por avaliações dos dados apresentados (Capítulo II) e alguns aspectos regionais



gerais de maior interesse (Capítulo tII). O Capítulo IX, final, reúne os principais resultados e as

conclusões alcançadas; oferece também um modelo para o magmatismo Morungaba.

O procedimento para. a apresenta$o do texto destacâ, sempre que possível,

aspectos descritivos e suas implicações mais diretas, sem contudo misturá-los. As interpretações

parciais mais relevantes são em geral sumarizadas ao final de cada capítulo. Os capítulos iniciais,

que exploram diversos porrnenores geológicos, litoestratigráficos e petrográficos, são

relativamente extensos. Diversas tabelas-síntese neles anexadas, somadas às informações

genéricas fornecidas no Capítulo IV, poupam parte da leitura dos tópicos mais descritivos.

Algumas informações mais específicas disponíveis (e.g., dados para algumas propriedades

magnéticas), não fundamentais para a concretização dos objetivos principais, são apresentadas e

discutidas como forma de se reunir a maioria das informações existentes. Pela mesma razão, os

principais dados obtidos por Vlach (1985) são agrupados com os novos.



CAPÍTULO II

METODOLOGIA

Mapeamento geológico, em escalas i:10.000 e 1:50.000, e coleta de amostras das

principais fácies (tipos petrogrôficos) são os alicerces deste trabalho. Nesta etapa, os trabalhos de

campo foram concentrados nas áreas setentrionais de afloramento dos granitóides. Às

informações obtidas e amostras coletadas foram adicionados os dados obtidos por Vlach (1985)

para as regiões meridionais e o conjunto foi estudado (e/ou parcialmente reestudado) no que se

refere aos principais aspectos estruturais, petrográficos, geoquímicos e geocronológicos, como

detalhado a seguir.

Os afloramentos amostrados são localizados em escala aproximada 1:65.000 no

Anexo II.

II.1. Mapeamento geológico

As rochas graníticas e dioríticas associadas, bem como parte das rochas

encaixantes circunvizinhas, foram mapeadas durante excursões episódicas no triênio 1987-1989,

em um total aproximado de setenta dias de campo.

As bases de apoio cartográfico foram, por um lado, as folhas topográficas de

Valinhos, Jundiaí, Amparo, Bragança Paulista e Socorro (1:50.000), publicadas pelo Instituto

Brasileäo de Geografia e Estatística (IBGE) em 1972, e, por outro, as folhas em escala 1:10.000

da área cujos extremos são as folhas 07311.00,079/1.00,0741104 e0791104, produtos do Projeto

MacroMetrópole (Terra Foto/ SEP), publicados entre os anos de 1978 e 1980. Imagens

aerofotográficas 1:25.000 (vôos Prospec e Natividade,7962), obtidas junto ao Departamento de

Geografia da USP, também foram utilizadas. O mapa geológico final é apresentado sobre base

topográfica em escala 1:50.000 no Anexo I.

Foram mapedas em detalhe 1:10.000 as áreas com maior diversidade geológico-

estrutural e/ou petro grâfica, tais como as zonas de contato entre granitóides mais distintos, entre

os granitóides e as rochas encaixantes e áreas com maior densidade de tipos petrográficos. As

porções meridionais (Vlach, 1985), bem como as regiões mais homogêneas, com escassèz de

afloramentos ou ainda com acesso prejudicado, foram mapeadas em 1:50.000.



TotalÞados os trabalhos deste período com os já apresentados em 1985, a área

mapeada soma a aproximadamente 350 km2; deste total, por volta de 250 km2 foram mapeados

em escala 1:50.000 e outros 100 km2 em escala 1:10.000. O número total de afloramentos visitados

durante as etapas de campo foi superior a 10.000 e, ao total, cerca de 1.200 amostras foram

coletadas nos afloramentos enumerados e localizados no A¡exo II.

A estratégia adotada para o mapeamento e para a organização litoestratigráfica

foi a mesma empregada por Vlach (19S5) para a região meridional. É fundamentada nos

conceitos de fácies ( = variedade, tipo) petrogrôfica (unidade descritiva, que agrupa um conjunto

de rochas com características macro- e mesoscópicas similares), unidnde mapeável (unidade

passível de representação na escala de trabalho, com referência básica 1:25.000) e corpo intrustvo

(unidade reológica, de movimentaÉo independente).

A sistematiza$o destes conceitos emergiu a partir dos trabalhos de mapeamento

faciológico de rochas ígneas intrusivas desenvolvidos por Ulbrich (1984) e estendidos por Vlach

(1985) para as rochas graníticas; procedimentos e vantagens deste tipo de abordagem são

discutidos com exemplos diversos nestes trabalhos.

As rochas ora mapeadas são inequigranulares, com granulações finas, médias,

grossas e muito grossas; pofiróídes (matriz em geral mais grossa e menos evidente) ou porfuíticas

(matriz mais fina e evidente). Estruturas planares (S) estão quase sempre presentes; estruturas

lineares (L) são menos importantes e/ou evidentes.

Durante a forma$o das rochas graníticas, as deforma@es podem ocotrer em

diversas etapas da colocação e cristalnaçã,o dos magmas e as suas características refletem, em

especial, a viscosidade dos magmas que, por sua vez, depende da composição, da fração cristalina

presente no magma, da temperatura, da pressão e do teor em voláteis. As várias estruturas

resultantes são classificadas por Hutton (19SS) em estruturas pré-crßtalização total (S/L pré-Ct) e

estrutwas de defonrwção cristalina plastica (S/L Dç) e, entre os parâmetros citados, o de maior

peso para esta divisão bimodal é a relação entre as frações sólidas e líquidas no magma

submetido à tensão. Assim, no primeiro caso, as tensões são transmitidas pela fração líquida e, no

segundo, pela fração sólida, acarretando deformação cristalina de intensidade variável. O limite

adotado entre estes modos de deformação corresponde a uma proporção que se aproxima de

357o de lÍquido (Aní, 7978), a quantidade máxima de líquido possível, sem que os cristais se

separem fisicamente entre si, de tal forma que a transmissão das tensões ocorra através dos seus

contatos.

No primeiro caso, não há deformação intracristalina, uma vez que os cristais se

movimentam liwemente; a fração cristalina tardia, proveniente da consolidação do magma

residual intersticial termina por adquirir uma estrutura homófona. No segundo €so, os cristais

pré-existentes são deformados plasticamente e a fração cristalina mais tardia mostra deformação

e orientâção variáveis e um aspecto textural metamófico fica mais ou menos evidente (ver

detalhes em Hutton, 1988). Naturalmente, quaisquer situaçóes intermediárias podem existir e, de



uma forrna mais simpüsta, termos como sin- e tardimagmótico, tespe*tivamente, podem ser

utilizados como sinônimos. As deformações posmagmáf¡cas seriam aquelas atuantes após o

resfriamento do coço.

No decorrer do mapeamento, se observou que diversas das características

macroscópicas (e.g., a densidade dos megacristais, o número e o tipo de enclaves e glomémlos

máficos, o grau de desenvolvimento das estruturas planares e lineares) eram com freqüência

dependentes de peculiaridades estruturais mais localizadas e mostravam rápidas variaçóes

laterais e verticais. portanto, para a reunião de certas unidades de mapeamento foi considerado

um maior grau de [berdade para alguns dos critérios definidos por Vlach (1985). Por outro lado,

as estruturas planares converteram-se em critério fundamental para a separação de algumas

unidades.

Algumas obstáculos foram enfrentados no decorrer dos trabalhos de campo e' sem

dúvida, prejudicaram a obten$o e a interpretação dos resultados estruturais tinais para algumas

unidades, em particular para o Pli¿ton Jaguari e para o Complexo Ouro Verde. Destacam-se:

-) a diliculdade de observar algumas estruturas, principalmente lineações, frente a

escassêz de afloramentos que permitissem boa visualização espacial;

-) a impossibilidade de acompanhar e mapear de forma sistemática as estruturas

encontradas, com prejuízo para sua representa$o em mapa e para modelamentos de aspectos

dinâmicos de colocação e movimenta$o dos corpos magmáticos. Estruturas como estratificações

e bandamentos ígneos, zonas de cisalhamento sin- e tardi-magmáticas e diques sinplutônicos,

entre outras, aparecem geralmente em afloramentos isolados;

) a dificuldade para medir atitudes adequadas, já que a grande maioria dos

afloramentos é constituída por matacões; lajedos são relativamente raros. Como já referido, os

matacões distribuídos pelas cristas e nas partes médias e superiores das vertentes encontram-se in

situ; enfreTanto, muitos deles sofreram movimentação suficiente para alterar a disposição original

das estruturas neles impressas. No caso de dúvida quanto a validade das atitudes, elas foram

descartadas.

um outro aspecto que merece ser destacado diz respeito ao procedimentos para

estabelecer a seqüência de colocação dos corpos magmáticos. As bases naturais (e únicas) são as

relações de contato, as quais evidenciam em primeiro lugar os contrastes de comportamento

reológico entre estes corpos. Na prática são seqüências de mobilidade e/ou de resfriamento

(Vlach, 1985) e se em boa parte dos casos correspondem à colocação dos corpos, situações

inversas podem ocorrer. Cita-se o caso em que magmas mais viscosos (e.g., mais ricos em

componentes sólidos) invadem magmas mais diferenciados e líquidos. Nas etapas finais de



cristalizaçáo, estes últimos podem ser intrusivos nos primeiros. Exemplos deste tipo são difíceis de

ser demonstrados no campo e podem trazer algumas dúvidas para interpretações relativas à

evolução magmática.

IL2. Análises petrográficas

Foram examinadas (em parte revistas) mais de 300 seções delgadas simples e
cerca de 80 seçoes delgadas polidas ao microscópico petrográfico. Utilizou-se dos aparelhos Leitz
(Ortholux, luz transmitida), Zeiss (Axioplan, luzes transmitida e refletida) e do
estéreomicroscópio Zeiss (SV-8). Também se estudou cerca de 50 fatias de rocha, com áreas

superiores a 100 cm2, das variedades porfiríticas e/ou porfiróides da região setentrional.

Amostras selecionadas com estruturas planares melhor desenvolvidas foram cortadas em duas

seções, uma paralela, outra normal à estrutura

As observações efetuadas não transcenderam o trabalho clássico: reconhecimento

dos minerais transparentes e opacos, aspectos texturais do agregado e de cada fase mineral
particular e contagens modais. AtenSo especial foi dada às evidências texturais de equilíbrio

e/ou desecluilíbrio entre as fases minerais e à seqüência de cristaliza$o.

As técnicas empregadas para quantifica@es modais em seções delgadas e fatias de

rocha são apresentadas por Vlach (1985) e bibliografia referida; no caso das fatias de rocha,

foram consideradas seções normais às estruturas planares. As proporções modais para as rochas

porfiróides e porfiríticas, em matrv mêdia a grossa, representam valores isolados (uma fatia por
amostra) ou a média dos valores obtidos para duas ou três fatias. Estimativas das proporções de

minerais máficos foram efetuadas através de contagens em lâminas delgadas de amostras

selecionadas. Para as variedades porfiríticas com matriz fïna, os resultados apresentados

correspondem a médias ponderadas das contagens obtidas em seções delgadas (matriz) e
avaliações da proporSo entre megacristais e matriz em fatias de rocha.

Os dados modais disponíveis para granitóides e dioritóides são apresentados no

Capítulo V.

fI.3. Análises geofísicas

Para a caracterhação preliminar de algumas das caracterÍsticas magnéticas, foram
medidas as suscetibilidades magnéticas de amostras representativas. Adicionalmente, alguns

dados aeromagnetométricos e aerogamaespectométricos disponíveis foram breve- e

genericamente analisados sob seus aspectos mais gerais.



Suscetibilidade magnética

A suscetibilidade magnética de volume (k), razã'o entre momento e campo

magnético, foi medida em cerca cle 230 amostras de rochas frescas, com superfícies pianas,

serradas. Empregou-se o suscetibilímetro portátil K-2 da Eda, obtido no IAG-USP, que fornece

uma precisão de 10-s emu (unidade eletromagnética, cgs). Em cada amostra foram tomadas entre

6 e 15 medidas e consideradas suas médias. Os resultados são apresentados no Capítulo fV.

As medidas foram feitas em unidades cg.t, para facilitar comparaçöes com a

literatura, mas podem ser rapidamente convertidas para as unidades 51, atualmente

recomendadas, aplicando-se a relação ks¡ = 4.T.k"p. Diversos autores (e.g., Ishihata,L977,1979) se

utiliz¿¡¡, alternativamente, da suscetibilidade magnética específica ou de massa Qf, expressa em

m3/kg (S/) ou cm3/g (emu/g) ro sistema cgs; porém, os procedimentos para sua obtenção tornam

as medidas menos precisas: Para a interconversão entre estes parâmetros, com finalidades

comparativas com as Séies Magnetita e llmeníta (Ishihara, L977), utilizou-se o valor þ = 2,60

glcms para a densidade média das rochas graníticas.

A suscetibilidade magnética das rochas é função da suscetibilidade dos seus

constituintes, das texturas (dimensões e formas dos grãos) e da história evolutiva (e-g., Balsley &

Buddington,1964). Na maioria das rochas þeas e metamórficas, a magnetita (k em torno de 0,5

a 4,0 emu) " u ilmenita (k em torno de 0,1 a 0,3 emu) são os minerais ferrimagnéticos

importantes; os demais minerais são paramagnéticos (e.g., biotita, com k entre 0,1 e 0,4 [x 10-sl

emu); ou mesmo diamagnéticos [e.g., quartzo, com k em torno de '1,25 x 10{ emu] e pouco

influenciam os resultados finais (Carmichael, 1982).

Assim, as,suscetibilidades magnéticas da maioria das rochas ígneas e metamórficas

são devidas, em primeira aproximação, ao conteúdo em magnetita. Diversos autores, baseados

em dados experimentais, propuseram relações diretas entre k ou X e as quantidades modais de

magnetita (Vr"r,). Destacam-se as seguintes:

-) k (emu) = 2,60 . (Vrnr,)133 . 10-3 , obtida por Balsley & Buddington (1964) para

rochas predominantemente ortometamórficas dos Adirondacks;

-) k (emu) = 2.89. (Vv,)i,01 . 10-3 , reavaliação de Sauck (1972) a partir dos dados

experimentais de Balsley & Buddington (1964);

-)X(emu/g) = Vv, L0-3 , obtida por Ishihara (1,977) para rochas ácidas e

intermediárias, vulcânicas e plutônicas, do arquipélago japonês.

Os valores calculados com estas funções resultam em diferenças sþificativas

(entre 107o e 50%) para os teores mais comuns de magnetita em rochas ígneas e metamórficas

(0,1 < = VMt 4 = 3,0), decorrentes de variações litológicas, dos procedimentos de regressão

empregaclos e das densidacles assumiclas (ou medidas). Devem ser tomados como aproximações.



Aeromagnetometria e aerogâmaespectrometria

Dados aeromagnetométricos e aerogamaespectrométricos para a região do Estado

de Sáo Paulo ficaram disponíveis a partir do Projeto Aerogeofísico São Paulo - Rio de Janeiro,

cujos levantamentos foram efetuados no biênio 7978-1979 pela ENCAL/SA, e das necessárias

correçöes e normalizações efetuadas pela CPRM (Anjos & Mourão, 1988).

Parte destes dados foi recentemente estudada para a porção ocidental do

embasamento cristalino do Estado de São Paulo por Ferreira (1991). Análises em maior detalhe

incluíram os granitóides de ltu, Sorocaba e São Francisco, bem como parte dos granitóides de

Morungaba. Os resultados foram expressos pelo autor através de diversos mapas de contornos de

parâmetros aeromagnetométricos (kuo, suscetibilidade magnética aparente; R" redução ao polo,

etc.) e de parâmetros aerogamaespectrométricos (contagens/s dos radioelementos U, Th e IÇ

razões entre estas contagens, etc.), com destaque para os que melhor contrastam as princþais

estruturas e unidades litológicas locais e regionais.

Alguns destes mapas (contornos para as suscetibilidades magnéticas aparentes e

para redução ao polo, contornos de contagens relativas e relações entre contagens para IJ, Th e

K) sáo parcialmente adaptados e reproduzidos para ressaltar contrastes e similaridades intra- e

interunidades mapeadas em Morungaba e destas com as rochas encaixantes e com as ocorrências

granitóides vizinhas.

Entre os resultados aeromagnetométricos, a suscetibilidade magnética aparente

foi escolhida para se comparar os valores calculados a partir da aeromagnetometria (ver Ferreira,

1991) com os equivalentes medidos em amostras. O filtro de redu$o ao polo foi preferido entre

outros parâmetros aeromagnetométricos porque considera que as anomalias decorrem apenas da

induSo magnética e estas são diretamente projetadas sobre as litologias e as estruturas

causadoras. Em ambos os casos, os resultados obtidos por aquele autor se referem a um ângulo

de fase (d) = 60".

A metodologia pertinente, as principais premissas e as limitações inerentes às

interpretações de dados como estes são discutidas nos trabalhos citados. Discussões e várias

referências básicas, com destaque para metodologia e análise de dados gamaespectrométricos,

seguidas de aplicações para os granitóides de ltu, são encontradas no trabalho pioneiro de

Pascholati (1989).

II.4. Análises geoquímicas

Análises químicas foram efetuadas ou obtidas para minerais (elementos maiores e
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menores tradicionais) e rocha total (elementos maiores, menores e traços selecionados, incluindo

terras raras e isótopos pertinentes às sistemáticas Rb/Sr e Sm/Nd). Alguns detalhes do

instrumental e das técnicas empregadas são colocados a seguir'

Análises químicas em minerais

A maioria dos minerais presentes nas rochas graníticas e dioríticas foi analisada

em microssonda eletrônica, no Laboratório de Microssonda Eletrônica do Departamento de

Mineralogia e Petrologia do IG-USP. O aparelho utilizado é um ARL, modelo EMX-SX, provido

de três espectrômetros, com cristais LiF/ADP, LiF/ADP e RAP. As seções delgadas polidas

foram metaüzadas com C em vaporuador automático Bendix/CVC.

O procedimento analítico adotado foi o de rotina do Laboratório, tal como

descrito, entre outros, por Gomes (1984), mas semiautomatizado com a instalação on line de um

microcomputador CCE (EXATO, MC-4000), conectado através de interface serial RS-232 e do

conjunto de programas ESPERTO (Vlach, 19y2).

O sistema ESPERTO é destinado à aquisição dos dados analíticos e ao seu

tratamento, por meio de correções para os efeitos da radiação de fundo, da deriva e do tempo-

morto dos contadores, seguidas pelas conversões para teores em óxidos, por comparação com

padrões, e pelas çorreções finais para número atômico, absor$o de massa e fluorescência

secundária. Estas últimas são efetuadas segundo o método empírico da Correção Beta (Bence &

Albee, 1968), a partir dos fatores Alfa determinados por Albee & Ray (1970).

Nas análises efetuadas, as correções para tempo-morto foram dispensadas, uma

vez que o número de contagens foi mantido muito abaixo de 5.000 cps (Keil, 1967). De um

modo geral, as condições instrumentais para análise foram as seguintes:

-) potencial de acelera$o

-) corrente de amostra

-) tempo de integração de contagens

-) diâmetro do feixe eletrônico

15 kV

-0,026 FA

5 ou 10s

la 40tt

Por facilidade analítica e instrumental, o referencial para as correçöes e

conversões das análises foi a conente de amostra. Este procedimento, embora correto para o

tratamento da deriva, traz problemas quando da conversão para óxidos nos casos em que o

número atômico médio das amostras é significativamente diferente daquele do padrão, quando

são necessárias correçöes adicionais, que relacionem as correntes e as contagens médias de

padrões selecionados e estendam os resultados proporcionalmente para as amostras. Felizmente,

não foi este o caso da maioria das amostras.



Em cada amostra foram escolhidos entre dois e cinco grãos de cada fase mineral e,

nestes, foram realizadas uma ou mais corridas, cada qual com as seguintes tríades elementais:

-) feldspatos (30 amostras)

-) piroxênios (1) e anfibólios (12)

-) biotitas (a0) e muscovitas (5)

-) granadas (1)

-) magnetitas e ilmenitas (30)

-) titanitas (10)

Ca-Na-K;

Ca-Na-K, Fe-Ti-Mg e Mn-Si-Al;

Ca- Na - IÇ Fe -Ti - M g Mn -Si-A I

(e Ba-Ti-F p/ amostras selecionadas);

Ca-Si-AI, Fe-Tí-Mg e Mn-Sí-Al;

Fe-Ti-Mg e Mn-Tí-Al

Fe-Ti-Al, Mn-Si-Al e Ca-Ti-Na.

A estratégia analítica seguida se resume em dois tipos de abordagem:

-) para a maior parte dos casos (piroxênios, anfibólios, micas, granadas, titanitas,

plagioclásios e fases desmisturadas de feldspatos alcalinos e opacos) foram feitas análises

pontuais, com feixe eletrônico mínimo (t-Z tt).Estas consistiram de 5 a 15 medidas ao longo de

perfis núcleo-borda ou borda-núcleo-borda, tomando-se a média de três leituras consecutivas em

cada ponto;

-) para os intercrescimentos (caso particular dos feldspatos alcalinos e ilmenitas), as

leituras foram feitas com o feixe com o maior diâmetro possível (2040 p). Adicionalmente, fêz-se

com que o feixe pa.ssea.sse por todo ou por partes selecionadas de cada grão (regiões de núcleo,

regiões das bordas) durante a integração das contagens, de modo a se ter uma estimativa

composicional global das fases primárias. Nestes câsos, cada medida corresponde a média de três

a cinco leituras seguidas.

Os padrões adotados foram:

-) Albita Tiburon, Andcsíns Ac-362 e Ortoclásío #1 (feldspatos);

-) Cpx 5-118, Homblendas Knkanui e Wilberforce (piroxênios e anfibólios);

-) Bíotitas #1 e #3 (biotitas);

-) Biotita #3 e Muscovíta M (muscovitas);

-) Ilmenita Sawyer e Magnetitas sintética e L4-157 (ilmenitas e magnetitas);

-) Granadas USM-87375 e Y-granada (granadas).

Ho*øtrn¿^ Køkanui e Wilberforce, BaSiOj sintético e Egirùn-augita 16A,

respectivamente, foram referências para Ca, Ba e Mn em biotitas e muscovitas. A par das

titanitas, analisadas com diversos padrões (Cpx 5-118; Homblendas Knkanui e Wilberforce;

Ilmeníta Sawyer e Egirirn-augita 16-A),procurou-se utilizar o menor número possível de padrões e
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os mais parecidos com as amostras-problema. Informaçóes completas para estes padrões estão

disponíveis nos registros do Laboratório. Antes da primeira etapa analítica, a maioria deles foi

polida e metalizada para eliminação dg superfícies desgastadas pelo uso'

A exatidão dos resultados finais é tradicionalmente estimada em 37o para os

elementos maiores e entre 37o e 5%o para os menores, enquanto a reprodutibilidade admitida

para condiçöes instrumentais e analíticas normais situa-se em torno de 1'Vo (e.g., Ulbrich, 1983;

Ruberti, 1gS4). Entretanto, diversos testes efetuados durante as etapas analíticas mostraram

desvios reais bem maiores, como por exemplo, diferenças relativas de até 20Vo pata alguns

elementos menores (< = 1,0Vo) em diferentes corridas'

Nas fases minerais analisadas em duas ou mais corridas, náo é possível assegurar

que os volumes analisados em umas e outras são correspondentes, mesmo com o diâmetro do

feixe eletrônico. ampliado. Isto dificulta em muito as análises nos casos em que eústem

zoneamentos composicionais; em algumas amostras de anfibólios, foi efetuada uma corrida

adicional (Fe- Si-Al) para controle.

Este fato, aliado às variações do número atômico médio (que muda proporcional

e significativamente com a razão Fe/Mg, por exemplo) e aos erros inerentes ao instrumental,

reflete-se no fechnmenfo das análises (para mais ou menos, por vezes ïora de limites aceiuáveis) e

provoc4 nestes casos, deslocamentos em diagramas cartesianos que consideram valores

elementais absolutos para diferentes amostras ou composiçóes mais contrastadas de uma mesma

amostra. porém, as razões entre elementos ou as relações entre estas razöes têm significado

pleno. Nas nossas análises, a influência de fatores deste tipo é mais marcante nas titanitas, cujas

aniálises evidenciam excessos sistemáticos de SiO¿.

O tratamento dos dados (transformações em proporções catiônicas, fórmulas

estruturais, componentes moleculares e diagramações) foi auxiliado por programas elementares

escritos ou adaptados pelo autor e, em especial, pelo programa MINFILE (Afifi & Essene, 1988).

As fórmulas estruturais são referidas ao número ideal de O para os minerais anidros, a menos da

titanita, referida para 4 Si (e. g., Deer et a|.,1,983); micas e anfibólios são normalizados para 20 O

+ 4 (OH+F+Cl) e 23 O, respectivamente"

Os resultados finais são expressos em óndos (7o em peso), componentes

moleculare s (Vo em peso ou %o molecular) e fórmulas estruturais normalizadas' Razões

ps2+/ps3+ para os anfibólios e os piroxênios foram calculadas de acordo com Papike et aL (1974),

tomando-se o resultado médio obtido para FeO. Algumas comparações efetuadas por C?amanske

et aL (198I) entre valores médios calculados e valores obtidos através de análises por via úmida,

em anfibólios parecidos com os de Morungaba, forneceram diferenças entre 27o e 10Vo. O

método sugerido por Leake (1978) resulta em diferenç¿s entre 5Vo el57o.

Os componentes moleculares das ilmenitas são calculados como proposto por

Carmichael (1967). Os resultados para magnetitas, dadas as suas composições muito puras, são

apresentados apenas sob a forma de óxidos e de número de cátions. Para o cálculo dos
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componentes moleculares das granadas, admitiu-se a substituição total de Fe3+ por Ti na

molécula and¡adita.

Resultados representativos são apresentados no Capítulo VI; dados não

apresentados podem ser solicitados ao autor. Os dados para feldspatos potássico-sódicos e cálcio-

sódicos (analisados apenas para Ca, Na e K) são apresentados diretamente no diagrama ternário

dos feldspatos.

Além dos dados de microssonda, foram também analisadas sete amostras de

biotita para FeO e FeOtpor via úmida.

Concentrados deste mineral foram preparados no CPGeo-USP, a partir de frações

granuladas (60-100 meshes) em almofarn de aço, controladas com peneira de Cu. Para tanto

foram utilizados Separad.ar Frantz, Bromofórmio e placa vibratória.

Estes concentrados foram moídos a < 200 meshes em moínhos de á,gata e

encaminhados ao Geolab (MG) para análise sob a responsabilidade de C. Dutra, por
fluorescência de raios-X para Fet e titulação com KMNO¿ para Fe2+ (ver a seguir).

A comparação entre os valores de FeOt medidos neste laboratório e os obtidos em

microssonda mostra que as diferenças máximas se situann enîe 2Vo e SVo, os resultados de

microssonda sendo sistematicamente inferiores (Tabela II. 1 ).

TÄBEI-A ll.l. Comparaçáo entre os resultados de dosagens para Feot (7o em peso) obtidos para biotitas
através de Microssonda (DMP-USP) e por FRX (G€olab)

Amostra

A-239
A-?31,
A-722
A-811
Ag-L5

A-1.040
A-962

Geol-ab
(FRX)

19,60
20,10
2ß,2n
18,60
22,70
zl,g0
22,80

L (vo)

+5,L
+2,8
+2,0
+33
+\6
+3,8
+4,9 ,

DMP
(Microssonda)

1g,65

195s
L9,8L

Lg,01

72,L3
27,70
2'1,,'14

L (%) = Valor Geolab - Valor DMP * ,*
Va.lor DMP
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Análises químicas em rocha total

Foram selecionadas cento e três amostras das variedades mapeadas para anáüses

químicas em rocha total. AIém dos elementos maiores e menores tradicionais à geoquímica de

rochas, foram analisados Rb, Sr, Ba, Nb, Zr,Y, V, Pb, Ni e, para parte das amostras, Sn, Mo e Cu.

Determinações adicionais para terras raras (I-a, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Yb e Lu) foram

obtidas para 25 amostras.

Frações de rocha com L a 4 kg foram cominuídas em britador de aço ( < 5 mm) e

quarteadas até a extração de alíquotas com 100-250 g. Estas foram moídas a <200 meshes em

moínhos de vídea ef ou á,gata. A granulaçao final do pó foi controlada através de testes prévios

para o tempo ideal de moagem. No caso de alíquotas moídas em duas ou mais etapas, as

diferentes frações do pó foram homogeneizadas manualmente e com os mesmos moínhos.

Frações residuais do quarteamento foram utilizadas como auto-contaminante entre as amostras

mais distintas.

Alíquotas de 20 g foram encaminhadas ao GeoLab para análise. Instrumental e

metodologias lá empregadas incluiram fluorescência de raios-X (FRX) para Si, Al, Ca, Fet

(pastilhas fundidas com tetraborato de Li) e P, S, Cl, Rb, Sr, Ba, Zr (pastilhas de pó prensado);

absorça.o/emissão atômica para Mn, Mg, Na, K Cu, Mo, Sn e Pb; espectrografia óptica para Nb,

Y, Ni e V; plasma de indução acoplada (ICP) para terras raras; eletrodo de íon específico, após

fusão alcalina, para F e titulaÉo com KMnO¿ para Fe2+. Estas metodologias, bem como os erros

embutidos nas determinaçóes, são discutidos por Dutra (1984), Dutra & Gomes (19Sa) e

Trescases (1984), entre outros.

De acordo com o Prof. Dutra, os erros esperados para as principais metodologias

utilizadas (ver também referências indicadas) situam-se em torno de 27o (FRX em pastilhas

fundidas), 5Vo (FRX em pastilhas prensadas), ZVo (absor@o atômica), 107o (espectrografia

óptica) e entre SVo e l0% GCP). A análise crítica dos resultados para os primeiros lotes de

amostras, confrontados com dados petrográficos e de quimismo mineral revelou, porém, erros

muito superiores aos informados' De fato, alguns lotes foram reanalizados uma' duas e até três

vezes para alguns elementos e/ou óxidos e nem sempre os resultados se mostraram compatíveis e

dentro de níveis aceitáveis. Sobressairam-se, particularmente, resultados inesperados para SiO2,

FeO/FezO¡, MgO e Na2O, entre os elementos maiores, eZr,Y e Nb, entre os traços.

Para melhor avaliaçáo dos resultados, foram incluídos, anônimamente, dois

padrões do Geologicat Suruey of Japan (JG-1A e JG-2)juntamente com o último lote, com todas as

amostras apresentadas nas Tabelas VfI.1 e WL2 (Capítulo VII). Na Tabela IL2, os resultados do

Geolab são comparados com os valores recomendados para os princþais óxidos e/ou elementos

naqueles padrões por Ando et a|., L987; as diferenças são ressaltadas em valores relativos. Estes

resultados são bem melhores que os conseguidos em lotes anteriores para alguns óxidos e

elementos traços; entretanto, alguns problemas sérios ainda persistem'



Para contornar alguns destes problemas, evitou-se a utilização dos valores mais

sujeitos a erros (e.9., FeOt ao invés de FeO e Fe2O3) e/ou se lhes deu peso interpretativo

limitado. Mesmo assim, alguns resultpdos para Na2O, SiO2 e, em parte, MgO, foram substituídos

por outros mais adequados, obtidos por P. Mori no DMP/IGUSP (FRX), pelo autor

(Absorção/Emissão Atômica) e no próprio Geolab.

Teores para elementos traços específTcos (Rb, Sr, Sm e Nd) de amostras

selecionadas para análises isotópicas (ver item seguinte) foram também determinados no CpGeo
através de FRX (pó não prensado) e diluição isotópica (DI). Na Tabela IL3 esres dados são

comparados com os obtidos no Geolab. Novamente são verificadas diferenças significativas entre
alguns resultados.

O tratamento dos dados geoquímicos foi efetuado com auxílio de diversos

programas aplicativos, destacando-se o XLFRAC (Stormer & Nicholls, 1978; adaptado por M.
Mantovani do IAG-USP), o MINFILE (Afifi & Essene, 1988), o NEWPET (Clarke, 1990) e o
NORMAS (Vlach, 1990).

IL5. Análises isotóoicas

Foram obtidas vinte e cinco análises para a sistemática Rb/Sr e sete para a

Sm/Nd. As an¿álises Rb/Sr foram realizadas no CPGeo-USP; no caso Sm/Nd, a parte quÍmica foi
feita no Instituto di Geocronologia e Geochimica Isotopica (IGGI) de Pisa, Itália, sob a

responsabilidade do Dr. Petrini, como parte de convênio para a instalação da metodologia no
CPGeo, e neste último foram feitas as determinações espectrométricas elementais e das razões

isotópicas pertinentes.

Com estes resultados, as determinações isotópicas disponíveis para os granitóides

de Morungaba, incluindo os dados de Wernick et aL (1976), de Vlach (1985) e de Tassinari
(inédito), alcançam oito análises K/Ar, oito sm/Nd e por volta de cinqüenta Rb/sr.

O tratamento dos dados novos e a reavalia$o dos mais antigos foram efetuados
com auxflio do programa ISOJOB (Vlach, 1990), que permite calcular idades isocrônicas pelos

métodos de Williamson (1968) e Monte Carlo (e.g., Amaral, 1990), idades convencionais e

modelo, razões iniciais expressas normalmente ou em notação fracional (DePaolo & Wasserburg,
1979), e modelar processos petrológicos mais simples, tais como fusão e cristalização em
equilíbrio ou fracionada, mistura simples e assimila@o combinada com cristalização fracionada
(ACF)- Todas as idades apresentadas foram calculadas com o primeiro dos métodos citados.

Alguns detalhes adicionais são acrescentados a seguir. Os resultados isotópicos
Rb/Sr e Sm/Nd são apresentados no Capítulo VIII. Os dados K/At estão reunidos em Vlach
(1e8s).



TABEI^ II2. (-omparação entre os valores recomendados para elementos maiores, menones e alguns traços

(Ando et a|.,1987) e os obtidos no Geol¿b para padrões internacionais

Óxi¿o

(%) ou

Elemento

(ppm)

JG-14

Valor Valor

Recomendado Obtido

L (E")

JG-2

Valor Valor

Recomendado Obtido

L (7o)

SiOz

TiOz

AlzQ
FezQ
FeO

FeOt

MnO

Mso
CaO

Na2O

Kzo
Pzos

HzO+

12,19

0,25

1.4,22

0,43

t,46

1,85

0,06

0,69

?.13

3,41

4,M

0,08

0,59

73,40

0,22

t4,10

0,34

1,40

1,71

0,03

0,ff
2,N
3,00

4,L0

0,07

o16

+1,7

-I2,0

-0,8

-úrg
-4,1

-J,6

-50,0

-13,0

-6,1

-12,0

+ L,5

-\2,5
-22,0

+617

+5,6

+ 18,9

+5,2

+13,0

+?3,2

-%r1

'16,95

0,04

r\41.
0,5
0,52

0,84

0,015

0,M

0,&
35s
4,76

0,u2

0rÉ

't'7,æ

<0,05

l?-g{J

0,55

0,40

0rÐ
0,01

<0,10

0r&
3,30

4,80

<0,05

0,s

+0,L

+4,0

+5¿8
_23,,L

+7,L

-Ðro
-7r0

+0,8

+52,0

F

Rb

Sr

Ba

Nb

Zr
Y
V

450

180

185

485

t2

115

32

23

480

190

nß
510

<10

130

4T

r1

960

2n
16

67

15

n
89

J

1200

350

%
55

2Ð

1L0

L20

<10

+?5,0

+17,9

+"125,0

-17,9

+33,3

+13,4

+34,8

Valor Obtido - Valor Recomendado * 100

Valor Recomendado

L (7o) =

1B



Sistemática Rb/Sr

Cerca de sessenta amostras, agrupadas pelas associações de fácies ou corpos das

unidades estratigráficas maiores, foram analisadas semi-quantitativamente por FRX para Rb e Sr

para seleção das mais apropriadas para o tratamento isocrônico. Deste conjunto, as vinte e cinco

amostras escolhidas foram dosadas quantitativamente para Rb e Sr (FRX); para sete delas,

também analisadas para sistemática Sm/Nd (ver a seguir), o Sr também foi determinado por

diluição isotópica. Comparações entre os dados obtidos no CPGeo-USP com os diferentes

métodos são sumarizadas na Tabela II.3.

O aparelho de fluorescência utilizado é um Philþs, modelo PW-21A/00 e os

padrões de referência para análise são o PCC-|, o GSP-I e o DTS-I. Os erros relativos esperados

são de 2,8Vo para as razões isotópicas 87Rb/87Sr calculadas. Os procedimentos seguiram à rotina
do laboratório e, a par de pequenas alteraçóes e atualizações mais recentes, são detalhados por

Kawashita (1972).

As determinações isotópicas de Sr, após abertura das amostras com HF e HCIOa e

separa$o dos elementos Rb e Sr em resinas de troca catiônica (ver detalhes em Kawashita, 1972

e Torquato, 7974), foram efetuadas em espectrômetro automatizado VGI, modelo VG-354; os

erros admitidos para as razöes isotópicas s.ituam-se na quinta casa decimal. Para as amostras com

¿¡álises para Sm/Nd, as razões eSr/ffiSr atuais foram determinadas em duplicata; as diferenças

observadas entre elas são da mesma ordem de grandeza dos erros normais, ou seja, na quinta

casa.

No período de realuaS,o das análises apresentadas, os resultados médios obtidos

no laboratório para as razões 87Sr/8óSr atuais do padrão NBS-987 (SrN) foram 0,71024+3 (37

medidas, 1990) e 0,71025+2 (14 medidas, 1991); valores obtidos para estas razöes em diferentes

laboratórios são apresentados por Kawashita et aL (19V2).

Para os cálculos das razöes isotópicas e das idades se utiliza das constantes

indicadas em Steiger & Jäger (1977):

MSr/æSr

(À)n¡
ssRb/87Rb

0,1194

1,42x 1G11 ano-l

2,593 + 0,0004

O parâmetro €sr é calculado conforme definido por DePaolo & Wasserburg

e5, = (((szSr/eSr)e,t / (úSr/%Sr)un,) - 1).104

(1e7e):

(r.1)



em que (87Sr/8óSr)A,¡ e (87Sr/eSr)un,t são as razöes isotópicas iniciais da amostra e de

UR, o reservatório uniforme convencionado (virtual, idealmente representativo da composi$o

isotópica datena global), há t anos atrás. Osvalores atuais admitidospara URforam extraídos de

DePaolo (1988) :

(azSr/&Sr)u4o = 0,7047

(87Rb/86Sr)uR o = 0,0847

Com as novas análises, o número de dados Rb/Sr para os granitóides de

Morungaba aumenta significativamente. Entretanto, estes não formam um conjunto homogêneo:

os resultados mais antigos, de Wernick et aL (1976), apresentam erros elevados (Tabela WII.l);
alguns dados de Mach (1985) são similares, mas a maior parte já, apresenta erros bem inferiores

(uma ordem de grandeza), pois as análises espectrométricas já eram semi-automáticas. Os dados

ora apresentados, obtidos com aparelhagem totalmente automatizada, são comparáveis aos

encontrados na literatura internacional.

Por outro lado, as análises elementais para Rb e Sr apresentam ainda erros

elevados e impossibilitam interpretações mais refinadas. A título de teste, foi imaginada uma

ßócrona ideal com 600 Ma e razão inicial 87Sr/eSr (Ri) = 0,70600; a seguir foram escolhidas

cinco razões ffiRb/ffiSr aleatórias, dentro do intervalo 0,50 - 6,00 e recalculadas as razões eSr/eSr

atuais esperadas. Adotando-se erros mínimos para as razöes 875r/865r atuais calculadas (+
0,00001) e os erros convencionais do laboratório para as razöes 87Rb/86Sr selecionadas (+ 2,8Vo),

o reciâlculo isocrônico resultou em um idade de 600 + 10 Ma, com uma (Ri) igual a 0,70600 +

0,00015.

Fica claro, portanto, que as condições instrumentais não permitem a resolução de

intqrvalos inferiorep a 10-15 Ma para idades entre 550 a 650 Ma, no intervalo de razões 87Rb/86Sr

mais comum de rochas granitódes como as de Morungaba. Esta constatação é importante uma

vez que as estimativas para os intervalos de tempo entre os principais eventos de colocação e

cristalização de magmas graníticos na área em estudo são menores ou pelo menos muito

próximos a estes valores.

Sistemática Sm/Nd

De doze amostras inicialmente selecionadas, diversos problemas analíticos fizeram

com que apenas sete resultados se concretizassem e estes não definem um conjunto bem

distribuído.

O ataque químico e a separação elemental em resinas foi efetuado, como já

n



TABELA II3. Comparacáo entre os resultados analíticos para Rb, Sr, Sm e Nd em rocha total obtidos no

Geot ab e no CPGeo-USP

L (%) L (Vo) AaostraElemento
(ppm)

Rb

Geolab CPGeo
(FRX/ICP) (FRX)

IM,2
3?-4

94,4
'263,7

248,',j

U4,2
lm,4
L21,,2

+0,6
+17,6
+16,9

+0,'7
+31,3
+q,3

CPGeo
(DI)

834,65

2fr401
12.6,89

L75,3

41,9

17,6

8,3

+ 1,8

+23,7
+9,0

-916

-47

-L3,1

-n,J

A-696a
A-19

A-n3

A-696a
A-79

A-n3

A-1181
A-89

A-1181
A-239

95

310
290

850

250
ú0

1,s3
6,0

Sr

Sm

L (vo) =
Valor Geol¿b - Valor CPGeo * 100

Valor CPGeo

adiantado, no IGGI de Pisa. O concentrado lá obtido foi analisado por espectrometria no CPGeo-

USP, como no caso Rb/Sr. Para estas amostras, além das razões isotópicas 147Sm/144Nd e

143Nd/144Nd, estão disponíveis dosagens para Sm e Nd por diluigo isotópica. Na Tabela fI.3,

estes dados elementais são confrontados com equivalentes obtidos por ICP no Geol-ab.

Para os cálculos de razões isotópicas, do parâmetro 6¡6 e de idades modelo ?ov e
?csun foram utilizadas as seguintes constantes (DePaolo & Wasserburg, 1979; DePaolo, 1988;

Faure, 1987):

146Nd/144Nd

(l)sm

(143Nd/l44Nd)cuuR o

(147Sm/144Nd)crrupco

(143Nd/r44Nd)or'a,o

(147sm/144Nd)ou,o

0,721,9

0,654 x 10-11 ano-1

0,512638

0,1967

0,513078

0,219



O cálculo de ew¿ é efetuado æmo no câso do €5, (equação II.1, acima), no

referencial CHtiR (reservatório condrítico) adotado. Para o cômputo das idades modelo referidas

ao reservatório condrítico original (CHUR) ou ao manto empobrecido (DM) foram aplicadas as

seguintes relações (DePaolo & Wasserburg, 1979; DePaolo, 1981b; Farmer & DePaolo, 1983;

DePaolo, 1988):

Tcsun = (t/À5.).ln[
(143Nd/144Nd)n,o - (143Nd/ 144Nd)C}runo

(147sm/144Nd)a,o - (147Sm/144Nd)c}run o

e

0,25 (Tpy)2 - 3 Tpv * 8,5 = €No(ou) G'3)

em que os subscritos 4,0 e CHU&0 se referem aos valores atuais das razöes isotópicas

medidas nas amostras e aos valores condríticos, respectivamente'

1l (rr.2)

22



CAPTTULO III

SITUAçAO GEOLÓGICA: ASPECTOS GERAIS

Generalidades

O grau e a precisão do conhecimento geológico da região leste do Estado de São

Paulo e vizinhanças progrediram bastante nas duas últimas décadas, graças aos projetos de

mapeamento em escala 1:50.000 organizados pelo Pró-Minério e aos projetos de pesquisa

desenvolvidos nas universidades e outras instituiçÕes paulistas.

Sucessivos apanhados bibliográficos apresentados por Wernick (1967,1972), A¡tur
(1980, 1988), Vlach (1985) e Vasconcellos (1988), entre outros, discutem os trabalhos mais

relevantes e permitem apreciar o avanço progressivo (ou o retorno a conceitos mais antigos,

circunstancialmente abandonados) do conhecimento geológico nas últimas décadas.

A bibliografia mais especÍfica aos granitóides neoproterozóicos e às rochas

associadas também aum'entou consideravelmente. Após uma primeira fase, representada em

grande parte por trabalhos de Wernick e colaboradores (e.g., Wernick, 1972, 1982a; Wernick &
Penalva, 1980), várias das ocorrências graníticas passaram a ser estudadas em maior detalhe, com

atenção especial para possíveis hipóteses genéticas e de ambienta$o geotectônica (e.g., Campos

Neto ef al., 1984b; Wernick, 1984; Wernick et aL, \984a,1984b; Janasi & Ulbrich, 1985; Wernick

& Galembeck, 1986).

A partir da proposta de mapeamento em detalhe das rochas graníticas com

aplicação de conceitos faciológicos e apresenta@o dos primeiros resultados para a região de

Morungaba (Vlach & Ulbrich, 1984; Vlach & Kawashita,1984; Vlach, 1985), iniciativas similares

foram tomadas para outras ocorrências e os resultados já são consideráveis. São exemplos os

trabalhos de Janasi (1986), Godoy (1989), Dantas (1990), Galembeck (1991) e Ferreira (1991)

enfocando as rochas graníticas e/ou dioríticas dos Maciços ou Complexos Piracaia, Sorocaba e

São Francisco, Mairiporã e Taipas, Itu e ltaqui, respectivamente. Os dados geológicos,

estruturais, petrográficos, mineralógicos, geocronológicos e geoquímicos então obtidos, embora

quase sempre parciais, trouxeram grande contribuição para a geologia e petrologia do

magmatismo granítico brasiliano do Estado de São Paulo.

Paralelamente, algumas abordagens geofísicas, antes incomuns, come4aram a ser

desenvolvidas, com destaque para a aplicação das técnicas (aero) gamaespectrométricas e (aero)

magnetométricas. São exemplos os trabalhos de Pascholati (1989) e de Ferreira (1991).

As informações disponíveis até 1988 (com citações dos trabalhos mais relevantes



do período entre 1988 1990), são sintetizadas em Janasi & Ulbrich (1992); uma revisão crítica dos

dados, bem como sugestões interpretativas são apresentadas por estes autores em 1991. A grande

maioria dos dados geocronológicos.e isotópicos existentes é reunida em Tassinari (1988).

Hipóteses geotectônicas preliminares e tentativas de integração de dados são encontradas

principalmenre em Wernick (1984), Wernick & Galembeck (1987), Artur (1988), Tassinari

(1988), Mach et al. (1,990), Campos Neto (1991) e Janasi & Ulbrich (1991).

IIL1. Situação regional dos granitóides de Morungaba

, Os granitóides de Morungaba (Figura III.1) afloram nos Dominios geológicos

Amparo (ao norte) eJundiaí (ao Sul), regionalmente limitados pela Nappe de Empurrão Socorro-

Guaxupé (NESG, Campos Neto et al., 1984c Campos Neto, 1985; ver também Ebert, 1984 e

Janasi & Ulbrich, 1985; 1991).

Os terrenos do Domínio Jundiaí, denominados Terrenos da NESG, são alóctones

e compreendem seqüências metassedimentares pouco conhecidas, com contribui$o vulcânica

variada, agrupadas no Complexo Piracaia, uma unidade de idade ainda indefinida entre o Meso-

e o Neoproterozóico (Campos Neto er aL, 1,984a; Campos Neto, 1991). Estas seqüências estão

metamorfoseadas em graus alto a muito alto e, em direção aproximada N/NW' são expostos

progressivamente seus níveis mais inferiores. Ao norte, os seus segmentos infracrustais mais

profundos estão sobrepostos tectonicamente aos terrenos meso- e supraqustais do Domínio

Amparo.

No Domínio Amparo, os Terrenos da Faixa Alto Rio Grande (FARG), æmo

definidos por Hasui & Oliveira (1984), Vasconcellos (1988) e Campos Neto (1991), reúnem, por

um lado, associações ortognáissicas do embasamento antigo (Arqueano - Paleoproterozóico),

retrabalhadas em graus variáveis em eventos subseqüentes (Complexo Amparo, Suíte Serra

Negra, cf Basei et a1.,1986, Artur, 1988) e, por outro, seqtiências supracrustais de cobertura, de

médio a alto grau metamórfico, referíveis aos Grupo Itapira (para sudoeste), e aos correlatos

Grupos Andrelândia, São João del Rey e Carrancas (para nordeste) em graus metamórficos mais

baixos; as idades são referidas ao Mesoproterozóico (ver, entre muitos outros, Ebert, L984; Artur,

1980; 1988; ifrow ¿f al., 1983; Tassinari, 1988; Tassinari &. Campos Neto, 1988; Vasconcellos,

1988; Pellogia, 1990; Campos Neto, 1991).

A época da justaposição entre estes terrenos, admitida inicialmente no final do

Neoproterozóico (Campos Neto et a1.,1984c; Campos Neto, 1985), foi questionada por Campos

Neto ef a/. (1gg0) e Campos Neto (1991), os quais sugeriram uma idade eocambriana e passaram

a relacionar este evento com a Orogênese Rio Doce, de área-tipo no Estado do Espírito Santo.

No decorrer deste trabalho serão destacados alguns argumentos que auxiliam na solução desta

questão.
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Granitóides intrusivos brasilianos

Cerca de 30Vo das exposiçöes do embasamento cristalino nos terrenos da Nappe

de Empurrão Socorro-Guaxupé é ocupada por afloramentos de associações granitóides intrusivas,

com idades brasilianas (ca. 700-580 Ma). As unidades setentrionais de Morungaba são as únicas

ocorrências importantes que se colocam em terrenos da Faixa AIto Rio Grande (Figura lil.1).
Os granitóides brasilianos da área de interesse podem ser reunidos em três grupos

principais (Wernick, 1982a; 1984; Werníck et al., 1984a; 1984b; Campos Neto ¿f aL, 1984b; Vlach,

1985; Janasi & Ulbrich, 1985; 1991; Wernick & Galembek, 1987; Artur, 1988; Tassinari, 1988;

Vlach et a|.,1.990).

Dois entre eles são mais antigos, sinorogênicos. Reúnem, por um lado, associações

ciálcio-alcalinas potássicas, moderadamente expandidas, de grande distribuþo em área e, por

outro, mobilizados leucograníticos de variabilidade e distribuição relativamente restritas. O

terceiro agrupa as associações pouco mais jovens, tardi- a posorogênicas; inclui também

associações cálcio-alcalinas potássicas (com tendência álcali-cálcica melhor marcada), porém mais

diferenciadas e petrograficamente menos variadas (menos ercpandidûs) e rochas graníticas

alcalinas (mas nãoperalcalinas) ricas em sflica. Comparativamente ao grupo sinorogêníco, afloram

em áreas mais restritas.

As associações da série cálcio-alcalina potr{ssica (monzonítica), sinorogênrcan, são

representadas na área (Figura III.1) pela Suíte Braganç Paulísta (Campos Neto et aL,1984b). No

Estado de São Paulo, são os granitóides mais abundantes que afloram a noroeste da Zona de

Cisalhamento Cubatão, formando grandes ocorrências lineares mais ou menos contínuas,

orientadas N 40'-70" E. Para nordeste, adentram o Estado de Minas Gerais e, para sudoeste, o

Estado do Paraná. Na área da Grande São Paulo e arredores, importantes movimentações ao

longo das zonas de cisalhamento transcorrente direcionadas NE/NEE mascararam a sua

disposiSo original (ver, por exemplo, Figura 2 de Janasi & Illbrich, 1991).

As fácies petrográficas típicas são biotita-hornblenda monzogranitos e

granodioritos com estruturas planares de deformação cristalina plástica (tardi- a pôsmagmáticas)

moderada a fortemente desenvolvidas; nas regiões frontais Nappe de Empurrão Socorro-

Guaxupé, foram convertidas em típicos blastomilonitos. As texturas são porfiríticas a porfiróides,

com destaque para megacristais centimétricos de feldspato potássico pertítico em matriz

equigranular á seriada de granulação média e composição quartzo diorítica a tonalítica. Allanita,

magnetita t ilmenita, epidoto (primário ?) e titanita, esta mais típica nos termos mais

diferenciados, são acessórios comuns na região de Bragança Paulista.

As texturas observadas em amostras menos deformadas são equilibradas e

sugerem cristalização em ambientes catazonais, de maior equilíbrio e com menor contraste



térmico (portanto cristalização mais vagarosa). De fato, em diversas seções estudadas, não são

encontradas as câracterísticas mais comuns das rochas originadas de magmas cristalizados sob

gradientes térmicos mais acentuadog, tais como os agregados em synneusß de cristais de

plagioclásio e a freqüência de minerais idiomórficos (feldspatos, Por exemplo) com zoneamento

normal e/ou oscilatório bem marcado. A hipótese alternativa (o caráter não primário das

texturas) implicaria maior complexidade para a história evolutiva destas rochas e parece não

encontrar muito suporte em evidências cronológicas (ver também Capítulo VIII).

Mapas e dados detalhados não estão disponíveis para as ocorrências que afloram

no Estado. Resultados geoquímicos para a região de Bragança Paulista acentuam o caráter

monzonítico (2,5 < = KzO < = 5,5 , pâra SiOz entre 52Vo e 70 Vo em peso), valores moderados a

altos para os elementos LIL, razões LIL/HFS relativamente altas e padrões significativamente

fracionados para os elementos terras raras (ETR), com anomalias de Eu pouco importantes

(Wernick et aL, 1984a; Campos Neto ef aL, I984b). Em linhas gerais, a Suíte Bragança Paulista

define uma trajetória evolutiva normal, de tipo máfico -> félsico, com aumento progressivo do

Índice de Saturação em Aluminø (fSA) paralelamente à diferenciação.

Quartzo (monzo-) dioritos de afinidades potássicas afloram, aparentemente, em

corpos mais discretos, contemporâneos. Representam as contribuiçóes mais marcantes e diretas

do manto; estruturas e texturas indicativas de fenômenos de mistura mecânica e química entre

eles e os .Eanitóides são freqüentes (Wernick, 1984; Wernick et aL,19Ma). Diversas sugestões

genéticas foram propostas, mas não existem ainda estudos que tratem especificamente da gênese,

evolução destas rochas e de suas relações com as rochas graníticas. Parece haver continuidade

composicional entre os dioritóides e os granitóides.

A nordeste de Bragança Paulista, rochas graníticas correlatas se encontram

associadas com variedades charnockíticas, com características geoquímicas similares,

interpretadas como as partes menos diferenciadas de uma mesma seqüência magmática, cujo

evoluir da cristaliza$o é acompanhado por um aumento progressivo na rela$o entre as pressões

parciais de H2O e de COz (Wernick et aL,1,9Mb; Artur, 1988).

Dados geocronológicos Rb/Sr e U/Pb (Tassinari, 1988 e inf. verbal, L992) para a

regiões de Bragança Paulista e Igaratáfsanta Isabel indicam valores entre 670 e 620 Ma e

sugerem que as ocorrências no Estado de São Paulo têm idades próximas. Uma idade parecida

foi também obtida por Souza (1990) para ocorrências correlatas, mas colocadas em níveis crustais

mais rasos, no Estado do Paraná. O conjunto de informações isotópicas derivadas através das

sistemáticas Rb/Sr, Pb/Pb e Sm/Nd (Tassinari & Campos Neto, 1988; Tassinari, inédito; Souza,

1990) indica contribuiçöes de fontes crustais e/ou do manto, isotopicamente muito evoluídas [e.g.,

razões iniciais rsr/sóSr no intervalo 0,7090 - 0,7130; tl¡r(=.zstU,'*Pb) entre 8,L0 e 8,201.

É provável que estas ocorrências representem distintos lotes magmáticos -

derivados de fontes similares durante eventos de fusão relacionados e próximos no tempo -

colocados em níveis e segmentos crustais diversos. As características de cada um destes lotes



refletiriam, por um lado, contribuições de rochas-fonte e condições de fusão distintas e, pelo

outro, a evolução particular de cada um deles nos diferentes segmentos geológicos que compõem

o embasamento regional do Estado e 4rredores. Responsáveis pela sua estruturação atual seriam,

em parte, a Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé, de colocacão simultânea a posterior' e' em

parte, as deformações mais tardias, ligadas às principais zonas transcorrentes'

Os mobilizados leucograníticos reúnem monzogranitos marginal a francamente

peraluminosos. Afloram em corpos com dimensões reduzidas, irregulares, amiúde associados com

zonas ou complexos migmatíticos de difícil mapeamento. As evidências estruturais sugerem que

estejam por vezes relacionados à anatexia in siru das seqi.iências litológicas dos terrenos da Nappe

de Empurrão Socorro-Guaxupé, em especial do Complexo Piracaia, mas a maioria das

ocorrências é tipicamente intrusiva (e.g., Wernick & Penalva, 1980; Campos Neto ¿r aL, !9Ma).

As associações mais típicas são sempre peraluminosas e estão constituídas por

biotita (* muscovita t granada t sillimanita) monzogranitos equigranulares de granulações

médias. Monazita e allanita são acessórios comuns ou ocasionais. Associações com predomínio de

biotita monzogranitos também são conhecidas. As estruturas são incipiente a fortemente

orientadas e as texturas são hipidiomórficas ou xenomórficas'

Regionalmente, as principais ocorrências estão agregadas na Suíte Catapora

(Campos Neto ¿f aL, 1984a;1984b) e são típicas dos terr':nos da Nappe de Empurrão Socorro-

Guaxupé. Como já mencionado, leucomonzogranitos como estes inexistem nos terrenos da Faixa

Alto Rio Grande. O Pþiton Areía Branca e ocorrências associadas, integrantes do magmatismo

Morungaba, parecem ser os únicos granitóides volumetricamente importantes que afloram nesta

Faixa, mas são genetica e temporalmente distintos.

Alguns dados geoquímicos (¿.g., Campos Neto ¿t eL, 19Mb), indicam valores de

SiO2 superiores a 707o, razôes K2O/Na2O entre 1.,5 e2,0 e teores de Ba e Sr elevados, superiores

a 800 e 300 ppm, respectivamente. Os dados isotópicos são escassos e mesmo dispares. Dados

Rb/Sr sugerem possíveis idades no intervalo entre 800 e 650 Ma (e.g., Artur, 1988; Tassinari,

1988); entretanto, eles não são adequados para as construções isocrônicas. Ademais, não existem

descrições mais claras das relações estruturais que resolvam a cronologia relativa entre eles e os

granitóides cálcio-alcalinos do primeiro g:upo.Admite-se, em geral, que os inúmeros corpos são

mais ou menos contemporâneos e que a sua coloca@o esteja limitada a um pequeno intervalo de

tempo ao final do Neoproterozóico. Suas razões iniciais 87Sr/8óSr são superiores a 0,7130; o

parâmetro fr1 se aproxima a 8,20.

As associações transicionais e tardias compreendem diversos gruPos de

granitóides marginalmente peraluminosos, reunidos em complexos e plútons multintrusivos, com

dimensões moderadas, freqü'entemente centrados ou circunscritos. Estão colocados em níveis

meso- a epizonais e em regim es tardi- e posorogênicos. Afloram ao longo de ampla faixa NE-NNE,
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que acompanha grosso modo a borda Oriental da Bacia do Paraná. Parte deles foi agrupada

inicialmente em uma Suíte Rósea por Wernick (1982); Vlach et aL (1990) os reúnem no Cinturão

lru. Grande parte das ocorrências des.te cinturão são ainda mal conhecidas, mas, a priori, podem

ser diferenciados dois ou três subgrupos mais característicos (ver, por exemplo, Tabela I em Vlach

et aI,1.990).

O primeiro compreende associações cálcio-alcalinas de alto K (álcali-cálcicas)

mnß diferenciadas quando comparadas aos granitóides cálcio-alcalinos mais antigos (64Vo < =

SiOz ( = 757o). Petrograticamente, são compostos por biotita (t hornblenda) quartzo

monzonitos, monzo- e sienogranitos de texturas porfiríticas e/ou porfiróides, com megacristais de

feldspato potássico. Allanita, titanita e magnetita -r ilmenita são também os acessórios típicos.

O segundo subgrupo incorpora os termos ricos em sílica (SiO2 em geral superior a

70Vo em peso). Predominam as variedades de biotita monzo- e sienogranitos equi- a

inequigranulares de granulações variadas, médias a grossas ou porfiróides, localmente com típicas

texturas wiborgíticas; os minerais acessórios são similares. Monzogranitos e raros dioritos,

pórfiros, afloram em enxames de diques contemporâneos que comumente acompanham estes

granitóides. lJm outro grupo (SiO2> 727o) nclui biotita t muscovita monzo- e sienogranitos

equigranulares róseos de granulações médias a finas; variantes com texturas granofÍricas são

ocasionais. Em Morungaba, mobilizados leucograníticos são também encontrados em ocorrências

mais restritas þiotita (* muscovita + g'anada) leucomonzogranitos equigr;rnulares cirzentos; ver

Vlach, 19851.

Na área em maior destaque (Figura m.1), estas variedades são encontradas em

Morungaba (os três subgrupos mencionados; Wernick, 7972; Vlach, 1985, 1989) e em Itu (aí se

destacando o segundo subgrupo; Pascholati et aL,1.987; Pascholati, 1989; Galembek, 1991).

Rochas dioríticas de afinidades potássicas (biotita -r hornblenda * clino- e

ortopiroxênio) quaruo dioritos e quartzo mönzodioritos (e equivalentes microgranulados) estão

associadas temporal e geograficamente a estes granitóides, quer como manifestações

sinplutônicas diversas, quer como corpos isolados com dimensões reduzidas, distribuídos

irregularmente. A maior ocorrência conhecida é o Maciço Piracaia, um dos raros plútons

monzodiorito-monzonítico de distribui6o areal importante (Janasi, 1986). Ao contrário das

rochas graníticas e dioríticas do primeiro grupo, fica melhor caracterizada uma associação

contrastada entre estes extremos e os termos intermediários são pouco expressivos (Vlach, 1985).

As idades para estas rochas estão relativamente bem determinadas através do

método Rb/Sr (Morungaba, Vlach, 1985 ; Piracaia, Janasi, 1986; Itu, Tassinari et aL,1986). Todas

se situam no intervalo 630-570 Ma, que marca o final do magmatismo brasiliano nesta região

(Mach, 1985). De forma geral, as variedades do primeiro grupo parecem ser entre L0 e 30 Ma

mais antigas, mas não é descartada alguma superposição temporal (Mach et aL,1990). As razões

iniciais 87Sr/8óSr se situam entre 0,7050 e 0,7070 (rochas dioríticas), entre 0,7080 e 0,71L0

(monzogranitos peraluminosos) e entre 0,7 065 -0,7 t10 (demais granitóides).
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No segmento setentrional dos terrenos da Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé

(Domtnio Guaxupé, a nordeste, fora da área representada na Figura III.1), aflora uma outra

associação potássica, que contrasta cpm as já referidas, formando dois phltons zonados e de

aspecto centrado, constituídos por rochas sieníticas meso- a leucocráticas metaluminosas,

saturadas a super-saturadas, de texturas diversas. Um deles (o Maciço Caldas) foi inicialmente

estudado por'Winters (1981), o outro (o Maciço Capituva e, em parte, também o Caldas), por

Janasi (1992); este último autor correlaciona ambos ao magmatismo tardiorogênico regional, como

uma extensão do Cinturão Itú para o Domínio Guaxupé. As razões iniciais de Sr destas rochas

são comparáveis às dos granitóides marginalmente peraluminosos (0,7060-0,7080).

III.2. In terpretações geotectôn icas correntes

Analogias com algumas situações similares descritas na literatura para outros

continentes têm permitido a elabora$o de hipóteses geotectônicas preliminares para o Estado de

São Paulo e vizinhanças. São apoiadas em grande parte dos c¿tsos na tipologia dos granitóides

(ver Artur, 1988; Janasi & Ulbrich ,1991, e campos Neto, 1991, entre outros).

As hipóteses atualmente preferidas vinculam direta ou indiretamente a origem dos

granitóides cálcio-alcalinos mais antigos, equiparados aos granitóides de tipo l-Cordilheirano

(Pitcher, 1g7g, 1982), à subducção de placa oceânica (Wernick, 1984; Vasconcellos & Janasi,

1989). Em um destes modelos, sugerido pelo primeiro autor, uma paleozona de Benioff com

mer$ulho para noroeste seria responsável pela geração de extenso magmatismo básico-

intermediário e este, por sua vez, seria fonte de calor para fusão dos segmentos crustais inferiores

e formaSo de magmas graníticos; fenômenos de mistura entre estes magmas responderiam por

parte da variabilidade composicional observada. Para Campos Neto (1991), estes granitóides

refletiriam um estágio de arcos m.adilros, na concep@o de Brown et 4L (1984).

Modelos mais amplos consideram ambientes colisionais para explicar toda a

variedade de associaçöes plutônicas encontrada a nível regional (ver Artur & Wernick, 1986;

Wernick & Galembeck, 1987; Artur, 1988; Soares, 1988; Campos Neto, 1991 e revisão em Janasi

& Ulbrich, 1991). Wernick e colaboradores (e.g., Wernick & Galembeck, 1987) usam o intrincado

padrão de zoneamento magmático, deduzido a partir da tipologia de cristais de ztrcã'o e de dados

geoquímicos, para sugerir que esta colisão se deve à aproxima$o de diversos fragmentos

cratônicos (Kalahari, Paraná, São Franciso e Congo).

As associações cálcio-alcalinas monzoníticas mais tipicamente tardiorogênicas são

comparadas com associações de tipo l-Caledoniano (Vlach, 1985) na terminologia de Pitcher

(1932). Os granitóides mais jovens e diferenciados, por sua vez, encontram mais similaridades

com granitos de tipo A, do subgrupo marginalmente peraluminoso ou mesmo peraluminoso, ou
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apresentam características tTansicionais entre estes e as variedades cálcio-alcalinas monzoníticas.

Em conjunto, devem refletir processos, quer de relaxamento e soerguimento crustais mais

simples,poscolisão ef oupossubducção., quer de distensão litosférica como recentemente sugerido,

entre outros, por Fitton et aL (1,991,) para a costa oeste norte-americana (ver também Janasi,

1,992), em condições progressivamente mais rúpteis (Vlach, 1985). Wernick (inédito) e

Galembeck (1991) sugerem que a gênese e a colocação dos granitóides de Itu (incluídos pelos

autores na Província Rapakivi ^Itu ) estariam já ligadas aos mecånismos tectônicos distensivos que

culminaram com a formação da Bacia do Paraná.

Assim, parece que o caminho mais promissor é o que supõe que a passagem do

Neoproterozóico ao Cambriano seja regionalmente caracteruada por marcada distensão

litosférica. A colocação dos complexos e plútons estaria também vinculada a movimentos

direcionais e verticais expressivos e é possível que as principais zonas de cisalhamento tenham,

em profundidade, colaborado na própria geração de magmas.
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CAPTTULO ry

OS GRANTTÓTOBS DE MORUNGABA: ASPECTOS GERAIS

Rochas graníticas (monzogranitos predominantes) e dioríticas subordinadas

(principalmente quartzo monzodioritos) contemporâneas (ca. 630-580 Mu) definem o

magmatismo Morungaba. Neste capítulo são apresentadas as características gerais destas rochas e

das encaixantes regionais, bem como alguns tópicos a serem detalhados em capítulos específicos.

Unidades esfratig:áficas maiores

As fôcies petrográficas e os corpos de granitóides e de seus parceiros minoritários,

os dioritóides, são agrupados em unidndes estratigrâficas maiores, aqui denominadas plútoru,

complexos e oconências. A estas unidades se associam, em quantidades variáveis, diversas

maniþstações menores, sob a forma de corpos ou oconências satélites e de um conjunto de diques

(Tabela fV.1, Figura fV.1, ver também Anexo I e Vlach, 1989).

São definidas como plíttoru as unidades compostas por um ou vârios corpos

relacionados espacial e temporalmente, caracterizadss por um padrão estrutural próprio e coerente.

Apresentam contatos externos em geral simples e contínuos e sua defini$o independe, a priori,

das suas dimensões (Pitcher & Berger, 1972; Pitcher,l985). Como em casos análogos, preferiu-se

o neologismo à grafia plutão, também empregada em lingua portuguesa. A designaSo Maciço ê,

preterida devido a sua utilização por demais genérica na literatura. Intrusõo, um termo

empregado por alguns autores para estas unidades (e.g., Galembeck, 1991; Janasi, 1992), ê'

considerada equivalente ao corpo intrusivo (Ulbrich, 1984; Vlach, 1985 ).

A denominação complaco é usada como sugerido pelo léxico estratigráfico

brasileiro (Petri et al., 1986), para designar também unidades que reúnem rochas intrusivas e

encaixantes orto- e/ou parametamórficas, indistintas em mapa por razões de escala e/ou de

ôomplexidade estrutural. Aplica-se, com propriedade para o Complexo Ouro Verde (nome de

fazenda local), constituído por inúmeras lâminas, colocadas lit-par-lit, ou por lentes mais

irregulares, de granitóides intrusivos em encaixantes orto- e parametamórficas, em parte

migmatíticas. Este complexo tem características distintas em suas regiões oeste e leste, sendo

conveniente uma divisão adicional, em um Setor Ocidental (Soc) e outro Setor Orienla/ (Sor). O

último destes aflora na área denominada deApófise de Monte Alegre do Søl por Wernick (1972).
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A rigor, a estruturação interna mais complicada de alguns plútons graníticos, como

é o caso do PlútonJaguari, faz com que se adote na literatura international o termo compluo, já,

consagrado pelo uso corrente (e.g., Pitcher & Berger,1,972; Bonin, 1982; Pitcher, 1985); porém,

estes procedimento não é recomendável, sendo conveniente evitar sobreposições terminológicas.

Alguns tipos de leucomonzogranitos e de variedades híbridns que afloram nos

domínios dos Plittons Merídional e Oriental (Vlach, 1985) são mais antigos ou contemporâneos aos

granitóides meta- a peraluminosos que de fato constituem estas unidades. Porém, são

estruturalmente discordantes e não lhes são cogenéticos. São agrupados então, inclusive pela sua

distribuição mais restrita, nas Ocomênci.as Meridionais (Llvfh).

Duas destas unidades, os plútons Jaguari (denominação advinda do Bairro e da

Reprêsa do Jaguari) e Meridional, separados pela lente gnôßsica de Joaquim Egídio (Figura IV.l),
com morfologias de aspecto centrado, somam em torno de 60Vo (-37% e -25Vo,
respectivamente) da área de afloramentos dos granitóides de Morungaba. São, por excelência,

seus representantes mais típicos. Unidades menores, além do Complexo Ouro Verde (1,07o), sã,o

o Plúton Areia Branca (nome inspirado no acidente geográfico Alto da Areía Branca em que

aflora), com 7Vo, e os plútons Oriental (137o) e Itatiba (menos de 37o). As ocorrências de

leucomonzogranitos de das rochas híbridas nas unidades Meridional e Oriental (LMh) somam,

respectivamente, algo próximo a 37o e 1.7o.

Pequenas ocorrências, mais irregulares, formam bossas, apófises, restos de tetos

de unidades mais jovens ou ainda fragmentos tectonicamente isolados, e afloram com certa

freqüência nas proximidades dos contatos das unidades principais com as rochas encaixantes

regionais. A mais importante destas é a ocor¡ência satélite de Valinhos, a sudoeste do Plúton

Meridional; outras se distribuem irregularmente por toda a área (Figura fV.1, Anexo I).

Dþues de rochas afiricas e depófiros diversos se colocam, ora nos granitóides, ora

nas rochas encaixantes regionais. Estão concentrados em duas regiöes onde afloram orto- e
paragnaisses: uma na extremidade oeste da lente gnáissica de Joaquim Egídio, com diversos

diques orientados N-S e NNE, outra ao sul do Plúton Meridional, onde formam um enxame

direcionado NNW. São subverticais e têm espessuras decimétricas a decamétricas.

A par da indicada subdivisão estratigráfica, existe forte contraste entre as fácies cle

leucogranitos cinzentos equigranulares e as híbridas que formam as Ocorrências Meridionais e

setentrionais do Plúton Areia Branca e as fácies de granitóides predominantemente róseos,

equigranulares a inequigranulares dos plútons Meridional, Oriental e Itatiba, ou ainda, de todos

estes com os granitóides tipicamente porfiríticos e porfiróides do Plúton Jaguari e do Complexo

Ouro Verde (Vlach, 1985; Tabela IV.l). Além das diferenças texturais, as associaçöes de fácies

leucograníticas cinzentas mapeadas apresentam, por exemplo, padrões estruturais pouco

definidos, variações modais muito mais restritas, mineralogia mais claramente peraluminosa e

suscetibilidades magnéticas muito baixas.
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Estas diferentes d.çsocíações ot unidades devem, em primeira análise, refletir

eventos particulnres de geração e/ou colocação de magmas graníticos e guardam, conceitualmente,

certa correspondência com as unídade| e as seqüêncías magmá¿cat definidas em outras províncias

(e.g., Larsen, 1948; Pitcher, 1985), ou ainda com as sultes de White & Chappell (7977;ver também

White & Chappell, 1983; Chappell, 1984).

Fundamentos geoquímicos e isotópicos para discussöes destes temas serão

abordados em capítulos subseqüentes. Por ora, cumpre reforçar a importância desta

sistematização no sentido de utilízação de uma linguagem homogênea par^ a definição das

unidades de mapeamento e para melhor direcionar os estudos mais específicos.

IV.1. Variabilidade dos granitóides de Morungaba

As variedades petrográficas típicas de Morungaba são biotita granitóides (64,0 <

SiOzVo<77,0;4,0<KzO%o<6,5e1,<KzOVo/NaO%o<2)"rochasdioríticas(54,0<SiOzVo
< 60,0; 3,0 < K2O7o < 4,0). As fácies graníticas mais máficas e as rochas dioríticas apresentam

típico car âter potássico.

A mineralogia destas rochas é simples e monótona. É nos aspectos ligados ao tipo

e teor dos minerais (em especial os máficos) e na diversidade dos aspectos estruturais e texturais

que se caracterha a maioria das fácies e/ou associações de fácies mapeadas (Tabela fV.1).

As fácies de leucomonzogranitos cinzentos peraluminosos das ocorrências

meridionais (Vlach, 1985; Figura tV.1) e de monzogranitos do Plúton Areia Branca são rochas

em as diferenças mais marcantes são dadas por pequenas variações de teor de biotita, presença

de muscovita, as vezes granada, variações granulométricas e aspectos estruturais locais (maior ou

menor grau de orientação, presença de glomérulos máficos, etc.). São rochas com variações

composicionais restritas, com proporções parecidas de quartzo e felspatos, típicas de granitos

cristalizados de líquidos com composições próximas ao mínimo do sistema granodiorítico a baixas

pressões litostáticas. Fácies leucocráticas e hololeucocráticas, similares, também aparecem no

Complexo Ouro Verde e como pequenos corpos satélites ou restos de teto a noroeste do Plúton

Jaguari (Tabela IV.l, Figura IV.1). Os corpos menores e restos de teto são relativamente

homogêneos, mas no Complexo Ouro Verde são encontradas significativas variações estruturais e

modais (teores e tipos de minerais e de glomérulos máficos, xenólitos, etc.), atribuídas à maior

proximidade do teto da intrusão.

As fácies cinzentas leucocráticas híbridas (biotita granodioritos e monzogranitos)

da ocorrência meridional principal são mais contrastadas (Tabela IV.l). Estão intimamente

associadas com quartzo (monzo) microdioritos, os quais afloram como diques disruptos e

enclaves microgranulares escuros, irregularmente espalhados ou concentrados em pequenos



enxames. Sáo comuns as reações e mistura parcial entre os magmas originários dos quartzo

(monzo) microdioritos e das fácies hololeucocráticas (Mach, 1985), evidenciadas pela abundância

de enclaves transformados e glomérulos máficos, registros da digestáo parcial do componente

mais máfico. A hipótese de que estas fácies leucocráticas sejam rochas hfüridas é, portanto, uma

decorrência natural.

No Complexo Ouro Verde, além dos leucogranitos equigranulares subordinados,

afloram duas outras associações díspares (Tabela IV.1). Na área do Setor Ocidental, predominam

biotita (t hornblenda) granitóides, com espectro composicional entre quartzo monzonitos e

sienogranitos e texturas microporfiríticas e porfiríticas (megacristais de feldspatos alcalinos). Já

na área do Setor Oriental, particularmente no extremo nordeste, as fácies de biotita granitóides

(quarøo-monzonitos a monzogranitos) microporfiríticos sáo mais tipicamente peraluminosas;

ademais, náo apresentam magnetita. Estruturas tectônicas subconcordantes estão superimpostas

em graus variáveis às estruturas planares primárias destas rochas e, por vezes, lhes imprimem

aspectos desde protoclásticos até miloníticos-

O Plúton Jaguari, a maior das unidades, apresenta também a maior diversidade

petrográfica. Afloram fácies porfiríticas com matrizes de granulações finas ou médias com

feldspatos alcalinos como principais megacristais, fácies porfiróides (feldspatos alcalinos maiores)

e termos equigranulares de granulações médias, grossas e muito grossas, estes últimos

subordinados. Incluem desde biotita (* hornblenda) quarEo monzo-dioritos e granodioritos até

biotita sienogranitos, com amplo predomínio dos biotita monzogranitos, seguidos pelos biotita (+

hornblenda) quartzo monzonitos e monzogranitos. São rochas com estruturas planares pré-

cristaliza@o total moderadas a notavelmente desenvolvidas.

Na parte meridional de Morungaba, o Plúton Meridional é o maior e o mais

complexo. Inclui fácies mais máficas com texturas inequigranulares (feldspatos alcalinos maiores),

com granulaçao média, de biotita quartzo monzonitos e biotita monzogranitos, que passam a

biotita monzo- e sienogranitos de granulaçóes grossas, inequigranulares a porfiróides (feldspatos

alcalinos e quarEo maiores), seguidos por biotita monzogranitos equigranulares, cujas variedades

mais félsicas já apresentam alguma muscovita e quartzo globular, tendendo a fenocristalino. As

variedades mais jovens incluem microgranitos afíricos ou porfiríticos (quartzo e feldspatos), os

quais podem apresentar cavidades miarolíticas. No Plúton Oriental, a varia$o petrográfica é

similar, mas se destaca um contraste entre as fácies de biotita quartzo monzonitos e

monzogranitos inequigranulares (marginais e algo mais antigos), muito subordinados, e as

variedades monzograníticas equigranulares mais félsicas, predominantes (Vlach, 1985; Tabela

rv.r).

O Plúton Itatiba, a sudeste do Plúton Meridional, tem mais similaridades

petrográficas com o Pluton Oriental; contudo, esta unidade não foi mapeada em detalhe. Biotita

monzogranitos de granulaçáo média são seguidos por tipos mais félsicos, com granulação mais

fina, todos equigranulares. Raras ocorrências de leucomonzogranitos cinzentos foram

encontradas-
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CONVENçOËS

MICRO-GRANITOS/ DIORITOS E PóRFIROS

-/ ouARTzo {MoNZo} DroRrros E GRANoDroRrros
PI

'lr+lr *1. MoNZoGRANrros RósEos EouTGRANULAREs oE GRANULAçoEs
PM

'i+ìTirl' MoNzoGRANTïos RósEos EouTGRANULARES oE GRANULAçoES

MEDIAS (I) E FINÀS (2)

MÉD|AS E F¡NA5 (t) E MtcRoGRA¡¡rros Róseos

PO

rJ"¡
LMhE

' lTT4l.
EQUIGRANULARES A PORFIRITICOS (2)

0uARrzo MoNzoNlros, MoNzo E slENoGRANtros nósEos eoul-¡ INEQUIGRANULARES (t) A ponr¡ni¡cos rzl or
cnaruutaçoËs ¡,rÉo¡ns, GRossAS A Murro GRossAS

, euARrzo MoNzoNtros E Mo¡zoGRÂNtros nósEos EQUIGRANULARES DE GRANULAÇÃo t¡Éotn MARG|NATS(t) CENTRAIS(2)

LEUcoNtoNzoGRANlros e vo¡tzocnÁ¡llros E GRANooroRtroS ctNzENTos EouIGRANULAREs DE GRAMJLAçoES
FINAS E MEDIAS.

PJ
f-II -l MoNZo-E slENoGFANtros poRrtnít¡cos coM MATRtz NÉot¡ a GRossÀ

'FF' MoNZo-E stENoGRANtros poRrlRótoes oE GRANULAÇoes cnossns A Murro GRossAs, .ENTRAT'¡1, MARGTNAT'(z),

t¡tcno poRrlníttcos coM l¡lrencnuçoËs DE sEoUENCTAS oRTo E pennuErn¡¡óRflcAS (3).

'lliÞ'Yl' MoNzoGRANtros E G'ANooronrros poRnni¡cos EM MATRTz FrNA-oreuE JAGuART E coRpos Assocr^Dos (z'

'lI{"1' MoNzo-E stENoGRANtros nóseos DE cRA^ruLAçoËs cnoss¡s A poRRRórDEs (rr, FrNAs ¡ ¡¿Éot¡s rer,cov

' l=l=1'? cn¡¡¡¡lóloe s ponrrnírlcos tD E MrcRoponnnírrcos (z). sEouÊNcrAs oRTo,/pARAMET¡ndnncas E MroNarfr¡c¡s
I NTERCALADAS.

Ø (LEUco) MoNzoGRANrros Eou¡GRANULAREs E trtcnoponrÍnllcos srouÊr'¡clAs oRTo/ pARnuernuónrrcas E

NtoualÍrrcas tNTERcALADAS.
PA8

[]ìl (LEUcolNloNZoGRANrros EQuTGRANULAREScTNzENTos

t=-t-" corul¡ros ApRoxrMADos E suGERtDos

*-rj ATlruoEs DE ESTRUTURAs eLANARES oos cRn¡¡rróroES (r) E FoLrAçÃo pRrNcrpAL (e), cernclÁslcn ou BLAsro-
MILONíTICA (3} DAS ENCAIXANTES.

ZONAS DE CISALHAMENTO E FALHAS.
t;7-

o C¡DADES E POVOADOS

Figura IV.1. Mapa geológico simplificado dos granitóides de Morungaba (e rochas dioríricas associadas), ;à esquerda.
Unidades mapeadas: Plúton Areia Branca (PAB), Complø<o Ouro Verde (COÐ, Plútons Jaguari (pJ), Oriental (pf,
Meridional, (PM), Itatiba (PI), Ocorrências Meridionais (LMh). Cirlades e povoados: Pedreira (P), Tuiuri (f), Morungaba
(M), Souzas(S), Valinhos (VA), Vinhedo (VI), Itatiba (I). Ver mapa original no Ano<o I.
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Iabela lV.l, Características gerais das unidades estratigráficas graníticas napeadas e das rochas diorític¿s

Unida Forna, tiPo e Í (área)

de/Có relativa de ocorrência

digo

Conjun Corpos alongados, ta-
to de buìares/irreguìares
diques

cd, P

Pìúton Forma de 'pé-de-Pato',

Itati pouco alongada l{lllf,

ba Un/dois corpos Princi-
PI/CI pais e¡it morfoìogia

cent rada t simét rica
(-3r)

Pìúton Quadrangular i rregu-

l.leridi lar, interìobado para

onal Sul, llult intrusivo com

PH/0ll morfologia centrada

irreguìar, Importante

corpo satélite aìon-
gado llllH no extremo Sll

{ 
-25f 

)

Pìúton Lent icuìar aìongado

0rien llllE etn parte ìobado,

taì Relativamente homogê-

P0/00 neor utn corpo prin-
cipal (-l3f)

Leuco Irregulares a ìenticu-
ttton¿o ìares ou ìobadas (?)
grani alongadas ll-S a l{l{E.

tos me Provayelmente muìt in-
ridio trusivo {-<4[)
nais

LHh/oL

Conthtos com encaixan-

tes regìonais e es-

t ruturas relacionadas

Intrusivos de alto ân-

gulo. S/pré-Ct margi-
naì, Xenóì itos raros

Intrusivos com ângulos

médios a aìtos, Con-

centrações locais de

pequenos xenólitos

Intrusivos de ångulos

médios a altos a ll, S

e E, Xenól itos margi-
nais as vezes eln en-

xalilgs, Rls a c[îs, Go¡l

reação restrita. Ban-

dament o e est r ut ur as

est romát i cas/agmát i cas

locais, Predominante-

mente tectônicos, sub-

verticais a H

Predominantemente in-
trusivos, de médio a

aìto ânguì0, Xenól itos
e est ruturas est ro-
máticas e agmáticas

marginais, Contatos

tectônicos ìocal i¿ados

Contatos com encaixan-
tes regionais e xenó-

ì i tos não observados

nas ocorrências no Pll

enoP0

Tipos petrográfìcos
(IUGS), minerais náfi-
cos e lndice de cor

Biot ita micro lnon¿o-

granitos e pórfiros (t
mt i il), IC ( 6

Eiotita mon¿ogranitos
(+ aì t ti + mt i iì
(tipos mais máficos);

tnu t mt t iì r ti
(tipos mais félsicos)
I < IC ( I

Siot ita monzogranitos;

biotita qu¿rt¿o-monzo-

nitos e sienogranitos
subordinados, lláficos
e acessórios similares
e co¡r ntesnta variação

observada no PI (t mo,

! gr ! fl nos termos

mais félsicos), 0( IC

(10

Biot jta monzogranitos;
quartzo-monzonitos

marginais subordina-
dos, ,{cessórios e IC

simi lares ao PIl.

Fácies mais félsicas
(com iC < 4) são

amplamente domjnantes

Fdcies holoìeucocráti-
ca: biot ita tnonzogra-

nitos (+ mu i gr), iC
(5

Fácies leucocráticas:
biot ita monzogranjtos

e granodiorites (+ mt

t iì t ti), 4 ( Ic <B

llagmatismo básico-inter-
nediário contemporåneo

8i+hb microdioritos e ti-
pos híbridos, porfiríti-
cos, ent diques raros,
Diques compostos ?

Raros encìaves microgra-
nulares sscuros, pequenos

e arrendondados, dioríti-
cos ( tipos mais máficos)

Pequenos corpos irreguìa-
res a ìenticulares, iso-
lados de qz (mon¿o) dio-
ritos a SE, Encìaves

microgranulares cnrs ( as

vezes dupìos), Raros di-
ques disruptos de mjcro-
dioritos, dispersos i r-
regularmente, nas varie-
dades mais máfìcas

llão observado

Ausent e

Diques disruptos e encla-
ves ctns arredondados a

irreguìares de qz (monzo)

microdioritos, cotn inte-
ração mútua bem marcada
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associadas na região de llorungabar (ver também texto e Iabeìas V,1,

Característic¡s petrográficas e textu- Caraclerísticas

rais gerais gerais

V,3, V,5 e V,7),

estruturais Susceptibiljdade magnéti-

ca (k.tO¡ emu). f Si0r,
Idades reìativas e Rb/Sr

Texturas equigranuìares 0u porfirítìcas,
matriz fina a afanítica, Iexturas

subidiomór-f icas a xenomórficas/sacarói-
des, tlegacristais de fk, pl, q¿ i bi

Equigranulares de granulação média a f i-
na, Textura granítica hipi- a xenomórfi-
ca, lli-pertita {geminação boa), subdio-
mórfica, naior que pl. Bi -em pìaque-

tas- e acessórios agrupados cosl pl (ter-
ulos mais náficos). Q¿ interst icial a

globular nos termos mais féìsicos

Inequigranuìares a equigranuìares e por-

firíticas; granulação progride de média

-> gr0ssa -> médja -> fina para termos

majs féìsicos, Textura porfirítica a

porfiróide, lli-pertita subidiomórficÇL
(geErinação fraca a marcada) maior que

pl; riþorgítica local (fácies grossas),

Bi em pìaquetas agrupadas com acessórios
e pl (tipos mais máficos); isolada, bem

distribuída (mais félsicos). Q¿ inters-
t iciaì (t ipos mais máficos) a globuìar

e fenocristalino (mais félsicos)

Inequigranuìares nas fácies mais máficas

e restritas e mais equigranulares nas

mais félsicas e predominantes, co¡ro

acima, Texturas granít icas, em boa parte

siniìares às descritas para Ptl

Equigranuìares xenomórficas de granula-

ção fina a média, lli-pertita com gemina-

ção eruberante, Gotas de qz comuns em fk
e pl, Bi em palhetas bem distribuídas;
ltu cotnuln em agregados

Equjgranuìares xenomórficas de granula-

ção fina a média. lli-pertjta bem gemina-

da, Bi em paìhetas isoladas ou em glo-
mérulos com pì e acessórios, Agregados
de bi i ep ! ti I op como produtos de

reação de enc laves microdiorít icos

Homófonos ou com S/pré-ct, Al-
guns cotl S/Dcp e/ou S pós-Ct

ìocaì superìmposta

llomófonos otl collr S/pré-ct in-
cipiente, Encìaves cnts, at-
r edon da dos, cotlt g r an u ì ação

mais fina, cumuláticos (pì +

máficos) nas fácies nais
máficas, Raros apl itos e peg-

matìtos (tìpos mais félsicos)

Em geraì, homófonos, Estrutu-
ras {S>>L)/pré-Ct em parte dos

contatos externos e internos,
S pós-ct , Enc I aves crts cu-

muláticos, claros, Àplitos e

pegmatitos em veios ou bolsoes

compostos e zonados (fácjes
mais félsicas), Bandamento

(schlieren) máfico e félsico
ìocal. Diques microgranítìcos
sinplutônicos

llomófonos, Estruturas S/pré-Ct
incjpientes e localizadas;
Enclaves cumulát icos alongados
(tipos majs máficos margi-
nais), Apìitos/pegmatitos ta-
ros. [ljcrogranitos sinplutôni-
c0s

Uma medida com k = 0,7,
Em geraì pouco mais
jovens que os granitóides

k entre 1,2 (tipos mais

máficos) e 0,10 (mais

féìsicos). ldades prova-

velmente simi lares às dos

Plútons Ileridonal e 0ri-
ent a I

0,10 < k < 1,30. 70

Si0¿ < 77, lsócrona Rb/Sr

de referência com -590 i
l0 lla, Contemporâneo ao

ou em méd i a pouco ma i s

jovem que o Pìúton 0rien-
tal (cf , a seguir)

1,20<k<0,70,69(
Si0¡ < 78, com ampìo pre-

domínio de variedades co¡r

Si0¡ ) i4, Isócrona de

referência com 
-590 t 20

llâ, conto o Plúton lleri-
d iona I

llomófonas; algumas fácies co¡t

S/pré-Ct pouco marcadas. Gìo-

méruìos cms, por vezes zona-

dos, coRt bi + ntu + gr ent

aìgumas fácies, Aplitos raros

Homófonas ou cotn S/pré-Ct ìo-
cal. Glomérulos cms/mms (bi +

p I + mt ) contuns et't ¿onas de

digestão de encìaves micro-
granul ares

k < 0,10, t4 < si0z (
76, Isócrona Hb/Sr de

referência com 
-590 I 20

lla. É cortado por fácies
do Plúton lleridional

1,5 < k < 0,5., 6i ( siO¿

< 72, Ânterior a aìgumas

fácies de Pll; contemporâ-

neo ou pouco mais jovem

que os tipos hololeuco-
crdt icos
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fabeìa IV.t (cont). Caracteristicas gerais das unidades estratigráficas graníticas napeadas e das rochas diorlticas

Unida Forma, tiPo e I (área)

de/Có reìat iva de ocorrêncìa

d igo

Pìúton Losanguìar a alongado

Jagua irregular llE-|lllE, cont

ri proieçoes lenticuìares

PJ/CJ para SSll e llliE. Mul-

tìntrusivo de morfoìo-

9ia centrada assiglé-

trica a irregular, Di-
ques radiais e ane-

ìares associados a ll}lE

{-3tr)

Compìe Irregular alongado llE-

xo l{llE, Lent a isolada no

0uro extremo llllE, ComPìexo

Verde mult int rusivo formado

C0V/0C por lâminas inietadas
'l ìt-par-l it' ent en-

caixantes regionais e

variedades do Plúton

Areia Branca (-10Í)

Contatos com encaixan-

tes regionais e es-

truturas relacionadas

Intrusìvos a l{, E e S

em ânguìos médio-aìtos

até subhorizontais,
Xenól itos marginais,

ctns a tns, com reação

restrita, caóticos ou

orientados em S/Pré-ct
coRtuns. Parte dos con-

tatos SE, E e ll em

complexos laminares,

Em geraì tectônicos,
subverticais a ll

Tipos petrográficos
( I|.J0S), nrineraìs nráfi-

cos e lndìce de cor

Biot ita monzogranitos

e biot ita i hornbìenda

quartzo-monzonìtos'

Sienogranitos, grano-

dioritos e quartzo-

monzodioritos subordi-

nados, Bi (lhb +ti +

mt ! il !al tth; tiPos

mais máficos); bi (tal
iti tmt +il lmu; mais

féìsicos), 1 < IC < l4

llagmatìsmo básico-inter-
medì ár io cont enporåneo

Corpos irreguìares, len-
t iculares ou de formas

não definidas de quartzo

(monzo) dioritos, Encla-

ves métricos a centimé-

tricos e diques disruPtos
ou não de micro (mon¿o)

dìoritos, Aslbos abundan-

tesaHelllfl,Enxamesde
encìaves ao longo do

fluxo ert aìguns locais,
Fenômenos de hibrìdismo
colnuns, ntas locaì izados'

Àìguns diques comPostos

Corpos irregulares Peque-

nos diques ? e raros en-

claves clns, est irados/

achatados em S, de quart-

¿o (mon¿o) srjcrod joritos

Ausent e

Pìúton Quadranguìar irregu-
Areia lar, pouco alongado

Branca llEE, homogèneo, dois

PAB/GP ou t rês corpos { 7f)

Intrusivos ou tectÔ-

nicos subverticais a E

e ll, Xenólitos raros

ert corpos satél jtes

correìatos. Bandamento

marginaì de médio a

alto ângulo cont lller-
gulhos moderados a aì-
tos para S

Lâminas e corpos ir-
regulares cotn lnergu-

ìhos Sll-S-SE moderados

a altos, mais baixos

para ll, Xenólitos cms

alongados/achatados en

S com bordas de reação

ìocais, TectÔnìco de

alto ângulo Para llU-H

Setor 0cidental: bio-

tita (! hornblenda)

quart ¿o-monzon i tos e

sienogranitos (+al+ntt

+ti+iltilolth), 5 < IC

<12

Setor 0rientaì: Bio-

tita i aì {ô < IC <

l2) e biotita t mu I
gr ( lC ( 6) ¡tonzo-

granitos

Fác i es homogêneas/com Àusent e

est rat if icação ígnea:

Biot ita mon¿ogranitos
(+mu + il i al i mt i
gr; IC < 7)

Fácies bandadas: Bio-

tita monzogranitos (t
il t aì t mo), IC > 20

( lejtos escuros), 3 <

IC < 15 (cìaros)

(l): Abreviaçoes utili¿adas: aìlanita,
muscovita, mu; pirita, pi; pìagiocìásio,

Pìúton Itatiba, PI; Pìúton 0rjental, P0;

correspondem respect ivamente às unidades

aì; apatita, ap; biotita, bi; caìcopirita, cp; feldspato potássico, fa;

pl; quart¿0, qz; thorita, th; titanita, ti; turmalina, tu' Estruturas
plúton fleridionaì, Pll; Qcorrências }|eridionais, Ll'lh; Pìúton Jaguarì, PJ;

como legendadas no tlapa geoìógico, Anexo I '



ôss0cìadas rtâ regiã0 de llorungabar (ver também texto e Tabelas

C¿racterísticas petrogrdficas e textu- Caract'erísticas

rais gerais gerais

V,1, V,3, Y,5 e V.7),

estruturais Susceptibìlìdade nagnéti-
ca (k,lo¡ enu), f sio¡,
Idades reìat ivas e Rb/Sr

lnequigranuìares a porf iríticas/porf irÓ-

ides, hjpìdio¡rórfìcas; equigranulares

raras, lli-pert ita e raro pl como feno-

cristaìs, em densidades variáveis, bai-
xas a médias ou aìtas (tipos porfirí-
t icos de matri¿ fina a média) a altas
(porfiróides), llegacristais de lli reab-

sorvidos,0earinação de lli ìncipìente a

proeninente, l'{antos de pì em fk ( fácies
porf iríticas e rochas hibridas a ll), l,lb

eIn reação para bi ( fácies porfi róides

mais máficas). Bi com acessórios e pl

(tìpos mais ndficos) 0u isoìada (mais

félsicos) 0¿ inters-t icial a gìobuìar ou

oblato em S, Texturas cumuldticas locais

Inequigranuìares a porfiríticas/porfiró-
ides, hipidiomórficas, conl megacristais

de lli-pertita e pì raro Aspect0 traqui-
tóide; densidade de megacristais média a

aìta, matri¿ ¡rédia, Bi agrupada com pl e

acessórios; qz interstjcial Fácies equi-
granuìares hipi/xenomórficas n0 Setor

0rientaì con q¿ gìobular, Tipos micro-
porfiríticos do Setor 0cidentaì e grande

parte das fácies do Setor 0rientaì pro-

toclást icos/mi lonít icos ( intensa defor-
mação inter e intracristaìina)

EquigranuÌar hipi- a xenomórfica, l¡i-
pertita (geminação pobre a bem marcada)

maior que pl; por ye¿es lnegacristalina,
Bì e0ì paìhetas bem distribuídas 0u

agrupadas com máficos e pì nos ìeitos
escuros das varjedades bandadas; nestas,
relações de reação com fk, Q¿ globuìai e

abundante em fácies homogêneas

Estruturas (S>>L)/pré-Ct mar-

cadas a proeminentes subcon-

cordantes com a forma do pìú-
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Estratificações ígneas ìocal-
mente exuberantes, Corpo ane-
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radiais a tlllE. 0eformações

sinplutônicas marcadas, Encìa-

ves cumuláticos claros ocasio-

nais, Aplitos e peg¡tatitos

raros, microgranitos tardios

Estruturas (S>>L)/pré-Ct bem

marcadas, neìhor preservadas

err fácies porfiríticas nais
grossas; S/Dcp e pós-Ct

protoclást icas/mi lonít icas

¡ruito intensas sobrepostas
( Iípicas de duas fácies
microporfiríticas e de fdcies
equigranulares do Setor

0riental), Estratifìcação e

bandamento ígneos locais

Est ruturas S/pré-Ct incipien-
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por S/Dcp e pós-Ct bem narca-

das (mais de ulna geração),

l{otável bandamento nìgmatítico
marginaì, Estratifìcação ígnea

ìocal, Enclaves micáceos raros

2,20 < k < 0,10, 63

Si0¡ < i5, Isócrona Rb/Sr

de referência com 
-610 i

l0 lla, lntrusivo nos

Contpìexos Âreia Branca e

0uro Verde, Para SE,

aparece como xenól itos em

variedades petrográficas

do Plúton 0riental

Setor 0cidentaï: 1,50 < k

< 0,20, 63 < Si0t < 12,

Isócrona Rb/Sr de re-
feråncia con 015 t l0 Ila.

lntrusivo en algumas Íá-
cies de PAB

Setor 0riental: k < 0,20,

Anterior e ent parte

contemDoråneo(?) a PAB
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75. E r rócrona Rb/Sr cotlr
-620lla 

(? )

fluorita, fl; granada,

planares (S) e lineares (L)

Complexo 0uro Verde, C0V;

gr; hornbìenda, hb; iìmenita, ìl;
pré-cristalização .total {pré-Ct) e

Pìúton Areìa Branca, PAB; Coniunto

magnetita, mt; mìcrocì ínio, mi; monazita,

de deformação pìástica (Dcp), ver Capítulo

de diques, Cd; GP, P, GI, G0, Gl'l, GL, ûC e

[l0;

II.
GC



Este panorama expöe em cada uma das unidade padrões e intervalos próprios de

variações modais, texturais e estruturais. Adicionalmente, ressalta um certo caráter rttmico, em

que os corpos definem, em primeira aproximaçÁo, seqüêncías evolutivas máfco -> félsicas

específicas.

IV.2. Rochas básico-intermediárias contemporâneas

As rochas dioríticas são mais abundantes nos plútons Jaguari e Meridional e em

partes das Ocorrências Meridionais (LMh); estão presentes no Setor Ocidental do Complexo

Ouro Verde e são raras nos plútons Oriental e Itatiba. Inexistem no Plúton Areia Branca e

ocorrências correlatas e no Setor Oriental do Complexo Ouro Verde (Figura IV.1).

Duas variedades texturais principais são encontradas. Uma delas, de granulaçöes

médias a grossas, em geral homófona e equigranular, aflora em corpos irregulares com dimensões

reduzidas, concentrados a oeste e noroeste do Plúton Jaguari, junto aos monzogranitos

porfiríticos em matriz fina e aos monzo- e sienogranitos mais félsicos inequigranulares de

granula$o grossa a muito grossa, e a leste e sudeste do Plúton Meridional, junto aos contatos

com as rochas encaixantes regionais.

A segunda variedade, afírica ou porfirítica em matriz afanítica ou equigranular

fina e fina a média, aflora como diques sinplutônicos (disruptos ou não) e enclaves de formas e

dimensões diversas inclusos nos granitóides; estão irregularmente distribuídos ou concentrados

em enxames locais. No Plúton Jaguari, associam-se por vezes com microgranitos e pórflros

graníticos, como prováveisdiques compostos. São também mais abundantes nas porções oeste e

noroeste do Plúton Jaguari e junto às Ocorrências Meridionais. Nos demais granitóides do Plúton

Meridional são relativamente raros e geralmente aparecem como pequenos enclaves globulares'

Raros enclaves deste tipo são as únicas ocorrências encontradas nos plútons Oriental e ltatiba.

Em conjunto, estas manifestações lembram as rochas básicas e intermediárias da

suite apiníticd, contemporânea aos granitóides jovens caledonianos (e.g., Pitcher & Berger,1972) e,

ainda mais, as rochas dioríticas (o magmntismo vaugnerítíco) do magmatismo herciniano francês

(e.g., Montel & Weisbrod, 1986).

Rochas híbridas, a exemplo do que ocorre na Ocorrência Meridional principal, são

comuns, mas de distribuição mais restrita. Por outro lado, a presença de pequenos enclaves e

glomérulos máficos em algumas fácies homogêneas dos granitóides mais máficos do Plútons

Jaguari e do Complexo Ouro Verde é motivo para suspeitar da atuação de processos de

hibridismo similares na origem destas rochas.

Associações contrastadas, com coexistência de rochas intermediário-ácidas e

básico-intermediárias, como a que aflora em Morungaba, são típicas da maioria das províncias
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graníticas em todo o mundo. De fato, os componentes básico-intermediários estão ausentes

apenas em determinados leucomonzogranitos, em geral equigranuiares, derivados a partir da

fusão de seqüências metassedimentares e/ou metaígneas cata- a mesozonais (os denominados

mobitizados crustais, e.g., Didier,1973; Lameyre & Bowden,1.982:' I-ameyre, 1987; Castro et al',

1ee1).

Nas demais associações granitóides (tipos I, M e A, na subdivisão de Pitcher,

1gg2), de origem infracrustal e/ou subcrustal, estão presentes quantidades variáveis, mas sempre

subordinadas, de rochas gábricas e/ou dioríticas. E notável que elas guardam muitas

similaridades com os granitóides (e.g., ambas as rochas dioríticas e graníticas ciálcio-alcalinas

normaís; ambas cálcio-alcalinas moruoníticas, com afinidades potássicas). Parece claro que esta

parceria é universal, sugerindo que processos semelhantes atuam em ambientes tectônicos

distintos.

fV.3. Rochas de dique

Microgranitos afíricos e porfiríticos, de dimensões e espessuras reduzidas,

preenchem pequenas fraturas, originadas quer por esforços localmente distensivos, quer peio

simples resfriamento dos corpos þeos principais e estão irregularmente distribuídos nos

granitóides. Apresentam atitudes variadas, subhorizontais a subverticais. Suas relações com as

rochas hospedeiras são sin- a tardiplutônicas e, tal como as rochas básico.intermediárias, podem

ocorrer disruptos e como enclaves. Outras vezes apresentam aspecto aplítico mais ou menos

característico. Têm composições monzograníticas similares ou mais félsicas que os hospedeiros,

mas termos algo mais máficos também foram observados.

Outro gupo de rochas de dique está ligado ao mecanismo de coloca$o do Plúton

Jaguari e forma um sistema anelar-radial intrusivo em (leuco) monzogranitos da área sudoeste do

Plúton Areia Branca (Figura fv.l), que parece representar ainda parte do teto do primeiro

p|úton nesta área. Estes diques compreendem variedades de biotita granitos e microgranitos

porfüíticos, bem como alguns pórfiros.

Os diques de maior expressão, neste trabalho agrupados no Conjunto de Diques,

são afÍricos ou porfiríticos seriados, com matrizes finas ou afaníticas e invadem tanto as rochas

graníticas, quanto as rochas encaixantes gnáissicas. Apresentam atitudes subverticais direcionadas

noroeste (como ao sul do PlÍrton.Meridional) ou norte-sul a nor-nordeste (direções princþais nas

demais ocorrências, ver também Wernick, 1972) e composição monzogranítica predominante;

quartzo microdioritos são incomuns. As relações com as rochas plutônicas indicam que são

contemporâneos ou mais jovens.

Nas variedades porfiríticas com composições graníticas, os fenocristais são de
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quartzo, feldspatos potássico-sódicos e cálcio-sódicos e, por vezes, de biotita e opacos. Nos termos

dioríticos, são de plagioclásio; vários deles contêm pequenos glomérulos máficos com anfibólio.

IV.4. Estratigrafia dos Sranitóides de Morungaba

As relações de contato e a geometria dos corpos e/ou das unidades evidenciam

um padrão relativamente simples para a seqüência dos eventos magmáticos em Morungaba. Os

dados radiométricos Rb/Sr, por sua vez, dã.o apoio para o posicionamento absoluto aproximado

no contexto regional. Maiores detalhes serão discutidos nos Capítulos V e VIII, respectivamente.

Entre as unidades setentrionais, os leucogranitos do Plúton A¡eia Branca

precedem as fácies microporfiríticas e porfiríticas do Complexo Ouro Verde e são mais antigos

que o Plúton Jaguari. Relações indiretas no Plúton Jaguari mostram que as variedades porfiríticas

ocidentais e as fácies equigranulares são as rochas mais jovens desta área.

O posicionamento relativo entre as unidades meridionais e setentrionais é

esclarecido em vários dos contatos nos quais as fácies róseas e brancas do Plúton Oriental

invadem as variedades microporfiríticas marginais do Plúton Jaguari (Vlach, 1985). Esta mesma

relação ê generalizada ao nível dari unidades, entretanto, não existem relações entre as rochas

rneridionais e as variedades, mais jovens, que afloram na área ocidental deste último plúton.

Entre os unidades meridionais, não foram observados os contatos entre os

granitódes dos'Plútons Meridional e Oriental; as idades radiométricas são as mesmas. As fácies

de leucomonzogranitos peraluminosos e as variedades híbridas que se lhes associam na

Ocorrência Meridional são pouco mais antigas ou contemporâneas às fácies petrográficas do

Plúton Meridional (Vlach, 1985).

As relações entre as fácies destas diferentes unidades e as rochas do conjunto de

diques não são, em geral, diretas. As evidências geológicås e estruturais gerais mostram, na área

de domínio do Plúton Jaguari, que são algo mais jovens. Relações mútuas de corte indicam idades

muito parecidas para os diques e variedades graníticas cinzentas com estruturas mosqueadas que

afloram a sudeste do Plúton Meridional, já em área de domínio das rochas encaixantes regionais.

Mais de uma fase de colocação de diques pode ser inferida.

Em cada uma das unidades, a tendência predomirnnte é îo sentido normal de

diferenciação e as variedades mais félsicas são algo mais jovens quando comparadas às mais

máficas.

Os dados Rb/Sr obtidos sugerem um intervalo entre 630 e 580 Ma para a

colocago de todas as unidades mapeadas, mas a maior parte dos resultados disponíveis se

superpõem na margem de erro (Tabela IV.1; ver detalhes no Capítulo VIII). Os dados K/Ar, por

sua vez, apontam para ¿ìs rochàs graníticas idades entre 50 e 150 Ma mais jovens que as datações

Rb/Sr. Refletem idades pos cristalização, relacionadas ao arrefecimento térmico regional e a



possíveis rehomogeneizações parciais ligadas à circulação hidrotermal (".g., Dalrymple &

Lanphere, 1969). Para as rochas de dique somente estão disponíveis os dados K/Ar (Wernick er

a1.,1976), mas os resultados, entre 470 e 530 Ma, são incompatíveis com os obtidos para as rochas

intrusivas (Vlach, 1985)'

Em síntese, o magnâtismo granítico de Morungaba se inicia com a colocaç:ão dos

monzogranitos do Plúton Areia Branca e das variedades microporfiríticas e porfiríticas do

Complexo Ouro Verde (600-630 Mu). Por volta de 600-620 Ma, as atividades foram

intensificadas, com a invasão de volumes magmáticos mais importantes e a formação do Plúton

Jaguari. Há 600-580 Ma se colocaram as unidades meridionais mais jovens, com aparente

diminuição nos volumes de magma (Mach, 1985). À esta última fase é creditada a colocação da

parte mais significativa dos microgranitos e pórfiros do Conjunto de Diques. Assim, além de

variaçöes de tipo e de espertro composicional antes apontadas, p4rece haver variação da

quantidade de magmn que se coloca ao longo do tempo.

Fases distintas de magmatismo diorítico ficam também indicadas, a mais

importante provavelmente com idades dentro do intervalo entre 590 e 6L0 Ma.

fV.5. Rochas encaixantes regionais

O magmatismo Morungaba invade os terrenos metamórfico-migmatíticos orto- e

paraderivados de médio a alto graus - doslmilonítica segmentos meridional da Nappe de

Empurrão Socorro-Guaxupé (NESG) e ocidental da Faixa Alto Rio Grande (FARG). A estrutura

típica desta ârea (Fþras ltr.1 e fV.1) simula uma megantiforma desenhada pela foliação

principal (S") e por contatos litológicos, em termina$o periclinal para SSW, com plano axial

NNE, rompido por zonas de cisalhamento e falhas posteriores

Esta estrutura, já, ressaltada no mapa de Wernick (1972), corresponde,

parcialmente, à Antiforma dz Amparo (Ebert, 198a) e decorre da terceira fase de dobramentos

regionais. Sua geometria é cilíndrica (Campos Neto et al.,19M4' Campos Neto, 1991)' mas, nesta

área, com catâter não plano, pois os flancos sudeste apresentam mergulhos mais abruptos,

supostamente associados a zonas de cisalhamento parcialmente encobertas pelas intrusões

graníticas posteriores

Terrenos correlatos à Nappe de Empunão Socorro-Guaxupé

Os terrenos alóctones, provenientes do

Neoproterozóico, reúnem três unidades principais na área.

sudeste e transportados durante o



A primeira, predominante ao sul do Plúton Meridional e cercanias do Plúton

Itatiba, é uma seqüência pelito-psamítica com alguma contribuição vulcânica e química,

correlacionada ao Complexo Piracaia (Campos Neto ef cl', 1983). Foram cadastrados, de

passagem, granada biotita xistos e gnaisses, estes últimos com composições tonalíticas a

granodioríticas e estruturas fitadas e bandadas, por vezes migmatíticas. sillimanita é observada

em alguns locais. Intercalaçó es e boudins de quartzitos micáceos, quartzo xistos, calciosilicáticas,

anfibolitos, granada grunerita e/ou cummingonita xistos e gonditos afloram ocasionalmente' A

foliação principal Sn transpõe estruturas mais antigas e guarda registros de uma superfície Sn-1

com minerais metamórficos.

Biotita r muscovita ( + granada) leucomonzogranitos e biotita monzogranitos,

hololeucocráticos e leucocráticos, equigranulares com granulaçöes finas a médias e médias, com

folia@o conspícua, afloram como corpos deca- a hectométricos' Suas relações com os

metassedimentos foram observadas apenas a nordeste do Plúton ltatiba, e aí aparecem

biotita + muscovita t granada monzogranitos hololeucocráticos como bouditts contornados pela S¡

regional. são correlatos à suíte catapora (campos Neto ¿t aL,1984a).

para norte (Figura fV.1) passa a se intercalar uma segunda unidade' em que

predominam biotita + hornblenda granodioritos e monzogranitos porfiríticos, com megacristais

de feldspato potássico pertítico (1-6 cm), intensamente deformados. São rochas leucocráticas

(l}Vo< M <1.57o) e, onde mais preservadas, mostram uma matriz com granula$o média

formada por plagioclásio (andesina-oligoclásio), quartzo e máficos (biotita, hornblenda, titanita,

allanita, epidoto, magnetita -r ilmenita, apatita e zircáo). Afloram como corpos laminares com

espessuras variáveis, localmente intercalados com níveis centimétricos a decimétricos de biotita

granitóides com granula$o fina. A estrutura típica é uma folia$o milonítica Sc, rìoÍoêste, com

mergulhos moderados a altos para sul, subconcordante com a estrutura regional; em zonas menos

deformadas, restam vestígios de uma estrutura planar magmática pretérita'

Variedades blastomiloníticas são mapeáveis nas zonas mais internas da estrutura,

como na lente gnáissica de Joaquim Egídio, nas proximidades do lugarejo homônimo' Aí, a

folia@o S. .é localmente superposta por uma clivagem de espassamento milimétrico a

decimétrico, definida por planos subparalelos de cisalhamento dúctil (S.*r), caracterizados pela

presençå comum de finos mobilizados leucomonzograníticos.

Esta segunda unidade se correlaciona com os granitóides da Suíte Bragança

paulista (Campos Neto ef aL, 1984b), parte do denominado Batólito Socorro (Wernick et aL,

19S4a). Nas Folhas Bragança Paulista , Socorro e Amparo, estes granitóides aparecem nos

terrenos frontais da Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé (Ebert, L984; Campos Neto et al',

1984a, 1984c; Basei et a:.,1986; ver porém campos Neto, 1991), acrcmpanhando parcialmente a

estrutura megantiformal da área (ver também Vasconcellos, 1988)

A sudeste daZona de Cisalhamento Campinas Pedreira (ZCCP), o limite superior

noroeste de afloramentos destes granitóides é uma lente descontínua e pouco espessa constituída
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por monzo- e sienogranitos mais félsicos (M -57o) e mais ricos em porfiroclastos ou

porfiroblastos de feldspato potássico pertítico. Reúne diversas ocorrências dispersas orientadas

NE-NNE, entre as quais, as mais importantes afloram ao sul do Rio Jaguari, proximidades da

Fazenda Veste (onde também se observa anatexia restrita, in situ ?), e junto aos contatos sudeste

das fácies microporfiríticas do Complexo Ouro Verde, na estrada para Monte Alegre do Sul.

A nordeste da referida zona de cisalhamento e noroeste do Plúton Jaguari, estes

granitóides constituem o denominado Maciço Jagunriúrn, mapeado por Wernick (1972) e, mais

recentemente, por Basei et al. (1986).

A última unidade aflora na lente gnáissica de Joaquim Egídio, nas partes mais

internas da estrutura megantiformal. Ela corresponde aos níveis estratigráficos mais inferiores
observados do alochton. As litologias mais comuns estão representadas por granada biotita
gnaisses blastomiloníticos homogêneos e bandados com composições tonalíticas a graníticas.

Porfiroclastos (0,5-2,5 cm) rotacionados de granada são típicos dos termos mais tonalíticos;

sillimanita é ocasional. Termos graníticos têm porfiroblastos de feldspato potássico pertítico, com

dimensões maiores. Nestas últimas variedades, biotita (castanho-avermelhada), hornblenda

(verde-azulada), granada, além de allanita, apatita, opacos, monazita (?) e zircão são os máficos

mais comuns, que somam entreTVo e257o em volume. A folia$o principal é, pelo menos, uma 52

Terrenos correlatos à Faixa Alto Rio Grande

As litologias correlacionáveis aos terrenos da Faixa Alto Rio Grande estão

representadas por pacotes ortognáissicos, incipiente a moderadamente migmatíticos, que afloram
a norte do Plúton Jaguari, em parte do Complexo Ouro Verde e a sudoeste da cidade de

Morungaba.

São rochas homogêneas ou fitadas, com finas camadas quartzosas ou quaruo-
feldspáticas e, quando migmatíticas, com estruturas estromáticas predominantes. Equigranulares,

de granulação fina a média, apresentam foliação tectônica marcada, com freqüência paralela ao

plano axial de pequenas dobras intrafoliares muito estiradas e rompidas, também observadas em

parte dos leucossomas. Intercalações de anfibolitos, anfibólio xistos e clorita tremolita xistos são

comuns.

Os ortognaisses são biotita (t hornblenda) trondjhemitos a tonalitos e

granodioritos com 87o< M <127o. Ao microscópio têm texturas granoblásticas interlobadas a

miloníticas ou blastomiloníticas. Apresentam típicas inclusões goticulares pequenas de quartzo no
plagioclásio (oligoclásio, por vszes com zonamento original) e as biotitas (em palhetas isoladas,

bem distribuídas) têm cores castanho-avermelhadas ao longo da maior absorção. O microclínio é



intersticial; hornblenda (amarela pálida a verde-azulada), apresenta reação para biotita. Titanita,

allanita (amarelo-alaranjada), apatita, raros opacos, zircão e muscovita nos termos mais félsicos

(sem hornblenda e titanita) encerram.a mineralogia.

Estas rochas apresentam texturas, modas e mineralogia muito parecidas com as

observadas nos ortognaisses que afloram na janela estrutural da Serra do Pântano, na Folha

Bragança Paulista (Campos Neto et a|.,7984a), mas contrastam com os ortognaisses da Suíte

Serra Negra na sua área-tipo (corpos de Serra Negra e Amparo-Pedreira, na área da Folha

Amparo, ver Basei et aL,7986; Peloggia, 1991). Em maior detalhe, as amostras mais típicas destes

rlltimos ortognaisses apresentam biotita com cores castanho-ewerdeadas; a muscovita é,

relativamente freqüente, mas a hornblenda e a titanita são incomuns ou mesmo ausentes.

A correlação entre os ortognaisses da Serra do Pântano e a Suíte Serra Negra, tal

como sugerida por Campos Neto (1991), implica a correlação desta última suíte com as rochas

ortognaíssicas ora descritas, as quais são circunvizinhas aos granitóides de Morungaba e sáo por

eles invadidas (ver Capítulo V). Estas relações mostram que o Complexo Ouro Verde, e os

plútons Jaguari e Oriental invadem os terrenos da Faixa Alto Rio Grande e a conclusão corolária

é que os terrenos desta faixa e da Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé já se encontravam

justapostos quando do magmatismo Morungaba, contrariando Campos Neto et aL (1990) e

Campos Neto (1991).

É necessário ressaltar, entretanto, c¡ue variedades de rochas tonalíticas com

texturas similares, biotita castanho-avermelhada, hornblenda e titanita; são descritas por Peloggia

(1991) na Folha Amparo, proximidades de Pedreira, e incluídas por Campos Neto (1991) nos

migmatitos Amparo. Persistem, portanto, imprecisões na definiSo estratigráfica e petrográfïca

destas unidades tonalítico-granodioríticas no contexto geológico regional.

Seqüências indiferenciadas e outras ocorrências

Na área centro-norte da Folha Valinhos e adjacências, ortognaisses cinzentos de

granulações finas e médias, com índice de cor entreSTo e"!.57o, homogêneos ou finamente fitados,

por vezes migmatíticos, afloram em partes do Complexo Ouro Verde, próximo aos contatos entre

os plútons Areia Branca e Jaguari e como restos de teto e xenólitos neste último. Reúnem biotita

tonalitos e granodioritos (biotita castanho avermelhada) com forte folia@o tectônica, em especial

nasproximidades daZona de Cisalhamento de Monte Sião (ZCMS, Figuras III.1 e IV.l). São

preliminarmente correlacionados aos ortognaisses Serra Negra e/ou aos migmatitos Amparo.

Entretanto, são metassedimentos as rochas encaixantes mais comuns para os

Plútons Jaguari, Areia Branca e para os granitóides do Setor Oriental do Complexo Ouro Verde.

Afloram, adicionalmente, ao longo da estrada Souzas-Pedreira, até as proximidades da inflexão



do Rio Atibaia ao norte, com foliação milonítica paralelizadaàZona de Cisalhamento Campinas-

Pedreira (Figuras IfI.1 e IV.l). Aí e mais para oeste estão intercalados com ortognaisses

granodioríticos, com biotita vermelha,. muscovita primária, granada, allanita, monazita, ilmenita e

ztrcÃo como máficos típicos (M entre in e rcTo¡. Nestas rochas a foliação milonítica é uma 51.

Junto aos contatos com os granitóides e acompanhando esta zona, aflora espessa lente alongada

(N 20" E) com quartzitos e quartzo xistos (Wernick,1972). Aparecem, irregularmente,

intercalações de biotita anfibolitos, (biotita avermelhada, crescida sobre hornblenda) anfibolitos,

anfibólio xistos e rochas calciossilicáticas.

Ao norte, em adição às seqüências típicas da Faixa Alto Rio Grande, afloram

granada biotita (castanho-avermelhada) gnaisses leuco- a mesocráticos, de estrutura xistosa com

típicos ocelos alongados de quartzo (1,0-6,0 cm). Intercalam-se biotita (castanho-avermelhada)

gnaisses bandados diversos, em parte migmatíticos, biotita (castanho-avermelhada, gerada a

partir de clinopiroxênio) clinopiroxênio gnaisses diorítico-tonalíticos com estruturas similares,

gnaisses calciossilicáticos, anfibolitos, biotita (castanho-avermelhada) anfibolitos, anfibólio xistos,

quartzitos e quartzo xistos.

Apresentam texturas granolepidoblásticas a miloníticas e blastomiloníticas; a

folia@o principal observada é transposta e acompanha as trajetórias da Zona de Cisalhamento

Monte Sião (Figura tV.l). Ao norte do Plúton Jaguari e a oeste do Plúton Areia Branca,

estruturas pouco afetadas pelo cisalhamento se orientam NE/N-S e adentram a Folha Amparo,

definindo uma antiforma, cujo flanco oriental se encontra em discordância com asì estruturas

regionais que vem do leste. Esta área corresponde à terminação sul-sudoeste da megaestrutura

Dn, característica da Folha Amparo (ver Basei et aL, t986)

Os quartzitos, puros, micáceos ou turmaliníferos, e os quarEo xistos ocorrem

como lentes espessas e extensas, as mais importantes aflorando a NNE, onde são as rochas

encaixantes mais imediatas dos granitóides Ouro Verde (ver também Vy'ernick, t972 e Campos

Neto, 1991). Afloram também na parte meridional do Setor Ocidental do Complexo Ouro Verde

e ao norte do Plúton Jaguari, na regiões ao sul e ao sudoeste do lugarejo de Entre Montes. Todas

estas ocorrências acompanham as estruturas regionais adaptadas à Zona de Cisalhamento Monte

Sião.

Quartzo sienitos brancos, em geral hololeucocráticos, com granulações grossas a

muito grossas, texturas hipidiomórficas pouco deformadas, com magnetita e pirita por vezes

abundantes, aparecem como corpos métricos a decamétricos, associados aos biotita

clinopiroxênio gnaisses xistosos, como ao longo da SP-95, nas imediações dos contatos noroeste

dos granitóides Ouro Verde, e ao norte do Plúton Jaguari, em trechos do Córrego Entre Montes.

Guardam similaridades com o corpo de sienitos mapeado por Basei et aL .(,L986) ao leste da

cidade de Pedreira (Folha Amparo).

A noroeste do Plúton Jaguari (Afloramentos 689, 731,), afloram típicos

metaplagioclasitos. São rochas leucocráticas a hololeucocráticas de granulações finas, com
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estn¡turas gnaíssicas dobradas. Em seções delgadas têm texturas ortocumuláticas dadas por

andesina-oligoclásio idiomórficos a subidiomórfTcos, com biotita castanho-avermelhada em

agregados intersticiais, amiúde intercrescida com quartzo, como pseudomorfos de ortopiroxênio.

O conjunto de metassedimentos não difere substancialmente do Complexo ou

Grupo Itapira (Ebert, 1984; Campos Neto et aL, 79Ma; Campos Neto, 1985; Vasconcellos, 1988).

para Campos Neto (1991) pertenceriam, pelo menos parcialmente, ao alochton. Os dados

existentes não permitem correlações com os Complexos Piracaia e Itapira. Seguindo as idéias

originais de Ebert (1934), parece mais fácil agupá-lo com as seqüências Itapira. Entretanto, o

intenso imbricamento tectônico evidenciado na área sugere que todas estas unidades possam

constituir lascas tectônicas intercaladas.

IV.ó. Zonas de cisalhamento e de falha

As estruturas em que se infere deformação dúctil foram mapeadas como zonas de

cisalhamento; as estruturas em que ruptura simples ê a característica mais marcada são

agrupadas em zonas de falha. Esta é uma subdivisão meramente descritiva, uma vez que se

verificam transições rúpteis-dúcteis diversas e as reativações rúpteis de antigas zonas dúcteis são

comuns (ver também Ramsay & Huber, 1987).

Uma análise estatística da tectônica rúptil na área e adjacências é tratada com

alguns detalhes por Wernick (1,972), a partir de dados próprios e de Björnberg et aL (1964),

Björnberg (1969) e Wernick (1967). Este autor admite uma vinculação direta entre as zonas de

falhas e fraturas pré-cambrianas e as fases regionais de dobramento.

Tnnas de cisalhamento de empurão

Na área, a zona de empurrão mais importante é a que limita regionalmente os

terrenos autóctones e parautóctones da Faixa Alto Rio Grande com os terrenos alóctones da

Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé, transportados de Sudeste'e aí acrecidos ao final do

Neoproterozóico, em épocas que precederam o magmatismo Morungaba. De maior importância

para a área são" a zona de empurrão de Socorro-Morungaba (Ebert, 1984), mapeada por Grossi

Sad & Barbosa (1933) e Campos Neto ef al. (1,984a), e a zona de empurrão de Jaguariúna (Basei

et al., 1986), a leste e oeste da área de exposição dos granitóides, respectivamente (Figura fV.1,

ver também Figura m.1). Estas zonas acompanhariam a estrutura antiformal de Amparo e

interligar-se-iam ao longo da lente de Joaquim Egídio (Campos Neto, 1985; Vasconcellos, 1988).



Para a zona Socorro-Morungaba, dados estruturais e petrográficos

pormenorizados são apresentados por Campos Neto ¿t aL (I9B4c), que a denominam de Nappe

de Empumão Socorro e a caracterizam como uma nr¿ppe ínfracrustal exteftr.a. As litologias

apresentam aí mergulhos variáveis, erñ geral moderados, para sul, e as estruturas associadas

sugerem transporte tectônico para noroeste; a mineralogia em equilíbrio aponta para condiçöes

de alto graus metamórfico (Ebert, L984; Campos Neto et aL, 1984c; Vasconcellos, 1988). A zona

de Jaguariúna foi mapeada e correlacionada à de Socorro por Basei et aL (1986).

O contraste litológico entre os terrenos frontais da nappe e os terrenos

parautóctones é notavelmente marcado pela aeromagnetometria, os primeiros provocando

acentuadas anoma[as positivas (Ferreira, 1991.; ver Figura fV.3 e item seguinte). Destacam-se,

por um lado, orto- e paragnaisses blastomiloníticos diversos, correlatos à Suíte Bragança Paulista

e às suas rochas encaixantes (Vasconcellos & Campos Neto, inédito; Campos Neto, 1985) com

suscetibilidades magnéticas médias a altas, e, por outro, as seqüências orto- e paraderivadas da

Faixa Alto Rio Grande, estas pouco ou mesmo não suscetíveis.

Estes dados aeromagnéticos sugerem também que as zonas de Socorro-

Morungaba e Jaguariúna são descontínuas na altura da Zona de Cisalhamento Campinas-

Pedreira, junto aos contatos Ocidentais do Plúton Jaguari (Fþra IV.3).

Tnnas de cisalhamento transcorrente

As zonas de cisalhamento transcorrente têm importante papel na colocaçã.o e

evoluçáo do magmatismo Morungaba, tal como se evidencia pela forma de alguns dos corpos e

unidades e por mecanismos de cisalhamento sin- a tardimagmático (Capítulo V).

Duas zonas transcorrentes, que desenvolvem faixas miloníticas e blastomiloníticas

muito espessas (centenas de ms a kms) são de maior importância para a evolu$o tectono-

estrutural regional (Figuras m.1, fv.l). Integram um cinturão transpressional desenvolvido sobre

os terrenos da Faixa Alto Rio Grande (Campos Neto, 1991) e, provavelmente, sobre os terrenos

da Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé, no final do Neoproterozóico.

A Z,ona de Cisalhamento Campinas-Pedreira (ZCCP), a oeste, apresenta duas

ramificações principais, uma N 40"-50" 8, que passa nas proximidades dq Campinas e Pedreira,

outra N 15o-35" E, que passa por Valinhos, Souzas e Pedreira. IJnem-se nas proximidades de

Pedreira e prosseguem daí rumo a Serra Negra e Águas de Lindóia. O segundo destes ramos

margeia o contato oeste do Plúton Jaguari (ver também Wernick, t967, L972).

A Tnna de Cisalhamento Monte Siao (ZCMS, Cavalcante et aL, 1979; Campos

Neto, 1991), a nordeste, é subparalela à Faixa Socorro-Morungaba. Vem com direçao NNE desde

Monte Sião até a região setentrional de Morungaba, quando passa, progressivamente, a assumir



direções NE, W-E e, finalmente, NW, acompanhando as estruturas regionais. A noroeste do

Plúton Jaguari e cercanias, parece ser truncada pela ZCCP'

Pelo menos dois ramos principais, com concentração de maior de deformação

podem ser mapeados a NNE, na altura do Setor Oriental do Complexo Ouro Verde (Figura

m.1). O primeiro acompanha o contato noroeste deste Setor, e no extremo NNE do Setor

Ocidental, se subdivide em outras ramificações (como rabo-d¿-cavalo), algumas das quais

adentram o Complexo Ouro Verde, onde são perdidas; outra, limita em parte o Plúton A¡eia

Branca ao norte e, nesta, se pode inferir um rejeito rúptil último, dextral, de pelo menos 2 km. O

segundo ramo principal passa no domínio das encaixantes, a sudeste do Complexo Ouro Verde e

a sua continuidade para sudoeste também é perdida. A continuidade desta zona de cisalhamento

para NWW é inferida, uma vez que ela é parcialmente interrompida pelo Plfiton Jaguari.

A mineralogia preservada em milonitos e blastomilonitos (ver descrições de outras

regiões em Vasconcellos, 1988 e Artur, 1988), apontam condições compatíveis com grau

metamórfico médio (e.g., anfibólio e biotita estáveis).

Algumas estruturas freqüentemente encontradas nestas zonas incluem dobras

centimétricas a-decimétricas, apertadas e disruptas, com planos axiais subverticais e eixos de alto

mergulho (geradas por cisalhamento simples), ocelos e ribboru de quarZo e porfiroclastos

rotacionados. As lineações minerais e de atrito têm mergulhos inferiores a 25o, mas existem

evidências de componentes locais de empurrão, como a oeste do Plúton Jaguari. Na área, estas

zonas näo limitam litologias muito contrastadas e não são ressaltadas por anomalias

aeromagnéticas (Figura tV.3).

Dados estruturais e cinemáticos mais pormenorizados são localizados ou mesmo

inexistentes. Na Zona de Cisalhamento Monte Sião, Campos Neto (1991) indica um movimento

principal dextral, condiàente com o sistema transpressional regional, de idade pré-cambriana

superior, por ele proposto. As evidências encontradas no Complexo Ouro Verde e no Plúton

Areia Branca (ver Capítulo V) suportam este movimento. Com relação ù Zona de Cisalhamento

Campinas-Pedreira, não existe praticamente nenhum dado Algumas observações locais

(principalmente rotaøo de porfiroclastos e microdobras) são sugestivas de pelo menos uma fase

dextral importante. Esta interpretação é compatível com algUmas prováveis megaestruturas de

arrasto, que são ressaltadas em imagens aéreas a noroeste da Folha Valinhos e a sudeste da

Folha Amparo.

Uma faSe sinistral, mais tardia, é claramente marcada pelas dkeçöes das falhas

subsidiárias e dos diques de microgranitos e de pórfiros ou ainda dos veios de quartzo mais

expressivos.

De qualquer forma, são necessários dados mais detalhados para a compreensão

da evolução mecânica e cinemática destas zonas de cisalhamento no tempo, principalmente

porque estas estruturas foram reativadas no final do Neoproterozóico (Campos Neto, 1991) e

novamente no Fanerozóico (Almeida,1964; Wernick, 1967,1972;ver item seguinte)-
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Tnnas de falha e fraturas

Zonas de cisalhamento e falhas menores, com rejeitos direcionais verificados ou

inferidos, e fraturas associadas constituem dois sistemas preferenciais orientados NNE (N 25"-40"

E, em parte superposto a Zona de Cisalhamento Campinas-Pedreira) e N-S, respectivamente

(Wernick, 1,972; 'Vlach, 1985; Figura fv.l). Formam faixas miloníticas e ultramiloníticas de

espessuras milimétricas a métricas variáveis e, com freqüência, anostomosadas. Pseu.dotaquilitos

são observados em afloramentos a oeste do Plúton Meridional (Vlach, 1985) e no Plúton
Oriental, nas proximidades do Rio Jaguari. Estas zonas de falha são sítio preferencial para as

manifestações hidrotermais, com a deposição de minerais sulfetados (pirita, o mais comum),

associados principalmente com fluorita, e também para a presença de fontes de águas minerais

(ver também item IV.8).

As lineações minerais e de atrito nelas observadas são em geral subhorizontais,

mas em vários afloramentos estrias com mergulhos moderados a altos indicam também

movimentos verticais, penecontemporâneos ou posteriores (ver também Wernick, 1972). A
mineralogia destes milonitos é compatível com grau metamórfico baixo (e.g., biotitas verdes,

alaranjadas, sericita/muscovita, clorita, epidoto/clinozoi;;ita, carbonatos e opacos estáveis).

Falhas NNE-NE predominam a leste, no domínio do Plúton oriental evizinhanças;

ao norte, limitam o Plúton A¡eia Branca com o Complexo Ouro Verde e, em parte, com as rochas

encaixantes regionais, por vezes se superpondo às estruturas da Zona de Cisalhamento

Campinas-Pedreira. Rejeitos sinistrais são inferidos para a maioria destas falhas através da

geometria observada em mapa.

O sistema N-S predomina na área dos plútons Jaguari e Meridional. Os rejeitos

deduzidos ou verificados também resultam sinistrais, como a oeste do Plúton Jaguari, em que se

observa um escalonamento tectônico e a sudeste do Plúton Meridional, onde pode ser estimado

um rejeito mínimo da ordem de 3 km.

Finalmente, um terceiro sistema, menos importante, com orientações N 35" - 45"

W, afeta os granitóides a sudoeste do Plúton Meridional e rochas encaixantes do extremo

meridional da ârea.

Os microgranitos e pórfiros e os diques de quartzo maiores e mais espessos são

mais comuns no domínio meridional e se dispõem orientados subparalelamente a estas estruturas

(Figuras III.1 e fV.1, ver também Wernick, 1972 e Vlach, 19S5). Em diversos c¿tsos estas rochas de

dique estão deformadas.
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IV.7. Uma contribuição da geofísica

Suscetibilidades magnéticas

As suscetibilidades magnéticas (k) dos granitéides de Morungaba situam-se entre

0,0 e 2,0 (.1,t-3 emu); os valores médios mais elevados são os do Plúton Jaguari. As rochas

dioríticas apresentam valores entre 1,5 e 3,5 (.1ù3 emu), c/ Tabela 'ÍY.2 
e Figura IIlr.2a.

Os valores de k reafirmam o contraste entre as fácies de (leuco) monzogtanitos

peraluminosos cinzentos do Plúton Areia Branca, das Ocorrências meridionais e as fácies

microporfiríticas peraluminosas do Setor Oriental do Complexo Ouro Verde (valores inferiores a

0,2 .1ù3 emu) e os demais granitóides meta- a peraluminosos, que dominam o Setor Ocidental do

referido complexo.e que formam os plútons Jaguari, Meridionaf Oriental e Itatiba e os corpos

satélites relacionados, com 0,7< k < 2,2 (.1Ù3 emu).

Os valores medidos para as suscetibilidades guardam correla$o direta com a

diversidade petrográfica de Morungaba. Na Figura 'IV.zb, as suscetibilidades são diagramadas

como função do Índice de diferenciago (Id) de Thorton & Tuttle 0960). Um diagrama (não

apresent.ado) com variações de k em funSo do índice rlgrocha mostra tendências similares.

Assim, as fácies metaluminosas a marginalmente peraluminosas apresentam uma

tendência de diminui$o progressiva da suscetibilidade em direção às rochas mais félsicas, como

típico da maioria das províncias granitóides (Ishihara,1977; 1979), refletindo, por um lado, a

quantidade maior de opacos (magnetita + ilmenita) nas rochas mais máficas, que diminui com o

Índice de cor e com a diferenciação de cada uma das unidades e, por outro, o paralelo aumento

na razÁo modal entre a ilmenita e a magnetita, como melhor marcado no Plúton Jaguari

(Capítulo V). Os termos mais félsicos destas fácies apresentam valores próximos aos obtidos para

os (leuco) monzogranitos cinzentos peraluminosos.

, A trajetória definida pelo reduzido número de amostras do Plúton Areia Branca

mostra-se tipicamente contrária, com uma inclinação positiva, os valores de k aumentanda com o

índice de diferenciação.

Este diagrama também ressalta as trajetórias distintas para os granitóides

porfiríticos e porfiróides do Plúton Jaguari quando comparados às fácies dos plútons meridionais.

As poucas amostras disponíveis para o Complexo Ouro Verde mostram valores parecidos,

intermediários entre estes dois grupos. Os resultados permitem comparar os granitóides de

Morungaba às séries magnetita (variedades meta- a marginalmente peraluminosas e dioritóides) e

ilmenita (fácies de leucomonzogranitos cinzentos das ocorrências meridionais e do Plúton A¡eia

Branca, leucogranitos e tipos microporfiríticos cinzentos peraluminosos do Complexo Ouro

Verde), tal como definidas poi Ishihara (1977). Na Figura fV.2b adiciona-se, para comparação, o

valor limite adotado pelo referido autor para estas séries, ou seja k entre 0,13-0,15 (.1.t3 emu).
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Figura IV.2a. Histograma para as medidas de suscetibilidade magnética das rochas graníticas e
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Complexo Ouro Verde (COV: Setor Oriental, Sor; Setor Ocidental, Soc), Ocorrências

Meridionais (leucomorøogranitos cirzentos, LM; morzogranitos e granodioritos híbridos, LMh),
Plútons Jaguari (PJ), Oriental (PO), Meridional (PM), Itatiba (PI)- Quartzo monzo dioritos

(Qzd), outras rochas híbridas (IIib).
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I. PIúton lrlcridiona! Ocorrências Meridionais e rochas diorlricas associadas

A-11b
A-164
A-rn
A-15
A-?ß
A-91

AG.7

A-3t2p
A-304
A-2L3b
A-169

^ 
-)l-t

A-14b

^ 
_)4,

A-226p
A-16ó

tr. Plhton Oriental

A-1n
A-14Op
A-Lj2p
A-159
A-140

TABELA IV2. Suscetibilidades magnéticås (cgs x fd) de rochas graníUcås e dioríticas de Morungaba

0,010
0,010
0,010
0,020
0,û20
0,ú20
0,030
0,040
0,045
0,060
0,080
0,120
0,140
0,140
0,L50
0,L50
0,160
0,2N
0,230û

o)

A44
A-16
A-229p
A-373p
A-212p
A-21p
A-35p
A-79p
A-31lb
A-U3p
A-217
A-74p
AG.3
AG-2p
A-14p

^-8p
A-21jp
a -l)

0,n0
0N
0,350
03s0
0,400
0,400
0,450
0,450
0,480
oJ5o
0,62ß
0,650
0,670
012ß
0,750
0,750
0,750
0,800
0,8u

III. Plútotr Jaguari e rochas dioríticas àssociadas

0,030
0,n0
0,250
0,250
0,æ0

A-13p 0,840
A-7'16 0,870
A-3r7 0,890
AG-12 0,93C

A-767 0,940
A-109b 0,950
A-168 0,950
A-210p 0,950
A€ 0,9?0
AG-161 1"100

A-306 1,L70
A-208p L!ffi
,AG-16 1,200
AG-5 1,25C

A-L4a \3n
A-270 t34o
AG-13 1,510
A-9'la 1,610
A-32ß 2,030
A-U3 4zL0

AG-t? 0530
A-50 oJ60
A-157 0,600
A-13t 0,990
A-139 1,100
A-129a 1,420

A-1070a 1,090
A-284a 1,100
A-519c 1,170
A-1088 L,24
A-1156 7250
A-tt7I t?n
A-'7'73 7N
A-288 1,300
A-1078 L3?ß
A{59b 1350
A-1160 1370
A-282 1390
A-18 1,400

A-1048
A-7tn
A494
A-y29
A4%
A-YÐc
A416
A-379p
A-12A7
A.'78
A-1040
A-800b
a _ol)

0,040
0,040
0,110
0,r20
0,160
0,160
0,22ß
0,250
0,n4
0290
0,300
0¡00
0,300

A-95
A-3r'.
A -)Q

III. Plúton Jaguari e rochas diorlticas associadas

A-1251 0,330
A-1038 0,350
A-7ß 0,3ó0
A-718 0,370
A€00a 0,370
Pto x 0,380
A-535 0,390
A-1045b 0,400
A{05a 0,410
A-986 0,410
A-'t53 0,430
A-903 0,430
A-526 0,4ó0
A473 0,480
A-599a 0,500
A:777e 0,510
A-747 0,520
A-805a 0,550
A-747 0.560

0,3?ß
0,340
0,350
0,410
0,410

A-1250
A-605
A475
A.7LO
A-910a
A-2ß3
A-599
A-205
A-666
A-m
A-?&
A42Á
A-905

0,560
0J?0
0580
0,590
0,600
0,630
0,6æ
0,650
0,660
0,660
0,670
0,710
0,n0

A-10ó8
A-909
A-515a
A-591
A-1069
A-7041
A-1076
A-563a
é'-534
A-515
A-811
A-513
A4C2.a
A-518
A-563b
A.7L7
A-605
.4,€14
A-1086
A-1045

fV. Complexo Ouro Verde (Setores O¡iental e Ocidental)

0,?80
0,780
0,790
0,8æ
0,840
0,850
0,8'70
0,880
0,900
0,930
0,940
0,940
0,950
0,970
1,000
1,000
1,000
1,000
1,040
1,050

0,290
0,340
0,580
0,630
0,'720
0,?90
0,790

0,050
0,070
0,080
0,085
0,100
0,100
0,110
0,130

.4,-1196 0,010
A-12L0 0,010
A-962a 0,010
A-998 0,010
A-12î5 0,Û20
A-1208 0,02¡
A-1005a 0,190

V. Plúton.Areia Bra¡ca

A-146 0,010
A-956 0,010
A-914 0,m0
A-93/. 0,t20
A-956 0,t20
A-ng 0$n
A-1034 0,0æ
A-923b 0,040

W. Monzogranito pórEro de dique

A-n| 0,500

A-1111 1,450
A-12.69a 1J00
A-1n Þ50
A'237P 1,600

A46p 1,600
a-1170a 1 650
A-184 \TLt
A-562 r,'rÐ
A-TILc 7,TA
A-1096 1,33C

A-1175a 1840
A4T2 1"880

A-28r 1,900
A{25p 1,900
A497a e010
A-675 1L70
A-'164 L2A

^-74q 24fi
A-565b 4800
A-985 3,000

A41 0,870
A-59 0,880
A-1182 0,910
A-n48 I,013
A-1189 1043
A-1001 \2m

A-915a 0'130
A-953 0,140
A-945a 0'L50
A-973 0,160
A-1215 0,200
A-1113 022n
A-92ßa 0,240

VII. Plúton Itatiba

I-3a 1,01 14 0J30

A-LlgZa
A-961a
A-1010
A-96ó
A-1204
A-962
A-964

A.972
A-931
A-940
A-189
A-195
A-942a,
A-95'7
A-94ó



Mapas aenomagnetométricos: suscetibilidades e redução ao polo

Os dados aeromagnetométricos para a região de Morungaba e áreas vizinhas

foram apresentados e discutidos por Ferreira 0991). Na Figura fV.3a apresenta-se um mapa de

contornos para a suscetibilidade magnética aparente (k p), referida para um datum de -50 m, tal

como calculado pelo referido autor.

Os valores aeromagnéticos têm boa concordância relativa com os valores reais,

medidos em amostras; todavia, as diferenças entre os valores absolutos são grandes e a kuo é entre

40Vo e 707o superior. Desta forma, os dados obtidos via aérea são adequados apenas para

aval-ia@es e comparações relativas. O confronto com os dados disponíveis para as encaixantes

regionais mostra comportamento similar e estes são também qualitativamente compatíveis com

os dados aeromagnéticos. Por exemplo, os valores medidos de suscetibilidade são inferiores a 0,20

.1U3 emu e entre 0,20 e 10,0 (.10-3 emu) para as litologias mais comuns que constituem os terrenos

da Faha Alto Rio Grande e da Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé, respectivamente

(Vasconcellos, inf. verbal).

A Figura IV.3a ressalta o contraste entre as rochas graníticas de Morungaba e as

litologias dos terrenos da nappe, a leste, estas com valores koo muito superiores Contraste menor,

mas igualmente evidente, existe com as litologias da Faixa Alto Rio Grande ao norte, mas estas

têm valores médios de k inferiores, apenas comparáveis aos das variedades de

leucomonzogranitos cinzentos.

Do ponto de vista estrutural, merece destaque ainda a acentuação dos contrastes

de k* em anomalias negativas na parte centro-noroeste e na zona centro-leste, representadas

pela presença de duas áreas alongadas -N 30' E, com os menores valores de kop. Estas mesmas

áreas são também muito bem caracterizadas no mapa de contornos das anomalias reduzidas ao

polo (Figura IV.3b, ver também mapa geológico na Figura III.1 e no Anexo ltr) e ressaltam as

descontinuides litoestruturais mais importantes Íta ârea, ou seja, os limites entre os terrenos

frontais alóctones, da nappe, e os terrenos da Faixa Alto Rio Grande. Destaca-se que estes mapas

sugerem que o front da nappe não é perfeitamente contínuo, mas sim interrompido, pois as

anomalias típicas das sua litologias não são verificadas na região da lente gnáissica de Joaquim

Egídio. Para oeste, a Zona de Cisalhamento Campinas-Pedreira coincide parcialmente com uma

descontinuidade bem definida.
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Fþra IV3. Mapas de contornos aeromagnetométricos (modifîcados de Ferreir4 1991). Contornos das suscetibilidades magnéticas aparentes (Çn,

cgs), referidas ao datum -50 m, à esquerda; contornos para as anomalias reduzidas ao polo ç5, nr), à direita. Ver tødo e mapa geológico de

referência na Fþra IiI.1. e no Anq<o III.



Mapas aerogamespectrométricos

As rochas graníticas do Cinturão ltu são muito bem destacadas em mapas de

contorno aerogamaespectrométrico (Ferreira, 1991). Em Morungaba, chega a surpreender a

precisão com que os mapas de contornos das contagens/s (cps) dos radioelementos U, Th, K e
de razões entre estas contagens desenham os contatos entre as unidades maiores e destas com

rochas encaixantes, com destaque para o mapa de contornos das contagens totais (K + U + Th),

ver Figuras IV.4a,b; IV.5a,b e rV.6a,b).

Em detalhe, estes parâmetros dão também indicações significativas das

características estruturais internas de cada unidade, como, por exemplo, os padrões de

zoneamento concêntrico a irregular, típicos dos plútons Jaguari e Meridional.

Nos mapas reproduzidos nas referidas Figuras são destacadas com densidades

distintas as áreas com contagens médias (x) segundo intervalos aproximados, definidos em fun$o
dos dewios padrões das médias (o). São consideradas quatro classes principais de intervalos,

selecionadas a partir dos resultados de Ferreira (1991), como segue:

Classe 0 :

Classe 1 :

Classe 2 :

Classe 3 :

+'l.o;

+ 20;

+ 30;

+ 3u.

x<x
x<.K

x<x
x>x

x+
x+

lo<
2o<

Em que x e o valem, respectivamente, 17 e 18 cps (para U), 68 e 37 cps þara Th),

74e55 çs (paraK), 1.330 e 615 cps (paraU + K + Th), 1.315 e 1.030 (.10-1para K/Th),23 e20

cps (para K.U/Th), conforme obtidos pelo referido autor. Na prática, os valores maiores que (x +

2o) representam contagens ou relações entre contagens relativamente elevadas para o elemento

e/ou o parâmetro considerado; valores superiores a (x + 3o) jâ podem ser caracterizados como

anomalias (Sololov, 1985, in Pascholati, 1989).

A análise dos dados para a janela do U mostra anomalias mais marcadas para o

Plúton A¡eia Branca e para as fácies da região centro-nordeste do Phlton Meridional (seu núcleo

e fácies de leucomonzogranitos peraluminosos da Ocorrência Meridional), Na janela do Th, são

destacados o Plúton Areia Branca, os tipos microportiríticos peraluminosos do extremo Oriental

do Complexo Ouro Verde e as áreas centrais dos plútons Jaguari e Meridional. Nestes dois canais

não são verificadas anomalias relacionáveis ao Plúton . Oriental e esta unidade é apenas e

fracamente destacada quando são considerados a raz.ão K/'fh e o parâmetro F ( = ICU/Th).

Estes mapas sugerem que os monzogranitos Areia Branca sã.o igualmente

anômalos em U e Th e que os granitóides Jaguari comparativamente aos granitóides do Plúton

Meridional são mais anômalos em Th e menos em IJ, rela@o esta que também reflete o caráter
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mais félsico destes últimos. É de se notar ainda que os granitóides da Suíte Bragança Paulista, que

afloram pouco a leste (ver mapa geológico na Figura III.l e Anexo III) são claramente anômalos

em Th enão emU-

As razões KiTh (Figura IV.6a) não mostram variações de monta para os

granitóides, na escala representada, Anomalias bem marcadas (x + 3ø) são encontradas apenas

nas áreas de domínio das rochas encaixantes regionais, em especial naquelas onde afloram os

terrenos da Faixa Alto Rio Grande, nas regiões a nor-noroeste do Plúton Jaguari e a nordeste do

Setor Oriental Complexo Ouro Verde, aí em parte correlacionadas com a Zona de Cisalhamento

Monte Sião. Anomalias menos importantes são detectadas nos terrenos gnáissicos da lente de

Joaquim Egídio.

O parâmetro F (Figura IV.6b) e a razÁo K/Th são dois indicadores de áreas

potencialmente submetidas à alteração hidrotermal, processo guo, em geral, conduz ao

enriquecimento do K e do U relativo ao Th. São, portanto, guias para seleção de áreas de maior

potencial metalogenético (ver Pascholati, 1989). Sob este prisma, as características anômalas de

algumas áreas restritas, localizadas ao norte do Plúton Meridional e em partes do Plúton

Oriental, seriam de algum interesse; entretanto, rochas com altera$o hidrotermal foram

raramente observadas durante os trabalhos de campo (ver itens seguintes) e a estas não parecem

corresponder anomalias melhor definidas por estes parâmetros.

Não existem dados analíticos de Th para os granitóides estudados. Algumas

poucas análises de U, para amostras das fácies mais félsicas dos plútons meridionais e de

leucomonzogranitos LMh acusaram valores de até 20 ppm, com uma média estimada em 13 ppm

(Tassinari, inédito). Assim, não é possível fazer correlações æm os dados

aerogamaespectrométricos. Entretanto, uma avaliaSo preliminar pode ser indicada com base nos

dados disponíveis para os granitóides de Itu (Pascholati, 1989), situado cerca de 60 km a sudoeste

(Figura III.1, Anexo III), e respectivos valores aerogamaespectrométricos estudados por Ferreira

0991). Em Itu, os resultados gamaespectrométricos terrestres, controlados por análises em

laboratório para eU e eTh (eU é o valor equtvalente de U, obtido por gamaespectrometria)

resuìtaram em médias de 5 ppm para eIJ (comparáveis aos teores médios de rochas graníticas) e

de 30 ppm para eTh (superiores aos valores médios de 20 ppm esperados).

A correlaSo dos dados terrestres com os obtidos via aérea resulta em coeficientes

médios a baixos, os quais não permitiram determinar relações numéricas diretas (Ferreira, 1991);

qualitativamente porém, as anomalias apontadas pelo método aéreo têm ótima correspondência

com os dados de campô e/ou de laboratório. As anomalias para U e Th e, conseqüentemente,

para a contagem total (Figuras IV.4a,b fV.Sa,b) causadas pelos granitóides de Morungaba são

mais acentuadas que às associadas aos granitóides de Itu, portanto, os valores reais médios de IJ,

Th podem, em primeira aproximação, ser considerados também mais elevados, fato que é apoiado

pelos dados analíticos preliminares para U disponíveis para Morungaba.
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Figura IV.4. Mapas de contornos aerogamaeqpectrométricos (modificados de Ferreira, 1991). Contagens de U (x, cps), à esquerda; contagens de Th
(+"Ps), à direita. Diferentesdensidadesrepresentamosintervalosx < x + 1ø(embranco), x * Lo < x < x + 2.o (empontilhado ieve), x + 2o < x < x
+ 3ø (em pontilhado médio), x > x + 3o (anomalias, em negro). Ver tofto e mapa geológico de referência na Fþra trL1 e no Ane,(o IIL
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Figura IV.5. Mapas de contornos aerogamaeqpectrométricos (modificados de Ferreira, 1991). Contagens totais [K + U + Th (x, cps)], à esquerda;

.ont"g"rrrdeK(x,cps),àdireita.Diferentesdensidadesrepresentamosintervalosx<x+1ø(embranco),x*Lo<x<x+?a(empontilhado
leve),i +?ø <x < x + 3o(empontilhadomédio),x > x + 3o(anomalìas,emnegro).VertortoemaPageológicodereferêncianaFiguraIII.Ieno

A¡ø<o III.
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Figura IV.6. Mapas dç contornos aerogamaespectrométricos (modificados de Ferreira, 1991). Razões entre as contagens de K e Th (x, adimensional),

àesquerda;parâmetroF K = KUfIh);x,cps), à direita. Diferentes densidades representamosinte¡valosx <x + 1o (embranco), x + lo < x < x +
2o (empontilhadolore),x + 2ß < x < x + 3ø(empontilhadomédio),x > x + 3o (anomalias, emnegro).Vertøcto emapageológico derefe¡ênciana
Figura trI.1 e no Anexo IIL



Em conclusão, a rad.i-ação rntural e a produçao de calor radiogênico médias dos

granitóides de Morungaba devem ser maiores que as obtidas para ltu, entre 10 a 40 R/h e 2,5 a

4,5 W f m3 , respectivamente, as quais já estã.o acimtt das médias apresentadas na literatura para as

rochas graníticas (c/. Pascholati, 1989). Tais comparações revelam que os granitóides de

Morungaba devem liberar quantidades relativamente elevadas de calor radiogênico

assemelhando-se aos granitóides do denominado grupo fiE (hight heat producers, e.g., Plant et

a/., 1980). De fato, existem grandes similaridades com certas associações alcølirns (potássicas) que

aparecem nas ptovíncias cálcio-alcalinas de alto-IÇ relacionadas à evolução dos ambientes

orogênicos (e.g., PageI, 1982; Maurice & Charbonneau, 1987).

Pouco se sabe do período que imediatamente sucedeu o magmatismo Morungaba

e não são conhecidos registros de eventos geológicos importantes até o Jurássico médio- Por volta

de 300 Ma atrás, as rochas graníticas já eram expostas na (ou pelo menos se encontravam muito

próximas da) Superfícíe Erosíva hagua marcada pela glacia$o carbonífera (Almeida, 1964). Até

esta época, considerada a profundidade de cristalização dos magmas graníticos (ver Capítulo VI),

um teto mínimo de 5 a 9 km de espessura foi erodido nesta área. Após este período, diversos

eventos deformacionais afetaram a região (ver Bjornberg,1969; Wernick, 1967,1972). Os melhor

estabelecidos são aqueles ligados à Reativação Wealdeniana, da qual se reconhecem três fases

principais sucessivas, ocorridas em fins do Jurássico, entre o Aptiano e o Eoceno e no Cenozóico,

respectivam ente (Alme ida, 19 67 ; Almeida e t al-, 19 8L)

A este período de deformações germanótipas (Almeida et aL, 1981) estão

associados os magmatismos basáltico e alcalino que afloram nesta parte do continente. No

domínio dos granitóides estudados foram encontradas ocorrências de diques basálticos na área

centro-sudoeste do plúton Meridional e a sudoeste do Plúton Oriental. Representam focos

isolados, distais, do magmatismo basáltico da Bacia do Paraná e vizinhanças, com idades no

intervalo entre 150 e D0 Ma (Amaral et aL,l966), correspondente a primeira e mais importante

fase diastrófica e magmática daquela reativação.

As amostras coletadas têm texturas holocristalinas, porfiríticas e intergranulares

definidas por plagioclásio (labradorita-andesina), clinopiroxênio augítico e opacos com graus

moderados a fortes de alteração deutérica. Na primeira ocorrência, foram observados abundantes

glomérulos irregulares (1,0-1,5 cm) com minerais sulfetados (arsenopirita predominante).

À rlltima destas fases estão relacionados os sedimentos neocenozóicos que afloram

em bacias restritas, localizadas nos vales dos rios Atibaia e Jaguari e proximidades e que

recobrem as rochas graníticas e as suas encaixantes com cotas inferiores a -700 m (ver também
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Wernick, 1967;1972). A correla@o destes sedimentos com a Formação Rio Claro já foi sugerida,

porém não confirmada; de qualquer forma, a sua deposição resulta de uma reestruturação

tectônica com forte influência sobre a drenagem pré-existente (Fúlfaro & Suguio,1968; Björnberg,

1969; Wernick, 1967, 1972). Na área,'foram catalogados diversos depósitos correlacionados,

constituídos por cascalhos, areias e, em menor escala, argilas.

Não é possível diferenciar e avaliar com segurança os resultados das diferentes

fases do diastrofismo que marcåram todo este período, Os principais registros de deformação

parecem estar relacionados à última fase da tectônica wealdeniana e remontam lao Terciário

(Björnberg et al., 1964; Björnberg, 1969; Almeida, 1964; Wernick, 1967, 1972; Almeida et aL,

1981). Eles indicam importantes movimentos direcionais e verticais, em antigas zonas de

cisalhamento então reativadas; na região de interesse, foram retomadas (e também geradas)

sobretudo as estruturas direcionadas N-S e NNE. A estes fenômenos se deve a configuração atual

da drenagem. Típico exemplo ê a zona de cataclasitos e milonitos que delimita parte dos contatos

ocidentais dos Plutons Jaguari e Meridional (Wernick 1972;Ylach, 1985).

Estas informações, aliadas às observações locais de rejeitos subverticais em falhas

N-S, à morfologia e à disposi@o geral das rochas graníticas no mapa geológico, sugere possíveis

escalonamentos verticais ao longo destas direçóes. Assim, a ârea da Serra da Atibaia, em que

afloram as ocorrências meridionais de leucomonzogranitos e as rochas hfüridas associadas,

representaria níveis crustais mais rasos que a parte centro-ocidental do Plúton Meridional;

analogamente, o Setor Oriental do Complexo Ouro Verde poderia representar níveis mais

superficiais que os plútons A¡eia Branca e Jaguari.

Depósitos mais recentes, aluvionares, ocorrem nas drenagens atuais,

particularmente em zonas de inflexão e em planícies de inundação. São controlados por níveis de

base locais, com cotas muito variadas (ver também Wernick,1967).

IV.9. Ocorrências minerais e granitóides ornamentais

Os granitóides de Morungaba são estéreis e algumas poucas ocorrências minerais

são apenas de interesse local.

Nas fácies po'rfiríticas e porfiróides do Plúton Jaguari foram detectadas diversas

fraturas distensivas, parcialmente preenchidas por sulfetos (molibdenita, calcopirita e pirita mais

comuns); foram também observadas ocorrências isoladas de molibdenita em diminutos veios

quartzosos ef ot qrtartzo-feldspáticos em,afloramentos das fácies cinzentas hololeucocráticas da

Ocorrência Meridional principal, junto à Rodovia D. Pedro I (Vlach, 1985). Pirita, em geral

associada com muscovita, é mineral comum em veios e bolsóes aplíticos e pegmatÍticos, presentes,

quer nas fácies graníticas mais félsicas, quer em microgranitos; é também freqüente em zonas de

fraturas e brechas tectônicas.



Paragêneses minerais hidrotermais, com pirita + fluorita (roxa) + clorita +

argilo-minerais t epidoto , ocorrem em zonas de fraturas e microfraturas locais, muito profusas e

penetrativas, associadas a zonas brechadas ou cataclásticas e miloníticas que afetam granitóides

róseos de granulaçóes médias ou muito grossas a porfiróides nos contatos ocidentais do Plúton

Jaguari, nas proximidades do Rio Atibaia. Nas amostras coletadas, análises mais expeditas não

revelaram ocorrências de maior interesse, contudo, associações minerais como a encontrada são

promissoras para jazimentos de elementos do grupo do U (e.g., Maurice & Charbonneau, 1987).

Uma antiga campanha do Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN, in

Wernick, 1972), objetivando avaliação radiométrica, acusou valores moderados a altos de eU

associados a zonas cataclásticas e de fraturas similares, mas estes dados não encontram o

respaldo suficiente nas informações aerogamaespectrométricas mais recentes e devem

representar remobilizaçöes mais localizadas. As mesmas evidências aerogamespectrométricas

sugerem também possibilidades de alterações tardi- e pos magmáticas em algumas áreas dos

plútons meridionais que poderiam ser melhor estudadas neste aspecto. Ocorrências minerais

deste tipo e em situação similar, são descritas por Basei et aL (1986) na região de Jaguariúna, a

noroeste, já na Folha AmParo'

Material uranífero pulwrulento, amarelo-ewerdeado, foi encontrado como finas

películas sobre paredes de fraturas em alguns afloramentos de microgranitos do Plúton

Meridional, como no pequeno corpo centro-ocidental. Um único agregado tardio, de dimensões

milimétricas, de allanita ou monazita (?) foi observado em leucogranito rosado, de granulação

fina a média, no Plúton Areia Branca

Como referência geral, cabe ainda citar que ao sul da Estrada Morungaba-Souzas,

próximo ao antigo acesso da Fazenda São Bento, em área de domínio das rochas encaixantes, foi

coletada uma amostra hidroterm alizada, com estrutura esponjosø, composta por muscovita (verde

clara) + clorita + albita + quartzo, cujo provável protólito foi um monzogranito hololeucocrático

equigranular.

Assim, são as próprias rochas graníticas, como pedras ornamentais, e alguns

microgranitos, como brita, os bens minerais que mais se prestam à exploração na área estudada.

Diversas fácies petrográficas de Morungaba são usadas com fins ornamentais e recebem, então,

desigrrações comerciais específicas, as quais refletem diferentes aspectos estruturais, petrográficos

e/ou de coloração geral (e.g., Caruso, 1990).

As fácies meridionais equigranulares, com granulação média, são agrupadas em

três tipos principais: as variedades marginais róseas do Plúton Itatiba, com contraste de cor

marcado entre plagioclásio (branco) e feldspato alcalino (róseo), são denominadas Doumdo

paulista;fácies similares que afloram no Pluton Oriental, porém com reduzido contraste de cor

entre os feldspatos, de pérola Imperiat. As variedades róseas que afloram nas áreas centrais do

plúton Meridional, sem contraste de cor mais evidente entre os feldspatos são agrupadas em uma

Série Ouro (Ouro Novo, Ouro Nobre, Ouro Dapaz).
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As fácies porfiríticas e porfiróides do Plúton Jaguari" por sua vez, são incluídas

em uma Série Ipê, diferenciando-se as variedades Ipê Amarelo, Ipê Escuro, Ipê Romano, etc., em

função especialmente da cor do feldspato alcalino, da rocha, e do teor em máficos.

As caracterÍsticas tecnológicas destas variantes são sistematizadas por Caruso

(1990). As explorações, por vezes de natureza predatória, são regulares ou episódicas e se dão em

pedreiras de portes variados (em geral pequenas) ou em áreas com maior concentração de

matacóes e se destinam aos mercados nacional e internacional.

Os microgranitos afíricos e porfiríticos da ocorrência satélite de Valinhos são

extraídos na Pedreira Sáo Jerônimo para britas de granulações diversas. No mais,

paralelepípedos, mourões e pequenas lajes, para consumo local ou regionaf são produzidos em

todas as áreas em que afloram granitóides equigranulares de granulações médias a finas.

Areias, para construção civil, são reti¡adas ao longo do Vale do Rio Jaguari, em

especial a leste da represa; areias mais puras, para a indhstria do vidro, já foram exploradas em

mantos de alteraçáo desenvolvidos sobre granitóides de granulação grossa nas proximidades do

contato noroeste do Plúton Meridional.

Finalmente, cabe ainda referência a algumas ocorrências de fontes de águas

minerais naturais (ver 'Wernick, 1967,1972 e Cavalcante et aL, 1979). Diversas sáo mencionadas;

uma delas, na Fazenda Jaguari, reg¡áo centro-oeste do Plúton Jaguari, conta com instalações

adequadas para exploraçáo, mas está inativa
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: CAPÍTULO V

AS UNIDADES MAPEADAS: ASPECTOS ESTRUII'URAIS E PETROGnÁ¡'ICOS

Este capítulo apresenta as principais características das fácies que ocorrem nas

unidades definidas e suas relações. São descritos e discutidos aspectos estruturais, estratigráficos,

petrográficos e modais. por conveniência, as rochas dioríticas e híbridas associadas são reunidas

nas unidades em que afloram. Na parte final, se discute as tendências de varia$o petrográfica e a

sucessão dos eventos estruturais e magmáticos em Morungaba.

V.1. O Plúton Areia Branca

O plúton A¡eia Branca (PAB,Figura IV.1) é uma das unidades mais homogêneas

do magmatismo Morungaba. É formado por número reduzido de corpos de biotita (leuco)

monzogranitos equigranulares, que correspondem em sua maioria aos granitóides cinzentos de

Wernick (Ig72) e as fácies a c\.oß feldspatos Norte e a doß fel.dspatos Orientada de Vlach (1985).

O plúton,tem forma losangular a irregular, definida por contatos ora tectônicos,

ora intrusivos. Corpos satélites,.com pequenas dimensões e formas irregUlares, são encontrados

ao Norte, no,domínio das rochas encaixantes, e nas imedia@es dos contatos setentrionais do

plúton Jaguari, seu vi2inho a sudoeste; alguns constituem restos do teto deste último (Anexo I)'

Na porção sudoeste, esta unidade é cortada por diversos diques anelares e radiais, com

dimensóes variadas, relacionados ao Phlton Jaguari (item v.3.1.3).

As variedades petrográficas predominantes são denominadas informalmente de

fácies homogêneas, em contraste estrutural com as fácies tipicamente bandadas ouestratificadns'

Duas associaçöes principais de fácies homogêneas são reconhecidas.

Macroscopicamente, diferem entre si pela coloração (uma cinzenta clara a esbranquiçada, outra

mais rosada), pela granulação (uma fina a tina-média, outra média) e também pelo índice (IC) de

cor (uma leucocrática a hololeucocrática, outra hololeucocrática).

Fácies estratificadas, com bandamento determinado por variações ora modais, ora

granulométricas, ou ambas, ocorrem em áreas restritas (Tabelas IV.1 e V.1). Diques e pequenos

corpos irregulares de microgranitos também foram mapeados'

Todas estas variedades apresentam suscetibilidades magnéticas baixas, em geral

no intervalo da Série llmenita de Ishihara (1,977). Nas associações de fácies homogêneas, as fácies

mais félsicas apresentam suscetibilidades mais altas (item IV.7).



Tabela V,1, Característìcas gerais das fácies e associações

Fdcies/Associação (có-

dì gos de mapeamento e

de quimjsmoJ

l'iìcrogranltos e pórfi-
ros {d,p,-)

Fácies de monzogranitos

equìgranuìares homogê-

neos (1, Ll'{m,hololeuco-

crát icos, 2, LMn leuco-
^-i¡l^^^\E LrdL ruu)J

Classificação IUGS, ll,
cor e miner¿is máficos

(Biot ita) monzogranitos

de colorações cin¿entas

c l aras a rosadas, 7<[{<4

B i o ( t m a t , i i I , 1 a p , i a ì ) ,

(Eiotita) mon¿ogranitos

de colorações cin¿entas

a rosadas, I 1<M<6 8io-
t ita+i lmenita (+al,+

aptmon ) em fácr es I eu-

cocrát icas, 7<[,l<4 Bi (t
mu,!il,! mt) eln tipos
hololeucocrát icos,

(Bjotita) monzogranitos

com colorações e mìne-

raìogia similares às

dos tipos homogêneos.

Fdcies leucocráticas
com 30 <[{<5, Fácies ho-

loleucocráticas I e II,
l<M< 4,

Característìcas estruturais e texturais

de fácies do Plúton Arei¿ Branca (abreviações

Fácies de monzogranitos

equigranulares bandados

(1,-)

Estruturas maciças e onentadas (S pré-Ct/0cp), Texturas

equigranulares e porf iríticas (q¿, kf , Þl t bi) em matri¿
fina a mujto fina, subidimórfìca a pan-xenomórf1ca,

Localmente bordas de feìdspatos com aspecto granofírìco,

Estruturas pianares pré- e pós-ct incipientes 0u

marcadas,0lomérulos micáceos (bio) ocasìonais junto a

contatos, Texturas equigranuìares a seriadas, hipidiomór-
ficas a xenomórficas de granuìações finas e médìas. Fk

com geminação em grade marcôda, p0r vezes megacrìstalino;
qz gìobular e cotn0 g0tas em feìdspatos, Bio como paìhetas

i sol adas 0u ettt pequenos grt,tpos cotn out ros máf ì cos,

d jst ribuida regularmente,

Fácies I com aspecto mìgmatítico: bandamentos modal

(predominante) e granuìométrico ( ìeitos equigranulares
finos a médios, majs máfjcos, e médios, mais espessos);

variações granulornétricas ! de teor em máficos também

intraleitos; gloméruìos máficos, Fdcjes II com bandamento

granulométrico predominante: intercalam-se leitos equi-
granuìares finos a médios (mais espessos) e médios (mais

finos); fácies III simiìar, mas com leitos médios (maìs

espessos) e grossos/l,tuito grossos (majs finos), conl tnega-

cristais ocasionais de fk, Texturas subidjomórficas /
xenomórficas, c0nto n0s tipos homogêneos,

e outras informações na Tabeìa IY.1 )

0utras características, suscetibilidades
magnéticas (k,103 emu)

Pequenos corpos rrreguìares e diques jntru-

sìvos tt0s t ipos homogêneos e encajxantes

regionals a ll, l{E, Na drea NE com djreções
|{lf predominantes, k < 0,25,

Fácres mais máficas concentrada.s'nas mar-
gens llorte; mais féisicas para o interior
da unidade; contatos transicjonajs, Estru-
turas S pré-ct, em parte S0cp, concordantes

corn as estruturas regionais, k < 0,20,
aumentando nos termos mais félsicos.

Fácies I, margìnaì, de contato, Predomjna

no extretno norte, lunto ås encaixantes da

FARG,com espessuras da ordem de 20 a 70 ms;

estruturas S pré-Ct/Dcp, coln merguìhos

centrípetos concordantes cotn as regionars,

Fácies II e III restritas (em geral a nível
de afloramento), irreguìares e de p0uca

persistência, Contatos aparentemente tran-
sicion¿is para as variedades homogêneas, k

< 0,20,



V.1.1. Estruturas e relações estratigráficas

Os limites dos monzogranitos do Phlton A¡eia Branca para leste e sul se dáo com

fácies do Complexo Ouro Verde e do Plúton Jaguari e são tectônicos e intrusivos,

respectivamente. Neste último caso, os contatos apresentam, em planta, morfologias irregulares a

endentadas e, nas zonas mais próximas aos contatos, não faltam restos de teto compostos por

monzogranitos Areia Branca no Plúton Jaguari.

Os contatos norte e oeste, com seqüências da Faixa Alto Rio Grande ou

indiscriminadas, são ora tectônicos, ora intrusivos. No primeiro caso, os limites são zonas de

cisalhamento orientadas NWW a E-W ao norte (um ramo daZona de Cisalhamento Monte Sião)

e NE-NNE a oeste. Exposições de contatos intrusivos foram observadas somente nas ocorrências

que afloram ao norte do Plúton Jaguari e, nestas, as relações indicam contatos com mergulhos

moderados a altos. Situação similar é inferida para o corpo princþal com base em estruturas

diversas e aspectos morfológicos, alguns apresentados a seguir.

V. 1.1. 1. Monzogranitos homogêneos

Biotita monzogranitos de granulações finas a médias e com teores mais elevados

em minerais. escuros são predominantes na área setentrional do Plúton Areia Branca e

acompanham os contatos norte com as encaixantes regionais (Figura W.1).

Para sul e sudeste, no interior da unidade, passa a dominar a variedade mais

félsica de granula$o média e pouco mais grossa que a dos primeiros. No campo, é

adicionalmente diferenciada pela observação mais f.áctl da muscovita em amostras de mão, pela

presença mais comum de pequenos diques e bolsões pegmatíticos e aplíticos e por apresentar um

bandamento pegmatítico localizado; corresponde mais propriamente à fácies a daß feldspatos

Norte de Vlach (1985). Uma variedade deformada, com estrutura planar pos magmática melhor

marcada (fácies a doß feldspatos Orientada) pode ser mapeada ao longo dos contatos com o

Complexo Ouro Verde (ver Vlach, 1985).

Estruturas planares pré-cristalização total, localmente com fluxo magmático

evidente, estáo sempre presentes. Algumas vezes elas são detectadas apenas em escala de

afloramento, de outras estão moderadamente marcadas. São definidas pela orientação dos

minerais máficos, isolados ou constitu'tndo schliereru, e pelo feldspato potássico.

Ao norte estas estruturas são orientadas NWW/E-W/NEE, subparalelamente às

estruturas da Zona de Cisalhamento Monte Sião, e paralelas ao bandamento da fácies
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migmatítica marginal (ver a seguir). Na parte centro-sul, as estruturas N 60"-70" E são

predominantes; para sudoeste, nas proximidades da Fazenda Santa Carolina, infletem para E-W
e, adiante, já junto aos contatos com o Plúton Jaguari, orientam-se para NWW. Na maioria dos

casos os mergulhos são altos e direcionädos para sul.

Fácies foliadas, miloníticas a blastomiloníticas, com intenso estiramento mineral,

indicam superposição tectônica sobre as estruturas primárias nas áreas mais próximas aos

contatos tectônicos norte e leste. São direcionadas N 40'-50" E a leste, junto aos contatos com o

Complexo Ou¡o Verde, e NW-W a NEE ao norte, ao longo do ramo aí mais evidente da referida

zona de cizalhamento.

Xenólitos das rochas encaixantes estão ausentes nestes monzogranitos, mesmo nas

proximidades dos contatos intrusivos. Foram observados apenas nas ocorrências isoladas a norte
do Plúton Jaguari. Têm dimensões centimétricas a decimétricas, formas angulosas a
subarredondadas e não apresentam maiores evidências de assimilação.

Litologicamente, os xenólitos reúnem gnaisses e xistos miloníticos diversos (com

os típicos olhos de quartzo), quartzitos e quarøo-xistos miloníticos, anfibolitos e anfibólio-xistos,

além de fragmentos de quarÞo com contornos subarredondados. Estes rlltimos são também os

únicos xenólitos encontrados em outras áreas do Plúton e são muito similares aos que aparecem

em alguns leucomonzogranitos do Setor Ocidental do Complexo Ouro Verde (a seguir).

Nas cercanias do afloramento 916 (Anexo II), são observados diversos cristais de

quartzo com contornos hexagonais e dimensÕes entte 2,0 e 6,0 cms, isolados ou agrupados,

dispersos ao longo do fluxo de monzogranitos hololeucocráticos. São provavelmente derivados a

partir da recristalização de antigos fragmentos ef ou olhos de quartzo, capturados das rochas

encaixantes ou transportados da rocha fonte.

Glomérulos máficos subarredondados, com diâmetros entre 1. e 4 cm, e schlierens

de extensões decimétricas a métricas e espessuras milimétricas, são mais abundantes nas áreas

mais próximas aos contatos intrusivos com as rochas encaixantes. São compostos por biotita,

eventualmente acompanhada por minerais acessórios, quartzo e feldspatos.

Não foram observados contatos entre as duas fácies homogêneas principais. Os

caminhamentos efetuados sugerem que sejam transicionais e indicam que as mais félsicas sempre

predominam para o interior da unidade. No mapa geológico representa-se um contato

transicional aproximado.

V.1.1.2. Monzogranitos bandados e estratificados

Rochas bandadas, embora subordinadas, são comuns no Plúton A¡eia Branca.
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Destacam-se uma estratificaçao ou bandnmento migmatítico e estartficações ígneas modais e

granulométricas'

Outro tipo de bandamento ígneo, que ocorre nas zonas de contato com os

granitóides do plúton Jaguari, se dá pela intercalação rítmica entre monzogranitos A¡eia Branca e

fácies microporfiríticas e/ou porfiróides deste último. Será descrito no item V.3.1.3-

Bandamento migmatítico marginal

Esta é a estrutura típica de uma fácies marginal que aflora em partes dos contatos

setentrionais e meridionais com as rochas encaixantes. As melhores exposições são observadas

nas proximidades dos pontos A-956, A-1101 e vizinhanças (Anexo tr).

O bandamento é complexo e apresenta aspecto migmatítico estromático, definido

por intercalações cíclicas e/ou irregulares de três componentes principais, aqui denominados

descritivamente de mesossorla, melanossoma e leucossonn (estes últimos formando o neossofttt¿

na nomenclatura de Johannes, 1983).

O mesossoma, ortognáissico, tem estruturas estromáticas finas a fitadas, com

leitos de eslressuras milimétricas, por vezes descontínuos e difusos. É hololeucocrático, de

composi$o grartttica,com colorações cinzentas claras ou brancas; biotita, finamente disseminada,

é o mineral máfico essencial. Normalmente, estas porSes mesossomáticas apresentam evidências

de recristaliza@o e/ou de neoformação mineral (biotita, feldspato potássico) em intensidades

variáveis. Algumap observações de maior detalhe são colocadas a seguir.

Nos arrgdores do ponto L1.0L (contato meridinal), são observadas vênulas quartzo-

feldspáticas, esbranquiçadas a rosadas, com extensões centimétricas a decimétricas e espessuras

milimétricas, concordantes com as estruturas mesossomáticas direcionadas N 60'-80o W a E-W e

mergulhos moderados para sul. Esta vênulas monzograníticas, hololeucocráticas, têm granulações

finas e médias e, por vezes, apresentam feldspato potássico e magnetita intimamente associados,

esta última as vezes como inclusões.

Esta associaÉo sugere transformações mineralógicas influenciadas pela f ¡72sbpela

foz ou por ambas. Uma possibilidade é a desestabilizaçáo da biotita em presença de O¿ como

segue:

Biotita^ * 02 = K-fetdspaton * magnetitan-t HzO (v.1)

em que os subscritos m e n se referem aos componentes mesossomáticos e neossomáticos,

respectivamente.



Com o maior clesenvolvimento e maior concentração das vênulas morìzograníticas,

o conjunto adquire aspecto estromático bem marcado, com finas pelícuias biotíticas

melanossomáticas mais evidentes. As bandas leucossomáticas mais espessas, com extensões

métricas e espessuras centimétri"ur, ,áo cle monzogranitos hololeucocráticos macroscopicamente

indistintos daqueles típicos do Plúton Areia Branca e, ocasionalmente, podem apresentar

segregações biotíticas de tipo schlieren, de origem melanossomática. Finalmente, os

monzogranitos já aparecem como bandas concordantes mais espessas.

Nestes afloramentos, também se observam intercalações concordantes,

superpostas, de fácies marginais do Plúton Jaguari, com espessuras centimétricas a decimétricas
(item v.3.)

Mais notáveis são as estruturas que afloram no extremo norte (ponto 956 e
proximidades, ver Anexo II) e que acompanham parte dos contatos dos granitóides com rochas

encaìxantes das seqüências metassedimentares indiscriminadas, por uma espessura variável entre
10 e 40 ms (Fotografia V.1). Nesta árrea, a medida que se caminha dos contatos para o interior do

plúton, nota-se mais claramente as passagens das porções com predomínio de mesossoma para as

com neossoma abundante e destas para os típicos monzogranitos Areia Branca.

As partes menos transformadas, estromáticas finas a fitadas apresentam, com

freqüência, estruturas convolutas, em parte pequenas dobras, apertadas, de fluxo(?). Junto às

bandas Irronzograníticas hololeucocráticas, de granulações finas a médias, os leitos menos

espessos, melanossomáticos, biotíticos, podem apresentar uma leve estratificação modal
gradacional, sendo progressivamente mais máficos em direção aos contatoS'com camadas

leucossomáticas.

Biotitas neogeradas estão dispersas no leucossoma (Fotografia V.2), aparecendo

como pontuações regularrriente distribuídas e também como pequenos glomérulos e schlierens

máficos.

Para o interior, superpõem-se leitos mais espessos, centimétricos a decimétricos,

de biotita monzogranitos de granulação média, parecidos com as fácies homogêneas típicas do

plúton. Desta forma, no conjunto, a rocha mostra um bandamento mais grosseiro, dado por
intercalações de persistências variáveis, métricas a decamélricas, entre biotita monzogranitos
hololeucocráticos e níveis com bandamento leuco-, melano- e(?) mesossomático mais fino e

penetrativo (Fotografia V.t). Por fim, são encontrados blocos dos monzogranitos mais

homogêneos, com freqüentes glomérulos biotíticos e bandamento incipiente, irregular, de tipo
schlieren.

Estas estruturas parecem sugerir processos de anatexia progressiva in situ,

contudo, são mais viáveis as hipóteses que consideram invasóes magmáticas provenientes de

níveis mais profundos. Uma possibilidade seria considerar que as varieclades marginais

representassem magmas com comportamento mais plástico, por conterem maiores quantidades



Fotografia V.1. Aspeao geral do bandamento migmatítico da fácies marginal (norte) do

Plúton Areia Branca" no alloramento A-956 e cerca¡rias. Notar o caráter irregular, as bandas

mais finas e mais máfîcaE por vezes difusas e os glomérulos máficos þiotíticos) nas bandas

mais espessas e mais claras, leucomonzograníticas.
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Fotografia V.2. Detalhe de um bloco do afloramento A-956, mosÍando superfície de um

leito claro leucomonzogranítico com pontuações, mais escuras, de cristais neoformados e/ou
recristalizados de biorita.

74



de materiais restíticos mais ou menos transformados da rocha fonte e/ou de cristais previamente
formados do próprio magma ou ainda ambos; neste modelo, as rochas monzograníticas mais
diferenciadas da parte central do plúton seriam então interpretadas como os produtos de
cristalização da porção mais líquida <íe um mush inicial. A hipótese preferida, contudo, admite
que esta unidade se gerou a partir de sucessivas injeçöes magmática s lít-par-lít em rochas
gnáissicas homogêneas ou algo migmatíticas com alguma capacidade de deformação plástica
quando da colocação dos magmas.

Estratificações ígneas

São diferenciadas três fácies com estratificações þea e/ou pegmatítica nos
domínios do Plúton Areia Branca. Correspondem a níveis específicos das fácies homogêneas,
para as quais transicionam lateral e verticalmente. Afloram com certa freqüência por todo o
plúton, mas são irregulares e pouco persistentes.

Uma fina estratificação de tipo schlieren é por vezes observada nos monzogranitos
de granulações mais finas. Deve-se a alternância de leitos submilimétricos mais ricos em biotita e

leitos mais espessos centimétricos a decimétricos de monzogranitos hololeucocráticos a

leucocráticos, mais félsicos. Bandamento similar, com bandas pouco mais espessas pode ser
observado em alguns afloramentos dos monzogranitos mais félsicos. Os afloramentos 779,779a,
916 e 940 e proximidades (Anexo II) são exemplos de locais em que aparecem tais estruturas.

Outro tipo de bandamento, mais raro, é definido por intercalações rítmicas entre
biotita monzogranitos de granulações fina a média e média a grossa. O componente
predominante, leucocrático a hololeucocrático, de granulação mais fina, constitui leitos de
espessuras centimétricas a decimétricas; os leitos de granulação mais grossa, por vezes mais ricos
em minerais máficos, têm espessuras centimétricas e, em geral, são de pouca persistência.
Bandamento de tipo schlíeren pode estar associado. Nos afloramentos 779 e 779a foram
encontradas as melhores exposições e as evidências aí observadas (e.g., leitos mais grosseiros
terminando como pequenos silIr) sugerem a atuação de mecanismos auto-intrusivos.

Ambos estes tipos de estratificações são mais comuns nas áreas próximas aos
contatos com as rochas encaixantes e resultam de fenômenos locais associados à colocação destes
magmas.

Um terceiro e último tipo de bandamento é mais comum nas variedades mais
félsicas do interior da unidade. Também ê, de caráter granulométrico, definindo-se pela
intercalação entre bandas de leucomonzogranitos homogêneos, predominantes, e bandas pouco



persistentes de espessuras centimétricâs a decimétricas, constituídas por monzogranitos de

gfanulação grossa a muito grossa, algumas vezes pegmatíticos, de outras com megacristais de

feldspato potássico (0,5-1,5 cm). Este bandamento é encontrado em níveis restritos; em geral, as

bandas de aspecto pegmatítico apaiecem como pequenos enxames colocados de forma

concordante com as estruturas dos monzogranitos homogêneos. Em outros locais são apenas

leitos difusos, com concentrações mais elevadas de cristais mais desenvolvidos de feldspato

potássico. Fácies aplíticas podem estar associadas.

Estruturas deste tipo são encontradas nas proximidades dos afloramentos 973 e

1028 (Anexo II).

V.1.1.3. Microgranitos e rochas de dique

Microgranitos diversos formam pequenos corpos irregulares e diques. Foram

mapeados no Plúton Areia Branca e nas rochas encaixantes ao Norte, nas proximidades da

Fazenda Palhares.

Os diques intrusivos nos monzogranitos possuem extensões métricas a

decamétricas e espessuras centimétricas a decimétricas. São irregulares, disruptos, por vezes

sinuosos e anostomosados; as terminações destes diques são geralmente simétricas e se dão por

afinamento progressivo, com ou sem ramificações nas extremidades.

São mais comuns nos domínios dos monzogranitos mais félsicos, mas em geral não

é possível verificar adequadamente a abundância e a distribuição das ocorrências. As maiores e

mais comuns aparecem em afloramentos mais extensos (lajedos), æmo ocorre nas proximidades

do afloramento 948 (Anexo II), onde se destaca um pequeno enxame subparalelo, com

orientações N 60'W e mergulhos moderados a altos para NE, e nas proximidades do afloramento

1030, agora com atitudes N60'E/60"SE.

As texturas destes microgranitos são equigranulares, mas as vezes são observados

alguns cristais maiores de quartzo e feldspatos. São hololeucocráticos de colorações claras a

rosadas; sua composiçáo é monzogranítica.

Pequenos diques irregulares e bolsões aplíticos e/ou pegmatíticos, são também

observados de quando em quando junto as variedades mais félsicas.

Os diques, mais efiensos e espessos, intrusivos nas rochas encaixantes regionais

são agrupados no Conjunto de Diques e serão discutidos no ítem V.5.



V.1.2. Descriçóes petrográfica e modas

Monzogranitos

Uma síntese descritiva e diversos dados modais para estes morìzogranitos estão

disponíveis em Vlach (1985), sob as denominações de fácies a d.oß fetdspatos None e a doís

ielrlspatos onentada. Mais de uma dezena de dados modais, representados em diagrama eAp,
são também fornecidos por Wernick (1972). Algumas observações gerais e informações

complementares sáo acrescidas a seguir.

Os dados modais disponíveis são apresentados na Tabela Y.2 e representados em

diagrama QAPM na Figura V.1. Todas as amostras analisadas das facies homogêneas

correspondem a monzogtanitos (ver também Wernick, 1972 e Vlach, 1985), a maioria com

proporçÕes similares de quartzo, feldspato potássico pertítico e plagioclásio. São exceções as

amostras 915a (mais rica em plagioclásio, quase granodiorítica), 149 (relativamente pobre em

quartzo) e 798 (mais rica em quartzo).

Os monzogranitos marginais são em média mais ricos em biotita e minerais

acessórios, particularmente allanita, apatita e também monazita. São, entre as diversas

variedades, aquelas que apresentam as maiores variações em termos de e, A ep (cf. Tabela v.2).
Três amostras selecionadas da fácies marginal com bandamento migmatítico,

representativas de porções melanossomática, leucossomática e mesossomática foram avaliadas

modalmente. Os resultados (TabelaY.2, Figura V.1) mostram que as principais variações estão

nos teores de biotita e de minerais acessórios. As variações modais observadas nestas porções

revelam que, à diminuição em biotita e acessórios corresponde, proporcionalmente, um aumento

no teor de feldspato potássico e de quartzo (em parte), enquanto a quantidade de plagioclásio

pouco se altera.

Ao microscópio, as texturas são xenomórficas equigranulares a seriadas e, em

parte, interlobadas (fácies migmatítica). Tendem a mais hipidiomórfica na fácies mais félsica.

Algumas variedades seriadas (e.g.,91,5a) apresentam duas gerações bem distintas
de quartzo e feldspatos potássico e cálcio-sódico, uma com granulação entre 3,0 e 6,0 mm, e
outra, predominante, com cristais com dimensões entre 1,0 e 3,0 mm, como uma matriz. Diversas
amostras têm, ainda, cristais mais desenvolvidos de feldspato potássico pertítico (0,4-1,0 cm) e

quartzo globular (0,3-0,6 cm).

Entre os minerais félsicos, o plagioclásio tem zoneamento normal pouco marcado,
no intervalo da andesina sódica a oligoclásio. É subidiomórfico, em geral tabular e por vezes

contém manchas antipertíticas. O feldspato potássico pertítico é subidiomórfico a xenomórfico e

apresenta geminação em grade bem desenvolvida, a menos da fácies migmatítica, na qual a
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Amostra

TABELA V2. Dados modais para monzogranitos do Pll¡ton A¡eia Brancal

Feldspato Plagioclásio Quaruo Biorita+ Muscovita Allanita Apatita
Alcaiino - Clorita

-.¡o

A-103
A-110
A-143
A-145
A-t46
A-147
A-149
A-152
A-189-A
A-798
A-914
A-915-A
A-940
A-942-A
A-946
A-953
A-956

^-973A-1029

32,20
38,60
32,10
37,00
3020
28,10
35,70
35,80
3830
29,45
30,60
23,40
36,50
32,60
34,50
39¡0
29,70
34,50
33,00

35,40
31,20
29,?l
32,70
38,60
34,90
35,50
3230
n,00
?i,90
33,50
43,00
30,50
29,60
30,80
n,60
31,90
32,50
30,40

?ß,40
23,40
3L,70
u,00
25,10
32,00
19,60
?Á,?ß
30,00
41,00
30,10
U,l0
29,50
32,20
29,00
26,80
31,80
2830
30,70

Fácies bandada marginal (A-521x)

Esh,f ?3,60
EsHM 29,'10

EsFM 3130

420
4,50
3,50
3,40
4,60
42ß
7,90
430
3,70
4,70
5,00
6,80
3,00
3,90
3,80
4,90
6,00
3,90
4,70

(1): nd = não detectado; tr = fraços

1,30
tr

?.50
?'70
!,?-0
0,50

tf
0,60
130
0,40
0,40
0,50
030
1,10
1,?ß
0,90
0,10
0,40
0rÐ

nd
0,?n

nd
tr

nd
nd

0,30
tr

nd
nd
nd

0,Ð
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

30,70
30,70
34,00

Opacos +
öuÍos

rr
0,40

tr
fr
tT
tr

0,40
rf
tr

?n30
28,80
37,n

Máficos

0,40
1,70
1,00
0,80
0,40
030
0,70
0,80
0,70
0,50
0,50
2,00
0,20
0,50
0,70
0,40
0,50
0,40
1,00

?2,70
9,60
2,90

tr
tr

0,10
tr
tf
tr

0,10
0,10

tr
tr

6,00
6,80
7,00
630
6,21
5,00
e¡0
5,70
4,70
5,60
5,90
9,60
3,50
5,50
5,70
6,20
6,'r0
4,70
5,90

0,10 0,50 0,20
0,10 0,10 0,10
0,80 nd !r

1,90
0,90
0,30

?5,40
10,80
3,50
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Figura V.1. Diagrama modal Q-A-P-M para as variedades de monzogranitos equigranulares do Plúton A¡eia Branca. Os asteriscos marr:am as amostras da fácies migmarítica
marginal. No destaque, à esquerda, a nomenclatura þarcial) recomendada pela IUGS (Streckeisen, t976) e as tendências de variação modais nas séries cálcio-aicalinas de baixo
(a), médio (b) e alto (c) potássio, de acordo com Lameyre & Bowden (1982).
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geminação se apresenta muito difusa. O quartzo é límpido, xenomórfico, intersticial e globular;

mostra sempre extinção ondulante. A presença de diminutas inclusões goticulares de quartzo nos

feldspatos é característica típica da maioria dos monzogranitos (Mach, 1985).

A biotita é o mineral niafico dominante e também o mais distinto entre as duas

varieclades principais de monzogranitos homogêneos: a biotita da fácies marginal mais máfica é

uma variedade com cor avermelhada, já a presente na variedade mais félsica e interna é de

coloração castanho-esverdeada. Raras amostras têm biotita com pleocroismo em tons

transicionais a estes.

Este minerai ocorre como palhetas subidiomórficas e iciiomórficas, isoladas ou em

pequenos grupos regularmente dispersos, acompanhando as estruturas planares, quando

presentes. Nas porções melanossomáticas da fácies migmatítica, agnrPa-se preferencialmente com

os minerais acessórios e, assim como nas partes mesossomáticas, pode apresentar contatos

interpenetrados, de reação, com feldspato potássico. Um aspecto bem marcado é o elevado

número de halos pleocróicos desenvolvidos ao redor de inclusões minúsculas.

A quantidade e tipo de minerais acessórios também são diagnósticos para estes

monzogranitos. Allanita e apatita, bem desenvolvidas, a primetra zonada, com finas bordas de

epidoto e cores de pleocroísmo em tons de marrom-acastanhado a avermelhado claro a escuro'

somadas a monazita são mais típicas e abundantes na fácies mais máfica; muscovita aparece

apenas como produto de reações tardias da biotita. Já nas variedades mais félsicas, a muscovita,

mais claramente com aspecto primário, atinge teores modais entre 2,07o e 3,07o e ocorre mais

isolada. Em ambas as fácies, o ztrcão é diminuto e mostra marcado hábito alongado.

Entre os minerais opacos, a ilmenita (* lamelas de hematita), subidiomórfica e

idiomórfica, é, ao lado de alguma pirita, o mineral típico das variedades mais máficas, com biotita

vermelha. Nas fácies mais félsicas os opacos são menos abundantes e, em adição, já aparecem

magnetitas submilimétricas, idiomórficas e homogêneas. Nestas últimas as lamelas de hematita na

ilmenita são mais abundantes e a hematita aparece também como finos mantos em cristais de

ilmenita. Rara e diminuta titanita subidiomórfica, isolada, foi encontrada em uma única amostra

das fácies mais félsicas.

Os minerais de alteração, os intercrescimentos tardi- a pÖsmagmáticos e as

texturas associadas são descritos por Vlach (1985).

Texturas de deformação mais intensas são observadas apenas em amostras

coletadas em locais próximos às zonas de cisalhamento transcorrentes, ao norte e ao leste.

Evidências de deformação plástica (ondulação de planos de geminação do plagioclásio,

microdobras em biotitas, etc.), e rúptil (quebra de cristais de feldspato potássico e plagioclásio,

etc.) coexistem em intensidades variáveis. Nas zonas de maior deformação constituem

verdadeiros ultramilonitos e blastomilonitos. Aspectos a destacar incluem a transformação da

biotita vermelha, com intensa exsolução de ilmenita, por vezes com finas bordas de titanita, e a

presença de lamelas de albita pertítica em fraturas de extensão do hospedeiro.
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Microgranitos e pórfÏros

Estimativas modais visuäis para estas rochas indicam composição monzogranítica,

com IC entre 3 e 5.

Ao microscópico, uma amostra analisada de um microgranito intrusivo em

leucomonzogranitos (1a8a) revela composição similar a da rocha hospedeira. A textura é

equigranular xenomórfica ou pouco hipidiomórfica com raros cristais maiores de quartzo e

íeìcispaios (estes aré, A,7 cm) irreguiarmente ciistribuícios em matriz cie granuiação int'erior a I
mm.

Destaca-se a geminação em grade sempre difusa do feldspato potássico pertítico e

as inclusões de gotas de quartzo em feldspatos, relativamente mais abundantes nesta amostra,
chegando a lhe conferir certo aspecto microgranofírico. Os minerais máficos e acessórios, bem

como os tardi- e pos magmáticos, são similares aos observados nas variedades plutônicas.

Os pórfiros que afloram na área sententrional, nos domínios das rochas

encaixantes regionais (Conjunto de diques) são descritos no item V.5.

V.2. O Complexo Ouro Verde

O Complexo Laminar Ouro Verde (COV, Figura IV.1) é formado por uma
intrincada associação entre rochas encaixantes e granitóides intrusivos. Corresponde, em grande

parte, aos denominados granitos microporfiroblásticos e indiscriminados de Wernick (1,972).

Apresenta estruturação geral grosseiramente estratificada, definida por elevado

número de corpos magmáticos, colocados como corpos laminares tit-par-lit ou como corpos mais
lenticulares e irregulares, que se intercalam com rochas encaixantes metamórficas orto- e

paraderivadas, de médio a alto graus, em parte migmatíticas. O conjunto lembra complexos
migmatíticos de injeção estromáticos (Figura V.2). Dadas as peculiaridades e complexidade da

estrutura, bem como a precariedade dos afloramentos, o mapeamento desta unidade foi muito
difícil, mesmo em escala 1:10.000. O Setor Ocidental foi mapeado em sua totalidade e com mais

cuidado; já diversos dos contatos traçados na área do Setor Oriental são apenas inferidos.
São diferenciadas três associações principais de rochas graníticas de acordo com

aspectos texturais e mineralógicos (Tabela V.3): entre as duas primeiras, uma é marcada
principalmente por variedades microporfiríticas, a segunda apresenta adicionalmente fácies

porfiríticas mais típicas. Fácies predominantemente equigranulares constituem a tercei¡a
associação.
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Os granitóides porfíriticos e microporfiríticos (biotita quartzo-monzonitos' monzo-

e sienogranitos) incluem variedades com megacristais de feldspato potássico pertítico (raramente

plagioclásio), como as que afloram na rodovia SP-65 (afloramentos 20, 961 e cercanias) e tipos

mais inequigranulares com granulaçóei médias, com feldspato potássico pertítico maior, aspecto

sempre melhor destacado em amostras semi-alteradas. Estas últimas agrupam tanto fácies com

deformação pré-crßtalização total, como as que afloram ao longo da SP-65 (nos sítios 57, 59 e

vizinhanças), quanto fácies caracteruadas por estruturas cataclástico-miloníticas, plásticas, mais

ou menos intensas, tal qual as que afloram nas proximidades da Fazenda São João Dâcre, na SP-

65 . Em situaçóes extremadas, estas últimas se transformam em verciacieiros müonitos, nos quais

se tem alguma contribuição de deformação posmagmática, como nos cortes da SP-95, que liga

Amparo a Tuiuti (Anexo II). Nestas últimas variedades, o aspecto microporfirítico é, em grande

parte, o resultado de deformaçao crístalirn plástica (tardimagmâtica). A aparência geral das rochas

ê, protoclástica.

Em detalhe (Tabela V.3), as fácies microporfiríticas reúnem duas associações

principais, distintas pela mineralogia máfica: uma, marginal a francamente peraluminosa,

constitulda por fácies com biotita + ilmenita + allanita, com baixas suscetibilidades magnéticas,

predomina a NNW da ârea; a outra, metaluminosa a marginalmente peraluminosa' com fácies

caraclerizadas pela paragênese biotita + allanita + titanita + magnetita + ilmenita, domina ao

sudoeste. Esta é a maior razâo para a subdivisão do Complexo Ouro Verde em um Setor

Ocidental e outro Oriental.

Os morøogranitos (biotita monzogranitos predominantes) agregam, por sua vez,

variedades homogêneas leucocráticas e hololeucocráticas de granulações finas e médias e

variedades estratificadas (ou bandadas) e migmatíticas mais heterogêneas (Tabela V.3), com

característic¿s texturais e estruturais muito variáveis lateral e verticalmente. As fácies

hololeucocráticas apresentam diversas similaridades com as variedades homogêneas do Plúton

Areia Branca, descritas no item anterior.

Rochas dioríticas (biotita hornblenda quartzo dioritos e monzodioritos) são raras

e afloram apenas no Setor Ocidental. Alguns diques de granitos pórfiros e microgranitos foram

mapeados em ambos os Setores (Figura IV.1, Anexo I).

V.2.1. Estruturas e relações estratigráficas

O Complexo Ouro Verde é concordante ou subconcordante com as estruturas

tectônicas regionais,limitadas ao norte e noroeste pelo ramo princþal daZona de Cisalhamento

de Monte Sião (ZCMS). Aflora ao longo do flanco sudeste da Antiforma de Amparo (Ebert,

1e84).

A forma do Complexo é irregular, alongada NNE (Figura IV.1). Os contatos norte

e noroeste com as rochas encaixantes são definidos pela Zona de Cisalhamento Monte Sião; os



contatos ocidentais, com os monzogranitos Areia Branca, são também tectônicos, orientados

NNE. Na região meridional, por seu lado, os contatos são apenas inferidos com base na

ocorrência de corpos intrusivos e estão sujeitos a revisões, em especial nas áreas de predomínio

de fácies equigranulares. Para sudoesté, os contatos com o Plúton Jaguari e rochas encaixantes

regionais que aí afloram são apenas sugeridos. Foram traçados com base em uma aparente

discordância estrutural, marcada pelo encontro mais ou menos abrupto das direções E-W e W-

NW das estruturas planares do Complexo Ouro Verde com as direçöes predominantemente NE, e

NI¡IE, mais típicas do Plúton Jaguari nesta área (Figura IV.1, ver também item V.3.1.3).

V.2. 1.1. Rochas encaixantes regionais

Vários pacotes de roòhas encaixantes orto- e/ou paraderivadas, se intercalam aos

granitóides e, em diversas áreag são predominantes. Esta é uma das principais razões para a

notada ausência de anomalias aerogamaespectométricas, apenas marcadas no extremo NNE do

Setor Oriental, em que aflora um corpo lenticular mais possante de granitóides microporfiríticos

peraluminosos.

As rochas metassedimentares constituem pacotes com espessuras métricas a

decamétricas, por vezes descontínuos. As litologias predominantes correspondem às descritas

regionalmente e agrupadas nas seqüências indiferenciadas (item W.5) : biotita (* hornblenda)

gnaisses bandados e fitados, em parte migmatíticos, biotita xistos (lnn seruu) diversos, biotita

gnaisses quartzíticos, quartzitos e quartzo xistos de médio a alto graus metamórficos, aos quais se

intercalam gonditos, anfibolitos e rochas calciossilicáticas.

As foliações principais nas porções NNE, do Setor Ocidental e em grande parte do

Setor Oriental têm direcões NW, NNW e mergulhos variáveis para sul (Anexo I). São

correlacionadas a Sn+1 regional (Campos Neto ef aL, 1984a). Nas áreas com predomínio de

intercalações ortoderivadas e nas proximidades dos contatos entre ambas, esta estrutura é

reorientada para W-N.W, E-W e E-NE, pela superposição de uma foliação de transposição

marcada por conspícuo esti¡amento mineral, com mergulhos baixos e variáveis para sul (Figura

v.3).

As seqùências ortoderivadas, predominantes na parte setentrional do Setor

Ocidental, incluem biotita -r hornblenda gnaisses equigranulares a porfiroclásticos homogêneos,

fitados ou bandados e migmatitos com estruturas estromáticas e dobradas. Níveis anfibolíticos

(incluindo metagabros) são ocasionais. O conjunto mais típico é um pacote ortognáissico

homogêneo que tem por tipos petrográficos dominantes metaleuco- tonalitos e granodioritos com

granulações finas a médias e colorações cinzentas, esbranquiçadas ou mesmo rosadas e índices de

cor em geral inferi or a lTVo; os minerais máficos (biotita) estão distribuídos regularmente. É

incipientemente migmatítico.



Tabeìa V,3. Características gerais das fdcies/¿ssociações

Fácies/Associação (e

códìgo de mapeamento e

para quinlismo)

l{icrogranitos e grani-

tos oórf iros (d, g, -)

Cìassific¡ção ItJGS, ll,
cor e IlinerEis máficos.

{Bjotita) mon¿o-/ (sie-
no ?) granitos de coìo-
rações cin¿entas, l{<5

Bi (mt,!ji, mais típi-
cas dos pórfi ros, +ap),

@à Fácies porfi rítjcas Eiotjta quart¿0 ¡lotlz0-

( Lp, 2) nitos, monzo- e (sieno-

?) granitos de coìora-

ções cin¿entas médias.

t2<t1<5, Biotita (+al,

+ap, tlllt, +i ì, imo, ith),

do Complexo 0uro Verde (abreviações e out ras

Características estruturais e texturais gerais

Estruturas maciças 0u S/Dcp, Texturas equigranular

xenomórfica (apìítica) e porfjrítjcas (qz,fk, Þ1, bi) em

matri¿ pan- xenomórfica seriada fina a muito fina, por

vezes c0t¡ orientação planar pré-cristal i¿ação; deformação

cristaì ina localmente intensa cont recristal ização (q¿

principaìmente) cotltirn nos microgranitos, ocasionaì n0s

pórfiros,

Estruturas pìan¿res (S/pré-ùi) m¿rcadas; também S/Dct e

pós cristaìização (milonítìcas). Fluxo, Schlierens

máficos. llíveis cumuìáticos, Xenóìitos, Iexturas
porfirít icas a porfiróides ( fk, aspecto p0r ve¿es

traquítico),0ensidade médìa a aìta de megacristais (>

20f), de fk (0,5-2,0 cm) tabulares, jdiomórficos, ¿onados

(com anéis de pl), Bj em grup0s cotn outros máfìcos e pì

ao longo de S, Q¿ intersticial ou achatado em S.

Estruturas S/0cp bem marcadas sobre S/pré-Ct (em geral

dextrais), Enclaves microgranulares e gloréruìos e

schl jerens máficos. Xenól itos orto- e para-derivados co-

muns, evidèncìas de reação/assimi lação marginaì. Texturas

cat¿clástico-milonítìcas, "protocìástìcas' com deformação

dúctil-rúptil moderada a intensa. t,legacristais de fk

(0,5-1,0 cm) deformados, Quartzo intersticìal, azulado,

por vezes fortemente recristali¿ado.

Fácies microporfiríti-
cas (Lmr, 1) llill:"i;;Jj'i iiil::

granitos, róseos a a-

cin¿entados. 15<ll(5.

Biotita (+¿1,+li,r¿p,
+nrt, +i l, !hb, lmo, tth ) ;

Tur tardia rara,

informaçoes na Tabeìa IV,1 )

0utras características, suscetibilidades
magnéticas (k,103 emu)

Pouco comunr;, encont rados apenas no Setor

0cidentaì, i:otn0 peqrlen0s diques orientados

segundo |ll{,

Corpos ìamjnares corn mergulhos bajxos a

moderados para sul; direçoes estruturals
subconcordantes a concordantes com as es-

truturas regìonais, Intrusivos no Pltiton

Areia Branca, Predominam no extremo l,{orte

do Setor 0cidental . Uma medida de k = 0,7,

Corpos I ami nares com mergul hos moderados a

aìtos para Suì; direçoes subconcordantes a

concordantes; coln est ruturas regionais; as

ve¿es est i rados, 0correm apenas no Setor

Ocjdental, 0,5 ( k < 1,1,



Fácies de monzogranitos

equigranulares hoìoleu-
cocráticos (ii, -¡

(Biot jta) monzogranìtos

de colorações cinzentas
a rosadas,6<M<2 Eioti-
ta (lmu,tgr,lap,i¿l);,
Uma variedade de gr !
bi monzogranito (U

3),

Fácres de monzogranitos

equigranulares ìeuco-

cráticos (ti, -¡

@
or

Estruturas maciças S/pró-Ct, S/Dcp e mais tardias; banda-

mento modaì e granuìométrico pouco persistente ern urnô

varie-dade, concordantes com estruturas regionais e/ou
¿onas de contato cotn encaixantes; glomérulos máflcos
micáceos e xenól itos localmente cotnuns. Texturas equi-
granulares a seriadas de granulações finas e médias, sub-

idiomórficas a xenomórficas; ìoc¿lmente cataclástìcas ou

mi ìonít jcas (q¿ recristal i¿ado) . Gotas de qz em fk e pl .

Fácies de monzogranitos

microporfi rít icos ( Li,
-)

Eiotita monzogranitos

de cores cin¿entas cla-
ras a médias, 12(U(7,

Biotita (+ii,tai,+ap,
+mu,tmo,tth),,

Quart¿o (monzo) dio-
ritos (Q¿d, -),

Biotita monzogranitos

de cores cin¿entas mé-

dias a escuras, 12<l¡(7.

Ejotita (+il,+ap,tmu,

lal,tmo), Fl t¿rdia,

Eiotita + hornbìenda
quartzo mon¿o dioritos,
3S<r{<20, Bjfhb (+ti,
+ap,f|llt,rpi),

Estruturas maciças, S/pré-Ct e $/Dcp. Schì'erens
gloméruìos máficos (biotita ! acessórios), Xenólitos
encaixantes, Texturas equigranuìares subidiomórficas
xenomór-ficas, as ve¿es muito deformadas. Fk

geminação pobre, Eiotjta jsoìada ou em grupos com out

máficos, contatos ìrregulares cont fk; exsoìução

iì,!ti,trut, 0uart¿o abundante, azulado,

Estruturas S/0cp (sobre S/pré-ct) marcadas, Relativamente

homogêneos, alguns schlierens. Textur¿s cata¡lástico-
mi lonít ic¿s "protoclást icas' , Fk megacristaì ino (0,5-l ,5

cm), tabuìar, geminação pobre, Eiotita isolaca 0u etn

grrtp0s, como acima, Quart¿o abundante, azulado,

Estruturas maciças 0u S/pré-Ct, Estratificaçãc ìocal,
Trama dominada p0r pì. llb idiomórfica, bi ripìforme,
isolada 0u cottt outros máficos, Ti idiomórfica abundante,

0¿ e fk interst iciais,

Grande números de corpos jntrusivos ìrregu-
ìares a tabulares, discordantes a subcon-

cordantes cotn as estruturas regionais.
lntrusjvos ent variedades microporfiríticas
peraìuminosas. k < 0,10,

ô

de

a

c0Il1

r0s

de

0iversos corpos

Setor 0rientaì da

ì rreguì ares, rest ritos ao

unidade, k < 0,10,

Corpos laminares pouco

Corpo lenticular mais

l{llE. Restritos ao Setor

Corpos ìentir:ulares, irregulares e diques
(?), Restritos ao Setor 0cidental,

espessos, est i rados ,

possant e no ext remo

0riental. k ( 0,10,
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Fþra V2. PerfTl esquemático SBNïV do Complø<o Ouro Verde (Setor Ocidental) na região

topograficamente mais elevada do Alto da A¡eia Branca. Os círculos indicam o sentido de movimento das

zonas de falha transcorreîte Q)onto indica movimento Para fora da páginqrzs para dentro).

A estrutura típica destes ortognaisses é uma foliação milonítica, de intensa

transposição e estiramento mineral, orientada W-NW, E-W, E-NE, com mergulhos baixos,

moderados ou altos para sul. Esta foliação está superposta a pelo menos uma estrutura planar

metamórfica anterior, registrada em pequenas dobras intrafoliais muito estiradas e disruptas.

As características anotadas em alguns afloramentos encontram algumas

similaridades com rochas ortognáissicas referidas a Faixa Alto Rio Grande (ver item IV.5), mas

faltam dados para correlação.

Todo o conjunto orto- e parametamórfico na área do Complexo Ouro Verde é

afetado pelas estruturas dextrais da Zona de Cisalhamento Monte Sião superimpostas ao longo

de faixas de espessuras métricas a decamétricas, cujos efeitos são melhor registrados a NNE. De

fato, as estruturas planares medidas nas rochas encaixantes e rePresentadas na Figura V.3.

correspondem a somatória de um evento de transposiSo superposto, em maior ou menor

intensidade, sobre uma foliação Sn-1. pretérita, presente nos orto- e paragnaisses e que desenha a

antiforma Amparo. Estas estruturas são novamente afetadas por intenso cisalhamento

transcorrente, que acompanha a direção da transposição anterior.
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V.2. 1.2. Granitóides porfiríticos e microporfiríticos

São as variedades típicas do Complexo Ouro Verde. As fácies porfiríticas ocorrem

a nor-noroeste do Setor Ocidental, enquanto as microporfiríticas estão mais concentradas na

porção centro-sucleste do Setor Ocidental e no Setor Oriental (Figura IV.1). Estas últimas são

preclominantes e, por apresentarem cores contrastadas entre os feldspatos potássicos (róseos) e

cálcio-sódicos (brancos), foram denominadas de fácies a doß feldspatos cinzenta II pot Mach

(1e8s).

Os corpos laminares apresentam extensões métricas a kilométricas e espessuras

centimétricas a métricas ou mesmo decamétricas, muito variáveis. Um corpo lenticular mais

espesso aflora isolado, no extremo NNE do Setor Oriental, já nas proximidades da cidade de

Monte Alegre do Sul.

A estrutura típica das variedades porfiríticas é uma marcada orienta$o, definida

por megacristais tabulares de feldspato potássico e também por estruturas de tipo schlieren e por

enclaves diversos. Nas áreas com rochas mais fortemente orientadas, o aspecto macroscópico é

tipicamente traquitóide; fácies com aspecto mais homófono afloram localmente e sugerem

amortizaçáo do fluxo principal, devida a peculiaridades morfológicas dos contatos (Figura V.4).

Esta orientaçãa, ê uma estrutura S> )L e, em afloramentos com exposiçöes

adequadas, como nas proximidades do ponto 961 (SP-65, ver Anexo tr), se verifica que os

megacristais estão distribuídos de modo mais ou menos aleatório nas superfícies paralelas às

estruturas planares (Figura IV.4). Nos casos de fluxo magmático mais intenso, são também

encontrados megacristais alinhados paralelamente aos eixos cristalográficos c, ao longo dos quais

são sempre mais alongados. Na área, esta lineação tem atitudes com mergulhos baixos ou

subhorizontais.

Na estrada SP-65, também nas proximidades do ponto 961, uma destas lâminas

intrusivas aflora ao longo de barranco alterado, com atitudes subhorizontais e espessura

decimétrica. Aí observa-se a presença de estruturas þeas estratificadas bem marcadas, com

maior concentração de máficos (principalmente biotita) e plagioclásio na base (estratificação

modal).

Nos granitóides microporfiríticos protoclásticos, as estruturas de deformação

plástica estáo sobrepostas às estruturas magmáticas pré-cristaliz.aç6o total, agora ressaltadas mais

pela orientação de schlíerens biotíticos, xenólitos, enclaves ou glomérulos alongados, que pelos

megacristais de feldspatos. Estas estruturas, relacionadas àZona de Cisalhamento Monte Sião, se

apresentam corir intensidades fracas, moderadas ou muito fortes, caracterizando então

verdadeiros milonitos com intenso estiramento dos minerais e das estruturas pretéritas. Quando

observa<Jas em cortes frescos, os termos com deformação moderada a mais intensa apresentam

quartzo tipicamente azulaclo; em alguns afloramentos das variedades peraluminosas do extremo

NNE do Setor Oriental, fluorita roxa pode ser observada.



As estruturas cataclásticas são concordantes em linhas gerais, mas, de fato, cortam

a estrutura magmática. Em alguns afloramentos são verificadas estruturas de tipo S/C (Fþra
V.4), em que a superfície S é a estrutura pré-cristalização total. Assim, as superfícies C,

provavelmente associadas a Zona de Cisalhamento Monte Sião, sugerem, pelo menos,

contemporaneidade parcial, entre os eventos magmáticos e os movimentos transcorrentes.

Não foram obtidos dados adequados para solucionar o sentido do movimento

principal ao longo das zonas de cisalhamento. Em alguns afloramentos de fácies microporfiríticas

miloníticas do Alto da Areia Branca, foram observadas pequenas estruturas sigmóides, indicativas

cie movimentos ciextrais.

Em escala mais ampla, as estruturas magmáticas e cataclástico-miloníticas dos

granitóides porfiríticos e microporfiríticos são concordantes com as estruturas das rochas

encaixantes (Figuras V.3).

Relaçoes com as mchas encaixantes regionais

As relações observadas, algumas ilustradas em esquemas na FiguraY.4, mostram

o caráter intrusivo das fácie,s porfiríticas e microporfrÍticas. Elas se colocam aproveitando

superfícies miloníticas pretéritas ou criadas por cisalhamento sinintrusivo, de alguma forma

relacionado com a Zona de Cisalhamento Monte Sião. Ao nível de detalhe são ora concordantes,

ora discordantes com a foliação milonítica, a superfície Sn princþal dos ortognaisses (Figura

v.4).

Adicionalmente, por todo o Complexo, mas em especial no Setor Ocidental e nas

áreas de domínio das fácies metaluminosas, aparece grande número de xenólitos de leuco

ortognaisses cirøentos claros a esbranquiçados ou rosados, biotita gnaisses e xistos diversos,

migmatitos, quartzitos, anfibolitos e quartzo de veios, em sua maioria litologias que afloram nos

pacotes encaixantes intercalados.

Os xenólitos apresentam dimensões centimétricas a métricas. Os menores são

mais irregulares e apresentam evidências comuns de reação com o magma invasor; os casos mais

evidentes, com indicação de alguma fusão parcial, são denunciados pela presença de um

envoltório milimétrico, relativamente enriquecido em biotita (Figura V.4). Casos de extrema

transformação e assimilação são sugeridos pela presença de glomérulos máficos biotíticos e

agregados irregulares de quartzo. Em alguns afloramentos, pequenos xenólitos definem eru(ames

orientados de acordo com as estruturas magmáticas, em outros, onde as deformações tectônicas

são mais intensas, são a sua principal evidência. A deforma$o (em geral achatamento)

observada nos xenólitos e o seu caráter mais ou menos transformado se correlacionam com a
intensidade das estruturas magmáticas e da deformação observadas nas fácies hospedeiras.
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Figura V.4. Esquemas de relações estruturais no Complø<o Ouro Verde (Setor Ocidental). A: orientação de megacristais de feldspato p,otássico em fácies porfiíticas (cortes

uma zona homófona, de fluxo turbilhonar em reentrância de contato (cercanias do afloramento A-970). C: diversos xenóütos ortognáisicos e schlierens máficos alongados,

concordantes com a estn¡tura planar prâcristeliza$o total dos granitóidas (cercanias do afloramento A-9?0). D (afloramento A-1024), E e F (afloramento A-963 e cercanias):

bordas (com enriquecimento em componentes máficos) e schlierens máficos em uma variedade microporfirítica (cercanias do afloramento A-961).
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Nos xenólitos maiores e/ou mais preservados, encontram-se ainda registros da

foliação milonítica dos ortognaisses e/ou a foliação principal dobrada dos metassedimentos.

V.2. 1.3. Monzogranitos equigranulares

Diversas fases de colocação de monzogranitos podem ser identificadas no

Compiexo Ouro Vercie.

Uma primeira fase, restrita, corresponde a neossomas de migmatitos com diversas

fácies estruturais (e.9., estromática, schollen e schlieren). O mesossoma (Johannes, 1983) é
constituído por ortognaisses cinza claros, equigranulares, com alguns níveis porfiroblásticos a

porfiroclásticos, aos quais se intercalam estratos anfibolíticos. Os neossomas desenvolvidos sobre

os anfibolitos (mais restritos) são mais homogêneos, de granulação mais fina e praticamente

isentos de minerais máficos.

Os melhores afloramentos visitados se situam na borda NW da porção sudoeste do

Setor Oriental. Aí, diferentes materiais neossomáticos, uns cortando outros, estão bem

representados. O neossoma mais antigo, de coloração cinzenta clara a branca e composição

monzogranítica, ê, hololeucocrático (bioti¡¿ + granada), equigranular, com granula$o fina a
média e está localmente separado do mesossoma por uma película biotítica melanossomática.

Apresenta foliação milonítica bem desenvolvida, concordante com as estruturas mesossomáticas e

que, em alguns níveis, é plano-axial a pequenas dobras intrafoliares. A segunda fase neossomática,

também hololeucocrâtica e de composição monzogranítica, apresenta granulação mais grossa e

corta as estruturas da primeira.

Estruturas como estas ocorrem nas regiões a noroeste do Plúton Jaguari, próximo

aos contatos com as rochas encaixantes. Estas ocorrências constituem um mesmo nÍvel

litoestratigráfico que acompanha as estruturas regionais. Na região e vizinhanças, foram
mapeados e descritos por Campos Neto et al. (1984a), Artur (1988) e Campos Neto (1991), entre

outros.

Entretanto, são as demais variedades de monzogranitos, formadas pelos tipos

homogêneos e pelos tipos estratificados (ou bandados), as fácies típicas e mais abundantes do

Complexo Ouro Verde.

Nas fácies estratiticadas, observadas em afloramentos isolados, estas estruturas

resultam, em um primeiro caso, da repetição cíclica de camadas com espessuras centimétricas a
métricas de leucomonzogranitos equigranulares (com granulações finas a médias e médias,

homogêneos e/ou com glomérulos e schlierens máficos dispersos ao acaso), intercaladas com
camadas milimétricas a centimétricas, também monzograníticas, mas mais ricas em máficos

(biotita) e contínuas ao nível de afloramento (Figura V.5). Um segundo tipo de bandamento é



dado por intercalaçóes entre leucomonzogranitos hololeucocráticos equigranulares de

granulações finas a médias (camadas mais espessas, decimétricas a métricas) e similares de

granulações médias (camadas mais finas, centimétricas)'

Os monzogranitos homogêneos compreendem fácies hololeucocráticas e

leucocráticas equigranulares, de granulações finas a médias e médias. Ocasionalmente

apresentam glomérulos máficos biotíticos, milimétricos e irregulares. É possível que parte deles

corresponda a níveis mais espessos de estruturas bandadas maiores.

Nos locais em que foram medidas, as estruturas acamadadas estão condicionadas

pela estrutura regional maior, pelas estruturas com direções N'W, nas áreas de predomínio cie

metassedimentos (Setor Oriental), e também por contatos locais.

Estruturas magmáticas típicas, com fluxo mais evidente, sáo claras apenas nas

fácies estratificadas ou nas fácies homogêneas quando ressaltadas por xenólitos ou glomérulos e

schlierens máficos. Deformação plástica, a exemplo do que ocorre com as variedades porfiríticas e

microporfiríticas, está superposta em intensidades variáveis, observando-se afloramentos com

monzogranitos ora pouco deformados, ora com deformação intensa, miloníticos, com quartzo

muito estirado e de coloração azulada nas rochas mais frescas.

É muito difícil mapear as formas originais dos corpos de monzogranitos. No Setor

Ocidental, existem corpos laminares e tabulares, localmente com bandamento granulométrico,

mas não é possível detinir se esta forma é original devida à colocação dos magmas ou decorre de

tectonismo e da colocaçâo lít-par-lir posterior dos tipos porfiríticos e microporfiríticos. Corpos

lenticulares a irregulares de leucomonzogranitos homogêneos foram mapeados nas cercanias da

Fazenda São João D'Acre (Figura IV.1, Anexo I).

No Setor Oriental, os corpos são de dimensões menores e ainda mais irregulares.

É possível que este Setor corresponda a um nível estrutural mais elevado, em que as rochas

encaixantes são injetadas e invadidas por diversos pulsos magmáticos, como se imaginaria para

uma situação próxima ao teto de intrusóes maiores (ver também Wernick, 1972).

Relações com as rochas encaixantes regionais

O posicionamento estratigráfico dos morìzogranitos neossomáticos da primeira

geração das estruturas migmatíticas descritas não pode ser estabelecido com os dados disponíveis.

A falta de observações regionais mais abrangentes não o permite. Alguns dados geológicos e

geocronológicos obtidos por Campos Neto ¿l at. (1984a) e Artur (1938) são pouco esclarecedores

e idades tanto do Neoproterozóico como do Mesoproterozóico seriam possíveis. De qualquer

maneira, estas rochas guardam registros estruturais mais antigos e não estão associadas ao

magmatismo Morungaba. De fato, apenas a segunda geração de monzogranitos faz parte deste

magmatismo.
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Fþra V.5. Esquemas de relações estruturais no Complexo Ouro Verde. A: fácies de morøogranito equigranular com bandamento schlieren e xenóütos gnáissicos alongados na

superfície planar prácristaliza$o total (Setor Oriental, cercanias do aforamento A-1201). B: contato entre uma fácies de monzogranito equigranular e as rochas encaixantes

migmatíticos; obsewar fácies aplítíca de contato (Setor Oriental, afloramento A-U94). D: contato entre leucomonzogranito equþanular do Plúton A¡eia Branca e fácies

schlieren e ambos contêm xenólitos das encaixantes gnáissicas (Setor Ocidental, afloramento A-L2ß7).
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Os demais monzogranitos são claramente intrusivos nas rochas encaixantes. No

Setor Oriental sáo comuns as estruturas xenolíticas e de corte, demonstrando que a colocação

destes granitóides é posterior às seqÍiências orto- e parametamórficas, bem como aos migmatitos

antes referidos (Figura V.5).

Diversos doq contatos bruscos com as rochas encaixantes são caracterizados por

uma zona constituída por monzogranitos hololeucocráticos de aspecto aplítico, com espessuras

milimétricas a centimétricas (Figura V.5). Outros afloramentos sugerem a atuação de

mecanismo s de stoping, pela presença de contatos bruscos retilíneos, pelo preenchimento de

fraturas irregulares por magmas e pela abundância de xenólitos pouco ou não transformados (e.9.,

Pitcher & Berger, 1972, ver também Figura V.5). Já no Setor Ocidental, não foram encontrados

outros xenólitos que náo os pequenos fragmentos lenticulares ou sigmoidais, compostos por

quartzo puro (Figura V.6).

V.2.1.4. Relações entre os granitóides

Os granitóides porfiríticos e microporfiríticos se colocam em elevado número de

pulsos magmáticos de forma mais ou menos simultânea. Em alguns locais, foram encontradas

múltiplas relações intrusivas, mas pouco esclarecedoras.

As relações entre granitóides microporfiríticos podem ser observadas nos

afloramentos 61, 966, ao longo da SP-65 e vizinhanças e nas proximidades da rodovia SP-95

(Anexo II); todas sugerem que os tipos metaluminosos cortam parcialmente os demais.

Considera-se que ambos são mais ou menos contemporâneos, os metaluminosos algo mais jovens

(ou de maior mobilidade). Relaçöes diretas entre estas variedades e as fácies porfiríticas não

foram encontradas. O posicionamento relativo das variedades microporfiríticas e dos

leucomonzogranitos, discutido a seguir, sugere que as fácies porfiríticas sejam algo mais jovens

que estas últimas.

No Setor Oriental, diversos corpos intrusivos de monzogranitos equigranulares

também podem ser inferidos, como ilustrado na Figura V.5. A própria fácies estratificada, com

camadas de composições e texturas similares mas granulações distintas deve representar

fenômenos auto-intrusivos, em que variedades de granulaçáo relativamente mais grossa se

colocam como finas lâminas nos tipos de granulação fina a média, ainda com liberdade de

movimentaSo, cômo observado nos monzogranitos do Plúton Areia Branca.

As relações dos monzogranitos equigranulares com as variedades porfiríticas e

microporfiríticas também são complexas e inexistem soluções simples e diretas.
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C indica uma zona de cisalhamento tardimagmática. No destaque (A'), detalhe de uma fácies aplítica de contato. B: um o<emplo de transição entre as deformações rúptil e dúctil
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No Setor Oriental, nas proximidades do Sítio Boa Vista (afloramentos 1206, 7206a

e cercanias, ver Anexo II), os monzogranitos leucocráticos, localmente estratificados, invadem

variedades microporfiríticas peralumþosas e contêm xenóütos destas; estruturas S/C nestas

últimas, em que S é uma estrutura magmática primária, além de indicar posicionamento

sincinemático ao cisalhamento transcorrente, como já referido, sugerem que a colocação dos

monzogranitos equigranulares se deu quando as fácies microporfiríticas ainda possuiam

capacidade de deformação plástica. Por outro lado, uma fácies aplítica junto aos contatos entre

estes granitóides sugere certo constraste térmico (Figura V'6).

No Setor Ocidental do Complexo Ouro Verde, na ocorrência de monzogranitos

hololeucocráticos a oeste da Fazenda São João D'Acre, foram encontrados pequenos xenólitos de

fácies microporfiríticas metaluminosas. Já na área noroeste, as relaçöes entre os monzogranitos

hololeucocráticos e as fácies porfiríticas (xenólitos e estruturas acamadadas de tipo schlieren

controladas pelos contatos, cf. Figura V.5) mostram que estas últimas sáo algo mais jovens.

Assim, um panorama de múltiplas e distintas invasões magmáticas, parcialmente

superpostas no tempo e no espaço parece adequado. Uma provável seqtiência de eventos

progressivamente mais jovens, mas que admite alguma superposição entre eles, pode ser

ordenada primeiro com os quartzo-monzonitos e monzogranitos microporfiríticos peraluminosos;

seguem os leucomonzogranitos equigranulares e os quartzo monzonitos, monzo- e sienogranitos

microporfiríticos metaluminosos; de novo os leucomonzogranitos equigranulares e, por fim, os

monzo- e sienogranitos porfiríticos.

V.2. 1.5. Rochas dioríticas

Biotita-hornblenda quartzo (monzo) dioritos afloram em pequenos corpos

irregulares, diques disruptos e enclaves microgranulares que aparecem ocasionalmente nos

granitóides microporfiríticos metaluminosos. Raros corpos maiores, com formas indefinidas,

foram mapeados a leste e oeste da Fazenda São João D'Acre (cercanias do afloramento 1001,

Anexo I) e em alguns pontos localizados, a sudeste. Suas formas são tidas como lenticulares, em

parte subconcordantes com as estruturas do complexo. Contudo, no referido ponto, foram

medidas direções N-S discordantes, sugerindo que, pelo menos aí, se trata de um dique orientado

paralelamente com as direções de falhas e fraturas mais proeminentes.

As fácies dioríticas são ricas em titanita e apresentam estruturas maciças ou

orientadas, granulações-finas a médias e médias. Nas proximidades do afloramento 1001 foram

descritas estruturas estratificadas incipientes, em que leitos irregulares, centimétricos, de

granulações mais grossas, ricos em biotitas ripiformes, intercalam-se com camadas mais regulares

e espessas, decimétricas, de granulações finas a médias.
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Não foram observados contatos diretos destas rochas com os granitóides mas,

localmente, se encontram vênulas graníticas com espessuras milimétricas a centimétricas,

interpretadas como possíveis retro-.díques. A presença adicional de alguns enclaves

microgranulares nos granitóides su gere contemporaneidade.

Rochas dioríticas são ausentes no Setor Oriental, nas áreas de predomínio de

monzogranitos equigranulares e são raras nas áreas de domÍnio dos granitóides porfiríticos.

V.2.1.ó. Microgranitos e pórfiros

São rochas incomuns, que aparecem como pequenos diques, freqüentemente

deformados e raros enclaves irregulares, nestes casos com índices de cor maiores.

Diques mais possantes de microgranitos equigranulares e granitos pórfiros

afloram esporadicamente. Entre os microgranitos, o mais típico é um micro-monzogranito,

equigranular de aspecto aplítico, com coloração cinzenta média a escura, que aflora ao lado da

SP-65, nas proximidades do ponto 60 (Anexo tr). Possui extensão decamétrica (?), espessura

métrica e atitude N60'W 60'NW. Corta as estruturas do Complexo Ouro Verde e mostra sinais

moderados de deformação cataclástica.

Diques de pórfiros, mapeados na área noroeste do complexo, no domínio das

encaixantes regionais (Figura fV.1) são incluídos no Conjunto de diques (item V.5).

V.2.2. Zonas de cisalhamento e falhas diversas

AZona de Cisalhamento de Monte Sião é, como já destacado, a megaestrutura de

maior destaque e importância na área (Figura fV.l, ver também item IV.6) e:marca o limite
setentrional entre o Complexo Ouro Verde e as seqüências metamórficas indiferenciadas.

No Setor Oriental do Complexo Ouro Verde e respectivas encaixantes

setentrionais, podem ser mapeadas diversas zonas preferenciais de deformaçáo, que guardam

entre si resßterc de deformação com dimensões variáveis. A medida que se caminha em direção

ao Setor Oriental e à inflexão mais destacada das direções estruturais, o padrã6:eu€ passa a

predominar parece ser o de um feixe curvilinear divergente, como rabo-de-cøvalo.

'Deste feixe, o componente atualmente mais evidente ora corta os granitóides, ora

os delimita com as encaixantes, como ocofre ao norte das fácies porfiríticas. Outros componentes

adentram e se perdem no Complexo Ouro Verde; o principal passa pelos afloramentos do corte

da SP-95, entre os afloramentos 964 e 966 na região topograficamente mais elevada do Alto da



Areia Branca (Anexo I), perdendo-se a seguir para oeste (Figura V.2)' Faixas cataclástico-

miloníticas subparalelas são também observadas no Setor Oriental.

A distribui$o em rabo-de-covalo talcomo sugerida para esta área, em um sistema

dextral, implicaria em um vetor de extehsão ortogonal às zonas de cisalhamento, as quais seriam

convertidas em sítios favoráveis à colocação de magmas. Ao longo da estrada para Monte Alegre

do Sul, no extremo NNE e antes da suposta subdivisão em feixes divergentes, foram observados,

entretanto, planos de dissoluçao preferencial isorientados com a Zona de Cisalhamento Monte

Sião e que aí indicam superfícies de maior achatamento. Ficam sugeridas alternâncias de regimes

ora mais transtensivos, ora mais transpressivos ao longo desta zona de cisalhamento.

O intenso estiramento provocado por esta estrutura é registrado em biotita

gnaisses, xistos e quartzitos, através de lineações minerais e de estrias de atrito; nos granitóides

microporfiríticos mais deformados, através de lineações definidas por cristais de quartzo

achatados e feldspatos potássicos megacristalinos. Estas lineações têm mergulhos inferiores a 20o'

Nas áreas de predomÍnio de rochas encaixantes metassedimentares, com deformação mais dúctil,

as zonas de deformaçáo mais intensa apresentam dobras muito apertadas, de amplitudes

centimétricas a decimétricas, com planos axiais e eixos subverticais. São derivadas por

cisalhamento simples, como as descritas no item fV'6'

A esta zona de cisalhamento mais antiga, superpõe-se o sistema de NNE/N-S

(Figura IV.1), com diversas faihas e fraturas subparalelas. No caso das falhas, os rejeitos e estrias

de atrito apontam movimentos direcionais, mas existem algumas indicações de movimentos

vertic¿is. É em zonas deste tipo que são encontrados parte dos diques micrograníticos e

microdioríticos acima mencionados.

V.2.3. Descrições petrográficas e modas

As características petrográficas, mineralógicas e tefiurais mais típicas dos

granitóides Ouro verde são encontradas em Mach (1985). Naquele trabalho, as fácies porfiríticas

foram incluídas na associação defôcies pofiríticas I e II, as microporfiríticas do Setor Ocidental

nasfâcies a dois feldspatos cinzenta 1/ e os monzogranitos hololeucocráticos do mesmo Setor nas

fócies a doß fetdspatos Norte e fâcies a doß feldspatos Orientadn Apenas as variedades que afloram

no Setor Oriental (granitóides microporfiríticos peraluminosos e monzogranitos leucocráticos)

não foram mencionadas.
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Granitóides porfiríticos

São rochas de colorações cinzentas médias a escuras ou rosadas, com megacristais

tabulares, mais ou menos alongados segundo o eixo c cristalográfico (0,5-1,5 cm): Entre eles,

predomina feldspato potássico pertítico róseo; plagioclásio, esbranquiçado, é pouco comum.

Duas variedades são mais típicas (Tabela V.3): uma, com megacristais menores,

mas em maior número, tem típico aspecto porfiróide traquítico. A outra, com megacristais

maiores, porém em menor quantidade, mostra mais claramente uma matriz seriada com

granula$o média (2,0-4,0 mm).

Em amostras de mão e em fatias de rocha as variedades mais grosseiras são

menos homogêneas, observando-se áreas centimétricas de composições variáveis (quartzo

monzodioríticas a sienograníticas), devidas a concentrações mineralógicas preferenciais

ocasionadas quer por fluxo, quer por correntes magmáticas. As amoslrur ¿nalisadas são quartzo

monzonitos e monzogranitos (7Vo< IC < 127o), com alguma dispersão no diagrama modal

(Tabela V.4, Figura V.7).

Ao microscópico, a trama hipidiomórfica é determinada pelo feldspato potássico

pertítico e pelo plagioclásio (andesina-oligoclásio) de hábitos ripiformes a tabulares. O quartzo é

mais intersticial e os minerais máficos e os acessórios ocorrem agrupados, preferencialmente

junto ao plagioclásio. Pelo menos duas gerações texturais mais importantes caracterizam os

feldspatos, uma delas tardi- a pos magmática (Vlach, 1985). O plagioclásio tardio (oligoclásio-

albita) ocorre em agregados submilimétricos, com texturas de equilíbrio, distribuídos

intersticialmente aos feldspatos potássicos.

Evidências de deformação leve são ressaltadas pela efiinção ondulante do

quartzo, com recristalizaçáo restrita, e, por ondulação das lamelas de geminação do plagioclásio;

nas amostras de deformação mais intensa, feldspatos tabulares ("m especial potássicos),

apresentam fraturas tranwersais, subparalelas, preenchidas por minerais tardios; Iamelas albíticas

exsolvidas também podem se concentrar nestas fraturas, localmente lembrando sigmóides. As

lamelas de exolução são sempre mais abundantes nas proximidades dos contatos com outros

minerais e nas zonas de maior concentração de deformação no hospedeiro.

A biotita, como palhetas subidiomórficas, pleocroísmo em tons de amarelo-

esverdeado pálido a verde-acastanhado ou castanho-ewerdeado médio; é o mineral máfico

essencial. Allanita alaranjada (geminada, zonada), apatita (zonada, com núcleos mais escuros e

ricos em minúsculas inclusões fluídas), ztúo, magnetita (tímpida), ilmenita (com lamelas de

hematita), pirita e monazita ocasional, são os acessórios típicos, idiomórficos a subidiomórficos e

bem desenvolvidos, em particular a allanita, que alcança dimensöes entre 1,0 e 2,0 mm. Em

algumas seções, o ztrcão apresenta núcleos metamícticos (antigas thoritas ?); em outras, monazita

corroída é observada em núcleos de alianita.
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Epidoto (por vezes idiomórfico, amiúde como finas capas sobre allanita),

clinozoøita, biotita fibrosa com pleocroísmo em tonalidades de amarelo a caramelo, biotita

incolor a verde grama, clorita, muscovita, sericita, ilmenita, hematita, magnetita, titanita,

carbonatos, fluorita (incolor e violácea), além de feldspatos e quartzo, são também minerais

cristalizados em condições tardi- e pos magmáticas. Mirmequitas são ocasionais.

Como características comuns, destacam-se a freqüente exsolu@o de ilmenita a

partk da biotita primária com posterior concentração em fraturas e nas bordas dos cristais de

mica, onde se associa com titanita tardia, e a preseng de titanita tardia como películas

envolvendo ilmenita e magnetita, particularmente quando estas estão em contato com biotita.

Bordas simplectíticas em biotita (muscovita + ilmenita * rutilo) são comuns'

Granitóides microPorfiríticos

São rochas rosadas a cinzentas, inequigranulares a levemente porfüíticas com

granulação média (1,0-4,0 mm) e megacristais de feldspato potássico pertítico, róseo ou branco,

(por vezes plagioclásio, branco aci¡øentado), tabulares, com dimensões entre (0,5 e L,0 cm),

orientad,rs planarmente. São textural e petrograficamente bem mais homogêneas que as

variedades porfiríticas

Três associações principais são discerníveis (Tabela V.3). Duas correspondem às

fâcies ø doß feldspatos cínzenta II deVlach (1985) e diferem no grau de deformação, de incipiente

ou moderado a forte. A última tem coloração cinzenta média a escura, feldspatos esbranquiçados

e deformação moderada a intensa; é principalmente distinta pela mineralogia peraluminosa mais

típica.

As modas (Tabela V.4, Figura Y.7) indicam se tratar de quartzo-monzonitos,

monzo- e sienogranitos, com M entre 5Vo e 1,57o. Em diagrama QAP, definem uma le¡¡e tendência

cálcio-alcalina monzonítica (Lameyre & Bowden,1982). As fácies peraluminosas são modalmente

restritas e mais ricas em quartzo e em plagioclásio, com M em torno dell%o'

Ao microscópio, as primeiras apresentam texturas hipidiomórficas porfiríticas e

porfiróides a cataclástico-miloníticas, com deforma$o dúctil-rúptil, acompanhada por alguma

recristalização de quartzo e feldspatos.

Biotita (amarela prilida a verde-acastanhada ou castanha média), é predominante.

Anfibólio do grupo da hor¡blenda, sub.milimétrico, subidiomórfico a xenomórfico, foi encontrado

junto aos agregados máficos em uma amostra. Allanita e titanita bem desenvolvidas (alguns

cristais até 2 mm) e magnetita (homogênea) idiomórficos a subidiomórficos, são os acessórios

típicos; sua distribuição é por vezes irregular. Ilmenita, com lamelas e hematita, é subordinada à

magnetita.
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Os demais minerais acessórios e tardios são similares e ocorrem com texturas

análogas às dos granitóides porfiríticos (ver também Mach, 1985). Destacam-se,

comparativamente, a ausência de monazita e a presença de turmalina como raro mineral tardio

em algumas amostras de corpos intrusivos em seqüências para-derivadas.

A terceira variedade, peraluminosa, apresenta sempre texturas cataclásticas bem

desenvolvidas. O plagioclásio tem composiçöes entre a andesina a o oligoclásio sódicos, com

zoneamento normal a pouco oscilatório. As características mais marcantes desta fácies incluem a

maior abundância de ilmenita e a falta de magnetita e titanita primárias. Allanita é ocasional e

monazita relativamente comum. A biotita primária se destaca pelo cores castanho-avermelhadas

mais marcadas; faltam a biotita secundária de tonalidades caramelo e a turmalina, mas a fluorita

é mais comum.

Monzogranitos equigranulares

Reúnem fácies leucocráticas e hololeucocráticas. As fácies leucocráticas são

monzogranitos, com M entre 77o e L1-.7o; as fácies hololeucocráticas (M entre 27o e 67o ) são mais

ricas em quartzo (Tabela V.4, Figura Y.7; ver também Vlach, 1985). Nas variedades com

estratificação modal, as variações existentes são princþalmente de conteúdo em biotita.

Ao microscópío, as fácies leucocráticas são homogêneas, de granulações médias (L-

3 mm) ou finas (0,5-i,5 mm). A textura das rochas pouco deformadas é hipidiomórfica granular,

seriada; nas amostras mais deformadas se superpõem texturas cataclástico-miloníticas; contudo,

mesmo nas amostras pouco deformadas, os contatos entre os minerais félsicos são algo suturados,

com alguma recristalização. Nos estágios mais avançados de deforma@o, se observam texturas

miloníticas porfiroclásticas, com megacristais de feldspatos, quartzo e algum acessório. Uma das

fácies de granula@o fina diferenciada macroscopicamente é mero resultado de cominuição

tectônica.

O plagioclásio, um oligoclásio cálcico a sódico, tem zoneamento normal a
oscilatório. Feldspato potássico pertítico apresenta geminação em grade difusa, melhor

desenvolvida apenas nas amostras mais deformadas. Nos contatos entre feldspatos, se

desenvolvem bordas albíticas e mirmequitas sobre o plagioclásio. Uma amostra porfiroclástica

registra sentido cinemático dextral na deformação dos feldspatos. O quartzo, intersticial ou

globular, apresenta extinção ondulante ou está totalmente estirado (como ribboru),localmente

com estruturas S/C. Em algumas amostras está totalmente recristalizado. .

Aspecto típico destas rochas é a presença constante de minúsculas inclusões

arredondadas de quartzo nos feldspatos, por vezes concentradas como anéis marginais.
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TABELA V.4. Dados modais para granitóides do complexo ouro verdel

Amostra Feldspato Plagioclásio Quartzo Biotita A¡fibólio Titanita Allanita
Alcalino

I. Granitóides microporfiríticos marginalmente peralurninosos (Setor Ocidental)

A-56 3'7,55
A-57 42,00
A-59 43,40
A-962a 40,50
A-1005 4530
A-1013 41,50
A-1019 43,50
A-1181 4430
Shap 31,00

II. Granitóides microporfíríticos peraluminosos (Setor Orientai)

A-1206 37,20 29,50 4.,30^ ç'q9'A-11t6 27',40 26,60 26,20 8'20

T1,45
29,30
30,45
2Á,00
25,00
30,30
u,30
22,00
40,80

IiI. Granitóides porfiríticos marginalmente peraluminosos (Setor Ocidental)

A-20 40,00
A-53 36,50
A-60b 35,00
A-957a 34'00
A-961a1 45,30
A-1010 44,00

IV. Monzogranitos leucocráticos

A-1196 3i,30
A-1201 34,80
A-1205 33,60
A-1205a 3230
A-t209 3030

V. Monzogranitos hololeucocráticos

A-52 35,00
A-998 30,50
A-998a 34,90
A-1005a 33,60
A-1016 36,00

24,45 7,35
æ,00 330
20,50 4,30
23,00 8,20
19,50 7,60
16,60 9,10
15,10 10,50
n,50 5,oo
13,50 11,50

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

0,10

28,00
30,00
36,80
26,60
29,50
30,70

38,70
29,40
33,10
33,20
32,80

32,60
30,00
34,30
31,80
32,80

0,30 0,45
0,06 0,20
0,10 0,15
0,30 0,50
0,80 0,50
0,50 0,40
0,80 0,60
0,40 0,30
1,10 0,40

?3,50
?A,50
16,50
29,00
13,50
16,00

20,10
æ,80
?3,20
n,z0
24,40

27,70
32,60
28,60
30,20
28,60

Muscovita Opacos

(1):AamostraA-998ancluiL, %degranada;nd=nãodetectado;tr=traços

7,oo
7,40
9,50
9,10
9,80
7,70

7,90
s30
8,50
5,70
9,60

i,go
4,40
0,40
3,40
1,00

nd
nd

nd 1,00
nd 0,80
nd 0,50
nd 1,00
nd 1,00
nd 1,00
nd 0,30
nd 030
nd 1,00

nd 0,20
nd nd

nd
nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd

Outros

nd 0,30
nd lr
nd 0,50
nd 0,10
nd 0,50
nd 0,30

1,00
1,34
0,60
0,50
0,50
0,60
0,40
0,2ß
0,60

TI

0,80

9,60
5,70
5,65

10,70
10,40
11,60
LZ,LO
6,2!

!4,'70

0,50
0,20

tr 0,30
tr 0,20
tr 0,20
tr 0,40
tr 0,60

tr
tr
tr

nd
tr

nd

0,10
0,10
0,10
0,20
0,10

0,50
0,60

0,80 0,40
L,20 0,40
1,10 0,60
0,80 0,40
1,00 0,40
0,70 0,60

nd
nd
nd
nd
nd

10,00
9,80

ü 0,80
tr 0,2(tr)
nd 0,47,4)

0,20 tr
nd 0,60

0,40
0,40
0,10
0,50
0,20

030
0,?-0

tr
0,10
030

8,50
9,00

1i,70
10,40
11,70
930

Ln
1,00
7,N
0,50
t,2Ã

9,90
7,00

10,10
730

10,70

0,90
1,10
0,21
0,70
0,70

4,70
5,90
2,20
4,40
460
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(à esquerda); fácies de monzogranitos equigranulares leucocráticos (círculos vazios) e hololeucocráticos do Seto¡ Oriental (círcutos cheios, à direita).



O mático principal, a biotita, com tons tipicamente laranja pálidos e laranja-

avermelhados-, ocorre como palhetas subidiomórficas isoladas, milimétricas, ou em pequenos

grupos com os minerais acessórios; está deformada e aparece com kinks e micro-dobras.

Abundante exsolução ilmenítica, à 'qual se associa titanita tardia, caracteriza as fácies

leucocráticas.

Os acessórios, subidiomórficos a idiomórficos, sub-milimétricos, incluem apatita

(zonada, com núcleos mais ricos em inclusões fluídas), allanita (zonada), ztrcão (por vezes,

sobrecrescendo possível thorita mais antiga, metamíctica), ilmenita e monazita.

Uma biotita verde, outra de cor caramelo, clorita, muscovita, sericita, epidoto,

clinozoizita, titanita (localmente abundante), ilmenita, hematita, carbonatos e fluorita são os

minerais máficos tardi- a pós-magmáticos mais comuns. Algumas amostras já contêm titanitas

idiomórficas isoladas, cuja característica típica é a presença de núcleos corroídos de ilmenita.

As fácies hololeucocráticas apresentam texturas hipidiomórficas granulares,

seriadas (ver também Vlach, 19S5); variedades miloníticas também estão presentes.

Comparativamente as fácies anteriores, têm plagioclásio mais sódico, com zonearnento normal

mais suave, e feldspato potássico pertítico com geminação em grade melhor desenvolvida.

Inclusões goticulares de quarøo nos feldspatos sáo comuns. O quartzo se apresenta com

deformação marcada e localmente é muito recristalizado.

As variedades do Setor Ocidental, brancas a cinzentas claras ou mesmo rosadas,

apresentam uma biotita verde-acastanhada e, entre os opacos, já apatece magnetita em cristais

idiomórficos a subidiomórficos diminutos. Os acessórios (apatita e ztrcã,o) são diminutos quando

comparados aos das fácies anteriores, e se concentram como inclusões em biotitas, evidenciadas

por grande número de halos pleocróicos. Em raras amostras são observados pequenos cristais de

titanita.

Estas fácies de granulações fina-médias e médias são comparáveis, portanto, a

alguns monzogranitos do Plúton Areia Branca (ver item V.1').

No Setor Oriental, os monzogranitos apresentam traços de granada (almandina-

espessartita) e muscovita primária. IJma fácies de ocorrência locat mais félsica, contém granada

submilimétrica, subidiomórfica, parcialmente substituída por clorita, como mineral máfico

abundante e praticamente único.

Microgranitos e pórfîros

Os microgranitos mapeados no Setor Ocidental são rochas muito homogêneas.

Avaliações modais visuais indicam se tratarem de monzogranitos com índices de cor inferiores a

57o.
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Ao microscópio, a textura é equigranular xenomórfic¿, em parte aplítica, de

granulação fina ( < 1,5 mm). O plagioclásio é um oligoclásio intermediário. Feldspato potássico,

pertítico, apresenta geminação em grade bem desenvolvida. A deformaçao, plástica, é moderada,

observando-se com freqüência cinturõ'es microcristalinos intersticiais de quartzo recristalizado.

Biotita, em palhetas deformadas isoladas, tem pleocroísmo em tons ewerdeados pálidos a

acastanhados. Os demais acessórios, em particular, opacos, são diminutos. Os minerais de

alteração são como nas outras rochas graníticas.

V.3. O Plúton Ja_zuari

A maior das unidades do magmatismo Morungaba, o Plúton multintrusivo Jaguari

(PJ) é também o mais complexo e o que apresenta a maior variabilidade petrográfica. É,

portanto, a unidade mais propícia aos estudos relacionados à colocaSo e à migração de magmas

graníticos (e dioríticos associados).

Este plúton agrupa os granitóides porfiroblásticos, microporfiroblásticos, de

transição e cirzentos, além de variedades indiferenciadas, como mapeadas por Wernick (1972) e

parte das associnções por.ftríticas I,II e III de Vlach (1985).

Limitado por contatos tectônicos e intrusivos (Fþra IV.1), tem forma de um

paralelogramo irregular, do qual se projetam corpos laminares a tabulares a partir dos seus

extremos SSW e NNE. As fácies graníticas mapeadas se distribuem de forma zonada assimétrica

a irregular, com maior alongamento na direção NNE; as fácies e os corpos centro-setentrionais

apresentâm formas elípticas.

Esta unidade é composta por elevado número de tipos petrográficos, a grande

maioria dos quais corresponde a biotita granitóides com texturas porfiríticas ou porfiróides e

estruturas planares pré-cristalização total muito bem marcadas; variedades equigranulares são

restritas. As rochas dioríticas que se lhes associam são predominantemente equigranulares. As

características das fácies ou associações são apresentadas na Tabela V.5.

Em um panorama geral, partindo de SSE para NNW (cf Figuras V.B e fV.l),
afloram biotita (* horblenda) quartzo monzonitos e granitos microporfüíticos de granulações

médias a grossas; estes dão lugar a biotita (* hornblenda) quartzo monzonitos e granitos

tipicamente porfiróides, com granulações grossas a muito grossas, os quais conformam uma

estrutura semi-anelar, com forma de J, o maior alongamento na direçao NNE. Mais para o
interior do plúton, aparecem biotita monzogranitos porfüíticos diversos, com matru de

granulação média, que desenham uma estrutura anelar alongada na dire@o NNE, em cujo núcleo

se encontram biotita morìzogranitos porfiróides com granulações grossas a muito grossas. As
variaçöes faciológias na direção NNE são esquematizadas no perfil da Figura V.9.



Tabela v,5, Características gerais das fácies e associaçoes de fácies do Pìriton J¿gu¿ri (abreviações e outras ìnformações na Tabeìa iv'1)

Fácies/Associação (e

código de mapeamento e

para quimismo)

l/icrogranìtos e P0r-
f iros (d, !, -)

Classificação IlJ0S, t{,

cor e mìnerais máfìcos

(Biotita) monzogranitos

e granodioritos de co-

res cinzentas a aver-

melhadas, ll<l.{<2 bì (t
aì,tt i,lmu,lap,tmt,!i l,
I{u em tipos félsicos,

Eiot ita monzogranitos e

granodioritos de cores

c i n¿ent as, 1 1 <l'{<5 Bi

( +aì, !t i, tfllu, +ap, +lllt ,

+il, dique Jaguarì), 8i

nlon¿ogranitos cin¿entos

a rosados, 7< M<2. Bi

( +mt,+ì l,!aì,tti,tmu,ta
p, corpos ocid.entais),

(Eiotita) mon¿o- e sie-
nogranìtos róseo-aver-

melhados. ll<4 Eiotita
(tti,lmu,iap,lmt,ti l,
ipi), Clorita tardia.

Fácles porfiriticas com

r,atrj¿ frna (4, dj

dique Jaguari; 5 e 7,

d1, Pf, Pd, outras)

I

Característ icas estruturais e texturais

Fácies róseas hololeu-

cocrdticas (Rm, RP, 6)

Estruturas macìças 0u corn orìentação local incìpiente.

Raros gìoméruìos máficos' pequenos {tipos mais máficos),

Texturas equìgranulares, seriadas, porfiríticas (Q¿, fk,
pl) hipìdiomórficas a xenomórficas (aplíticas); grattu-

ìação fina a médja; megaxenocristais ocasjonais, Bjotitas
e¡n peqrlenas palhetas reguiarmente djstribuídas,

Estruturas S/pré-Ct presentes, Encìaves microgranulares

(cms, dms) e glomérulos máficos (mm, cm) nos t ipos maìs

mdficas (Dique Jaguarj)', Texturas porfiríticas (baix¿

densidade, <20f de megacristais de Fk idiom,0,5-3,0 cm;

matri¿ subidiomórfica a xenomórfica (tipos mais félsìcos)

fina (< 1,5 nrtn),Bordas granofírjcas em feldspatos e man-

tos de pì sódico em fk megacristalinos ocasionais nos

termos mais félsicos (ocìdentais) ' Bi etn pequettas

palhetas isoladas ou ern 9rup0s reguìarmente distribuídos,

Estruturas S/pré-Ct incipientes; S/Dcp e pós-

cristalização muito rnarcsdas por todo o contato H e f{lT'

Fácies equigranulares médias, hipidiomórf icas, irregular-

mente distribuídas a l{l{. tácies equìgranuìares grossas a

muito grossas ou porfiróides, hipidiomórficas, predomi-

nantes, Bi como palhetas ou placas isoladas repartidas

regularmente, ,4lteração (saussuriti¿açã0, cloritizaçã0,

caibonataçã0, etc) bem marcada,

Estruturas planares S/pré-Ct marcadas, Cisaìhamento sin-

/tardìmagmático, dobras de fluxo e correntes magmáticas,

Enclaves mlcrogranulares e glomérulos máficos; enclaves

cumuláticos, Texturas porfiríticas a porfiróìdes em ma-

tri¿ hipidìomórfica. Densidade média a alta (>20f) de me-

gacristajs de fk idiomórfjcos, ¿onad0s (anéis de pl ' por

ve¿es bì), em mais de uma geraçã0 (0,5-1,5 cnl e 1,5 -4'0

cm), os maiores mais raros, as vezes subarredondad0s' c0tn

mantos de bì, Bj em grr¡pos cotn os demais máficos, iunto à

pl; em cordões/leìtos em S; isolada em termos mais fél-
sicos, Qz intersticial e grande' globuìar ou oblato em S'

Fácies porf irítjcas com

matri¿ médja a grossa

(Pm, 3)

0utras característìcas, suscetibiìidades

magnéticas ¡ (101l{ emu)

Constìtuem pequen0s djques sin- a tardi-
plutônjcos de espessuras variadas, amiúde

djsruptos e parcìalmente deformados pelos

granìtóìdes, e enclaves de dimensões e

form¿s va r i adas, k < 0, 50 ,

Variedades maìs máficas como o dìque senrì-

anelar alongado }l|lE {Jaguari) e corp0s

irregulares disruptos reìacionados(?) coln0

a SS}Y, intrusivos nos t ipos porfirÓjdes e

porflríticos cotl matri¿ média a gr0ssa,

Varjedades mais félsicasr cotlt0 c0rp0s

lenticulares, aìongados |{|{E, distrìbuídos a

SWell,0,40<k<1,0,

Tipos grossos a rnuito grossos como fácies

de contato a l|l e |ll{, etn c0rp0s lenticulares

orientados Nl{E, Fácjes de granuìação médìa

c0tn0 pequen0s corpos i rregulares e diques

anelares a lll'Y, Intensa deformação rúptìì
sobreposta; z0nas cataclásticas conl alte-
ração hidrotermal intensa (cl+fl+pi+ argjlo

nìnerais ! epìdoto), 0,30< k < 0,70'

Constroem a estrutura anelar elípt ìca prìn-

cipal do plúton, aìongada }i|1E e parte dos

diques mais possantes a S e NllE' 0s

contatos cont as variedades porfi róides

marginais e do núcleo centraì do plÚton

parecent transicìonajs, k moderadas a bajxas

(entre 1,0 e 0,30),

8ìot ita rnon¿o- e sie-
nogranitos róseos, 7<l'{

<3 8io (!al,iti,tap,
+tnt,+ìl,lpi,icp), [.lu em

termos mais félsicos,



Fácies estratific¿das
/r _ì

tácies porfiróidás
(margjnais, Pp, 1;

centrais, Pm, 2))

Leitos félsicos como os

tipos porfiríticos conl

matriz média, 6<l'i<3,

Leitos máficos de bi

tonalitos, granodìorj-
tos e monzogranitos,

50<[{<20; aì, mt e il
abundantes, ti ausente,

Biot ita quarto rnon¿o-

nitos, monzo- e sieno-
granitos cjnzentos e

róseo-avermeìhados.

Fácies margìnaìs mais

máf icas com 12<l{<4, 8i
(thb,+ti, !al,+mt,+¿p),
Fác i es cent ra i s coltl

9<[l<3, Bi (+ai,
+ti,+mt!il,+api..

Como as fácies porfi-
róides. Uma fácies nlais

félsjca, hololeucocrá-
tica de bi sienogranito

Biotjta + hornblenda
quart¿o monzodìoritos e

granodioritos, 35<[{<10

, Bi + hb (+ti,t â1,

tap,+lllt,til,+pi),

Similar às variedades

de gr¿nulações médias a

9r0ssas,

\

Estratificaçoes í9nea plano-paraìeìa e cru¿ada subhori-
¿ontal ou cotn tnergltlhos moderados: modal e, em parte,
granuìométrìca, p0r ve¿es gradacionaì, Estruturas de

sobrecarga, Leltos claros com texturas simi lares às dos

tipos porfiríticos com matri¿ média; leitos escuros cottr

aspecto cumulático e com pl mais homogêneo, pouco zonado,

Fácies mjcroporfiríti-
cas (mp, 1)

Quartzo (monzo) diori-
tos e granodioritos de

granuìação média a

grossa (02d, 10)

Estruturas planares S/pré-Ct incjpientes a bem marcadas,

Dobras de fiuxo, Enclaves microgranuìares e gìomérulos

mdfìcos transformados, Iexturas porfiróides de granulação
gr0ssa a muito grossa com megacristais de fk (densidade

média/alta, 15-35f), idiomórficos (0,5-3,0 cm, mais

comuns), zonados (com anéìs de pl, bi); os maiores mais

esparsos, Bi em grup0s cont outros máficos e pì, regular-
mente distribuídos ao ìongo de S; também pequen0s grupos

intersticiais com ou substituindo hb, Qz intersticial nos

termos mais máficos, globular/achatado nos nais félsicos,

Est ruturas S/pré-Ct incipientes 0u bem marcadas;

estruturas S/0cp superpostas a ìeste, Iexturas sjmi ìares
às das variedades porfiróides porém em granuìação média,

l{egacristais predominantes de fk < 1,5 cm,

Estruturas S/pré-Ct inclpientes; bandamento local. l'lipi-
diomórf icos equigranulares; alguns tipos ortocumuláticos;
outros com xenocristajs de qz ou fk, Trama dominada por

pì idiomórfico, Hb isoiada 0u etn agregsdos de subgrãos

cotlt actinolita; Bi ripìforme, em placas isoladas ou

agrupada com outros máficos, Qz e fk intersticiais,

llomófonos ou corn estruturas S/pré-Ct incipientes; fácies
híbridas com enclaves microgranulares finos, escur0s;
glomérulos máficos com hb e/ou bi; xenocristais de qz

corroídos a arredondados, as ve¿es manteados por máfìcos;
de fk corroídos, as ve¿es c0¡¡t mantos de pl; de pì cor-
roídos, Texturas hipidiomórficas equigranuìares a pouco

porfiríticas (pl) de granulações fìnas e finas a médias,

Quart¿o (monzo) diori-
tos de granuìação fina
a média e rochas

hibridas associadas
(Qzd, 11)

Associados e subconcordantes com as fiácies
porfirítjcas corn matri¿ médiaigrossa;

contatos as vezes transicìonais, Fácies
marginais junto aos contatos li e a S e

junto aos contatos com fácìes porfiróides
centraìs, Låminas subhorizontais intrusivas
em fácies porfìróides a S|{, 0,3 < k < 0,8
(leitos félsicos) até 2,5 (leitos máf icos)

Fácìes principaì, mais máfica, coltto ocor-
rêncra margjnal a E, SE e S em forma de J;

fácies centrais mais dìferenciadas corlro

corp0 elíptico majs reguìar, aìongado na

direção Nl'lE, Vaìores para k altos (fácjes
marginais mais máfjcas) a moderados (entre

1,9 e 0,9),

Fdcies marginais constituindo tlln compìexo

laminar a SE, com forma aìongada ìrreguìar,
orientada liNE, (0,8 < k < 1,6), Lembram

certas fácjes do Complexo 0uro Verde,

Corpos irreguìares e dìques mais espessos,

alongados (disruptos ?) l{|lE, ,concentrados

ô lf, llll, junto às variedades porfiríticas
com matriz fina mais félsicas e aos tipos
róseos holoìeucocráticos, 1,0 < k ( 3,0,

Afloram como enclaves variados e diques, as

vezes disruptos, orìentados l.l, l,lllE,

Concent rados a lii, l{l{ e l{ junt o ås f ác ies

róseas, Iambém em estruturas anelares (di-
que Jaguari ); em geraì sin-/tardj-
plutônicos,Fácies híbridas em contatos com

granitóìdes e ocorrências isoladas, k entre
3,5 e 0,7, tttenor nos tipos híbridos,



Os quartzo monzonitos, monzo- e sienogranitos porfiróides e porfiríticos

constituem as,variedades essenciais e mais características desta unidade. Apresentam densidades

médias a elevadas de megacristais de feldspato potássicó pertítico (Tabela V.5). As variedades de

biotita monzo- e sienogranitos róseos'equigranulares a porfiróides, com granulações médias a

grossas e muito grossas, ocorrem a NWW, como fácies marginais, distribuídas por toda a borda

oeste do plúton (Figura IV.1).

As fácies mais contrastadas são as dos biotita monzogranitos e granodioritos

porfiríticos, com colorações cinzentas a rosadas, matrizes mais finas e densidades mais baixas de

megacristais (Tabela V.5). Elas formam o dique semi-anelar Jaguari, que aflora a nordeste e

parte da estrutura semi-anelar mapeada na área sudeste, nos domínios dos granitóides porfiróides

marginais. São também predominantes na projeção laminar maior do extremo SSW, onde estão

associados com os tipos róseos acima referidos.

Biotita -r hornblenda quartzo (monzo) dioritos equigranulares, de granulações

médias a grossas aparecem em pequenos corpos irregulares e/ou diques mais espessos' Estão

concentrados junto às fácies porfiríticas com matrizes mais finas, na área ocidental do plúton.

Equivalentes microgranulares, equigranulares ou porfüíticos, bem como microgranitos e pórfiros

diversos, afloram como diques intrusivos nos granitóides e nas rochas encaixantes regionais

vizinhas; aparecem também como enclaves de formas e dimensões variadas'

V.3.1. Estruturas e relações estratiSráficas

O Plúton Jaguari apresenta grande número de estruturas primárias e secundárias

de difícil mapeamento (cfl metodologia). Algumas das princþais observações efetuadas são

colocadas a seguir.

V.3. 1. 1. Estruturas internas

A estrutura típica dos granitóides microporfiríticos, porfiróides, porfiríticos do

anel principal e, em parte, dos corpos semianelares menores e da borda ocidental do plúton é

uma orientação planar S> >L, predominantemente pré-cristali"ação total, que amiúde evidencia

fluxo magm âtico. Ê, definida pela organização de megacristais tabulares de feldspato potássico,

agregados e glomérulos máficos e enclaves diversos. Em uma das variedades porfiríticas que

afloram a nordeste, a orientaSo destes megacristais confere-lhes um aspecto traquitóide muito

marcado.

108



Na maioria dos afloramentos com cortes adequados, esta orientação planar é a

única estrutura presente, à qual se paralelizam glomérulos achatados e enclaves oblatos. Em

alguns outros verifica-se nestas supeçfícies leve orientação linear þor vezes mais de uma)

definida pela orientação subparalela dè eixos c cristalográficos dos feldspatos e de agregados

máficos mais estirados. Entretanto, são raros os afloramentos adequados, em que se pode medir

a atitude destas lineações.

As trajetórias destas estruturas podem ser localmente complexas e muito variáveis

em dependência de fatores tais como a morfologia dos contatos com as rochas encaixantes, a

presença de diques e enclaves maiores, de correntes magmáticas e de zonas de cisalhamento

sinmagmáticas. São estas variaçóes de menor escala, em geral ao nível de afloramento, que não

podem ser mapeadas a contento. Estruturas deste tipo são esquematizadas na Figura V.10. Por

outro lado, as trajetórias médias destas estruturas planares se adaptam em linhas gerais aos

principais contatos externos e internos e à forma do plúton (Figuras fV.1., V.8. e V.9).

Nas fácies porfüíticas e róseas de granulações médias, grossas e muito grossas, da

parte ocidental e da projeção SW, as estruturas planares têm atitudes IIÀIE, com mergulhos altos

a subverticais, predominantes; nas proximidades de contatos com as rochas porfiríticas do anel

principal, algumas atitudes são orientadas NW e, a exemplo destas rochas porfiríticas, têm

mergulhos centrífugos. Nestas áreas, contudo, poucas medidas foram tomadas devido a baixa

densidade de megacristais, a presença de conentes de fluxo e a outros distúrbios locais. Melhor

controladas, as estruturas das variedades róseas grossas, em parte porfiróides, do extremo

noroeste, estão preferencialmente orientadas N60"-80"E, com mergulhos centrífugos moderados a

altos.

Nos demais granitóides estas estruturas desenham formas irregulares a mais ou

menos elípticas, alongadas'na direção NNE, com mergulhos variáveis (Figuras fV.l., V.8 e V.9).

Assim, no lado noroeste e, em parte, oeste e nordeste, os mergulhos das estruturas

no anel principal e do núcleo interno do plúton são altos a subverticais (60'-90") e centrífugos.

Para o lado sudeste são moderados (30"-60'), centrÍfugos nos tipos porfiróides e porfiríticos das

partes mais internas da estrutura anelar, passando a centrípetos nas áreas externas ao anel e nas

variedades porfiróides e microporfiríticas, que se thes seguem para sudeste. Mergulhos baixos

(<40') e subhorizontais são encontrados nas áreas centrais no núcleo interno, ao sul da Represa

do Jaguari; para leste, nas imediações da Fazenda São José da Glória, daí se prolongando até os

contatos com o Plúton A¡eia Branca, e no extremo nordeste junto aos contatos com as rochas

encaixantes regionais (Figuras V.S e V.9).

A disposi@o espacial destas estruturas é compatível com uma for,ma afunilada

assimétrica,comflàncosempinadosdoladoNNwemaisSuaveSparaSSE.
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Correntes de fluxo

São zonas em que há concentração preferencial de megacristais de feldspato

potássico em granitóides com densidades baixas a moderadas de megacristais, sem que fiquem

definidos contatos mais abruptos e claros e que seja possível caracterizar corpos distintos. Os

megacristais (1-3 cm) são subidiomórficos a idiomórficos e macroscopicamente similares aos

observados na rocha hospedeira.

Em diversos afloramentos há também maior abundância de glomérulos máficos.

Estas zonas, com espessuras centimétricas a decimétricas e extensões métricas a decamétricas,

são subconcordantes com os granitóides hospedeiros e lembram diques com estruturas planares

marcadas que transicionariam mais ou menos rápida e difusamente para as rochas graníticas

encaixantes.

Tais estruturas sáo comuns nos domínios das variedades porfiríticas que ocorrem

no lado ocidental. As atitudes de fluxo tomadas são ora concordantes, ora discordantes com o

padrão geral do plúton; no último caso, algumas medidas são subparalelas às principais direções

encontradas nas zonas de cisalhamento sinmagmático (ver adiante).

A origem destas estruturas se deve à diferenciaçao por flwo, provocada pelas

superfícies preferenciais de alívio de tensão no magma, as quais são transformadas em zonas

axiais de maior velocidade de fluxo, com conseqüente concentra$o dos cristais em suspensão.

Algumas das estruturas discordantes de tipo schlieren devem ter origens simi,lares.

Esfratificações ígneas

Estruturas estratiformes com fácies cumuláticas são comuns nas fácies porfiríticas

do Plúton Jaguari, em especial nas áreas em que as estruturas planares mergulham mais

suavemente (Vlach, 1990).

Na maioria dos casos, a estratificação observada ê, do tipo modal rttmica, regular a

inegulnr, definida pela alternância de camadas mais regulares, finas (1-a cm) e escuras com

camadas mais irregulares, espessas (centimétricas a decimétricas) e claras. Menos

freqüentemente, alternam-se também camadas pouco espessas (2-6 cm) com maior concentração

de megacristais de feldspato potássico, com orientação planar concordante.

As camadas máficas são equigranulares a pouco inequigranulares, têm

granulações finas e médias e estão constituídas predominantemente por minerais máficos

(biotita) e plagioclásio (1.07o< IC <30Vo); as composições são tonalíticas a granodioríticas. As

camadas claras são graníticas (3Vo< IC <77o) e apresentam texturas inequigranulares a

porfiríticas com granulações médias a grossas.
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A observação mais detalhada de alguns afloramentos evidencia que os contatos

entre os estratos claros e escuros são ora bruscos, ora gladacionais, com diminuição progressiva

das quantidades de máficos em direção ao topo (estratiftcaçao modal gradacional). Outras

estruturas, encontradas ocasionalmente, incluem estratificações cruzndas, díscordâncløs, possíveis

canaß erosivos e ainda estruturas de sobrecarga

Os estratos mais ricos em megacristais concentram-se, em vários afloramentos, nas

partes mais superiores do bandamento. Alguns dos corpos laminares menores presentes ao longo

dos contatos norte mostram também um enriquecimento bem marcado de megacristais de

feldspato potássico junto aos seus contatos superiores.

Algumas das principais estruturas observadas nas diversas ocorrências são

exemplificadas nas Fotografias V.3 a V.6.

Nas áreas internas do plúton, as melhores exposições estáo situadas ao norte da

Fazenda São José da Glória, no domínio dos granitóides porfiróides. Aí, variedades estratificadas

com disposição subhorizontal são encontradas em diversos grupos de matacões. Os contatos com

os granitóides porfüóides não afloram; aparentemente, esta ocorrência corresponde a um corpo

laminar discreto, subhorizontal, que invadiu as rochas porfiróides. Excelentes afloramentos são

também observados nas proximidades da Fazenda Santa Maria, onde fácies estratificadas

acompanham os contatos externos das variedades porfiróides centrais; na área a NNE desta

fazenda, as atitudes do bandamento infletem concordantemente para NW e passam a mergulhar

mais alro (30'-60").

,Diversas outras ocorrências, com exposições mais pobres ou restritas, são

marcadas no mapa geológico principal (I+ verAnexo I) e estruturas similares devem ocorrer em

outros locais. Nas duas áreas referidas, estas estruturas se estendem por dezenas, centenas ou até

milhares de metros; as espessuras estimadas para os corpos e/ou níveis variam de métricas a

decamétricas.

Nas áreas marginais, junto aos contatos com as rochas encaixantes, estratificações

similares ocorrem em boa parte das fácies porfiríticas que afloram junto aos contatos norte

(imediaçóes da Fazenda do Pagode). Também aqui, os afloramentos compreendem matacões

dispersos e lajes menores. Estimativas de campo sugerem quç aflorem por dezenas ou centenas

de metros (na parte central), com espessuras de ordem decimétrica (corpos laminares menores) a

métrica ou decamétrica (corpos maiores). Os mergulhos das estruturas são baixos ou

subhorizontais. Nestas áreas também não se conhecem as relações com as fácies não

estratificadas e não se sabe exatamente como as primeiras se comportam lateral e verticalmente.

As evidências, sugerem que os tipos estratificados transicionam progressivamente para as fácies

porfiríticas predominantes, com estruturas' planares norniais, em função prinéìþalmente das

variações nos ângulos de mergulho das estruturas magmáticas. Diversos pequenos corpos

estratificados, subhorizontais, com forma laminar, aparecem injetados nas rochas encaixantes

ortognáissicas. Algumas estruturas de tipo schlieren, que aparecem em granitóides com estruturas

planares de mergulhos mais altos, devem lhes ser correlatas.
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rl" Fotografia V.3. Estratifica$o þea subhorizontal em corpo larninar de intrusivo nas

variedades porfiróides, nas cercanias do afloramento A-1169. Obsewar, na parte central da

fotografia, leito máfico lino, biotítico, diretamente sobre um leito mais rico em megacristais

de feldspato potássico, o primeiro com crcnulação kregtlar, interpretada como uma

indicação de sobrecarga. Ver texto.

Fotografia V.4. Exønplo de estratificação ígrrea plano-paralela (na parte superior da

fotografia) e cruzada (na parte central), destacadas pelos leitos máficos, mais ricos em

biotita, e mais finos. Mesmo corpo referido na Fotografia V.3.



Fotografia v.5. Detalhe de estratificaçâo crllzada mostrada na Fotografìa v.4.,
oremplificando os bandamentos de tipo granulométrico e especialmente modal, com
diminuição do teor de minerais máfîcos (biotita) e aumento na granulometria em dirego ao
topo.

Fotografia V.6. Estruturas estratificadas com suave mergulho (centrípeto ao Plúton Jaguari),
destacadas pelos leito mais máficos e mais finos, biotíticos, em superfïcie de altera$o.
Granitóide porlirítico do anel central do Plúton Jaguari. Proximidades da Fazenda Sanro
Antônio do Braga.
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$.oq, coqpos subhorizontais, a origem destas estruturas se deve,

predominantemente, à açáo de correntes magmáticas (mwhes) deposicionais. Acredita-se que

estas correntes foram injetadas progfessiva e concomitantemente à abertura de fraturas, e é

possível que cada par formado por um ieito máfico e um leito félsico represente um evento mais

discreto de injeção magmática ou de fluxo diferencial no magma. Nas áreas em que as estruturas

mergulham mais alto e que transicionam mais claramente para as fácies porfiríticas, esta hipótese

de concentraçáo diferencial por fluxo magmático parece muito adequada.

Dobras de fluxo e zonas de cisalhamento sinmagmático

Parte das variações mais localizadas das estruturas das fácies porfiríticas e

porfiróides está diretamente relacionada a deformacões sinm.agmñticas maß especÍficas, entre as

quais se destacam as dobras de ftuxo e aszotuts dc cßalhamento (e-g, Marre, 1986)-

As dobras de fluxo são raras. As melhores exposições aparecem em matacões

localizados a sudeste da Fazenda das Pedras (Afloramentos 1070, 1070a e proximidades, cf

Anexo II), no domínio das variedades porfiróides marginais. As dobras aí observadas têm

amplitudes e comprimentos cle onda centimétricos a derimétricos e planos axiais subverticais,

preferencialmente direcion ados NNE-NE-

São dobras suaves, que se destacam pela orientação de leitos com megacristais

róseos de feldspato potássico e algum quartzo alternados com leitos mais intersticiais em que

dominam o plagioclásio e as fases minerais máficas. Em seção, os megacristais estão algo

estirados e se observam também agregados de quartzo alongados com fraturas transversais. Fica

indicada uma cleformação algo plástica, ainda com certa quantidade de magma intersticial.

Mais freqüentes são as pequenas zonas de cisalhamento sinmagmático e uma

parte das estruturas descritas como correntes de fluxo devem se originar por processos similares'

Compreendem, conjuntos de planos subparalelos de cisalhamento que afetam as estruturas

planares origþais e criam estruturas de arrasto subordinadadas. Diversos afloramentos, em

especial aqueles em que aparecem as fácies porfiríticas, mostram estas deformaçöes. No caso

mais comum, a estrutura magmática original dos granitóides se apresenta suavemente ondulada

ou dobrada em S ou Z, em todos os casos identificando o sentido de movimento.

, As características destas zonas variam de um local para outro em função de

alterações nas propriedades reológicas dos mushes graníticos.,Por vezes, a deformação é mais

plástica e afeta claramente os megacristais e os agregados intersticiais, como no caso acirna. Em

outras, os megacristais são idiomórficos e estão pouco ou mesmo não deformados e alinhados

segundo os planos principais de cisalhamento; as estruturas adquirem um aspecto mais típico de

concentração diferencial por fluxo (FigUra V.10). As poucas atitudes, tomadas apenas na área

centro-oeste, indicam direções NNE-NE predominantes e mergulhos subverticais; nesta área, as
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microdobras emZ, com planos axiais de alto mergulho, indicam movimento sinistral-

Estas estruturas também estão relacionadas com a colocação de algumas das

rochas de dique, como nas proximid.ades da Fazenda São l-ourenço, onde diques de pórfiros
graníticos invadem preferencialmente direções subparalelas a planos de cisalhamento que afetam

as variedades porfiróides hospedeiras.

Diversas outras evidências de deformaSo sinmagmática estão marcadas nestes

granitóides. Incluem, por exemplo, ruptura dos megacristais das rochas porfiríticas, soldaàas por
matriz mais fina, derivada da cristnlização da fração magmática residual (Fotografia V.7) e as

rupturas em enclaves microgranulares que não tem continuidade no granitóide hospedeiro ou que
neste passam a apresentar características mais plásticas (Figura V.10).

V.3.1.2. Contâtos internos e estruturas associadas

Os contatos entre as fácies porfiríticas e porfiróides raramente foram observados.

Não são conhecidas as relações entre as fácies róseas de granulações grossas a muito grossas e as

porfiríticas com matriz fina na parte ocidental do plúton; apenas um afloramento sugere que as

últimas são por;teriores. De fato, estes contatos estão muito obliterados pela Zona de

Cisalhamento Campinas-Pedreira (ZCCP) e estruturas associadas; boa parte deles na região

ocidental é apenas aproximada.

Igualmente desconhecidas são as relações entre os tipos porfiríticos acima

referidos e as fácies porfiróides marginais que afloram a sudoeste; nesta área, os contatos são

tectônicos em toda a sua extensão, através de uma falha NNE, subparalelà e correlata à Zona de

Cisalhamento Campinas-Pedreira (Figura fV.1). Para norte (nos arredores das fazendas das

Pedras e ltapuã), algumas relações isoladas entre granitóides porfiríticos com matriz fina e tipos

similares aos que afloram na estrutura anelar principal sugerem que os primeiros são intrusivos,

mas também que são deformados por estes últimos. Por outro lado, parece claro que cada um

destes grupos, em particular o dos tipos com maior densidade de megacristais e com matrizes

médias a grossas, típicos do anel princþal, é formado por diversos pulsos magmáticos (sruryes)

distintos.

Não se conhecem também relações de contato entre os granitóides porfiríticos da

estrutura anélar e os granitóides porfiróides, quer do núcleo interno, quer das margens da

unidade. Os contatos desenhados no mapa geológico são inferidos a partir de variações
petrográficas, como as texturas (porfiríticas us porfiróides, granula@o, densidade e dimensões de

megacristais), mineralógicas (presença de anfibólio, índice de cor) e das trajetórias das estruturas
planares pré-cristalização total.

As variedades porfiróides marginais do plúton parecem, por sua vez, constituir um

corpo simples, como é o caso mais evidente da fácies marginal mais fina que aflora como parte do
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complexo laminar que caracteriza parte dos contatos com o Plúton A¡eia Branca'

O dique Jaguari e outras estruturas semianelares

O dique Jaguari é uma das estruturas mais destacadas no mapa geológico (Figura

IV.1, Anexo I). Aflora no domínio da estrutura anelar principal com forma de ferradura, alongada

na direção NE-NNE, aberta para SSW. Nos seus extremos SSW aparece, ora deformado e

disrupto, ora como fragmentos capturados pelos granitóides encaixantes. A espessura aparente do

dique é maior nos flancos NW e SE, afinando-se mais ou menos progressivamente na zona apical

a NNE, de maior inflexão das estruturas planares do phlton.

Predominam fácies de granodioritos e monzogranitos com diversas tonalidades

cinzentas. Suas texturas são porfiríticas (felclspato potássico, ulgo- quartzo menor), com baixas

densidades de megacristais em matriz fina. Quartzo (monzo) dioritos e tipos hfüridos estão

associados (Tabela V.5).

Os contatos com os granitóides porfiríticos do anel principal são curvilineares nos

flancos e na zona apical e interpenetrados a interlobados nas extremidades, particularmente a

noroeste. As relações de contato mostram que o dique se colocou em encaixantes graníticas

parcialmente dúcteis e móveis. Na parte interna do dique anelar, são encontrados corpos

dioríticos que apompanham a sua estruturaçáo geral (Fþra IV.1, Anexo I)'

. Fácies correlacionáveis, com disposição semianelar similar, foram'mapeadas a

sudoeste do Plúton Jaguari, no domínio dos granitóides porfiróides marginais (Figura fV.1)- São

rochas mais pobres em minerais máficos e com composição monzogranítica. Os contatos destas

rochas com as variedades porfiróides são retos e mostram que elas são mais jovens (Fotografia

V.8). Outro corpo semianelar importante aflora na ârea sudeste do plúton, cortando as estruturas

das fácies portiróides marginais. É composto por monzogranitos porfiríticos com matrizes finas a

médias, em grande parte correlatos às variedades porfiríticas do anel principal.

Rochas dioríticas e híbridas associadas

;,11s rochas porfiríticas do Plúton Jaguari" em especial as fácies da área ocidental,

estão sempre aiômpanhadas por pequenos corpos de quartzo (monzo) dioritos com texturas

equigranulares (raramente porfiríticas) de granulaçóes finas a médias e médias a grossas (Tabela

v.s).

As variedades com granrrlações mais grossas afloram por áreas inferiores a 0,1



km2. Os corpos mais volumosos ocorrem a oeste da Fazenda das Pedras, nos domÍnios dos tipos
porfiróides ocidentais, e a leste da Fazenda lracema, nos domínios das fácies róseas grossas a

porfiróides. Relações de contato destes quartzo (monzo) dioritos somente foram observadas

neste último local e sugerem contempoianeidade parcial. Nesta ârea, a integração das exposições

das zonas de contato sugere complexas interdigitações alongadas predominantemente na direção

NNE (Figura V.11); este padrão, aliado às formas observadas em outros corpos disruptos, diques
e mega-enclaves e a distribui$o dos afloramentos em mapa, são as bases para o desenho das

formas dos corpos, tal como aparecem no mapa geológico (Figura IV.1, Anexo I).
São rochas similares aos quartzo dioritos e quartzo monzodioritos que afloram no

Plúton Meridional (Vlach, 1985; ver também item V.4); destacam-se pela presença mais
importante de variedades mais félsicas e mais tipicamente cumuláticas e pelo caráter apinítico
menos marcado dos termos mais máficos.

: Processos de hibridismo são registrados princþalmente pela presença de

xenocristais ocelares de quartzo (freqüentemente manteados por anfibólio efou biotita).
Apresentam dstruturas planares pré-cristalização total incipientes, localmente afetadas por
estruturas pos magmáticas mais ou menos intensas.

As variedades com granulações finas a médias são as mais numerosas. Afloram
como diques e enclaves diversos, por vezes isolados, de outras em enxames (Fotografia V.9). As
relações com os granitóides são sinplutônicas e as estruturas ar;sociadas mostram que os

contrastes de comportamento reológico entre os invasores e as encaixantes foram variados, ora as

estruturas indicam deforma$o plástica mais evidente (e.g, com contatos,sinuosos,bouàins), ora
deformaSo mais rúptil (e:g., contatos bruscos e retos, rupturas retilineas). No primeiro caso, os

corpos intrusivos têm certa tendência a se redirecionar de modo subconcordante com as

estruturas dos hospedeiros (Figuras V.12 e V.13). Relações deste tipo, associadas às orientações
dos vários diques, como desenhadas no mapa, sugerem mais de uma geração estrutural.

Parte dos diques dioríticos e microdioríticos se adapta as estruturas anelares das

fácies porfiríticas da estrutura anelar principal e do dique Jaguari (Fþra fV.l, Anexo I); dois
diques maiores acompanham as estruturas do dique Jaguari e possuem também morfologia
semianelar. Outras ocorrências da parte ocidental são também concordantes com as estruturas
dos granitóides. No extremo NW, as estruturas destes diques, di¡ecionadas NNE, são

discordantes das estruturas dos granitóides róseos que aí afloram, mas subparalelas a estrutura
anelar principal.

Outra parte dos diques, subordinada, se distribui com orientações preferenciais N-
S coincidentes:com as direções dos diques de monzogranito pórfiro e,do princþal sistema de
falhas e fraturâs'que åfetã o Plúton Jaguari. Por fim, pequenos e raros diques direcionados NW,
com mergulhos subverticais ou de alto ângulo, foram encontrados nos domínios dos tipos róseos
grossos, próximo a Souzas, nas fácies porfiríticas centrais, próximo a Fazenda Santo Antônio do
Braga, e também no extremo NW da unidade. Estes últimos não aparecem na escala apresentada

do mapa geológico.
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Fotografia V.7. Granitóide porfirítico em matriz equigranular fina com composi$o
monzogranítica. Observar megacristal de feldçato potássico rompido por fratura
posteriormente preenchida pela matriz granítica. Prorimidades do afloramento Aó93.

Fotografia V.8. Contato discordante, intrusivo, entre uma fácies porfirítica em matriz fina (à
esquerda) relacionada às fácies do dique Jaguari e ganitóide porfiróide marginal (à direita).
Cercanias do afloramento A-1073a.
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Na maioria destas ocorrências se encontram evidências da atuação de mecanimos

de hibridismo. Mesmo as rochas mais finas e máficas, de aspecto mais primifivo, podem

apresentar ocelos de quarøo (isolados ou manteados por máficos), pequenos glomérulos máficos,

xenomegacristais de feldspato potássicó (com ou sem corrosão e manteamento de plagioclásio)

e/ou plagioclásio e fragmentos de granitóides. Em boa parte das ocorrências das rochas dioríticas,

são predominantes as variedades com texturas e estruturas que ¡egistram tais fenômenos de

mistura.

Na maioria dos casos, transparece que, ao momento da sua colocação, o magma

invasor já trazia consigo fragmentos, enclaves e schlierens máficos não homogeneizados (Figuras

y.l2 eV.13; Fotografia V.10), indicando que os processos de mistura foram iniciados em níveis

mais profundos. Evidências de reequiJ,íbrios e mistura in siru são mais restritas. Na maioria das

rochas híbridas, os dioritos finos, mais primitivos, são encontrados apenas como pequenos e raros

enclaves, mas mesmo estes já podem estar muito transformados (e'g', com neoformação

abundante de biotita) e têm carátet restítico'

O conjunto das ocorrências dioríticas e híbridas é de difícil mapeamento, seja

pela irregularidade de afloramento, seja pela complexa variabilidade faciológica ou ainda por

serem de distribuição restrita. No mapa geológico, a unidade representada agrupa todas estas

variedades.

A distribuição das ocorrências no mapa desperta atr:nção imediata (Figura fV.1'

Anexo I). A maioria delas e todas as que apresentam granulaçöes grossas a muito grossas

ocorrem nas áreas ocidental e a noroeste da unidade. São menos abundantes na área noroeste da

estrutura anelar principal e apenas ocasionais no lado sudeste, em que se associam ao dique

Jaguari, ou são mais tipicamente discordantes e penetram as zonas de fraqueza N-S' Estão

praticamen te ausentes nas áreas de domínio dos granitóides porfiróides marginais e centrais;

nestas áreas, as únicas ocorrências são aquelas orientadas N-S e mais claramente

discordantes.

Microgranitos e pórfiros

Sáo rochas comuns em todo o Plúton Jaguari e podem ser divididas em distintas

geraçöes estruturais e composicionais.

Alguns dos pórfiros, com megacristais de quartzo, feldspatos e, por vezes' biotita,

correspondem mais diretamente aos equivalente s hipabßsa¿s dos granitóides porfiríticos' As

diferenças texturais são clevidas a variações locais nas condições de colocação, como nos diques

intrusivos no Plúton Areia Branca (ver item V.3.1.3.1), onde certas variedades porfiríticas que

afloram em corpos maiores podem transicionar para pórfiros mais típicos'
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Fotografìa V.9, Um o<emplo de enxame de enclaves miøogranulares dioríticos,
subarredondados, globulares ou irregulÍfes em fácies graníticas porfiríricas com matriz
média. Proximidades do afloramerito A-1094a.

Fotografia V.10. Dique microdiorítico hibrido intrusivo em fácies porfiróide marginal. Notar
xenomegacristais de quareo/feldspato potássico e pequenos glomérulos e/ou enclaves mais
escuros, mais ricos em hornblenda e biotita. Observar também que, junto ao martelo, o
dique está dobrado irregularmente. Afloramento A-I270.
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Figura V.13. Esçemas de relações estruturais entre variedades microdioríticas e rochas graníticas diversas. A: enclaves (com bordas mais enriquecidas em minerais máficos)

muito transfornado'com forma de duna, rndtcatwa de sentido do fluxo magmático (ver seta; afloramento A-760). C: enclaves miøodioríticos amebóides em granito pórfiro,

e de feldspato potássico manteado por plagioclásio (F); cercanias do afloramento A-985.
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Outros microgranitos, numericamente muito abundantes, mas de e4pressão

restrita, correspondem a pequenos diques com texturas porfiríticas (quarøo e feldspatos),

equigranulares ou aplíticas. São encontrados em grande parte dos afloramentos dos granitóides

mais félsicos. lJma terceira geração,'com texturas porfiríticas (quartzo, feldspatos, as vezes

biotita) em matriz fina a muito fina, forma os diques mais extensos e espessos que cortam o

plúton nas direções N-S e, em um caso, E-W-

, Os diques do segundo grupo têm comprimentos métricos a decamétricos e

espessuras centimétricas a decimétricas; são leucocráticos a hololeucocráticos (M entre t%o e 6Vo,

menûr nas variedades aplíticas) e apresentam granulação fina ou fina a média e estrutura

homófona ou com leve orientação paralela aos contatos. Colocam-se em pequenas fraturas ou

falhas com atitudes variadas, predominando as subverticais. As estruturas nos contatos com as

rochas granitóides encaixantes variam muito em função da relação entre a sua orientação e a

orientação das estruturas planares do hospedeiro. Na maioria dos afloramentos observados, as

rochas encaixantes contêm evidências indicativas de capacidade de movimentaSo durante e após

a invasão destes diques, mostrando seu caráter sin- a tardimagmático. Nas Fþras V.14 e V.15

sáo esquematizadas algumas das relações observadas.

Diques do terceiro grupo (ver Conjunto de diques no item V.5.) com extensões

que ultrapassam dois kilômetros e espessuras decamétricas foram mapeados na parte centro-sul

da unidade. A maioria apresenta atitu<les N-S, subverticais. Apenas um, a oeste da Fazenda Santo

Antônio do Braga, apresenta direçao E-W ; nesta área também foi mapeada uma ocorrência

irregular, cujos, afloramentos não permitem assegurar se representa um único corpo maior,

subhorizontal, ou vários diques de dimensões menores, subverticais. I-ocalmente estão associados

com diques microdioríticos; nestes casos contêm pequenos enclaves escuros e glomérulos

biotíticos de dimensões milimétricas ou centimétricas. Nos arredores da Fazenda São Lourenço,

pórfüos graníticos e micro dioritos afloram juntos, indicando que invadiram através do mesmo

ducto.

V.3.1.3. Contatos externos e estruturas associadas

V.3.1.3.1. Contatos intrusivos

.,No Plúton Jaguari predominam os contatos intrusivos. Para norte e suf os

contatos são coin encaixantes gnáissicas; para nordeste, com o Plúton Areia Branca e' para leste e

sudeste, com o Complexo Ouro Verde e também com as rochas encaixantes regionais. Uma parte

dos contatos Sudeste é obliterada pelo Plúton Oriental, mais jovem.Em cada caso' as zonas de

contato têm peculiaridades próprias, descritas a seguir.



Contatos com as rochas encaixantes regionais

Do lado SuI, os contátos entre as fácies porfiróides marginais e as rochas
gnáissicas da lente de Joaquim Egídio têm direções E-W predominantes. Boa parte dos contatos é

aproximada, traçada com base em inflexões dos perfis das vertentes, devidas ao contraste
iitológico; as exposições diretas de contatos são raras e só foram observadas nos arredores do
afloramento 281.

Uma fácies porfiróide de granulação mais fina aflora em algumas áreas próximas
aos contatos' Foram também mapeados alguns corpos satélites irregulares nos domínios das

rochas encaixantes; para oeste, junto aos contatos com variedades porfiríticas, afloram típicos
corpos laminares, com padrão estrutural igual ao do corpo principal (Figura fV.1, Anexo I).
Destaca-se a falta de xenólitos, mas enclaves e glomérulos máficos ricos em biotita e de natureza
indefinida são comuns. Nas proximidades das zonas de contato, a foliação milonítica ou
blastomilonítica (So principal) das rochas gnáissicas está orientada N 20o-60"W, com mergulhos
moderados a altos para sul. As estruturas (S) dos granitóides têm direções similares, N40"-80"W,
que localmente se paralelizam com os contatos; porém, os mergulhos, moderados a altos, têm
rumo norte e são centrípetos, opostos aos das rochas gnáissicas. As estruturas rúpteis N-S,

eventualmente ocupadas com pórfüos, truncam estes contatos.

Mais interessantes são os contatos ,s1s¡þis¡nis das fácies porfiríticas, das fácies

róseas grossas a porfiróides e das rochas dioríticas com as rochas encaixantes da Faixa Alto Rio
Grande e das seqüências indiferenciadas que aí afloram.

A sudoeste do lugarejo de Entre Montes, os contatos das variedades porfiríticas da

estrutura anelar principal do dique Jaguari apresentam mergulhos desde moderados até
subverticais, concordantes com as estruturas planares do plúton. Para leste daquele lugarejo, as

fácies de contato são os granitóides do anel princþal, aí com estruturas subhorizontais ou com
mergulhos baixos; a forma dos contatos é curvilinear, suave para norte e endentada a interlobada
para oeste, o conjunto concordante com as estruturas planares. Diversos corpos satélites
laminares foram mapeados; eles acompanham os contatos do corpo principal (Figura fV.1, Anexo
I). A estratificação ígnea é, como já mencionado, uma estrutura comum nas variedades
porfiríticas de contato e/ou nas injeções laminares delas emanadas, nas áreas com contatos
subhorizontais ou de baixo mergulho.

Várias partes das zonas de contato foram mapeadas com detalhe nesta área leste.
Boas exposiçöes são encontradas junto à estrada que, passando por Entre Montes, adentra a
unidade, como nas cercanias dos afloramentos 904 e 905 (Anexo tr). Aí; se pode acompanhar
parte dos contatos superiores do Plúton Jaguari; eles são subhorizontaß e cortam a foliação
milonítica subvertical de quartzitos, quartzo-xistos e gnaisses quartzíticos (Fotografia V.11).
Situação similar é observada nas proximidades da Fazenda Recreio, em que estes granitóides



'oo"^ |', ,

Figura v.14. Esquemas de relações estruturaís entre miøogranitos e microgranodioritos e fácies porfiróides a porfiríticas no aJloramento A-815 e proximidades' A:

deforma@o mais dúctil ocupada por microgranito e enclave microgranítico isolado. c: um ø<emplo de terminação simétrica de dique microgranítico concordante com

individualização de enclaves alongados, concordantes. E: zona de contato Taten!dedique microgranítico com interpenefrações rupteis-dúøeis e captura mútua de enclaves'
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deformação. Em A e B (afloramento A-715 e proximidades), fraturamento tranwersal, em C (afloramento A-718), cisalhamento oblíquo. D: ø<empio de deformação de dique
microgranítico adptando-se parcialmente as estruturas (S) pr4a-ist2lização total de fácies granítica porfiróide (cercanias do afloramento A-7ZI). E: fragmento de dique
microgranírico com terminação em forma de bisel, ocasionada por ruptura (afloramento A-746).
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cortam ortognaisses hololeucocráticos (tonalíticos) e algumas das ocorrências dos monzogranitos

cinzentos correlatos ao Plúton Areia Branca. Em outros afloramentos podem ser mapeados os

contatos subhorizon tais inferiores do plúton. Já nas proximidades da Fazenda do Pagode, junto

aos contatos com o Plúton Areia Brancå, alguns corpos laminares mais modestos expõem tanto os

contatos superiores como os inferiores. Nestas áreas, as estruturas planares são sempre

subhorizontais ou de mergUlhos baixos (0"-40"), centrípetos ou centrífugos'

Xenólitos são comuns em boa parte das zonas marginais do corpo principal e

também nos corpos satélites, em especial nas situaçóes em que os contatos têm mergulhos mais

altos. As suas formas e c]imensóes são variadas e ora aparecem inalterados, ora corn evidências de

rea$o e assimilação incipientes. Compreendem, litologicamente, quartzitos, quartzo xistos, xistos

diversos, gnaisses metapelíticos, anfibolitos, ortognaisses tonalíticos hololeucocráticos a

leucocráticos e ortognaisses (?) leuco- a mesocráticos. Estes xenólitos aparecem tanto como

corpos isolados lenticulares de dimensões métricas, quanto como pequenos eD(ames contendo

fragmentos centimétricos, todos dispostos de modo concordante ou subconcordante com as

estruturas primárias. por vezes, faixas mais ricas em megacristais de feldspato potássico

acompanham marginal e concordantemente alguns do xenólitos maiores' Restos de teto das

rochas encaixantes, com as atitudes originais preservadas, foram mapeadas em um local'

Nas cercanias do aflorament o 791, (Anexo I), rochas graníticas e dioríticas do

dique Jaguari invadem biotita gnaisses tonalíticos leuco- a mesocráticos. Justo nos contatos' as

rochas encaixantes estão intensamente fraturadas e venuladas pelo magma invasor, mimetizando

estruturas agmóticas; mais para o interior se obserya grande número fragmentos angulosos da

encaixante isolados entre si por rocha graníticas equi- a inequigranular. Alguns metros mais para

dentro do corpo afloram as fácies mais típicas, com grande número de xenólitos pequenos'

subarredondados, uns rotacionados em relação aos outros (Figura V.16). Por fim, nas áreas mais

afastadas, aparecem poucos xenólitos, dispersos e mais transformados' Estas são variações

estruturais características de mecanimos de stoping marginal.

O complexo marginal laminar sudeste

Nas margens leste e sudeste, na faixa em que afloram as fácies microporfiríticas

(FigUra IV.l, Anexo I), define-se uma estruturação típica de um outro complexo laminar

irregular, que gUarda semelhanças com o Complexo Ouro Verde. De fato, Wernick (L972) e' em

parte, Vlach (1985) incluiram estas variedades nos granitóides microporfiríticos do Complexo

Ouro Verde. Entretanto, os:corpos laminares que afloram a sudeste e as suas estruturas planares

têm uma orientação preferencial NE-NNE, com mergulhos centrípetos em relação ao Plúton

Jaguari. Estas estruturas são discordantes das mapeadas para o Complexo Ouro Verde (item

V.2). Ademais, algumas das características petrográficas e estruturais mais típicas deste último

não foram encontradas.
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rotacionados em relação aos outros, mais diqpersos (a 20 m do contato).



por toda esta área os afloramentos são pobres. As rochas encaixantes, encontradas

em lentes irregulares, se orientam predominantemente NW, concordantes com as estruturas

regionais;já junto às zonas de cisalhamento NNE, se dispõem subparalelamente a estas' Alguns

corpos laminares e/ou lenticulares de granitóides têm orienta$o NNE para ambas as estruturas

planares pré- e pós-crßtalização total. A nordeste desta faixa, norte e noroeste da Fazenda ouro

Verde, as variedades microporfiríticas mostram uma estrutura planar de deformação plástica

orientada NI¡IE, superposta a outra estrutura, marcada por schliereru e glomérulos máficos Qtré-

crßtalização total) d[ecronada N 70' E. Nas proximidades' as intercalações de granitóides e

rochas encaixantes apresentam a mesma foliação, concordante ou subconcordante com o

bandamento litológico.

,Estas estruturas NNE são discordantes e parecem cortar as estruturas do

Complexo Our,o Verde, mas são pouco destacadas quando comparadas às estruturas deste último'

A precariedade dos afloramentos náo permite definir melhor as suas trajetórias, em especial na

área em que elaspa recemsubstituir as direções estruturais NE/NEE/E-W/ìWrW, mais típicas do

Complexo Ouro Verde. l

Contatos com o Plúton Areia Branca

No seu extremo nordeste, o Plúton Jaguari é intrusivo em monzogranitos

equigranulares e fácies bandadas do Plúton Areia Branca e os contatos mútuos estão

parcialmente ádaptados ao Plúton Jaguari. Localmente estas unidades se interpenetram e podem

ser mapeadas várias interdigitações direcionadas para nordeste'

.Na parte Norte, os contatos são muito complexos' Diques e/ou outros corpos

Iaminares, de espessuras diversas, formados por fácies porfiríticas e pórfiros invadem os

monzogranitos Areia Branca segUndo dois sistemas princþais. Um deles, com os corpos mais

expressivos, orienta-se NE e tem disposição radiat em rela$o ao Plúton Jaguari (Figura IV'l); o

outro, composto pelos diques menores e os corpos mais irregUlares' tem uma geometria anelnr'

As estruturas planares, pré-cristaliz.ação total, dos granitóides e pórfiros do

primeiro gupo são subconcordantes com os seus contatos' As medidas N60'-70'E são mais

comuns; os mergulhos são moderados a altos, para sudeste (no corpo maior a SE) ou para

nordeste (no corpo menor a NE, já nas proximidades dos contatos com as rochas gnáissicas)' No

segUndo caso, as raras medidas efetuadas parecem sef subconcordantes com as estruturas

anelares e os niêrgulhos sãormoderados; aparentemente centríPetos.

As relações entre os granitóides porfiríticos da estrutura anelar principal do plúton

e os granitóides dos diques radittß são obscuras. os traçados gerais, tal como aparecem no mapa

geológico, sugerem que as estruturas do anel principal truncam parcinlmente os diques;
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entretanto' algumas estruturas planares NE registradas nos diques pareÆem continuar para dentro
da estrutura anelar, fato que implicaria contemporaneidade. É importante observar que alguns
restos de teto (?) ou xenólitos de monzogranitos A¡eia Branca, observados nas fácies porfiríticas
do anel, são igualmente orientados N 70'E (Figura fV.l., Anexo I).

Não foram observadas relações claras entre as diversas variedades porfiríticas e de
pórfiros que constituem os diques anelares e radiais. Sugere-se que estejam associados ao mesmo
processo cinemático de colocação do Plúton Jaguari, o qual teria incluído uma etapa de
domeamento e arqueamento das rochas encaixantes (quer as encaixantes regionais, quer do
Plúton Areia Branca)' Neste panorama, os diques do sistema radial poderiam representar
injeções laminares projetadas a partir da estrutura anelar princþal do plúton.

' No extremo Sul do Plúton Areia Branca, os contatos dos seus monzogranitos com
as rochas porfiróides do Plúton Jaguari se orientam preferencialmente E-W a NWW. Nesta área,
aflora um faixa com extensão aproximada de 2km e com espessuras decamétricas, tipificada por
notável estratificação, -descrita por intercalações rítmicas entre fácies de monzogranitos
homogêneos (mais raramente as fácies bandadas) e variedades porfiróides de granulações mais
finas do Jaguari. Em geral, as intercalações têm espessuras centimétricas a decimétricas.

Estas estruturas acamadadas têm direções E-W a NNW e mergulhos moderados a

baixos (20"-50") para sul þoucas medidas), subconcordantes com as estruturas planares do phlton

Jaguari nesta área. Alguns rest,ls de teto e xenólitos ortognáissicos, mapeados nas proximidades,
possuem formas lenticulares alongadas com as mesmas atitudes, as quais também coincidem com
a foliação milonítica neles impressa. .. . ,.

''Nas áreas centrais desta faixa, os blocos apresentam estratificaç{o regular e
persistente (Fotografia V.12). Para o interior do Plúton Jaguari aparecem apenas algrnsxenólitos
de monzogranitos equigranr'lares com formas tabulares, lembrando parcialmente diques
sinplutônicos disruptos. Nas áreas em que predominam as rochas do Plúton Areia Branca, aflora
grande número de corpos laminares concordantes ou discordantes formados por fácies
porfiróides ef ot porfrítícas. Este é mais um complao lamínar marginal, originado por intensa
injeção magmática ao longo de direçóes estruturais de maior fraqreza, quer previamente
existentes nas encaixantes, quer criadas por deforma$o penecontemporânea.

V.3. 1.3.2. Contatos tectônicos

Zonas de cisalhamento e de falhas.com rejeitos direcionais predominantes fazem
os contatos de quase toda a extensão da borda oeste do Plúton Jaguari (Anexo I). Os contatos
intrusivos são preservados apenas em peque nos resisterc tectônicos (meso- ef ou megalithorr) e em
áreas protegidas por fatores morfológicos dos contatos originais, como nas vizinhanças da
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Fotografia V.11. Contato subhorizontal superior entre fácies de granitóides porfiríticos

þarte clara" alterada) e seqüências de quartzitos, quartzo-xistos e mica-xistos miloníticos

þarte mais escura). Znna de contato noroeste do Plúton Jaguari, proximidades do

afloramento 905.

Fotografia V.12. Esrratificação þea plano-paralela, decorrente de injeções lit-par-lit.l-eitos

mais eqpessos e claros compostos por fácies porfiróides de granula$es grossas do Plúton

Jaguari (mais jovens) intercalados com leitos mais finos e mais escuros constiuídos por

leucomonzogranitos equigranulares do Plúton Areia Branca. Afloramento A-1106. Ver

também tørto.
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Fazenda Santana de Atalaia (afloramentos 736 e 737, Anexo II), onde se encontram os contatos
entre as fácies róseas de granulação média, gu€ aí invadem leuco ortognaisses migmatíticos
dobrados.

No mais, toda esta bbrda apresenta intensa deformação tectônica que afeta
igualmente rochas graníticas e encaixantes, por espessuras que chegam a dois ou três km (ver
também Wernick, 1972; Ylach, 1935). Esta zona é parte da Zona de Cisalhamento Campinas-
Pedreira (ZCCP), aí com atitudes N20"-35"8, subverticais ou com mergulhos altos para NW.
Todas as litologias que afloram são cataclásticas ou miloníticas em graus variáveis e dificilmente
são encontradas rochas presewadas. Os contatos sudeste da projeção laminar sudoeste do plúton
são também tectônicos, associados à referida zona de cisalhamento (Anexo I). Nestas áreas, os

contatos são apenas aproximados ou sugeridos, já que o imbricamento tectônico, a presença de
diversos corpos satélites marginais e a alteração mais profusa prejudicam sua localização mais
precisa.

À Zona de Cisalhamento Campinas-Pedreira se associa um conjunto de falhas
transcorrentes e f¡aturas, subparalelas, com atitudes N-S subverticais; as primeiras apresentam
zonas cataclásticas e miloníticas menos desenvolvidas (espessuras métricas a decamétricas) e

rejeitos predominantemente sinistrais, que provocam vários escalonamentos nos contatos
ocidentais da unidade (Figura fV.l, Anexo I). Este conjunto de falhas e fraturas seria decorrente,
de acordo com rela$es clássicas, da evolução das fraturas principais de Riedel, em um arranjo
sinistral (e.g. , Ramsay & Hubber, 1986; ver também Figura IV.1).

Pequenas falhas com mergulhos baixos e direções em alto ângulo com as falhas N-
S, apresentam alternativamente movimentos de empurrão ou de gravidade- claramente
associados aos movimentos transcorrentes principais. São encontradas nos granitóides ou nas

rochas encaixantes, como junto ao afloramento 736 (Anexo I), onde falhas subsidiárias N40.W
20"40"SW afetam as fácies róseas equigranulares de granulação média. Estas estruturas menores
confifinam os movimentos sinistrais das falhas princþais.

V.3.2. Descrições petrográficas e modas

Fácies porfiróides e porfiríticas do anel principal

Estas são as principais variedades petrográficas do Pftiton Jaguari. Têm colorações
rosadas a aci¡rzentadas. As fácies porfiróides marginais são comparativamente mais máficas que
as variedades porfiróides do núcleo central; estas, por sua vez, são em média mais máficas que as

rochas porfiríticas do anel principal.
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Os tipos petrográficos que afloram nas bordas sudeste e leste do plúton foram

descritas com detalhes por Mach (1935). Em termos modais sáo quartzo monzonitos e

monzogranitos; variedades sienograníticas são subordinadas (Tabela V.6 Figuras V.1'7; ver

também Wernick, 7972 e Mach, 1985)"

As texturas típicas são hipidiomórficas, com orientaçáo incipiente a muito bem

marcada, em que se ressaltam megacristais tabulares de feldspato potássico pertítico de

tonalidades róseo-avermelhadas ou esbranquiçadas; plagioclásio, quartzo e minerais máficos,

possuem dimensões mais reduzidas. Nas variedades marginais mais máficas, estes últimos

minerais estão agregados em ïnssa¡ cordões ou leitos cristalinos intersticiais e/ou que

contornam os megacristais. Nas fácies mais féIsicas aparecem distribuídos de forma mais regular;

nestas, o quartzo apresenta dimensões maiores e por vezes é tipicamente globular.

Duas geraçöes de megacristais, transicionais entre si, são típicas na grande

maioria das variedades. l-Ima, que agrega a maior parte dos megacristais, com dimensões médias

entre 1 e 3 cm, é idiomórfica a subidiomórfica; a outra, que reúne os cristais maiores (3-6 crn),

mas mais esparsos, ocorre também como cristais de contornos arredondados, por vezes

manteados por biotitas.

Ao microscópio, a trama hipidiomórfica é dominada por megacristais de feldspato

potássico pertítico, em especial nas rochas mais máficas. Em cortes normais às estruturas das

amostras com orientação rhelhor marcada, os agregados estão dispostos em cordões e/ou le'itos

que se intercalam com os megacristais; predominam as e4posições de faces das zonas (010) dos

feldspatos (em especial o potássico) e'(010) das micas. Seções paralelas a orienta$o planar

mostram megacristais e agregados matriciais distribuídos de modo mais irregular; são mais

evidentes os pinacóides laterais (010) dos feldspatos e as seções basais de micas.

,, O feldspato potássico predominante, em seções delgadas, perde o aspecto

idiomórfico destacado em amostras de mão e apresenta contornos mais irregulares. É um

microclínio pertítico e ocorre como duas gerações texturais mais distintas. Uma com geminações

Carlsbad e Baveno preserva melhor as texturas primárias de cristaliza$o magmâtica (tenuras

relþuiares, Vlach, 1985). A outra, mais tardia, se superpõe em diferentes intensidades e

desenvolve de forma mais marcante a geminação em grade, ao custo da destruição das texturas

pré-existentesre da expulsão parcial da albita e/ou do oligoclásio, originalmente em solução

sólida.

iNas variedades mais máficas, o feldspato potássico da primeira geração é mais

intensamente zonado. Anéis concêntricos de albita e/ou de oligoclásio e inclusões idiomórficas de

plagioclásio, ambos acompanhando as suas faces de crescimento, são as texturas reliquiares mais

comuns; nestásr variedades,''a segunda geração'textural é também a mais destacada e' em

decorrência, são mais comuns os agregados granoblásticos intersticiais de oligoclásio e albita e as

swapped rims de albita.
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Nas fácies porfiríticas mais félsicas estes aspectos são menos evidentes. Em

contrapartida, diversas amostras já apresentam megacristais com inclusões goticulares marginais

de quartzo, mim etizan do intercrescimentos granofíricos.

O plagioclásio constitui também dois tipos texturais distintos, sempre mais

evidentes nas rochas mais máficas. O primeiro, predominante, corrresponde ao plagioclásio

primário; é subidiomórfico (0,1-1,0 cm), com geminações comuns da Albita e de Carlsbad e

zoneamento normal, oscilatório, ou mais complexo, com composições entre a andesina e o
oligoclásio sódicos. Nas rochas mais máficas ocorre como agregados com gtande número de

cristais, alguns deles em synneusß; nos termos mais félsicos está melhor distribuído, aparecendo

como cristais isolados e/ou em pequenos agregados. A segunda geração é mais xenomórfica e

ocorre em agregados granoblásticos de cristais submilimétricos, tardios, em geral intersticiais ao

feldspato potássico (Vlach, 1985).

O quartzo, em cristais isolados ou agregados formados por vários indivíduos, é

predominantemente intersticial e menos abundante nas variedades mais máficas; nas mais

félsicas, mais freqüente, passa a ocorrer como cristais e agregados com dimensões maiores (até

1,5 crn em algumas variedades) e formas globulares, oblatas ou ainda alongadas. Nestes últimos

casos, está disposto de forma concordante com as estruturas planares e pode apresentar um típico

fraturamento tranwersal ao seu maior alongamento. Estas evidências, ao lado da extinção sempre

ondulante, in,licam alguma deformação plástica em intensidades variáveis.

A biotita é o máfico típico de todas estas variedades. Em geral subidiomórfica,

ocorre como palhetas milimétricas ou placas maiores que chegam a,0;5 crn, ora em agregados com

diversos indivíduos associados aos outros minerais máficos, ora em cristais isolados e melhor

repartidos nas fácies portiríticas mais félsicas. Tem colorações que variam de verde-acastanhadas

a castanho-ewerdeadas ou ainda castanhas. Anéis desenhados por inclusões das fases acessórias

menores (em especial apatita) são típicos nas seções basais da mica.

O anfibóIio, idiomórfico a xenomórfico, apresenta dimensões entre 1 e 6 mm e

pode mostrar uma geminação simples. Corresponde a uma horblenda, com fc -18"-24" e

pleocroísmo em tons de amarelo-ewerdeado pálido a verde-oliva. Ocorre apenas nas fácies

porfiróides marginais, em cristais isolados ou associado à biotita e aos minerais acessórios.

Entre os minerais acessórios, se destacam a titanita e a allanita idiomórficas, com

dimensões entre 1-3 mm. A primeira é muito abundante nas fácies mais máficas marginais

(Tabela V.6) e chega a medir 0,8 cm no maior alongamento; nestas fácies, contém freqi.ientes

inclusões cor¡oídas de opacos (em especial ilmenita). Allanita apresenta zoneamento concêntrico

ou irregular, fino; bordas de epidoto são comuns. Os opacos, submilimétricos a., milimétricos,

incluem magnetita e ilmenita; pirita e calcopirita são ocasional e rara, respectivamente.

Magnetita, idiomórfica, em geral límpida, é mais abundante nos termos marginais mais máficos;

nestes, a ilmenita (com lamelas de hematita) aparece apenas inclusa em titanita, ou então

intersticial aos agregados de cristais de magnetita. Nos termos mais félsicos, a ilmenita,



idiomórfica, se torna cada vez mais importante. Apatita e ztrcão, idiomórficos' com dimensões

submilimétricas, são comuns. Apatita por vezes é zonada ao microscópio, com núcleos mais

escuros e ricos em inclusões fluídas; sob efeito cátodo-luminescente, apresenta zoneamento

concêntrico muito marcado. Alguns cribtais de zircão têm núcleos mais metamícticos, admitidos

como sendo antigas thoritas.

Minerais tardios e de alteração deutérica, bem como os intercrescimentos e as

texturas tardi- a posmagmáticas, são similares aos descritos em Mach (1985).

Fácies estratificadas

Nas fácies petrográficas com estruturas estratificadas (Tabela V.6, Figura IV.17),

os leitos félsicos mais espessos são macro- e microscopicamente parecidos aos granitóides

porfiríticos mais félsicos com matrtz média, dos pontos de vista quer textural, quer mineralógico.

Os leitos mais finos e máficos, por sua vez, tèm modas desde quartzo monzodioritícas até

granodioríticas. Contrastam, quanto aos minerais félsicos, pelas quantidades mais reduzidas de

feldspato potássico e de quartzo.

Ao microscópio, os leitos máficos são homogêneos e mostram texturas de aspecto

cumulático, definidas em especial pelo plagioclásio e pelos minerais máficos. O plagioclásio, com

composiçöes entre a andesina e o oligoclásio, milimétrico, é idiomórfico a subidiomórfico e

apresenta zongamento normal pouco marcado e geminação da albita mais pobre, quando

comparado ao plagioclásio mais comum das demais variedades. A biotita (1-4 **),
subidiomórficâ; coût pleocroísmo em tonalidades de castanho, aparece em placas isoladas ou em

pequenos grupos de indivíduos. Quartzo, milimétrico, é instersticiaf mais raramente globular; o

feldspato potássico (microclínio pertítico, com a gemina@o em grade pouco desenvolvida) é

predominantemente intersticial, mas são encontrados alguns megacristais semelhantes aos que

ocorrem nos leitos félsicos irregularmente dispersos-

Allanita e magnetita, idiomórficas, bem desenvolvidas (milimétricas) são

acessórios típicos e relativamente abundantes (Tabela V.6); a primeira apresenta gemina$o

simples e zoneamento complexo, a segunda é mais límpida. Ilmenita, com lamelas de hematita, é

subordinada ou ocasional. Apatita (fortemente zonada sob efeito cátodo-luminescente) e ztrúo

são idiomórficos e mais diminutos. Titanita não foi observada em qualquer seçáo, embora esteja

presente em alguns dos leitos graníticos intercalados.
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São compostos predoininantemente -por plagioclásio e minerais máficos. ,4o
microscópio são semelhantes aos enclaves microgranulares claro.r descritos para o p¡1ton

Meridional por Vlach (1985). A trama textural é determinada pelo plagioclásio (andesina-
oligoclásio) idiomórfico a subidiomórfico. É seguido por biotita castanha subidiomórficå a

idiomórfica e minerais acessórios idiomórficos, que incluem allanita, apatita, opacos, ztrcã,o e rara
titanita.

As texturas têm aspecto cumulático típico, marcado pela biotita, isolada ou em
agregados com os acessórios, que aparecem ocupando uma malha, homófona ou com leve
orientaÉo planar, construída por cristais tabulares de plagioclásio.

Fácies equigranu lares e porfiróides ocidentais

Estas fácies reúnem as variedades róseas equigranulares de granula@es médias,
grossas a muito grossas ou porfüóides (feldspato potássico), que margeiam as variedades
porfiróides e porfiríticas ao longo dos contatos oeste e noroeste do Plúton Jaguari. As amostras
sempre apresentam deformação cataclástica bem marcada, devida à Zona de,Cisalhamento
Campinas-Pedreira. São estas variedades que são afetadas por atividades hidrotermais mais
intensas, como ressaltado no item fV.7.

'Modalmente, correspondem a monzo- e sienogranitos hololeucocráticos,
portadores de biotita (Tabela V.6, Fþra V.17). Em seções serradas de rocha e em lâminas
petrográficas são rochas relativamente homogêneas, com texturas hipidiomórficas porfiróides.
Afora as modas, os aspectos mais marcantes destas rochas são o grau de alteração e a abundância
em quartzo, muito bem desenvolvido. O plagioclásio com composições no intervalo.do oligoclásio
a albita, subidiomórfico, com zoneamento normal leve, é mediana a fortemente saussurítico ou
sericítico, em especial nos núcleos, os quais em fatias serradas se destacam pela marcada
colora@o rósea.

o microclínio pertítico, com geminação em grade, e o quartzo,ìcom extinçáo
ondulante, são mais límpidos. Em aþmas amostras, os cristais límpidos de quartzo apresentam
minúsculas inclusões aciculares não determinadas. Entre os minerais máficos, ,,a biotita está
parcial ou totalmente cloritizada; as estruturas sageníticas, por vezes reliquiares em clorita, são
muito comuns. Titanita isolada, parcialmente alterada em leucoxênio, é típica das variedades mais
grossas e porfiróides; nas amostras com granulações médias não aparece, mas, em contrapartida,
estas já apresentam muscovita límpida, cle aspecto mais tardio, como placas isoladas intersticiais



ou associadas à biotita ou ainda sobre cristais dos feldspatos. Epidoto, fluorita, carbonatos, pirita,

sericita e/ou muscovita são os outros minerais máficos tardios e/ou de alteraçáo.

As variedades róseas,. equigranulares, com granulações médias assemelham-se

petrograficamente a algumas das variêdades róseas que afloram nos plútons meridionais (item

v.4).

Fácies porfiríticas com matriz fina

Este grupo inclui aqui fácies porfiríticas com matriz fina ou fina a média (Tabeia

V.5). Sáo rochas cinzentas médias a claras, como no dique Jaguari, ou mais rosadas, como a

sudoeste da unidade (Figura fV.1, Anexo I).

São rochas relativamente homogêneas em amostras de mão ou em fatias de rocha.

Os megacristais são de feldspato potássico (idiomórfico a subidiomórfico, 0,5-2,5 crn),

ocasionalmente de quartzo globular, com dimensões mais reduzidas ( < 0,5 cm) e, mais raramente,

plagioclásio ( < 0,5 cm). Nas variedades que afloram a sudoeste, o feldspato potássico aparece com

freqüência manteado por plagioclásio (oligoclásio-albita). As modas obtidas apontam

composi$es granodioríticas a monzograníticas (Tabela V.6, Fþra V.18).

Ao microscópio, a mineralogia não difere muito da dos demais granitóides. O

feldspato potássico megacristalino é um microclínio pertítico, idiomórfico a subidiomórfico, muito

bem geminado em grade; os raros megacristais de plagioclásio (andesina-oligoclásio) são

idiomórficos, com zoneamento normal ou oscilatório. O quartzo megacristalino é globular a

irregular e apresenta extinção ondulante; em algumas variedades ocorre também sob a forha de

pequenas inclusões goticulares em feldspatos, sempre mais concentradas em suas bordas.

A matriz é xenomórfica a hipidiomórfica. O feldspato potássico apresenta

geminação em grade proeminente. Nas variedades do dique Jaguari e fácies associadas, o

plagioclásio (idiomórfico a subidiomórfico, com zoneamento normal) predomina amplamente

sobre o microclínio, essencialmente intersticial.

Como nas demais variedades, biotita subidiomórfica, com pleocroísmo em tons de

verde-acastanhado a castanho-ewerdeado, é o principal máfico. Ocorre cono pequenas palhetas

isoladas, repartidas regularmente entre os minerais félsicos. Titanita subidiomórfica, ao lado de

ilmenita (contendo finas lamelas hematíticas, como se fossem cardumes) e de magnetita lÍmpida,

idiomórficas, são os principais acessórios. Em algumas das variedades mais félsicas, muscovita já

aparece como:mineral mais tardio.

Allanita, mais rara, apatita e zircâo, estes últimos diminutos, completam a

associa@o mineralógica primária. Minerais tardios e de alteração deutérica são os mesmos

descritos para as demais rochas do Plúton Jaguari.



Os glomérulos m"áficos - irregularmente distribuídos nas áreas em que as

variedades do dique Jaguari se associam mais intimamente com rochas dioríticas - têm texturas

mais xenomórficas e são compostos essencialmente por biotita com plecroísmo similar, formando

agregados, plagioclásio (zonado), -ugn"iitu, ilmenita e titanita.

Fácies dioríticas e rochas associadas

Incluem desde rochas homogêneas de granulações finas a grossas, até variedades

muito heterogêneas (híbridas), de corpos irregulares, diques e enclaves diversos. Como antes

referido, sáo reconhecidas como híbridas as variedades portadoras de texturas e estruturas

indicativas de reações mais intensas com as rochas graníticas. Em todo este conjunto

predominam, petrograficamente, quartzo dioritos, quartzo monzodioritos e granodioritos (Tabela

V.6, Figura V.18).

Ao microscópio, os aspectos texturais mais gerais e a mineralogia são semelhantes

as descritas por Mach (1985) para as variedades que afloram junto ao Plúton Meridional;

contudo, as amostras de algumas das ocorrências do Plúton Jaguari apresentam características

cumuláticas mais marcantes.

A trama textural é dominada por plagioclásio ripiforme, idiomórfico, com

zoneamentos normal e oscilatório, por vezes complexo. Suas composições se situam no intervalo

da labradorita sódica (núcleos mais internos, por vezes corroídos) a oligoclásio. nas bordas.

Feldpato potássico com geminação em grade pobre e quartzo límpido são xenomórficos e

predominantemente intersticiais.

Alguns dos quartzo monzodioritos e granodioritos mais félsicos, de ocorrência

pouco mais restrita, apresentam típicas texturas ortocumuláticas. Nestes casos, plagioclásio,

hornblenda, biotita e os minerais acessórios, todos idiomórficos a subidiomórficos,'são as fases

cumuhu; feldspato potássico e quartzo são as fases íntercumulus (Fotomicrografia V.1).

Nas rochas híbridas, xenocristais de quartzo ocelar e feldspato potássico

aparecem tipicamente com mantos. Os mantos sobre os cristais de quartzo são formados por

hornblenda t biotita (variedades mais máficas) ou apenas biotita (termos mais félsicos). No caso

do feldspato potássico, os mantos são de plagioclásio e os contatos entre os feldspatos aparecem

sempre irregulares ou interpenetrados. Estas texturas são mais comuns nas variedades de

granulações finas a médias e estes xenocristais são geralmente megacristalinos, mas em algumas

amostras das rochas com granulações mais grossas também aparecem xenocrista,is de quartzo

similares, manteados por agregados de anfibólios. Nas variedades de granulações mais finas,

glomérulos máficos, submilimétricos a milimétricos, formados por hornblenda, minerais

acessórios e alguma biotita são comuns.

141



fÞ
5

P
I 9A É
c

Ê
) 

Þ
l

o. io ã F
Þ

F
òô

 
O

d
^ 

0¡
¿

ø
ru

 
E

iE
!

5 
Þ

p
.ú

 
vo

Þ
.

'o
. Þ Ø
a or
Y

a)
 

Þ
)

H
 

q9
.

P
 (F
ìã

N
 

À
).

 
r¡

tr
9.

Þ
',

rO
f-

Þ
E €,
 

È
r

.o
 

Þ
,Ø

ar
.5

É
ct

\
Þ

o
Ø

1 Þ
ñÌ

ôl
óP tr

iØ
Þ Ø

é
H

O ôÞ ä.
ø

.Þ
l3

F
l

À
)

oa ã Þ
\È

J - Hé hq ct
 

o,
O

.(
!

ø
oç

L
o rú É

. é
'lÞ Þ

t0
Þ

oa
Þ

0r
ã ô a

-g Pi tr
ø

ß
9

é (ì Þ Ø
2þ È

Ø
çØ 8r ^È

.
:ð ;. 

o,
i\i

 
Þ ø H

(-
,

\J Ê
) a Ø

P
 P

P
 P

P
P

P
Þ

{{
(¡

(¡
qq

O
Ô

c)
U

)O
JF

ts
JN

)t
J5

0\
oq

tJ
È

ttD
 

ct
 

c)
 

q

ts
I.J

H
H

P
l-J

À
O

\(
^ò

JO
\

\ô
 O

 c
¡\

 \
c'

 U
J 

c¡
\ 
t\)

n F a) À
) o. o T
,

o ôJ o oq H Þ 5 o. o H ß o o (t
(ì P É Þ 6 o¡ o (D

\
o. p À

)
oq H 0)

F
å$

þå
å 

5å
åF

H
ts

IJ
H

T
"J

'6
JÀ

U
-¡

À
F

P
co

f.J
br

b 
i¡-

e 
-o

,þ
 t

oì
' 

-æ
-o

o

"i"
3"

È
,¡

":
s,

ä

B
B

ts
H

Ë
c.

*
(^

À
èÀ

-J
Þ

te

F o H o Þ
. o. o. o E H q' o. (Þ A
)

0c
) Þ o Þ
. o c) o \J (Þ X o È o k É o. o (D

"ì
"3

"d
"iÊ

"i$
s*

,k

F
 

U
) 

È
'.)

æ
 (

^ 
tJ

 C
ô 

O
o 

O
J 

O
ìo

þþ
j-\

-o
\-

o'

tÞ
"Ì

lft
Ì"

.tf
fff

t
S

 ¡
 

;-
 þ

 ð
 c

>
 c

o 
a 

u)
 -

J 
o'

 o
r 
À

 c
o

è¡
,-

t-
¡P

(¡
ìJ

5Þ
) 

Þ
\€

)P
H

ts

"H
x"

n¿
"S

"5
S

"5
"H

'g

ts
H

 
Þ

O
\P

àH
 

F
-ô

"i;
þ'

ôb
 Á

-\
o

ùè
ùH

È
ûÊ

Ê
,È

Ê
S

Ê
-B

Ê
-t

¡\
\-

.o
 

-¡
-.

o-
o.

 o
o 

o 
c¡

\ 
r{

 s
 o

 À

P
P

\ô
.Þ

'\O
(^

À
ìJ

-¡
C

oC
ot

s
'À

-ì
.J

 t
o-

<
¡r

 þ
þ 

\-
o-

co
--

¡

óô
tJ

F
F

F
t)

þ-
co

-s
-t

¡þ
-s

-o
,

H
H

ut
st

s8
Ë

ts
F

IS
S

F
-E

S
-c

¡-
cp

-¡
¡ì

¿
¡-

oo
-c

o-
(¡

 
-à

 À
 *

J 
o 

o 
À

 À

Y ) o. il Þ Þ
l o o. o (! n Þ o. o o Þ
)r o o. o o 5 5' Þ o. -q H il gJ Ò ?

ô 
aÔ

o-
ì(

^ 
ts

o
q 

-\
ô 

q'
o.

"o
-À

-L
^ 

g 
-\

o:
È

o:
J 

:J
 l

l 
5 

Þ
 Þ

þ 
ir.

 o
. 

iL
 o

. 
o.

 o
.

"5
 "

H
"i 

"H
"\

 u
"F

 u
 "

i"ä
 "

ã'
H

 g
 "

R

hJ
P

I.J
O

F
ts

't^
-o

-u
ì-

qb
þ-

t¡
-s

\-
o

55
5Þ

53
Þ

äo
.o

.o
.o

.ô
.o

-

g 
u€

A
O

\O
J\

O
t'J

tJ
C

o
å 

ä 
-o

. 
á 

-À
 \"

t',
 b

.1
, 

þ 
-o

 -
ur

-u
 -

co

o t o

O
O

H
 

O
H

 
P

O
(t

ø
Ã

-lO
\Ø

C
o

E
"'.

=
o.

'o
.å

åt
åË

.ä
S

B
.å

q

ô o

O
 Ô

O
O

O
 

O
O

-t
¡-

o,
-o

.b
-t

¡-
t 

¡-
s

=
-ã

"å
"o

.e
åå

e"
o.

t

å 
e 

e 
Þ

. 
eE

-3
"3

Ë
 q

Ë
38

3

F
 

F
 

l'-
J 

P
 

U
) 

(}
J 

(¡
J

óô
lJ

ts
o\

(^
o'

F
tJ

C
oC

 
ts

C
oL

¡)

Ô
P

 
Õ

H
 

IJ
P

 
O

O
 

O
O

-o
\ 
þ 

"t
¡ 

-q
 b

-u
 

-o
'-o

.-
t¡

-t
o

äå
eÉ

.å
€-

3q
 c

 c
-3

ìJ
L,

c

Õ
O

 
P

F
 

F
O

 
O

O
O

O
-t

¡ 
ì¡

]-
 ì

, 
l,r

 -o
. 

-o
o 
\ 

\ 
-s

"-
 e

 Ë
' "

- 
å 

"-
 å

 ã
" 
ä 

q 
ã'

 Þ
- 

B
" 

=
-

ts
ts

 
F

O
N

O
H

ñ)
-t

hJ
¡\

G
)l.

)-
J\

ou
)a

Þ
C

o\
O

(^
(¡

iã
F

C
oO

\o

e 
eÕ

O
O

O
Õ

O
H

O
A

 o
. 
i].

 ¡
a 

þ-
-e

-P
 s

 ro
 i:

: 
o.

 o
. 

Õ
 (

^

bæ
æ

ro
ôc

oP
(^

\o
u)

u)
èÀ

o
ã 

io
ã.

,o
'b

oî
"1

¡'æ
-e

 
-r

¡ì
o 

"o
\ 

-s

f) o Þ ñ Þ



,1
5 ô

q/
 

ø
lñ sä 5ê

l
L. o. o Ø

 
-t

d
lJ

 
P

(D
',

i 
F

F
d 

T
P

ä-
 

eo
o Õ I'o

F
¡

3f
Þ

¡Þ
ôj

 
qì

. 
È

!
â'

ot
ã

o9
l<

Þ
dB

'Þ
ôX

'¿
1

H
v Ë
! 

o\
h'

ô 9o
.å

.
ô.

!:' oH
tt

of
lÞ

5'
À

Þ
o 6

'd
 

È
t

Ë
.ê

!J
. 

ñ 
to

E
lâ

g]
.E

çt
 

É
o d !(
¡ ã l0 z

P
Ô

L* iJ
o

v6 S
o.

O
e

É
\ + o Þ

F
l 

(<
ts

lð F
É

Ë
.8

ü1
"

(! a x

Þ
B

Þ
È

,.9 sd
ñ (') tÉ lâ

?o È
È

r
C

å Ø
ú

oã :o i-'
l. 

ì0
U

!ø
l0 lâ ø

.r
I

'O
 

¡o

ts
P

e,
i

ãr
 tÌ

 ÌÌ
tä

ät
 È

u 
tä

'ä
t 
ti 

tt
x5

ü3
83

R
H

U
B

 S
88

88
N

id
A

Ë
(/

iO
.O

.O
Ô

(¡
dÞ

 
C

t 
Þ

 
D

ù 
Þ

 
lD

 o
Þ

e?
[

(]
J 
(,

 u
J 

(r
 (¡

) 
À

 À
 (+

) 
uJ

 c
D

 U
J 

À
 o

) 
(}

) 
o)

 (
/J

 u
J 

oJ
 u

) 
O

)
-o

. 
-\

o 
-c

o.
-\

o 
J¡

,0
\ 

J.
J 

9o
 jJ

 J
^ 

Jo
 .f

 J
¡ 
I 

S
D

 y
ì 

Jj
 J

^ 
lo

 è
-O

o-
O

-O
o 

U
J 

(}
)-

O
 O

 è
 

Õ
 \

O
 t

'J
 -

l 
t..

) 
(¡

J 
O

o 
\O

 À
'O

\ 
C

o 
(^

ts
ss

ss
\s

38
3t

s8
ts

ts
88

$S
88

-b
-ô

-\
ô 

À
 

{ 
O

 ¡
9 

tJ
 ô

 
À

 (
^t

s 
O

 t
J 

5 
O

 O
 O

 À
 -

¡

F
 H

 -
\-

H
 -

H
-B

 -
H

 H
 S

-H
 -

uS
 S

S
 S

Ë
 S

 Ë
 -

$-
B

-o
\þ

to
-.

o-
o-

co
-o

\-
¡o

-À
-o

io
-s

-+
-o

.-
o-

p-
s-

t¡

S
 

P
P

T
P

F
S

r 
ä$

ãF
ä'

$
Þ

.A
'F

G
E

*.
ã 

s 
E

a
=

ff 
g 

9r
ä(

!
o"

g
Ø

1 (þ
H

U
)A

,
ôP

o\
æ

1'
 

le
 c

o 
oo

 
E

h
ôõ oÒ

o
3o

.
oc

t 
?,

H A
) !l I Þ
 

À
 ¡

.)
 

C
¡.

)
!a

 
P

\¡
 

O
H

L-
oþ

q o Þ
) Þ r 

6H
 

U
!t 

co
 \o

 
(^

l{ s o. (l o c) +
 

N
Jq

)
!9

 
00

-¡
 

À
* 

'o
rì

rJ
 

ì/,
00

'jÈ
Þ

 Þ
 Þ

-o
,Þ

 Þ
 Þ

J¡
êÞ

-r
.r

Þ
 Þ

 Þ
.È

Þ
 Þ

J¡
F

fJ
 O

 O
. 

O
. 
5 

O
. 

O
. 

O
. 
o\

 o
\ 

o.
 U

J 
o.

 O
. 

O
. 

(¡
) 

O
 O

 c
ot

s

!l 
Þ

 Þ
 Þ

 
Þ

 :
j 

!l 
Þ

 
Þ

 Þ
 Þ

 Þ
 Þ

Þ
 

5 
Þ

 Þ
 Þ

 Þ
 Þ

o.
 o

. 
o.

 o
. 

o.
 o

. 
o.

 o
. 
À

 o
. 

o.
 o

. 
o.

 o
. 

o.
 o

. 
o.

 o
. 

o.
 o

.

>
>

Þ
tll {-
l(^

{P
\o

F
o\

Ô
0ù

 d
Þ o

èU
JA

P
i-¡

.r
(/

rO
P

-o
5 

5 
5.

oÞ
 Þ

 5
99

p 
p 

Þ
 Þ

 Þ
9Þ

 
59

9
-t

.J
 O

. 
O

- 
O

. 
O

. 
Õ

. 
O

. 
O

. 
N

 t
! 

O
. 

O
. 

O
. 

O
. 

O
. 
À

 O
- 

O
' À

 (
^

ll o. I Þ Þ
¡ o o. o o ô À
) o. o Þ
¡ o o. o o 5 :J Þ o. o rt t 0j Ò ?

-(
>

5 
5 

59
ìJ

 
p:

9-
o:

9:
¡ 

p 
p9

:r
 

Þ
P

P
(¿

) 
o-

 o
. 

o.
 t!

 o
. 

o.
 o

. 
tJ

 (
))

 o
. 

t9
 0

. 
o.

 o
. 

t9
 0

. 
o.

 f
J 

ur

l.J
 l

.J
 t

.)
{\

O
F

J
o.

È
ts

55
55

55
55

55
5-

5J
Ë

55
55

5
iL

 o
. 

o.
 o

- 
o.

 o
. 

o.
 o

. 
o 

ô.
 o

. 
H

 o
. 

o.
 o

. 
o-

 o
. 

o.
 o

. 
ô-

o o / s :r
r ô o

¡,
) 
(,

 o
J

Ò
oÕ

À
þ-

o-
oo

,o
J 

j 
¡3

-o
Þ

 Þ
 5

9-
o¡

P
Þ

 
Þ

 Þ
_ô

¡ 
¡9

9
l,J

 ô
. 

O
. 

O
. 
(^

 O
. 
ô.

 ô
- 

co
 (

¡ 
O

. 
U

) 
O

. 
O

. 
O

, 
.È

 O
. 

O
. 
À

 c
o

Þ o.

Þ
 Þ

J-
o.

 o
. 

\o

Þ
Þ

o.
 o

.

9Þ
 

Þ
 Þ

9Þ
 

Þ
 Þ

.9
P

p.
P

p 
¡ 

=
9p

 
=

99
o.

 O
- 

O
. 

O
. 
A

 
O

. 
O

. 
O

. 
9r

N
J 

O
. 

À
 O

. 
O

. 
O

. 
[.J

 O
. 

O
- 

o\
 o

\

o.

o.
oo

.

o.
 o

.

(¡
 o

\ 
o\

 o
\ 

æ
 (

^ 
a 

a 
{ 

(¡
 À

 (^
) 

@
 -

l 
-]

 (
¡ 

Ø
 o

\ 
{j 

o\
{ 

{ 
P

 (
^ 

H
 O

 Õ
 À

 U
J 

C
o 

\O
 t

'J
 \O

P
 .

J 
(^

 O
\ 
a 

À
 @

ä 
ä1

,¡

H
A

t-
J 

o

ì])

o.
 o

. 
o.

o.
 o

.

F
O

J
O

\O
\

ô.
o.

H

o,
o.

À

È
JO

O
À

O
JÀ

(,
JÀ -À
ì,

Þ
 Þ

P
a)

, 
ô,

 À

5U
)U

J
ìr

-s
-o

o Ë
'

Þ



Amosrra Feldspato
AlcaLino

VII Granitóides porfiríticos com matriz fina ocidentais

A-591 32,4
Aón 31,0
A{59a 34,5
A-668 34,7
A-669 ?Å,8
A472a 35,3
A473 30,7
A-693 ?5,3

TAßELA V.6 (cont). Dados modais para granitóides do Pll¡ton Jaguari e rochas diorfticas e hfbridas associsdasl

plagioclásio Quartzo Biotita A¡-fibóüo Titanita Allanita Muscovita Opacos

-b

VIII Granitóides porfiríticos com marriz fina do dique Jaguari e rochas associadas

A-?Ã5 B,t
A-790 ?3,4
A-811 26,2
A-1043 27,7
A-LM'I 33,0
A-1069 ?ß,5
A-1069a 22,6

35,6
32,2
J1,J
33,0
JJ,J
5¿+, I
36,7
38,1

n,6
30,0
n,5
?ß,6
31,5
?4,9
?Á,7
2.4 ,,

D(. Outros granitóides

Diques anelares intrusivos no Plúton A¡eia Branc¿

A-981a 43,0 29,0 8,4

Microgranitos de diques e enclaves

42,3
39,9
40,5
38,9
34,0
36,0
37,5

Àa*¡L
5,0
2,0
3,1
5,8
3,8
5,3
3,8

A-563b ?Å,4 38,6 ry,g'Ã-1012 !!',9 56,7 20,5

?Á,2
?5,1
?3,7
É,4
u,9
29,9
33,0

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

(1): nd = não detectado ou ttão determinado; tr = tragos.

1a

9,9
7,4
6,5
6,7
4,8
5,6

0,1
0,6
nd
nd
nd
nd
0,2
nd

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

0,2
0,3
nd
nd
nd
0,2
0,2
nd

0,5
0,6
0,2
0,5
nd
0,1
nd

nd
nd
tr
tr
tf
tr

nd
0,4

3,0

Outros

0,5
0,4
0,5
0,3
0,2
0,7
0,5
0,i

0,1
0,2
0,2
0,1
012
0,1
0,2

6,6
8,9

nd

Máñcos

nd
nd
0,2
nd
tÍ

nd
nd

0,3
0,5

^')0,3
0,5
0,4
0,2
0,1

nd
nd

nd

5?
6,8
)'7
3,7
6,5
5,1
6,4
4,4

0,2
0,4
0,3
0,3
0,5
0,3
0,5

nd
012

nd

0,4
0,5
0,8
0,6
0,'l
03
0,3

0r2
0,2

0,8

8,4
11,6

916
8,0
8,1
5,6
6,6

0,4
nd

0,4

0,2
0,6

0,4

0,4
1,0

4,6

7,8
11,9
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Rochas dioríticas, granodioríticas e híbridas associadas (também tipos cumuláticos), que afloram no domínio do Plúton Jaguari, à di¡eita'



Os minerais máficos compreendem hornblenda (com cores em tons de amarelo-

esverdeado a verde-oliva) e uma biotita castanho-ewerdeada, ambas idiomórficas a

subidiomórficas.

Nas fácies de granula(ões mais grossas, a hornblenda aparece ora em cristais

isolados, idiomórficos, algumas vezes com núcleos incolores de actinolita, de outras homogênea,

ora em agtegados cristalinos irregulares, freqüentemente intersticiais, formados por elevado

número de gráos e intercrescimentos com actinolita, quartzo e fases opacas (em especial

magnetita). Sobrecrescimentos de biotita são ocasionais. Nas rochas com granulações mais finas,

além de constituir os glomérulos máficos acima referidos, a hornblenda também aparece como

cristais idiomórficos isolados, muitos dos quais apresentam núcleos actinolíticos, incolores ou com

cores ewerdeadas muito piálidas. É importante salientar que não foram encontradas actinolitas

claramente como bordas em cristais de hornblenda.

A biotita é bem desenvolvida, com hábito placóide a ripiforme nas variedades

grossas, ou como pequenas palhetas mais regularmente espalhadas nos termos finos.

Titanita, idiomórfica, é mineral acessório típico e, em geral, é mais abundante nas

variedades mais grossas. Apatita (zonada), opacos (essencialmente magnetita límpida ou oxidada)

e ztrcã.o, raro e diminuto, são os outros minerais primários.

Microgranitos e pórfiros

Os microgranitos que afloram no Plúton Jaguari são modal e texturalmente

parecidos aos encontrados nas unidades meridionais (Vlach, 1985; ver também item V.4). São

igualmente reconhecidas variedades de texturas equigranulares pouco hipidiomórficas ou

xenomórficas, com freqùência aplíticas, e fácies porfiríticas, com cristais mais desenvolvidos de

quartzo e feldspatos em matriz similar à dos tipos equigranulares. Os pórfiros que aparecem em

diques maiores são descritos no item V.5.

V.4. As Unidades Meridionais

Os Plútons Meridional e Oriental são as principais unidades meridionais; o

primeiro, com maior expressão, é o mais típico. Para sudeste, aflora o pequeno e isolado Phlton

Itatiba. À estas unidades se agregam os leucomonzogranitos peraluminosos e as variedades

leucocráticas híbridas das Ocorrências Meridionais (LÀrftt). Corpos isolados de quartzo (monzo)

dioritos afloram com maior freqùência nas regiões sudeste e leste, junto aos contatos do Plúton

Meridional com as rochas encaixantes (Tabela V.7, Figura rv.1).
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Tabela V.l Características geraìs das fácies e associaçoes de fácies d¿s unidades meridionais (plÚtons lIeridjonal,0riental, ltatiba e 0corrências

meridionais; abreviações e outras informações na Tabeìa lV,1 e em Vlach, 1985),

Fácies/Assocjação (có- Cìassificação ItJGS' I¡,

digos de mapeamento e cor a minerais ¡táfjcos

quimismo) :,
I{icrogranitos e pórfi- l{onzogranìtos róseos, U

ros (d, p, mGll,1,7) <5 (ibìrmu,+fì,lpi,trnt
!il; rara gr jntersti-
cial, Bi cìoritizada,

Fácìes róseas equi- (Bi) llonzogranìtos ró-

granulares de granrl- se0s a esbranquiç¿dos,

ìações finas e médias 7<lt<z 8i (tmu,+mt,+il,

(Rlh, R, Rfi, R, ilh, tPi,lap,tall,!tì,!fl' !
2,3,5,6) mo); bi cloritizada nas

fácies mais félsicas.

Fácies manchadas e Biotita llon¿ogranitos

híbrìdas assocìadas (2) róseos e róseo-acin-

zent ados, 8<U<5 I i
( +tnt, + j l, lap, tmu,!al,
rt ì ) ,

tácìes róseas equi/ine- (Bìo) ilon¿o- e sieno-

quigranulares de granu- granitos róseos. 6<U<3

lações grossas a muìto Bio(+ti,+tttt,+il,!pi'i
grossas 0u porfjróides alì,tmu,+ap); Bio cìo-

(3,4) rìti¿ada nos termos

mais félsicos,

Co

características estruturais e texturaìs gerais Outr¿s caracterlsticas, suscetibiìidades

, t19néticas, k (10¡emu)

Estruturas maciças; cavjdades miaroìíticas e mìcr0pegtrta- Formam o núcleo da ocorrência de Vaìinhos

títos locais (ocorrência satéìjte de Vaìinhos), Texturas (dors corpos intruslvos ) e pequenos corpos

equrgranuìares a porfiríticas (qz globuìar, fk, pl), hj- jsolados, aìongados ll-S, ou irregulares co-

pì¿iómOrticas a renomórfìcas com granulações finas; in- locados eñ rn0n¿0granitos róseos nos pìútons

iercrescimentos granofírìcos; mu, fì (gr) interstjciais, t{eridional,0riental e Itatiba k < 0'25'

Estruturas maciças a pouc0 orjentadas (S/pré-Ct em conta- Vários corpos intrusivos na parte centraì,

tos); enclaves microgranuìares digeridos nas fácìes bran- nas z0nas marginaìs a Sl{ e ilE e c0rp0s

ca e¡¡ LIlh; xenóì itos angulosos nos contatos externos; ntenores ìrreguìares no Pll; anel'externo da

pequen0s pegmatìtos/aplitos nas fácies m¿is féìsicas. ocorrência de Vaijnhos, Predomjnam no P0 e

iriturrr equlgranulares hipìdiomórficas (tìpos médìos) I n0 PI, Invadem as fácies mais grossas. di-

xenomórfìcas itipos finas) com qz globular grande. '¿ers0s c0rp0s satélites, k < 0,70'

Estruturas maciças ou co¡1 orientação S/pré-Ct ìncipiente. 0correm apenas n0 PM, na parte SE e E, como

Raros enclaves mlcrogranuìares; gìomérulos máficos mms a corp0s irregulares intrusivos. Contatos

c|lls (bi+mttìì+pl) eln fácies híbridas. Texturas hjpi- intrusivos colll fácies majs máficas

¿iomóificas a xenomórficas em granulações médias e finas marginaìs e róseas gr0ssas a muito gr0ssas'

(híbridas), Bi como palhetas o|J e|ll pequenas placas isola- 0,5 < k < 1'0

das regularmente distribuídas,

Estruturas maciças 0u S/pré-Ct incipjente; schlierens Um ou dois corpos intrusivos, 0correm

félsjcos/máficosi ruros encìaves microgranulares e di- apenas etn PM, const ruindo a est rutura

ques dioríticos/hí¡ridos sinpìut0njcos; enclaves cumuìá- aneìar principal e lente orientada l{-S

iicos claros (pi+bj+op); enclaves micáceos em fácjes por- (porfiróides) ern seu núcleo' Contatos com

firóìde; raros pegmatiios/aplitos. Texturas hipidiomór- variedades marginaìs mals máficas não

fjcas pärfiróioes itr), rìborgítjc¿s locais, fk zonado observ¿dos, suscetibilìdades moderadas,

(anéis e inclusões orientadas de pì); q¿ globular ou em entre 1,1 e A,[ enu'

lltassas, grande, Bi e¡t placas isoladas ou eln grupos/

cordões, com acessórìos e pì, nos termos mais máfjcos,



F á c ie s eq u i-/ in eq u ig r a-

nu I ares de granu I ações

médi ¿s a grossas
(marginais, Fm, f )

Fdcies de ìeucomonzo-

granìtos cin¿entos de

granuìaçoes finas a

médias (Lm, 1,2),

Biotita Quartzo nlon¿o-

nitos e monzogranitos

rosados a róseo-acin-
¿entados, l1<lJ<s 8i
(+al,+t j,+mt,+i l,+ap),

(o

Fác i es mosqueadas de

granuìaçoes finas a

médias (Lm, 3)

( Biot ita) monzogranitos

cin¿entos claros, 8<U<

3 8i+mu (tgr,iap),

Estruturas S/pré-Ct incipientes a marcadas ; schlierens
máfìcos; bandamento schl ieren marginal; enclaves mjcáceos

alongados; xenólìtos anguìosos/sub¿ngulosos pouco trans-
formados, Iextura hipidiomórfica, tendência porfiróide
( fk), Pl zonado normal/osci ìatório; fk ¿onado, com anéis

e incìusões orientados de pl; q¿ interst icial nas fácies
mais máficas a mais gìobular nos termos mals félsicos,
Bìo em pìacas ¿grupadas e cordões com acessórios, e pì,

llomófonos ou S/pré-Ct inclpiente; uma fácies com glomé-

rulos máficos (bi+mu+gr) anelados Þ0r qz+fk+pl, Texturas

equigranuìares xenomórficas fin¿s a médias; fk com gemi-

nação em grade exuberante; incìusões got ìcuìares de qz em

pl e fk, Bi em pequeninas paìhetas repartidas regularmen-

te; mu'primária'em placas isoladas bem distribuÍdas ou

em agregados intersticiais; gr isolada ou com bi e mu,

llomófonos ou com S/pré-Ct local; encìaves microgranulares

escur0s arredondados/ìrreguìares, dispersos 0u etlt peqtle-

tl0s enxatnes; diques diorítjcos disruptos, Gìomérulos má-

ficos (bì+pì+op) mms a cms, regularmente distribuídos são

típìcos, Texturas equigi'anulares xenomórficas dominantes

; gotas de q¿ em fk e pl, Xenocrjstajs de qz, fk e pì,

Estruturas maciças; pequen0s gloméruìos máfìcos (bi+hb),

Texturas hipidiomórficas dominadas por pì ripiforme, Bi

em pìacas ou ripiforme, muito desenvolvìda, isolada ou

agrupada com hb e acessórjos, llb isolada homogênea ou com

núcleos actìnolíticos e restos corroídos de cpx, Q¿ e fk
instersticiais,

Estruturas maciças 0u c0ln S/pré-Ct bem marcada (uma

fácies'traquítica"); pequen0s enclaves mìcrogranulares

escur0s; gìomérulos máfjcos ctns a tnllls (bit); xenocristais
de fk, pl e q¿ (qz com mantos de hb ou bi) comuns em LlJh,

Texturas hjpjdiomórficas, dominadas p0r pl;, q¿ e fk

intersticiais.

0¿o (mon¿o) dioritos de

g ranu ì ações méd i as a

grossas (Qzd, -¡

Eiot ita monzogranitos e

granodiorìtos cinzen-

tos. 14<t,l<7 Bi (+mti

iì,ipì,tti,tal,+ap),

Qzo (mon¿o) diorjtos de

granulaçoes finas a

médias (0zd)

Biotita
quart¿o

quart¿o

8i I hb

ap, i il)

+ hornbìenda

dioritos e

monzodiorìtos.
(+ti, + mt, +

; 35 < lJ < 25,

l,lo PM um ou dois corpos ìntrusivos; c0ns-

tituem fácies margjnais a ll, E e SE, co¡l

formas ìrregulares, l.lo P0 ocorrência prin-
cjpal a Sll, pequenas ocorrêncìas na parte

central e a l\lE, junto aos contatos exter-
nos, lião afìoram no PI,0,8 ( k < 1,2,

Como as variedades de

granuì¿ções médias a

g r0ssas.

Principais ocorrências a E/l{E, rnternas ao

Pl'|, são cortadas por fácies róse¿s deste

n0s contatos ìntrusivos, Corpos ìenticu-
lares irregulares, H-S, |.{llE, Ocorrêncja
jsolada a Sll do P0. Uma ocorrência pontual

no Pi, k muito baixa, ìnferiores. a 0,10

0corrências ìrreguìares, associadas a0s

ìeucomonzogranitos cìnzentos que afloram no

PM, Cortadas por várias fácies róseas nos

contatos intrusìv0s co¡n o PI,l, Valores de k

moderados a altos, entre 0,5 e 1,5,

Pequenos corpos ìent iculares a ìrregulares,
distribuídos preferencialmente a SE do Pt{;

no P0 e PI não afìoram, Reìações de contato

não verificadas; ¿0nas de contatos cont

fácies híbridas diversas, 1,5 < k ( 2,5,

Pequenos corpos i rreguìares e dìques, Con-

tatos com granitóìdes do PM e dioritóides
com texturas mais grossas obscuros; fácies
híbridas eln ¿onas de contato, em particuìar
nas L[,{h, Eenclaves varados transformados,
k entre 3,0 e 1,5,



No Plúton Meridional, as fácies petrográficas incluem tipos inequigranulares com

certa tendência porfirítica ou até porfiróide, mas predominam ampla¡nente rochas

equiganulares; nas outras unidades. meridionais, a par das rochas de dique, afloram somente

fácies equigranulares.

Os plútons Meridional e Oriental e as Ocorrências a eles associadas foram

estudados com detalhe por Mach (1985). Dados geoiógicos e petrogáficos gerais relativos ao

Ptúton Itatiba são apresentados por Wernick (1972) e por Batista et aL (1986). Uma síntese das

principais informaçóes e alguns dados adicionais para o Plúton Itatiba são apresentados a seguir.

Por conveniência, as fácies e associações de fácies mapeadas por Mach (1985) foram reunidas em

grupos mais abrangentes e simples (Tabela V.7).

' Todos estes plútons sáo multintrusivos, o Meridional apresentando uma evolução

bem mais complexa, em que se evidencia melhor a colocação intermitente de distintos corpos

magmáticos; as demais unidades são mais simples, formadas por número reduzido de corpos

intrusivos. Todas elas são discordantes ot localmente concordantes com a foliação regional

principal.

V.4.1. O Plúton Meridional

,, ,.4 segunda unidade em área de e4posição do magmatismo Morungaba (25Vo), este

plúton é a estrutura mais importante formada por fácies predominantemente equigranulares.

Corresponde aos granitos equigranulares róseos e a dnis feldspatos, conforme mapeados por

Wernick (1,972) e as fácies e associações de fácies da Suíte Rósea de Vlach (1985).

Relações estruturais e estratigr:âfîcas

Em planta, esta unidade apresenta forma mais ou menos retangular, alongada N-S,

delimitada por.contatos tectônicos a oeste e principalmente intrusivos ao sul, leste e norte (Figura

fV.1, Anexo I). Na sua porção nordeste afloram várias ocorrências irregulares de

leucomonzogranitos e monzogranitos e granodioritos hfüridos (LMh), que serão discutidos em

ítem posterior.

,'.",'Os,contatos"ocidentais, orientados N-S, são tectônicos, definidos pela Zona de

Cisalhamento Campinas-Pedreira, através de um componente sinistral. Nestes contatos aflora

uma espessa faixa formada por rochas cataclásticas e miloníticas, igualmente desenvolvidas sobre

os granitóides e as suas encaixantes. Ao lado de outras zonas de falhas e fraturas subparalelas,
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que cortam o plúton, este componente corresponde ao mesmo sistema N-S que afeta o Plúton

Jaguari, ao norte. É ao longo destas direçóes que se colocam os principais diques. Para sul do

Plúton Meridional, desenvolve-se um sistema subsidiário NNW, também aproveitado para a

colocação cle rochas de dique (Figura IV.1, Anexo I).

Os contatos intrusivos são irregulares em detalhe. Nas margens leste e norte

afloram, amiúde, restos de encaixantes gnáissicas, prováveis restos de teto ou septos, e diversos

corpos satélites pequenos. Para sul, os contatos são mais regulares e tipicamente interdigitados,

os corpos graníticos projetando-se como lobos em direção sudeste. Esta também é a orientação

da ocorrência satélite lenticular de Valinhos, a mais importante associada ao plúton.

Nas zonas de contatos intrusivos, localmente afloram fácies marginais xenolíticas

com espessuras muito variáveis (métricas a decamétricas), descontínuas. Os xenólitos são de orto-

e paragnaisses, quartzitos, anäbolitos e gonditos e apresentam dimensões centimétricas a

métricas e formas angulosas a subarredondadas; ocasionalmente evidenciam alguma reação com

os magmas invasores. A abundância e a distribuição destes xenólitos em algumas áreas

(Fotografia V.13) e as freqüentes estruturas marginais agmáticas e estromáticas - geradas pela

injeção de magmas graníticos mais diferenciados em fraturas das rochas encaixantes - sugerem

que pelo menos uma parte da história de migra@o e coloca$o dos magmas desta unidade está

relacionada com mecanismos de ruptura, colapso e captura de fragmentos das encaixantes.

Nos poucos locais com zonas de contato expostas, nota-se que elas têm mergulhos

moderados a altos; além dos xenólitos, de quando em quando aparecem bordas quartzo

feldspáticas, com espessuras milimétricas a centimétricas, hololeucocráticas e com granulações

mais finas que as dos granitóides normais, devidas, provavelmente, ao resfriarrr*entor,mais brusco.

Menos freqüentes são certas estratificações de tipo schlieren, formadas por bandas biotíticas,

submilimétricas, intercaladas com bandas graníticas mais espessas, hololeucocráticas a

leucocráticas. O conjunto tem espessuras decimétricas e acompanha parcialmente os contatos.

As fácies e associações de fácies petrográficas e os respectivos corpos estão

repartidos segundo um padrão zonado irregular, em parte oscilatório, com arranjo concêntrico

melhor definido nas porções centro-ocidentais do plúton (Fþras fV.1 e V.19).

Na margem oriental e, em parte, setentrionaf biotita quartzo monzonitos e

monzogranitos leucocráticos equigranulares de granulações médias a média-grossas e biotita

monzogranitos róseos equigranulares de.granula@o média afloram como corpos.descontínuos

irregulares ou alongados nordeste. Para o interior da unidade, a estrutura concêntrica típica é

ressaltada por um núcleo interno formado por um corpo alongado norte.sul de biotita

monzogranitos leucocráticos a hololeucocráticos, inequigranulares a porfüíticos com granulações

grossas a muito grossas. Este é separado por contatos em geral tectônicos, de um.núcleo externo,

subcircular irregular, constituído por (biotita) monzogranitos róseos, (holo) leucocráticos,

equigranulares com granulações médias. Biotita monzogranitos e sienogranitos, hololeucocráticos,

inequigranulares, com granulaçoes grossas a muito grossas, formam a estrutura anelar principal,
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Fotomicrografia V.1. Todura ortocumulática em um quarøo monzodiorito associado ao

Plúton Jaguari. O plagioclásio (com geminação da Lei da Albita ausente ou aPenas

incipiente) e os minerais máficos (hornblenda" biotit4 oPacos e titanita), idiomórficos,

são as fases cwnultlticas. Quaruo e feldspato potássico, mais claros na Foto' são

intercurnulus, Amost¡a A-554c. Ver tørto.

."s't'%

Fotografia V,13. Enxame de xenólitos ortognáissicos em fácies marginal, de um dos

co{pos satélites do Plúton Meridional nas imediações do contato leste, ao longo da

Rodovia D. Pedro I (proximidades do afloramento E-9, atualmente desruído).
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contínua a oeste, mas interrompida a leste; esta estrutura separa os granitóides róseos centrais

dos (biotita) monzogranitos róseos que afloram em corpos marginais a sudoeste e noroeste (ver

também Figura V.19).

A ocorrência de Valinhcis também é, zonada, com um corpo lenticular principal de

microgranitos róseos parcialmente margeado por (biotita) monzogranitos equigranulares róseos

de granulações médias. Microgranitos róseos aparecem também em pequenos corpos alongados,

embutidos nas fácies róseas médias da parte central.

Pequenos veios e bolsões aplíticos e pegmatíticos de mineralogia simples, com

estruturas simples ou zonadas, sáo encontradiços na maioria das rochas mais féisicas. As

variedades de microgranitos podem apresentar cavidades miarolíticas.

As fácies róseas de granulação média e os vários microgranitos são rochas

homófonas, com estruturas planares incipientes em zonas próximas aos contatos intrusivos. Os

tipos leucocráticos marginais e os do núcleo interno têm, por sua vez, estruturas planares pré-

cristalização total bem marcadas, mas cujas trajetórias não foram determinadas. Nas variedades

róseas grossas do anel principal as estruturaspré-cristaliznção total,somente detectadas em escala

de afloramento e as vezes marcadas por cintas brancas, mais ricas em plagioclásio, acompanham

os contatos externos do corpo (Figura fV.1, Anexo I). Nestas mesmas rochas são encontrados

pequenos enclaves microgranulares claros, compostos por plagioclásio, biotita e minerais

acessórios, com texturas tipicamente cumuláticas.

As relações de contatos entre as rochas mapeadas (cl. Vlach, 1985) mostram que,

a par de recorrências especÍficas e localizadas, o padrão evolutivo geral do Plúton Meridional é

dado por umaseqüêncía máfico -> félsica. Assim, os granitóides mais antigos são as variedades

marginais leucocráticas da margem leste e possivelmente do núcleo interno da estrutura. Seguem

as fácies róseas inequigranulares da estrutura anelar, as fácies róseas equigranulares centrais e

periféricas e os microgranitos róseos.

Os dioritóides de granulações médias a grossas formam corpos pequenos,

irregulares a lenticulares. Afloram ao norte, leste e, em especial, a sudeste desta unidade (Figura

IV.1, Anexo I). Nestas ocorrências predominam rochas com estruturas homófonas ou com

orientação incipiente e texturas equigranulares; algumas variedades se destacam pelo aspecto

apinítico (e.g., Pitcher & Berger, 1972), dado por cristais rþiformes de biotita, bem desenvolvidos

(centimétricos) e caoticamente espalhados. O posicionamento relativo destas rochas com os

granitóides é pouco claro e não foram observadas relações outras que as apontadas por Mach

(1985), sugestivas de contemporaneidade com os granitóides leucocráticos mais antigos.

As variedades microdioríticas aparecem como enclaves microgranulares mais ou

menos transformados e pequenos diques disruptos encontrados, ora em granitóides leucocráticos,

ora nas variedades hololeucocráticas de granulações mais grossas. Alguns enclaves duplos (Figura

V.20) são argumentos comprobatórios da contemporaneidade com os granitóides hospedeiros.

Ambas estas variedades são semelhantes com aquelas que afloram nas áreas

centro-ocidentais do Plúton Jaguari.
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Figura V.19. Perfil esquemático do Plúton Meridional na direSo W-E. Discussão no toúo.

c

Figura V.20. Esquemas de relaçôes entre variedades róseas com granulação muito gtossa e enclaves de biotita
microdioríticos transformados no afloramento A9-L4 e proximidades. A (detalhe em B): contatos mútuos lobados

evidenciando maior viscosidade original do magrna granítico; gotas de material granítico (originalmente gotas de magmas),

em parte coalescentes, capturadas pelo microdiorito. C e D: detalhes do zoneamento mineral destasgofas, com quaruo no

núcleo e feldspatos nas bordas. Tracejados indicam orientação de plaquetas de biotita no diorito.
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Descrições petrográficas e modas

Descrições mais extensäs das diversas fácies mapeadas no Plúton Meridional são

encontradas em Vlach (1985). Algumas caracterÍsticas gerais são lembradas a seguir.

Do ponto de vista modal, (biotita) monzogranitos, com proporções similares de

quartzo e feldspatos potássico e cálcio-sódico, são as rochas predominantes nesta unidade

(Tabela V.8, Figura V.21; 'Werntck, 1972 e Vlach, 19S5). Os microgranitos, as fácies róseas de

granulação média, grande parte dos granitóides róseos de granulações grossas e um parcela dos

granitóides leucocráticos marginais e dos que afloram no núcleo interno do plúton são

monzogranitos. Parte menor das fácies leucocráticas marginais e das variedades róseas grossas a

muito grossas e porfiríticas são quartzo monzonitos. Modas sienograníticas foram encontradas

apenas nas fácies róseas grossas da estrutura anelar.

As texturas variam desde porfiróides a tr-ipidiomórficas inequigranulares ou

equigranulares ou ainda porfiríticas em alguns dos microgranitos, nos quais são relativamente
comuns os intercrescimentos granofíricos. As texturas decorrentes de reequilíbrios tardi- e pós-

magmáticos são sempre mais abundantes nas fácies hololeucocráticas de granulações mais
grossas.

As rochas dioríticas (Tabela V.8, Fþra V.21) são biotita + hornblenda dioritos,
quartzo dioritos e quartzo monzo dioritos, estes últimos mais comuns nas variedades médias a
grossas. Granodioritos e monzogranitos hfüridos são ocasionais. As texturas são hipidiomórficas
equigranulares, sempre dominadas por plagioclásio tabular. IJma variedade com granula@o mais

fina apresenta típica textura traquítica. As fácies de granulação mais grossa mostram efeitos

diversos de fenômenos tardi- e pós-magmáticos.

As paragêneses minerais máficas observadas incluem, além da biotita, os minerais
acessórios allanita, titanita, magnetita, ilmenita, apatita e ztrcão (Tabela V.7). A ilmenita sempre

tem lamelas de hematita; a magnetita é límpida ou oxidada (nos dioritóides). A titanita e a

allanita são acessórios mais típicos dos termos mais máficos e de granulação mais grossa a
porfirítica; a primeira falta em algumas das das fácies marginais mais máficas. Nos dioritóides, a

titanita é de cristaìização mais tardia; a allanita é incomum. Muscovita, intersticial e tardia, é

mineral freqüente nas fácies mais diferenciadas, equigranulares e micrograníticas, algumas das

quais apresentam pequenas monazitas. Granada, intersticial, foi vista em apenas uma lâmina de

um microgranito.
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V.4.2. O Plúton Oriental

À esta uniclade corresþondem as fácies equigranulares róseas e, em parte'

cinzentas de Wernick (1,972) e as fácies a doìs fetdspatos e róseas agrupadas na associnção rósea II

e a dois fetdspatos cínzenta.I, ambas da Suíte Rósea de Mach (1985). Ela sustenta a Serra das

Cabras, a sudoeste e oeste da cidade de Morungaba'

Relações estruturais e estratigráficas

O plúton Oriental tem forma superficial lenticular irregular, alongada nor-

nordeste. Diversos corpos satélites se lhe relacionam; o principal deles ocorrenalente gnáßsica de

Joaquim Egídio (Figura fV.1; Anexo I).

Na sua margem noroeste, os contatos o Complexo Ouro Verde e o Plúton Jaguari

são parcialmente tectônicos, através da falha transcorrente da Fazenda Bonfim e' em parte,

intrusivos. Neste último caso, não faltam xenólitos angulosos de variedades porfiróides e/ou

microporfiríticas da borda sudeste do Plúton Jaguari (Fotografia V.1.4; ver também Vlach, 1985).

As relações observadas sugerem que as fácies róseas e brancas equigranulares se colocam em

regimes relativamente frios e rúpteis.

Ao longo dos contatos intrusivos com as encaixantes regionais, raramente

expostos, fácies xenolíticas e migmatíticas pouco persistentes são igualmente comuns. É nesta

unidade que ficam mais claros os contrastes de ductilidade e viscosidade entre os distintos

granitóides e as rochas encaixantes regionais, os termos mais félsicos marcando de modo mais

acentuado os mecanismos de tipo stoping (e.g., estruturas agmáticas, estromáticas e xenolíticas),

os mais máficos denunciando deformações algo mais plásticas (ver também Vlach, 1985).

Zonas de falha, orientadas NE-NNE, afetam granitóides e rochas encaixantes e

geram rochas, cataclásticas e miloníticas por espessuras variáveis; servem também como contatos

parciais entre estes. Em algumas delas, bem como em fraturas conjugadas, afloram espessos veios

de quartzo, ora translúcido, ora transparente. Em outras aparecem rochas do conjunto de diques-

, Ao contrário do Plúton Meridional, o Oriental apresenta variabilidade faciológica

reduzida. predominam amplamente biotita monzogranitos róseos equigranulares de granulaçóes

médias. Fácies parecidas, com granulações grossas, afloram a norte em dois corpos alongados

NNE; nesta âÍea, próximo aos contatos com o Plúton Jaguari, aparecem fácies de

leucomonzogranitos equigranulares brancos ou rosados. Biotita quartzo monzonitos e/ou

morìzogranitos equigranulares mais máficos ocorrem apenas como uma fácies de contato com as

rochas encaixantes a nordeste, na zona central e, principalmente, a sudoeste da unidade (Tabela
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V.7). Destacâ-se, nesta unidade, uma lacuna composicional melhor marcada entre os granitóides

mais máficos e as fácies róseas hololeucocráticas, não se obsewando fácies com características

intermediárias.

Afora a distribuição geial das fácies mapeadas, náo existe neste plúton um padrão

mais notável de organnação, mesmo considerando-se os monzogranitos róseos predominantes.

Variedades micrograníticas róseas, aplitos e pegmatitos sáo similares aos do Plúton,Meridional.

Diques de granitos e dioritos pórfiros orientados, ora N-S, ora NE-NNE (a maioria), foram

mapeados ao longo das principais zonas de falhas e f¡aturas.

Todas as fácies hololeucocráticas são homófonas e só apresentam estruturas

orientadas pré cristalizaçao total em zonas muito restritas (contatos). As fácies leucocráticas

marginais têm estruturas planares incipientes a acentuadas, evidenciadas pela organização de

máficos, do feldspato potássico e dos enclaves, schlierens e gloméruios máficos. Enclaves de

aspecto cumulático como os descritos para o Plúton Meridional também aparecem nqstas últimas

variedades.

A nordeste do corpo satelítico principal que aflora na lente de Joaquim Egídio,

foram encontradas as evidências de alteração hidrotermal referidas no item fV.9; rochas similares

foram também cadastradas em afloramentos restritos a noroeste da Cidade de Morungaba, no

domínio das fácies brancas.

Rochas dioritóides estão prresentes apenas como raros e p,lquenos enclaves, alguns

de origem duvidosa, e como pórfiros, como o dique que aflora nas proximidades dos contatos

tectônicos ocidentais com as encaixantes da lente de Joaquim Egídio, o qual é destacado por
conter evidências mais claras da coexistência e mistura parcial de magmas.

Descrições petrognâficas e modas

Na classificação modal, as variedades desta unidade não diferem daquelas do

Plúton Meridional e (biotita) monzogranitos são as rochas predominantes (Tabela V.8, Figura

Y.22; ver também Wernick, 1972 e Vlach, 1985). Apenas uma parte, mais máfica, dos tipos

leucocráticos marginais corresponde a quartzo monzonitos

Os aspectos mineralógicos e texturais gerais são muito parecidos aos das

variedades leucocráticas marginais e róseas hololeucocráticas do Plúton Meridional,
respectivamente, e não serão repetidas (ver Tabela V.7). Detalhes adicionais são dados por Vlach

(1e8s)
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V 4 i. O Plúton Itatiba

O Plúton Itatiba aflora a sudeste do Plúton Meridional e têm forma em pé-de-pato,

mais alongada na direção noroeste. Wernick (1912) e Batista et aL (1986) mapeiam fácies róseas

e cinzentas equigranulares de granulações médias.

Este plúton náo foi objeto de mapeamento detalhado e foram efetuados apenas

alguns caminhamentos expeditos. No mapa apresentado, os contatos, predominantemente

intrusivos, sáci somente sugeridos. Exposições de contatos foram visitadas a nordeste da unidade,

onde as rochas encaixantes são seqüências metapelíticas, parcialmente migmatíticas. Aí existem

interdigitações entre as rochas graníticas e as encaixantes, sugestivas de pequenas injeções

marginais laminares; em outros afloramentos foram encontrados xenólitos gnáissicos

centimétricos a decimétricos, angulosos, sem evidências de interação com o magrna invasor.

As fácies petrográficas presentes podem ser agrupadas em três associações

principais (Tabela V.7), as quais guardam diversas similaridades com algumas das fácies

mapeadas nas outras unidades meridionais. Uma é formada por biotita monzogranitos

equigranulares hololeucocráticos a leucocráticos, de colorações róseas e granulações médias; a

outra por fácies mais félsicas de (biotita) monzogranitos róseos hololeucocráticos, de granulações

finas a médias, con alguma muscovita. A terceira, encontrada em aPenas um afloramento, nas

proximidades da borda leste do plúton, é uma fácies hololeucocrática com coloração cinzenta

clara a esbranquiçada e granulação fina a média; parece se correlacionar com as rochas que

afloram nas Ocorrências Meridionais (LluIh).

As fácies mapeadas são homófonas ou com leve orientação local condicionada por

contatos e estão distribuídas de forma grosseiramente zonada, as fácies :mais máficas

predominando nas zonas marginais e as fácies mais félsicas no núcleo- Os contatos internos

traçados no mapa são sugeridos; foram observados apenas na ârea centro-oriental da unidade.

São retos e bruscos, mas não evidenciam relações temporais claras.

Rochas dioríticas transformadas afloram somente como raros enclaves. Os

enclaves microgranulares claros cumuláticos, iguais aos encontrados nas outras unidades, também

aparecem.

Descrições petrognáficas

As fácies amostradas são igualmente monzogranitos. Além de uma biotita

castanho-esverdeada, os minerais máficos e acessórios incluem allanita (* titanita) e opacos

(magnetita límpida, ilmenita com lamelas de hematita) idiomórficos; muscovita é típica dos



termos mais félsicos. Acompanham apatita

equigranular se destacam uma biotita com

ausência de titanita.

e ztrcã,o mais diminutos. Na fácies cinzenta

pleocroísmo avermelhado melhor marcado e a

V.4.4. As Ocorrências Meridionais

Agrupam, em parte, os granitos equigranulares róseos e cinzentos mapeados por

Wernick (1972) e as fácies e associações de fácies cinzentas e róseo-acinzentadas incluídas em

uma Suite Cinzenta por Vlach (1985).

São separados dois grupos maiores: uñ, predominante, agrega os

leucomonzogranitos equigranulares peraluminosos, com granulações médias e finas, homogêneos;

outro, composto por biotita monzogranitos e granodioritos com estruturas tipicamente

mosqueadas (ou glomerulares), com granulações finas e evidências de origem híbrida (Tabela

V.7). As suscetibilidades magnéticas são muito distintas: muito baixas no primeiro grupo e

moderadas no segundo (Capítulo IV).

Estas rochas constituem diversas ocorrências, entre as quais as mais destacadas

ocorrem a nordeste do Plúton Meridional, ao longo da Serra da Atibaia. Afloram em lentes

irregulares, por vezes descontínuas, alongadas N-S e NNE-NE. É nestas ocorrências que se

verifica a maior diversidade petrográfica; outras ocorrências incluem o corpe lenticular alongado

que aflora na ârea sudoeste do Plúton Oriental (Figura IV.1, Anexo I), bem como os

afloramentos isolados no Plúton Itatiba e a sudeste do Plúton Meridionaf neste último caso já em

ârea de dominio das rochas encaixantes.

Em nenhuma destas ocorrências foram,'obsewados contatos com as rochas

encaixantes regionais ou xenólitos. Os contatos com os granitóides das demais unidades foram

encontradoss apenas no Plúton Meridional (Vlach, 1985) e mostram que, tanto as fácies

peraluminosas, quanto as mosqueadas, são algo mais antigas que as fácies róseas equigranulares

leucocráticas a hololeucocráticas. Esta relação é estendida para as demais rochas desta unidade.

Diversas fácies petrográficas, com estruturas homófonas ou pouco orientadas,

podem ser mapeadas, porém a sua distribuição não parece definir ulgu- padrão específico. São

representadas no mapa geológico como associaçáo rinica (ver também Vlach, 1985). Entre elas,

destaca-se um grupo híbrido, comentado a seguir.
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As fácies híbridas

Estas fácies reúnem as iochas que apresentam uma típica estrutura mosqueada ou

glomerular, conferida por grande número de glomérulos máficos, irregulares a subarredondados,

com dimensões milimétricas a centimétricas. Afloram por uma área significativa da Ocorrência

Meridional principal, no domínio do Plúton Jaguari.

Adicionalmente, estas rochas contêm, com freqüência, enclaves microdioríticos

centimétricos a decimétricos com formas subarredondadas a arredondadas e com evidências de

assimilação e reação em graus variáveis com os magmas graníticos hospedeiros; xenocristais

capturados do mush granítico são comuns em vários dos enclaves. Os fenômenos de mistura e

hibridismo ficam melhor caracterizados, entretanto, nos contatos entre estes enclaves e os

leucomonzogranitos, em que se definem várias zonas anelares, com espessuras centimétricas a

decimétricas, ou mais irregulares, com típico aspecto híbrido (Fotografia V.15; ver também

Figuras 6,7 e 18 de Vlach, 1985). Estas zonas em nada diferem das fácies cirzentas mosqueadas

comuns que afloram nas cercanias. De fato, os glomérulos máficos nada mais são do que regrstros

da digestão parcial dos enclaves dioríticos pelas fácies equigranulares peraluminosas e da

homogeneização incompleta dos termos hfüridos.

Rochas com estruturas similares foram registradas na ocorrência da parte sudeste

do Plúton Meridional; contudo, neste local não foram encontradas as rochas dioríticas.

Descrições petrográficas e modas

Os dados modais para as fácies mapeadas são reunidos na Tabela V.8 e Fþra
V.22. Detalhes mineralógicos e texturais, com destaque para as diferenças com as variedades das

outras unidades meridionais, são apresentados por Vlach (1985).

As variedades mais félsicas, tipicamente peraluminosas, são formadas por (biotita)

+ muscovita + granada monzogranitos com proporções constantes entre os minerais félsicos;

minerais opacos estão praticamente ausentes. As texturas são equigranulares pouco

hipidiomórficas a tipicamente xenomórficas. As características mais comuns deste grupo de

rochas são a geminação em grade proeminente do feldspato potássico e a presença de pequenas

inclusões de quartzo em forma de gotas nos feldspatos.

As variedades híbridas são biotita -nonzogranitos e granodioritos com texturas

equigranulares xenomórficas; magnetita é acessório típico, por vezes acompanhada de titanita e

ümenita. Os glomérulos máficos são formados por biotita e quantidades menores de plagioclásio

e magnetita; neles, os cristais são de dimensões médias maiores que os equivalentes na rocha

hospedeira.
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Fotografia V.14. Xenólito de uma variedade porfiróide marginal do Plúton Jaguari
(biotita quartzo monzonito), capturado por fácies equigranular branca (biotita
monzogranito) do Plúton Oriental, nas proximidades do afloramento A-97. Notar os

contatos bruscos e a forma angulosa do xenólito.

{::,,

| .t

,

ã

Fotografìa V.15. Enclaves microgranulares, muito transformados em leucomonzogranitos
cinzentos equigranulares, peraluminosos, da Ocorrência Meridional principal

þroximidadcs do afloramento A-14). No enclave maior, observat parte mais escura,
rcstítica (rica em biotita e epidoto), e parte mais clara, híbrida, muito rica em xenocristais
de quartzo e feldspatos (alguns com mantos muito finos) capturados do monzogranito.

á

cl

cm
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TABEI-A V.7. Dados modals para granltóldes e rochas dlorítlcas e híbrldas assocladas das

unldades merldlonalsr

L PÌúton Mcridional e ræhõ diorftiaã Miads

Amoen FetdsPato Ptagrælásio Quaroo Biodta
Alolino

Arjibó[o Tirmira Allmita Mwita Opaæs Out¡6 Máf6

A. Ræhõ diorítiõ e híbridro æm grmulaÉ$ lìnÚ a médið

2't.O 4iJ 19,9 '1,9 nd 1,4 0,1 Dd l'0 1,4 1¿0
N3 3s.6 23.4 9,1 nd 1,0 03 nd 0,6 0,5 11J-i:o fl2 9:9 16,0 óJ 0,8 nd Dd ¿o 4'l 28,0

¡i só,ó 0,5 13,8 r\9 zt ú ¡d 22 \6 33,6

ó.0 r;e l¿o 14,s lJ 1J nd Dd lß 1,1 nJ
¿ o 58J 10,8 rLf '13 02 nd nd 2'0 1J U,9

r ili 49:8 t¿,¡ 16;0 4,7 t,'1 nd nd 1,0 o'7 u,r
ã.0 æ',4 Ls t3J 15,0 12 nd nd 1/8 L6 34'1

A-l2r
A-12.
A-t?¡
A-æM
A-238å
A-?38b
Mo-4
Mo-4a

A-Ul
A-343
A-343a

A€
A-12À
A68
A-90
A-l?oa
A,-7i9

A-nA
A-730
A-æ5
A-306
A-3118
A-319b
A.Sib
Ag-14b
Ag-æ

AmosÉ

A-88
A-161b
A-?ffa
A-æ8b
A-3ma

A-3a
A-11
A-2i
A-64
A4?
A-72
A-'ì9
A.83
A-91b
A-r62
A-1ó9
A-1'16
A-2r2
A-n6

B. Ræhæ djorítj6 @m groulaçôe médiæ a ñnæ

9.4 11,4 11,6 1J nd nd 1,1 0,6 2Á2
7,5 18,1 10,5 \8 nd Dd L5 0,7 34,6

6,1 l5J W 1J nd Dd 2J 0,8 325

328 31,1 nl 4,1 nd 0,6 -S Dd 1'1 0J 9'6
æ:6 .o 3s,4 6,1 nd oi 02 Dd g'q gÞ l¡
¡l¡ 31:4 31.¡ 2.4 Dd 0,7 02 nd oJ 0,8 53
tí¿ 33 .5 2'1,8 4,8 nd 0,1 0,6 nd g'? g,? 22
6.¡ æ.0 sa:o 4i nd 02 0,1 nd oJ o'9 5'7

1ô',t 31J l4;5 '1,0 nd 0,1 02 nd 0,6 0,6 8J

413
49,9
55,8

ì7,1
8.0
5,0

C. Gruiróid6 mtgl¡ais equj- a irequigranults æñ grilulaçõ6 médias a grm

D. Gmiróid6 rópos inequigruul4es æm groulaçõa gros, muito grm a porluóide

28,9 LB nd 0J tr Dd 0,4 g,q 4,1

U,5 17 nd 03 ú tl 0,4 0,8 42
¡+0,4 r5 nd 0,4 Dd nd 0J 0,4 \8
25,9 4,'t nd 0,4 02 nd 0,4 0,4 ó,1

320 1,8 nd 0J t¡ tr 03 0,'l 3'0
t6:J 3,9 nd oi7 0,1 ¡d 0,6 0,? 5,4

2j,'t 3,8 nd 0,4 02 Dd 0,4 0,ó 1,1i7 nd ¡d nd nd Dd nd nd 49
28,6 n(l nd nd nd nd nd nd 4,6

345 3L,5
42,4 9,7
33,4 2i,8
38,9 8,1
M,6 m,4
3s2 418
3Z1 382
442 23,9
42-9 2i,8

Feldspato Plagiæìásio
Alalino

Quar¿o Biotira AnfiMIio

25,1
2ß,'l
32-4
2ß,1
3?-7
31,'1
31,5
292
31,'l
2i,4

31,0
25,8
u,6

0,'l
1,4
1,5
2,4
1,1

t43
t'l,4

Mwita Opqq Outros Máfæs

E. Gmitóidæ róss equi- a inequigruulõ* mm gtmulaþe médiæ a gros

nd tr tr tr 0,6 13 7,0
nd nd nd tr 0,4 1,1 49
nd nd Dd tr 0,4 0J U
nd tr tr ¡d 0,4 0'8 5,1
nd 03 02 nd 0,6 0'8 5J

233 5,1
2î,1 3,4
31,? 1,6
2ô,4 4,1
2't.r 3J

,144
327
u,9
38,1

40,8
33J
2ß,9
3L8
3,-0
30,7
8,1
3ó5
n,'l
40,8

2
28,1
3ó,8
40,0

33,6
32,8
33,0
33,0
u,4

F. Gmitóids róss eguigrouluæ øm groula@es médiæ a E¡æ

1,8 nd 0,1 tr Dd 0,4 0,6 \9
6,0 nd 02 tf nd 0,7 iJ 8,'t
23 nd nd nd 0,4 0'1 0,4 3,1

0,ó nd tr nd 0,6 0,1 9& U
\5 nd nd nd 02 02 0J 3,4

4,0 nd nd nd L3 S¡ i,g 82
3,6 nd nd Dd lP 03 \2 ó,1

?-5 nd nd nd 0,4 02 q{ 3,6

12 nd nd nd '0,8 02 0,9 32
42 nd nd nd 02 gJ g,? s,4
r:9 nd nd nd 13 0,4 0,8 4,4

5JndtrndrgÞl{7_þ
3;8 nd nd nd 1,4 02 0J 59
1,6 nd nd nd 0J nd 03 \4

312
31J
35,ó
39,6
31,9
30,0
33,i
30,7
3'1,6
30,4
32.4
3\s
31,5
33,0

nd nd nd 0,1 nd 02 1,0
nd nd nd 12 0,1 0,6 L3
nd nd nd 1,0 0,1 .. 0,4 3,0
nd nd nd 1,9 02 0,7 52
nd nd nd lJ 0,1 0,7 3,4

28,9
u,2
u,4
29,1
33,0

34J
35,0
31,9
329
33.ó

35,ó
3?-5
35,7
3¿8
29,4

G. Miaogrmitos c gruitos pórlros

A-L5
A-22
A-?2i
A-U5
A-304c

Enclavs

EN4l22ì
ENl3(3ieb)

û tr \l 22 æ,0
nd nd \0 \7 85

Dd 13
nd 1,4

1,0 z8 6,2
0J ?0,5 5,2

continua
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TABEI"A V.7 (cont). Dados modais para granitóides e rochas dioríticas e híbridas associadas das unidades meridionaisl

II. Plúton Oriental

Amostra Feldspato Plagioclásio Quarrzo Biotita A¡fibólio
Alcalino

A. Granitóides marginais equi- a inequþanulares com granulações médias

^-L29A-734
A-139

^-L7 
41,0

A-n 31,5

ñ A-28 34,5(¡) A-zg 34,2

A-30 41,2

A-31 35,5
A-49 353
A49a 29,1
A-50 33,7
A-50a 34,8
A-95 34,0
A-97b 33,1
A-1i2 29,8
A-133 32,4
A-159 32,5
A-181 30,6

B. Granjtóides equigranulares com granulaSes finas a médias

?Å,4

35,7
28,9

45,4

36,2
43,2

16,6

17,5

!4,0

37,7
35,0
T,7
33,6
JJ,¿+

37,!
37,4
)a)
31,9
29,7
2,'-) 1

37,3
3e3
3t,2
29,0
333

6,9
8,0
6,4

77,8

30,5
36,2
29,0
?IQ
263
u3
39,9
,oo
42, )
?ß,7
36,7
?Å,2

30,4
3s3
37,7

Titanita

Enclaves

EN17(12e)

nd
nd
nd

2,3
L14

1,5
,,7

2,0
0,7,\
0,5
1,8

1,5

1L
1,6

0,6
4,0
2,7
2r!

Allanita

0,1

0,9
0,7

Muscovita

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

0,8 67,6

0,6
012

0,5

nd
tr

nd
nd
nd
nd
nd
nd
0,3

nd
0,4
nd
nd
nd
nd
nd

Opacos

nd
nd
nd

0,2
0,5
lf
tr

0,4
tr

nd
nd
0,8
tr

0,1

nd
nd
nd
0,2
nd

r16

Out¡os

0,6

0,7

0,7

nd
nd
nd
nd
tf
tr

tr
nd
nd
nd
03
1,0

r,4
tr
tr

ú,6

MáJlcos

1,5

0,8

7,2

012

0,1

0,2
0,2
0,2
nd
0,4

0,2
0,3

0,2
03
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2

nd

q?

10,6
o<

0,8

0,9

0,5

0,8

1,0

0,4
a1

0,8

1,3

0,5

L,7

0,8

0,9

0,5

0,5

1,1

2,3

3,5
to
1'.)

33
3,6
1,1

5,0

1,5

4,5
t)
4,6

2,9
)1
6,0
7,')

3,4

nd 0,4 1,0 ,Q ?,

conti¡ua



TABELA V.7 (cont). Dados modais para granitóides e rochas dioríticas e híbridas associadas das unidades meridionaisr

III. Ocorrências Meridionais e rochas dioríticas associadas

Amostra Feldspato Plagioclásio Quartzo
Alcalino

A. Granitóides híbridos de granulaçao fina

A-l4a ?5,7
A-15 29,7
A{6 32,4
A-t67 ?Å,9

A-168 ?5,0
A-t79 20,0
A-210 25,6
A-92 u,2

B. Leucomonzogranitos cirzentos de granulações finas a médias

o)5

A-75 34,4
A-'16 32,5
A€5 37,1
A-91a 32,8
A-t27 30,6
A-7642 32,,8

A-r75 32,4
A-L7'7 29,7
A-ZLLa 35,5
A-211a1 33,1
A-2r1Þ 84,5
A3?A¿ 33,1
A-342 343
A401 373

Enclaves

4r8
35,8
36,8
38,9
43,0
43,4
40,7
40,5

Biorita Anlibólio Titanita

11 )
7Á,7
u,0
u,5
M,o
233
2!,5
))<

6,9
4,3
5,9
6,6
0,1
8,2
e3

29,5 29,4
35,5 ?5,4
32,6 ?5,6
31,1 29,4
26,0 35,4
31,4 31,3
33,5 27,8
30,0 34,0
293 28,8
30,1 33,0
?ß,8 29,8
30,5 29,L
n,7 30,9
33,8 ?Á,1

EN1(401) Borda 0,5 60,1 2,4 33,6 1q ftg nd nd 1'9 ?'1
ËÑii;öiíffi;Ë" 0:; 6ï,8 o,s ia;i gi',s- 2.1 nd nd ?'s- q'9

ËñiÌä32ìi*" i;j ö;5 1,9 11',1 9',1 1;9 nd nd 1's 7'0

EN3 (A-16Ð 1,õ 6¿t z,o io'a 10p 3,2 nd nd 0'8 4'4

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

Allanita Muscovita Opacos Outros Máficos

(1): nd = não detectado; tr = rraços
(2): ounos incluem granada

0,5
tr
tr
tr

nd
nd
!,7
0,8

4,0
4,8,o
4,I
6r7
2,4
4,8
4,3
4,8
2,6

5,0
3,7
2,0

0,1
tr

0,1
nd
nd
nd
0,1
0,4

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

nd 0,5
0,4 0,4
rr 0,1

tr 0,4
0,4 0,3
1,5 0,5
nd 1,0
nd 0,6

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

1,5
0,4
t,2
't Á.

0,7
1,3
1q
1,0

1,0

4t
r,4
z0
1,1
1,5
0,9
1,5
1.,

1,0
1,1
1,5
3,0
nd

8,3
7,8
6,7
7,'1

8,0
L3,4
L¿,J
72,8

0,1
nd
nd
nd
0,2
nd
0,1
nd
nd
nd
nd
0,1
nd
0,2

0,6
0,3
0,4
0,3
0,6
0,7
0,5
0,5
0,3
n?
0,1
0,7
0,4
0,6

5,'t
1a
4,'7
6,4
8,0
4,6
6,3
6,3
6,3
?q
6,9
1a
'1,7

2,8

27,0
31,0
36,0
34,5



do Piúton Meridional (à direita),
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Ocorrências Meridionais, à direita; enclave microdiorírico escuto'coriis; unido à rocha hospedei¡a com linha tracejada .



Os quartzo (monzo) dioritos são parecidos com os tipos de granulações finas a

médias que afloram nas demais unidades mapeadas em Morungaba. Destaca-se, entre eles, a

amostra de um enclave, pela sua textura mais parecida as texturas de rochas subvulcânicas,

apresentando vários megacristais ripiformes de plagioclásio saussurítico em matriz claramente

intergranular, mas mais alterada.

V.5. O conjunto de diques

Reúnem-se neste grupo os diques intrusivos ao longo dos principais sistemas de

fraturas que afetam indistintamente as rochas graníticas e as encaixantes regionais.

Compreendem em geral os diques mais expressivos e, petrograficamente, incluem variedades

graníticas e, em pequeno número de casos, dioríticas. Os objetivos desta divisão são apenas

descritivos.

Os principais grupos intrusivos nas rochas encaixantes regionais afloram ao

sudoeste e sudeste do Phlton Meridional e na área oeste da lente de Joaquim Egídio. Ocorrências

isoladas são encontradas na ârea setentrional, ao norte do Complexo Ouro Verde e do Plúton

Areia Branca e a oeste e leste do Plúton Jaguari. Os diques intrusivos em granitóides estão mais

concentrados na por$o centro-meridional do Plúton Jaguari e nos plútons Meridional e Oriental

(Figura IV.1, Anexo I).

Na parte central da área mapeada, incluindo a lente de Joaquim Egídio e parte

dos plútons Jaguari e Meridional, as direções predominantes são N-S. No extremo meridional,

são NW. Diques orientados NNE, subparalelos à Zona de Cisalhamento Campinas-Pedreira,

afloram nas áreas ocidentais e orientais destas unidades. No extremo setentrional, aparecem

alguns diques di¡ecionados noroeste. Em todos os casos, os mergulhos são altos a

subverticais.

Grande parte destes diques j6 havia sido mapeada e classificada

petrograficamente, em diferentes áreas, por Wernick (1972), Campos Neto et al. (1984a), Vlach

(1985) e Batista et aL (1986). Ocorrências correlatas são conhecidas também nas proximidades da

cidade de Itatiba, a sudeste, e a oeste de Souzas.

No campo, quando frescos, as variedades de composiçáo granítica têm coloração

cirzenta, que passa a mais rosada com a altera$o. As texturas são equigranulares finas a muito

finas ou porfiríticas, com megacristais euhedrais de quartzo, feldspatos potássico e cálcio-sódico

e, por vsz,es,'de biotita, em matrizes de granulações finas a muito finas. Os termos com

composições dioríticas mostram texturas equigranulares (raras) e porfiríticas, com fenocristais de

plagioclásio. Foram encontrados a noroeste, nas proximidades da Fazenda Santana de Atalaia

(Afloramento A-738) e junto a'os contatos oeste e sudeste do Plúton Oriental.
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Aspectos estrufurais e estratignáficos

Os afloramentos destas'rochas sáo limitados e em poucos casos foram observadas

exposiçóes adequadas.As suas dimensões são variadas e estima-se que os diques maiores tenham

extensões kilométricas e espessuras decamétricas; os menores, extensões decamétricas e

espessuras decimétricas.

As estruturas são homófonas, em especial nas variedades equigranulares, ou

marcadas com uma orientação planar, pré-cristalização total, incipiente a moderada,

concordantes com os contatos. Alguns destes diques, como os que aparecem na ârea ocidental da

lente gnáissica de Joaquim Egídio, com direções NNE, contêm uma estrutura planar pós-

cristaliza@o total superimposta, supostamente subparalela as direçóes primárias. Xenólitos são

raros.

As relações de contato e morfológicas

dioríticas das unidades maiores são apenas indiretas

posteriores.

Estudos detalhados das zonas de cisalhamento inexistem, mas a geometria dos

diques, destas zonas e das falhas e fraturas associadas permite algumas sugestões' No extremo

setentrional, os diques devem estar diretamente associados com determinadas etap;ls evolutivas

da Zona de Cisalhamento de Monte Sião e as orientações são aí compatíveis com mbvimentação

dextra! os diques invadindo ao longo de fraturas distensivas (T, e.8.,IJlbrich et a1.,,11992). Um dos

diques que aí aflora apresenta, em superfície, geometria aparente sigmoidal, compatível com esta

interpretação.

'ña área central, a colocaSo dos diques, com direçóes N-S e NNE, está ligada ao

sistema sinistral associado à Zona de Cisalhamento Campinas-Pedreira, compatível com diversos

rejeitos verificados. As direçoes N-S são direções distensivas e facilitam o acesso de magmas; as

direções subparalelas à esta zo¡a de cisalhamento, localmente preenchidas com diques, devem

representar áreas locais, em condições transtensivas mais localizadas. Destaca-se que vários dos

diques com orientações NNE apresentam deformações tectônicas mais tardias. De qualquer

maneira, são necessários estudos mais específicos para definir precisamente as relações

geométricas e temporais.

Para sul, as direções dos diques são N-W e sugerem uma possível rotação levógira

dos vetores princþais do elipsóide de tensões ou que estas dteções representem subsistemas

sinistrais do sistema principal diretamente dependente da Zo¡a de Cisalhamento Campinas-

Pedreira. Merece ser destacado que, nesta área, as formas dos corpos granitóides do Plúton

Meridional sáo progressivamente alongadas para noroeste (Figura fV.1, Anexo I).

As relações de contato entre diques e granitóides são inferidas na maioria dos

casos. Parte destes diques aparenta se colocar em ambientes tipicamente rúpteis (evidenciados,

entre os diques e as rochas graníticas e

e sugerem que sejam contemporâneos a
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por exemplo pelos xenólitos angulosos de granitóides) mas, outra parte está ligada a estruturas

sin- e tardimagmáticas dos granitóides e invadem as direções de cisalhamento sinmagmático,

como já comentado. Na área sudeste do Phlton Meridional, na estrada Itatiba-Valinhos, já em

ârea de domínio das encaixantes gnáissicas da Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé, as relações

entre os monzogranitos equigranulares cinzentos de estruturas mosqueadas e microgranitos

equigranulares rosados de granulação muito fina indicam certa contemporaneidade e um contém

xenóiitos do outro.

A interpretaSo final admite, por um lado, mais de uma geração tardi- a
-t^-r-.¿A-^:^^ -^J^ 

l^- ):1^-^-^^^ J^ -t r? -posplutorucû e, por ûutro, que parte clas ûrlerenças de comporiamento reiatrvo entre OS magmas

ef ou mtuhes que cristalizaram as rochas de dique e os granitóides, tal como evidenciadas, se

devem a invasão de diques em mushes constituídos por frações cristalinas variadag com

comportamentos reológicos distintos

D escrições pefrognificas

Os diques são rochas simples e homogêneas. Descrições de diversas variedades

graníticas são encontradas em Vlach (1985); em geral, as variedades amostradas têm muitas

semelhanças e suas variações composicionais cobrem a parte intermediária e mais félsica do

intervalo composicional dos granitóides. As modas, estimadas visualmente, são monzograníticas;

Wernick (1972) descreve alguns tipos sienograníticos. Os termos dioríticos parecem modalmente

equivalentes às rocha s dioríticas intrusivas.

As variedades graníticas são hololeucosráticas, com indices de cor entre2To e 6%.

Algumas variedades, em especial as mais equigranulares, praticamente não apresentam máficos.

As texturas são equigranulares, porfiríticas ou glomeroporfiríticas e, nestes rlltimos casos, os

megacristais são de quartzo (mais comum), feldspatos alcaurr*o e cálcio-sódico e, ocasionalmente,

biotita e magnetita (* ilmenita), esta última sempre bem menor. Os megacristais constituem

frações volumétricas variadas, sendo medidas relações megacristais:matriz no intervalo entre L:5

e 1:1 nas amostras coletadas.

Ao microscópio, os fenocristais, com dimensões seriadas (0,3-5,0 mm, os de

feldspatos em geral maiores), são idiomórficos a subidiomórficos e ocorrem isolados ou

agrupados em glomérulos. O plagioclásio, com leve zoneamento normal, é um oligoclásio;

feldspato potássico, pouco pertítico, por vezes zonado, apresenta gemina$o em grade pouco

desenvolvida. Texturas anti-wiborgíticas (plagioclásios manteados por feldspato potássico)

aparecem em uma amostra (A-26, Plúton Oriental). Bordas granofíricas e/ou com inclusões

goticulares de quartzo são ocasionais. O quartzo apresenta extinção ondulante leve ou ausente e

diversos cristais evidenciam alguma corrosão-
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Entre os minerais máficos, destaca-se biotita castanha a castanha-esverdeada, por

vezes sagenítica; subidiomórfica a idiomórfica (quando em fenocristais maiores). Magnetita é, em

geral, límpida. Cristais menores incluem ilmenita, com lamelas de hematita, e pirita; allanita é

encontrada em algumas variedades. A titanita é tara.

A matriz dos termos porfiríticos (< 1,5 mm) é equigranular xenomórfica, maciça

ou com orientação de fluxo, composta predominantemente por quartzo e felspatos. O feldspato

alcalino é mais limpido e tem geminação melhor desenvolvida. Nas variedades porfiríticas com

maior abundância de fenocristais de quartzo e feldspatos potássio-sódico e cálcio-sódico, estes
r1l:-^-^<^^^^

ficam próximos enire si e sua repartição, bem como o corrirasie entre as suas û¡mensoes e a

granulação fina da matriz, destaca mais claramente a g¡is¡alização em d.ois estágios (inicialmente

os megacristais, após a matriz, mineralógica e modalmente similar ao conjunto formado pelos

megacristais).

As rochas equigranulares apresentam texturas pouco hipidiomórficas a

xenomórficas e são compostas basicamente por quarEo e felspatos. Algumas amostras contêm

muscovita e pirita.

As variedades de composiçáo diorítica são similares aos microdioritos' os tipos

porfiríticos apresentam fenocristais de plagioclásio, anfibólio e, eventualmente, magnetita. Uma

amostra contém xenocristais de quarÞo manteados por anfibólio.

Ao microscópio o plagioclásio, idiomórfico, é normal e oscilatoriamente zonado; o

anfibólio é do grrrpo da hornblenda, com pleocroismo em tons de amarelo-ewerdeado a verde

oliva algo azulado. A matriz, também muito fina, é xenomórfîca e contém adicionalmente biotita

castanha e opacos.

Entre as variedades equigranulares, uma se destaca pelo caráter híbrido. É,

holocristalina com granulação muito fîna e apresenta áreas globulares a ameboidais, com

dimensões milimétricas a centimétricas, compostas por material mais escuro e mais rico em

micrólitos, que aparecem englobadas por material mais claro e mais abundante, sugerindo a

coexistência de distintos magmas. A granulometria de ambas, muito fina, não permite identificar

adequadamente os minerais presentes.

Tendências petrogrrâficas de varia$o

Dois grupos texturalmente mais contrastados de biotita granitóides coexistem em

Morungaba (ver também Màch, 1935). Destacam-se, por um lado, as fácies porfiróides e



porfiríticas marginalmente pemluminosan (parte do Complexo Ouro Verde e Plúton Jaguari) e,

pelo outro, as fácies predominantemente equigranulares (plútons Areia Branca, Meridional,

Oriental, Itatiba; Ocorrências Meridionais). Dentro deste segundo grupo se separam as

variedades róseas de maior variabilidade modal, com mineralogia marginalmenfe peraluminosa,

dos (leuco) monzogranitos equigranulares (cinzentos), com modas restritas e mineralogia

marginal a distintamente peraiuminosa. As rochas dioríticas são pouco comuns; as fácies híbridas

mais importantes são as variedades cinzentas mosqueadas, que afloram nas Ocorrências

meridionais, e as fácies do dique Jaguari e associadas.

^ ^.,^1,,^^^ +^-+,-^l A 
-^:^ 

^^-^ ^t^-.^¿l -- J- --- !lrt çvoluçao [exlurat e mais ou menos cåracterßttca em cada untciade e acompanha

as evoluções estrutural e petrográfica. As variedades de leucomonzogranitos peraluminosos

(Plúton Areia Branca e Ocorrências Meridionais) têm texturas mais simples e de pequena

variação. Entre as outras unidades, a maior variabildade textural é encontrada nos plútons

Jaguari e Meridional, indicando as condições mais contrastadas de colocação e/ou cristalização

dos magmas nestas unidades. A título de exemplo, as variedades mais máficas do Plúton

Meridional são inequigranulares . (felspato potássico), têm granulações médias ,.a g:ossas e

apresentam o plagioclásio e os minerais máficos mais tipicamente agrupados; as fácies centrais e

as do anel principal são inequigranulares ou porfirÍticas (feldspato potássico), com granulações

grossas a muito grossas, as demais variedades róseas são equigranulares, as mais diferenciadas

com tendência a apresentar quartzo globular maior ou mesmo fenocristalino; os microgranitos, as

rochas mais jovens, têm texturas porfiríticas (quartzo, feldspatos) em matriz tina (ver Vlach,

1e8s).

Do ponto de vista modal, o caráter predominantemente diferenciado da maioria

dos granitóides de Morungaba resulta, em geral, em diversidade pequena nas proporções entre os

minerais félsicos. Os (leuco) monzogranitos do Plúton Areia Branca e os que afloram nas

Ocorrências Meridionais e em parte do Setor Oriental do Complexo Ouro Verde são os exemplos

mais marcantes.

A comparação das trajetórias modais dos granitóides de Morungaba com as

principais tendências definidas por I-ameyre & Bowden (1982) mostra que os referidos (leuco)

monzogranitos são equivalentes aos denominados mobilizadas crustaís (cf Fþras V.1, Y.7 e

V.22). Os granitóides mais máficos das outras unidades mapeadas, em especial daquelas mais

expandidadas (Complexo Ouro Verde e Plúton Jaguari), chegam a definir uma certa tendência

cúlcio-alcalína mor¿zonítica, mas a maior concentração dos dados modais fica limitada ao seu

extremo mais félsico (Vlach, 1985; ver também diagramas modais nas Fþras V.7, V.1.7, V.18,

V.2I, V.22). As variedades graníticas mais diferenciadas dos phltons Jaguari e,.em especial,

Meridionaf Oriental e Itatiba (em geral fácies róseas, equigranulares a pouco inequigranulares),

bem como os microgranitos também apresentam baixo grau de variabilidade, com proporções

similares entre os componentes minerais félsicos (Figuras V.21,V.22).
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As rochas dioríticas mais homogêneas são também modalmente restritas.

Variações significativas ficam marcadas apenas quando se consideram conjuntamente as fácies

híbridas, obtendo-se então grande dispersão nos diagramas QAPM (ver Figuras V.18 e Y.2l).

Dois aspectos principais devem ser destacados e são comentados a seguir.

O primeiro, mais evidente para a área meridional, é que as rochas dioríticas de

granulaçóes médias a grossas determinam trajetórias monzoníticas muito curtas (Mach, 1985);

são estas as que representam a evolução magmática isolada dos corpos dioríticos, provavelmente

através de mecanismos de cristalização fracionada. O segundo é que o conjunto das rochas

dioríticas e híbridas para ambas as áreas meridional e setentrional de Morungaba define

inesperadas tendências cálcio-alcalínas granodiortticas. Estas refletem, em parte menor, a
desconsideraçáo dos minerais máficos na definição destas tendências (no caso a biotita), mas a

parte predominante se deve à mistura dos magmas dioríticos potássicos com magmas graníticos

ricos em sílica. Este aspecto exemplifica que as tendências evolutivas expostas em diagramas deste

tipo são dependentes do grau de evolução dos magmas básico-intermediários e/ou intermediário-

ácidos quando da sua interação e conseqüente mistura.

Coloca$o dos magmas: seqüências e contmles estruturais

As relações estratigráficas e de contato mapeadas em Morungaba indicam uma

seqüência relativamente clara dos eventos de colocaso de magmas. Adicionalmente, foram

apresentados argumentos que permitem associar temporal e espacialmente a colocação destes

magmas ef ou mushes magmáticos com as deformações tectônicas ligadas às princþais zonas de

cisalhamento que afetaram a ârea. Entretanto, as relações entre a colocação e a evolu$o destes

magmas e o desenvolvimento estrutural da ârea não estão bem definidas.

A associação das zonas de cisalhamento mais expressivas com a colocação de

magmas graníticos tem sido enfatizada na grande maioria das províncias graníticas, com destaque

para o magmatismo tardi- ef ouposorogênico (e.g., Hutton, 1982, 1988). A atuação destas zonas de

cisalhamento cria ductos favoráveis à ascenção de magmas ao longo da crosta e suficiente espaço

para a sua instalação e cristalização final em níveis meso- a epizonais. Potencialmente pode

contribuir também para a própria geração de magmas, através de descompressão na crosta

inferior.

F.m Morungaba, faltam estudos estruturais detalhados das zonas de cisalhamento

e estruturas correlatas e as indicações estruturais registradas nas deformações sin- e

tardimagmáticas não afloram adequadamente, prejudicando interpretações precisas- Desta

forma, o modelo para a evolução do magmatismo Morungaba, apresentado a seguir e sintetizado

na Figura V.23, deve ser encarado como uma primeira hipótese.
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Os corpos mais antþs, na ârea NNE, de Morungaba, so colocaram

contemporaneamente a movimentos dextrais na Zona de Cisalhamento Monte Sião, enquanto

que a invasão dos magmas mais jovens na área centro-meridional já ocorreu simultâneamente a

movimentos sinistrais correlatos à Zona de Cisalhamento Campinas-Pedreira. Para o Plúton

Jaguari, ufttn das interpretações possíveis, fundamentada em argumentos estruturais e

morfológicos (c/. Fþra fV.l, Anexo I) parte de um sistema dextral" do qual fariam parte ambas

as zonas de cisalhamento Campinas-Pedreira e Monte Sião, de acordo com um mecanismo

transteneional simples gerado a partir de um possível binário dextral de intersecção orientado

NNE, ao qual se associariam fraturas distensivas inicialmente orientadas NE.

Neste modelo, as primeiras áreas com acesso facilitado de magmas estariam na

região NNE e aí se colocariam os magmas que originaram os monzogranitos equigranulares do

Plúton Areia Branca e os monzogranitos microporfiríticos e equigranulares do Complexo Ouro

Verde, todos tipicamente peraluminosos. Estas variedades são acompanhadas pelas rochas

microporfirlticas e porfiríticas metaluminosas a peraluminosas do Setor Ocidental do Complexo

Ouro Verde.

O mecanismo admítido para a coloca@o destes corpos ígneos, melhor marcado

para os granitóides marginalmente peraluminosos do Complexo Ouro Verde, seria decorrente da

evolução cinemática de feixes cuwilineares divergentes da ZCMS (rabo4e-cavalo, côncavo para o

norte, ver Fþra fV.1 e Anexo I) em regime dextral. As sucessivas invasões magmáticas

ocupariam progressivamente os espaços criados ao longo destes planos de maior deformação,

formando corpos laminares, em parte anostomosados. A estrutura planar pré-cristalização total,

mais típica das variedades porfiríticas, está associada à colocação de magmas com quantidades

moderadas de cristais (com destaque para os feldspatos). As orientações lineares dos megacristais

são atribuídas à expansão lateral ao longo destes planos. Onde est¿s lâminas se colocaram com

mergulhos mais baixos, eventualmente se desenvolveram estruturas estratificadas.

A evolução deste sistema dextral transtensional criaria um ducto, permitindo a

ascenção, mais para oeste, à altura da região centro-noroeste do atual Plfiton Jaguari, de maiores

volumes de magmas para profundidades meso- a epizonais. Em nível próximo ao atualmente

observado, as . invasões magmáticas seguiram trajetórias subverticais para noroeste, mas

divergentes, com mergulhos mais baixos para sudeste, tal como marcados pelas estruturas

planares pré-cristalização total, definindo sua forma afunilada. Assim, cristalizaç6o fracionada

dos pulsos iniciais, acompanhada pela invasão de novos pulsos magmáticos, concomitantemente à

abertura de espaço explicaria a evolução magmática das fácies porfiróides e porfiríticas do anel

principal.

A coloca@o progressiva de magmas imprimiria tensões verticais suficientes para o

domeamento e a ruptura do teto da câmara, acompanhados por i"j"ço"s magmáticas mais

líquidas em níveis pouco mais rasos, hoje representadas pelo conjunto de diques anelares e

radiais que recortam o Plfiton Areia Branca, já mais consolidado e com comportamento



preferencialmente rúptil. Estes esforços teriam permitido também as invasões laminares

subhorizontais que afloram em partes dos contatos setentrioirais do Plúton Jaguari. A esta fase,

ou pouco após, se atribui a colocação das variedades róseas de granulações mais grossas que

conformam os contatos desta unidade þara oeste. Em fase conseqüente ao inferido domeamento,

fraaras subanelares a elípticas, criadas por possível abatimento da parte central do plúton

permitiram a ascenção e a colocação dos magmas predominantemente líquidos, projenitores das

rochas do dique Jaguari e correlatas e de uma fase inicial de magmatismo diorítico (e

conseqüentes processos de hibridismo por intera@o mútua), formando corpos (diques) com

-^J^l^,-:^^ ^^-:^^^l^-^^ ^ ^ l^f^.*^ ^^^^ -(-^.^:^ ^ Å-.,^t^t^ ^L^^-.^ r^ - - ^^r^mûnOÌoglas SCmlanClarCS. 1\S ûelorÏnaÇuçù ruprc-rs t; uuurËls ODSeTVatAS neSEAS fOChaS (e.g., nO

dique Jaguari) são causadas por movimentações nos granitóides porfiróides e porfiríticos
encaixantes, ainda com capacidade de deformação dr1ctil. O comportamento ruptil das rochas

encaixantes regionais gnáissicas é demonstrado através das estruturas marginais indicativas de

stoping, tal como aparecem no extremo setentrional

A colocação das variedades porfiríticas da ârea oeste deve acompanhar

imediatamente esta fase. Ela ê, caracterizada pela invasão de magmas similares 6¡ algo mais

diferenciados, mas com proporções mais reduzidas de megacristais. Estas últimas são

acompanhadas pela maioria do magmatismo básico-intermediário. A sugestão é que, nesta época,

as características distensivas foram mais acentuadas, permitindo a ascen$o, provavelmente mais

veIoz, dos magmas gr;lníticos e dioríticos ao nível d.e crßtaliza$o e resfrinmento final das variedades

maís antigas. Os contrastes texturais existentes entre as rochas porfiróides e porfiríticas mais

grosseiras e as rochas porfüíticas com matrtz fina da região ocidentaf colocadas em

profundidades não muito distintas, são interpretados como resultantes do menor conteúdo de

cristais dos magmas (menos cristais, mais líquidos), dos volumes magmáticos que se colocam

(maiores volumes contêm maior quantidade de calor e resultam em gradientes térmicos menores)

e das velocidades de ascenção, uns mais lentos (com mais chances de cristalizaSo durante sua

migraçao), outros mais rápidos.

Esta seqi.iência de eventos é sugestiva de que a inferida inversão nos movimentos

da Zona de Cisalhamento Campinas-Pedreira deve ter ocorrido simultaneamente à estes últimos

acontecimentos, senão a sua responsável direta.

Os corpos dioríticos principais das áreas meridional e setentrional, apresentam

uma tendência de alinhamento ao longo da direção NE (Fþra fV.1; Anexo I). A amarração

temporal dos acontecimentos nas regiões setentrionais e meridionais pode ser feita considerando

estas ocorrências isócronas, como um guia estratigrâfico. Se assim for, pode-se dugerir que a
coloca$o das variedades porfiríticas ocidentais e das fácies róseas de granulaçóes médias do

Plúton Jaguari foi acompanhada muito de perto pela invasão das variedades marginais mais

máficas do Plúton Meridional, uma vez que estas últimas sáo pouco (?) mais jovens que os corpos

mais destacados de dioritóides que afloram na área meridional.

As ocorrênciàs meridionais de leucomonzogranitos peraluminosos são
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contemporâneas ao magmatismo básico-intermediário, permitindo inclusive a geração de

variedades híbridas. As relações estruturais e de contato discutidas em Vlach (1985) permitem

correlacionar estas rochas com os granitóides do Plúton Meridional e as demais fácies deste

plúton entre si. Assim, nesta unidade, âs variedades marginais, com idades similares (ou até algo

mais jovens) que as fácies róseas porfiróides do núcleo da estrutura, são seguidas pelas

variedades róseas grossas a muito grossas, róseas médias e finas e, finalmente, pelos

microgranitos e pórliros. Os magmas mais jovens tinham caráter progressivamente mais líquido e

somente as fácies inequigranulares de granulações mais grossas guardam ainda os registros das

deformações pré-cristalização total.

Inexistem relações diretas entre os plútons Meridional e Oriental, porém, é

provável que os magmas que formaram as rochas marginais mais máficas destas unidades tenham

se coloc¿do simultaneamente. Idêntica correlaçáo é estendida para as fácies róseas de

granulações médias a finas de ambas as unidades, bem como para as variedades do Plúton ltatiba.

O argumento utilizado para correlacionar as rochas dioríticas também pode ser

aplicado para associar a colocação das unidades meridionais, em especial o Plúton Meridional

com os movimentos sinistrais ao longo da Zona de Cisalhamento Campinas-Pedreira. A forma

dos corpos, mais alongadas segundo N-S e SSE no extremo meridional, pode estar associada a

controles deste tipo. De qualquer forma, movimentos sinistrais N-S mais tardios são indicados

pelos rejeitos registrados e pelos diques de pórfiros que admitem uma geometria deste tipo. Os

regimes de coloca@o destas unidades são variáveis no tempo, as variedades mais máficas

aparentando regimes relativamente mais dúcteis, as mais diferenciadas, regimes mais rúpteis,

com evidências mais marcadas de fraturamento e stoping marginal. Estas diferenças refletem

principalmente os contrastes reológicos entre os vários corpos magmáticos e as suas encaixantes,

devidos em grande parte ao teor em cristais nos respectivos magmas (Vlach, 1985).
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CAPÍTIILO VI

MINERALOGIA: ASPECTOS TEXTURAIS E QUÍMICOS

Generalidades

Parte importante do presente estudo foi dedicada à mineralogia quÍmica, através

de análises com microssonda eletrônica dos minerais máficos mais comuns (piroxênios, anfibólios,

micas, granadas, titanitas, magnetitas e ilmenitas) e dos feldspatos presentes nos principais tipos

petrográficos de Morungaba. Os dados para feldspatos das unidades meridionais são de Wach

(1985). Apenas algumas variedades do Complexo Ouro Verde não foram analisadas.

As caracteristic¿s texturais mais relevantes e a variabilidade quimica destes

minerais (Parte VI.l), seguidas de interpretações relativas à sua cristalização e avaliações sobre

as condições ds crisfalização (Parte VI.2), são os objetivos do capítulo.

VI.1. Ouimismo e relações texturais

VI. 1. 1. Clinopiroxênros

Clinopiroxênios c¿álcicos são encontrados raramente em alguns quartzo (monzo)

dioritos com granulações médias a grossas, mais ricos em minerais máficos; não foram detectados

nos tipos de granulaçöes mais finas dos diques ou dos enclaves.

As melhores amostras são originárias do afloramento343 e vizinhanças, partes de

uma ocorrência que aflora ao longo dos contatos sudeste do Plúton Meridional (Anexos I e tr).

Instáveis que se tornaram já nas etapas iniciais de cristali"ação magmática, os clinopiroxênios são

encontrados apenas sob a forma de restos preservados em núcleos actinolíticos de anfibólios

zonados (Fotomicrografia VI.1, ver também ítem seguinte).

Resultados representativos para a amostra A-343 são apresentados na Tabela

W.1. Os componentes quadrilaterais destes clinopiroxênios somam a valores superiores a 977o

(base molecular) e correspondem a composições limítrofes entre salitas e augitas ricas em Ca e

Mg (Figura VI.1), na classificação de Poldervaart e Hess (1951). Entre os componentes não

quadrilaterais, o Al é o mais importante, com -0,L0 cátionspor nnidade/órmula (cpuf, em base a
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6 O), seguido por Mn (-0,04 cpuÐ, Na (-0,04 cpuÐ e Ti (-0,02 cpuÐ. Valores médios de Fe3+,

avaliados pelo método de Papike et al. (1974), são inferiores a 0,02 çuf.
Em síntese, as composiçóes médias dos clinopiroxênios podem ser expressas, em

termos moleculares, por Wo+¡En¿rFs13Rd¡1, com mg [Mg/(Mg+Fet)] próximo a0,77.

VI.1.2. Anfibólios

Os anfibólios sáo típicos nos quartzo (monzo) dioritos (até - 1.5%o em volume) e

menos comuns (aTé 5Vo em volume), ou mesmo ausentes nos glanodioritos associados. Nos

quartzo monzonitos e monzogranitos porfiróides marginais do Plúton Jaguari e em uma

variedade de quartzo monzonito do Complexo Ouro Verde, são incomuns (<27o modal) e, com

freqüência, ocórrem apenas como traços.

Nos granitóitJes e, em parte, nos granodioritos e quartzo (monzo) dioritos,

aparecem em cristais idiomórficos, bem geminados, isolados ou associados aos demais minerais

máficos, em especial biotita, magnetita e titanita. Algumas vezes estáo substituídos parcialmente

por estes acessórios e quartzo, em outras aparecem apenas pseudomorfos com predomínio de

biotita e quartzo (Fotomicrografia W.2).São ora oticamente homogêneos, com pleocroismo em

tons de amarelo-esverdeado páIido a verde-oliva médio, ora zonados, com finos

sobrecrescimentos de anfibólio com cores verde-azuladas mais fortes na direção de maior

absor$o.

Nas rochas dioríticas, granodioríticas e híbridas associadas, os anfibólios ocorrem

segundo três modos principais:

-) como cristais idiomórficos, variavelmente zonados, com núcleos actinolíticos ou de

hornblendas actinolíticas (incolores a levemente pleocróicos em tons esverdeados pálidos) e

bordas de hornblenda (com pleocroísmo em tons de verde-oliva na direção de maior absorção),

isolados ou em grupos de poucos indivíduos, junto com outros minerais máficos; são estes os

cristais que, em alguns tipos de dioritos, contêm restos de clinopiroxênio nos núcleos actinolíticos

(Fotomicrografias VI. 1, VI.3);

-) "- agregados milimétricos a submilimétricos (glomérulos) com elevado número de

cristais com texturas de aspecto granoblástico. São comuns nas rochas com granulações finas a

médias; nas fácies híbridas, estes agregados formam envoltórios sobre cristais ou agregados

ocelares de quartzo (Fotomicrografia U.+)t

-) como agregados milimétricos a submilimétricos de grãos ou de dnmínios de grãos de

actinolitas, hornblenclas actinolíticas e hornblendas com contatos mútuos difusos, transicionais ou

intercrescidos. São típicos d¿is variedades homogèneas de aspecto apinítico e/ou híbrido de

granulações médias e grossas (Fotomicrografia U.S)t
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Figura VI.l. Composições representativas de clinopiroxênios de quartzo (monzo) dioritos da ârea meridional de

Morungaba no quadrilateral Di-En-Fs-Hd. Os limites são de Poldervaart & Hess (1951).

Intercrescimentos simplectíticos com quartzo vermiforme ou goticular e com

opacos (magnetita em especial) são mais comuns nos agregados do primeiro e do segundo tipos,

respectivamente; ambos podem apresentar sobrecrescimentos e envoltórios de biotita.

Os cristais analisados foram os mais isolados e os que apresentavam zonamento

ótico melhor marcado. Entre as doze amostras selecionadas, uma provém dos quartzo monzonitos

(a monzodioritos) do Complexo Ouro Verde, Setor Ocidental (Shap); três dos quartzo

monzonitos e monzogranitos porfiróides marginais (A-46, A-184 e A-281) e cinco dos quarÞo

dioritos, quartzo monzodioritos e granodioritos (A-367, A-515b, A-696a, A'764 e A-1175a) do

Plúton Jaguari. Outras três amostras (A-12d,' A-238a e A-343) representam as ocorrências

meridionais de quartzo (monzo) dioritos e granodioritos. Os resultados analíticos obtidos são

sumarizados na Tabela VI.2.

Variações composicionais

A classifica$o e o estudo mais rigorosos das variações composicionais em

anfibólios exigem análises mais completas e que incluam, em especial, determinações de Fe2Og



de modo a permitir cálculos cristaloquímicos mais precisos (ver Gilberl et aL, 1982 e Cosca et aL,

1991, entre outros).

Em Morungaba, os resultados estimados para FezO¡ com o procedimento de

Papike et al.(1g14) são coerentes e reiultam em boa correla@o linear entre Fe2+ç¿1ç e Fe2+¡66

descrita por Fe2+¡o¡ = Fe?+calc + 0,33 (meia cela unitária, ou 23 O idealizados, base adotada para

discussão, Figura W.2), indicando a constância de Fe3+*¡o Variações maiores existem apenas em

fácies com granulaçöes mais grossas e, em parte, decorrem de questões analíticas @f.

metodologia).

Estes resultados são comparáveis aos encontrados em outras províncias ou

batóIitos graníticos (e.g., Dodge et aL, !968; Clamanske et aL,1981) e são substanciados pelo fato

de que, se por,um lado o conteúdo de Fe3+ é variável e di¡etamente proporcional à fugacidade de

Oz (Íoz), hornblendas sintetizadas sob tampões tão distintos quanto o HM (hematita-magnetita) e

o eFM (quarzo-faialita-magnetita) nâo apresentam diferenças muito marcantes nos teores de

Ps:+ (Gilbert et al.,19BZ).

Desta forma, a ausência de dados especíücos para Fe2Or não invalida a

classificação nem as tendências e as interpretações apresentadas a seguir (e.g., Czamanske &

Wones, 1973; Gilbert et aL,1982).

Os anfibólios de Morungaba são variedades cálcicas na subdivisão proposta Pela

IMA (International Mineralogical Association, Leake, 1978; ver também Hawthorne, 198L)-

Apresentam l,g7 < (Ca + Na)trl+ < !,87 eNaMa < 0,1ó.NodiagramaCa + Na * KvsSi(Figura

VI.3), idealizado:por Czamanske, & Wones (1973) a partir dos dados de I-eake (1971), os

intervalos de'r variaÉo de Si são similares aos obtidos em granodioritos e monzogranitos

do Maciço de Finnmarka, estudados pelos primeiros autores, e ultrapassam os limites

admitidos por Leake para anfibólios magmáticos (ie., Si <7,30) e tardi- e pósmagmáticos (ie., Si

<7,75).

As composições dos anfibólios dos quartzo monzonitos e monzogranitos são

relativamente constantes; as variações núcleo-> borda, mais evidentes na amostra A-281,

apontam decréscimos mais ou menos progressivos em SiO2, TiO2, MnO e MgO, paralelizados por

acréscimos em AlzO¡, FeOt e NazO (Tabela YI.2a,2b). Correspondem a edenitas, hornblendas

edeníticas e equivalentes mais ricos em Fe na classificação do IMA, com vaLores de Si entre 6,55 e

6,90. Os anfibólios de alguns quartzo monzodioritos e granodioritos homogêneos (em parte

cumuláticos, €.g., A-764) são semelhantes, mas já apresentam finas bordas de hastingsita

magnesiana, com Si caindo a 6,45. A amostra do Complexo Ouro Verde é uma magnésio-

hornblenda homogênea, mais rica em Si (6,75 < Si < 6,95) e em Mg (rrrg entre 0,55 e 0,65) e mais

pobre em Al, Fet e álcalis ((Na + K)A < 0,50, Figura VI.4).

180



Os anfibólios das variedades dioríticas associadas aos plútons Meridional e Jaguari

apresentam, por sua vez, intervalos composicionais mais amplos (Figura VI.4). Em conjunto,

compreendem desde actinolitas (em geral os núcleos de cristais discretos), passando por

hornblendas actinoiíticas e culminando com magnésio-hornblendas, estas predominantes. Os

valores limites de Si são'7,75 e 6,60; o parâmetro mg varia apenas 0,2 unidades, entre 0,55

(hornblendas) e 0,75 (actinolitas). Comparativamente, as amostras das fácies com granulações

mais grossas (A-343, A-696a), têm mg pouco superior às equivalentes de granulações mais finas

(A-12d, A-238a, A-515b e A-1175a), homogêneas ou de aspecto híbrido mais marcado (A-12d, A-
238a), para um mesmo teor de Si. A amostra A-238a destaca-se por apresentar teores mais altos

em Mn (Tabela V7.2). A comparação entre as amostras provenientes das ocorrências meridionais
e setentrionais mostra que as últimas têm Si com valores médios e limites inferiores maiores.

Os diagramas da FiguraYI.4 também destacam os seguintes aspectos:

-) variações composicionais mais ou menos contínuas entre actinolitas, e magnésio

hornblendas para uma mesma amostra ou para um mesmo cristal (e.g., amostra A-515b, uma

fácies de estrutura maciça com granulação fina);

-) lacunas composicionais variadas são observadas em outras amostras. As fácies de

ganulações mais grossas têm uma lacuna bem definida entre 7,15< Sr' <7,55, em parte repetida

nas amostras mais finas, por exemplo entre7,25-7,50 (A-1175a),7,30-7,50 (A-12d),7,35-7,60 (A-
238a). Em várias amostras os resultados sugerem maís de uma lacuna (e.g., entre 6,p0 e 7,10 para

A-1.775a, 7,05 e 7,30 para A-238a, etc., cf. figura VI.4). Algumas das diferenças enrre estes

intervalos podem, entretanto, refletir problemas analíticos e/ou de representatividade das

análises efetuadas em cada amostra.

Finalmente, o anfibólio presente na amostra A-367 (um granodiorito homogêneo

com algumas características de rocha híbrida) apresenta composições entre hornblendas

actinolíticas e magnésio-hornblendas, com uma lacuna composicional entre 6,90 e 7,10 de Si.

Os núcleos actinolíticos, produtos da desestabiliz¿çfio dos clinopiroxênios cálcicos

(A-343), apresentam valores mB p teores de Mn respectivamente superiores e inferiores aos das

demais amostras (Figura U.¿); os valores mg são similares aos dos clinopiroxênios coexistentes

(Figura W.27).
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Fotomicrografïa VL1. Resto xenomórfico de clinopiro<ênio cálcico (incolor, reløro mais

alto) em núcleo acfinolítico (incolor, reloro mais baixo) de hornblendas (cinza médio).

Quartzo monzo diorito (Amostra A-343), a sudeste do Plúton Meridional. Lado menor da

foto com 0,46 mm. Luz transmitida plano polarizada.

Fotomicrografìa YI.2. Agregado pseudomórfico em hornblenda constiruido por biotita
(cirøa, com clivagem e inclusões de ztrcão), quarEo e feldspatos potássicos (brancos). Restos

de hornblenda (mais escuro), desenham parte dos contornos originais do cristal. Do lado

esquerdo, cristal idiomórfico de titanita. Fácies porfiróide marginal do Plúton Jaguari

(Amostra A-2S1). lado menor da foto com 1,85 mm. Luz transmitida plano polarizada.

i\.x{
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Fotomicrografia VI3. Cristal idiomórfico de hornblenda, com núcleo de actinolita (quase

incolor) em quaffio monzo diorito de granulação grossa (Amostra343), a sudeste do Plúton
Meridional. Observar a passagem gradativa entre as bordas, com hornblenda, e o núcleo do
cristal. Lado menor da foto com 0,46 mm. Luz transûiitida plano polarizada.

Fotomicrografia VL4. Ocelo de quartzo xenocristaLino (branco) com contornos irregulares,

com um manto de aspecto granoblástico constituído por grande número de cristais de

hornblenda, em quarEo microdiorito (Amostra A-515b) da á¡ea centro-meridional do

Plúton Jaguari. Lado menor da foto com 0,92 mm. Luz transmitida plano polarizada.
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Substiaiçoes e outras conelnções catiÔnicas

A fórmula geral dos anfibólios mais comuns pode ser expressa (com base em meia

cela unitária) na forma:

(Na + K)*Caz(R2 * 5-y-rR3 
+ yR4 +zXAl* * y* zr) (Sfu- *-y-2,)O22(oH,F,Cl)z

em que:

R2+ = M*n, Fe?+, Mn2+;

R3+ = 7¡13+, Fe3+;

x = (Na+Kþ;
y = Alu+Fel*;
z = Ti4+.

Os diversos termos das soluções sólidas podem ser derivados através de

substituições catiônicas simples e/ou acopladas, isoladas e/ou combinadas a partir da tremolita, o

anfibólio mais'simples, com a fórmula ideal:

ÀA CaM42 Mgus Sivs Ozz (oH)2,

na qual ÀA representa sítio A vazio (Robinson et aL, 1971,; ver também Czamanske &
'Wones, 1973 e Gilbert et aI,1982).

Entre as substituições simples, as mais comuns e também mais evidentes pela

inspego das Tabelas M.2a,b são as que envolvem intercâmbios entre Mg2+, Fe2+ e Mn2+ e entre

NaA e KA. Na amostra A-238a a participa$o do Mn2+ nos sítios }'{l, N'4.2, l!f,i e M4 é mais

relevante; também é notável a troca entre Ca2+ e Fe2+ na posição M4. As substituições

acopladas principais podem ser agrupadas como segue (ver bibliografia referida): l

l. ÀA + Sirv = $a+Kþ + Alrv @denita)

z.Mgvl + Sirv = AlvI + AIIV (Al-tschermakita)

3. Mgvt + Siry Fe3+ + AIIV (Fe-tschemnkita)



(Ti-uchermakita)

(glaucofânio)

(riebeckita)

(richterita)

e eventualmente combinações mais complexas entre estas.

Os dados obtidos em Morungaba (Tabelas VI.2.) sugerem,, em primeira análise,

que esquemas de tipo 1,2 e 4 são predominantes.

As combinações de substituições acopladas entre Na e K no sítio A e Alu, Fe3+ e

Ti4+ nos sítios octaédricos, quando devidamente compensadas pela troca entre Al e Si

tetraédricos (ou seja, combinações entre termos edeníticos e tschermakíticos) resultam na

igualdade Alrv = (Na+K)a + (Al+nef+¡vt * 21i++ (Robinson et al., 1977; ver também

coeficientes da fórmula geral).

A Figura VI.5 comprova que estas combinações predominam nos anfibólios

estudados e que elas devem responder por grande parte das variações composicionais núcleo-

>borda verificadas, em especial nos quartzo (monzo) dioritos. Repete-se o comportamento de

anfibólios sintetizados experimentalmente (e.g., Gilbert et aL,19S2). O componente trivalente R3+

(Alvt + Fep*) é formado predominantemente por Fe3+, já que a grande maioria do At (mais de

80Vo de cátions) presente nestes minerais está concentrado em sítios tetraédricos (Figura VI.6).
Por outro lado, as relações entre Alry e FeTot (Figura VI.7) são menos definidas, havendo grande

dispersáo dos pontos analíticos: os anfibólios das rochas dioríticas apresentam certa correla$o
positiva; já os dos quartzo monzonitos e monzogranitos têm Atv pouco variável, mesmo para

substanciais alterações em Fetot.

A exemplo do que é encontrado em anfibólios de rochas plutônicas intermediárias

(e.S., Serra Nevada, Dodge et aL, 1968; arquipélago japonês, C2amanske et aL, 1981; Batólito
Costeiro do Peru, Mason, 1985), existe (para os valores de FezO¡ adotados) uma deficiência de

0,05 a 0,15 øátions tetraédricos para cada (Na+K)A+(Æ+fer+¡vt +2'li4+ (Figura VI.5),
implicando a necessidade de substituições adicionais do tipo 5,6,7,8 ou 9.

' A falta de correlações em diagramas Tivs NaMa (não apresentados) dá preferência

para as substituições de tipo 5 ou 6, e aponta, portanto, a substituição Ti-tschermakítica como a

maior responsável pela distribuição de Ti nos anfibólios de Morungaba. Tal conclusão é melhor

fundamentada para os termos actinolíticos, que apresentam as melhores correlações entre Tiu e

Alw e entre TiH e (Na+K)4, tal como representado nas Fþras VI.8 e VI.9. O reconhecimento e

a distinSo entre os esquemas dos tipos 5 e 6 não sáo possíveis, dada a falta de dados definitivos

para Fe2O3 e a deficiência referida permanece não resolvida.

4.Mgv
5.Mgu

6.Mgu

7. L^

8.Mgu

9. Alvl

+2sirv = Tivr

* CaM4 = Aivl
* NaM4 = Fe3+

* CaM4 = NaA

t2CaMa= TivI

* CaM4 = TiVI

+ 21Jfv

+ NaMa

+ NaMa

+ NaMa

+2NaMa

+ NaMa



A avaliação da importância relativa entre as contribuições edeníticas e

tschermakíticas é ressaltada pelo desmembramento do termo (Na+K)a+(Al+Fe3+)vt+2Tiu.

Nas Figuras VI.1Oa,b e VI.l1 sáo apresentados diagramas Alry vs (Na+K)A e Alry ys

(Al+Fe3+)u+ 2'lív1. As relações ehtre estes parâmetros definem inclinações com razöes

próximas a2:7 e 1:2 entre o AIN e a ocupação no sítio A para as fácies dioríticas e asvariedades

quartzo monzoníticas/ monzograníticas, respectivamente. Estas mesmas razões se repetem em

diagramas Alry vs (Na+Kf-NaMa (Figura VI.12a,b).

Estes resultados indicam, por um lado, que a substituição edenítica ê, índependente

de possíveis trocas de tipos 5, 6 ou 7 (Czmanske & Wones, 1973) e, por outro, que contribuições

relevantes (excesso de 0,40 cátions tetraédricos para as rochas mais máficas) são devidas às trocas

tschermakíticas e outras .

As razões entre Alry e (Al+Fe3+)vI+2T'iu são próximas a 3:2 e indicam

deficiência de 0,02 a 0,10 cátions tetraédricos. Nas rochas mais máficas, a substituição

tschermakítica é, portanto, maß importante que a edenítica, numa proporção que se aproxima de

4:3. J6 nos quartzo monzonitos e monzogranitos, dada a variabilidade composicional reduzida,

não se define correlação melhor marcada entre estes parâmetros, mas proporções ainda mais

relevantes dos componentes edeníticos são esperadas (ver também Figura VI.13).

A comparação destes resultados com os dados compilados por Robinson et aL

(1911) para hornblendas de rochas ígneas e metamórficas mais comuns e, em especiaf com dados

para rochas granitóides tipicamente cálcio-alcalinas (e.9, Batólito Costeiro do Peru, Serra

Nevada, ver Dodge et. aL, 1968; Mason, L985), mostra que os anfibólios das variedades mais

máticas de Morungaba apresentam, também, predomínio de componentes tschermakíticos, mas

com contribuições edeníticas substancialmente maiores (ou seja,4:3 ao invés de2:l).

A maior importância das contribuições edeníticas nos anfibólios de Morungaba

indica maior atividade do Al e dos álcalis (em especial do K) nos magmas, em acordo com o

caráter mais potássico destas rochas (ver Capítulo VII). Estes resultados têm implicações

importantes em geotermobarometria, como será discutido na ParteYI.Z.

A par das correlações referidas, relacionadas de forma mais direta com esquemas

de substitui@o catiônica, os anfibólios estudados apresentam correlações moderadas ou boas

entre NaA e KA (2:L), (Na+Kþ e Fetot, Alry e Fetot/(Fetot+Mg), representadas nas Fþras VLl,4,

VI.15 e VI.16, e para os parâmetros molares ou catiônicos C/CNK e mg (diagrama não

apresentado). As correlações entre AIU 
" 

p"tot/(Fetot+Mg) são pobres; Ti e Mg têm correlação

positiva boa para os anfibólios dos quartzo monzonitos e monzogranitos.
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Figura VL7. Relações entre as proporções catiônicas de AIIV e Fet em anfibólios de

Morungaba. A¡fibólios de quartzo monzonitos e monzogranitos destacados com barras

horizontais (Plúton Jaguari) e verticais (Complø<o Ouro Verde, Setor Ocidental).

I ,40

l,oo

o,20

r.... 0,06 o,l2 o,l I o,24

Ti4+

Figura VI.8. Relações entre as proporções catiônicas de AIIV e TiVI em anfibólios de
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vazados (Plúton Jaguafi) e barras verticais (Complø<o Ouro Verde, Setor Ocidental).
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Fþra VI.9. Correlações enrre as proporções catiônicas de (Na + Kp e TivI em anfibólios de

Mãrungaba. Anfibólios dos quartzo monzonitos e monzogranitos destacados com símbolos

vazados (Plúton Jaguari) e barras verricais (Complexo Ouro Verde, Setor Ocidental)'
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Figura vl.10a. correlações entre as proporções catiônicas de AIIV e (Na + K)A em anfibólios
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Fþra VI.10b. Relações entre as proporções catiônicas de A1IV e (Na + K)A t* anfibólios de

quartzo monzonitos e monzogranitos de Morungaba.
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Fþra VI.12a. Correlações entre as proporções catiônicas de AIIV e (A - NaMa) em anfibólios
de quarEo monzodioritos e granodioritos de Morungaba.
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Fþra VI.13. Os anffuólios de Morungaba no diagrama de Leake (197S). Campos: tschermakira

CfÐ, hornblenda-tschermakítica (}Ib-TÐ, magnésio-hornblenda (Mg-Hb), hornblenda
tremolítica ou acrinolítica (trÞTr/Ac), tremolita ou actinolira (tr/Ac), pargasita (pg),
hornblenda-pargasítica (IIÞPg), hornblenda edenítica (HÞEd), edenita (Ed), edenita silícica
(Es-Si). Anfibólios de quartzo monzonitos e monzogranitos com símbolos vazados @lúton
Jaguari) e barras verticais (comploro ouro verde, Setor ocidental). ver tørto.
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Figura VL14. Correlações entre as proporções catiônicas de (Na + ÐA e Fet. Anfibólios de

quartzo morzonitos e morøogranitos destacados com barras horizontais (Plúton Jaguari) e

verticais (Compleno Ouro Verde, Setor Ocidental)'
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quarzo monzonitos e morzogranitos destacados com barras horizontais (Plúton Jaguari) e
verticais (Complo<o Ouro Verde, Setor Ocidental).
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VI.1.3. Biotitas

As biotitas são os mineiais máficos mais típicos de Morungaba e somam volumes

modais entre 8 e 78Vo e entre 0 e87o nas rochas dioríticas e graníticas, respectivamente. Diversas

geraçöes de biotitas são encontradas (Capítulo V), mas seráo discutidas apenas aquelas de

aspecto textural primário.

Nos quartzo (monzo) dioritos com texturas e estruturas mais homogêneas, a

biotita está regularmente distribuída, ora como cristais subidiomórficos a idiomórficos isolados,

ora como pequenos agregados associados aos outros máficos. Nas variedades de aspecto apinítico,

tem hábito ripiforme, muito alongado, e nas variedades híbridas, forma também glomérulos

irregulares, ora com cristais límpidos, isolados, ora associada com plagioclásio, opacos

(magrr eti ta) e, eventualmente, outros minerais acessórios.

É um dos últimos minerais a iniciar a cristalização e freqüentemente sobrescresce

e/ou substitui anfibólios, juntamente com quartzo -f titanita t opacos + feldspatos; mantos de

cristais límpidos de biotita são por vezes encontrados sobre glomérulos de anfibólio e ocelos de

quartzo.

Apresenta-se oticamente homogênea, com pleocroismo de cores amarelas ou

amarelo-ewerdeadas a castanho-ewerdeadas a algo mais avermelhadas. Inclusões de acessórios,

particularmente apatita, são comuns nas seções basais e, não raramente, se distribuem de modo

concêntrico.

Entre os granitóides, nas variedades mais máficas de cada grupo, a biotita é mais

comum em ag¡egados de diversos indivíduos associados ao plagioclásio e aos demais minerais

máficos e mais raramente isolada. Nas fácies progressivamente mais félsicas, passa a predominar

sob a forma de cristais discretos ou em grupos de poucos indivíduos, distribuídos mais de modo

mais uniforme entre os minerais félsicos.

Nas variedades do Plúton Jaguari, em que biotita e hornblenda coexistem, a

primeira é posterior e, com freqüência, sobrecresce ou pseudomorfoseia a segunda

(Fotomicro grafia VI.z). Nos leucomonzogranitos cinzentos meridionais em que ocorre com

muscovita + granada, a biotita é de cristalizaçäo relativamente precoce.

, Nas rochas graníticas este mineral é também oticamente homogêneo e apresenta

padrões de inclusões como os descritos acima; nos monzogranitos peraluminosos do Plúton Areia

Branca e das Ocorrências Meridinais e, em parte, nas variedades mais félsicas das demais

unidades, a biotita é caracternada pela abundância de inclusões diminutas de zircão e apatita,

marcadas por halos plecocróicos. Nos monzogranitos das primeiras unidades (no caso do Plúton

Areia Branca com destaque para as fácies mais máficas) e nas fácies microporfirÍticas

peraluminosas do Complexo Ouro Verde (Setor Oriental), apresenta pleocroísmo com

tonalidades amareladas pálidas a castanho-avermelhadas ou mesmo vermelhas. Nas demais
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variedades do Complexo Ouro Verde e nas fácies dos plútons Jaguari, Meridional, Oriental e

Itatiba, as cores de pleocroismo variam entre o amarelo e o castanho-ewerdeado ou castanho-

avermelhado.

Evidências de reequüíbiios sin-, tardi- e pósmagmáticos em intensidades variáveis

são encontrados na grande maioria das amostras estudadas (ver descrições petrográficas,

Capítulo V).

Variações composicionais

Um aspecto que deve ser inicialmente discutido se refere à representatividade dos

resultados obtidos em rela$o às composições origínaß, magmáticas, deste mineral. Não há

grandes dúvidas de que as biotitas de rochas plutônicas são afetadas, em maior ou menor grau,

por reequilíbrios mais tardios (e.g., Speer, 1984), incentivados inclusive pelas'características

estruturais deste mineral (ver Bayley, 1984), as quais facilitam determiiadas trocas catiônicas e

aniônicas.

Nos resultados obtidos para Morungaba, a baixa ocupação do Sítio A com Na e
Ca, apesar do caráter potássico bem marcado das rochas, pode ser um indício de tais processos

(e.9., Miller et aL, 1981). Por outro lado, a análise dos dados obtidos para as biotitas mostra (a

exemplo dos dados de literatura) padrões coerentes para as partições elementais com os minerais

que se lhes associam, bem como para algumas correlações interelementais ligadas a esquemas de

substituiSo especlficos (ver Nockolds, 1947; Dodge et aL, 1969; Clamanske et aL , 1981 e Noyes ef

al., 1983, entre outros). Análises representativas são apresentadas na Tabela VI.3.

Apesar das diversas tentativas descritas na literatura para cálculos estimativos de

FezO¡ para biotitas (e.g., Dimek, 1983), as avaliações deste tipo não são factíveis em geral,

principalmente quando o componente oxibìotítico tem particþa@o relevante. Assim, foram

obtidas determinações especÍficas para FøOa para sete amostras selecionadas (Tabela VI.3).

Para estas amostras escolhidas, a classificação de Foster (1960) indica se tratarem

de biotitas limítrofes entre termos magnesianos e ferríferos (Figura VI.17). As amostras do

Plúton Jaguari variam entre biotitas magnesianas (fácies mais máficas) e ferríferas (fácies mais

félsica); a amostra do Setor Ocidental do Complexo Ouro Verde é um termo comparativamente

mais ferrÍfero. As duas amostras do Plúton Meridional, com excesso de FeÊ+ muito marcado,

plotam fora dos limites admitidos para as composições de biotitas de rochas graníticas. De fato, a
quantidade do componente oxibiotítico destas amostras é apenas encontrado em ambientes

subvulcânicos, como ainda se discutirá com mais detalhes.

Variações significativas e coerentes de SiOz, TiOz, Al2O3, FeO¡, MnO, MgO, BaO
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e F ficam evidenciadas na Tabela VI.3 e reafirmam a existência de dois grupos principais, já

oticamente constrastados: o primeiro reúne as biotitas dos monzogranitos cinzentos

peraluminosos, com paragêneses minerais tais como biotita + ilmenita, biotita + muscovita e

biotita + muscovita + granada (e.g., com razões FeOt/MgO e teores de AlzO: bem mais

elevados), o segundo agrega a maioria das biotitas presentes nos demais granitóides e dioritóides,

com paragêneses metaluminosas a marginalmente peraluminosas. Algumas das principais

características das biotitas de cada um destes grupos são destacadas a seguir.

A par das variações composicionais mais irregulares, provavelmente reflexas de

reequilíbrios, alterações e mecanismos de exsolução, as biotitas, em especial das rochas mais

máficas de cada unidade, mostram zoneamentos composicionais em geral normaís incipientes e

moderados: TiOz e BaO diminuem e AlzO¡ aumenta, em geral para as bordas, MgO e FeO¡ são

mais irregulares. De forma genérica, a variabilidade composicional observada nos perfis nrlcleo-

>borda dos grãos discretos é da mesma magnitude que a encontrada em diferentes cristais da

mesma amostra e, por vezes, cobre todo o intervalo composicional de distintas amostras da

mesma fácies qu, de f{cies com associações de minerais máficos similares.

As relações entre a composição das biotitas, expressas em termos da tríade AlzOe

FeOt e MgO, em função da paragênese, já foram ressaltadas por Nockolds (19a7). Na Fþra
VI.18 são apresentados os respectivos diagramas para as várias unidades de Morungaba. Repete-

se, em parte, o padrão descrito para rochas granitóides em geral e as tendências observadas

indicam que os teores de Al2Os muito dependentes da paragênese, são pouco variáveis; os

maiores contrastes estão representados pelos dois grupos de biotitas acima mencionados e' em

parte, pelas rochas dioríticas. As variações mais significativas são as de FeOt e MgO que refletem,

por um lado, o grau de diferenciaSo e, por outro, o comportamento da f ozdos magmas.

Em conjunto porém, as composiçöes médias das biotitas de Morungaba são mais

pobres em AlzOg quando comparadas àquelas utilizadas por Nockolds para a defini$o dos

limites paragenéticos neste diagrama.

As variações composicionais destes minerais são também bem marcadas no

diagrama quadrilateral modificado das biotitas þt vs fe (Fet/(Fet+Mg))l apresentado nas

Figuras VL19 e Vlr20 eY.27. As principais tendências são discutidas a seguir'

As rochas dioríticas e híbridas meridionais (incluindo as variedades cirzentas

híbridas das Ocorrências Meridionais) apresentam valores de fe e Alt entre 0,4 e 0,6 e entre2,4 e

2,8, respectivamente. Os menores valores para ambos os parâmetros são observados nas biotitas

de um enclave microdiorítico transformado (sem hornblenda, Amostra Ag-la) encontrado na

variedade rósea de granulação grossa; os maiores valores de Alt são os das biotitas das variedades

cinzentas híbridas- Situação similar é observada para biotitas dos dioritóides que alloram no

Ptúton Jaguari, em média mais pobres em Alt; alguns dos núcieos de biotitas destes quartzo

(monzo) dioritos sequer chegam a ter Al suficiente para completar o sítio tetraédrico (ver Tabela

VI.3, Amostra A-696a)
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FiguraM.lT.ClassificaçãodebiotitasselecionadasdeMorungabanodiagramacatiônicoMg-AlW+Fe3++Ti-Fe2+ +
Mn (Foster, 1960). Amostras dos plútons Meridional (círculos vazados) e Jaguari (variedades porliróides e porfïríricag
círculos cheios; dique Jaguari, quadrado) e do Complexo Ouro Verde (triângulo).
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Figura VI.18. Análises de biotitas de Morungaba no diagrama MgO-FeOt-Al2O3. Limites tracejados separam as biotitas
coøcistentes com piroxênio + olivina (At), com anfîbólio (A), com muscovita + topázio e/ou outros minerais
supersaturados em alumina (C) e desacompanhadas de minerais ferromagnesianos (B), de acordo com Nockolds (1947).
Ver discussões no t€rdo.
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As biotitas presentes nas rochas graníticas dos plútons meridionais (Meridional e

Oriental) são parecidas. Comparadas às biotitas das rochas dioríticas, têm valores iguais ou pouco

superiores de fe e iguais a superioresde Alt (2,4-3,1,). As amostras destas unidades mostram boa

correla@o positiva entre estes dois pärâmetros, refletindo mais as correlações bem marcadas

entre Alv e Fe nas camadas octaédricas (não mostradas), que correlações entre Alry e Fe.

Merece destaque a pequena variação de fe quando comparada ao Alt e a presença de pequenas

lncunas composicionais de fe em cada plúton-

Os leucomonzogranitos peraluminosos das Ocorrências Meridionais, por sua vez,

apresentam biotitas muito contrastadas com as das outras unidades meridionais, com valores fe

(0,75-0,82) e Alt (2,8-3,6) bem mais elevados, em especial quando estas micas coexistem com

granada.

Nos granitóides do Ptúton Jaguari, as biotitas mostram intervalos de fe

comparativamente mais amplos (0,40-0,70) e valores médios para Alt algo inferiores. Destaca-se,

por um lado, o aumento mais ou menos progressivo de fe e Alt em direção aos termos mais

félsicos e, por outro, as semelhanças das biotitas dos granitóides porfiríticos do anel principal com

as presentes nos granitóides porfiríticos (com matriz fina) da margem oeste e, em parte, com as

do dique anelar do Jaguari (Figura VI.20). Novamente, se verifica a presença de lacunas de fe em

biotitas das variedades porfiríticas e porfiróides, as quais são, em parte, preenchidas pelos dados

representativos das amostras do dique Jaguari.

Estas lacunas composicionais se equivalem parcialmente com as encontradas nos

plfrtons Meridional e Oriental, e sugerem uma possível influência de fatores intensivos (e.8., f oz,

f uzo) associados à cristaliza$o destes minerais (ver Parte VI.z).

As amostras do Setor Ocidental do Complexo Ou¡o Verde apresentam variações

algo mais restritas de Alt (2,45-2,85). A existência de correlações negativas entre fe e Alt, para

parte do conjunto amostral considerado, é notável. Finalmente, as análises para o Plúton Areia

Branca são comparáveis às obtidas para as ocorrências de leucomonzogranitos cinzentos

meridionais com muscovita e, como estes, são muito contrastadas nos diagramas' com valores

mais altos para ambos os parâmetros considerados.

Substituições e outras conelnções catiônicas

A variabilidade composicional de biotitas, à luz das possíveis substituições simples

e/ou acopladas, foi revista por Dimek (1983; ver também Guidoti, 7978; 1984). É, um tema

complexo e a parcialidade dos dados não permite aprofundá-lo. Substituições simples entre

alguns elementos sáo rapidamente detertadas em diversas das amostras (ver Tabela VI.3), Fe2+ e

Mg, por exemplo, apresentam correlaçóes mútuas negativas regulares a excelentes'
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Algumas das substituições acopladas possíveis foram testadas, inlusive para

detecção de eventuais reequilíbrios composicionais. Foi dado maior destaque para intercâmbios

com envolvimento do Ti, pois algumas correlações regulares entre este e elementos como Si, Fe1 e

Mg são as mais evidentes no conjunto'de amostras. Entre as substituiçóes possíveis (ver Dimeck,
1983), as mais comuns são:

l.Tivr + ZAIN = 2Siry + (Rz+¡vt (Ti-tschermakita)

2.Tivl+ 
^vr 

=2(R2+)vr.

As substituições acopladas de tipo I resultam em correlações negativas entre Siw e
Tiu, enquanto as trocas de tipo 2levam a correlações negativas entre a ocupação total nos sítios
octaédricos (S.) e ^liv (e.g., Wones, 1.979). Os diagramas relacionando estes parâmetros para
alguns conjuntos amostra/s são ilustrados nas Figuras vl.2z,vr.23 eyr.24.

Alguns dos resultados em cristais e/ou grupos isolados de biotita, para as

variedades graníticas dos plútons Meridional e Oriental sugerem a possibilidade de trocas de tipo
1, mas o conjunto dos dados resulta em correlações pobres; a mesma situação ocorre para as

trocas do tipo 2 (diagrama não apresentado). Para o conjunto das biotitas dos granitóides do

Plrlton Jaguari as correlações são apenas razoáveis para a situação 1, e pobres para a 2 (diagrama
não apresentado). Esquemas de substituição alternativos que incluam trocas do tipo Tivt + 2Ot
= (R2+)V] + 2 (OH)i-, obviamente associadas com reequilíbrios químicos ligados a mecanismos

de oxidação, podem explicar estes dados. As biotitas presentes nas rochas dioríticas apresentam,

por sua vez, excelente correla@o do Tiu com S." adaptando-se, portanto, a um esquema de

substituição de tipo 2.

O comportamento do F nas biotitas de Morungaba também é peculiar. Nas

Figuras VI.25a,b são diagramadas as variações de X¡ag (= Mg/S.) em funçáo de F/(F + OH +

Cl), admitindo-se que (F + OH + Cl) = 4. Estes diagramas destacam de imediato os contrastes
entre as biotitas das rochas dioríticas e as das variedades de leucomonzogranitos cinzentos
peraluminosos do Plúton Areia Branca e das Ocorrências Meridionais com as biotitas dos plútons
Jaguari, Meridional e Oriental. Comparativamente as biotitas destas últimas unidades, as das

rochas dioríticas apresentam razões F/(F + OH + Cl) bem menores, ao passo que as dos

leucomonzogranitos cinzentos têm valores muito inferiores tanto para este parâmetro, quanto
para o mg.

Por outro lado, o conjunto de amostras do Plúton Jaguari define uma trajetória
arqueada muito marcada: as biotitas das variedades porfiróides marginais, mais máficas,
apresentam os maiores valores para X¡ao os quais diminuem mais ou menos progressivamente
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nas presentes nas rochas mais félsicas. Até X¡4g=0,34, o parâmetro F/(F+OH+CI) também

diminui, mas a partir daí passa a aumentar. As tendências para os plútons Meridional e Oriental

não são bem definidas, mas uma situação parecida fica sugerida no diagrama.

O aumento de F/(F +'OH + Cl) com X¡4g está ligado à preferência do F em

acompanhar o Mgnas micas (F-Fe avoid.ance,e.g., Munoz, 1984). A tendência oposta, delineada

pelas rochas mais félsicas corresponde, por sua vez, à evolução normal de biotitas durante a

cristalização progressiva de magmas graníticos em temperaturas descrescentes (e.g., Czamanske

et aL.,1.977).

Outras variações de parâmetros catiônicos nas biotitas de Morungaba que

merecem destaque incluem as correlações moderadas a boas entre Mg e So, tipicamente positivas

em rochas graníticas não peralcalinas (Nockolds, 7947), e entre Alt ou AIU ou Mgu ou

Fet/(Fet+Mg) e So. Também como característica comum de rochas graníticas, existem

correlações negativas regulares a boas entre So e parâmetros gerais que medem o grau de

diferenciação (e.g., o Índice de Diferenciação de Thorton & Tuttle, 1960), em especial nos

plútons Jaguari e Meridional (diagramas não apresentados).

As composições químicas das biotitas de Morungaba quando analisadas em função

de parâmetros de diferenciação das rochas resultam em comportamentos elementais diversos.

Em geral, com o aumento do grau de diferenciação das rochas, avaliado pelo índice mg¡sc¡a, Si

apresenta comportamento pouco definido, Ti e Mg diminuem enquanto Fet e Al aumentam,

todos de forma mais ou menos oscilntória. Mn aumenta linearmente até mgrocha = 0,35 e após

peûnanece mais ou menos constante. No Plúton Jaguari, os teores em Mg inicialmente aumentam

para depois também diminuir oscilatoriamente; Af Fet e Mn têm comportamentos opostos.

Estas variações, para os plútons Jaguari e Meridionaf são expressas em frações

moleculares dos componentes flogopita (X-e), anita ()Ln) e siderofilita (X"¡¿) e diagramadas em

função de mgro"r,u nas Figuras YI.26a,b,c. As frações destes componentes foram calculadas como

proposto por Gunow ef aI (1981), fundamentados em estudos experimentais com soluções

sintéticas entre estes extremos. As relações sugeridas são as seguintes:

Xflos=&ng=Mg/S";
X"i¿ = I(3-Si/Al)/1.751.[1-X¡.*];

&n =1-(Xnoe+X'¡o).

(VI.1)

(vr.2)

(vr.3)

Este procedimento embute a premissa de que o Mg2+ e os demais ciátions

octaédricos se comportam como o Fe2+ e, portanto, que podem ser adicionados ao componente

anítico. Uma vez que as biotitas de Morungaba apresentam quantidades apreciáveis de Fe3+ e

Tia+ octaédrico (Tabelas VI.3a,b) nestes sítios, os resultados devem ser considerados com cautela.

As tendências gerais observadas nas Figuras Yl.26a,b,c destacam, mais

claramente, o caróter oscilatório e rítmico das variações composicionais.
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As biotitas do Complexo Ouro Verde têm variações (não apresentadas) mais

marcadas de X¡eg e )Çn, com mudanças maiores para intervalos menores de mgo.¡u; o

componente siderofilítico é mais constante. Os leucomonzogranitos cinzentos apresentam,

naturalmente, valores bem menores para X'e (<0,24), algo menores para )Ln (0,15-0,25) e mais

altos para Xr¡¿ (0,55-0,70).

As correlações entre as composições das biotitas e dos anfibólios coexistentes

mostram valores similares para partiçóes de entre Mg e Fet para as rochas dioritóides e para a

amostra do Complexo Ouro Verde, com valores para ¡çbio/anf* [-g = Mg/(Mg + Fet)] bem

próximos a unidade. No caso dos granitóides porfiróides mais máficos do Plúton Jaguari, contudo,

os valores mg das biotitas tendem a ser em média maiores (Figura V1.27), como esperado para

biotitas que resultam da quebra de anfibólios em ambientes magmáticos (e.9., Speer 1984, 1987).

A distribuição de Mn entre biotitas e anfibólios, por sua vez, resulta em uma

rela$o aproximadamente linear, com inclinação de razáo 1,0:1,5 para rochas dioríticas e

graníticas do Plúton Jaguari; razões mais favoráveis para os anfibólios (1:3) são encontradas nas

rochas dioríticas do Plúton Meridional (Figura VI.2S). Um coeficiente de parti$o ¡çuio/anr*,, [mn

= ¡r4nf (Mn + Fe*2)] médio de 0,79 foi c¿lculado para a amostra A-281 (fácies porfiróide

marginal do Plúton Jaguari, com análise de FezO¡ em biotita).

VI.1.4. Muscovitas

Muscovitas são minerais típicos da maioria das fácies que formam as Ocorrências

de leucomonzogranitos cinzentos meridionais (LM) e parte do Plúton A¡eia Branca e, no

primeiro caso, apresentam texturas mais sugestivas de cristalização magmátiâ (e.8., cristais

idiomórficos bem desenvolvidos, isolados ou em agregados). Na seqüência de cristalização

deduzida para estas rochas, a muscovita é contemporânea ou posterior a biotita.

Nas demais unidades, a muscovita ocorre apenas como mineral mais tardio ou

pósmagmático, substituindo ora biotitas, ora feldspatos. É típica particularmente nas variedades

hololeucocráticas mais félsicas dos plútons Meridional, Oriental e ltatiba, aparecendo amiúde

associada com fluorita (Vlach, 1985). Nestes casos, é em geral intersticial aos demais minerais,

mas não revela relaçóes claras de substituição.

As amostras colecionadas incluem variedades com paragêneses do tipo biotita +

muscovita e biotita + muscovita t granada das Ocorrências Meridionais e uma amostra de uma

fácies micro-monzogranítica rósea hololeucocrática, praticamente isenta de máficos (não contém

biotita), tomada entre as amostras mais félsicas encontradas no Phlton Meridional. Resultados

analíticos representativos são apresentados na Tabela VI-4.
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Em rochas graníticas, como ressaltado por Clarke (1981) e outros, as composições

das micas brancas se afastam bastante do componente muscovítico [KzAl+(SióAlrO2¡)(OH)+] e

formam soluções sólidas mais comple.xas, cujos termos finais, no plano composicional ídeal das

micas brancas, incluem a paragonitå (substituição total de K+ por Na+) e a margarita

[substituição (K+Si4+)-r (Ca2+Al3+)]. Fora do plano composicional ideal, os termos Tinais mais

comuns são a celadonita I substituição tschermakítica (Sirv(Fe, Mg)v)-r(2 Al9], ferrimuscovita

[substituição Al3+-1Fer*] ", pelo menos um componente titanÍfero, incorporado através de

substituições do tipo Ti-tschermakítica [(2AlvI)-1(Fe,Mg)uTiu), (Al- Si IÐ-1(TivIAlÐ , ou ainda

(2(Fe,Mg)u)-i(Tivl^)]. Características gerais, reconhecimento e discussões destes mecanismos

são abordados principalmente por Guidoti (1978, 1984) e Miller et aL (1,987).

Além de se afastarem do plano composicional ideaf como se depreende da Tabela

\{.4, os resultados para as muscovitas de Morungaba sáo caractetuados por excessos variáveis de

cátions octaédricos, ora mais reduzidos, entre 0,07 a 0,LL (base em 4 øítions, como nas micas da

associago biotita + muscovita + granada), ora bem maiores, entre 0,25 e0,40 14 cátions (demais

amostras). Estes resultados implicariam a contribuição de um componente adicional

trioctaédrico, biotítico, nestas muscovitas (desvio trioctaédrico, ver discussões em Guidoti" 1978 e

L984, entre outros). Contudo, a falta de dados analíticos especlficos para Fe2Oa inviabiliza

qualquer avaliação de possíveis esquemas de substituigo e, portanto, dos possíveis excessos

octaédricos (Miller et aL,1981.; Guidoti, 1984).

A título de exemplo ilustrativo vale a pena mencionar que muscovitas semelhantes

estudadas por Miller et øL (1981) apresentam parte significativa, senáo predominante (valores até

50-807o em ciátions), do Fe em estado trivalente, substituindo Al em posição tetraédrica

(ferrimuscovitas); a decorrência natural é a diminui$o ou mesmo a eliminação total dos excessos

octaédricos existentes (assumindo-se Fet = Fe2+).

As substituições tschermakíticas resultam idealmente na função (Fe,Mg)2+ = SiN

+ 6 (e.g., Guidoti, 19Sa); nas muscovitas de Morungaba, excessos de (Fet, Mg)z* em relação a

(Sirv + 6) estão sempre presentes, portanto, se trocas deste tipo são dominantes, quantidades

apreciáveis de Fe trivalente são necessárias, o que também leva à diminuiçao ou mesmo ao

desaparecimento dos excessos octaédricos mencionados.

Para finalidades comparativas, os resultados podem ser expressos em termos de

componentes muscovíticos e celadoníticos (fengíticos), com frações subordinadas de componentes

paragoníticos e margaríticos como representado na Figura VI.29. Destacam-se as proporções

significativamente maiores de paragonita e menores de celadonita das muscovitas coexistentes

com biotita e granada, quando comparadas com as das que coexistem apenas com biotita (todas

das variedades cinzentas peraluminosas meridionais). A distribuição dos pontos analíticos no

diagrama parece sugerir uma tendência evolutiva comum, mas faltam as composições
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intermediárias. As muscovitas anaüsadas do Plúton Meridional, por sua vez, apresentam razões

Na/(Na + K + Ca) parecidas com as das amostras de leucomonzogranitos que não coexistem

com granada, mas contêm quantidades maiores da molécula celadonítica- As tendências de

varia@o também são contrárias, observando-se no primeiro caso correlações positivas entre este

parâmetro e (Fe + Mg)/(Fe + Mg * Mn + Ti + Al) 
", 

no segundo, correlações negativas (ver

Figura W.29).

Os valores mg para as muscovitas dos leucomonzogranitos cinzentos se situam em

torno de 0,26 quando estas coexistem com biotita e granada e entre 0,28 e 0,32 quando coexistem

somente com a biotita. Em ambos os casos estes valores são superiores aos das biotitas

coexistentes (entre 0,18 e 0,22no primeiro caso e entre0,24 e0,25 no segundo). Nas muscovitas

da variedade do Plúton Meridional estes valores se situam entre 0,37 e 0,39.

As relações catiônicas entre Ti, Na e Mg (Fþra VI.30) destacam os valores

relativamente mais elevados de Ti e Na nas amostras representativas dos leucomonzogranitos

cinzentos, quando comparadas aos da variedade félsica do Plúton Meridional. Estas

características, associadas aos maiores teores em FeOt, MgO e MnO das muscovitas (como

ocorre nesta última unidade), têm sido consideradas indicativas de origem secundária, em

contraste com as micas primárias mais típicas, cristalizadas de magmas peraluminosos (e.g., Miller

et aL,1981).

\II.1.5. Granadas

-

. Granada é um mineral relativamente raro em Morungaba. É típica apenas de uma

fácies petrográfica mosqueada, parte de uma das ocorrências de leucomonzogranitos cinzentos

meridionais, a nordeste do Plúton Meridional (ver Mach, 1985). Forma cristais subidiomórficos a

idiomórficos isolados ou, mais freqüentemente, associados com biotita e muscovita em pequenos

glomérulos máficos irregulares a subarredondados. Inicia sua cristalização após a biotita e após

ou junto com a muscovita.

Em um das variedades de leucomonzogranitos cinzentos esbranquiçados a

levemente rosados do Complexo Ouro Verde (Setor Oriental), a granada, subidiomórfica a

idiomórfica, é o mineral máfico dominante ou único. Recentemente, foi também detectada em

uma das fácies de microgranitos do Phlton Meridional, em que aparece tipicamente tardia,

intersticial, formando diminutos filetes que percolam os minerais félsicos.

Foi analisada apenas uma amostra, da referida fácies mosqueada das Ocorrências

Meridionais. Os resultados obtidos e as proporçöes moleculares dos componentes essenciais

constam da Tabela VI.5.
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Figura VI31. Composições de granadas de leucomonzogranitos cinzentos peraluminosos das

Oconências Meridionais de Morungaba expressas pelas frações moleculares de piropo þy),
almandina (Afm) e espessartita (Sp). Seta indica variações núcleo -> borda.

As composições destas granadas são pouco variáveis e se situam entre os termos

almandina (predominante) e espessartita. Estes dois componentes pertazem mais de 95Vo

molecular; seguem, em ordem de abundância, piropo, grossulária e andradita (vü metodologia),

todos muito subordinados. As análises revelam leve zoneamento composicional inverso (núcleos

mais ricos em Fe e Mg e bordas mais ricas em Mn), considerado típico de granadas geradas em

ambientes magnáticos (¿.g., Clarke, 1981).

A variabilidade composicional é restrita ao intervalo entre Alrnzo-so Spz-roÐa¡z¡

(Figura VI.31). O índice mg máximo, nos núcleos cristalinos, é 0,06.

VI.1.6. Titanitas

Titanita é, juntamente com allanita, um dcjs acessórios primários mais típicos das

rochas graníticas e dioríticas de Morungaba. No Plúton Jaguari, é abundante nas fácies

porfiróides, em especial nas variedades marginais mais máficas (até L,5Vo modal, cf Capítulo V) e

comum nas demais variedades. Está ausente em apenas algumas variedades porfiríticas de matriz

fina, mais félsicas.



Nos plútons meridionais, a titanita ocorre, igualmente, na maioria das fácies. Está

ausente apenas nos termos mais félsicos, mas também pode faltar em certas amostras mais

máficas. A mesma situação é notada nos granitóides do Complexo Ouro Verde, em que este

mineral é ocasional ou comum nu, ,oähu, porfiríticas e típico nas variedades microporfiríticas

metaluminosas do Setor Ocidental. Não é mineral primário nas fácies microporfiríticas do Setor

Oriental. Está também ausente nos leucomonzogranitos cinzentos a rosados do Plúton Areia

Branca e nas ocorrências associadas, bem como nas variedades das Ocorrências Meridionais,

onde ocorre apenas nos tipos híbridos (Mach, 1985).

Quando não magmática, a titanita está associada, com freqüência, às

transformações tardi- e posmagmáticas de biotitas e opacos.

Apresenta-se em geral idiomórfica, com hábito navicular típico, leve pleocroismo

em tons de caramelo claro a médio e com geminação potissintética þrovavelmente não primária)

comum. É de cristalização contemporânea ou posterior à biotita e, nas rochas dioríticas e

graníticas mais máficas, contêm freqüentes inclusões corroídas, por vezes apenas restos, de

magnetita ou, mnis tipicamente, de ilmenita. Quando a titanita apresenta relações de reação com

os opacos, as texturas sugerem que estes últimos sáo, em geral, consumidos para a sua formação

(Fotomicro gr afta VI. 6).

Foram analisados um ou dois cristais idiomórficos para algumas variedades

petrogáficas, selecionados preferencialmente enrtre as fácies mais máficas e as mais félsicas das

unidades. Alguns resultados representativos são apresentados na Tabela VI.6. Como já

mencionado, as análises de titanita apresentam excessos de Si decorrentes as dificuldades para

padronização.

Em algumas amostras, tais como a A-22 (monzogranito róseo com granulação

grossa do Plúton Meridional), a A-343 (quartzo monzo diorito meridional) e A-281., A-722 e A-

1040 (quartzo monzonitos e monzogranitos porfiróides do Phlton Jaguari), as titanitas são

relativamente homogêneas, ou apresentam variações composicionais oscilatórias pouco marcadas

nos teores de Fe, Al e Mn (observar, porém, que parte destas não contêm Mn detectável). Por

outro lado, as titanitas das amostras do complexo Ouro Verde (Shap, A-962) e da borda laminar

sudeste do Plúton Jaguari (A-46) apresentam nítido zoneamento ínveno, com núcleos mais ricos e

bordas mais pobres em Al e Fe; já uma amostra do Plúton Oriental (monzogranito

hololeucocrático, A-40) e outra tomada entre as variedades mais diferenciadas do Plúton

Meridional (A-64, um monzogranito róseo hololeucocrático) apresentam suave zoneamento

normnl, com bordas mais ricas em Al e Fe.

A comparação do quimismo das titanitas das amostras de diversas unidades,

representadas pelo Índice de Diferenciação (Id, Thorton & Tuttle, 1960), ressalta que o Al e o

Mn aumentam mais ou menos progressivamente com o Id; o Fe oscila em torno de 0,2 a 0,3 cpfu

(em base a a Si) ou aumenta levemente; enquanto o Ca diminui suavemente e o Ti diminui ou

pennanece em patamar mais ou menos constante (Figura VI.32).
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Fotomicrografia vI.5. Agregados intersticiais constituídos por grãos e subgrõos
intercrescidos de hornblendas e actinolitas, com contatos difusos. Observar pontuações de
magnetita e biotita ripiforme à esquerda. Qua¡üo (monzo) diorito (Amostra A{96a),
região sudoeste do Plúton Jaguari. Lado menor da foto com 3,5 mm. Luz transmitida
plano polarizada.

Fotomicrografia VI.6. Cristal idiomórfico de titanita, com inclusões idiomórficas de apatita
(em cirza médio) e restos corroídos de ilmenita (brancos) em fácies porfìróide do Plúton
Jaguari (Amostra A-184a). Laco menor da foto com 0,92 mm. Luz refletida plano polarizada.



Merecem evidência os teores inferiores de Al das

félsicas do Plúton Meridional, quando comparadas às das demais

repentinas nos teores de Mn (chegando praticamente ao limite

amostras de todas as unidades.

Entre as substituições catiônicas importantes em

seguintes (ver Higgins & Ribbe, 1976 e Ribbe, 1980):

titanitas das amostras mars

unidades, e algumas quedas

de detecção) para algumas

titanitas, se destacam as

1. (Al, Fe)a+

2.(N, Fe)e+

3. (Fe, Mn)z+o

4. (Al, Fe):+

+ (oH, F)1-

+ (ETR)3+

+ (ETRF+

- Ti4+

- Ca2+

= Ca2+2n

= Ti4+

+Ú;
+ Tia+;

+ Tia+n e

+ (oH,F,Cl)l-

Os dados não permitem diferenciar entre estes esquemas de trocas nas titanitas

analisadas. De qualquer forma, de acordo com as reações expostas, a diminuição de Ca2+ e/ou

Tia+ implica em compensação di¡eta com Al, Fe, Mn e/ou de elementos traços (Nb, Y, e terras

raras médias e pesadas, não dosados). Genericamente, pode-se sugerir que as titanitas das rochas

mais félsicas apresentam teores mais elevados nestes traços (inclusive elementos terras raras),

uma vez que as notadas deficiências não são satisfeitas com os quantidades disponíveis de Al, Fe

e Mn.

As quedas bruscas nos teores de Mn (Figura V1.32) devem refletir a participação

mais efetiva de outras fases minerais de cristaliza@o contemporânea ou mesmo precoce com

preferência mais acentuada por este elemento, como é o caso das ilmenitas. De fato, aþmas

destas variações encontram correspondência com flutuações dos conteúdos de pirofanita na

ilmenita (ver a seguir).

V.1.7. Minerais oDacos: masnetitas e ilmenitas

Magnetitas e ilmenitas são os minerais opacos mais importantes nas rochas

graníticas e dioríticas de Morungaba. Formam cristais idiomórficos a subidiomórficos, isolados ou

em grupos com os outros minerais máficos e plagioclásio. A magnetita é, em geral, homogênea e

límpida; sob luz refletida de vez em quando apresenta finas lamelas de hematita ao longo de

planos de parti@o (Fotomicrografia VI.7). A ilmenita, com típicas lamelas de hematita

intercrescidas, é caracterizada também pela sua forte birreflectância (Fotomicrografia \ILB).
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Figura VI32. Diagramas de variação das proporções catiônicas de Ti, Ca, Fe, Al e

Mn de titanitas de Morungaba em função do Índice de Diferenciago (ld). Quartzo
(monzo) diorito (símbolos cheios), fácies do Plúton Jaguari (símbolos hachurados),

dos plútons Meridional e Oriental (símbolos vazios). Discussões no tefto.
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Nas rochas dioríticas e nas variedades porfiróides mais máficas marginais do

plúton Jaguari,. magnetita e os seus produtos de alteração e/ou oxidação (hematita e/ou

maghemita) são predominantes. As .raras ilmenitas obsewadas, ora intersticiais, associadas a

agregados magnetíticos, ora associadas a biotitas e aos outros minerais máficos, são de origem

tardi- e pósmagmática. Ilmenitas primárias sáo encontradas apenas como relictos e restos

corroídos em núcleos de cristais de titanita; estes restos apresentam também usolução hematítica

moderada.

Nas demais variedades dos plútons Jaguari, Meridional, Oriental e ltatiba, a

ilmenita está sempre presente e contém hematita lamelar, vermiforme ou como pequenas gotas

alongadas e lentes (Fotomicrografia W.S)t mais raramente, a hematita também é encontrada

como finos mantos sobre cristais de ilmenita (textura em atol). A magnetita é homogênea em

geral. Como já referido, titanita é mineral que freqüentemente substitui tanto a magnetita, quanto

a ilmenita (Fotomicrogratia VI.6).

De uma forma geral, com a diferenciação e diminuiçao dos volumes de opacos, a

ilmenita torna-se mais importante, mas situações opostas também ocorrem. Esta tendência geral

justifica parte da variabilidade da suscetibilidade magnética (item fV.7) destas unidades. Já nos

monzogranitos do plúton A¡eia Branca, a ilmenita é mais abundante nas rochas mais máficas,

enquanto as fácies mais diferenciadas sáo praticamente isentas de opacos e, entre estes, são

observados pequenos cristais de magnetita-

Nas fácies de leucomonzogranitos cinzentos meridionais, os minerais opacos são

extremamente raros e ocorrem apenas como traços, provenientes essencialmente de Processos

mais tardios de alteração de biotitas. Nas seções estudadas não aparecem cristais de aspecto

textural primário em condições de análise.

Finalmente, deve ser destacado que ambos os minerais, associados a hematita e

principalmente pirita, são produtos freqüentes dos processos tardi- e pósmagmáticos'

Os resultados analíticos são organizados nas Tabelas VI.7 (magnetitas) e VI.8

(ilmenitas).

As magnetitas analisadas são praticamente puras, a molécula de Fe3Oa

constituindo mais de 987o. Os teores dos outros elementos analisados (Ti, AI" Mn e Mg) se situam

sempre abaixo de 0,02 cpfu (base 3 cátions); os valores máximos para proporções moleculares de

ulvoespinélio não ultrapassam 0,50qô e sugerem intenso reequilíbrio, aliás, fato muito

característico em rochas graníticas (e.g., Czamanske & Mihálik, 1972; C?amanske et aL, t98l;

Frost & Lindsley, 1991).

Raras vezes porém, como ilustrado na Fotomicrografia VI.7, os esperados

produtos de reequilíbrio são encontrados junto a magnetita e, por vezes, são observados cristais

de magnetita isolados (¿.g., como inclusões), idiomórficos e homogêneos, de aspecto textural

primário, sugerindo que os ambientes eram muito propícios à migração catiônica'



Fotomicrografia VI.7. Agregado de crisais de magnetita, com parti$o octaédrica bem
deserwolvidq ocupada por hematita (mais clara). Na parte centro-superior, cristal intersticial
de ilmenita (mais escuro), com finas exoluçöes hematíticas. Tanto a magnerit4 quanto a

ilmenita apresentam várias inclusões de apatitas idiomórficas (cinza escuro). Fácies
porliróide marginal do Plúton Jaguari (Amosrra A-:;13). Lado menor da foto com 0,92 mm.
Luz refletida plano polarizada.

b-_.

Fotomiøografia VL8. Agregado de cristais idiomórlicos de ilmenita relativamente ricas em
lamelas regulares ou gotas de hematita (branco). Fácies porfirítica em matriz média do
ørtremo noroeste do Plúton Jaguari (Amostra A-90Ð. Lado menor da foto com 0,46 mm.
Luz refletida plano polarizada.
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As ilrnenitas, pelo contrário, apresentam variabilidade química marcada. As

composições íntegradas obtidas em microssonda devem se aproximar das composições

magmáticas originais, já que sua estrutura é menos favorável às trocas catiônicas, quando

comparada com a dos espinélios. Nesté aspecto, os dados de literatura mostram que as tendências

composicionais gerais de ilmenitas em rochas plutônicas, ao contrário das magnetitas, sã,o maß

pareciàns às observadas em equivalentes vulcânicos (e.g., Frost & Lindsley, 1.99L, ver também

Czamanske & Mihálik, 1972; CÞ,amanske et aL,1981.; Ague & Brimha[1988).

As características mais típicas das ilmenitas dos granitóides de Morungaba

incluem, por um lado, as proporções em peso dos componentes moleculares de hematita (4-167o)

e pirofanita (8-47%) moderadas a altas e, por outro, as proporções baixas, inferiores a 0,50Vo em

peso, para as moléculas de MgTiO¡ e AlzO: (Tabela VL8).

Os teores em MnO, MgO " AlzO¡ são relativamente constantes nas diferentes

áreas cristalinas integradas durante as análises. As maiores variações encontradas, em geral

irregulares ou, ainda condicionadas por zonas de fraturas e de contato com inclusões diversas,

foram justamente nos teores dos componentes ilmeníticos e hematíticos, com variações

extremadas de 307o em alguns grãos de uma mesma seção. Estes dados indicam algum

reequilíbrio mais tardio e/ou a eventual presença de mais de uma geração de ilmenita em

algumas variedades petrográficas.

Nas Figuras VI.33.a,b são diagramadas as variações composicionais das ilmenitas

em funSo do Índice de Diferencia@o dos granitóides dos plútons Meridional e Jaguari (neste, as

variedades porfiróides mais máficas não apresentam ilmenita). As composições integradas das

ilmenitas são expressas como frações moleculares dos componentes hematita (Hem) e pirofanita

(Pirof , ver metodologia).

r' As proporções de hematita diminuem progressiva ou oscilatoriamente em direção

às variedades mais diferenciadas no Plúton Meridional. Já no Plúton Jaguari" estas proporções

diminuem suavemente dos granitóides mais máficos para os monzo e sienogranitos róseos

grossos; aumentam nas variedades róseas equigranulares centrais e, a partir, daí voltam a

decrescer em direção as variedades róseas médias mais diferenciadas da unidade (ver Figura

vr.33b).

As variações das proporções de pirofanita são bem mais acentuadas no Plúton

Meridional. A tendência geral é marcada pelo seu aumento com o Id, mas são observados dewios

mais súbitos:pârâ algumas composições intermediárias. Destacam-se, por exemplo, o conteúdo

muito maior de pirofanita para a amostra A-230 e bem mais reduzido para a amostra A-64 em

relação as demais com Id similares. Este comportamento é correlacionável ao descrito para as

trajetórias evolutivas das biotitas e das titanitas desta unidade.

As tendências do componente pirofanita para o Plúton Jaguari são em parte

similares, mas, a menos da amostra A-981a, com Pirof em torno de 47Vo, os teores desta molécula

são mais constantes. Nesta unidade, no intervalo de Id entre 86 e 88 (Fþra VI.33.b), a



variabilidade composicional das ilmenitas é de tipo oscilatório, sinusoidal, æmo muito bem

marcado pelo comportamento da molécula de hematita. Nas variedades mais diferenciadas,

ambas estas moléculas aumentam com o fd, mas para algumas amostras menos diferenciadas (Id
entre 87 e BB), o comportamento é contrário.

As amostras analisadas para o Plúton Oriental apresentam intervalos

composicionais simüares aos do Plúton Meridional (hem entre 5 e 107o e pirof entre 14 e 28Vo);

valores inferiores foram encontrados em duas amostras de variedades híbridas das Ocorrências

Meridionais (respectivamente, 5-67o e 7-97o).lJm monzogranito pórfiro do Conjunto de Diques
(da região rreridional) apresenia valores méclios próximos a 1t7o para ambas as moiécuias

(Tabela VI.8)

Na área setentrional, três amostras do Complexo Ouro Verde (Setor Ocidental)

delimitam um intervalo de variação entre 5-I0Vo e entre 70-20Vo de hematita e pirofanita,

respectivamente. Em duas amostras do Plúton Areia Branca, a mais máfica (A-923b) apresenta,

comparativamente à mais félsica (A-973), valores menores para estas duas moléculas (Tabela

vr.8.)

As relações de distribuição do Mn entre as ilmenitas e as biotitas coexistentes são

ilustradas na Figura VI.34. Existe boa correlaçáo, com inclinações próximas a 1:1 para a maioria

dos granitóides do Plúton Jaguari, e mais variável e irregular para os granitóides dos phltons

Meridional e Oriental, próxima a 4:1. Neste último caso, algumas amostras, tais como as de sieno-

e monzogranitos róseos grossos do Plúton Meridional e a de um monzogranito róseo muito

diferenciado do Oriental, dewiam-se significativamente e apresentam biotitas bem mais

enriquecidas em Mn. Afora estes casos, a tendência normal é de acentuação da preferência

relativa de Mn para ilmenitas nas rochas mais diferenciadas.

A título ilustrativo, foram calculados valores numéricos para os coeficientes de

partição ¡çbio/ilm-r' em algumas amostras selecionadas (com aniilises independentes de Fe2O3) de

variedades mais máficas e félsicas das diferentes unidades. Para o Plúton Meridional foram

obtidos valores médios de 0,28 (A-239) e 0,22 (G-15); para granitóides porfiróides e porfiríticos

do Plúton Jaguari, de 0,27 1^-(722) e 0,23 (A-1040), com um valor de 0,27 para uma amostra (A-
811) do dique semi-anelar Jaguari.

Entre as rochas dioríticas, granodioríticas ou graníticas portadoras de

hornblendas, as únicas amostras que apresentam ilmenitas de aspecto primário são a A-367 e a

A-764, ambas. do domínio do Plúton Jaguari. Para estas amostras, os coeficie¡¡ss l(anflilmÍm

médios se situam em torno de 0,26 e 0,49, respectivamente.
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VI.1.8. Feldspatos

São os minerais mais irnportantes e os que apresentam maior diversidade textural

e evolução mais complexa durante os períodos magmáticos, tardi- e posmagrnáticos de

cristalização das rochas granitóides (e'g-, Smith, 1974).

Observações texturais gerais e específicas foram feitas previamente para as rochas

meridionais e parte das setentrionais (Vlach, 1985) e podem ser estendidas, com algumas adições,

para as demais fácies graníticas e dioríticas de Morungaba. Destacam-se, a segEir, algumas

características gerais e conclusões que complementam parcialmente as observações do referido

autor.

Plagioclásios

Em Morungaba, os plagioclásios ocorrem em pelo menos uma gera$o magmática

e outras duas tardi- a posmagmáticas distintas e bem cÂracteilzadas por hábitos, geminações,

zoneamentos e intervalos composicionais mais ou menos próprios. Em diversas rochas dioríticas e

graníticas híbridas e algumas fácies homogêneas, haveriam ainda plagioclásios remanescentes, de

origem restítica e/ou cristais cumuláticos mais antigos.
' Nas rochas relativamente mais máficas de cada uma das unidades mapeadas (ver

também Vlach, 1985), o plagioclásio da geração magmática princþal é mais idiomórfico,

ripiforme ou tabular, ocorre mais tipicamente constituindo grupos de vários indivíduos (em

cordões ou leitos nas rochas mais orientadas), não raramente com relações de synneusls, com

geminações mais variadas e zoneamento mais complexo (oscilatório), evidenciando intervalos

composicionais mais amplos. Nas rochas mais diferenciadas, estão distribuídos de modo mais

regular e são algo menos idiomórficos e de zoneamento mais simples (normal suave)'

composicionalmente mais restritos. um aspecto típico das fácies peraluminosas das Ocorrências

Meridionais e do plúton Areia Branca é a presença de pequenas inclusóes goticulares de quartzo.

Diferenças similares às apontadas ocorrem entre os esparsos fenocristais e os cristais matriciais

de plagioclásio nas rochas porfiríticas de matriz fina do Plúton Jaguari- Nas variedades

estratificadas, por sua vez, o plagioclásio dos leitos ortocumuláticos é mais homogêneo e com

geminações mais pobres.
:'' 'X"no".istais capturados das rochas graníticas são ocasionalmente encontrados em

enclaves microgranulares e, nestes casos, são caracterizados por cofrosão seguida ou náo de

sobrecrescimentos de plagioclásio mais ciílcico. Em algumas rochas híbridas, diversos xenocristais

corroídos apresentam mantos de aspecto textural granofírico (Fotomicrografia VI'9).
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Na maioria das rochas estudadas, plagioclásio é fase relativamente precoce e o
início da sua cristalização precede, com raras exceções, o início da cristalizaçáo do feldspato

alcalino, do quartzo, e, freqüentemente, dos principais minerais máficos (hornblendas, biotitas).

Os intervalos composiöionais medidos com microssonda (Fþras W.35a,b) se

situam entre AnssAbqs e AnrsAbas (molecular) para as rochas dioríticas e híbridas mais máficas

dos plútons Meridional e Jaguari e entre An:eAb¿z e AnCIAbss para as rochas granitóides do

Complexo Ouro Verde e dos plútons Meridional, Oriental e Jaguari" nos quais os teores de An
diminuem, ora suavemente, ora de forma oscilatória, com o grau de diferenciação das amostras.

Os teores em Or são inferiores a 2,57o; as únicas exceções são os cristais presentes em um

enclave microgranular escuro muito transformado (Ag-la) coletado em uma fácies rósea grossa

do Plúton Meridional. Nas rochas mais máficas, as variações composicionais de cristais discretos

são mais amplas entre os núcleos e as zonas intermediárias que entre as zonas intermediárias e

bordas.

Merece destaque a presença de núcleos mais anortíticos isolados em algumas

amostras de rochas híbridas e a presença de núcleos mais ciálcicos no plagioclásio que ocorre em

enclaves microgranulares de natureza cumulática. Nos leitos mais máficos das rochas

estratificadas, os plagioclásios parecem ser também algo mais q'álcicos que os equivalentes das

camadas mais félsicas.

Nas v¿rriedades porfiríticas em matlø fina do Plúton Jaguari, as variações

composicionais são relativamente contínuas entre as zonas intermediárias ou das bordas dos

fenocristais e os cristais da matriz. Nas rochas mais félsicas, em que mantos de,plagioclásio

recobrem megacristais de feldspato potássico, as suas composições variam entre o oligoclásio

sódico e a albita e são comparáveis às composições de cristais discretos da matriz. .

Feldspatos potiássicos

O feldspato potássico pertítico é a fase megacristalina típica das rochas porfiróides

e porfiríticas do Plúton Jaguari, das rochas porfiríticas e microporfiríticas do Complexo Ouro

Verde e de algumas fácies de granulações mais grossas do Plúton Meridional. Na primeira destas

unidades, se destacam ao exame macroscópico megacristais maiores de pelo menos uma geração

textural anterior, com contornos mais arredondados, por vezes parcialmente ma¡teados por

biotitas.

-As texturas wiborgíticas são ocasionais no Plúton Meridional e nìais ou menos

típicas nas rochas porfiríticas da parte ocidental do Plúton Jaguari (Fotomicrografia VI.10) e em

alguns dos pórfiros que cortam o Plúton Areia Branca. Texturas similares são também comuns

nas variedades híbridas, onde xenomegacristais de feldspato potássico, por vezes corroídos, estão

parcial e/ou totalmente manteados por plagioclásio.



Fotomicrografia YI.9. Xenomegacristal de plagioclásio em fácies cinzenta mosqueada

híbrida da Ocorrência Meridional principal, com nmal¡iz" equigranular xenomórfica.

Observar corrosão do megacristal original (capturado aos leucomonzogranitos) e posterior

(concomitante ?) sobrecrescimento (em continuidade óptica) de um manto com plagioclásio

simplectiticamente intercrescido com quartzo (Amostra A-13a). Lado menor da foto com

0,92 mm. Luz transmitida plano polarizada.

Fotomicrografia VI.10. Megacristal wriborgítico em variedade porfirítica com matriz fina da

projeção sudoeste do Plúton Jaguari (Amostra A-591). Observar núcleo (escuro) corroído

irregularmerite de feldspato potássico (microclínio) - com ø<solução de albita em treliça e

inclusões idiomórficas de plagioclásio - manteado por plagioclásio (branco), em pa¡te com

intercrescimento granofirico com quartzo þarte superior da foto). A esquerda matriz fina,

subhidiomórfica. I¿do menor da foto com 3,5 mm. Luz transmitida plano polarizada.
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Nas rochas equigranulares de granulaçóes médias a f,inas este mineral é sub- a

xenomórfico e, com freqüência, as suas dimensões médias são superiores às do plagioclásio.

Inclusões goticulares de quartzo são abundantes em algumas das fácies das Ocorrências

Meridionais e do Plúton Areia Branca.

Diferentes gerações texturais de feldspatos potássicos pertíticos são também

características da maioria das fácies graníticas, em especial naquelas mais máficas e em que eles

aparecem mais desenvolvidos. Uma destas gerações, claramente reliquiar, guarda ainda vários

registros de cristalização magmática (anéis concêntricos de plagioclásio, mais'raramente de

biotita; inclusóes iciiomórficas ciistribuídas em anéis que acompanham faces de crescimento; etc.,

cf Vlach, 1985); ocorre ora em cristais isolados, ora ocupando domínios irregulares de outros

cristais. A outra geração, mais tardia, total ou parcialmente superposta à primeira, é

catacteruada como um microclínio de inversão, com geminação em grade bem desenvolvida,

originada a partir de mecanismos de recristalização (e inversão estrutural) acompanhados por

exolu$o e expulsáo de albita ou plagioclásio sódico. Ambas as gerações foram descritas com

alguns detalhes por Vlach (1985).

Alguns dados difratométricos indicam que a maioria dos feldspatos potássicos se

apresenta em estado estrutural do microclínio máximo, mas podem ser reconhecidas

contribuiçöes de fases de simetria menor (microclinios intermediários ?) em diversos dos

resultados; estas últimas seriam representativas dos mencionados cristais e/ou dominios de

cristais reliquiares.

As composições obtidas para granitóides e dioritóides são poueo variáveis; situam-

se no intervalo entre OrzsAbzs e Ore5 Ab65 (composiçóes integradas) e entre OrmAbro e Org8Aboz

(fase potássica hospedeira), com An inferior a 17o. As lamelas de exsolução pertítica normais são

compostas por albita quase pura, com Ab superior a 957o (Figuras VI.35a,b).

O zoneamento ótico notado não corresponde a variações significativas nas

concentraçöes dos elementos analisados. Nos megacristais de feldspatos com anéis reliquiares de

plagioclásio (oligoclásio intermediário-albita) os anéis mais externos são sempre mais ricos em

Ab.

Nas rochas dioríticas, o componente Ab das composições integradas para as

rochas dioríticas é sempre reduzido, em geral inferior a 15Vo (ver Figuras VI'35a,b). Nas rochas

graníticas, as quantidades de Ab por vezes aumentam em paralelo com o aumento de Ab no

plagioclásio (tendência normal para ambientes sem variaçóes mais significativas de pressáo total

e de fluídos), Entretanto, o comportamento mais comum é contrário (ver, por exemplo,

resultados do Plúton Meridional, Figura VI.35a), assunto que retomaremos no item seguinte. Nas

rochas porfiríticas com matriz fina do Plúton Jaguari, os fenocristais de feldspato potássico são

sempre mais ricos em albita pertítica que os cristais da matriz.
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Figura VI.35a. Variações composicionais de feldspatos das unidades meridionais de Morungaba srpressas em proporções moleculares de An-Ab-or. Plútons Meridional e

Oriental. A: rochas dioríticas (em parte híUriOas). B: fácies marginais mais máficas e manchadas. C: fácies róseas, leucoráticas a hololeucocráticas. D: fácies róseas

hololeucoc¡áticas. ocorrências Meridionais. E: fácies ci¡zentas hÍbridas (mosqueadas). F,G: leucomorøogranitos' Dados de Vlach (1985)'
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VL2. Evolução mineralógica e c,ondições de cristalizaÉo

Os dados de quimismo inineral obtidos e as evidências texturais permitem, por um

lado, sugerir ou pelo menos restringir as possíveis trajetórias da evolução mineralógica em

Morungaba, e, pelo outro, avaliar alguns parâmetros intensivos (".8., P, 'Ï, fOZ, fHzo) de

cristalização magmática. Estes temas são abordados a seguir'

VI.2. 1. Evolução mineralógica

Minerais AFM

Biotita + anfibólio + piroxênio, biotita + anfibólio, biotita + muscovita +

granada, biotita + muscovita e biotita isolada são as paragêneses AFM (ie., as associações

minerais que se projetam em diagramas AFM) encontradas nas diversas associaçóes de rochas

graníticas e dioríticas de Morungaba.

Na Figura VI.36, estas associações minerais são projetadas em diagramas AFM

modificados [A = AlzO:-CaO + Na2O + K2O; F = FeO; M = MgO], projetados a partir dos

feldspatos, em condiçöes de saturação em quartzo, tal como idealizados por Abbot & Clarke

(1981) para rochas graníticas peraluminosas (A > 0) e posteriormente ampliados por Abbot

(1981) para as rochas metaluminosas (A < 0).

No presente trabalho, os limites sugeridos para os campos de estabilidade das

fases AFM mais comuns não serão considerados devido às diferenças significativas na f oz de tal

forma que em Morungaba, ao contrário das situações consideradas pelos autores, o efeito do

componente FezO¡ não pode ser desprezado. Ademais, faltam ainda informa@es mais específicas

sobre os efeitos da aH2s no sistema (ver itens seguintes).

Os dados obtidos para Fe2O¡ das biotitas selecionadas foram, neste caso,

estendidos para todas as amostras projetadas; no diagrama, excessos deste óxido desviam os

pontos analíticos em direção a M. Nas biotitas dos leucomonzogranitos peraluminosos cinzentos,

das ocorrências meridionais, foi considerado que 15Vo do Fet corresponde a Fe3+. Para a

projeçao das muscovitas, de acordo com as consideraçöes antes expostas (item VI.1.4), o Fe foi

alocado como tetraédrico (trivalente), de acordo com uma substituição de tipo ferrimuscovítica

(e.g., Miller et al., i981; Shearer & Robinson, 1988). Nas granadas, todo o Fe é considerado

bivalente.

Apresenta-se, a seguir, uma interpetação para a cristalização destes minerais nas

rochas graníticas e dioríticas, baseada nas projeções AFM.



Figura VI.36. Diagramas AFM modificados (Abbot, 1985) para as rochas graníticas e dioríticas associadas no P1úton Meridional e nas Ocorrências Meridionais (à esquerda), no

pliton Jaguari (ào ,centro) e no Complø<o Ouro Verde (à direita). Clinopiroxênios (retfuigulos vazios), an-fibólios (retângulos com pontos), biotitas (lentes vazadas:



Nas rochas dioríticas ¿, em parte, nas rochas híbridas, as transformações

observadas incluem clinopiroxênio, actinolitas, hornblendas actinolíticas, hornblendas e biotitas.

As relações paragenéticas entre hornblendas e actinolitas são complexas e ainda é

grande a discussão acerca da estabilidade destes minerais, em especial quanto a presença ou não

de lacunas composicionais e dos seus limites. Soluções sólidas completas são evidenciadas pelos

trabalhos experimentais de Oba (1980, 1986) e de Oba & Yagi (1987) envolvendo os termos da

série tremolita-pargasita e actinolita-pargasita em condições magmáticas (respectivamente para T

>800'C, P >1,0 kbar eT >680", P >1,0 kbar), comsolvus bem definido abaixo destascondições.
r: : ^r-- ^-r^ ^--^ ^ l^ ^:^:^-^l ^^ ^^+-^i+^ ^i-ifi^^+i,,^.*^i+^ ^^-^\JS OAOOS lnUtCAfll, aUlC¡OI¡ai¡llelrtg, qus ¿t rauurra ru¡ilPUJ¡uru¡r¿rr ùç cùL¡ç¡ù4 ùrËr.lrÀß,.¿l¡Y(¡l¡¡urrLþ P4rô

composições mais ricas em Fe. Por outro lado, Smel-ik et al. (1991), através de estudos com

microscopia eletrônica, encontraram provas irrefutáveis da presença de extensa lacuna

composicional em metagabros, evidenciada por desmistura submicroscópica.

Nas amostras estudadas em Morungaba, salientam-se as seguintes características:

-) a presença de composições em praticamente todo o intervalo entre actinolita e

hornblenda, por vezes em um único cristal discreto com zoneamento núcleo->borda, em amostras

de granulações mais finas, de cristalizaçâo mais veloz;

I a eústência de gaps composicionais melhor marcados em amostras de

granulações mais grossas e/ou com extruturas e texturas associadas a hibridismo;

-) a ocorrência de complexos intercrescimentos nestas amostras de granulações

mais grossas, e

, -) a presença de actinolitas com restos corroídos de clinopiroxênio (restítico ?),

manteadas por hornblendas.

Estas observações sugerem uma reação peritética incompleta (Figura VI.36, ver

também Speer, 1987) do tipo:

hquídq + clinopiroxênio = actinolita = homblendn + líquid.o2 (vr.4)

A formação da actinolita como componente intermediário é atribuída a questões

cinéticas: a velocidade da rea$o entre o magma e o clinopiroxênio teria por ulgutn momento

sobrepujado o efeito da atividade de AlzO: neste magma, de forma a impedir a formação direta

de hornblenda. Speer (1987) também descreve uma reação direta de substituição de

clinopiroxênio por edenitas magnesianas.

Nas rochas com texturas mais grossas, a cristalização mais demorada e também o

resfriamento mais lento permitiram maior equilíbrio e desenvolvimento mais intenso de

fenômenos tardi- e posmagmáticos e, nestes casos, os complexos intercrescimentos descritos em

várias amostras devem refletir fenômenos de exsolução, tal como os encontrados por Smelick ¿l

at. (1ee1).



Assim, nas rochas dioríticas de Morungaba, a primeira reação de cristalitaçáo, na

região metaluminosa do diagrama AFM (A <0), que deve ter sido contemporânea à reação acima

exposta, foi:

líquidol = homblenda + Iíquido2 (VI.s)

Com a evolução da cristnìização magmática, segue a formação da biotita. Relações

texturais sugerem cristalnação simultânea, em acordo com uma rea$o cotética (neste caso, com

Fi (F + M) da biotita iguai ou menor ao cia hornblenda coexistente, Figura VI.3ó), <io tipo :

líquidr4 -- homblerul.a + biotita + líquido2 (vr.6)

A reação VI.6 marca a fase principal e também o final da cristalização dos

minerais AFM em grande parte das rochas dioríticas, ainda na regrão metaluminosa do diagrama.

Em alguns casos (certos quartzo (monzo) dioritos e em boa parte das rochas híbridas), as texturas

sugerem que ao final da cristalização a biotita era o único mineral AFM que se formava, assim;

torna-se necessária a ocorrência de uma reaçáo peritética em algum momento da evolução

magmática, como seque:

líquidol + homblenda = biotita + líquido2 (vr.7)

Nas rochas granÍticas, a primeira reaçáo entre minerais AFM compatível com as

texturas encontradas nos granitóides do Plúton Jaguari é a mesma reação peritética Y1.7, na

passagem de condições metaluminosas para peraluminosas. A respectiva projeção (Figura VI.36)

acentua os valores F/(F + M) menores das biotitas em rela@o aos anfibólios. A presença de

anfibólìos, ora formando cristais discretos, ora como resíduos em agregados com outros minerais

máficos, indica que a reação não foi completada devido a questöes cinéticas e/ou ligadas a

influências externas.

a formaçáo isolada de biotita:

ltquüot = bíotita * líqui'dn2, (VI'')

a qual, como evidenciado em algumas amostras mais félsicas do Phlton Jaguari,

pode ser acompanhada por muscovita, em nova reação cotética, ou seja:

líquidol = biotita + muscovita + Iíquido2. (vr.e)



A passagem das condições cotétitas (ttquidn = homblenda + biotita) para as

peritéticas (ltquiãD + homblenda = biotita), sob baixas condiçóes de foz, ocorre quando o líquido

passa, em temperaturas decrescentes, da região meta-luminosa (A<0) para a peraluminosa (A >0)

do diagrama. Em Morungaba, as textúras sugerem que o iíquido teria encontrado o equilíbrio

líquido-hornblenda-biotita j/a em condições peritéticas (e, portanto, em temperaturas mais

baixas), sem que a reação cotética equivalente (líquido-> homblendn+biotita) tenha ocorrido

previamente. Neste sentido, a primeira reação de cristalização nos magmas poderia ter sido do

tipo líquido->homblenda. Adicionalmente, é possível que, em Morungaba, a reação peritética do

tipo VI.7 tenha se iniciado quancio o iíquido airuia se encontrava no câmpo meialuminosc¡'

Nos leucomonzogranitos cinzentos das Ocorrências meridionais, o primeiro

mineral AFM que cristaliza é a biotita, seguida por muscovita e granada, como representado pela

seqüência de reações VI.8, VI.g e, após, pela reaSo:

líquidot = biotita + muscovita + grannda + líquido2. (VL10)

Segundo as projeçóes AFM de Abbot (1985), para a(H2O)<1 e Pt> 4 kbar, a

paragênese biotita + muscovita deveria marcar o final do evento çls crls¡alização magmática. A

formação da granada em estágios mais tardios da cristalizaçáo é então explicada pelo autor como

decorrência de um acréscimo significativo na atividatle do Mn no líquido residual, devido à sua

grande preferência por aquele mineral. Miller & Stoddard (1978), acompanhados por Abbot

(1981), sugerem para situações em que a razão ¡4trz+/(Mn2+ + ç;e2+ + Mg) é suficientemente

alta e ultrapassa os timites de tolerância das micas uma reação peritética do tipo:

líquklal + bíotita = granada + líquído2 (VI.11)

que explicaria a presença da granada e a ausência de biotita em frações residuais

(aplíticas, pegmatíticas) comuns, aliás, em diversas associaçóes granitóides.

,No caso dos leucomonzogranitos cinzentos não foram observadas quaisquer

relações indicativas de reações deste tipo e as reações de cristalização devem ser todas cotéticas.

Estudos mais recentes, considerando também o componente AlzO¡ em sistemas AFM (Speer &

Becker, 1992) dãto suporte adicional para a relação cotética representada pela reação VI.10.

Os granitóides dos plútons meridionais apresentam biotita como mineral AFM

único durante praticamente todo o intervalo de cristalização magmática; apenas as variedades

mais diferenciadas apresentam muscovita mais tardia, intersticial e de origem duvidosa. Merece

destaque adicional apenas a presença f,s, granada isolada em um dos diferenciados' mais tardios

do Plúton Meridional, um argumento favorável para uma relação peritética entre biotita e

granada, como representada através da reação VI.11.



Minerais acessórios

Além das fases AFM, ob minerais máficos acessórios (em especial allanita, titanita,

magnetita, ilmenita e apatita) são de grande importância na evolução magmática em Morungaba.

Entre estes, allanita, titanita e os opacos são os mais importantes na maioria das variedades

petrográficas.

Os dados petrográlicos mostraram que, nas rochas com hornblenda, o opaco típico

é a magnetita; ümenita não aparece como cristais discretos, mas apenas como restos em titanita

ou como produto de exsolu$o de magnetita. ,A.s relações entre titanita e ilmenita sugerem,

portanto, uma relação peritética; situações análoga entre titanita e magnetita e entre allanita e

thorita também são encontradas. Noyes et aL (1983, ver também 'Wones, 1989), sugerem a

seguinte reação tampão envolvendo alguns destes minerais:

actinolita + ilmeníta * 02 = titanita * magnetita + quatrzo + H2O (vr.12)

quepode ser incorporada na reação geral (ver também Speer, 1987):

Ifquida 1 + h om b I e nda + i lm enit a biotita + titanita + magnetita + qunmo + K-felspato + anortita +

hquídoz (vr.13)

com importantes implicaçöes para geotermobarometria em hornblendas (ver itens

seguintes). Esta reação resume a parte mais importante da evolução mineralógica para os

magmas que resultaram nos granitóides mais máficos do Plúton Jaguari. As variedades mais

diferenciadas são caractenzdas pela paragênese biotita + titanita + allanita + magnetita +

ilmenita, a ilmenita tornando-se progressivamente mais importante que a magnetita.

Nos granitóides mais máficos dos plútons meridionais, as texturas sugerem reações

peritéticas similares entre ilmenita, magnetita e titanita. De fato, nestas rochas a titanita aparenta

ser sempre þosterior à ilmenita; inicialmente subordinada em várias das amostras mais máficas,

torna-se mais importante, e a seguir escasseia, ou mesmo desaparece nos termos mais félsicos. A
ilmenita primária, em cristais discretos, está sempre presente. Biotita + titanita + allanita

+ magnetita ,+ ilmenita ê, a paragênese típica dos termos mais máficos, sendo substituída por

biotita + titanita -r ilmenita + magnetita -r muscovita nas variedades mais félsicas (Vlach, 1985).

. A formação mais precoce de allanita e titanita dirige os líquidos. para as regiões

com valores de A crescentes no diagrama AFM, mas pouco altera as relações entre F e M. A
biotita, por sua vez, como um dos poucos minerais peraluminosos que cristali'a diretamente de

magmas metaluminosos, dirige o líquido, em condições em que/oz = -f(T), em direção a valores

mais elevados de F e menores de A, em função das relações entre os valores dos Índices de

Saturação em Alumina (ISA) da biotita e do magma coexistente.



Flutuações nas razöes F/(F+M) de biotitas, tais como as expressas nos diagramas

X¡1, vs Id (Figura V7.26), refletem também variaçóes concomitantes da foz (ver item seguinte) e

devem ser compensadas por variaçóes nos volumes e/ou na composição dos acessórios que

acompanham a biotita, de forma qui: a associação mineral funciona em conjunto como um

sistema tampão dentro de certos intervalos de tolerância. Internrpções mais bruscas neste

equilíbrio refletem variações rápidas nos parâmetros intensivos da câmara magmática,

relacionadas a entradas ou saídas de componentes do sistema e/ou variações da pressão

litostática.

Feldspatos

A cristalização magmática dos feldspatos, em especial alcalinos, é tema complexo

em rochas graníticas devido às facilidades de reequilíbrios sin-, tardi- e posmagmáticos e

conseqüentes alterações químicas e estruturais (e.g., Smith, 1974; ver também discussões gerais

em Vlach, 1985 e referências incluídas). Assim, serão feitas apenas observações mais gerais.

Na maioria das rochas dioríticas e graníticas, em particular nas mais máficas, os

feldspatos apresentam-se com padröes diversificados de zoneamento, os quais são creditados a

fenômenos cinéticos, ou seja, a variações em parâmetros como a velocidade de cristalizaçáo e de

difusão catiônica nos cristais e no magma e às variações locais das concentrações elementais (e.9.,

Allègre et aL; t981.; Pearce & Kolisnik, 1990).

As tendências de variaçóes químicas em plagioclásios podem ser modeladas em

termos de composições miáximas de anortita (definidas pelos teores máximos obtidos por

amostra), através de modelos conhecidos de cristalização fracionada (e.g., equilíbrio superficial,

ou de Rayleigh) ou de considerações geométricas em diagramas de fase (e.g., Presnall &

Bateman, 1973; }y'raal@e, 1985). É possível, portanto, ter-se idéia dos comportamentos esperados

para situações mais comuns.

No Plúton Meridional (Mach, 1985), a diminuição do teor em An do plagioclásio

em direção aos termos mais félsicos náo ocorre de modo progressivo. Há descontinuidades

relativamente bem marcadas entre algumas fácies ou alguns grupos de fácies, as quais sugerem

variações significativas e mais abruptas nos parâmetros intensivos de cristalizaçáo e devem

marcar diferentes pulsos (ou co¡pos) magmáticos. No Plúton Jaguari, estas variações abruptas são

mais evidentes. As tendências representadas nas Figuras VI.35a,b, ordenadas segundo os teores

de anortita do plagioclásio, espelham em grande parte a seqüência de evoluçãolmagmática de

cada uma das fácies ou associações de fácies ou corpos considerados e, neste aspecto,

representam um índice de diferencinção extremamente relevante.
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A cristalização dos megacristais de feldspato potássico é também complexa e

evidencia mais claramente as flutuações, provavelmente sirutsoidm.s, das atividades de Ca e, em

especial, K e Na nas vizinhanças da interface entre cristais e líquido: explica-se, assim, a formação

intermitente dos anéis mais ricos em Nâ (ver também Mach, 1985). A extensão destas variações à

totalidade do líquido é um tema que merece ser melhor explorado em petrologia.

As texturas wiborgíticas presentes nas fácies de granulaçóes mais grossas do

Plúton Meridional e em algumas das fácies porfiríticas diferenciadas do Plúton Jaguari são

também devidas a variações dos parâmetros intensivos. De fato, uma descompressão produzida

pela ascgnçao mals ou fflellos IsotcllIt¿l'j u€ rlldBrll4s ùd.LurdLJUù c¡t¡ rçr\ròPdruù ü 9u4rúur rrtaù

insaturados em H2O, sob gradientes de resfriamento moderados, altera suficientemente os

campos de estabiüdade dos feldspatos ternários para substituir as reações cotéticas originais de

cristalização por reações peritéticas, de absorção do feldspato alcalino, como mostrado, entre

outros, por Nekvasil (1991).

As texturas anti-wiborgíticas, ocasionais em alguns dos monzogranitos pórfiros

(Vlach, 1985), são interpretadas de forma anáIoga, mas a composição dos magmas originais

deveria ser tal (e.g., composi@es intermediárias entre as curvas de sotvw e a linha cotética-

peritética dos feldspatos, PAL, no diagrama An-Ab-'Or) que o final da cristalização magmática

teria ocorrido em condições peritéticas (ver detalhes em Tuttle & Bowen, 1958; Chelry &

Trembath, 1978; Ebadi & Johannes, L991 e Nekvasil, 1992, entre outros, ver também Fþra
vtr.7).

Muito distinta é a origem do manteamento do feldspato potássico por plagioclásio

de algumas das rochas dioríticas e híbridas. Tal como no caso dos ocelos de quartzo manteados

por minerais máficos, este fenômeno se deve a vários processos de reabsorção incompleta e de

cristaliz¿ç6o (dissolução parcial de feldspato potássico, uma fase não de lþuidtts' no magma

diorítico e cristaliza$o de plagioclásio, uma fase de liquidus, sobre o feldspato potássico)

associados ù mísrura mecânica entre magmas dioríticos e mushes graníticos, que possibilitam a

captura mútua de cristais e/ou de fraçöes magmáticas (e.g., Hibbard, L981; Wernicþ 1983).

Uma análise preliminar das variações composicionais dos feldspatos no diagrama

ternário (An-Ab-Or) pode ser feita a partir dos diagramas apresentados nas Figura VI.35a,b. O

aspecto mais importante a ser ressaltato é a distribui$o da molecula de Ab entre plagioclásio e

feldspato alcalino. No caso do Plúton Meridional (com teores de Ab diminuindo no feldspato

alcalino e aumentando no plagioclásio) infere-se uma progressiva expansão para o solvus ternário

do sistema (ver também Capítulo VII, Figura VII.5), que é provocada pelo aumento da atividade

dos componentes voláteis, em especial H2O, e paralela diminuição na temperatura de

cristalizaç5o magmática. IJma situação parecida pode ser inferida para.as rochas porfiríticas da

parte Ocidental do Plúton Jaguari, nas quais os teores em Ab dos megacristais de fedspato

potássico são sempre maiores que os teores dos cristais matriciais.
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Assim, são raros os grupos de amostras que parecem evidenciar cristalização sob

condições tamponadas, ou seja com o solvus ternário fixo no decorrer da cristalização e

conseqüente enriquecimento simultâneo de Ab no feldspato alcalino e no plagioclásio; possível

exemplo é a seqüência de amostras A-519c I Pto-XlA-905 no Plúton Jaguari'

Sumário: importância da cr¡staliTação fracionada

Os dados apresentados mostram que, além das variações modais e paragenéticas

típicas das unidades mapeadas, existem trajetórias evolutivas mais ou menos regulares no

quimismo das diversas fases minerais primárias, mesmo quando suas proporções pennanecem

mais ou menos constantes-

A estas variaçöes composicionais, de carîter mais regular, superpöem-se,

particularmente nas unidades meridionais, variaçóes mais abruptas que evidenciariam entradas e

saídas de fases minerais em momentos discretos da cristali"ação magmática- Este comportamento

sugere a atuaSo de mecanismos multintrusivos e/ou de extraSo de magmas e/ou de mudanças

nos parâmetros intensivos de cristalizaçáo, que se alternam com períodos de maior calmaria'

padrões como este lembram em parte as seqüências ds s¡istalização originalmente

descritas em complexos estratifonnes, responsáveis por phase e cryptic tayeríng (Wager & Brown'

Ig67),portan!q, em sistemas nos quais u 
"¡is¡aliza$o 

fracionada foi um processo importante'

Neste aspecto, cada uma das unidades mapeadas em Morungaba apresenta evolução própria e

independente. que, a par de complexidades a serem discutidas em capítulos subseqüentes,

acompanha em linhas gerais os padrões considerados típicos para cristalizaçáo fracionada em

magmas granÍticos (e.g.,McCarthy & Hasty, 1976;McCarthy & Groves, 1978; Barrière & Cotten'

lglg).Este tema será retomado com dados de quimismo de rochas no capítulo seguinte'

Evolução mineralógica tardi- a posmagrnática

A evolução tardi- a posmagmática de rochas graníticas é assunto complexo e não

está entre os objetivos deste trabalho.

Diversas considerações relativas às transformaçóes tardi- e posmagmáticas, com

destaque pa1?, ol rgequilíbrios dos feldspatos e formaçao de gerações tardias de.1l.es minerais e

dos intercrescimentos associados, foram efetuadas por Vlach (19S5) e a maior parte das

observações deste autor pode ser estendida para os demais granitóides' Resta detalhar os

aspectos levantados e estudar com mais detalhes o comportamento dos minerais máficos e

acessórios.



VI.2.2. Parâmetros intensivos

A faita de estudos ex¡ierimentais mais adequados e as transformações tardi- e

pósmagmáticas, que afetam variavelmente os minerais primários, são fatores limitantes para

determina@o de parâmetros intensivos, tais como pressão, temperatura e as fugacidades das

espécies voláteis, da cristalização de magmas graníticos. Estes problemas motivaram muitos
trabalhos mais recentes, que passaram a se dedicar ao desenvolvimento de metodologias, que

perrniiam avaliar estes parâmetros. Lembra-se que os resuitados devem ser tomados com as

restrições merecidas às simplificações impostas aos estudos experimentais, bases para as

discussões que seguem.

Estimativas de temperafura e pressão total

Estimativas preliminares para a pressão litostática de colocação e cristalização dos

magmas graníticos em Morungaba ficam sugeridas pelas informaçöes estruturais e/ou geológicas

gerais (Capítulo V) e comparações com áreas parecidas para as quais se dispõem de dados mais

adequados.

As evidências encontradas, em especial para os phltons Meridional e Oriental
(forma dos corpos, stoping marginal, presença de cavidades miarolíticas nos têrmos mais

diferenciados, etc.), indicam coloca$o rasa; os valores máximos esperados são da ordem de 4 a7
km, em média equivalentes a 1,5-2,0 kbar. No caso do Plúton Jaguari, a sua forma, a presença de

diques semianelares e o stoping marginal associado ao dique Jaguari devem ser também

considerados indicativos de pressões moderadas a baixas. Evidências deste tipo são mais raras nas

outras unidades mapeadas (ver discussão no Capítulo V).

As consideraçöes de Abbot (1985), dedicadas em especial à estabilidade da

muscovita em rochas graníticas, sugerem pressões mínimas da ordem de 3,5 a 4,0 kbar para as

associaçóes minerais presentes nos leucomonzogranitos cinzentos meridionais; são muito
elevadas quando comparadas às indicaçöes geológicas. As sugestóes de Anderson & Rowley

(1981), seguidos por Miller et al. (L981) entre outros, são mais pertinentes para Morungaba;

todos eles consideram que impurezas, particularmente do componente celadonítico na muscovita,

ampliariam bastante o seu campo de estabilidade em direção a pressões menores. O mesmo

efeito seria exercido pelo Mn em granadas e, assim, seria viável a cristalização das paragêneses

biotita + muscovita e biotita+ muscovita + granada em pressões próximas a 2,0 kbar. Não

existem avaliações mais concretas do efeito destes componentes; mas deve ser destacado que as

fácies em que a muscovita coexiste com biotita e granada, ela não apresenta teores elevados de

componentes celadoníticos.
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Afora estas considerações de caráter

métodos para avaliaçöes quantitativas de pressão

resultados obtidos são apresentados a geguir.

mais qualitativo, foram testados diversos

e de temperatura. As possibilidades e

Teor cle AI em homblendns e geotermobarometria
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cristalizaçáo, para determinadas rochas granitóides, foi anunciada por Hammarstrom & Zen

(1986), que estabeleceram uma relaçäo linear entre o conterldo de Alt de hornblendas e a pressão

total de cristalização, empiricamente calibrada a partir de dados numéricos obtidos para as

paragêneses observadas em auréolas regionais de granitóides. A função obtida é expressa na

forma:

P(kbar t 3) = -3,92 + 5,03.(Alt) (vr.14)

Segundo os autores, a condição de aplicabilidade desta função seria a presença de

uma associação mineralógica tampão composta por quartzo + K-feldspato + plagioclásio

(oligoclásio-andesina) + hornblenda + biotita + titanita + magnetita (ou ilmenita) + epidoto;

assumem também que o solidus granítico é aproximadamente isotermal. Trabalhos subseqüentes

se preocuparam com a verificação e com o aprimoramento da téc¡rica. Bases termodinâmicas e

dados adicionais que permitiram uma calibra@o mais adequada foram fornecidos por Hollister ef

aL (1,e87).

Rutter et aL (1989) mostraram através de experimentos (não revertidos) com

rocha tonalítica, a validade do barômetro e a importância da paragênese referida. A pressões da

ordem de 10 kb, a presença de outros minerais na paragênese, no caso granada, provoca

alterações significativas no teor de Alt das hornblendas. Simultaneamente, experiências mais

completas, sob condições ísoterma¿s e controladas para oxidação e pressáo de vapor para 2< Pl¡t

<8 kbar e 740" < T <780" C, a partir de amostras de rochas plutônicas e vulcânicas (Johnson &

Rutherford, tr989), permitiram uma nova calibra$o, na forma:

P(kbar.:+ 0,5) = -3,46 + 4,23.(Alt) (VI.15)

,:; rEsta:rúltima:calibração resulta em pressões menores que as obtidas com as

calibrações dos demais autores, ou seja, para pressões totais similares, os conteúdos de Al no

anfibólio sáo maiores, portanto, compatíve¿r com conteúdos também mais elevados de álcalis. É

uma calibração mais adequada para ambientes mais ricos em álcalis (ver também Schmidt,L992).
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Recentemente, þl¡nry & Holland (1990), considerando dados experimentais e

naturais do Maciço Adamello, concluem que o conteúdo de Al das hornblendas nestes granitóides

é uma fun@o predominantemente da temperatura de cristelização e propõem um novo

geotermômetro para rochas saturadai, a partir do equilíbrio entre anfibólio e plagioclásio em

presença de quartzo. A função final obtida foi:

-1 = (0,677.P - 48,98 + Y)/(-0,0429 - 0,008314. lnK)

em que:

(vr.16)

Y = 0 para Xa6 >0,5;

Y = -8,06 + 25,5.(1. -Xau)2paraXa5 <0,5;

K = Xau.(Si-4)/(8-SÐ

com X,q6 = fração molar de albita no plagioclásio, Si= cátions de Si por meia cela

unitária, T em "K e P em kbar.

Existem, portanto, dúvidas se o conteúdo de Al nas hornblendas é dependente da

pressão, da temperatura ou de ambos e o trabalho destes últimos autores trouxe significativa

discussão do tema (ver Vyhnal et a1.,199"1. e Schmidt, 1992, entre outros). Um dos aspectos mais

relevantes está relacionado às variações composicionais dos anfibólios e'aos tipos de substituições

catiônicas envolvidas. Hammarstrom & Zen (1986) e, em especial, Hollister et aL (1987) e

Johnson & Rutherford (1989), enfatizam a importância da substituição tschermakítica (Si-1Mgu-

rAlwAlvt¡. Já nos espécimes estudados por Blundy & Holland (1990), a contribuição edenítica

(Si1^-lÆrvNaA) é a mais importante. De fato, como já acentuado por Spear (1981), a substituição

edenítica é incentivada pelas temperaturas mais elevadas. Ague (1989) mostra que em granitóides

cordilheiranos do Batólito da Califórnia a substitui@o predominante, sensitiva a pressão, é

pargasítica; destaca também a impraticabilidade natural das substituições tschermakíticas

independentes das edeníticas.

Em granitóides apalachianos, Vyhnal et aL (1997) concluem por contribuições

importantes de substituições pargasíticas, hastingsíticas e CANT (NaM4-1fi\4-lCaMaAlvI) e

sugerem que as composições dos anfibólios por eles estudados refletem tanto os efeitos da

pressão, quanto os da temperatura. De fato, como acentuado pelos autores, é difícil individualizar

das substituições mais dependentes da pressão, aquelas mais dependentes da temperatura, uma

vez que existe relaçáo direta entre temperatura e pressão nas proximidades do solidas'

Para os mesmos autores, o tipo de equilíbrio (cotético ou peritético) entre o

anñbólio e o magma seria o fator determinante dos tipos de substituição,possíveis. Os vetores

tschermakíticos seriam estáveis apenas no intervalo peritético de cristaliz.açils, em que a

hornblenda reage para a formação de biotita. Nas demais situações, vetores dependentes da

temperatura (em especial o edenítico) seriam os dominantes. Explicam assim porque o conteúdo

de Al das honblendas parece refletir, em diferentes situaçöes, a P, a T ou ambas.



Os anfibólios dos quartzo monzonitos e monzogranitos de Morungaba guardam

similaridades com os estudados por Vyhnal et al (1991) e, apesar de sua poucâ variabilidade

composicionaf que não permite avaliações adequadas dos principais vetores de substituição

envolvidos, apresentam substanciais óontribuições edeníticas. Os valores para pressão total

obtidos pela calibração de Johnson & Rutherford (19S7) para as amostras A-46, A-184, A-281, A-

367 e A-764 (Plúton Jaguari) e Shap (Complexo Ouro Verde) resultam em valores médios

próximos entre si, entre 2,'/ e 3,1 kb, todos dentro do intervalo admitido de erro. Os teores

medidos de Alt sáo apresentados em histograma na Figura VI37.

Para as mesmas amostras, acjnritirirjo-se pressões iotais próximas a2 au 3 kbar, as

temperaturas de cristalização derivadas a partir das relações de Blundy & Holland (1991) se

situam entre 710" e 760" C, consideradas as bordas dos cristais; valores mais elevados (750" a 780'

C) foram obtidos apenas para a amostra A-764. Os erros avaliados sáo da ordem de 40"-50" C'

São resultados compatíveis para condições relativamente próximas ao solidu.

Os resultados obtidos para as rochas dioríticas e híbridas de ambos os plútons

Meridional þara este tomando-se pressões em torno de 2,0 a 3,0 kbar) e Jaguari são muito

parecidos, entre'120" e 770" C. Podem ser aceitas como temperaturas próximas ao solidus, haja

visto que a cristalização dos quartzo (monzo) dioritos finaliza próxima ao ou no próprio eutético

do sistema granodiorítico. Os valores para a pressão total destas rochas (bordas mais externas dos

cristais) oscilam entre L,3 e 1,7 kbar para as variedades de gfanulações grossas a muito grossas e

entre 2,3 e 2,7 kbar para as variedades de granulações tinas a médias. Os primeiros valores

refletem os reequilíbrios tardios mais intensos naquelas rochas.

,1
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Figura VI.37. Histograma dos teores de Alt medidos em anfibóbos de rochas graníticas de Morungaba. Complexo

Ouro Verde, COV; Plúton Jaguari, PJ. Entre parêntesis, códigos das amostras analisadas. Discussões no todo.

C OV (Shop)

PJ (A- 46 +A-tB4+A-2Bt)



Relaçoes termométricas entre feldspatos coexistentes

A partiSo de moléculas de albita entre plagioclásio e feldspato alcalino

coexistentes foi utilizada para avaliações termométricas independentes. Em Morungaba, a

aplicação da calibraSo de Stormer (1975), referida para 2,0 kbar, resulta temperaturas

subsolidus, entre 400" e 550'C para a maioria das amostras analisadas. Valores máximos, obtidos

para algumas amostras isoladas, admitindo-se as quantidades máximas medidas de Ab no
r t )- /E^o 
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Os resultados mais adequados são obtidos pela aptcação de estimativas baseadas

em modêlos termodinâmicos mais recentes (e.g., Ghiorso, 1984; Fuhrman & Lindsley, 1988;

Etkins & Grove, 1990). Temperaturas próximas a 700' C são inferidas a partir dos dados

experimentais e das soluções gerais gráficas apresentadas por Fuhrman.& Lindsley (1988), para

pressões totais da ordem de 3,0 kbar. No Plúton Jaguari, diversas amostras resultam em valores

compatíveis com os derivados a partt de anfibólios coexistentes.

Entretanto, não há segurança da representatividade dos valores máximos de Xeu

medidos. Também não existe controle mais rígido das variações de atividade dos voláteis para

grande parte das amostras, as quais influenciam em muito os resultados finais (e.g., Nekvasif

1ee2).

Relaçoes termométricas entre granadas e biotitas coexktentes

A distribuição do Fe e do Mg em pares granada-biotita pode, em algumas

circunstâncias, ser utilizada como termômetro, com base em calibrações empÍricas (Saxena, 1969;

Thompson, 1976), com isótopos estáveis (Goldman & Albee, 1977) ou experimentais (Ferry &

Spear, 1978). A calibração destes últimos autores, feita para pressóes de 2,07 kbar (próximas às

estimadas para a cristalizaçã¡o dos leucomonzogranitos cinzentos meridionais), pode ser resumida

pela fun@o:

ln [(Mg/Fe)w/ (Me/re)uio] = 0,782 - 2109 /'1 (vr.17)

com Mg e Fe em proporções catiônicas e T em escala Kelvin.

Temperaturas subsólidus próximas a 600" C foram obtidas admitindo-se todo o Fe

das biotitas como bivalente. Valores ainda menores resultam quando se considera algum Fe em

estado trivalente, como esperado. A título de exemplo, com L07o do Fet como Fe3+, as

temperaturas são rebaixadas de 60" a 70" C. Recentemente, Williams e Grambling (1990)
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adicionaram ao modelo de Ferry & Spear (i97S) uma condi@o de não idealidade para as trocas

entre Fe e Mg, mas mesmo com a nova calibraSo os valores resultam muito baixos e

inadequados. As calibrações de Thqmpson (1976) e Goldman & Albee (1977) resultam em

valores ainda mais baixos (entre 570" C e 550" C, respectivamente) não se considerando Fe

trivalente.

Segundo Ferry & Spear (1978), os intervalos permitidos para aplicação desta

calibraçáo são restritos às composições mais ferromagnesianas, ou seja:

(Ca+Mn)/(Ca+Mn
(Alvt+Ti)/(AIu+Ti

Fe + Mg) < 0,20 para as granadas e

Fe + Mg) < 0,L5 para as biotitas.

+

+

Os minerais de Morungaba estão próximos ou mesmo além deste limites (Tabelas

VI.3 e VI.5). Ademais, os valores anômalos podem também refletir processos importantes de

difusão catiônica mais tardios.

Em sutrut, das possibilidades para avaliações absolutas de P¡¡ e T, apenas os

resultados obtidos a partir dos teores em Alt em anfibóIos são relativamente consistentes. Serão

tomados como representativos.

Estimativas de foz, lry2o, f:gl2,fnr e tendências gerais

Nas rochas estudadas, o reequilíbrio generalizado das magnetitas não permite a

utiliza@o do par magnetita-ilmenita para avaliações independentes de temperatura e f oz de

cristalização magmática, através dos modelos propostos, entre outros, por Buddington & Lindsley

(1964) e Spencer & Lindsley (1981).

Avaliações alternativas das condições de oxida@o podem ser obtidas a partir dos

trabalhos experimentais de Wones e colaboradores (Wones & Eugster, L965:''Wones, 1972; ver

revisão em Hewitt & Wones, 1984) sobre a estabilidade de biotitas. Nestes trabalhos, são

discutidas relações entre as condições de oxidação e o teor de Fe3+ nas biotitas, incorporado

principalmente através da substituição oxianítica, na forma:

Fe3+ + O.2 =Fez+ + (OH)-l (vr.18)



Anitas estruturalmente estáveis apresentam quantidades mínimas de Fe trivalente

em torno de 1,1,7o para f øz> 25 bar; acima deste valor, os teores de Fe3+ dependem somente das

condições de oxidação. Já nas siderofilitas e biotitas com frações de molécula flogopítica

superiores a257o, o teor de Fe9+ depehde apenas dufoz(Partin et aL,1983).

Nas Figuras VL38a,b, as amostras representativas de biotitas com análises para

FezO¡ de algumas das unidades de Morungaba são plotadas no diagrama (KFe3+3,AlSi:Or2H-r)-

anita-flogopita (Wones & Eugster, 1965). Neste, para comparaçáo, se apresentam também as

composições médias das biotitas sintetÞadas pelos autores sob condições tamponadas (NNO,
^ñr 

r Ylî.\
v.rrvr e nlvr/.

Novamente são ressaltados os valores díspares para o Ptúton Meridional. As

biotitas desta unidade apresentam frações muito elevadas de componente oxianítico e são

compatíveis com condições de oxidação superiores as do tampão HM, não adequadas à

paragênese magnetita + ilmenita, típica destas rochas. Descartando superestimativas de Fe2O3

nas aniálises obtidas (ver metodologia), a conclusão pertinente é que estas micas devem conter

inclusões submicroscópicas de opacos (magnetita, hematita) ou que os teores de Fe3+ se devem a

fenômenos especÍficos de oxidação ocorridos durante estágios magmáticos ou pósmagmáticos.

Esta última hipótese parece a mais adequada.

Teores de Fe3+ parecidos aos das biotitas deste plúton são encontrados em rochas

intermediárias e ácidas colocadas em ambientes subwlcânicc's e vulcânicos (e.g., Carmichael,

1967). Nestes ambientes, uma hipótese levantada é a da devolatilização dos magmas - a qual seria

apoiada pela presença das cavidades miarolíticas nas fácies mais félsicas - e escape preferencial

de H2, conduzindo a oxidações súbitas, através de reações do tipo:

ZFeO + 2H2O = Fe2O3 + HzO + Hz (vr.1e)

Entretanto, esta interpretação não tem sido favorecida pelos trabalhos mais

recentes (e.g., Carmichael, 1991). IJma outra hipótese que, qualitativamente, poderia produzir o

mesmo efeito nos magmas de Morungaba (equilibrados com biotita, magnetita e feldspato

potássico, ver item sobre /s2s adiante) é o aumento da ftno, que deslocaria o equilíbrio

destacado na reação VI.26, no sentido de liberar Oz De uma ou de outra forma, o acréscimo de

Fe trivalente resultaria em aumento proporcional das razóes Mn2+/(Mn2+ + Fe2+ + Mg) no

magma residual e, portanto, favoreceria a cristaluação de granada tal como aparece nos

microgranitos mais diferenciados desta unidade.

As composições das biotitas do Plúton Jaguari e do Complexo Ouro Verde (Setor

Ocidental), por sua vez, refletem condições compatíveis com os minerais opacos coexistentes.

Caracterizam ambientes magmáticos fortemente oxidantes, com os pontos analíticos situando-se,

no diagrama, entre os de biotitas representativas de condições QFM e HM, mais próximas as HM
(Figura VI.38a). As quatro amostras do Plúton Jaguari mostram clara tendência de aumento do



componente oxianítico em direçao aos termos mais diferencidos. A amostra A-1040, a mais

diferenciada do conjunto, já se situa muito próxima a condições de biotitas compatíveis com o

tampão HM. Esfe comportamento pode ser explicado através de fenômenos similares aos

levantados para o Plúton Meridional, embora em menor intensidade.

Na Figura VI.38b, verifica-se o caráter muito oxidante dos magmas de Morungaba

quando se comparam as suas biotitas com as de diversas províncias bem conhecidas (e.g., Speer,

1984). São parcialmente similares apenas algumas biotitas do Batólito Serra Nevada e as biotitas

dos granitóides da região de Sithonia, na Grécia; mesmo as rochas graníticas da típica série

magnetita do arquipélago japonês apresentam biotitas equilibradas em condições d" fo,
significativamente inferiores (Ishfü ara, 1977).

Além das mencionadas províncias, graus de oxidação elevados são característicos

apenas das associa@es com carâter potássico marcado. Rochas sieníticas metaluminosas, como as

estudadas por Rorvins et aL (1991), contêm biotitas comparáveis às de Morungaba. No Cínturao

Itu, as variedades sieníticas metaluminosas que afloram nos Maciços Pedra Branca e Capituva

(Winters, 198L; Janasi, 1992) apresentam þalmente mineralogia típica de ambientes muito

oxidados.

Com os dados disponíveis para Morungaba, os valores para fs2 podem ser

estimados apenas para algumas variedades, em especial os granitóides porfiróides mais máficos

do Plúton Jaguari e os leucomonzogranitos cirzentos meridionais. Detalhes são acrescentados a

seguir.

Em rochas metaluminosas, para o equilíbrio:

3titanita + 2tnagnetita + Uuartzo = 3hedenbergita + 3ilmenita + 02, (vr.2o)

(TMQHI), a dependência da foz com a temperatura e a pressão é expressa pela fun$o

(Wones, 1989):

Iogfoz = (- 309391T) + 14,98 + 0,'1,42.(P - l)lT, (vr.21)

para T em "K e P em bar.

A associação hornblenda + biotita + titanita + magnetita + quartzo, presente nas

variedades porfiróides marginais do Plúton Jaguari corresponde, portanto, a condições de foz
inferiores e superigres aos equilíbrios HM e TMQHI, respectivamente (ver Figura VI.39). Para

as temperaturas estimadas, entre 740" e 760" C, e pressões (pouco influentes) da ordem de 2 a 3

kbar, estes limites correspondem numericamente ao intervalo Lû10J < f oz < L0-13J (bar).

248



B(o

Figura VI38. A: Biotitas de Morungaba no diagrama triangular KFe3+A1Si¡OpH-¡anita-flogopita (Wones & Eugster, 1965). Linhas tracejadas indicam composições de biotítas

tamponadas. B: idem, para biotitas de diversas provlncías granítícas. Fontes: granitos rapakivi, Simonen & Vorma (1969); Ploumanac'h, Barrière & Cotten (1979); Sithonia,

Sapountzis (7976);Serra Nevada, Dodge et at. (7969); Batólito Per, Mason (1985);Aregos, Albuquerque (L973);Japão, Ishihara (7979). Ver também Speer (1984) e discussões no

terdo.
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Dados experimentais de Wones & Eugster (1965) permitem também relacionar as

variaçóes nas razões pst/(Fet + Mg) de biotitas em equilíbrio com feldspato potássico e

magnetita com variações de f oz eT p4r.a Pnzo = Plit = 2,07 kbar (pouco influente). As biotitas de

Morungaba (0,45 < Fq/(Fe¡ + Mg) < 0,50) seriam compatíveis com valores de foz máximos em

torno de 10-13 bar, para as temperaturas estimadas (Figura VI.40).

Para rochas graníticas e dioríticas em geral, aplica-se mais adequadamente o

seguinte equilíbrio:

ITtitanita + l.4magnetita + 36quamo + 6HzO = 6actinolita + l2ilmenita + 7 Oz, lY L.¿¿)

(TMeAI), mas dados adequados, na forma f oz = /(T), estão disponíveis somente para

condições de Pr¡zo = 1,0 kbar (Noyes et aL,1983). Admitindo-se condições equivalenfes para as

fácies porfiróides do Plúton Jaguari, resulta uma /oz de 10-r:J bar para a temperatura de

referência.

Diversas correções, como da atividade da actinolita na hornblenda, da ilmenita na

ilmenita.", preóisam ser efetuadas. No caso de Morungaba, as atividades destes componentes

puros são significativamente inferiores a unidade e tendem a elevar este equilíbrio para condições

de oxidação maiores. Adicionalmente, acréscimos na frno deslocam o equílibrio, favorecendo o

anfibólio e a ilmenita.

As variedades porfiróides marginais mais máficas do Plúton Jaguari não

apresentam ilmenita estável. Assim, admite-se que a cristalização da respectiva associaSo

mineral ocoreu em condições de oxidação mínimas equivalentes às do tampão TMQAI para

pH2o = 1,0 kbar. Estima-se que os valores reais se situem por volta de * 1,0 e -0,5 unidades log do

TMQAI equivalente (Le., corrigSdo) ou, se referidos ao tampão NNO, que (À)NNOzæ se aproxima

de2,0 (+ 1,0; -0,5) bar.

Os granitóides do Plfiton Meridional e Oriental contêm magnetita e ilmenita"

estáveis em' praticamente todas as fácies estudadas. Para os intervalos de temperatura de

s¡is¡alização esperados (ver também temperaturas de saturação no Capítulo VII), as composições

das biotitas indicam valores f oz parecidos. Nestes granitóides, bem como nos granitóides

porfiróides e porfiríticos mais félsicos, a ilmenitass tem conteúdos moderados a altos das

moléculas de pirofanita e hematita, sustentando condições mínimas de oxida$o para o par

magnetita."-ilmenita," (e.g., Buddington & Lindsley,1964; Spencer & Lindsley 1'981.; ver também

Figura VL40).
i .Puru as rochas tipicamente peraluminosas, como as fácies de leucomonzogranitos

das ocorrências meridionais de Morungaba, a f ozpode ser avaliada pelo equilíbrio:

anita + almandina + 02 = mtucovita +2mngnetita +24u4rtzo
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(BAMM), cuja constante é aproximada pela fórmula (2en,1985):

IogK(t 650"/T) :logloz= -ç2szt+¡T) + 10,29 + 0,148.(P -Ð/-f. (vr.24)

em que T é dada em "K e P em bar. Para temperaturas da ordem de 670o C,

compatíveis com fusáo granítica mínimn sob P¡¡= PHzo = 2,0 kb, obtem-se o valor loz = 10-16,4

r -r:L^ /r^^^ ^--^^-¿^\ À 
-t:^--J^ ^^ ^-(bar) para os componentes puros e anvuuute nuut ue lllaS,Irçura \rasË ausç¡¡tç,r. f\Prr!;i1rluu-s(' as

correções para as atividades dos componentes puros nos equivalentes minerais, este valor sobe

para 10-16 bar ( +- 1,5 unidades log), ou na notação relativa a NNO, (À)NNO670 = -0,0 t 1,0 bar.

A falta da magnetita nas associações de Morungaba sugere que este valor seja máximo.

As considerações acima expostas são resumidas na Figura VI.39, em que se

plotam em diagrama foz = f(T) as condições de oxidação inferidas para a cristalizaSo das

principais unidades mapeadas. Neste diagrama, são também representados os tampões de

referência (BAMM, QFM, NNO, TMQHI, TMQAI e HM), além de curvas de estabilidade para

ilmenitas com frações molares de hematita de t07o e I5Vo, extraídas de Spencer & Lindsley

(1981), comparáveis aos valores medidos nas ilmenitas dos granitóides de Morungaba.

Nos períodos tardi- e posmagmriticos, as tendências indicadas pela mineralogia das

unidades principais acentuam este caráter oxidante e condi@es mínimas equivalentes ao tampão

HM são inferidas pela presença de hematita estável, ora como diminutas inclusöes em feldspatos

potássicos róseos, ora nos opacos e outros minerais máficos, e pela neoformação de titanita.

IJm aspecto a ser destacado, relacionado às variações composicionais dos

principais minerais máficos, diz respeito as tendências de varíação da foz durante a evolu@o da'

cristalizaSo magmática. Na Figura VI.40, são indicadas, com base nas variações do parâmetro

mg das biotitas, trajetórias aproximadns inferidas para os plútons Meridionaf Oriental e Jaguari

Neste último diagrama, em temperaturas decrescentes, as razões pst/(Fet + Mg)

ora diminuem, ora perïnanecem constantes, ou ainda aumentam segundo gradientes menores que

os das curvas-tampão, indicando trajetória evolutiva relntivamente oxidante; clássico exemplo

citado na literatura é o Plúton Finnmarka, estudado por CYamanske & Mihálik (1972) e

Czamanske & Wones (1973). Quando estas razóes se comportam de modo oposto, devem ser

inferidas trajetórias relntivamenl¿ redutoras, tal como ocorre no l-acólito Shonkin Sag de rochas

alcalinas (Nash & Wilkinson, 1970). Por fim, condições constantes Aoz = /(T)] correspondem às

situaçöes em que as razões plotam paralelamente aos tampões, como é o conhecido caso do

Batólito Serra Nevada (Dodge et aL,1969)

Os dados de Morungaba (ver também Figura VI.39) sugerem uma trajetória

média do primeiro tipo, mais acentuada nas variedades mais máficas e progressivamente

suavizada em direção aos termos mais félsicos de cada uma destas unidades. Neste aspecto a

trajetória indicada é mais representativa do Plúton Jaguari.
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A estas trajetórias oxidantes, devem corresponder os acréscimos irregulares no

conterldo de pirofanita na ilmenita. Em condições mais oxidantes e quando há disponibilidade de

Mn, a fra@o molecular de hematita na ilmenita deve ser inferior à esperada a partir dos modelos

de Buddington & Lindsley (1964) e Spencer & Lindsley (1981). De fato, comparativamente ao

Fe3+, o Mn parece se adaptar melhor ao retículo da ilmenita (ver item anterior e discussões em

ùamanske & Mihálik, 1972). Estes autores explicam o enriquecimento em Mn de ilmenitas no

Complexo de Finnmarka através de trocas do tipo:

RFe^'.Mnn'.TiO' * Or = 4FençnMnnçnTiOa + 2Fe¡Oz + 4TiQvt 4,tJttr'Nta ¡-vJ ¡ (vr.2s)

Desta maneira, é provável que parte do Fe2+ que é oxidado na ilmenita seja

substituido por Mn2+. Os subprodutos desta reação seriam incorporados pela magnetita, titanita

e/ou biotita. Os dados de Morungaba parecem refletir situações parecidas, uma vez que existem

correla@es negativas entre os conteúdos de hematita e pirofanita em parte das ilmenitas

estudadas. Ademais, em diversas amostras, quando se verifica aumento mais ou menos abrupto

nos valores mg da biotita, também se nota acréscimo de pirofanita na ilmenita. Efeitos deste tipo

também explicam as quedas bruscas de Mn nas titanitas coexistentes (ver item VL1.6).

Estas variações composicionais mais abruptas também sugerem que as traietórias

evolutivas reais em diagramas como o apresentado na Figura VI.40 são mais complicadas

(oscilantes). Deve ser lembrado também que, em algumas amostras, os cristais discretos de biotita

têm zoneamento de Fe e Mg que por vezes cobre todo o intervalo de variaSo observado.

Estimativas para fuzo e fnz.

Para o equilíbrio :

anita +0,502 = K-feldspato + ttu¿gnetita + L{zO, (vr.26)

Wones (1972;ver também Hewitt, 1981) determinou:

logIÇo = lo9(46, -autfwof aun. foz) = 4,?5 + 7409/'1 ur.27)

com T em "IC A Ptor(= Pruo) de referência ê,2,07 kbar; a* e J* são, çespectivamente,

atividades e fugacidades do componente x. Para fugacidades intermediárias entre os equilíbrios

HM e QFM, Wones (ln Speer, 1984; ver também Hewitt & Wones, 1984), usando novos dados

experimentais, obteve:



log IÇn - 6,69 + 4519/^r + 0,011.(P - 1)l'1, (vI.28)

em que P é dado em bar. Portanto, a fnzo pode ser estimada para as paragêneses em que

a biotita coexiste com o feldspato potásiico e a magnetita. Para os c¿ilculos apresentados a

seguir, foram consideradas as seguintes atividades dos componentes:

as¡ = 0,8 , com base nos cálculos de Ghiorso (1984);

ewt : 1,0 , as magnetitas analisadas são quase puras;

É ¿iacl avaliar a atividade da anita nas biotitas de Morungaba, uma vez que estas

contêm teores elevados em Fe trivalente. Wones (1972) e Czamanske & Wones (1973, ver

também Noyes et aL, 1983) admitem que o modelo ideal de mistura pode ser aplicado para

biotitas com Fe3+/(Fe3+ + Fe2*) <0,11 (frações em cátions) e, nestes casos, a atividade da anita

na biotita é expressa por [Xn"zì3.[XoH]2, em que X representa as fraçóes molares destes

componentes (no caso do Fe2* , em relação aos sítios octaédricos ocupados e não ocupados). Os

valores altos para a ocupação dos sítios octaédricos das biotitas de Morungaba sugerem que este

parâmetro tenha sido pouco afetado por reequilíbrios pósmagmáticos. Desta forma, foi aplicado o

modelo ideal (Wones,1972) para as biotitas do Phiton Jaguari e Complexo Ouro Verde, apesctr

das razões Fe3+/(Fe9+ + Fe2*) se aproximarem de 0,25 em ambos os casos.

Para a amostra A-281. (variedade porfiróide marginal de Plúton Jaguari), para a

qual se dispõe de estimativas para P, T e foz, foram obtidos valores discretos de f tno entre 103'6

e 103,10 (bar), resultando em -15<log (lwzolloz)<17.Para as demais amostras, sem resultados

numéricos para a .foz, foram calculadas as funções ftno = l(foz,T) e, a partir destas, foram

construídas curvas (não apresentadas) füando-se ora temperaturas, ota loz para as amostras das

diversas unidades. A conclusão extraída é que com o avançar da cristaliza$o magmática,

supostamente sob condiçöes cadavez mais próximas a aHzo = 1,0 e a temperaturas menores, deve

haver um incremento na f oz, emconcordância com as considerações antes e4postas.

Relações entre frzo, f oz . fsz são obtidas através da reação de formação da HÐ
a partir dos componentes puros:

H2+0,5Q=HzO(") (vr.2e)

Para pressão constante, a constante de equilíbrio é dada por:

log K = "f(T) = log.fiuo - logfuu -log foz (vr.30)

Valores de K calculados para condições padrão em função da temperatura, a

partir de dados experimentais, são tabulados por Robie et aL (1978). Aplicando-se estes dados aos
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granitóides porfiróides marginais do Plúton Jaguari, se obtem uma estimativa de 104'7< frn <t

(bar) e 3,05< log(fuzolÍuz) <3,75.

Não existem formas alternativas e independentes que permitam confrontar os

resultados numéricos obtidos, mas eleé não se contrapõem às evidências, quer geológicas, quer

petrológicas ou exPerimentais.

Estimntivas para fnv e relações entre fur e føzo

As soluções sóIidas

genericamente expressas na forma:

em micas que envolvem os ânions hidroxila e halogêneos,

Mica-OH + }IF(HCI) = Mica-F(-Ct) + H2O (vr.31)

foram estudadas por Munoz & Luddington (1974) e Gunow et aL (1980), entre

outros (ver revìsão em Munoz, 1984). Estes autores calcularam experimentalmente as constantes

de equilíbrio para estes sistemas em função da temperatura, para os extremos sintéticos anita,

flogopita e siderofilita. Assumindo mistura ideal entres estes componentes, pode ser deduzida a

seguinte função para a reação de troca entre OH e F:

loeffrno/lup) + log(Xp/XsH) =

(21,001T) + 1,523.Xnos + 0,416.Xan * 0,200.)Çi¿ (vr.32)

em que X expressa as frações molares dos componentes, f a fugacidade e T a temperatura

Kelvin. Esta relação se aplica para temperaturas entre 400o e 740" C, sob condiçöes de pressão

total de fluídos entre L,0 e 2,0 kbar, portanto não muito diferentes dos valores sugeridos para os

granitóides de Morungaba.

A partir destas expressões foram calculadas funções do tipo logf*zo/lHn) = J(T)

para amostras selecionadas. As frações moleculares dos componentes flogopita, anita e

siderofilita sáo calculadas com as equações VI.1 e VI.3 (Parte VI.1). A amostra A-281(variedade

porfiróide marginal do Plúton Jaguari), com estimativas mais discretas para f¡Ðs e T, apresenta

/¡¡p próxima a LOa,s. Para as outras amostras, os resultados são apresentados graficamente nas

Figuras Vl.4la,b. Duas conclusões principais, de caráter semi-quantitativo, podem ser delas

extraídas:

logK 
=

2g



Tit + Foi

BOO
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(.C) Þ

Fþra vI39. Condições de cristaliza$o aproximadas pafa as rochas graníticas dos plútons Jaguari'

Meridional e oriental (campo superiãr) e pafa os leucornonzogranitos das ocorrências Meridionais

(campo inferior) em termos d" roz e de T. Curvas-tampão de acordo com wones (1989) e Zen

itSSô; *** Hem15 e Heml¡ segundo Spencer & Lindsley (1981)' Discussões no tødo'

Pt= PHZO= 2.O7O bors

Figura VI.40. Trajetória de cristalização com tendência levemente oxidante inferida para as rochas

graníticas do Plúton Jaguari no diagrama Íç2vs ^1. Números indicam índice mg de biotitas. Segundo

Wones & Eugster (1965). Discussões no torto.
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-) para temperaturas apropriadas (700 - 800 "C), as rochas graníticas e dioríticas

apresentam razóes fszof fgv entre 103'2 e 104'0; os valores mais altos para estas razões são

obsewados nestas últimas rochas. Resultados como estes sáo comuns à grande parte das

províncias graníticas bem estudadas (ehtre 103,0 e 1.ff,0, em geral próximos a 104,0,e.g., Munoz &

Ludginton, 1974; Czamanske et al., 1977). Estas razões pouco se alteram (menos de 0,2 unidades

log com a diferenciação);

-) os plútons Meridional e Oriental são muito constrastados entre si, as fácies deste último
' /. 

^^ 
I I \ 

- 
.^---^-^!---^ 

^^apresentanoo ValOfeS Sempre Inlenores (- U,Z Unl(]aoes l(Jg/ para utlta lltcsllla tt,¡r¡Peralula. ¿\5

variedades destas duas unidades apresentam resultados semelhantes aos encontrados para os

leucomonzogranitos cinzentos meridionais, peraluminosos;

Em diagramas T = /(Id), ou seja, com razão fwo/fw fxa (não apresentado) se

verificam variações bem mais regulares (T diminuindo hiperbolicamente com Id) para as

unidades meridionais. Nestas, as amostras mais diferenciadas mostram um significativo acréscimo

da razáo lnzo/f wp ao final da cristalização magmática. Os dados para o Plúton Jaguari definem

variações irregulares e mais súbitas deste parâmetro no intervalo 87,50 < Id < 89,50, que encontra

paralelos com as variações mais marcadas no quimismo, tanto das biotitas, quanto das ilmenitas.

Tendências evolutivas gerais.

Parte dos resultados e discussões apresentados pode ser resumida na Figura VI.42,

a melhor síntese da evolução das condiçöes de oxidação e da atividade de HÐ para a

cristalizaçáo magmática dos granitóides porfiróides e porfiríticos em matriz média a grossa do

Plúton Jaguari. Diagramas similares podem ser construídos para as demais unidades.

Neste diagrama estão representados dados experimentais de Ebadi & Johannes

(1991) para fusões graníticas mínimas em condiçöes de atividade total de fluídos = L, para

diversos valores de atno (complementados com CO2, Le., a¡ = aq2o * acoz = 1). Os coeficientes

de ayp6 utilizados para os cálculos da lszo são os fornecidos por Burnham et a/. (1969). São

destacados no diagrama os pontos e as curvas para o mínimo eutético para a12s igual a 1.,0, 0,7 e

0,5 e respectivas condições de -fnzo, bem como os principais equilíbrios-tampão e curvas de

contorno para f ç2 equivalentes, referidas à amostra A-281 (ou, às condiçoes equivalentes do

tampõo TMQAI). Este procedimento é semelhante aos explorados por Speer (1987) e Barnes

(1987), entre outros.

256



x lo4o,Plox (æp)
962 (8O,r)

8 r r (8rp)

-Þ

Figura VI.41. Relações entre fH2O, fgp e T para rochas graníticas e dioríticas de
Morungaba. À: unidades meridionais: rochas dioríticas (343, Iz.d) e graníticas (79,
tU,239, Plúton Meridinal;40,729, Plúton Oriental). B: unidades setentrionais:
rochas dioríticas e granodioríticas (696a,764) e graníticas (811(dique Jaguari),
281,J22,905, 1040, PtoX, Plúton Jaguari; 962, Complexo Ouro Verde; 973, Plúton
Areia Branca). Números ao lado da sigla das amostras correspondem ao Índice de

DiferenciaSo. Discussões e referências no tødo.

'-ì\.¡.--zsrsr¡r
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FiguraYI.42. Diagrama síntese mostrando a orolução i¡ferida das condições de cristalização das

variedades graníticas porfiróides e porfiríticos do Plúton Jaguari em fungo d* fH2O, I."ZO f OZ
e da temperatura. M indica eutético Qz-Ab-Or em função de a¡¡26 e T; curvas-tampão são

referidas à amostra A-281. O intervalo de temperatura destacado correqponde aos valores médios
obtidos para a amostra A-2ß1. A trajetória de cristalização aproximada é indicada pela seta.

Discussões e referências no terdo.

A trajetória evolutiva média inferida para o Plúton Jaguari, em função destes

parâmetros, é apresentada em destaque. A interpreta@o mais simples (e compatível com os

vários dados apresentados) admite que a passagem, em temperaturas decrescente, dos granitóides

mais antigos e máficos (fácies porfüóides marginais) em dire$o às variedades porfiríticas em

matr¿ média, do anel principal do plúton, ocorre de condições mais anidras (fuzo em torno de

103,0-3,1 bar, f ozpróximo ao TMQAI) para condições mais próximas à satura$o em água e para

valores d" f orsuperiores (1,0 a L,5 unidades log).

No caso dos plútons Meridional e Oriental, formados em condições de Put

similares ou pouco inferiores, as -frno foram necessariamente menores, talvez por volta de 0,5-0,7

unidades log, mas as trajetórias evolutivas devem ter sido parecidas. Trajetórias oxidantes como

as que caracterizam estas unidades podem também ser inferidas para o Plúton Areia Branca a

para o Setor Oriental do Complexo Ouro Verde.

P. =P =3Pkbor

l)o ¡a9 = I,O

2)o¡rç=OJ

M1(1p)

9z

M2(q7)\ _--

t-o-110

I

700
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TABELA y1.1. Composições químicas e fórmulas estruturais (normalizadas para O = 6)

de clinopiroxênios de quartzo monzodiorito de morungabal

Am A-343

Pt

SiOz

TiOz

AlzQ
FezO¡

FeO

FeO'

MnO

Mgo
CaO

NazO

Kzo
Soma

SiIV

4¡TV

Sr
¡VI
Ti
Fe+ 3

Fe+2

Mn+2

Mg

Ca

Na

sur/nrz

nupiL

52.,50

0,62

2,50

0,07

7,U
7,90

0,50

L4,55

2n,80

0,52

0,00

eep0

nupi2

52',n

0,45

2,45

0,35

7,56

J,90

0,51

14,10

21,2ß

0,55

0,00

99,47

nupi3

52,,40

0,51

2,54

0,@

7,22

7rT
0r4

14,70

2Ð,50

0,55

0r@

99,00

1,95

0,05

2,m

0,05

0,02

0,00

0,u
0r@

0,80

0s3

0,04

2,00

L,95

0,05

2rffi

0,0ó

0,01

0,01

0,u
0ra
0,78

0,85

0,04

2,00

L,95

0,05

2,00

0,6
0,01

0,00

0,22

0,01

0,82

0,82

0,04

2rN

mg 0,77 0J6

(1): Am : amostrâi pt = ponto analisado; * : valores reais medidos; mg = Mg/(Mg + Fet)
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TABELA VI2. Composições químicas (óxidos, Vo empeso) e fórmulas estruturais (normalizadas para O = 23) para anfibólios de rochas

granÍticas, dioríticas e híbridas de Morungabal

Un

,órm A-lzd

Pl slt'l a4l2 a4Lls

sio2 53,27 49,65 45'24

Tio2 0,24 0,45 0'91

NrO¡ 2,39 5,57 9,14

F%O¡ 1,0ó 3,EZ 4,65

FeO 12,53 ¡1,93 14,58

'FeO 13,48 15,45 18,7ó

Mnó 0,67 0,78 o,7g

MgO 14,82 13,41 10,25

CåO 12,26 11,76 11,54

Na2O 0Þ0 0,81 1,14

KzO o,ló 0,35 0,ó1

Soro 9790 9&ó3 98¡5

Qzd

A-238a

cso? ssb? s5b4 85b5 t4Nl

51,80 47,35 46,19 44,58 44,74

0,40 0,55 0,65 0,63 1,01

3,18 7,03 7,59 8,89 8,80

t,zs 2,81 2,79 3,6ó 3,60

11,87 14,01 14,48 14,40 14,33

12,99 ló,54 16,99 17,69 17,57

1,32 r,08 r,34 1,33 1,34

t4,62 11,74 10,82 1035 10,51

12,07 12,07 11,99 12,00 11,90

0,99 1,20 1,13 1,34 1,35

0,20 0,5ó 0,67 0,9ó 0,90

97,70 98,û 97'ó5 98,14 98'/A

7,54 6,99 6,91 ó,ó9 ó,68

0,4ó 1,01 1,09 l3l 1,32

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

0,08 0,22 0,25 0,26 0,23

0,14 0,31 0,31 0,41 0,40

0,04 0,0ó 0,07 0,07 0,11

3,17 2,59 2,41 2,31 2,34

1,44 1,73 1,81 1,81 1,79

0,r2 0,09 0,13 0,14 0,12

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04 0,04 0,04 0,03 0,04

1,88 1,91 1,92 1,93 1,90

0,08 0,05 0,04 0,04 0,05

2,00 2,00 2,00 2,00 2'00

020 0,30 0,29 0,35 0'34

0,04 0,11 0,13 0,18 0'77

. 
0,24 0,40 0,41 0,54 0'51

0,67 0J6 053 o5l 052

¡u slv 7,70 7,21

I Ajrv 0,30 0,79

sr 8,00 8,oo

A]vr o,lo o,ló

Fe*3 0,12 0,43

Ti 0,03 0,05

Mg 3,19 2.90

Fe'2 1,51 1'45

Mn 0,05 0,m

Su¡¿¡ 5'00 5'00

Fe'2 0,00 0'00

Mn 0,03 0'08

Ca t,90 l'83

Na 0,07 0'09

sH 2's0 2'q0

Na 0,07 0' 14

K 0,03 0'0ó

s^ 0,10 0,20

A-343

¡lu2 alll all2 atbl slb2 slbs

51,74 48,72 49,13 47,51 48,28 47,16

0,42 1,21 0,89 1,13 1,15 1,18

4,v2 6,72 ó,61 7,00 ó,94 6,72

3,28 2,45 2,80 2,75 2,6 3,97

9,18 13,82 12,18 13,78 13,95 12,80

12,13 1ó,03 t4,70 76,26 15,80 1ó,37

0,4r 0,48 0,44 0,53 0,48 0,51

15,84 12,51 13,62 rZ?3 12,30 L?,69

1e08 11,38 11,65 11,58 11,51 11,45

0,ó0 l,u 1,05 1,11 1,21 1,29

0,10 0,ó3 0,s5 0,62 0,60 0,s5

9857 v),16 9892 9824 98,48 98¡2

7,36 7,08 7,70 ó,99 7,06 6,94

0,64 0,v2 0,90 1,01 0,94 1,0ó

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

0,18 0,23 023 0,21 0,26 0,10

0¡5 0,27 0,30 0,30 0,23 0,44

0,04 0,13 0,10 0,13 0,13 0,13

336 2,'11 2,93 2,68 2.68 2,78

1,06 1,óó 1,44 1,ó8 1,70 1,55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

0,03 0,02 0,03 0,01 0,01 0,03

0,05 0,0ó 0,05 0,07 0,0ó 0,0ó

1,84 \n 1,80 1,83 1,80 i,80

0,08 0,15 0,11 0,09 0,13 0,10

2,00 2,00 2,00 ¿00 2,00 2,00

0,08 o,2o 0,18 0,n 0,2r 0,26

o,tz 0,12 o,1g 0,12 0,11 0,10

0,10 0,31 0,29 0,34 0,32 0'37

0,70 058 0,62 057 058 0J8

6,70

1,30

8,00

0,30

0,52

0,10

\26
1,81

0,01

5,00

0,00

0,09

1,83

0,08

2,00

02s

0,t2

0,36

Un

Am ,446(1)

Pt sln2 altl al¡2 8tb2 82il

sio2 46,00 45'82 45'40 45'33 43,90

Tio2 1,49 1'46 l'54 I'29 1,29

Æzo: 8,44 8,30 8,55 8,38 9,40

F%O¡ 2,93 2,67 2,99 3,19 3"74

FeO 14,37 15,18 14,50 15,07 15'15

'FeO 17,00 17,58 17,18 17,94 18'5i

MnO 0,81 0,94 0,85 0,9ó 0,92

MgO tr27 10,79 11,20 10,83 10'08

C¿O 11,07 11,14 11,13 l1,ló 11,38

Na.O 1,57 1,62 1,67 1,ól l'58

KzO 0,94 0,91 0,97 0,99 0,97

Sou 98,89 98"83 98,80 98'81 98'41

Eg 0'óó 0,61 019

PJ

A- 184( l )

alsl st¡2 ali3 all4

44,64 44,53 45,07 44,'13

0,75 0,83 0,75 0,80

9,0ó 9,08 8,50 8,79

2,53 3,47 3,43 2,35

16,2ó 15,53 15,óó ló,86

18,53 r8,ó5 18,74 18,97

0,77 0,93 0,82 0,91

9,8é 10,17 10,43 9,44

11,21 11,18 11,08 ll,l0
1,6ó l,ó9 t,72 1,70

1,01 1,0ó 1,03 1,00

97,75 98,47 98,49 97,68

6,73 6,67 6,74 6,77

1,27 1,33 1,26 1,23

8,00 8,00 8,00 8,00

0,34 0,28 0,24 0,34

0,29 0,39 0,39 0,2:t

0,09 0,09 0,08 0,09

2,22 2,27 2,33 2,13

2,05 1,95 t,96 2,13

0,02 0,02 0,00 0,04

5,00 5,00 5,00 5,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,08 0,10 0,10 0,08

1,81 1,79 1,78 1,80

0,11 0,1 1 0,12 0,12

2,00 2,00 2,00 2,00

0,38 . 0,38 0,38 0,37

0,19 0,20 0,20 0,19

0,57 0,58 0,58 0,57

0,49 0,49 050 0,47

si¡v 6,78 6,79 6,72 6,74

Al¡v l,n LT 1,28 1,26

E 8,00 8,00 8,00 8,00

A.lvr 0,25 0,24 0,22 0,21

Fe+3 0,33 0,30 0,33 0,3ó

Ti 0,r7 0,1ó 0,17 0,14

Mg 2,48 2,38 2,47 2'40

Fe+2 1,77 1,88 1,80 1,87

Mn 0,01 0,03 0,01 0'02

sur¡J 5,00 5,00 5,00 5,oo

Fe+z 0,00 0'00 0,00 0'00

Mn 0,09 0,08 0,10 0'10

Ca 1,75 7,n \77 1,78

Na 0,1ó 0,15 0,14 0,12

sv. 2,00 2,00 2,00 2,00

Na 0,29 0,32 0,34 0'34

K 0,18 0,17 0,18 0,19

s^ 0,47 0,49 0,52 0,53

A-281(1)

slLZ albl glb2 ¡lb5 ¡lM
45,07 44,75 4453 44,12 44,81

r,32 1,29 I,l0 0,8ó 1,14

8,34 8,43 8,56 9J3 8,73

z,st 2,00 2,63 2,88 230

15,96 16,53 1ó,24 1ó,03 ló,58

18,22 t8,33 18,ó1 18,ó2 18,ó5

r,33 r,33 ¡,35 1,17 1,14

to,u 9,90 9,72 9,45 9,89

11,43 11,48 11,41 11,43 11,19

1,51 ' 1,59 1,50 1,81 1,70

1,18 1,23 1,14 1,10 1,15

98"89 9853 98,18 98¡8 9&ó3

ó,58

1,42

8,00

0,24

0,42

0,15

1,90

0,04

5,00

0,00

0,08

1,83

0,09

2,00

0,37

0,19

0,55

6,74 6,73 6,72 6,&

1,26 r27 r23 1,3ó

8,00 8,00 8,00 8,00

0,20 0,?2 0,24 0,33

0,28 0,?i 0,30 0,33

0,15 0,15 0,12 0,10

2,28 2,22 1.,19 2,12

1,99 2,08 2,15 2,t2

0,09 0,11 0,10 0,11

5,00 5,00 5,00 5,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,08 0,06 0,07 0,04

i,83 1,85 i,84 1,84

0,09 0,09 0,08 0,12

2,00 2,00 \00 2,w

03s 0,38 036 0,41

0,22 0,u 022 0,21

057 0,61 0,58 0,62

054 052 0,54 052 0,4e

6,72

t23
8,00

0,27

026

0,13

2,21

2,08

0,05

5,00

0,00

0,09

r,80

0,1 1

2,00

0J8

0,n
0,ó0

050 0,49 0$ 0A7 0,4e

coutinua



Uo Qz.d

A-367

tlt slrl
sio2 50,85

Tioz o,4o

AzO: 4,64

F%O, 3,40

FeO 10,81

'FeO 13,87

MnO 0,71

MgO 14,35

CåO 12,03

Na2O 0,47

KzO 0,10

Som¡ 97,76

sirv 7,37

AIIV 0,63

+ 8,00

AIV¡ O,Ió

Fe*3 0,37

Ti 0,04

Mg 3,10

Ê-+2 r 1l

Mn 0,02

svr,:J 5,00

Fe'2 0,00

Mn 0,07

Cå 1,8?

Na 0,07

Su¡ 2,00

Na 0,07

K 0,02

s^ 0,08

¡lll ¡ll2 alb2

50,49 48,98 45,92

0,44 0,5ó 0,9r

5,20 6,42 8,85

3,11 236 2,68

I 1,2ó 13,11 14,54

14,06 !5,23 1ó,95

0,69 0,74 0,71

74,07 12,96 11,24

1t,94 11,72 11,80

0,57 1,09 t,37

0,30 0,52 0,90

98,07 98,4ó 98p2

7,31 7,14 6,n
0,ó9 0,8ó 1,23

8,00 8,00 8,00

0,20 0,25 0,31

0,34 0,26 0,30

0,05 0,0ó 0,10

3,04 2,8? 2,47

r,3ó 1,ó0 1,79

0,02 0,01 0,03

5,00 5,00 5,00

0,00 0,00 0,00

0,07 0,08 0,0ó

1,85 r,83 1,8ó

0,08 0,09 0,07

2,00 2,00 2,00

0,08 0,?2 032

0,06 0,10 0,17

0.14 0,31 0,49

A-5 t5b

s5n2 Àsbl

50,71 48,54

0,51 0,57

4,62 6,3'1

1,96 4,10

12,17 11,11

13,93 14,80

0,67 0,64

14,03 13,76

I 1,95 1 r,9ó

0,74 0,98

0,25 0,54

97,6t 9857

7,39 7,05

0,61 0,95

8,00 8,00

0,18 0,14

0,21 0,45

0,0ó 0,0ó

3,05 2,98

1,48 1,35

0,02 0,01

5,00 s,00

0,00 0,00

0,0ó 0,0ó

1,8ó 1,8ó

0,07 0,07

2,00 2,00

0, 14 0,20

0,05 0,10

0, 18 0,30

l\)
o)

85b2 B5b3

49,74 47,t2

0,ó8 . 0,ó1

5,50 7,59

458 3,43

12,34 12,83

14,66 15,91

0,59 0,63

13,85 12,33

tr,v2 12,00

1,03 1,09

0,4 r 0,62

9Ef4 e8¿s

721 ó,93

0,79 1,U7

8,00 8,00

0,l5 0,24

0,28 0,38

0,0? 0,07

299 2,70

1,50 1,58

0,00 0,03

5,00 5,00

0,00 0,00

0,07 0,05

1,85 1,89

0,08 0,0ó

2,00 2,00

02t 0,25

0,08 0,12

029 0,37

449óa

s3bl nssul
4ó,ó9 52,95

0,72 0,45

7;76 2,85

3,76 2,19

12,48 9,97

15,87 11,94

0,ó1 0,60

t2,42 16,45

t 1,84 t2,27

1,20 0,ó4

0,ó4 0,15

98,12 9&46

6,88 7,55

r,tz 0,45

8,00 8,00

0,?2 0,03

0,42 0,24

0,08 0,05

2,73 3,50

l,54 1,19

0,0r 0,00

5,00 5,00

0,00 0,01

0,00 0,07

0,0ó 1,87

t,87 0,0ó

0,07 2,00

2,00 0,12

0,27 0,03

0,12 0,14

&5n3 asbf ssbz aslúi

51,13 49,10 48,10 48,71

0,58 0,48 0,62 0,52

4,97 6,2t 6,71 6,67

2,65 4,89 4,03 4,43

10,14 9,60 10,52 10,15

12,52 14,00 14,15 14,14

0,52 0,63 0,62 0,ó0

15,32 t4,53 14,00 14,20

11,99 12,04 12,11 12,00

0,71 0,83 r,00 0,89

0,31 0,44 0,ó0 0,55

9832 98,75 9831 98,72

7,33 7,07 '1,00 7,U

0,67 0,93 1,00 0,96

8,00 8,00 8,00 8,00

0,17 0,13 0,15 0,17

0,29 0,53 0,U 0,48

0,06 0,05 0,07 0,06

3,27 3,12 3,U 3,0ó

1,21 1,1ó t,Z8 \,23

0,00 0,01 0,92 0,01

5,00 5,00 5,00 s,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,0ó 0,07 0,05 0,07

l,U 1,86 1,89 1,8ó

0,08 0,08 0,0ó 0,08

2,00 2,00 2,00 2,00

0,11 0,16 0,22 0,17

0,0ó 0,08 0,11 0,10

0,r7 0,24033,27 0,39

Un

Am A-764

Pt alnl
sio2 44,26

Tio2 1,91

AzO. 9,ó0

F%O. 3,27

FeO 14,26

'FeO 17,17

MnO 0,61

MgO 11,03

CaO 11,38

NarO l,ó1

KzO 0,87

Soma 98,80

sifv 6,5ó

Alrv l,u
E 8,00

Alvl 0,23

Fe+3 0,3ó

Ti 0,21

Mg 2,44

Fe*z 1,75

Mn 0,00

sur¿¡ 5,oo

Fc+2 0,01

Mn 0,08

Ca 1,8]

Na 0,10

su. 2,00

Na 0,3ó

K 0,16

sA 0,52

Qd

(l): Un = unidade (pJ = plúton Jaguari; COV = Complexo Ouro Verde; Qzd = rochas dioríticas e híbridas); Am = amostra (números entre parênteses identificâm fácies e/ou

associaçõesdefácies,vefcapítulosV,VII"VIQ; pt=pontoanalisado(n=núcleo; b=borda; i=zonairuermediária)i *=valoresreaismedidos(vercapítuloII); mg=Mg/
(lvfg + Fet), catiônico].

0,ó5 0,64 0,60 054

sln2 e2A z2b2

45,25 43,72 45,30

2,28 r,80 t,62

8,41 9,65 8,76

1,80 4,95 2,85

1ó,00 12,50 13,87

17,60 17,00 16,50

0,ó0 0,6't 0,62

10,50 71,64 11,72

11,36 11,35 11,45

1,61 1,62 l,6l
0,84 0,90 0,88

9&65 98"80 98,ó8

6,73 6,47 ó,ó9

l,z7 1,53 l,3l

8,00 8,00 8,00

0,20 0,15 0,22

0,20 0,55 0,32

0,26 0,20 0,18

2,33 2,57 2,58

1,99 1,53 l,7l
0,02 0,00 0,00

5,00 5,00 s,00

0,00 0,02 0,01

0,05 0,08 0,08

1;8r 1,80 1,8r

0;13 0,10 0,10

2,00 2,00 2,00

0,33 0,3ó 0,3ó

0,1ó 0,17 0,17

0,49 0,53 0,52

A- I l75a

a2nl L202

49,58 48,96

0,45 0,ó0

5,01 5,48

3,45 3,15

12,61 13,18

12,61 13,18

0,56 0,52

13,47 13,01

l 1,65 I 1,59

0,99 t,05

0,40 0,44

98,17 9798

7,25 7,19

0,75 0,81

8,00 8,00

0, I 1 0,14

0,38 0,35

0,05 0,07

2,93 2,85

1,53 1,60

0,00 0,00

5,00 5,00

0,01 0,02

0,07 0,0ó

1,82 1,82

0,09 0,09

2,00 2,00

0, 19 0,20

0,07 0,08

0,26 0,29

s2bl å4ll
45,97 46,52

0,72 0,73

8,3r 7,6s

4,16 3,75

13,85 14,22

i3,85 t1,67

0,51 0,52

I 1,43 I 1,5ó

11,53 I r,55

1,33 1,30

0,75 0,75

9856 98Js

6,80 6,88

1,20 I,12

8,00 8,00

0,24 0,21

0,46 0,42

0,0¿t 0,0{J

2,52 2,55

l,ó9 1,74

0,00 0,00

5,00 5,00

0,02 0,0r

0,0ó 0,07

r,83 r,83

0,09 0,09

2,00 2,00

0,29 0,28

0,r4 0,14

0,43 0,42

cov

Shap(l)

¡5ol slo2 ¡lbz
51,71 45,9t 46,26

0,26 l,l ¡ 126

3,60 8,37 8,35

2,'12 4,55 3,55

I 1,67 13,07 13,43

14,83 17,r6 ló,54

0,57 0,80 0,81

14,ó2 ¡r,43 11,68

r1,80 r1,46 11,37

0.51 1,09 t,zt
0,12 0,ó9 0,73

9758 98/48 9&65

&lLI cIM L2l2

46,74 4625 4630

1,34 I,t1 l,4l

8,00 8J7 821

3,14 3,81 3,E2

13,44 14,17 13,53

16,27 17,ffi 17,05

0,83 0,85 0,81

11,93 11,07 11,50

1129 11,4ó 11,49

1,30 1,12 1,05

0,75 0,74 0,75

98,76 99¡l 9897

6,8ô ó,81 ó,80

1,14 1,19 120

8,00 8,00 8,00

024 0,26 0,n
0,35 0,42 0,43

0,15 0,13 0,1ó

2,61 2,43 2,52

t,ó5 1,74 t,66

0,00 0,02 0,0r

5,00 5,00 5,00

0,00 0,00 0,00

0,10 0,09 0,09

l,n 1,81 r,8l

0,13 0,10 0,r0

2,00 2,00 ¿00

02A 02. 0,20

0,14 0,14 0,14

0,38 0,3ó 034

E8

7,50

0,50

8,00

0,r2

0,30

0,03

3,1ó

1,39

0,00

5,00

0,02

0,07

r,83

0,07

2,00

0,07

0,02

0,09

6,78 ó,81

1,22 1,19

8,00 8,00

0,23 025

0,51 0,39

0,12 0,14

?,5t 2,56

l,ór l,ó5

0,0¡ 0,00

5,00 5,00

0,00 0,00

0,09 0,10

1,8r 1,79

0,r0 0,1 I

2,00 2,00

0,21 0,u
0,13 0,14

0.34 0.38

0,s3 052 0J5 05ó 0,60 0Þe 0J4 054 o,Ás 054 0Jó 057 053 05s



TABELA VI3. Composições químicas (óxidos e elementos,To em peso) e fórmulas estruturais (normali"adas para

biotitas de rochas graníticas, dioríticas e híbridas de Morungabal

Uo PM

Am A-l2d

Pt blo'l bll'l blb'l blnl b¡i2 btbl blol blb3 b2ol b2bl blnl b2ll

s¡o2 37,18 37,32 3737 36,20 36,28 36,23 37,06 37,25 38,00 37'86 37'13 3ó'ó9

Tio2 3,33 3,08 3,02 3,92 2,n 2,1 l 2'66 ?.39 3' I I 2'82 Z'6t Z'59

Al2o3 14,29 14,25 t4,05 15,93 ló,14 ló,20 13'99 14'12 l5'15 15'1ó 15'50 15'79

FqO¡ nd nd nd 10,23 10,04 10,05 nd nd nd nd nd nd

FeO 20,14 19,08 18,97 11,86 11,63 1 1,65 20,17 20,48 17,63 18,18 2.30 22,72

M¡O 0,38 0,50 0,48 0,57 0,48 0,45 0,ól 0,ól 1,22 1,29 0,ó9 O,7g

MgO 11,49 12,29 1240 8,75 8,v2 9,48 11,ó2 11,31 9,ó5 10,11 8,09 8'28

BåO 0,75 0,60 0,n 0,25 0,20 0,07 nd nd nd nd 0'30 035

CaO 0,10 0,10 0,10 0,04 0,05 0,02 0,02 0,01 0'02 0'01 0'05 0'02

Na2O 0,10 0,14 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,V2 0'04 0'0ó 0'09

KzO 8,80 8,91 9,00 9,2.f1 929 9,35 9,34 9,45 9,62 9,69 9,28 9,40

F 0,75 0,73 0,70 0,% 0,95 0,84 nd nd nd nd 1'00 0,87

O = F 0,32 0,31 0,29 0,40 0,40 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,37

Sona 9699 9669 96,n 96,72 96)8 96,t4 95,5t 95,67 94'43 95'15 9ó59 96'63

ag-ls(7)
^-22(3) 

A-U(6) A-7e(s)

sirv 5,ó4 5,65 5,67 5,45 5,46 5,46

¡Jrv 2,36 235 2,33 2,55 2,54 2,54

Tirv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

AIM 0,19 0,19 0,19 0,27 0,33 0,34

Tiv¡ 0,38 0,35 0,34 0,34 0,31 0,u

Fe'3 0,00 0,00 0,00 I,ló 1,14 1,14

Fe'z 2,55 2,42 2,47 1,49 1,46 t,47

Mn*z 0,05 0,06 0,0ó 0,07 0,0ó 0,06

Mg 2,60 2,n 2,81 1,96 2,00 Zr3
so 5,78 5,80 5,81 5,30 5,30 5,38

Ba 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00

Ca 0,02 0,02 0,m 0,01 0,01 0,00

Na 0,03 0,04 0,03 0,01 0,01 0,01

K 1,70 1,72 1,74 1,78 1,78 1,80

s^ t,'79 1,81 1,80 1,82 1,82 1,82

F 0,3ó 0,35 0,34 0,45 0,45 0,40

A-82(2)

blnl blb2

36,29 36,35

3,47 3,36

15,54 15,85

nd nd

27,26 20,86

0,4ó 0,44

9,59 9,29

nd nd

0,02 0,0r

0,12 0,11

9,22 9,25

nd nd

0,00 0,00

9s97 9s,s2

5,55 5,57

2,45 2,43

0,00 0,00

8,00 8,00

0,3ó 0,,14

0,40 0,39

0,00 0,00

2,72 2,67

0,0ó 0,06

2,19 2,12

s,72 5,ó8

0,00 0,00

0,00 0,00

0,04 0,03

1,80 1,81

1,84 1,84

0,00 0,00

5,68 5,70

2,32 230

0,00 0,00

8,00 8,00

0,21 0,25

0,31 0,28

0,00 0,00

2,58 2,62

0,08 0,08

z6s 258

5,83 5,81

0,00 0,00

0,00 0,00

0,01 0,m

t,83 1,85

1,84 1,87

0,00 0,00

Am A-230(4)

Es 0J0 0J3 054 0A3 0'43 0'4s

5,81 5,n 5,71 5,65

2,r9 2,23 2,29 L35

0,00 0,00 0,00 0,00

8,00 8,00 8,00 8,00

0,55 0,49 0,52 0,51

0,3ó 0,32 0,30 0,30

0,00 0,00 0,00 0,00

2.26 2,32 2,87 2,85

0,1ó 0,t7 0,09 0,10

2,20 2,30 1,86 1,90

5,52 s,ó0 5,U 5,66

0,00 0,00 0,02 0,02

0,00 0,00 0,01 0,00

0,01 0,01 0,m 0,03

1,88 1,88 1,82 1,85

1,89 1,90 1,87 1,90

0,00 0,00 0,49 0,42

Pt b4o2 b4II b4bl bznl b2'\z M¡¡l b4¡l b4bl b3ol bútbl Etb2

sio2 36,82 37,15 3'7,17 35,v2 36,44 36,08 35,91 3ó,09 35,ó4 3ó,40 3ó,11

Tioz 3,8ó 3,67 3,16 3,80 3,34 4,?2 4,17 4,1ó 4,98 4,45 3,50

11JzOr 13,42 t3,67 t3,66 14,69 t4,37 14,38 14,ó6 t4,39 14,08 14,00 14,28

F%O¡ nd nd nd nd nd 9,13 9,10 9,09 nd nd nd

FeO 18,24 18,28 17,68 20,95 20,76 10,ó4 10,60 10,59 20,29 19,21 lB,U
MnO 0,83 0,78 0,n 0,80 0,71 0,M 0,52 0,49 0,35 0,27 0,37

MgO 13,M 12,8? 13,39 10,19 10,31 10,7ó 10,73 10,91 9,74 10,05 11,14

BaO 1,20 0,75 025 1,05 0,85 1,41 1,23 0,98 2,20 1,30 0,40

CåO 0,00 0,10 0,00 0,03 0,04 0,05 0,03 0,04 0,02 0,00 
-0,01

Na2O 0,10 0,11 0,11 0,12 0,10 020 022 0,13 0,05 0,05 0,15

KrO 9,42 9,34 9,50 9,32 9,32 8,90 8,99 9,01 810 927 9,18

F 1,23 1,20 1,73 0,ó5 0,80 0,79 0,83 0,77 0,20 0,27 0,25

O= F 0,52 0,51 0,52 0,27 0,34 0,33 0,35 0,33 0,08 0,1 I 0,11

Som 97,ó5 9738 96,41 9724 96,69 96,64 96,62 9632 96,17 95,t6 94,t4

Qzd

A-238

OH+F =4)para

A-23e( l )

ojr 050 0,49 0,50

Qzd

A-343

SiIV

AIIV

Ti¡v

sf
Alvl

TiVI

Fe+3

Fe+ 2

Mn+2

Mg

so

Ba

Ca

Na

K

s^

F

m8

5,58 5,62 5,64 5,51 5,ó0

240 2,38 236 2,49 2,40

0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

0,00 0,05 0,09 0,t7 0,21

0,42 0,42 0,36 0,44 0,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

z,3t 2,31 2,?5 2,69 2,67

0,11 0,10 0,10 0,10 0,09

2,95 2,89 3,03 2,33 2,36

5,78 5,77 5,82 5,73 5,72

0,07 0,04 0,0r 0,06 0,05

0,00 0,02 0,00 0,00 0,01

0,03 0,03 0,03 0,04 0,03

1,82 1,80 1,&4 7,82 1,83

t,92 1,89 1,89 1,93 1,92

0J9 0J7 0,59 0,32 0,3e

056 056 0,s7 0,4ó 0,47039 0,40 0¡5 0,4

As-14(aÞs-1a(e)

bl¡I btl2 b2a¡

3720 39,m 37,73

3;33 2.94 2,m

13,47 13,17 13,82

od nd nd

17,98 16,02 17,09

1,09 0,98 l,0l
t2,96 13,91 13,84

nd nd nd

0,01 0,08 0,04

0,09 0,r2 0,13

9,36 9,04 9,0ó

nd nd nd

0,00 0,00 0,00

95,52 9526 95,62

5,44 5,41 5,44

2,55 259 256

0,01 0,00 0,00

8,00 8,00 8,00

0,00 0,0r 0,00

0,47 0,47 0,47

1,04 1,03 r,03

t,34 r,34 1,33

0,06 0,07 0,0ó

2,42 2,41 2,45

5,32 5,33 5,35

0,08 0,07 0,0ó

0,01 0,00 0,01

0,0ó 0,0ó 0,04

1,71 1,73 I,73

1,8ó 1,87 1,83

0,38 0,39 0,37

5.53 5,ó4 5,61

2,47 ?'36 2,39

0,00 0,00 0,00

8,00 8,00 8,00

0, r0 0,20 023

0,58 0,52 0,41

0,00 0,00 0,00

2,63 2,49 2,45

0,05 0,04 0,05

2,25 2,32 2,58

5,60 5,5ó 5,71

0,13 0,08 0,02

0,00 0,00 0,00

0,02 0,02 0,05

1,72 1,83 t,82

1,87 1,93 1,89

0,10 0,13 0,12

0,4ó 0,48 o'5l

5,óó 5,85 5,ó9

2,34 2,r5 2,31

0,00 0,00 0,00

8,00 8,00 8,00

0,w 0,18 0,14

0,38 0,33 0,33

0,00 0,00 0,00

2,29 ¿01 2,r5

0,14 0,12 0,13

2,94 3,1 I 3,11

5,82 5,76 5,86

0,00 0,00 0,00

0,01 0,01 0,01

0,03 0,03 0,04

1,82 t,73 r,74

1,85 1,78 r,79

0,00 0,00 0,00

050 0J0 051 0Jó 0Él oJe



Uu PO

em Ag-17(3)

P¡ b4ü'l b4r¡ b4b'¡ b¡û3 blbl blnt bllt
sio2 38,33 38,71 38,62 36,10 36,62 37,32 37,45

Tio2 2,65 2,35 2,45 3,58 2,51 4,11 4,m

At2q 13,ól t4,LL t4,42 15,15 ts,V¿ 13,67 13,39

F%O¡ nd nd nd nd nd nd nd

FeO 19,78 1922 19,47 21,42 21,40 18,68 18,05

MnO 2,08 2.17 L08 0,75 0,ó8 0,70 0,82

Mgo 1022 10,05 9,46 9,45 10,13 tZ02 t2,40

BaO 0,15 0,15 0,10 nd nd 0,37 0,34

CåO 0,0ó 0,03 0,03 0,00 0,01 0,01 O,tz

NarO 0,06 0,05 0,06 0,03 0,04 0,13 0,19

KzO' 9,40 9,38 9,33 9,34 9,34 9,24 9,20

F 0,95 0,97 0,75 nd nd 1,60 1,55

O = F 0,40 0,41 0,32 0,00 0,00 0,67 0,ó5

Soru 96p0 96"79 96,4ó 95¡r 9s'7s 97,t8 96Jl2

siry 5,u 5,88 5,87 5,55 5,63 5,ó5 5,ó8

Atrv 2,t6 2,12 2,t3 2,45 2,3'7 2,35 2,32

Ti¡v 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sr 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Alvr 028 0,40 0,4ó 0,30 0,35 0,09 0,07

Tivr 0,30 0,27 0,28 0,41 0,29 0,47 0,46

Fe*3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00

Fe+2 2,52 2"44 2,48 2,76 2,75 2,31 ?.29

M¡+2 027 028 0,27 0,10 0,09 0,09 0,10

Ms ?.32 227 2,14 2,r7 2,32 2,71 2,80

so 5,ó9 5,ó6 5,63 5,74 5,80 5,73 5,72

Ba 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,VZ

Cå 0,0t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Na 0,02 0,01 0,U2 0,01 0'01 0,04 0,0ó

K 1,83 t,82 1,81 1,83 1,83 l,?8 1,78

s^ 1,8ó 1,85 l,ga r,84 1,84 1,85 1,8ó

F 0,46 0,47 0,36 0,00 0,00 0,77 0,74

A-ze(3) A40(2) A-12e(1)

b2nl bZLZ b2bl b2b2¡ blnl bll2 blbl
35,90 3ó,20 36,26 3ó,85 3ó,38 3ó,43 36,ó1

4,42 3,83 3,70 2,52 3,75 3,64 3,25

14,32 14,13 t4,19 74,97 14,52 14,36 t4,70

nd nd nd nd nd nd nd

27,25 20,95 21,07 20,35 20,U 27,73 20,n
0,58 0J5 0,53 0,50 0,51 0,49 0,47

10,20 10,10 10,34 10,95 10,18 10,24 10,29

1,23 0,80 0,67 0,20 nd nd nd

0,04 0,00 0,ú 0,04 0,04 0,00 0,04

0,72 0,72 0,10 0,13 0,14 0,08 0,11

8,90 g,tz s,¡r 9,30 9,32 9,30 9,15

1,25 133 1,05 1,15 nd nd nd

0,s3 0,56 0,u 0,48 0,00 0,00 0,00

97,6 9657 96¡5 96,48 95,ó8 95,6ó 95,58

5J0 s,59 5,58 5,ó3 559 5,60 s,62

2,50 2,41 2,42 2,31 2,47 2,40 2,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

0,09 0,1ó 0,15 0,33 0,?2 0,20 0:2ß

0,51 0,44 0,43 o,2g 0,43 0,42 0,38
'0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,'r2 2,71 2,7r 2.60 2,æ 2,72 ?,69

0,07 0,07 0,07 0,0ó 0,07 0,06 0,06

2,33 2,33 2,37 2,50 2,33 2,35 2,35

5,73 5,71 5,73 5,78 5,72 5,75 5,76

0,07 0,05 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00

0,01 0,00 0,0¡ 0,0r 0,01 0,00 0,01

0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,02 0,03

1,74 1,80 1,83 1,81 1,83 1,82 1,79

1,86 1,88 1,91 1,87 1,81 1,85 1,83

0,ó1 0,ó5 0,51 0,5ó 0,00 0,00 0,00

A-129(e) ,A,m A-144

Eg 0,48 0,48 0',16 0'u 0'4ó

Prl bln'l bll? blb'l nblbl blbz b¡n2 blbl nblol nbl¡2 blbl b2.îl bZa2 bzll bZlz

sio2 36,65 37,24 3?,78 38,19 38,38 34'66 34'38 34'28 34'25 y'37 34'43 34'50 14'53 34'67

Tio2 3,25 2,70 2,27 2,30 222 3'?2 2'98 3'09 3'24 3'25 3'41 3'39 331 3,45

At2o3 15,20 14,91 14,3ó 14,50 14,90 tó,82 16'88 16'87 t6'47 1ó'78 ló'10 1ó'13 16'14 1624

F%O¡ nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nil nd nd

FeO 2033 19,U 19,25 18,98 18,95 27,38 2ß,01 28,52 28,70 28,00 28,00 21,99 27,94 27,6

MnO 0,67 0,68 0,ól 0,54 0,53 0,64 0,ó3 0,57 0,ó0 0,54 0,39 0.r8 0'04 0J8

MgO 70,24 11,17 11,óó 11,ó0 11,34 3,75 3,67 3,82 3,70 3,77 4,74 4,65 4,æ 4'64

BaO nd nd nd nd nd nd nti nd nd nd nd nd nd nd

CaO 0,00 0,00 0,02 0,11 0,13 0,02 0,04 0,02 0,V2 0,00 0'04 0'm 0'00 0'04

Na2O 0,09 0,08 0,05 O,tZ 0,10 0,05 0,05 0,05 0,0ó 0,0ó 0'0ó 0'0ó 0'08 0'0ó

KzO 9,13 9,10 9,41 9,37 9,25 9,07 9,16 9,2i 9,n 9,20 9,26 9'30 929 9ìÅ

F nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd r¡d

O=F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0'00 0,00 0'00 0'00 0'00

Soru 9555 95,52 gs,42 95'71 9sr80 95,61 95,80 96'45 9636 95p7 ^ 96'ß 96/42 9óPr 9ó3S

sirv 5,61 5,67 5,75 5,78 5,79 5,49 5,46 5,43 5,44 5,45 5'44 5'45 5'47 5,46

Alrv 2,39 2,33 2,25 2,22 \21 2,57 2,54 z,s't 2,56 2'55 2,56 155 253 Zy
Tirv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0'00 0'00 0,00 0'm

E 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8'00 8'00 8,00 8'00 8'00

Alvt 0,35 0,35 0,33 0,37 0,44 0,64 0,62 0,57 0,53 0,59 0,44 0'45 0'48 0'48

Tivr 0,37 031 0,26 0,26 0,25 0,38 0,36 0,37 0,39 0'39 0'41 0'40 0'39 0'41

Fe+3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0'00 0,00 0'00 0'00

Fe+z 2,60 250 2,45 2,40 2,39 3,63 3,72 3,77 3,81 3,71 3,70 3,70 3'70 3,64

Mn*2 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,05 0'05 0'01 0'05

Mg 2,34 2,54 2,65 2,62 2,55 0,89 0,87 0,90 0,88 0,89 1,12 1'09 1'10 1'09

so 5,74 5,78 5,77 5,72 5,70 5,62 5,66 5,ó9 5,ó8 5,ó5 5,71 5,70 5'ó8 s'67

Ba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0'00 0'00 0'00

Cå 0,00 0,00 0,00 O,tZ 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0'00 0'01

Na 0,03 0,g2 0,01 0,04 0,03 0,UZ 0,02 0,02 O,UZ 0,tZ \'tZ 0,V¿ 0,m 0'm

K 1,78 1,77 1,83 l,8l 1,?8 1,83 1,86 1,86 1,87 1,8ó !,87 1,87 1'88 1'86

sÀ 1,81 1.,7g 1,85 1,86 1,83 1,85 1,88 1,88 1,89 1,88 1,89 1,90 l,m 1,88

F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0'00 0;00

(1): Un=unidade(pM=piútonMeridional; PO=PlútonOriental; LMhflÀ{=OcorrênciasMeridionais,hpararochashíbddas;Qzd=rochasdioríticasehíbridas); Am=

nd = não determinado; mg = [Mg / @fg + fet), catiônico]' 

co'Linua

LM

A- ls(3) A-8s(2)

053 055 0,4ó 0146 0t47 0'49 017 0,46 0,47

^-t27(2)

0,47 050 0,52 052 052 020 0,19 0,¡9 0'19 0'19 023 033 033 033



TABELA VI3 (cont). Composições quÍmicas (óxidos e elementosrVo em peso) e fórmulas estruturais (normalizadas para

para biotitas de. rochas graníticas, dioríticas e híbridas de Morungabal

Am A-tó4(3)

P't bln'l bll'l btl2 blb'l b2b2 Hlnl b3br b¡n2 b¡lr

sio2 33,81 33,91 33,95 34,05 y,74 34,8ó 34,6ó 36'79 3ó'95

Tioz 2,09 zt1 l,vz 2,09 2,97 3'03 \97 3'55 3'42

AJ2O3 18,35 1829 18,30 18,54 1ó,ó5 16,82 t6'8/. 1427 14'19

FEO¡ nd nd nd nd nd nd nd nd nd

FeO æ,m 2A,61 28,90 2830 "a27 22,45 22"50 21,18 20,31

MnO.' 0,47 0,51 0,52 0,55 0,26 0,25 0,30 0,51 0,4'l

MgO 3,64 3,76 3,66 3,58 9,76 9,28 9,37 L0,24 10,60

BaO 0,10 0,12 0,10 0,08 nd nd nd nd nd

CåO 0,04 0,03 0,04 0,05 0,m 0,07 0,02 0,03 0,m

NarO 0,05 0,04 0,05 0,06 0,10 0,lZ 0,10 0'11 0'10

KzO 8,93 9,05 9,13 9,14 9,35 9,30 935 9p. 9,18

F 0,43 035 0,40 0,43 nd nd nd nd nd

O=F 0,18 0,15 O,l7 0,18 0,00 0,00 0,00 0'00 0'00

Sop¡ 9óó4 9670 96"81 96'70 96'0ó 9ó,r9 9ó'n 9590 9522

LMù

A-179

N
o)à

A-210

sirv 5J5 5,f6 5,37

Alrv 265 L& 2,63

Tirv 0,00 0,00 0,00

E 8,00 I,m 8,00

Atvt 0,77 0,7ó 0,78

Tiv¡ 0,25 0,26 023

Fe+3 0,00 0,00 0,00

Fe+2 3,82 3,78 3,82

Mn*2 0,06 0,07 0,07

Mg 0,8ó 0,89 0,86

so 5,77 5,75 5,76

Ba 0,01 0,01 0,01

Cå 0,01 0,01 0,01

Na 0,02 0,01 0,42

K 1,80 r,82 1,84

s^ 1,83 1,85 1,87

F 0.?2 0,17 0,20

LM

A-2r lb(2)

b2¡I b2bl

34,34 34,64

3,19 3,00

16,27 16,73

nd nd

27,50 27,61

0,só 0J6

3,65 3,73

0,12 0,11

0,04 0,04

0,12 0,09

9,45 9,24

0,35 0,30

0,15 0,13

9s¡s es96

5,50 5,50

2,50 2,50

0,00 0,00

8,00 8,00

0,57 0,63

0,38 0,36

0,00 0,00

3,68 3,67

0,08 0,07

0,87 0,88

5,58 5,61

0,01 0,01

0,01 0,01

0,04 0,03

1,93 1,88

1,98 L,vz

0,18 0,15

0,I9 0,19

Sd(pór0

A-270

bltt br¡2 bri3

37,44 37,t9 36,67

zfi 2,70 240

13,61 13,34 1339

nd nd nd

19,42 19,11 t9,32

0,41 0,5 r 0,53

12,60 12,89 12,62

0,83 0,72 0,ó5

0,04 0,04 0,02

0,09 0,09 0,10

9,65 9,75 9,65

1,28 1,17 1,18

0J4 0,49 0,50

97át 9792, 96ß

5,37 5,35 5,36 5,34 5,U 5,67

2,63 2,65 2,64 16 \36 2,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

0,82 0,37 0,42 0,40 0,21 0,u

025 0,34 0,35 0,34 0,41 0,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,73 2,86 2,89 2,90 ?.71 \6r
0,07 0,03 0,03 0,04 0,07 0,0ó

0,84 2:U 2,73 2,15 ?.34 2,43

5,72 5,8ó 5,82 5,84 5,74 5,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,01 0,00 0,0r 0,00 0,00 0,00

0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03

1,84 1,84 r,83 1,84 1,80 1,80

r,ï't t,87 1,87 1,87 1,84 1,83

0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Am A-18(l) A-46( l)

PJ

PJ bln2 blb'l btnl
sio2 3ó,89 3ó,78 37,88

Tio2 3,73 3,0ó 2,55

At2o3 14,01 14,02 13,60

FEO. nd nd nd

FeO 19,1ó 18,54 19,49

MnO 1,12 l,0l 0,57

MgO 1r,43 12,33 12,55

BaO nd nd 0,40

CaO 0,05 0,03 0,04

NarO 0,14 0,11 0,04

KzO 9,25 9,10 9,41

F nd nd 1,40

O-F 0,00 0,00 0,59

9¡n¡ 95,77 9498 97,Y

0,r8 0,r9 0,r8 0,r8 0,44 0,42 0'rA 0A6 0'48

5,69 5,67 5,6
2,37 2,33 234

0,00 0,00 0,00

8,00 8,00 8,00

0,13 0,07 0,09

0,29 0¡1 0,28

0,00 0,00 0,00

247 2,44 2,49

0,05 0,07 0,07

2,85 2,93 4n
5,79 5,81 5,84

0,05 0,04 0,04

0,01 0,01 0,00

0,03 0,03 0,03

t,87 1,90 1,90

1,95 r,97 1,97

0,62 0,56 0,58

blfl blbz brlr
37,59 37,78 3ó,85

?,55 2,44 3,55

13,ó5 13,50 14,00

nd nd nd

19,28 19,48 23,33

0,ó9 0,61 0,53

1¿42 12,41 8,62

0,25 0,14 0,1ó

0,02 0,0r 0,02

0,08 0,08 0,10

9,43 9,17 9,25

1,33 1,2'7 1,10

0,5ó 0,53 0,46

96,72 96J5 97þ5

A-97a( l)

oH+F =4)

bt12 blbl blol
36,ó3 3ó,83 37,31

3,43 32A 2,72

14,?6 14,02 13,53

nd nd nd

23,38 23,53 20,76

0,52 0,55 0,U

8,39 8,47 11,ó3

0,14 0,10 nd

0,02 0,00 0,03

0,r2 0,10 0,08

9,15 9,20 9,26

t,l5 1,23 nd

0,48 0,52 0,00

96,70 96,78 9596

si¡v

Al¡v

Ti¡v

+
AIVI

TiVI

Fe+3

Fet2

M¡+ 2

Mg

so

Ba

C¿

Na

K

s^

F

Eg

A- lu4( r)

5,63 5,63 5,73

2,37 237 Z,n
0,00 0,00 0,00

8,00 8,00 8,00

0,74 0,1ó 0,1ó

0,43 0,35 0,29

0,00 0,00 0,00

2,44 2,38 2,47

0,14 0,13 0,07

2,60 2,82 2,83

5,76 5,84 5,82

0,00 0,00 0,02

0,01 0,00 0,01

0,04 0,03 0,01

1,80 1,78 1,82

1,85 1,82 1,86

0,00 0,00 0,67

blll btbl b4ll b4¡2 b4b2

3'1,13 ]6,73 37,34 37,50 37,08

2.62 2,ú 2;11 ?-55 ?.37

13,80 13,81 13,70 13,81 13,91

nd nd 5,76 5,65 5,76

20,83 2r,01 14,62 1433 14,61

0,ó8 0,63 0,63 0,5ó 0,64

1r,25 11,34 12,08 1:238 tàtl
nd nd 0,14 0,18 0,08

0,03 .0,06 0,0ó 0,04 0,09

0,0ó' 0,07 0,72 0,08 0,12

9,30 9,2ß 9,36 9J I 9,40

nd nd 1,45 1,40 1,53

0,00 0,00 0,ól 0,59 0,64

9s,70 esJs e7)9 9720 e7p6

A-281( r)

054 05s 0J4

5,72 5,76

2,28 2,24

0,00 0,00

8,00 8,00

0,17 0,18

0,29 0,28

0,00 0,00

2,45 2,48

0,09 0,08

5,82 ,U
0,01 0,01

0,00 0,00

0,02 0,02

1,83 1,78

1,8'l 1,82

0,u 0,ó1

5,ó8 5,67

2,32 2,33

0,00 0,00

8,00 8,00

0,23 0,27

0,41 0,40

0,00 0,00

3,0i 3,03

0,07 0,07

1,98 1,94

5,70 5,70

0,01 0,01

0,00 0,00

0,03 0,04

1,82 1,81

r,8ó 1,85

0,54 0,56

5,70 5,70

2,30 2,30

0,00 0,00

8,00 8,00

026 0,14

0,38 0,3 r

0,00 0,00

3,05 2,65

0,07 0,08

1,95 2,65

5,71 5,84

0,01 0,00

0,00 0,00

0,03 0,02

1,82 r,81

1,85 1,83

0,60 0,00

052 054 053

5,70 5,ó5 5,ól 5,ó3

2,30 2,35 239 237

0,00 0,00 0,00 0,00

8,00 8,00 8,00 8,00

0,19 0,ió 0,04 0,07

0,30 0,31 0,31 029

0,00 0,00 0,65 0,ó4

2,67 Z.70 1,84 1,80

0,09 0,08 0,08 0,07

?,57 2.60 Z1t Zn
s,83 5,86 5,63 5,64

0,00 0,00 0,01 0,01

0,00 0,01 0,01 0,01

0,ù2 0,t2 0,03 o,tz

1,82 1,82 1,79 1,78

l,u 1,85 r,85 1,82

0,00 0,00 0,ó9 0,óó

5,60

2,40

0,00

8,00

0,07

0,27

0,65

1,84

0,08

2,TJ

5,9
0,m

0,01

0,04

1,81

1,8ó

0,73



An A-367

Pt Llo'r Lll'l b3b?
sio2 37,48 37,09 38,11

Tio2 2,79 2,69 1,89

Al2o3 ú,81 t4,V2 14,43

FEO, nd nd nd

FeO t925 19,45 18,40

M¡O 0,43 0,48 0,42

MgO rr,82 11,80 1¿57

BaO nd nd nd

CäO 0,t2 0,U2 0,03

NarO 0,13 0,11 o,Lz

KrO 9J8 9,50 9,15

Fndndnd
o = F 0,00 0,00 0,00

Sou 95,10 95,15 95,ül

sirv 5,74 5,69 5,78

Alrv 2,26 2,31 2,2.

1ù T;rv 0'00 0'00 0'00

E sr B,oo 8,oo 8,oo

Atvl 023 0,22 0Jó

Tivr 0,32 0,31 0,22

Fe*r 0,00 0,00 0,00

Fe * z 2,46 2,50 2,33

Mn + 2 0,06 0,0ó 0,05

Mg ?.70 2,70 \U
so 5,76 5,79 5,81

Ba 0,00 0,00 0,00

Cå 0,00 0,00 0,00

Na 0,04 0,03 0,04

K 1,83 1,8ó \n
s^ 1,87 1,89 1,81

F 0,00 0,00 0,00

Uo Q¡d PJ

A-513(1)

blnl bll2 blbl bln2 blb3
37,44 37,53 37,37 36,26 36,43

2,96 2,8t 2,99 2,80 r,79

t424 t4,40 14,33 t4,27 t3,98

nd nd nd nd nd

18,ó5 18,80 18,66 21,14 21,30

0,61 0,62 0,58 0,65 0,ó7

1269 12,41 12,40 10,7ó 11,05

0,40 0,15 0,r0 0,1ó 0,05

0,03 0,04 0,03 0,13 0,03

0,07 0,06 0,07 0,02 0,05

9,14 9,0ó 9,40 9,44 9,54

t,85 1,70 1,55 r,20 1J5

0,78 0,72 0,ó5 0,51 0,57

97)t 96,86 96,p, 96J,3 95ó7

5,ó4 5,ó8 5,66 5,60 5,67

2,36 \32 2,34 2,40 2,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

0,¡ó 0,25 0,22 0,20 0,u
0,33 0,32 0,34 0,33 0,21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,15 2,38 2,36 2,73 2,n
0,08 0,08 0,07 0,09 0,09

2,86 2,80 2,80 2,48 256
s,82 5,82 5,7s 5,81 5,87

0,02 0,01 0,01 0,01 0,00

0,00 0,01 0,00 0,02 0,01

0,02 0,ù2 0,a2 0,01 0,02

1,76 1,75 1,82 1,8ó 1,89

1,81 1,78 1,85 1,90 1,y2

0,88 0,81 0,74 0,59 0,66

A-5re(3) A-ser(7)

b¡¡3 brbr blb3

37,58 37,14 37,61

3,19 3,19 2,90

13,65 14,05 13,73

nd nd nd

19,95 20,69 20,89

0,s7 0J0 0,54

11,06 10,8ó 10,92

0,35 0,15 0,10

0,v2 0,04 0,03

0,06 0,04 0,07

9,46 9,33 9,18

I,t7 1J3 7,20

0,49 0,56 0,51

96,57 9675 96,6s

s,74 5,68 5,74

226 2,32 2,26

0,00 0,00 0,00

8,00 8,00 8,00

0,20 0,21 0,22

037 037 0,33

0,00 0,00 0,00

2,55 2.64 2,67

0,07 0,0ó 0,07

2,52 2,47 2.49

5,71 5,76 s,Tt

0,v¿ 0,01 0,01

0,00 0,01 0,00

0,gz 0,01 0,m

1,84 1,82 1,79

1,89 1,85 1,82

0,57 0,ó4 0,58

050 0,48 0,48

PteX(3)

blol blD blbl
36,34 36,65 36,27

3,2r 3,03 2,58

14,59 ¡4,63 14,ó9

nd nd nd

2.,82 2.86 23,64

0,3ó 0¡3 0,31

8,84 8,81 8,33

0,14 0,11 0,08

0,04 0,02 0,01

0,07 0,04 0,0ó

9,40 9,46 9Jó

1,05 0,95 0,97

0,44 0,40 0,41

96lt 9618 95189

5,ó3 5,66 5,66

2,37 234 2,34

0,00 0,00 0,00

8,00 8,00 8,00

0,29 0,33 0,37

0,37 0,35 0,30

0,00 0,00 0,00

2,96 2,9s 3,09

0,05 0,04 0,04

2,U 2,03 t,94

5,71 5,70 5,74

0,01 0,01 0,00

0,01 0,00 0,00

0,û2 0,01 0,02

1,8ó 1,8ó 1,8ó

1,89 1,89 1,89

0,51 0,4ó 0,48

0,4r 0,4r 039

Un

Am A-676(7)

Prt brn2 brl? blb'r
sio2 37,20 37,58 38,03

T¡O2 2,68 2,45 1,78

Al2o3 14,33 I4,38 14,53

FqO, nd nd nd

FeO 21,07 20,7t 19,70

M¡O 0,51 0,45 0,40

MgO 10,31 10,18 11,24

BaO 0,15 0,10 0,05

CaO 0,10 0,10 0,10

NarO 0,10 0,08 0,11

KrO 9,12 9,40 9,3?

, ,r, 130 t,so

o=F 0,51 0,5s 0,63

Sona 96,27 96J7 96,1j

sirv 5,71 5,77 5,80

Alrv 2,29 2,23 2,20

Ti¡v 0,00 0,00 0,00

sr 8,00 8,00 8,00

Al\1 0,31 0,37 0,4?

Tivr 0,31 0,28 0,20

Fe+3 0,00 0,00 0,00

Fe+Z 2,71 2,66 2,51

Mn+2 0,07 0,0ó 0,05

Mg 2,36 2,33 2,s6

so 5,75 5,70 5,74

Ba 0,01 0,01 0,00

Ca 0,02 0,02 0,02

Na 0,03 0,V¿ 0,03

K 1,79 l,U 1,81

sÀ 1,84 1,89 1,87

F 0,58 0,63 0,72

Eg 052 052 055 OJS 054 054 0,¿18 0i48

PJ

(1): Un=unidade(IÀ,fh/LM=OcorrênciasMeridionais,hpararochashíbridas; PJ=PlútonJaguari; Qzd=rochasdioríticasehíbridas; Sd=monzogranitopórfirodioríticase
hÍbridas); Am=amostra(númerosentreparêntesesidentificamfáciese/ouassociaçõesdefácies,verCapírulosV,VIIeVIII); ft=pontoan¡lisado(n=núcleo; b=borda; i=
zona intermediária); nd = não determinado; mg = Mg / ç¡ifg + Fe), catiônico].

Qzd

A-69óa

blnl blbl blM
35,83 37,27 37,4r)

5,22 4,36 3,74

13,60 13,34 l3,l 1

nd nci nti

19,26 t7,56 18,37

0,28 0,15 0,18

11,12 12,19 11,79

2,51 I,40 1,20

0,00 0,01 0,01

0,18 0,09 0,12

9,10 9,16 9,30

0,30 0,29 0,43

0,13 0,12 0,18

9727 9s,70 9s56

5,50 5,ó9 5,75

2,46 2,31 2,25

0,05 0,00 0,00

8,00 8,00 8,00

0,00 0,09 0,12

0,5ó 0,50 0,43

0,00 0,00 0,00

2,47 2,24 2,36

0,04 0,02 0,v2

?,54 2,77 2,70

5,ól 5,62 5,63

0,15 0,08 0,07

0,00 0,00 0,00

0,05 0,03 0,04

1,78 1,78 1,82

1,98 1,90 1,93

0,l5 0,14 0.21

PJ

A-722(2)

bIb5 blnl blll
37,55 3ó,03 36,14

4,52 3,20 3,18

13,17 t4,34 14,25

nd 5,65 5,ó0

r8,59 r5,89 t5,7ó

0,24 0,53 0,5ó

11,65 11,0ó 10,87

1,35 0,15 0,t5

0,00 0,04 0,03

0,l1 0,10 0,08

9,14 9,31 9,38

0,32 1,18 1,20

0,13 0,50 0,51

96J0 96p8 96,ó8

5,71 5,47 5,50

2,29 2,53 2,50

0,00 0,00 0,00

8,00 8,00 8,00

0,07 0,03 0,0ó

0,52 0,3ó 0,3ó

0,00 0,64 0,64

?,36 2,02 2,01

0,03 0,07 0,07

2,64 2,50 2,46

5,61 5,63 5,60

0,08 0,01 0,01

0,00 0,01 0,00

0,03 0,03 0,02

l,n 1,80 1,82

1,89 r,85 1,8ó

0,15 0,57 0,58

053 0,48 0,48

Qzd

A-764

blbt br¡2 btbt
3ó,85 3ó,67 3ó,63

2,53 3,82 3,47

14,57 t4,09 14,33

5,ó5 nd od

15,89 20,86 20,70

0,ó8 0J3 0,36

10,7r 10,27 10,63

0,10 0J3 0,45

0,05 0,04 0,03

0,0'7 0,12 0,09

9,33 9,U 9,23

1,27 0,83 0,95

0,53 0,35 0,40

e7,16 96fi 96Aó

5,57 5,63 5,62

2,43 2,37 238

0,00 0,00 0,00

8,00 8,00 8,00

0,16 0, 18 0,21

0,29 0,44 0,40

0,64 0,00 0,00

¿01 2,68 2,65

0,09 0,04 0,05

2,4t ?,35 2,43

5,60 5,ó9 5,74

0,01 0,03 0,03

0,0r 0,01 0,00

0,û2 0,04 0,03

1,80 t,82 1,81

1,83 1,89 1,8ó

0,61 0,40 0,46

0,48 0A7 0¡8

A-79opr(+)

uil2 b3bl

3656 36;12

3,82 3.73

r4,10 14,17

nd nd

zr,n 21,40

0,4ó 0J0

9,62 9,80

0,43 020

0,05 0,03

0,10 0,14

92t 9,29

0,87 0,90

0,37 038

9q62 96149

5,ó3 5,ó4

2,37 236

0,00 0,00

8,00 8,00

0,19 0,21

0,44 0,43

0,00 0,00

2,&O 2,75

0,0ó 0,06

421 Z2A

5,70 5,70

0,03 0,01

0,0r 0,00

0,03 0,04

1,81 1,82

r,87 1,88

0,42 0,u

0,44 0A5mg 0í7 0A7 050 ojr 05s 053

coutinua



TABELA VI3 (cont). Composições qr'ímicas (óxidos e elementosrVo em peso) e fórmulas estrutu¡ais (normalizadas para

para biotitas de rochas graníticas, dioríticas e híbridas de Morungabal

As A-8lt(4) A-90s(3) A-e2&(3) A-e28b(3)

Pt bl¡'l blb'r blb:l blnl blb2 blnl blbl blol blbl
sio2 37,16 37,53 36,97 37,05 36,99 35'09 35'70 36'47 36'58

Tio? 3,0'1 3,m 2,ó8 482 270 3,51 2,5? 329 3,18

Al2o3 1520 15,39 15,18 t4'm :,¡'rg 15'05 15'71 14'01 14,06

F%O¡ 5,91 5,78 6,04 nd nd nd nd nd od

FeO 15,32 14,98 15,67 20,50 20,04 ?5J0 25,48 25,09 U'85

MnO' 0,46 O3l 0,43 0,53 0,56 0,52 0,48 0'46 0'43

MgO ?,49 g,g7 9,68 1126 r1,v2 ó,87 ó,9ó 7,46 7,47

BaO 0,50 0,25 0,15 0,13 0,07 nd nd 0'12 0'08

CåO O,O2 O,æ O,OS 0,01 0,m 0,00 0,04 0,03 0,02

Na2O 0,0? 0,0ó 0,07 0,11 0,05 0,0ó 0,03 0,0ó 0'10

KzO 9,38 9,45 9,54 9,42 9,50 9,22 9,11 9,20 9,37

F 1,05 1,03 r,2S lJO 1,55 nd nd 1,35 1,43

O=F 0,44 0,43 0,53 0,ó3 0,ó5 0,00 0,00 0,57 0'ó0

SoEå 9?,19 9738 g7,tg 9672 s6þ4 96,03 96,ß 96p8 9óp6

sìrv 5,ó0 5,ól 5,58 5,67 5,69 5,51 5,57 5,ó8 5,70

A.lrv 2í0 2,39 2,42 2,33 2,31 2,49 2,43 2,32 2,30

Ti¡v 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8'00

Al\4 o,2g 0,32 028 0,20 0,27 0,29 0,46 0,26 0'23

Ti\4 0J5 034 0,30 0¡3 0,31 0,41 0,30 0,39 037

Fe* 3 0,6't 0,ó5 0,ó9 0,00 0,00 0,00 0,00 0'00 0'00

Fe*z 1,93 1,87 1,98 2.62 2,58 3,37 3,33 3'27 3'U

Mn*2 0,0ó 0,04 0,05 0,07 0,07 0,07 0,0ó 0'06 0'06

Mg 2,13 \22 2,18 2,57 2,53 1,ó1 r,62 1,73 1'74

so 5,43 5,45 5,48 5,79 5,76 5,75 5,n 5'71 5'68

Ba 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0'00 0'01 0'00

Ca 0,00 0,00 0,gl 0,00 0,00 0,00 0,01 0'01 0'00

Na 0,02 0,U2 O,m 0,03 0,01 0,02 0,01 0'02 0'03

K 1,80 1,80 1,84 1,84 1,87 1,85 1,81 1,83 1'86

sA 1,85 1'84 1'87 1,88 1,89 1,86 1,83 l'8ó 1'90

F 0,50 0,49 0,60 0,73 0,75 0,00 0,00 0'67 0,70

Eg 0/45 0,47 0'45 0,49 0J0 0¡2 0J3 0¡5 0¡5

PJ

l\)
o)
O)

A-981a(7)

b2âl b2,f2 b2br

36,65 36,42 37,V2

2,98 3,12 3,07

15,72 75,46 15,07

nd nd nd

23,6 U,53 U,13

0,95 0,89 0,84

6,62 6,76 6,67

02s 0,17 0,0s

0,05 0,03 0,03

0,08 0,lr 0,08

9,10 9,11 9,26

1,60 1,50 1,57

0,67 0,63 0,óó

9698 97,47 9733

^-e86(7)

blnl bl¡l
37,93 37,61

3,13 3,29

1439 t4,69

nd nd

22,00 21,86

0,54 0,53

8,ó9 8,85

0,40 0,35

0,00 0,00

0,04 0,05

9,25 9,31

t,20 1,15

0,5r 0,48

e7,ú 972s

Am A-1040(3)

Pt bln2 bll?
sio2 3633 36,80

Tio2 2,39 2,æ

Al2o3 14,43 14,58

F%O¡ 7,09 7,03

FeO 16,36 16,22

MnO 0,53 0,56

MgO 8,93 8,62

BaO 0,10 0,20

CaO 0,V2 0,01

NarO 0,04 0,05

KrO 9,69 9,74

F 0,97 1,10

O=F 0,41 0,46

Sn,ma 96,41 97,1!2

5,68 5,63 5,72 5,80 5,74

2,32 2,37 2,28 2,20 2,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

0,54 0,45 0,4'7 0,39 0,38

0,35 0,3ó 0,3ó 0,36 0,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,0ó 3,17 3,15 2,8r .2'79

0,r2 0,12 0,11 0,07 0,07

1,53 1,5ó 1,54 1,98 2,01

5,61 5,66 5,62 5,61 5,ó3

0,02 0,01 0,00 0,v¿ 0,m

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02 0,03 0,m 0,01 0,01

1,80 r,80 1,83 1,80 i,st

1,85 1,85 1,8ó 1,84 1,85

0.78 0,73 0,n 0,58 0,55

bll4 blb'r brb3

3ó,05 36,58 36,15

287 2,77 2,+8

14,41 14,53 14,70

7,13 7,16 6,90

16,43 1ó,51 15,91

0,50 0,46 0,49

8,38 8,46 8,79

0,10 0,08 0,07

0,02 0,01 0,01

0,04 0,04 0,04

9,67 9,74 9,55

0,97 0,90 1,20

0,4',1 0,38 0,51

96,t6 9ó,85 95,78

A-10óe(s)

b2nl b2u2 b2bl

36,89 36,91 37,n

e98 3,10 298

15,3ó 15,40 15,30

nd nd nd

z\,u 20,81 21,11

0,45 0,46 0,42

9,78 9,69 9,55

nd nd nd

0,05 0,m 0,02

0,20 0,l8 0,20

9,12 9,33 9,14

nd nd nd

0,00 0,00 0,00

9518ó 95,89 9615

5,64 s,U 5,67

2.36 2.36 2,33

0,00 0,00 0,00

8,00 8,00 8,00

0,40 0,41 0,42

0,34 0,3ó 0,34

0,00 0,00 0,00

2,66 2,66 2,69

0,06 0,0ó 0,05

2,23 2,21 2,17

s,ó9 5,68 5,67

0,00 0,00 0,00

0,0r 0,00 0,00

0,0ó 0,05 0;0ó

1,82 1,82 r,82

1,88 1,87 1,88

0,00 0,00 0,00

0,46 0,45 015

OH+F =4)

sirv 5,57

Alrv 2,43

Tirv 0,00

sr 8,00

Alvr 0,18

Tiv¡ 0,28

Fe+3 0,82

Fe * 2 2,10

Mn+2 0,07

Mg 2,M

so 5,48

Ba 0,01

Cå 0,00

Na 0,01

K 1,90

s^ l,yz

F 0,47

A-l l 16( 1)

blol br¡l blbl brb2 blbl
37,20 37,53 31,45 37,75 3738

2,7s 2,60 ?'69 257 2.83

13,93 14,09 14,00 14,00 14,15

nd nd od od nd

19,33 19,27 19,46 19,16 18,90

0,74 0,76 0,73 0,ó8 0,68

12,46 12,81 11,93 LZ26 p?
nd nd nd nd nd

0,03 . 0,02 .0,03 0,04 0,03

0,1ô o,o8 o,o9 o,o9 o,o8

9,45 9,31 9¡5 9,41 9,36

nd nd nd nd nd

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

es99 96,¡6 gí,n 959s 9s¡3

o¡3 0J3 0¡3

5,60 5,55 5,58 s,57

2,40 2,45 2,42 2,43

0,00 0,00 0,00 0,00

8,00 8,00 8,00 8,00

0,21 0,t7 0, r 9 0,24

0,31 0,33 0,32 0,29

0,81 0,83 0,82 0,80

2,06 2,12 2,1t 2,05

0,07 0,07 0,06 0,0ó

1,95 1,92 1,92 Z,V2

5,42 5,43 5,42 5,46

0,01 0,01 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,01 0,01 0,0r 0,01

1,89 1,90 1,90 1,88

t,yz 1,92 1,91 1,89

0,53 0,47 0,43 0,58

0,41 0A2 Eg 0,41 0,41

5,66 5,66 5;70 5,72

2,34 2,34 2,30 2,28

0,00 0,00 0,00 0,00

8,00 8,00 8,00 I,m
0,l5 0,r7 0,22 022

0,32 0,29 0J1 029

0,00 0,00 0,00 0,00

2,46 2,43 2,48 2,43

0,09 0,10 0,09 0,09

2,82 z,ffi 2,7t Ln
s,u 5,88 5,81 5,80

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0r

0,03 0,t¿ 0,03 0,03

1,83 1,79 1,82 1,82

1,87 r,82 1,85 1,85

0,00 0,00 0,00 0,00

0,40 0,40 0,4r

5,ó8

232

0,00

8,m

0æ

032

0,00

2,40

0,09

añ

5,80

0,00

0,00

0,m

1,82

1,84

0,m

054053 O54 0,52 053



Am A-53(2)

Prr blD? btt? blb'l blb2

sio2 3ó,10 3634 3ó,5ó 3ó,36

Tio2 2,88 2,82 163 2'59

Al2o3 15,43 15,22 15,59 15'50

F%O¡ nd nd. nd nd

FeO 21,73 21,72 2r,44 21,18

MnO 0,40 0,40 0,34 0,37

MgO 9,ól 9þ5 9'59 9,83

BaO nd nd nd nd

CaO 0,01 0,m 0,01 0,03

NarO 0,0ó 0,07 0,05 0,02

KzO 9,52 9,43 955 9,76

Fñdndndnd
o=F 0,00 0,00 0,00 0,00

SoE¡ 95,74 9557 95'75 95,9

sirv 5,5ó 5,ó0 5,ól 5,60

Alrv 2,44 2,40 239 2,40
l\)q Tirv 0,00 0,00 0,00 0,00

E 8,oo 8,00 8,00 8,00

Alv¡ 0,3ó 0,37 0,43 0,41

Tivl 033 0,33 0,30 0,30

Fe+3 0,00 0,m 0,00 0,00

Fe+2 ¿80 2,80 2,75 2,73

Mn *2 0,05 0,05 0'04 0'05

Mg 221 220 2,20 2,26

so 5,76 5,74 5,73 5,73

Ba 0,00 0,00 0,00 0'00

Cå 0,00 0,00 0,00 0'00

Na. O,tZ 0,02 0,01 0,01

K 1,87 1,85 1,87 1,92

sÀ 1,89 l:S 1,89 1,93

F 0,00 0,00 0,00 0,00

Uu cov

A-eó2( r )

b3n2 b3l2 h3b¡ hÉlb2 blol bll2 blb¡ blb2 blnl blbl
3ó,52 3ó,81 36,47 36,50 36,99 37,36 37,19 37,29 37,32 37,38

2,95 2,99 \K 3,12 2,æ 2,74 2,80 2,74 2,57 2,51

i¿,¿o t¿,ol 14,4r 14,41 r4J5 14,10 14,51 14,3ó 14,49 14,82

5,97 5,99 5,86 ó,01 nd nd nd nd nd nd

t'7,52 17,56 17,20 17,62 21,ú 20,91 21,& 21,æ 19,82 19,96

0,54 0,52 0,50 0,53 0,80 0,81 0,81 0,73 0,38 0,34

8,74 8,45 8,8ó 8,57 l},U 1037 9,98 9,94 11,70 11,65

0,30 0,18 0,23 0,23 nd nd nd nd nd nd

0,07 0,00 0,01 0,03 0,m 0,m 0,03 0,05 0,02 0,00

0,0ó 0,08 0,07 0,0ó 0,08 0,08 0,11 0,04 0,06 0'05

9,41 9,42 927 935 9,i8 9,48 9,25 9,3ó 9,59 9'47

1,00 1,03 0,95 0,9'l nd nd nd nd nd nd

0,42 0,43 0,40 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0'00

97,ß g1,tg 96¡0 96p8 95J9 95,8ó 9628 96,11 9595 96,17

5,57 5,ó0 5,59 5,57 5,ó8 5,73 5,ó9 5,77 5,68 5'66

243 2,40 14t 2,43 ?.32 2,27 2,31 2,29 2,32 2,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0'00 0'00

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8'00 8'00 8'00

0,r? 0,22 020 o,t1 0,28 02'l 0,30 0,30 o27 0'31

0,34 0,34 0,33 0,3ó 0,31 0,32 0,32 0,32 029 0'29

0,69 0,69 0,ó8 0,ó9 0,m 0,00 0,00 0'00 0'00 0'00

2,24 2,23 Z2r 2,?5 2,71 2,æ 2,76 2,n 2'52 2.53

0,07 0,07 0,06 0,07 0,10 0,10 0,10 0,09 0'05 0'04

1,99 1,92 2,03 1,95 2,39 2,37 2,27 2,27 2,65 ?.63

5,49 5,47 5,50 5,49 5,79 5,74 5,76 5'75 5'79 5'80

0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0'00 0'00

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0'00 0'00

0,oz 0,02 0,02 0,02 0,v¿ o,v¿ 0,03 0,01 0,t2 0'01

1,83 1,83 1,81 1,82 1,80 1,85 1,80 1'83 1'86 1'83

1,88 1,86 1,85 1,8ó 1,83 1,88 1,84 1,85 1,88 1'85

0,48 0,50 0,46 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0'00 0'00

0,4r 0,40 0Ar 0,4o 0,47 O,47 0,45 0'45 05¡ o'5l

A-e70(1) A-1018(l)

Un COV(Oc)

Am A-1181(1)

Pf btn? b¡b'l blbts
sio2 36,79 36,U 37,09

Tioz 3,29 3,34 2,73

Al2o3 14,301 14,15 14,53

F%O: nd nd nd

FcO 2!,9O 21,74 22,29

MnO 0,42 0,45 0,48

MgO 10,17 9,89 9,73

BaO nd nd nd

CaO 0,04 0,04 0,00

NarO 0,06 0,05 0,0ó

KzO 9,57 9,37 9,47

Fndndnd
O=F 0,00 0,00 0,00

Soo¡ 96J2 95,86 96¡8

sirv 5,63 5,66 5,68

Alrv 237 234 2,32

Tirv 0,00 0,00 0,00

+ 8,00 8,00 8,00

Alvr 0,20 . 0,?3 0,30

Tiv¡ 0,38 0,39 0,31

Fe+3 0,00 0,00 0,00

Fe+2 2,80 2'79 2,86

Mn+2 0,05 0,06 0,06

Mg 2,32 2,27 2,22

so 5,76 5,73 5,76

Ba 0,00 0,00 0,00

Ca 0,01 0,01 0,00

Na 0,m 0,01 0,02

K 1,87 1,84 1,85

s^ 1,89 1,8ó 1,87

F 0,00 0,00 0,00

Es OAS 015 0,um8 0,U 0"14 0'44 0'45

(1): Un=unidade(pJ=plútonJaguari; COV(Oc)=ComplexoOuroVerde,setorOcidental; PAB=P1útonAreiaBranca; Qzd=rochasdioríticasebíbridas;Am=amostra

(númerosenrreparêntesesidentificamfáciese/ouassociaçõesdefácies,verCapítulosV,VIIeVIII); Pt=Pontoanalisado(n=núcleo; b=borda; i=zonaintermediária); nd=

não determinado; mg = Mg i Qvfg + Fet¡, catiônicol.

Shap( 1 )

b3nl b3l'l b3bl l¡3b2

37,00 37,33 3'l,tt 3'l ,36

2,73 2,75 2,14 2,40

15,47 15,63 15,43 15,80

nd nd nd nd

18,88 18,54 r9,05 r8,ó7

0,ó9 0,6s . 0,67 0,ó0

11,35 11,60 12,02 11,50

0,33 0,35 0,20 0,22

0,02 0;01 0,03 0,03

0,05 0,05 0,03 0,05

9,56 9,49 9,20 9,50

0,42 0,37 0,41 0,40

0,18 0,16 0,17 0,17

9637 96,6t 96,t2 9636

5,61 5,62 5,ó3 5,64

2,39 2,38 2,37 2,36

0,00 0,00 0,00 0,00

8,00 8,00 8,00 8,00

038 0,40 0,38 0,45

0,31 0,31 0,U 0,27

0,00 0,00 0,00 0,00

2,39 2,34 2,42 2,36

0,09 0,08 0,09 0,08

2,57 2,67 2,72 2,59

5,74 5,74 5,U 5,74

0,02 0,02 0,01 0,01

0,00 0,00 0,00 0,00

0,01 0,01 0,01 0,01

1,85 t,82 1,78 1,83

1,89 1,86 r,80 1,86

0,20 0,18 0,20 0,19

PAIJ

A-923a( 1 )

blo¡ blll blbl lrl[l blû2 btbt brb2

34,47 34,85 34,70 34,55 34,69 34,95 y,67

3,9 r 3,85 3,50 2,9r 2,90 ZU 2,8s

15,ó4 15,ór t5,57 t6,n 1ó,87 1ó,59 ló,99

nd nd nd nd nd nd nd

28,3't 28,28 28,5'7 27,53 27,86 27,61 27,56

0,37 0,40 0,41 0,59 0,60 0,ó9 0,64

4.r2 4,M 4,12 4,18 3,93 4,25 4,18

nd qd nd 0,11 0,11 0,12 0,07

0,01 0,u2 0,04 0,m 0,03 0,m o,uz

0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

9,4r 9,18 9,15 9,20 9,35 925 9,15

nd nd nd 0,42 0,45 0,43 0,50

0,00 0,00 0,00 0,18 0,19 0,18 0,21

s63s s627 eó,rd e6¡3 sq& s66t s6,47

5,47 5,52 5,51 5,46 5,4t1 5,51 5,47

?53 2,48 2,49 2,54 2,52 2,49 2.,53

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

0,39 0,43 0,43 0,62 0,62 0,59 0,63

0,47 0,46 0,42 0,3s 034 034 0,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,m 0,m 0,00

3,76 3,74 3,79 3,64 3,68 3,64 3,9

0,05 0,05 0,05 0,08 0,08 0,09 0,09

0,97 0,95 0,98 0,98 0,93 1,00 0,98

5,& 5,63 5,67 5,67 5,65 5,6 5,ó8

0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00

0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00

0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

r,90 1,85 1,85 1,8ó 1,88 1,8ó 1,84

1,92 r,87 1,87 1ß'l 1,91 1,88 1,8ó

0,00 0,00 0,00 0,21 0,22 02r 0,25

OJl 020 020 o2r 020 0p o2r

A-e73(1)

052 053 0J3 052



TABELA VI.4. Composições qufmicas e fórmulas.est¡lturais (normalizadas para 4( OH+F)) para

muscovitas de granitóides de Morungabal

Un Lrvr (b)

A-1s(3) A-164(1)

mul mula mula mul mu? mu3

PtYt

A-179(3) A-2r1b(2) A-znQ)

mul muZ mul mula mul mula mu2 mu2a

45,67 44,96 45,'77 45,98 45,71 45,42 45,46 M,%

1,00 0,'19 026 0,48 0,45 0,61 0,68 0,67

30,75 37,29 3f.34 30,03 28,æ 2833 ',2ß,95 ',26,'16

nd nd nd nd nd nd nd nd

5,48 538 5J9 552 659 6,'76 7,J1 7Ð
0,01 0,u2 0,01 0,00 034 032 0,60 0,61

\n \2Ð l,z7 1,19 2,70 4?Ð 2.50 4e
nd nd 0,04 0,0ó nd nd nd nd

0,01 0,u2 0,01 0,01 0,92 0,a2 0,01 o,vz

0,41 0J0 0,44 0,47 0,4o 038 0,45 0,44

10J0 10,80 10,75 10,80 10,75 10,71 10,63 10,70

nd nd 0,15 0,15 nd nd nd nd

O,ffi 0,00 0,0ó o,oó 0,00 0,00 0,00 0,00

95,04 9496 94,51 94,63 94,65 94:75 94Ð 94,68

6,% 6,18

1,76 1,9

8,00 8,00

3,2r 324

0,10 0,ß

0,63 0,62

0,00 0,00

025 02s

420 4,79

nd nd

0,00 0,00

0,11 0,ß

1,8 1,89

1,94 2,ß
nd nd

631 634

1,69 1,66

8,00 8,oo

32s 3p.
0,û3 o,o5

0,65 0,64

O,ffi 0,00

02ß 0?A

4,18 4,ú
O,ffi O,ffi

0,00 0,00

0,12 0,13

1,89 1,90

4m 4U3

0,a7 o,ul

6þ 631

1,64 1,69

8,00 8,00

2,98 ?-95

0,05 0,0ó

0,Tl 0,79

0,04 0,04

0,44 0,46

4fl 4fl
nd nd

0,00 0,00

0,11 0,10

1,91 1p0

\az 2,00

nd nd

63s 632

1,65 1,68

8,00 8,00

?-19 ?"15

0,a7 o,af

0,s 093

0,w 0,ú
0,52 0J5

43s 437

nd nd

0,00 O,ffi

0,72 0,a
1,89 1,92

442 4M
nd nd

Am

SiO2 46,43

TiO2 0,41

AìzO¡ 30,41

FczO: nd

FeO 4,U)

MnO 0,U)

MgO r,?Ð

BaO nd

CaO O,UZ

NazO 0,41

KeO 10,80

Fnd
O=F 0,00

Soma 94,62

SiIV

41TV

Sr

A]VI

Til/l

Fe+2

Mn+2

Mg

So

Ba

Ca

Na

K

S,r

F

46,04 4556

0,96 033

30,90 34,9r

nd nd

452 U4
0,01 0,u2

1,2n 0,48

nd 0,Az

0,01 o,az

0,50 0,94

10,83 t0,n
nd 0,15

0,00 0,0ó

94gt 95,18

6,:% 6,29 6,12

t,64 l,J\ 1,88

8,00 8,00 8,00

3,23 3,',ìß 3,65

0,05 0,10 0,03

0Jó 0,52 0,29

0,00 0,00 0,00

0,25 0,u 0,10

4,ß 4,r2 4,47

nd nd 0,00

0,00 0,00 0,00

0,11 0,13 0,24

1,89 1,89 1,76

2,00 2,ú z0l
nd nd 0,06

4533 45,04 45,92

0J1 0,32 0,30

34,9 34,84 34,52

nd nd nd

\55 262 ?-63

0,01 o,vz 0,03

0,52 0,43 0,55

0,03 0,m nd

o,vz o,az 0,0L

1,00 0,84 0,77

10,17 10,42 10,17

0,10 0,10 nd

0,04 0,04 0,00

94,64 94,63 94,80

6,13 ó,10 6,77

l,gJ 1,90 1,83

9,00 8,00 8,00

3,64 3,66 3,65

0,03 0,03 0,03

0,29 030 0,30

o,oo O,ffi O,ffi

0,10 0,09 0,11

4,A7 4,08 4,09

0,00 0,00 nd

0,00 o,oo 0,00

02ß 0,n 0,2n

1,15 1,80 1.,75

2,02 z,az 1,95

0,04 0,04 nd

mg 0¡1 032 03s 037 0?3 0?7 0?9 0?8 0?,9 0,28 036 037 037 037

(1): Un = unidade (LM(h) = Ocorrências Meridionais; PM = Plúton Meridional); Am = amostra (números entre Parênteses

identificam fácies e/ou associações de fácies, ver Capítulos V, VII e WÐ; pt = ponto analisado; nd = não determinado; mg

= û¡e I Qvfg + Fet), catiônicol.



Tabela VI.5. Composiçóes químicas, fórmulas estruturais (normalizadas para O = 24) e

proporçóes de componentes (em peso) para granadas de leucomonzogranito de Monrngaba.

Un

Am

Pt

SiOz

TiOz

AlzO¡

FezQ
FeO

MnO

Mgo
CaO

Soma

LM

A-164(i)

grn r

'36,39

0,I2

21,'14

nd

34,42

6,82

0,83

0,55

99,81

5,98

0,02

6,00

4rffi

0,01.

nd

4,01

4,73

0,95

0,2ß

0,10

5,98

grn2

36,15

0,10

2n,68

nd

34,2.6

7rß
0,96

0,55

99,73

grn3

'36,40

0,08

2'1,,07

nd

33,2ß

7,91

0,86

0,56

L00,L6

grn4

K,Q
0,05

21,,r2

nd

32,15

8,65

0,77

0,54

99,70

grb'1

36,18

0,06

ZI,M
nd

31",72

9rffi
0,75

0,53

99,88

gbz

'36,?-5

0,05

2'l',?5

nd

31,00

r0,23

0,67

0,53

99,98

SiTV

Alrv
Sr
41VI

TiVI

Fe+3

So

Fe+2

Mn+2

Mg

Ca

Sl

5,96

0,@

6,ffi
3,yJ

0,01

nd

3,99

4,72

0,98

0r%

0,10

6rM

5,96

0,04

6,00

4,03

0,01

nd

4rM

4,56

L,10

0,Zl

0,10

5,96

0,50

1,05

2rú
18,38

'16,86

99,70

5,98

0r@

6rffi

4,U7

0,01,

nd

4,07

4,4I

lrÐ
0,L9

0,09

5,90

0,31,

L,16

2,57

2ß,12

14,25

98,40

5,95

0,05

6,00

4,02

0,01

nd

4,03

4rK
L34

0,18

0,09

5r9

0,37

1,08

2,50

22,33

73,25

99,50

5,95

0,05

6,00

4rM

0,01

nd

4,ffi

4r%

r,42

0,16

0,09

5,%

0,31

L,14

2rB
24,00

7't,60

99,30

And*

Gros

Pir

Esp

Alm

Grn

0,74

0,80

2,JJ

15,86

19,49

99,65

0,62

0,91

3,?-0

16,35

79,L2

100,2.0

(1): Un = unidade (LM = Ocorrências Meridionais); Am = amostra (número entre parênteses identificå associa$es de

fácies,verCapítulosV,VIIeVIII); Pt=pontoanalisado(n=núcleo; U=borda); nd=nãodeterminado; mg=Mg/(|rl[g
+ Fet), catiônico].



TABET A VI.6. Composições quÍmicas e proporções catiônicas (Si = 4) para titanitas de

rochas graníticas e dioríticas de Morungabal

Un

SiOz 31J0 31,72

TiOz 34,63 34,86

Alzo: 1,15 1,08

FeO L15 2,70
MnO 0,48 0,41

MgO 0,U7 O,Ul

CaO nJI '26,81

NazO 0,Û3 0,04

Soma Y7,72 nJg

Ti+4 331 3þ
Al+ 3 o,l7 o,1ó

Fe+2 0,D 0,29

Mn+2 o,o5 o,F
Mg*z o,o1 o,o1

ca+Z 3,69 3,68

Na+l o,o1 o,o1

Scar 1153 11é6

Pi\r

A-n(4)

1n

Am 446(1)

31,ó8 31J1
34,68 34,43
1,15 r,24
2,ñ \72
0,39 038
0,04 0,05

n,18 2J,72

0,04 0,M
98¡6 n,49

3,29 3Þ
0,11 0,19
0,77 029
0,04 0,04
0,01 0,01

3,76 3,69
0,01 0,01

11,56 11,51

37,07 37,7'1 31,95
34,46 3435 3335
1,00 1,m 1þ
2"33 157 253
0,m O,ffi o,o0
0,05 0,04 0,04

'2.655 n,n '26,41

0,00 0,00 0,00
95,46 96,45 95,64

3,34 330 3,14
0,15 0,15 o,?Ð

0,25 077 02.6

o,o0 0,00 0,00
0,01 0,01 0,01
3,66 3,'13 354
0,00 0,00 0,00

11,47 11'47 11J6

31,05 3127
34,52 1435
0,89 1,m
7,v3 2á7
0,00 0,m
0,04 0,04

2.6,æ n,n
0,00 0,00

95Ê6 96,45

337 3fl
0,14 0,15

0,27 0,Tl
0,00 0,00

0,01 0,01
3,10 3,73
O,ffi 0,00

11,43 17,47

3t,?I 31,61
'3654 35,'t6
0,67 0,68

u8 1,94
0,11 0,10
0,03 0,a2

23,18 28,89

0,42 0,m
98p3 99,08

352 3,40
0,10 0,10
0,r7 02.0

0,01 0,01
0,01 0,00
3,95 3,91
0,00 0,00

71,77 11,63

A-64(6)

ln l¡

PO

A40(2)

lb lna

Qzd

A-343

lb lna

31,95 3r,94
3335 35,98
rþ 0,62.

2;3 1;8e

0,00 0,r2
0,04 o,az

26,41 æ,&5
0,00 0,u2

95,64 Ð,M

3,r4 339
02n 0,09
0,:2.6 0,21

0,00 0,01
0,01 0,00
3,54 3,97
0,00 0,00

11,16 11,57

rblilbalb1i

Am

Pt

PJUn

A-281(1)
^-rnQ)

Zba lna 1¡

A-811(4)

ln lna

34M 346s
34,18 33,79
1"81 ?-05
t52 2,2r
0,00 0,00
0,û3 0,04

2ß,y2 z'l,X)
0,00 0,00

96J0 98,fi

32t 3,11
0n 0,30
0,16 0,æ
0,00 0,00
0,01 0,01
3,60 3,66
0,00 0,00

Lr2,4 1130

Pt ln' li' lbta 2¡

SiOz 3J.65 3L,10 3Z10 31,08

TiOz 3428 35,21 3534 !4,t7
AlzQ 1,95 L,64 1',43 1,'14

FeO 2,8r ?;05 ?.21 Zgz
MnO 0,00 0,00 0,00 0,21

MgO 0,05 0,04 O,UZ O,Ul

CaO n52 2:1,46 77,Y2 2ó,96

NazO 0,00 0,00 0,00 0,0ó

Soma 9916 n,50 99,62 W,OL

Ti+4 3,16 3,41 3,25 330
Al+3 o?s 0,25 o,zl 0,26

Fe+Z 0,n 0,72 o,B 0¡o
Mn+2 o,oo o,oo O,ffi o,a2

Mg*2 o,o1 o,o1 o,oo o,o1

ca+Z 3,61 3,'78 3,6ó 3,72

Na + I 0,00 0,00 0,00 0,01

Set 11¡5 11'67 11¡5 11'63

3t,B 31,25 31,80

34,41 33,8ó 33J5
l,T3 '1.,78 220
?-45 ?49 2"74

0,27 0,?Á 0,27

o,ul 0,04 0,08

n,46 2A,ú nJ4
0,05 0,0ó 0,0ó

m,67 mþt y7,84

33r 32ß 3,r7
0,2ß ofl 033
02ß 027 0,æ
0,03 0,03 0,03

0,01 0,01 o,az

3,TJ 3,85 3,66

0,01 0,01 0,01

11,66 11,69 11,50

1b1¡1b2i

3t,87 3400
34,97 34,61

1U7 1,95

215 2,08

02s 02s
0,05 0,05

?8,40 28,50

0,04 0,04
99,70 99,48

3Þ 3,:25

031 0,D
0,8 0,22
0,03 0,03
0,01 0,01
3,92 3,gZ
0,01 0,01

11,69 \1,62

342r t4n
3327 33,41
1,96 1,95

z4t 4n
0,00 0,00
0,03 0,03

?ß,95 27,76

0,00 0,00
96,82 m,54

3,11 3,11
0,æ 0,28
0,25 0,n
0,00 O,ffi
0,01 0,01

359 3,69

0,00 0,00
tt?4 r1¡1

(1): Un : unidade (PM = Plúton Meridional; PO = Plúton Oriental, PJ = Plúton Jaguari, Qzd : rocha diorítica); Am

= amostrâ (número entre parenteses identificâ associações de fácies, ver Capítulos V, \III e VIIf; Pt = ponto

analisado (¡ = núcleo; i = zona intermediária; b = borda); S"r, = soma de cátions.

continua



TABEIA VI.6 (cont). Composições químicas e proporções catiônicas (Si = 4) para

titanitas de rochas.graníticas e dioríticas de Morungabal

PJUn cov

. Shap(l)

2n ln

Am A-1040(3)

Pt 1n

SiO2 32,12

TiOz 33,Ø
AlzQ L42
FeO 2J3
MnO 0¡0
MgO 0,06

CaO n5I
NazO 0,05

Soma 9833

Ti+4 3,15
Al+3 o¡ó
Fe+2 0F
M¡+2 0,03
Mg*z 0,01

ca+Z 3,6J
Na+l o,ol-

Sc¡r 11,46

3r,'n 3r,n
33,19 32,n
7_24 234
253 1ts
0,n 0p3
0,G4 0,04

'2ß,4't n,70
0,0ó 0,06

%,s7 y739

3,14 3,09
033 0,35
ofl 07¿
0,03 0,03
0,01 0,01
3,57 3,'.1!

0,01 0,01.

11"36 11,43

3416 t42n
ñ,r4 31,64
3,U 3,46

146 3,ß
032 0,31
0,10 0,12

'2ß,76 n,A3
0,08 O,ffi

es¡6 v7g7

182 1%
056 0J1
026 033
0,03 0,03
o,uz 0,m
357 3,0
0,@ 0,01
ttas 11,46

æ,90 T,16
34,10 35,10
Ifl 0,95

z61 2,4\
0,00 0,00
0,o4 0,0'l

77,60 28,14

0,00 0,00
96,¡2 n,43

332 3,43
0,19 0,15
023 02Á
0,00 0,00
0,01 0,01
3,S 3,y2
0,00 0,00

11,ú3 ttJT

lb 1ba

30,88 31,65

35,93 36,00
1,08 0,81

r,T 1J0
0,00 0,00

0,00 o,o3
28,60 24,û
0,00 0,oo

98?1 98p9

3J0 3,42
0,16 0,12
0,19 0,16
0,00 0,00
0,00 0,01

397 3,87
0,00 0,00

tL32 1158

3,18 3,72
032 031
0Þ 028
0,03 0,û3
0,m 0,42
3,69 3,70

0,01- 0,01
1154 L1,47

3,10 3,27
02e 030
02r 02t
0,03 0,03
0,01 0,m
3,68 3,'79
0,01 0,01
1134 11,63

CdþórD Qzd

0,1 1 . 0,0ó

0,01 0,01

68,88 69,29

30,85 30,63

0,11 0,17

0,13 0,U2

100,09 99J7

lba1b1ia1ba1b

A-%2(1)

ln li

31,24 31J0 32,2n 31,?3
33,00 3L63 3322 34,A2
?"1r 2,08 1,96 4m
?_'r0 46 zu 1,98
0,'2.6 0¡1 0J1 0,?5
0,11 0,09 0,06 0,08

'26,97 n2n 77,66 27,6'l
0,0ó 0,04 0,05 0,04

96Je 9651 n5o n34

(1): Un = unidade (PJ = Plúton Jaguari, COV = Complexo Ouro Verde); Am = amostra (número entre parenteses

identifica associa@es de fácies, ver Capítulos V, VII e VIII); Pt = ponto analisado (n = núcleo; i : zona intermediária;
b = borda)i S.., = soma de cátions.

TABEI"A VI.7. Composições químicas e proporções catiônicas (O = 4) para magnetitas de

rochas graníticas, dioríticas e híbridas de Morungabal

PO LMh

A-n A-24 A-.Ì9 A-2ßc A-7n A-2iÐ A-Z9
(1) (6) (Ð (2) (6) (Ð (4)

A40 A-1Ð A-159 A-179 A-210 A-270 A-343

(2) (1) (3)

TiOz 0,10 0,18 0,8
AlzQ 0,01 O,UZ 0,01

FezQ' 6936 692.6 69,08

FeO' 31,17 3l,B 3133

MnO 02n 025 0,15

MgO 0,01 0,01 0,01

Soma 100"85 100p4 100"81

0,L9 0,09

0,92 0,04

67,æ 68,65

N,75 30,96

0,10 0,11

0,01 0,00

98p1 99,85

0,25 0,13

0,05 0,04

68,68 68,'73

31,72 30,88

0,n 0,28

0,u2 0,01

10034 100,08

0,13 0,08

0,ú2 0,92

69,11 68,49

3L2t 30,82

0,11 0,13

0,01 0,01

100,60 99,15

0,08 0,17 0,06

0,u2 0,0r. 0,01

69,49 6924 68,8ó

3\r4 3t37 30,96

02ß 0,06 0,13

0,01 0,m 0,00

101,01. 100,87 100,02

Ti
AI
Fe+3+

Fe+2+

Mn

Mg

0,00 0,01 0,01 0,01

0,00 0,00 0,00 0,00

\99 1.,99 1,Ð I,99
1,00 1,00 1,00 1,00

0,01 0,01 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,m 0,0r. 0,00

0,00 0,00 0,00

1,99 1,98 1,99

1,00 l,ffi 0,99

0,00 0,01 0,01

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

o,oo 0,00 0,00
').,y) l,Ð 1,Ð

1,00 1,00 0,99

0,00 0,00 0,01

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1,99 Zm 1,99 400
1,00 1,00 0,99 0,99

0,00 0,00 0,00 0,01

0,00 0,00 0,01 0,00

(1): Un = unidade (PM = Plúton Meridional; PO = Plúton Oriental; LMh = Ocorrências Meridionais; Cd =
moruogranito pórfíro; Qzd : rochas dioríticas e híbridas); Am = amostra (número entre parênteses identifica
associações de fácies, ver Capítulos V, VII e VIII); Pt = ponto anatisado; * : valor estequiométrico.
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PJQzdPJUn

TABELA VI.7 (cont). Composições químicas e proporções catiônicas (O = 4) para magnetitas

de rochas graníticas, dioríticas e híbridas de Morungabal

Qzd PJ COY PAB

Am A4ó A-184A-511b A-591 A-Tn AlØ A-811

(Ð (1) (1) (2) (4)

A-Ptx A-928a A-981a A-1040 A-970 A-11.81 A-yT3

(3) (3) (7) (3)

TiOz 0,10 0,10 0,18 0,2Ð 0,16 032 0,18 0,06 0,45 0,08 0,08 0,24 0,08 O,ffi

AlzØ 0þ 0,01 0,01 0,U2 0,00 0,0ó 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,UZ 0,01

Fezo:' 6SJ 69,19 68,00 68,71 68,83 ç\fl 69/7 68,86 8Z¿ 68,98 68,95 68,64 69J5 69,A

FeO' 30,6 31,04 nJg 3124 31,08 31,16 3t34 30,96 37,16 30,66 31,U2 3I,.01 3132 31,10

MnO 032 0,24 0,10 0,m 0,16 0,'J.4 0,A 0J2 0,30 0,42 0,12 023 0,1-1 0,13

MgO 0,1.1 0,AZ 0,m 0,01 0,01 0,m 0,A2 0,01 0,A2 0,05 0,AZ 0,01 0,01 0,01

Soma 100,00 100,60 99,10 10011 10024 9997 100p4 100,02 100,L5 100,19 10010 100,19 101,û9 100,45

Ti 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

Al 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,ffi 0,00

Fe+3' 1,98 r,g r,99 \99 r,99 1,98 r,99 2,00 \n 400 \,99 1,99 \,99 1,Ð
Fe+2' 0.99 0.99 L00 1.00 L00 L00 L00 L00 L00 0.99 L00 1.00 1.00 L00

(1): Un = unidade (PJ = Plúton Jaguari; COV = Compler<o Ouro Verde; PAB = Plúton Areia Branca; Qzd = rochas

dioríticas e híbridas); Am = amostra (número entre parênteses identifica associações de fácies, ver Capítulos V, VII e

VIII); Pt.= ponto analisado; * : valor estequiométrico.

TABEI-A V.8. Composições químicas, fórmulas estruturais (O = 3) e proporçõ€s moleculares

(7o em peso) para ilmenitas de rochas gr¿rníticas, dioríticas e híbridas de Morungabal

Un PM
Am ¡e-J5(7)

l4l4l-2l-2t-2I-1

^-n(4)
t-3 I-1

^-24(6)
l-Za I-1

48,05 50J8
0,24 0,?i
nd nd

39,00 33,',15

1t,52 1426
0,13 0,12

98,94 9884

0,91 0,n
0,01 0,01
0,1.6 0,0ó
0,66 0,65
0,25 031
0,00 0,00

(6,76 65,!4
2450 3032
0,36 033
8,52 3,æ

99,78 9925
L0,m 4J0
nJ.4 31,89

A44(6)

l-Za I-l l-3

A-7e(Ð

l-2 I-3

TiOz 50,10

AlzQ 0,27

FezØ nd

FeO 3935
Mdo 935
MgO 0,11

Soma 99,D

Ti 0,95

Al 0,01
Fe +3' o,o8
Fe+Z 0,75

Mn 02n
Mg 0,00

FeTiO's 19,88

MnTiO3 031
MgTiO3 74,16
FezQ 439
RzQ 995s
Hem' 5,28
Py.of zl,LI

4835 48,U2

0,19 0,12
nd nd

40,45 42,64

9,10 8,25
0,11 0,12

98.?,0 99,15

193s r754
031 0J3

71.,98 '13,13

1,Ul 8,90
98,89 100,02

854 103ó
21.,29 19,44

49,2.6 48,94

033 0,19
nd nd

35,0ó 37,85
ß,n 11,95
0,12 0,14

98,99 99,V1

0,94 0,93
0,01 0,01
0,11 0,13
0,63 0,67
031 0,:26

0,00 0,01

T,24 25,4!
033 03e

6ZT2 6ó,89
5,96 6,86

99,5'1 99,74

8,23 8,88
32.66 21,65

50,85 502X
026 0,n-
nd nd

3?_n 33J8
74,'lO 14,8ó
0,12 0,12

e890 9898

0,y7 0,96
0,01 0,01
0,05 0,08
0,65 0,63
032 032
0,00 0,00

64,11 63,13
3126 31,60
033 033
4s9 4,W

99Js 99¡8
3,66 5,80

34't0 33,49

48,n- 48,60 49,65
0,18 0,26 0,19
nd nd nd

43,18 43,70 47,52

725 6,05 830
0,13 0,15 0,14

9886 98,76 98180

75,62 't8,93 74,15
15,42 74[5 17,65

0# 0,42 0J9
8,19 7,08 7,72

99J6 99,45 99,50
933 7,86 83ó

ú,az ),4,t0 1932

48J0 48J5 48,85
0,n 0,28 025
nd nd nd

4125 4t,2t 4035
8,75 8,80 9,15
0,11 0,72 0,11.

98É3 98p5 98,71

0,93 0,93 0,y3
0,01 0,01 0,01
0,14 0,L4 0,ú
0,7 0,73 O,T3

0,19 0,19 02r
0,00 0,00 0,00

73,01 T1% T1n
18,61 18,71 t9,46
031 033 0J1
7,42 739 652

99,56 99,67 9935
8,80 8,78 7,U

2n,41 2151 21,1

0,92 0,c3 0,93
0,01 0,01 0,01
0,16 0,14 0,14
0,76 0,'19 0,75
0,16 0,13 0,19
0,00 0,01 0,01

0,93 0,91
0,01 0,00
0,14 0,17
0,73 0,73
0,2n 0,18
0,00 0,00

(1): Un = unidade (PM = Plúton Meridional); Am : amostra (número entre parênteses identifica associações de

fácies, ver Capítulos V, VII e VIII); Pt = ponto analisado; * : valor estequiométrico, ver Capítulo fI.

continua



TABBI-A V.8 (cont). Composições químicas, fórmulas estruturais (O = 3) e proporções

moleculare s (lo em peso) para ilmenitas de rochas graníticas, dioríticas e híbridas de

Morungabal

un PlvI

¡\m A-82(2)

I-1

A-208-C(2)

l-2 I-1 l-la
^-m.6) A-æ0(Ð A-æe(1)

l-Z I-1 I-la

Ag-l.a(5)

I-3 I-3a l-2I-1aI-1I-1

TiOz 48,90

Alzo3 0,23

FezQ nd

FeO 44,10

MnO 520
MgO 0,12

Soma 99,15

Ti 0,93

AÌ O,O1

Fe+3' 0,13

Fe+Z 0,81

Mn 0,11

Mg 0,00

FeTiO': 8133
MnTiq 11"0ó

MgTiO: 033
FezQ 6,fl
Rzo¡ 99,82

Hem' 7,43

Pytof 1ZV3

41,U 46,65

0,24 02.0
nd nd

45¡8 4524
5,29 6,75
0,D 0,14

98,83 9888

0,91 0,89

0,01 0,01

0,n 07¿
0,79 0,14
0,11 0,14

0,00 0,01

19,05 73,67

1r,25 1435
033 o3e
8,83 11,50

99,70 100,11

eJe t\n
w2 163e

48,65 50,?l
0,18 0p
nd nd

4463 33,40
7,M 15,00

0,15 0,10

99,05 9892

75,% 61m
15,82 3r,89
0,Q 028
7,N 4,0L

99,77 9931
8,47 5,7
t73Z 33,18

50,45 50,71
0,2i 0,25
nd nd

32,85 29,10
15,15 18,16

0,\2 0,16
98180 98p8

0,96 o,yJ
0,01 0,01

0,06 0,06

0,63 0,51
0,33 039
0,00 0,01

6?-99 56,90

3?-2L 38,61
033 0,45
3þ 3,0ó

egJ3 99?7
4,82 4,86

33,n 4051

482t 4737
0,23 0,18
nd nd

3?'70 45,08

l-8,00 6,M
0,13 0,r1

98,7L 99?4

o,yz 0,90

0,01 0,01

0,15 02n
053 0,76

039 0,14

0,00 0,01

5¿58 15,59

3897 13,69

03ó o,4J

8,ffi 10,31

99,49 100,25

1263 7'1,47

42fl 15,47

48J5 4'1,10 47,40

0,8 0,12 0,19
nd nd nd

44,72 45,51 M,'75
6,17 6,42 6,56
0,77 0?4 0,27

9934 9939 99,1r.

o,yz 0,89 0,90

0,01 O,ffi 0,01

0,15 02r 0,19

0,78 0J5 0J5
0,13 0,14 0,L4
0,01 0,01 0,01

7\41 ',74,88 7525
13,12 13,65 13,95

0,Ð 0,67 0J9
7,87 11,16 ].0,12

100,11 100,48 100,10

8,'1I 7\41 rl33
74,4t 1550 15,72

49,ffi 49,52

0,25 0¡0
nd nd

3ó,15 37,16
]430 11J8
0,11 0,09

98,51 98,65

0,95 0,95
0,01 0,01

0,09 o,1o

0,68 0,69
0n 02s
0,00 O,ffi

61p 6896
?Á31 %,Q
0,31 025
4,76 5,00

9897 99J4
630 6,45
28fl %,ß

0,93 0,96
0,01 0,01
0,14 0,08

0,76 0,63
0,16 032
0,01 0,00

I-1aI-1I-1t-2I-1I-3I-1

Un
Am

Pd

PO
Ag-1?(3) 440(2) A-ue(1)

l-2 I-l

A-15e(2)

I-4 I-1

47,70 50,95 4955
0,18 0,19 0,15
nd nd nd

44,85 35,75 X,75
6,05 1.125 1?-10

0,14 0,18 0,19

9892 9932 98,74

LM(h)
A-\n

t-2 14

47,N 49,50

o?s 0,n
nd nd

47,75 45,45

3,10 3,70
0,08 0,08

9898 Ð,N

0,91 0,94
0,01 0,01
0,L7 0,10
0,84 0,8ó
0,a7 0,08
0,00 0,00

83,87 85,82
6J9 7,ll
op. 0,n
8,yz 535

99"86 99,52

9,18 5J9
133 8,44

Cd (pórfl
A-r79. 

^-270

TiOz 48¡8 4830
AlzO¡ 0,22 0,30

FezO¡ nd nd
FeO 4135 47,14

MnO 8,85 9,2r
MgO 0,14 0,13

Soma 9884 99,08

Ti o,yz 0,y2

A_l 0,01 0,01

Fe+3' 0,15 0,15

Fe+2 o,T3 o,Tz

Mn 0,19 0,2.0

Mg 0,01 0,00

FeTiO'¡ 7446 7157
MnTiO3 18,82 19,58

MgTiO3 039 0Jó
FezO¡ 7,gZ 8,05
Rzo: 99,'ll 99,87

Hem' 9,n 9,65
Pnof U,'|r T.,58

47,65 49,85 49J5
0,2r o,æ 0,8
nd nd nd

4442 39,N 4?'80
8J8 9,90 650
0,10 0,12 0,15

98p6 99,10 99,23

0,91 0,95 0,94

0,01 0,01 0,01

0,18 0,09 0,11

0,72 0,73 0,80

0,18 0,21 0,14

0,00 0,00 0,01

1r,79 73,08 79,æ
18,24 21,05 73'gz
0,28 033 0,42

9,35 4,88 5,63

99,88 9958 99,78

fi,az 5,n 630
2n36 22,47 14,86

o,yz 0,91 0,n 0,95

0,01 0,01 0,01 0,00

0,16 0,18 0,0ó 0,10

0,78 0,n 0,70 0,68

0,13 0,13 0:26 02ß
0,01 0,01 0,01 0,01

T1,29 77,16 69,y3 6756
13,29 r\86 ',26,05 25,73

0,41 03e oJO 053
8J0 eþ 4v3 sÐ

99,74 99"83 Ð,fl 99?5

.9,46 70,21 3,83 6,y2

t4,'15 1436 27,2.6 n,70

49,80 46,85 48,35

0,8 0,14 0,18
nd nd nd

45fl 4757 45,72

350 4fl 4,68

0,1ó 0,16 0,8
98p9 99,02 Ð,6

0,95 0,89 O,g2

0,01 0,00 0,01
0,09 0,zl 0,15
0,87 0,'79 0,82
0,08 o,09 o,1o
0,01 0,01 0,00

8653 79,n 813ó
J,44 9,14 9,95

0,45 0,45 03ó
4,80 11,17 7,Ð

Ð,6 100,12 99,U
5,01 r.1,81 8J3
7,96 10,40 10,96

I-la

48,05
0,19

nd
M,25

6,25
0,17

98pr

(1): Un = unidade (PM = Plúton Meridional; PO = Plúton Oriental; LM(h) = Ocorrências Meridionais; Cd =

monzogranito pórliro); Am = amostra (número entre parênteses identifica associações de fácies, ver Capítulos V, VII e

VIII); Pt = ponto analisâdo; + : valor estequiométrico, ver Capítulo II.
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TABELA V.8 (cont). Composições químicas, fórmulas estruturais (O = 3) e proporções

moleculare s (Vo em peso) para ilmenitas de rochas graníticas, dioríticas e híbridas de

Morungabar

Un Qzd PJ

Am A-361 A-513(1)

Pd I-l I-1 l-la

A-519c(3) A-59I(7)

I-1 I-1 . I-l I-1

41,?3 41,10 47,15 46,û
0,27 0,24 0,28 0,n
nd nd nd nd

4631 4ó,98 46,63 4136
4,80 450 4,ñ 4,38

0,11 0,12 0,12 0,12

98,',7t 98p1 98,78 98,73

0,90 0,90 0,90 0,89

0,01 0,01 0,01 0,01

0,19 0,?.0 0,19 0,21

0,80 0,80 0,80 0,19

0,10 0,10 0,10 0,09

0,00 0,00 0,00 0,00

79,t4 79,41 19,29 78,71

70,27 957 9,78 931
031 033 033 033
9,81 10,41 10,09 1,r,2n

99,67 9996 99,77 99"83

1154 1213 1r,81 ß,4
11,48 10,81 11,04 10,64

I-1 l-2- I-3 I-1

41,40 41,1s 46,18 49,05

0,n 0,1) 0,18 0,71

nd nd nd nd

4ó,10 4621 4'132 43,95

5,05 5,00 4,72 5,'Ì5

0,r7 0,16 0,14 0,r7
9885 98,67 9854 99,09

0,90 0,90 0,88 0,93

0,01 0,m 0,01 0,01

0,19 0,19 0,2j 0,13

0,'/9 0,19 0,78 0,80

0,11 0,11 0,10 0,12

0,01 0,01 0,01 0,01

'78,62 78Ø TJ,A 8W6
t0,74 10,63 10,04 1) 71

0,47 0,45 039 0,47

9,85 10,15 11,99 6,60

9981 Ð,6 99,72 99,73

11,65 12,00 14,0'l J,n
a,08 lzm 11J8 L329

l-2 I-2a I-1

49,æ 49,L0 50,60

0,n 0,2n 0,11

nd nd nd
4472 43,ffi 4L,Tl
6,6't 6,00 625
0,16 0,r7 0,12

9SB2 Ð,ffi 98,35

0,95 0,94 0,n
0,01 0,01 0,00
0,10 0,r2 0,06
0,80 0,80 0,83
0,14 0,13 0,13

0,01 0,01 0,00

1937 '19,82 92"37

14,18 7276 1jp
0,45 0,47 0,33

5,15 ó,45 3,11-

99,42 99JD 99J5
639 7,83 3,82

15,24 13,85 "lj,n

^-616(7) ^-111(3)

TiOz
AlzOt
FezO¡
FeO
MnO
Mso
Soma

49,4n )0,55 50,2)
0,21 0,21 0,73

nd nd nd

4t,72 41,10 43,00

],m 63s s,42

0,1J 0,10 0,10

98Bl 98p1 99,00

Ti 0,94

Al 0,01

Fe+ 3' 0,11

Fe+2 o,Tl
M¡ 0,1'l

Mg 0,0i

FeTiO'a 76,40

M,nTiO¡ 16,80

MgTiQ 0,42

FøO¡ 5,60

Rzù Ð,4
Hem' 7,17

Py.of 18,11

TiOz 4'7,æ

AlzØ 0,18
FezQ nd

FcO 4'1,W

MnO 457
MgO 0,13
Soma 98,88

Ti 0,90
Al 0,01
Fe * 3' o,2n
Fe + 2 o,'tg
Mn 0,10
Mg 0,00

FeTiO'¡ ?9,û3
MnTiO¡ 9;72
MgTiQ 0¡ó
Fezo¡ 10,63

Rzo: 9992
Hem' 12,40

Pnof 11,01

0,n
0,01
0,0ó

0,83
0,14

0,00

s4v1
13J0
0,?ß
3,15

ee?2
3,89

14,20

0,99 0,99 0,99 0,90 o,yz
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

0,01 0,01 0,01 0,T 0,15

052 0J1 0,52 0,79 0,81

0,47 0,48 0,41 0,10 0,10

0,m 0,00 0,00 0,00 0,01

0,93
0,00
0,13
0,83

0,09
0,00

92,87

9,10

031
7,03

99,44

8,19
qq5

0,%
0,01

0,0'7

0,84

0,r2
0,00

83,49
7152
023
3,85

9937
4,63

12]^9

l-2

Un
Am

Pd

Qzd PJ

A-764 A-811(4) A-eo5(3)

I-1 r-2

0,89 0,89

0,01 0,01

021 0p
0,16 0,'15

0,13 0,13

0,01 0,00

A-928a(3)

I-3 l-2 I-3

0,90 0,96
0,01 0,01
0,20 0,08

0,16 0,84
0,13 0,11
0,01 0,00

A-e81(7)

I-la I-lb

5225 52,15

OJs OJo
nd nd

?5,44 U,96
21,85 425
0,m 0,m

9991 99,ß

^-e6(7)
I-lc I-1 l-la

5?-15 46,95 4834
0,34 0,18 0,17
nd nd nd

2535 46,M 45,1i
zl,u 4,77 4,87

o,az 0,D 0,L4
99,70 98,46 98,65

I-1 l-1a

48,66 48,45

0,13 0,19
nd nd

4551 45,60

4,28 432
0,11 0,12

98,75 98,68

50,60
0,21

nd
42,m
s21
0,12

99,M

0,n
0,01
0,06
0,85
0,11
0,00

u53 sz43 s1J8
11,08 46,46 4731
033 0,0ó 0,06

3,79 0,ó9 0,70

99,35 99p8 99,75

3,gz t36 t,Q
11,65 47,1i 48,09

47,W 46,ffi 41,05 50,14

0,25 0,19 0,21 0,19

nd nd nd nd

4555 46,10 45,4D 43,1i

6,10 5,y7 6,10 5,?5

0,14 0,13 0,16 0,13

99,M 9899 9892 98,84

0,93

0,01.

0,1,4

0,83
0,09
0,00

8436
9,19
033
733

99,40

8,57
10,09

75,72 '/5,28 75,75 8354
l4n rz69 1?.97 11,16

03e 0þ 0,4s 0J6
10,76 11,61 1oJ8 3,n

100,10 100,ß 9996 9932
13,01 13,96 1Z8Z 4,76

14,10 14J0 14,10 11,85

5?-'26 7854 80,90

46,44 10,14 103ó
0,06 033 03e
0,6't t\zl 1,58

99,77 99,47 99¡9
r34 12,09 8,W

47,2Ð 11J0 11,4L

(1): Un = unidade (PJ : Plúton Jaguari; Qzd : rocha dioríticas); Am : amostra (número entre parênteses identifica

associações de fácies, ver Capítulos V, VII e VIII); Pt : ponto analisado; * : valor estequiométrico, ver CaPítulo II'
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TABEI-A V.8 (cont). Composições químicas, fórmulas estruturais (O = 3) e proporções

molecuìares (7o em peso) para ilmenitas de rochas graníticas, dioríticas e híbridas de

Morungabal

Un PJ

Am A-986(7)

Pd l-2 I-3

TiOz 49,43 1S,18

Alzor 0,16 0,19

FezQ nd nd

FeO M,86 15,16

MnO 431 4,40

MgO 0,13 0,13

Soma 98"89 98,66

Ti 0,94 0,y2

Al 0,00 0,01

Fe+3' 0,11 0,15

Fe+2 0,85 0,82

Mn 0,09 0,09

Mg 0,00 0,00

FeTiO¡' U2n 87,&
Mnf io¡ 9,16 9þ
Mg]To¡ 0þ 03ó
FøG3 5,54 f ,9
Rzo3 99,43 99,ß
Hem' 6,48 9Ø
Pyrof 9,n 1034

PtoX(3)

I-1 t-2 I-3

50)0 50,00 49,40

0,n- 021 0,t7
nd nd nd

43,y2 44,æ M50
426 4þ 4,J5

0,15 0,14 0,16
99,05 98,60 98p8

0,96 0,94
0,01 0,01
0,08 0,11
0,86 0,s
0,09 0,10

0,01 0,01

uz! 8538 83,10
9,6 9,M 10,1.0

0,42 039 0,45

3,41 3,n 5,7
9938 98p8 99,54
3,99 4,6 6,'76

9J5 9,62 10,90

A-e70(i)

IJ I-1

41,'Ì0 49,62

0,16 0,24
nd nd

46,15 4O2ß
4,?5 8,65
0,14 0,15

$,ffi 98¡6

81,01 752r
9,04 1839
039 0,42
932 5,09

9981 9936
9,85 6,05

10,09 19,14

A-1038(3) A-1040(3)

I-1a I-lb I-1 I-1

48,05 41,L5 48,95 4'1,'18

0,25 0,24 0,19 0,19

nd nd nd nd

45,00 4621 M25 4536
5,05 4,80 525 521
0,17 0,19 0,12 0,11

98,52 98p9 98:76 98,70

0,y2 0,90 0,94 0,91

0,01 0,01 0,01 0,01

0,15 0,19 0,72 0,17

0,80 0,79 0,82 0,80

0,11 0,10 0,11 0,11

0,01 0,01 0,00 0,00

79,% 78,6'J.

t0,14 102I
0,ü 0J3
7,98 9,98

99,30 99,57
9,52 11,78

7r,yz 1u5

8732 79,7t
11,16 11"18

033 031
638 8,TI

99,38 99,56

7,63 10,45

1213 12-45

A-1181(1)

l-2 l-lc

49,m 48,45
0,23 0,13
nd nd

39,15 M,78
8,68 5,42
0,14 0,13

9810 98pr

0,95 0,y2
0,01 0,00
0,08 0,15
0,76 0,80
0,19 0,12
0,01 0,00

75,71 19,n
18,46 1,r,52

OJe 0¡ó
433 J,68

Ð,D Ð,66
5,1.6 8þ

19,69 12.66

A-11s9(3)

I4 I-1 l-2a

48,60 4825 47,75

0,00 0þ 0,30
nd nd nd

45,n 46,12 4632
5,10 4Ð 432
0,10 0,11 0,10

99,02 99,03 98,79

0,93
0,00
0,15

0,81

0,11

0,00

0,96
0,01-

0,w
0,97
0,09

0,01

0,y2 0,91
0,01 0,01

0,15 0,7'l
0,82 0,81

0,09 0,09

0,00 0,00

91,04 82,05 81,10
10,84 9,14 9,r9
028 031 028
7,60 8,Vl 8,79

99,77 99ß2 99,65
8,98 938 7024

11,8ó 10,08 70,8

PÀB

^-yabQ) A-e./3(1)

I-1 I-1 I-l I-1

l-Zca I-2d

48,42 47,63
0,30 0,27
nd nd

46,10 46,42
4fl 4,25

0,10 0,11-

98,82 9g,6g

0,y2 0,91
0,01 0,01-

0,1,6 0,17
o,g2 O,gL

0,8 0,@
0,00 O,ffi

81,65 &,%
9,14 9,04

028 0,31
8?Á 8,96

Ð,6 99,56
9,62 10,43

L0,12 10,09

Un
Am

Pd

cov

^-s3(2)
I-1 I-1e l-2

TiO2 48J0
AlzO¡ 0,18
FezO¡ nd
FeO 45,95

MnO 4,75
MgO 0,15
Soma 98p3

Ti 0,93
Al 0,01-

Fe+3' 0,14
Fe+2 0,83
Mn 0,09
Mg 0,01

FeTiO'g B¿71
MnTiOs 8,82
MgTiO3 0,42
FezO¡ 7,54
RzO¡ 99,67
Hem' 1,97
Pnof 9,69

48,60 4'1,æ

0,r7 0,1ó
nd nd

45,m 46,m
4,40 4,r4
0,15 0,14

9922 98p4

8236 81,06
936 8,80
0,42 0,39
7,66 9,46

9eg7 9e.ß7

8,12 9,98
t0'ß 9,85

4925 49,'t5
0,17 0,13
nd nd

43,85 43,15

sJO s57
0,12 0,15

98,89 98,75

8l.J5 S4M
11,69 1.1,84

0J3 0,42
5,yz 4,J8

99,47 99?l
6,47 524

1¿64 12.68'

49,73 49,85
0,8 0n
nd nd

45,47 M,n
3,54 4,m
0,06 o,az

9897 9893

%,67 gó,01

753 8J5
0,L7 0,06
4,8ó 4,49

99,45 9937
5,06 4,73
8,04 9,09

49,18 49,23

0,n 0,n
nd nd

43,-1.L ß,n
624 6,23
0,úz 0,01

98,78 98p6

0,94 0,94
0,01 0,01
0,11 0,11
0,81 0,81
0,13 0,13
0,00 0,00

79,99 80,23
ß,T 1i,25
0,0ó 0,03
5,81 5,81

99¡5 99,53
6,46 6,43

1430 r4,U

0,94 0,95 0,95 0,95
0,01 0,00 0,01 0,01

0,11 0,09 0,Þ 0,09
0,82 0,83 0,87 0,87
0,72 0,12 0,08 0,09
0,00 0,01 0,00 0,00

0,y2 0,91 0,91 0,95
0,01 0,00 0,00 0,01-

0,15 0,18 0,18 0,10

0,82 0,81 0,81 0,76

0,09 0,09 0,09 0,19
0,01 0,01 0,01 0,01

(1): Un = unidade (PJ = Plúton Jaguari; COV : Complexo Ouro Verde; PAB = Plúton A¡eia Branca); Am = amostra
(número entre parênteses identificå associações de fácies, ver Capítulos V, VII e VIII); Pt : ponto analisado; * : valor
estequiométrico, ver Capítulo II.
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CAPÍTULO \rII

O QUIMISMO DAS ROCHAS GRANÍTTCAS E DIORÍTTCAS

Generalidades

Neste capítulo são discutidos os dados químicos (rocha total) obtidos para as

principais fácies petrográficas das unidades mapeadas. São apresentadas tendências evolutivas

gerais e possíveis controles e processos responsáveis pela diversidade geoquímica, assim como

algumas discussões relativas à tipologia dos granitóides e à ambientação tectônica. Os dados

analíticos são listados nas Tabelas VII.L (elementos maiores, menores e traços convencionais) e

MI.2 (elementos terras raras); a localização das respectivas amostras é fornecida no Anexo II.

VII.1. Características gerais e diversidade

Apresentação dos dados

Os diagramas binários de tipo Harker, relacionando Tope,so de óxidos e Topeso de

SiO2, como índice de diferenciação, foram escolhidos para a representa$o da variabilidade

geoquímica dos granitóides de Morungaba. Esta opção permite um maior discernimento entre os

dados, já que no conjunto amostral este parâmetro é mais discriminante para alguns dos

intervalos composicionais quando comparado ao Id (ndice de Diferenciação de Thorthon &

Tuttle, 1960); de qualquer forma, a correlação entre ambos os parâmetros é superior a 0,9 para a

maioria das amostras disponíveis. Os Índices mg [Mg/(Mg + Fet) catiônico], utilizados em

diversas partes deste trabalho, estão também listados na Tabela VILl.
'Em 

alguns casos, a ToSiOj não é o Índice mais adequado. Um exemplo é o da

amostra A-624a (cf Tabela VII.l), um quartzo monzodiorito do Plúton Jaguari com texturas

ortocumuláticas (em especial plagioclásio cumulático), gue apresenta VoSiO2 muito baixa quando

comparada com amostras que têm relações similares entre os metais alcalinos, teores similares de

An no plagioclásio e valores pârecidos para o mg. Variações deste tipo sáo, contudo, incomuns e

as tendências gerais não são significativamente alteradas.



Algumas dewantagens destes diagramas, decorrentes de fatores extensivamente

discutidos em üteraturu (e.g., fechamento das análises, corueruação elemental, representaçã.o em

peso de óxidos, etc., ver Chayes, 1964;Pearce, 1968; Cox et aL,1979 e Russel & Stanley, 1991,

entre muitos outros) contribuem para'enfraquecer grande parte dos argumentos genéticos deles

extraídos a príori. Adicionalmente, as trajetórias aparentes definidas nestes diagramas podem ser

equiparadas aos caminhos de líquidos somente em algumas circunstâncias (fácies de granulação

mais fina, rochas de dique, etc., cf. Bowen, 1928). Para grande parte das rochas estudadas, os

caminhos observados representam em boa parte dos casos a evolução do material fracionada ef ot
acumulado, com contribuições variadas de líquidos intersticiais (ver item VII.2).

Por outro lado, estes diagramas acentuam os aspectos descritivos e comparativos e

também se prestam para avaliação qualitativa ou mesmo semi-quantitativa de tendências e

balanços de massa mais gerais, os quais permitem inferir alguns processos potenciais (e.g., Cox et

al., L979). Em alguns dos diagramas apresentados são adicionadas as trajetórias hipotéticas

definidas pela subtração ou adiçáo das principais fases minerais que estariam envolvidas na

evoluçáo magmática; estas servem para ilustração e permitem comparar as trajetórias observadas

com as esperadas.

Os diagramas são apresentados nas Figuras V[.1.a,b,c. Por simplicidade, os dados

sáo reunidos em três grupos maiores: um com as amostras dos granitóides das unidades

meridionais þlútonr; Meridonal, Oriental e Ocorrências Meridionais), outro com os dados do

Plúton Jaguari e o terceiro agregando amostras tanto as variedades do Complexo Ouro Verde

(Setor Ocidental), como as do Plúton Areia Branca. Nos diagramas, as amostras são reunidas nos

principais subgrupos, não se separando cada fácies ou cada associação de fácies. As simbologias

gráficas utilizadas são organizadas na Tabela VII.3.

Para destacar as rochas graníticas nos diagramas, foi füado o limite inferior de

ToSiOz em 637o; assim, algumas poucas amostras de rochas dioríticas não são plotadas

conjuntamente (ver Tabela de VILL), mas são comentadas caso a caso.

Elementos maiores e menores

Os intervalos de variaçâo para SiOz se situam entre 63-7'1,7o, 66-757o, 68-78Vo e

70-777o, para o Setor Ocidental do Complexo Ouro Verde e para os plútons Jaguari, Oriental e

Meridional, respectivamente, e, nesta ordem, as unidades reconhecidas são progressivamente

mais diferenciadas. As rochas dioríticas, não representadas, têm SiOz entre 54Vo e,607o. Valores

intermediários entre estes e os dos granitóides são encontrados em algumas fácies de texturas

cumuláticas e em termos híbridos.
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TABEIA VrI.l. Teores para os elementos maiores, menores (emvode óxido)'e traços (ppm) para rochas graníticas e dioríticas de Morungabal

[In
Am

Ct

sio2
Tio2
Æzos
FeOt
MnO
Mso
CaO
Na2O
Kzo
Pzos
Hzo
coz
Soma

Ni
V
Cu
Pb
Mo
S

Rb
Ba
Sr

Nb
Zr

Y
F
C1

mg

PAB

^-934
(1)

72,80
0,22

13,90
1,,63

0,03
0,43
1,30
3,10
5,20
0,05
0,68
0,L4

99,49

^-923b
(2)

73,80
0,1-8

13,80
1,39
0,03
0,?J
L,70
2,90
5,30
0,05
0,70
0,15

99,80

9
5

16
l_0

8
nd

^-913
(1)

'74,30

0,02
13,80

L,2n
0'&
0,13
l-,00
3,25
5,2n
0,02
0,52
0,30

99,78

A-945

(1)

14,80
0,!2

'j3,70

1,15
0,01
0,23
1,03
3,00
5,00
0,02
0,64
0,20

99,93

6
5

nd
L2
nd
nd

?ß0
1435
240

?ß
280

23q
7t

03.2

cov
A-shap

(1)

63,60
0,65

16,90
4,L4
0,08
1,30
3,30
3,80
3,90
0,22
0,83
0,LB

98,80

1Z
65
nd

5
nd

450

93
4570
1020

a-970

(2)

64,00
0,76

l-6,10
3,55
0,09
L,L0
2,30
3,40
6,10
0,2t
0,57
0,31,

98,49'

I
5

nd
7

nd
nd

290
715
770

35
r70

4A

670
nd

270
895
190

2.6

?Á0

L-962

(1)

64,80
0,14

15,80
3,'.73

0,07
1,15
)')<
3,45
6,?Ã
0,?n
0,80
0,30

99,49

10
5

nd
L0
nd
nd

300
625
160

38
!70

63
660
,o

026

3L

82.0
nd

026

a-1019 A-1021

(1) (1)

66,90
0,7L

75,40
3,42
0,08
0,90
1,60
3,4û
5,80
0,77
0,82
0,1,8

9938

7
34

7
7
5

330

200
2960

510

45
600

72
1800 ,

?T

0,16

69,00
0,36

15,60
2,\J
0,03
0,55
1,80
3r?5
5,60
0,07
0,39
0,27

99,09

^-20 
A-1181

(-) (-)

69,50 70,50
0,47 0,4
15,30 14,60
2,48 2,16
0,05 0,05
0,63 0,45
7,J0 L,Z0
3,25 3,2I
5,50 6,1_0

0,13 0,08
0,64 0,53
0,15 0,25

99,80 99,56

9
38
11
1.4

9
380

2L0
2420

430

52
590

79
1_900

25

03s

29
410

67
850
nd

036

nd
JJ
nd
L2
nd

350

270
2060
370

36
670

60
1900

25

8
24
nd

8
nd
70

1.40

5460
740

18
400

J1
62ß
nd

036

9
25
nd

't
nd

160

210
7520
320

43
4L0

40
1800

40

0¡1

nd
t2
nd
10
nd

L70

110
1j45
230

41
550

83
1100

ud

027032 0¡1



Un
Am

Cd

sio2
Tio2
Alzoa
FeOt
M!O
Mgo
CaO
Na2O
Kzo
Pzos
Hzo
coz
Soma

Qzd
A-515b A-98s

Qzd Qzd

54,q 54,',70

1,50 1,80
74,55 15,30
8,00 8,73
0,13 0,74
6,40 3,70
5,80 6,10
2,90 3,50
3,10 3,00
0,64 0,'7'7

t,37 L,?j
0,38 0,30
99,17 9921

'72 3L

i60 180
41 45

13 13

27 l7
950 i700

110 99
2150 2350
190 960

A-696a

Qzd

57,60
0,86

15,80
6,18
0,08
4,2n
5,60
3,40
3,20
0,40
1,38
0,48

99,18

81
130
/å
\3
1i

650

95
1910
850

29
?Á0

45
r2ß0

53

05s

Ì\)
(o l\1

V
Cu
Pb
Mo
S

Rb
Ba
Sr

N'b
Zr

Y
F
C1

A475

Qzd

58,10
l-,00

16,50
6,00
0,10
3,75
5,50
3,50
2,60
0,41
L,40
0,32

99,18

2t
110

20
9

10
8L0

A-764

Qzd

60,30
L,l-0

11,60
5,50
0,07
L,75
4,80
3,90
2,50
0,31
0,93
0,35

99,11

8
'77

nd
8

nd
1t0

cd
A-738

Qzd

60,60
0,96

17,00
4,70
0,09
1,80
3,50
4,10
3,90
0,36
1,30
0,L4

98,45

10
82
ud
16
nd

700

81
60r.0
1L00

33
100

A'

1100
B1

0,41

(,
þ¡-624a

O

63,80
0,66

17,20
3,41
0,08
0,84
?.r30
4,65
4,70
0,11-

0,76
0,L5

98,66

7
42
nd
74
nd

440

140
8950

"780

24
780

48'a00
5+

0¡1

24
,an

75
IÕUU

95

Qzd
A476

Qzd

9,50
0,7'l

15,60
4,L4
0,Ll-
lr4
3,05
4,00
3,40
0,22
0,88
0,38

98,45

1
52
74

9
5

380

230
'760

530

4T
490

49
3700

23

0¡8

(1): Un = unidade (pAB = plúton Areia Branca; COV = Complexo Ouro Verde, Setor Ocidental; PJ = Piúton Jaguari,Qzd =

Am = amosrr a, Crf Có = código de fácies e/ou associações de fácies, ver Tabela VIL3; mg = Mg I Ctutg + Fet), catiônico].

35
310

67
r800

25

PJ
A,-367 

^-287

0,59 0,43

Qzd

65,00
0,83

15,10
4rQ
0,08
1,90
3,80
3,30
3,60
0,30
0,84
0,35

99,50

17
88
l-o
8

11
560

130
r52n
170

32
390

39
1400

nd

0r4

10
2420
r'2.60

29
320

54
r.300

48

(1)

66,00
0,69

L5,40
3,57
0,&
1,L0
2,50
3,2ß
5,60
0,27
0,85
0,35

99,47

12
49

9
L3

8
L20

150
2240

52:0

31
500

41.

1400
61

0,36

85
635

1280

29
620

38
L200

nd

036

^46
(1)

66,60
0,82

15,20
3,90
0,06
1,20
)45
P, 

'¿

3.25
5,50
nr(
0,41
0,16

99,80

10
58
nd
12
nd

530

160
))?o

510

49
510

130
1500

44

03s

A-18

(Ð

67,'70
0,65

15,15
2,98
0,04
1,00
)1î
3,25
5,70
0,L4
0,35
0,25

9921

11

39
T2

9
5

300

n0
1700
400

36
400

43
1600

nd

0370,53

^-720 ^-L269
(5) (1)

68,00 68,40
0,56 0,65
l-4,95 14,55
3,01 3,10
0,0'l 0,06
l-,00 0,95

4N 1,90
3,55 3,30
4,80 5,80
0,15 0,20
0,66 0,52
0,?ß 0,18
9922 99,61

11 8
40 39
12 nd
811
5nd

310 410

150 180
1190 1435
630 340

5t JO

380 390

rochas dioríticas e híbridas; ç6 = pórfiro de dìque);

conti¡ua

50 15
],;00 1600

'2ó ad

037 OJs



TABELA VII.I (cont). Teores para os elementos maiores, menores (emVo de óxido) e traços (ppm) para rochas graníticas e dioríticas de
Morungabal

Uu
A.m

cd (4) (4)

sio? 68,50 68,70
Tio2 0,60 0,52
AzO: 14,45 74,60
FeOt 3,42 3,06
MrO 0,05 0,08
MgO 0,90 0,85
CaO 2,45 2,?Ã
Na2O 3,44 3,65
KzO 4,40 4,n
PjOs 0,16 0,L'/
HzO 1,00 0,7L
coz 0,?Å 0,60
Soma 99,61 99,44

PJ
A-790px A-1M3 A-811

(4)

69,00
0,43

L4,70
2,6'7
0,06
1,00
2,30
3,70
4,40
0,L4
0,46
0,50

9936
N
8Ni

V
Cu
Pb
Mo
S

Rb
Ba
Sr

Nb
Zr

Y
F
C1

mg

A-529 A-1116 A-781a L-206 A-777 A-1078 A-722 Ã'97a

(z) (i)

69,00 69,00
0,53 0,61

L4,25 14,50
3,10 2,96
0,06 o,o'7
0,90 0,85
2,2ß 1,80
3,30 3,15
5,10 5,90
0,1-6 0,15
0,94 0,63
0,35 0,1-6

99,89 99,78

5
47
10
11
'l

120

(4)

69,30
0,52

14,30
2,74
0,05
0.85
2,15
3,50
4,60
0,L4
0,92
0,35

99,42

10
37
nd
11
nd

190

(1)

69,30
0,52

l_4,50
2,89
0,02
0,85
') )<
3,35
4,70
0,14
0,60
0,18

99,30

150 t70
1610 1i45
610 600

6
29
l_8

7
11

120

L70
1435

62'0

5L
330

5t
1500

nd

0,40

(4)

69,50
0,51

1,4,35

2,68
0,04
0,95
2,05
3,30
4,80
0,D
0,83
0,38

99,51

r3L2988
4234363334
9nd13ndt6

L6 t2 11 L7 12

5ndndudT
310 320 90 nd 350

%n
370 3ó0

(2)

70,00
0,54

L4,00
2,89
0,05
0,85
2,00
3,10
5,L0
0,L6
0,73
0,38

99,80

41 52
1500 1400
22 nd

(2) (1)

'10,q 70,50
0,45 0,43

13,80 14,70
2,40 2,!6
0,05 0,03
0,90 0,45
L,70 1,30
3,20 3.1-5

5,70 6,20
0,11 0,08
0,66 0,n
0,35 0,24

99,73 99,51

220 200
1165 L970
370 380

032

A-563a A-905

(2) (3)

7l_,00 '17,20

0,34 0,20
L4,25 15,10
L,92 1"39

0,05 0,04
0,55 0,40
l_,60 L,20
3,25 3,25
5,60 6,20
0,1-0 0,05
0,54 0,60
0,29 0,1-8

99,48 99,81.

0,33

36
370

5L
7700

nd

0,34

L70
1520
630

46 33
44 350

63 68
1400 1200
nd nd

034 0,36

160
L435
530

A-777 A-1069 A-I275 A-1081a A-591

12
38
nd
L2
nd

?Á0

180
1255
330

a)
290

42
1300

nd

0,35

(3) (3) (pó.Ð

1L,40 '7r,50 72,00
0,36 0,36 0,33

1,4,15 14,10 13,95
2,24 2,L5 1,98
0,02 0,05 0,06
0,65 0,60 0,55
1,60 7,75 1,60
3,00 3,60 3,45
5,50 4,40 4,50
0,10 0,10 - 0,09
0,70 0,67 0,60
0,36 o,1B 0,23

100,07 99,46 99¡8

?ß0
r970
560

30 32
n0w
3r- 39

u;00 1400
nd nd

034 039

97ndn5zz
L1 nd nd
10 L1 11

Sndnd
250 L30 190

230 t70
L255 1i45
34A 2L0

(2) (1)

72,2.0 '72,40

0,39 0,u
14,00 14,00
) )\ 1.97

0,02 0,05
n ss 0.55

1,50 1,60

3,00 3,40

5,20 4,80

0,11 0,08

0,46 0,43

0,15 0,30

99,81 99,92

1L
5

L7
L6

7
60

330
895
?40

'2.6

L70

30
850
nd

034

32
290

49
L100

aÁâ

2ß0
15?t

4L0

41 4L
450 ?Á0

39 30
12ß0 12;00
nd 23

0?7 034

9nd
)') )n
28 nd
107
nd nd
80 60

0,40

2'00 180
L520 1165
400 570

B8
16 22
nd nd
LT 15
nd nd
50 nd

190 '?Á0

985 1255
410 310

'2Á 46
260 320

48 64
1200 1200
nd nd

033 031

29
310

40
590

25

03,4

n
330

29
1500

nd

7
1l
9

74
8

740

0¡3

180
1165

570

n
330

29
1100

nd

0¡3



Uu
AÐ

Cd

PJ
A-928b Ã-925a A-1038 

^-748 
A-1159 A-986 A-519c A-1040 A=S00b A-919 A-ptox 

^-1251 
A-599a 

^-923 
A-693 A{68 A-981a A-710bc

sio2 72,50 72,50 72,70 72,70 7480 73'00 73'00
Tio; 0,33 0,30 0,33 0,32 0,8 0,29 0,45
AlrÕ. 13,90 13,60 1i,55 13,55 1i,10 13,50 72,80

Fe-Ot- l,'18 L,'79 4ß 2,æ 1,93 1,85 2,55

MnO 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,05 0,03

MgO 0,50 0,47 0,43 0,45 0,43 0,40 0,80
cto L40 L,45 1,30 1,30 !,N L,20 1,55

Na,O 3,30 3AÐ 3,15 3,10 3,20 3,05 3,10
K"Ó 5,00 4,80 5,ffi 5,N 5,20 5,50 4,45

Pþ. 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,12 0,72

H""O" 0,-/6 0,59 0,& 0,56 0,71 0,55 0,62

cÓ, 0,13 0,16 0,16 0,19 0,15 0,15 0,2ß

Soúa 99,79 99?3 99,56 99,60 99,73 99,67 99,73

(3) (3) (3)

Ni98
v1119

NCundnd5pb19 15

Mo nd nd
Sndnd
Rb 2N ?ffi
Ba 735 895
Sr 180 240

Nb 36 26
Zr 300 Zffi

Y4139
F 840 þn0
Cl 35 nd

mg 034 0'33

(3) (3) (7) (3)

8
16
nd
z0
nd

t20

250
985
240

35
310

46
1400

nd

0?7

(3)

73,!0
0,%

L3,80
7,73
0,04
0,40
1,?-0

3,10
5,30
0,07
0,43
0,15

99,58

11"

L7
nd
12
nd
50

?Á0
895
?i0

(3)

7t0
72 L4
nd nd
16n
nd nd
60 60

2ß0 290
170 1075
190 250

73,20 13,30 73,50 73,60 73,80 74,00 74,20 '74,40 74,50 14,70
0,30 0,23 0,30 0,18 0,25 0,21 0,1'/ 0,19 0,14 0,23

13,55 \3,70 ]-.3,40 13,80 13,30 13,40 13,65 1j,35 13,10 L2,50
L,82 l-,89 L,79 1,35 1,53 r,6'7 r,7'/ 1,08 1,11 L,59
0,02 0,03 0,04 0,05 0,03 0,02 o,M 0,03 0,04 0,03
0,45 0,4 0,45 0,30 0,35 0,45 0,33 0,20 0,2n 03'l
1,35 1,10 l_,30 1,00 1,10 1,15 1,30 1,1-0 0,86 L,20
3,00 3,ffi 3,00 3,30 3,1"0 3,10 3,30 3,10 3,?Ã 2,80
5,35 5,40 5,10 5,40 5,',N 4,90 4,55 5,00 5,90 5,20
0,09 0,09 0,0'/ 0,05 0,07 0,08 0,07 0,02 0,05 0,08
0,60 0,60 0,75 0,43 0,54 0,64 0,69 0,96 0,53 0,58
0,15 0,15 0,2'J. 0,35 0,11 0,r4 0,14 0,14 0,2n 0,14

99,89 9988 99,9L 99,83 99,50 99,84 99,61 99,77 99,82 99"50

(3)

(1): Un = unidade(PJ = PlúronJaguari); Am = amostra; Cd = códigodefáciese/ouassociaçõesdefácies,verTabeiaVII3; mg =Mg/Qúg + Fet),catiônicoj,

(3)

99
23 L0
L8 nd
919
5nd

?t0 50

72n 250
710 990n0 n0

43 30
360 240

57 45
1800 950

?ß nd

036 02e

29 33 Zt
300 n0 250

n 3'7 54
990 1L00 1300
3t nd nd

(3) (6)

027 028 0,28

99
512

nd nd
14 22
nd nd
nd nd

?ß0 300
780 695
2t0 220

31 47
280 2n

ß53
950 1100
nd nd

(3) (7)

7
15
L2
L4
nd
70

22;0
860
230

24
290

49
790
nd

(7)

9
5

nd
T6
nd
nd

290
600
160

25
220

29
ffi
nd

(1)

611
55

nd nd
15 19
nd7
nd nd

2q 270
405 800
110 190

2L 28
190 240

35 44
540 1300
nd nd

(6)

0¡1 029 0,31 0¡0 029 0,33 032

8
5

nd
74
nd
nd

310
790
370

32
190

47
850
nd

9
5
6

L2
8

nd

300
895
330

42
220

29
840
nd

02s

6
5

T4
27
nd

100

'K0
385
110

35
160

2ß
1100

nd

024

11
15
nd
11
nd
nd

210
1015
250

'26

290

r70
890
nd

0,29

continua



TABEIA VII.I (cont). Teores para os elementos maiores, menores (emVo de óxido) e traços (ppm) para mchas graníticas e

dioríticas de Morungabal

Un
Am

Cd

SiOz
TiOz
r'Jzos
FeOt
MnO
Meo
CaO
Na2O
Kzo
Pzos
Hzo
Coz
Soma

A-343 A-20art A-12d 
^-239 

A-168 Ag-2 A-208b A9-6 A-90 A-170a A-2L53 A-88

Qzd Qzd Qzd (1) (z) (1) (z) (3) (1) (1) (2) (2)

55,10 55,40 59,80 70,21 70,60 70,70 70,80 71,,t0 77,30 7t,70 7r,-/0 12,50

L,40 1,60 1,30 0,38 0,4L 0,40 0,33 0,35 0,31 0,30 0,33 0,2'7

L6,40 16,10 16,05 t4,60 L4,70 L4,q L4,90 14,35 t4,55 14,45 14,50 14,00

7,65 7,68 6,08 2,11 ?.39 2,09 2,05 2,2ß 2,00 1,69 2,45 l-,84

0,72 0,13 0,10 0,04 0,05 0,04 0,06 0,05 0,04 0,06 0,04 0,M
3,40 3,70 2,60 0,85 0,73 0,75 0,55 0,70 0,70 0,55 0,60 0,55

5,40 5,50 4,r0 1,95 1,50 1,80 l-,50 'J.,65 7,70 1,60 1,40 1,30

3,50 3,30 3,40 3,30 3,25 3,35 3,40 3,m 3,55 3,50 3,2n 3,10

3,40 3,55 3,60 4,35 5,1-0 4,80 5,?Â 5,15 4,50 4,70 5,30 5,30

0,80 0,80 0,59 0,1-0 0,09 0,08 0,09 0,10 0,09 0,08 0,11 0,08
I,D L,?-6 1,06 0,57 0,63 0,66 0,50 0,47 0,47 0,54 0,64 9,4?0;16 0,15 0,18 0,36 0,15 0,29 0,15 0,36 0,?Ã 0,1"8 0,1-6 0,15

98,46 99,17 98,86 98,86 99,60 99¡8 99,52 99,58 9¡5 99,35 100,43 99,55

l\)
@
l\) Ni

V
Cu
Pb
Mo
S

Rb
Ba
Sr

Nb
Zr

Y
F
CI

mg

L4 2ß 19
770 770 A0
nd nd nd
14%17
nd nd nd
980 1100 830

65 110 740 100 2/10 88 2?ß 190 74 180 250 280

5015 4050 2870 304{= Z0& 2690 2060 2150 3300 2060 1970 1435

L230 7070 780 670 390 570 410 44 600 500 400 310

29364622452240?Án31n47
280 360 400 300 400 250 310 290 210 220 4L0 270

Tndnd
27 24 23
7nd5
8r29
5nd5

L20 150 120

?ß 44 40
1300 2100 2500
86 49 57

0,46 0,43

78nd
L7 23 22
nd nd nd
L2728
nd nd nd
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Un
AE

Cd

SiOz
TiOz
AlzO¡
FeOt
MnO
Mgo
CaO
NazO
Kzo
PzOs
Hzo
Coz
Soma

PM
A-176 l¡-213a A-230

(2) (3) (4)

72,50 73,50 74,00 14,20 74,40 74,50 74,70 75,60 75,80 '76,21 76,50 76,80

0,30 0,22 0,2Ð 0,15 0,10 0,17 0,19 0,13 0,10 0,06 0,10 0,02
13,30 13,70 13,50 13,60 ß,Q 13,00 l-3,50 13,30 12,95 t2,90 12,70 12,10

2,05 l-,30 1,27 1,05 0,87 r,42 1,77 0,78 1,08 0,50 0,63 0,49

0,05 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,07 0,05 0,04 0,05 0,04

0i,5i 0,43 0,ß 0,n 0,?3 0,35 0,?5 0,23 0,15 0,10 0,10 0,01

f30 7,zs !,?s 1,1-0 0,98 1,10 1,00 0,75 010 0,55 0,45 0,45

3:,75 3,40 3,35 3,40 3,40 3,35 3,40 3,60 3,60 4,00 3,70 4,25

5;ú 5,10 5,00 5,20 5,25 4,75 4,90 4,80 4,80 4,55 5,00 4,35

0,10 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 0,05 9,02 9,02 0,02 0,02 0,02

0',46 0,23 O,S¿ 0,39 0,79 0,52 0,52 0,31 0,31 0,32 0,81 0,85

035 o,:o 0,38 0,15 0,34 0,60 0,19 0,14 0,?-6 0,33 0,15 q'$
99;81 gg,6t 99,99 99,si 99,86 99,85 99,97 99,79 99,87 99,s7 100,21 100,40

N
@
OJ

Ni
V
Cu
Pb
Mo
S

Rb
Ba
Sr

Nb
Zr

Y
F
CI

L-22 A-311a A-320a 
^-79 ^-24 

A.3'29 
^-64 ^-226 

A-304c

(3)

108
t75
nd nd
]210
nd nd
nd 50

'260 L40
161_0 L970
34 420

34 33
310 230

42 29
1500 6u
nd nd

(4) (6)

98897
1i5555
24ndndndnd
t2 11 t7 11 11
nd nd ud ud nd
100 12Ã 290 nd nd

150 170 160 300 310
1970 1880 1700 985 895
430 380 380 n0 250

(s)

(1): Un = unidade (pM = plúton Meridional; Qzd = rochas dioríticas e híbridas); Am = amostra; Cd = códþo de fácies e/ou associações de fácies, ver Tabela

VII.3;mg = Mg /Qr'fg + Fet), catiônicol.
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TABEI,¡ VII.I (cont). Teores para os elementos maiores, menores (emVo de óxido) e traços (ppm) para rochas graníticas e

dioríticas de Morungabal

Un
Am

Cd

SiOz
TiOz
AbOr
Fe-Ot"
MnO
Mgo
CaO
NazO
Kzo
PzOs
Hzo
Coz
Soma

PO LM
L-L29 AC-16 A-159 Ã-t7a A-93b A-49a 

^-26 ^-127
(1)

68,60
0,45

15,60
2,39
0,07
0,95
2,20
3,50
4,4
0,L1
0,68
0,2I

99,16

N
@À

(1)

70,50
0,39

14,80
2,L5
0,@
0,75
2,00
3,30
4,75
0,09
0,54
0,18

99,49

Ni
V
Pb
S

Rb
Ba
Sr

Nb
Zr

Y
F
CI

mg

(2)

16,00
0,I4

L2,80
0,84
0,05
0,23
0,85
3,40
4,85
0,02
0,47
0,16

99,81

5
32

7
110

110
3t35

690

22
270

5
1000

?Á

0,42

(3)

16,50
0,L2

72,60
0,91
0,10
0,?'0
0,71
3,70
4,50
0,02
0,33
0,15

99,93

9
n

6
220

160
3310

650

(3)

71,00
0,13

L2,30
0,74
0,04
0,L0
0,55
3,45
4,90
0,02
0,Q
0,L8

99,83

7
5
5

nd

100
55s
MN

/-)
74

5
44
nd

033

35
300

64
1300

nd

(3)

77,60
0,01

L2,20
0,'15
0,02
0,07
0,50
3,80
4,60
0,02
0,31
0,19

100,14

6
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nd
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500
r_60
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180

JJ
590
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030
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71,80
0,7

13,80
) 1'7
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0,L1
0,58
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9953

5
5
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L30
2ß0

67

(-)
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1,53
0,02
0,23
1,05
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^0;51
0,30

99p4

9
5
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ud

6
23
13

120

210
1520
270

47
360

49
ún0

68

0,19 0,16
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Un
Am

Cd

sio2
TiO2
¡úQz
FeO'
MnO
Mgo
CaO
Na2O
Kzo
Pzos
}Jzo
coz
Soma

(LMh)
Ag-13b

Qzd

55,60
1,60

15,60
7,5L
0,I2
3,60
5,35
3,25
3,90
0,80
1,15
0,15

98,69

N
@
ûr

a-210

LMh

67,00
0,7L

l_5,10
3,65
0,06
1,05

130
3,20
5,00
0,28
0,83
0,13

993L

Ni
V
Pb
S

Rb
Ba
Sr

Nb
ZÌ

Y
F
CI

mg

A-L4a

LMh

70,00
0,47

L4,N
2,66
0,06
0,70
1,70
3,30
5,?'0
0,17
0,71"
0,16

99,43

30
160
1i

1r.00

130
3750
1040

q
380

38
æ00

5t

0,46

^-76
(2)

73,90
0,L0

73.,40
1,19
0,04
0,17
0,85
3,30
5,00
0,02
L,ß
0,30

99,58

6
54
35

ZN

150
n80

6?ß

50
480

35
1700

29

0¡4

^-L79
(LMh)

74,00
0,13

13,60
0,66
0,M
0,L5
0,87
3,L0
5,30
0,02
0,42
0,18

9853

(1):Un = unidade(pO = plútonOríental; LM/LMh = OcorrênciasMeridíonais,hpararochashíbridasi Qzd = rochadiorítica); e- = amostra; Cd = códigode

fácies e/ou associações de fácies, ver Tabela VII3; mg = Mg / (Mg + Fet)' catiônico]'
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TABEL\ VIIJ, Teores (ppm) e relações entre ItfRs para as mchas granfticâs e dioríticas de Morungaba I

Un PM
Am AJ43 A-239 A'170a 

^-zzcr Qzd (1) (1) (3)

La 50,49 65,29 58,55 39,09

Ce 116,60 1U,00 12250 73'Bz

Nd sB¡4 43,83 51,00 25,80

Sm 9,Q 5,90 9,08 4,06

Eu 2,00 1,20 1,30 0,57

cd 5,54 3,13 5,97 2,54

Dy 3,49 1,12 5,82 1,85

Ho 0,72 037 1,10 0'41

Er 1,83 1,11 2,65 1'30

Yb 138 0,89 1,96 t,Ð
Lu 0,2.Ð 0,14 0,ß 0,19

Soma 249,99 247,58 260,'t6 150'85

, A-176 A-79 A-24

(2) (Ð (6)

75,y2 36,05 27,'15

ru,60 75,64 ,62,U

64,1t 3236 25,72

10,50 5,99 4,L2

I,13 0,56 0¡9
6,53 4,34 2,63

5,55 3,85 1,95

0,95 0,83 0,43

2,90 2,s6 r32
2,63 227 139
034 o¡o o,?2

335,16 L64,75 n8J6

PJ

A-515br A{96a1 A-281 
^-7269Qzd Qzd (1X1)

74,69 48,20 109,00 99,93

150,10 105,40 209,40 210,00

75,93 48,13 76,48 83,27

13,03 7,79 17,76 13,13

2,81 I,47 2,05 1,90

8,70 5,19 7,50 8,07

7,49 3,52 6,23 7,18
130 0,75 L,B 1,53

3,16 2,'2ß 3,20 4,55

3,05 r,69 2,U 4,15

038 02s 036 0,s6

341,,4 224,65 430,05 43427

230

16,51

0,76

2,46

2,48

19,23

0,7L

2,08

25,88 1.6,2i

0,63 0,56

2,t9 L,73

(l-alSm)o
338

(GdlYb)n
3,U

(IålYb)n
u,67 49,46

(EuÆu*)n
0,84 0,81

(DylYb)n

\53 1,93

20,14 27,60 79,46 10,7r L3,46

036

4,79

I,57

5,83

2,L3

3,893,614243,796,064,066,96

1,531,682,462,U

1,40L,52

1,s4

034

1,70

4,55

2,00

A-304c

(7)

7,02

u,v2
15,80

5,21

0,19

5,11

6,89

1,47

4,41

5,58

0,72

77 32

0,85

0,74

0,85

0,10

123

0390,520,51

2,tr2,97

UN PJ LM PAI} COV

Am A-722 PtoX A-923 A476 A-811 A{68 A-9814 
^-76 

A-WJ Shap A-962 A-1019 A-1181

cr (2) (3) (3) (7) (4) (t) (7) (2) (Ð (Ð (Ð (1) G)

L,a 76,90 70,97 83¡3
Ce 16030 144,00 159,90

Nd 64,76 51,55 58,17

Sm 9,96 7,19 9,11

Eu 1,04 0,72 0,95

Gd 6,83. 4,16 6,03

Dy 5,56 2,40 4,13

Ho 130 0,65 0,98

Er 3,42 1,96 2,'n
Yb 2,82 1,56 2,56

Lu 036 0,28 0¡6
Soma 333,25 285,44 328ß9

89,07 50,41 47,7L 28,58 39,45 55¡8 62,0t 1.35,40 154,80 128,50

18e80 110,50 96,05 77,54 91,11 107,10 L2¿50 282,80 294,90 234j0
70,60 47,99 38,13 nfl 39,08 41,07 52"08 114,00 lr\70 1M,20

9,88 7,69 5,40 3,% 7 35 6,52 7,46 16,87 16,96 1533
1,19 o,fl 0,73 0,41 0,35 0,52 1,58 2,n 2,68 2,L9

6,21 4,95 3?ß 3,67 5,17 438 535 10,65 10,57 7t,21

4,15 3,6 1,89 1,95 4,76 2,72 432 8,04 7,28 836
0,91 0,7 0,42 0,40 0,85 0,55 1,09 1,65 1,41 1,68

2,U 2,29 1,35 7,20 236 1,53 3,47 4,64 3,82 4,52

233 7,72 1,19 1¡0 2,t5 1,19 3,74 3,96 3,14 3,31

037 024 0,18 0,57 033 0,18 0,47 0,49 0,41 0,45

370¡5 231,19 L96¡3 Í15,81 t9236 221,14 263,47 58017 608,67 5L4,05

5,67 4,t2 5,56 4,59 3J8 534 523 5,05 5,74 5,n

2,15 232 2,22 23ß t,94 2,97 137 2,r7 2,72 2,73

(LalSm)¡
4,% 6,21

(GdlYb)n
1,95 2,15

(LalYb)¡

5,75

1,90

18¡8 30,67 21,95 . ú,7 L9J6 27,03 't4,82 1237 31¡8 13¡1 23,05 332A 26,t7
(Eu/Eu+)¡

0,39 0,40 0¡9 0,47 0,48 0,52 0¡3 0,11 0,29 0,79 0,53 0,57 0,54
(DylYb)n

t,97 1,54 1,85 1,78 2,13 1,59 1,50 1,93 229 138 2,03 232 2,53

(1): Un = unida<le (PM = Plúton Mcridional; PJ = Plúton Jaguari; LM = Ocorrências Mcridionais; PAB = Plúton Arcia Branca; COV = Complc'
OuroVcrdc); Am = amostra(Ct = númcrosqucindicamasassociaçöcsdefácics,wrTabclaVll3;Qzd = rochasdioríticas).Vertcxto.
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A variabilidade dos (leuco) monzogranitos cirzentos peraluminosos é muito

restrita: no Plúton Areia Branca, situa-se no intervalo entre 72,5 e 75,07o e nas Ocorrências

Meridionais entre 73,5 e 75,57o. As rochas híbridas associadas aos leucomonzogranitos

meridionais são relativamente ricas em SiO2, com valores entre 69 e7l'Vo.

No Plúton Oriental destaca-se uma Incuna composicional (entre 7I e 75 de

ToSiOz), que separa os biotita quartzo monzonitos marginais dos (biotita) monzogranitos róseos.

Apenas uma amostra de rocha de dique, o monzogranito pórfiro A-26, se situa neste intervalo.

Situação similar é verificada para o Plúton Meridional, observando-se escassez de amostras ou

mesmo a presença de outra lacurn entreT2-74Vo, etJe limita as variedades mais máficas marginais

dos demais monzo- e sienogranitos róseos; algumas inflexões para alguns óxidos neste intervalo

sugerem que não se trata apenas de uma questão de amostragem. Casos similares podem ser

visualisados para as demais unidades (Figuras VIL1.a,b,c). De uma forma geral, estas variaçöes se

correlacionam com variações faciológicas e de quimismo mineral mais ou menos marcadas

(Capítulo W).

Os teores dos álcalis (K2O e Na2O) sáo relativamente altos e ressaltam um caráter

potássico de intensidade variável nas diferentes unidades, paralelizado por valores de Na2O

médios a altos. Os teores mais elevados para K2O (5,0-6,5) são observados no Complexo Ouro

Verde e nas variedades marginais maß máficas do Plúton Jaguari; valores entre 4,0 e 6,0

caracter'uam as demais variedades deste último e também unidades meridionais e as fácies

cinzentas peraluminosas. As rochas dioríticas são igualmente potássicas, com teores maiores que

3,0; apenas as variedades com texturas cumuláticas mais marcadas têm valores abaixos deste

limite. Os teores de NazO são relativamente homogêneos e se situam entre 3,0 e 4,5 para todas as

variedades.

Assim, as razões KzO/NazO são superiores a unidade e marcadas por extremos

próximos a 1,7 (rochas mais máficas) e a 1,0 (variedades mais félsicas). São inferiores, mas

próximos a unidade, apenas em parte das rochas dioríticas. Destacam-se a rápida diminuiçao

nesta razão nas fácies mais diferenciadas de cada unidade e os teores mais elevados de Na2O das

amostras do dique Jaguari e das fácies associadas.

Alguns aspectos relacionados aos outros elementos maiores e menores (Figuras

VII.la,b,c) são ressaltados a seguir:

-) os granitóides apresentam teores moderados de MgO, como já evidenciado pelas

composições das biotitas; os teores mais baixos são encontrados nas fácies cinzentas do Plúton

Areia Branca e das Ocorrências Meridionais e parte do Complexo Ouro Verde. Os índices mg

(ver Tabela Vtr.1) se situam entre 25-36 (Complexo Ouro Verde),24-40 (Plúton Jaguari), 15-43

(plútons Meridional e Oriental). As rochas dioríticas mais máficas apresentam mg entre 44 e 60;

o maior valor é o da amostra A-515b, um microdiorito de dique. Os tipos cirøentos peraluminosos

apresentam mg entre 1.5 e 32; as rochas híbridas a eles associadas nas Ocorrências Meridionais,

valores intermediários.



. As relaçóes entre FeOt e MgO (expressas pela razão FeOt/(FeOt+MgO) em peso

de óxidos) em funçáo de SiO¿ sáo ilustradas na Figura VIl,.2, que ressaltada o aumento suave

desta razáo para o conjunto amostral como um todo, mas mais abrupto para cada unidade ou

para as principais assocíações de fóciei de cada uma delas, como indicado pelas setas. O caráter

contrastado do magmatismo Morungaba, com rochas básico-intermediárias por um lado e

intermediário-ácidas por outro, é destacado no diagrama AFM (Figura Vtr.3).

-) os plútons meridionais apresentam trajetórias mais lineares para AlzOe e FeOt; por

outro lado, CaO, TiOz e PzOs são os óxidos que mais destacam uma inflexão próxima a SiO2 =

72,57o do Plúton Meridional Nesta unidade, contrastam as fácies manchadas, com valores mais

elevados em AlzO¡ e FeOt e menores de CaO e MgO. Os leucomonzogranitos cinzentos

peraluminosos apresentam teores comparativamente menores para a maioria dos óxidos, exceto

AlzO: e K2O;

-) no Plúton Jaguari, as tendências lineares não são claras. O conjunto dos diagramas

define inflexões mais destacadas para valores de SiOz próximos a 697o eT"l.Vo,limite aproximado

entre os tipos porfiróides marginais e os granitóides porfiróides centrais e porfiríticos do anel

principal; inflexões menores podem também ser inferidas, por exemplo, próximo a747o;

-) as fácies do Plúton Areia Branca são semelhantes aos leucomonzogranitos meridionais;

as maiores diferenças estão nos teores pouco mais elevados em CaO e AlzOs e menores em Na2O

e na variabiilidade maior para os outros óxidos;

-) os padrões observados nestes diagramas sugerem tendências evolutivas próprias para

cada uma das unidades. Em maior detalhe, os princþais grupos diferenciados faciologicamente,

em especial nos plútons Meridional e Jaguari, apresentam também caminhos próprios;

Parâmetros e mineralo gin normativ a

Grande parte das fácies granitóides ê caracternada por Índices de Saturação em

Alumina, ISA, próximos a unidade (Figura VII.4a,b,c). Apresentam coríndon normativo (biotita

+ muscovita na mesonorma). As rochas dioríticas e, em parte, as rochas híbridas associadas, têm

valores ISA entre 0,75 e L,00; elas apresentam, portanto, diopsídio + hedenbergita na nonna

CIPW e biotita + hornblenda + titanita na mesonorrna. As fácies cinzentas do PlÍ¡ton Areia

Branca e as das Ocorrências Meridionais, por sua vez, são sempre peraluminosas, com 1,05 < ISA

< 1,15.

Assim, a grande maioria das rochas graníticas apresenta um quimismo limítrofe

em termos da saturação em alumina (0,9 < ISA < 1,1) e podem ser designadas maryirnlmente

peralumino,scs (e.g., Anderson, 1983). Os (leuco) monzogranitos cinzentos do Plúton Areia Branca

e das Ocorrências Meridionais incluem apenas termos peraluminosos (ISA > 1,05)



Tabela VII3. Símbolos e códigos numéricos

(utilizados nos diagramas de varia$o)1.

Unidade

Ptúton Areia B¡anca (PAB)

Complexo Ouro Verde(COÐ

Plúton Jaguari (PJ)

Fácies porfi róides marginais

Fácies porfiríticas

(Anel principal)

Fácies porfuóides (núcleo)

Fácies porfiríticas

(Dique Jaguari e associadas)

Fácies róseas grossas e

porfiríticas ocidentais

Plúton Meridional (PM)

Fácie.s marginais

Fácies manchadas

Fácies róseas grossas

a muito grossas

Fácies róseas médias

Plúton Oriental (PO)

Fácies marginais

Fácies róseas

Monzogranito pórfiro

Ocorr€ncias Meridionais (LMh)

l¿ucomonz-ogranitos

para associaçóes de fácies dos granitóides de Morungaba

Slmbolo

Ouadrados vazios

Triângulos cheios invertidos

Triângulos cheios

normais

Círculos vazados

Círcr¡los cheios

Cruzes, xises, qua-

drados vazios

Triângulos vazjos invertidos

Triângulos cheios invertidos

Triângulos vazios invertidos

Círculos vazados

Círculos cheios

Código

3

2

Quadrados cheios

Xises

Asterisco

r12

4,5

6,7

L

)

314

5,6,7

1

\3
1

Quad¡ados vazados e seml
preenchidos

L,2,3

(1): Códigos numéricos identificam e se correspondem com as associações de fácies referidas no Capítuto,V (fabelas V.1,

V3, V.6 eY.7) e as análises químicas minerais apresentadas no Capítulo VI (labelas VI.l a VI.8)
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As tendências gerais das unidades e/ou das associações de fácies principais das

unidades meridionais (plútons Meridonal e Oriental), mostram uma leve diminuição do

parâmetro ISA com a diferenciação. Uma vez que u g¡i5lalização de feldspatos com composição

estequiométrica náo altera as relaçõed moleculares entre Al, Ca, Na e K nos magmas, esta

trajetória indica algum predomínio do efeito da cristalização de biotita - a principal fase capaz de

empobrecer o magma residual em Al relativamente a Ca, Na e K - sobre ¿ ç¡ls¡alização de fases

acessórias como titanita, allanita e apatita, minerais com ISA próximo ou igual a zelo. Estes

resultados são coerentes com os dados modais apresentados.

Trajetórias parcialmente contrárias são observadas para o conjunto de amostras

do Complexo Ouro Verde e do Plúton Jaguari. Resultam do predomínio relativo de anfibólio,

titanita e allanita, estes últimos acessórios em quantidades significativas, nos termos mais máficos

(granitóides porfiróides marginais no caso do Plúton Jaguari). Alguns termos mais diferenciados

voltam a mostrar alguma diminuição do ISA, como resposta a diminuição nos teores modais de

biotita nas rochas mais félsicas. Um marcado efeito sobre este parâmetro, causado pelo acúmulo

de titanita e/ou allanita, pode ser observado em duas amostras (quartzo

monzonitos fmoruogranitos) do Complexo Ouro Verde (Figura VII.4a).

Os granítóidzs de Àr[orungaba no tetraedroAn-Ab-Or-Qz

O quartzo e os feldspatos mesonormativos calculados em peso para as rochas

graníticas das diversas unidades estão representados em diagramas ternários Qz-Ab-Or e An-Ab'

Or nas Figuras VII.Sa e VII.5b, respectivamente.

Nos diagramas Qz-Ab-Or são também colocados valores de referência para fusões

mínimas a diversas pressões e atividades de HzO (Tuttle & Bowen, 1958; Luth, 1969, in Ebadi &

Johannes, 1991; Ebadi & Johannes, L99L).

De acordo com trabalhos experimentais mais recentes que incluem o grau de

influência do teor de An nas temperaturas de fusão mÍnima no sistema Qz-An-Or-AÞH2O (e.g.,

Johannes, 1985), o ternário simples Qz-Ab-Or representaria adequadamente a maioria das

composições graníticas. De fato, Ebadi & Johannes (1991) mostram que, em sistemas com X6rr

inferior a 0,4, as temperaturas de mínimo são pouco dependentes do teor de anortita do

plagioclásio (por exemplo, um acréscimo de apenas 10"C quando se passa de Xal próximo a 0,0

para X6,r= 0,4). Estes dados estáo em contraposição com as sugestões pioneiras de Winkler e seus
'colaboradores 

(e.g., Winkler et al., 1,975), que teriam superestimado os efeitos do componente

anortítico nas fusões mínimas em sistemas graníticos, provavelmente por problemas de ordem

cinética em suas experiências de fusão (e.g., Johannes, 1985).
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De especial interesse são as variações composicionais do mínimo obtidas por

Ebadi & Johannes (1991) para condições de saturação em voláteis, mas com insaturação em HzO,

compensada pela adição de COz (oøzo * acoz = 1), supostamente inerte no sistema estudado.

Estas variações mostram acréscimos piogressivos das razões Or/(Or + Ab) em fusões mínimas

cadavez mais insaturadas em água (ver migração dos pontos eutéticos na Figura WI.5.a).

Estes dados experimentais vem aclarar também um antigo paradoxo: com certa

freqüência os dados texturais (e.g., Mach, 1985) sugeriam a cristalização mais precoce do

plagioclásio em relação ao feldspato alcalino em granitóides potássicos, mas os dados normativos

plotados em diagramas de fase (em geral obtidos para condições de saturação em água)

indicavam uma situa$o contrária.

Os resultados de quimismo mineral (em especial dos feldspatos e das biotitas, ver

Capítulo VI) apontam para esquemas de cristalização não tamponados para H2O para o plútons

Jaguari e, particularmente, para o Meridional. Portanto, as composições esperadas para os

líquidos representativos dos magmas originais devem ter migradn no tempo e, como mostrado

naquele capítulo, se aproximado de condições mais próximas à saturação em água com o avançâr

da cristalizaçáo.

É ¿fi"it avaliar estas composições para os magmas originais em Morungaba. Além

da questão da influência de componentes cumulátícos nos dados, as composiçöes obtidas e as

trajetórias dos sólidos neste diagrama são dependentes das particularidades da cristalização (e.9.,

Carmichael et aL, 197 4; Langmuir, 1989)

Os dados normativos dos plútons meridionais, a rigor mais representativos de

composições magmáticas, estão próximos aos esperados para as composições de mínimo sob

pressões totais inferiores a 2 kbar e leve insatura$o em HzO. Pressóes totais mais elevadas e

maior grau de insaturação em HzO são sugeridas pela distribuição dos pontos do Plúton Jaguari.

Caso extremo é o indicado pelas amostras do Complexo Ouro Verde, situadas próximas a uma

linha cotéticavirntal entre feldspatos potássico e sódicos para condições deaH2o próximas a 0,3,

sugerindo o predomínio de outras espécies voláteis (CO2 ?, F ?) no magma original, cujas

implicações não podem ser discutidas mm estes poucos dados.

Os leucomonzogranitos cinzentos do Plúton Areia Branca e das Ocorrências

Meridionais, por sua vez, ficam próximos ao mínimo saturado a baixas pressões totais. São os

exemplos mais típicos de composições de mínimo.

As análises refletem - exceção feita às amostras do Complexo Ouro Verde e das

variedades marginais mais máficas e potássicas do Plúton Jaguari - principalmente as condições de

cristalimção. Neste diagrama ou no diagrama granodiorítico (An-Ab-Or-Qz), as composições

esperadas para os magmas originados na base da crosta continental þressões totais superiores a

9-10 kbar) necessaríamente deveriam ser muito mais pobres em Qz. S¿ as áreas-fonte para o

magmatimo granítico e os processos de fusão puderem ser descritos no sistema granodiorítico

(2.e., fontes com quartzo e dois feldspatos), então quantidades substanciais de componentes
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monzodioríticos, monzoníticos ou monzosieníticos, devem ter sido subtraídos dos magmas

parentais originais. Na fusão ou na cristalização magmática, as quantidades relativas entre

albita/plagioclásio e felspato potássico e a composi@,o mineralógica dos componentes extraídos

dependem fortemente das atividades däs espécies voláteis.

A distribuição das análises do Complexo Ouro Verde (Figura VII.5a) pode ser

indicativa de dependências deste tipo e sugere que as amostras analisadas representem, antes que

grandes variações nas pressões de cristalização, características herdadas dos mushes magmáticos

iniciais. Deve ser recordado, adicionalmente, que diversas das variedades petrográficas presentes

nos plútons Meridional e Jaguari apresentam evidências marcadas de um prévio fracionamento

diorítico, expressas através dos pequenos enclaves microgranulares clnros, contendo plagioclásio,

biotita e opacos, com texturas cumuláticas típicas (Capítulos IV e V).

São ainda pouco conhecidos sistemas experimentais mais amplos, que incluam,

por exemplo, o efeito dos componentes ferromagnesianos. Alguns dados experimentais para o

sistema KMAS-HzO-CO2 (e.g., Peterson & Newton, 1990) mostram que a adição destes

componentes, em especial biotita (no caso magnesiana), muda significativamente alguns dos

resultados in-feridos apenas a partir do sistema granodiorítico, quer no que se refere as

temperaturas de mínimo, quer nas proporções entre as fases félsicas. É, fecil perceber também

que a introdução de Fe além do Mg faz com que as fugacidades de HzO e de Oz tenham efeito

muito relevante na gênese e rra evolução dos magmas.

Nos diagramas An-Ab-Or (Figura VII.5b) são adicionadas as curvas

representativas do sotvus para condições próximas a saturação e insaturação em água e a linha

cotétita -> peritética aproximada dos feldspatos (PAL) para valores de Prt próximos a 2,0 kbar,

projetadas a partir,do vértice Qz (portanto, não na superfície da base do tetraedro, com Xo, = 0);

as bases para os limites colocados são encontradas em Presnall & Bateman (1973), Nekvasil (1991,

1992) e Ebadi & Johannes (1991). Para visualização são também representados possíveis

triângulos de fases coexistentes (líquida-plngioclásío-feldspato alcalino); eles ilustram alguns dos

comentários ligados às tendências de variação composicional dos feldspatos ternários de

Morungaba (a expansão do solvus com o progresso da cristalização), efetuados no capítulo VI.

As trajetórias representadas, em especial as dos phltons Jaguari e Meridional, se

aproximam parcialmente das trajetórias em forma de S, típicas de mecanismos de cristalização

fracionada ideal no sistema granodiorítico, tal como deduzidas geometricamente por Presnall &
Bateman (1973, Figura 3).

O estudo conjunto destes diagramas (Figuras VII.5a,b) permite visualizar melhor a

situação dos pontos representativos dos granitóides de Morungaba no quaternário granodiorítico.

Os pontos representativos dos granitóides dos plútons Jaguari, Oriental e Meridional se situam

em sua maioria no campo de estabilidade do plagioclásio para as atividades de HzO deduzidas

peio quimismo mineral (Capítulo VI) e a partir de aspectos texturais (Capítulo V, ver também

Vlach, 1985). Contudo, a maioria das amostras, com destaque para as do Plúton Jaguari, se situa
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significativamente longe do eutético quaternário; apenas as amostras mais diferenciadas se

situam próximas deste eutético. Comportamentos como este sugerem valores algo mais elevados

para a pressão, já que acréscimos e4 Prit elevam a linha PAL (ver referências), aproximando-a

mais dos pontos analíticos; uma alternativa explicativa ê admitir contribuições cumuláticas.

Elementos traços

Elementos do g*po do I* Rb, Sr e Ba 0 n E)

As concentrações de Rb, Sr e Ba nos granitóides de Morungaba são moderadas a

altas (Tabela VII.1). Destes, apenas o Rb apresenta comportamento tipicamente incompatível e a

sua concentração aumenta progressiva a irregular ou hiperbolicamente com a diferenciação; Sr e

Ba são moderada a fortemente incompatíveis.

Os teores em Rb (Figuras VII.6.a,b,c) variam entre 80-280 ppm (Complexo Ouro

Verde), 120-400 (Phlton Jaguari) e 70-500 þlútons meridionais). As rochas dioríticas, menos

transformadas, (não representadas) contêm entre 60 e L30 ppm; o monzogranito (A-26, situado

no Plúton Oriental) e o diorito (A-738, situado a nordeste do Plúton Jaguari), pórfiros do

conjunto de diques, têm 210 e 87 ppm, respectivamente.

Na primeira destas unidades, os diagramas de variação ressaltam duas tendências

aparentes mais diStintas, marcadas pelas amostras Shap, 1^-102t, A-1181 que também são

destacadas por alguns dos outros traços (ver Figura VIL6a). Refletem em parte as æracterísticas

híbrida.s (em especial A-Shap) e/ou cumuláticas e se explicam por distintas razöes de plagioclásio

com biotita e com feldspato potássico. Na segunda unidade, as tendências definidas nos

diagramas são suaves e hiperbólicas; nos plútons meridionais são mais irregulares, com maior

variabilidade para um intervalo equivalente de SiOz. Os leucomonzogranitos meridionais são

mais ricos em Rb quando comparados às demais unidades.

Sr e Ba têm comportamento similar; os intervalos de variabilidade, em ppm, estão

entre 200-1000 e 1000-4500 (Complexo Ouro Verde), 50-700 e 1,50-2400 (Plúton Jaguari), 30-700

e 30-2700 (plútons Meridional e Oriental) de Sr e de Ba, respectivamente. Os (leuco)

monzogranitos cinzentos peraluminosos do Plúton Areia Branca e das Ocorrências Meridionais

são relativamente pobres em ambos os elementos, contendo entre 100 e 300 de Sr e entre 300 e

1200 ppm de Ba. Valores entre 1000-1300, 3500-5000, 800-1000 e 1000-2500 ppm,

respectivamente, são os teores de Sr e Ba para as rochas dioríticas meridionais e setentrionais, as

primeiras sempre mais ricas em ambos. O monzogranito e o diorito pórfiros apresentam,

respectivamente2T} (Sr), 1520 (Ba) e 1100 (Sr), 6000 (Ba).



Em diagramas Sr ys Ba (não apresentados) os pontos analíticos definem funções

aproximadamente lineares para as amostras das unidades maiores, com relações Ba:Sr

relativamente constantes e próximas a 5,5:1 (Complexo Ouro Verde), entre 4:7 e 3:1' (Plúton

Jaguari) e entre 5:1 e 3,5:1 (plútons mèridionais). Estas funções são aproximadamente colineares

com 4 origem, fato particularmente destacado para a primeira e as últimas unidades mencionadas,

indicando que as relações entre os coeficientes totais de partição entre cristais e líquido para estes

elementos foram muito parecidos durante toda a história de cristalização dos respectivos magmas

e que, portonto, estas mesmas razões devem ser também uma excelente aproximação para as

razões destes elementos nos nu¿gruts originaß (e.g., Hanson, 1989)'

No conjunto dos diagramas de variação apresentados para estes elementos e suas

razóes K/Rb e Rb/Sr em tunção de SiOz e Rb/Sr vs Ba (Figuras Vl[.6a,b,c e Vf[.7), as

trajetórias têm variações próprias para cada unidade e, dcntro de cada unidade, para cada um dos

principais grupos de fácies diferenciados. De forma geral, são compatíveis com mecanismos de

cristalização fracionada. Estes diagramas refletem diretamente as influências de plagioclásio, de

feldspato potássico e de biotita. As trajetórias que mostram um aumento hiperbólico na tazáo

Rb/Sr indicam o efeito dominante do fracionamento de plagioclásio e de biotita, enquanto que as

com decréscimo progressivo nas razóes K/Rb acentuam o fracionamento de feldspato potássico'

Estes diagramas ressaltam a importância destas três fases minerais por todo o . intervalo de

cristalizaçíio das principais unidades. A combinaSo destes efeitos é ilustrada do diagrama Rb/Sr

ys Ba. A constância das razões Sr:Ba e, em parte, das razões Rb/Sr:Rb/Ba (estas últimas com

alterações mais significativas apenas nos termos mais diferenciados) sugere que não houve

predomínio muito acentuado dos efeitos do plagioclásio por um lado e do feldspato potássico e da

biotita, pelo outro, durante a maior parte da história de cristali"ação destes magmas.

Destaca-se que algumas amostras entre aquelas mais diferenciadas, em particular

das unidades meridionais, apresentam quedas mais bruscas em Rb e/ou Rb/Sr, afastando-se das

trajetórias de variação definidas pelo conjunto amostral. Estes efeitos devem-se, em parte, à

presença de plagioclásio muito sódico (An5-12), à ausência de biotita e, em parte, à provável

Iixiviação seletiva, através de alteração hidrotermal e/ou deutérica; de fato, estas amostras

apresentam feldspatos túrbidos e a biotita, quando presente, está parcial ou mesmo totalmente

cloritizada (Vlach, 1985).

Desta maneira, as variaçóes elementais descritas nestes diagramas são o reflexo

di¡eto das alterações modais e composicionaß da biotita e dos feldspatos, as principais fases

minerais que concentram estes traços. Como exemplo, no Plúton Meridional, os quartzo

monzonitos e os monzogranitos marginais mais máficos contrastam muito dos monzo- e

sienogranitos de texturas mais grossas das demais fácies e/ou grupos de fácies, quanto aos teores

em Rb, Sr e Ba, embora as razões elementais sgjam compatíveis com a mesma tendência

evolutiva; igualmente, os teores em Sr dos granodioritos e monzogranitos do dique Jaguari, no

Plúton Jaguari, são também muito distintos dos teores medidos nas variedades porfiríticas. e

porfiróides predominantes no Plúton Jaguari-
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Elementos do grupo do Ti: Zr e Nb (HFSE)

Os teores mais elevados de Zr (Tabela \III.1), entre 400-650 ppm, aparecem nas

variedades do Complexo Ouro Verde e, entre estes, os menores valores são os das amostras

híbridas e cumuláticas. Valores entre 50-450 e 200-500 ppm caracterizam o Plúton Jaguari e os

plútons Meridional e Oriental. Este elemento tem comportamento incompatível normal e seus

teores diminuem com a diferenciação, como melhor marcado nas unidades meridionais.

Como um corutítuinte estrutural essencinl no zkcáo, o ZÍ, quando saturado no

magma, reflete diretamente as variações das temperaturas de cristalização magmática (ver item

VII.3), uma vez que os seus teores são função do coeficiente de partição parcial crßtal/íquido, e

este aumenta com a diminuição da temperatura (Watson & Harrison, 1983,1984).

Em diagrama Ti vs Zr (Figura Vtr.8) são observadas boas correlaçöes positivas

lineares a suavemente hiperbólicas para as rochas granitóides, com pendentes pouco mais

abruptas para as amostras das unidades meridionais e mais suaves para o Plúton Jaguari. As

razõesTifZr, incluindo os pórfiros, se situam entre 5 e 10. Os dioritóides menos transformados

apresentam valores muito contrastados) com teores em Ti muito mais elevados para níveis

comparáveis deZr (Ti/Zr entre 20 e 30).

Diagramas de variação para Nb (não apresentado:i, ver Tabela VII.I) revelam

teores flutuantes entre 20 e 50 ppm parâ a maioria das amostras das unidades setentrionais e das

fácies cinzentas meridionais. Nos plútons Meridional e Oriental, as variações são mais elevadas e

irregulares, entre 20 e 100 ppm. Tendências melhor definidas ficam sugeridas apenas para estas

últimas unidades, em particular nos termos mais diferenciados do Plúton Meridional, em que o

Nb é mais fortemente incompatível. No resto, os dados sugerem que não houve preferência maior

por fases acessórias tais como ilmenita, titanita ou allanita, e que os coeficientes de distribuiçao

totais se mantiveram próximos a unidade durante a maior parte da história de cristaliza@o.

Em diferenciados mais félsicos, porém, as concentrações de Nb aumentam

rapidamente, em parte como as do Rb. As razões Zrfl{b, situadas em geral entre 5 e L5 na

maioria dos granitóides e também nas rochas dioríticas, se aproximam da unidade nos termos

mais diferenciados das unidades meridionais.

A semelhança entre as razões Zr /l{b entre granitóides e dioritóides sugere que

nestes últimos o Zr não chegou a condições de saturaçáo, como se verá no item VII.3.

Elementos Terras Raras (ETR) e ftio

Como a maioria dos traços analisados, os elementos terras raras (ETR, ver Tabela
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\m.2), em particular os leves (TRL) e os de pesos atômicos médios (TRM) têm comportamento

compatível bem marcado, como ilustrado no diagrama I-a vs SiO2 (Figuras Vfl.óa-c). Este

comportamento resulta em correlações positivas em geral bem marcadas com os demais traços

analisados. Excelentes correlações são bbtidas, por exemplo, no diagrama I-a vs Zr, apresentado

na Figura VII.9. As amostras analisadas se dispõem colinearmente com a origem do diagrama e

definem razões LalZr médias próximas a 0,23, que devem se aproximar das razões dos magmas

originais, caso estes magmas tenham se mantido saturados em Zr desde sua geração.

As rochas dioríticas apresentam razóes La/Nb entre 1 e 3; o maior valor

corresponde ao microdiorito A-515b, a amostra mais primitiva analisada em termos do índice mg

e do teor de Ni (ver a seguir). Outras duas amostras, com razóes Lu/Nb menores, são das

variedades com granulações grossas.

Os diagramas para os ETR de diversos grupos de fácies, normalizados com o

padrão condrítico de Boynton (1982), sáo apresentados nas Figuras VIL10a,b. As características

mais gerais são acentuadas a seguir.

As variedades do Complexo Ouro Verde são as mais ricas em (ETR)t, com

concentrações entre 500 e 600 ppm nas amostras mais típicas, todas muito parecidas e pouco

fracionadas entre si; a amostra mais máfica deste grupo (Shap) apresenta concentraçöes mais

baixas,por volta de 260 ppm, sendo também menos fracionada, com (Io/Yb)" próximo de 1.3, em

contraste com os valores entre 23 e 33 das demais amostras. Apresenta também anomalia muito

suave de Eu [ (Eu/Eu.)¡ = 0,80 ], enquanto que nas outras amostras este parâmetro se situa

próximo a 0,55 (Tabela VIf.Ð.

As amostras das variedades porfiróides e porfiríticas em matriz média do anel

principal do Plúton Jaguari mostram um comportamento muito coerente, com padrões

subparalelos, particularmente para as TRL e as TRM. A tendência típica, muito bem definida, é

caracteruada pela diminuiçao das (ETR)t (de -450 para -250 ppm), acompanhada por aumento

da anomalia negativa de Eu [ (Eu/Eu*)n de 0,63 a 0,39 ] e por pequenas alterações no grau de

fracionamento [ (La/Yb)n entre 16 e 30 ], em direção as rochas mais diferenciadas (ver Figura

MI.10a). A inclinação destes padrões subparalelos é, possivelmente, uma característica herda.da

do magma parental.

Uma situação similar é evidenciada pelas outras amostras analisadas desta

unidade. Nos diagramas, representa-se uma amostra do dique semi-anelar Jaguari (A-811), duas

de fácies porfiríticas em matriz fina da região oeste do plúton (A-676, A-668) e uma de um dique

anelar intrusivo no Plúton Areia Branca (A-981a); esta filtima e a amostra A-668 são as

variedades mais diferenciadas. A primeira tem o menor teor em (ETR)I encontrado ( - 130 ppm)

e o menor grau de fracionamento entre TRL e TRP (terras raras pesadas).
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Fþra VIL8, Diagrama binário de varia$o Ti vs Zr (em ppm). Plútou Areia Branca:

quadrados vazados; Complexo Ouro Verde: triângulos vazados normais; Plúton

Jaguari: losangos cheios; leucomonzogranitos das Ocorr€ncias Meridionals:
quadrados semi-preenchidos; Plúton Meridional: triângulos cheios invertidos, Pltton
Oriental: triângulos vazios inverridos. Rochas dioríticas e híbridas com círculos

cheios; diorito pórfîro, círculo vazio, monzogranito pórfiro, cruz. Ver também todo.

Figura VII.9. Diagrama binário de varia$o La vs Zr (em ppm). Símbolos como

Figura ViI.8.
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O comportamento geral das amostras do Plúton Meridional (Figura VII.10b) é
semelhante, mas os padrões são mais irregulares. Os teores totais em ETR variam de 330 a 75

(Tabela Vtr.2) e, em geral, também diminuem com a diferenciação, em paralelo com a acentuação

das anomalias negativas de Eu e com a diminuição do grau de fracionamento. A amostra mais

diferenciada (A-304c) apresenta típico padrão subhorizontal, com grau de fracionamento próximo

a unidade e grande anomalia de Eu, com [(Eu/Eu*)n * 0,1]. A amostra mais rica em TRL
corresponde aos monzogranitos equigranulares manchados.

Como para a maioria dos outros traços, fica também evidente que o

comportamento dos ETR no Plúton Meridional ê algo mais irregular que o observado para o

Plúton Jaguari e o Complexo Ouro Verde. Para o conjunto das amostras de rochas graníticas,

existe, com algumas exceções, correlação positiva entre o grau de fracionamento total [(La/Yb)r]
e dos elementos mais leves [(I-a/S-)"]. O fracionamento entre os elementos pesados t(Dy/Yb)r]
é moderado nas amostras do Complexo Ouro Verde e nas variedades mais máficas do Plúton

Jaguari; nas amostras mais diferenciadas deste rlltimo, bem como em algumas do Plúton

Meridional, os padrões das TRP são subhorizontais.

Foram ¿¡alisadas duas amostras de rochas dioríticas menos transformadas dos

domínios do Plúton Jaguari [a rocha mais primitiva com granula$o fina, de dique (A-515b) e

uma amostra de granulação grossa, a A-696a1 e uma terceira das ocorrências da área sudoeste do

Plúton Meridional (A-343). Todas têm padrões com graus de fracionamento similares [(La/Yb)"
entre 16 e 251; a primeira é tipicamente mais ric¿ em (ETR)t (-340 ppm, Tabela VIL2). A
amostra 696a, a menos fracionada, apresenta também a anomalia de Eu mais acentuada. Destaca-

se que a amostra A-515b tem anomalia de Eu pouco mais forte que a amostra 343, de granulação

grossa, do Plúton Meridional.

Ainda na Figura VII.1Ob, são apresentados dois padrões adicionais, para

leucomonzogranitos cirzentos peraluminosos: um do Plúton Areia Branca (A-973), outro da

Ocorrência meridional principal (A-76). Ambos são caracterizados por teores médios de ETR

(próximos a 200 ppm), pelo baixo fracionamento [com (I-a/Yb)n entre 6 e 3] e por anomalias de

Eu muito bem marcadas [com (Eu/Eu*) entre 0,30 e0,17f, respectivamente.

O Y acompanha as TRP; os teores medidos (Tabela VII.1) estão na faixa entre 30

e 80 ppm (rochas dioríticas, com valores médios mais elevados) e entre 20 e 60 para a maioria das

fácies graníticas e de rochas híbridas das diferentes unidades. Algumas amostras isoladas

destacam-se das demais por apresentarem valores mais elevados, os quais estão correlacionados

com a presença e o teor em alguns minerais máficos como anfibólio e granada, caso das amostras

A-46 e A-304c, respectivamente.
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Controles para distribuição dos ETR e inferências genéticas

Os controles minerair þa.a o comportamento dos ETR em rochas graníticas e

dioríticas têm se revelado complexos, uma vez que estes elementos estáo concentrados em sua

quase totalidade nas fases minerais menores (biotita, anfibólio) e acessórias (com destaque para

titanita, allanita, apatita, monazita, ztrcã.o e thorita). Alguns detalhes são discutidos abaixo, após

estes, seguem alguns comentários sobre as potenciais rochas-fonte, do ponto de vista dos ETR.

Diversos trabalhos têm demonstrado que as concentrações de ETR nas fases

minerais referidas variam significativamente quando se comparam os dados de distintas

associações granitóides ou mesmo os dados de amostras mais e menos diferenciadas de uma

mesma associação ou unidade. Adicionalmente, as partições das TRL, TRM e TRP observadas

nestes minerais variam bastante em dependência da ordem de cristalimção relativa e dos minerais

que crktalimm símultaneamente. Por fim, os minerais acessórios são amiúde zonados para os

ETR e, por vezes, de forma muito intensa (ver Gromet & Silver, 1983; Sawka et aL,7984; Sawka,

1988; Paterson & Stephens, 1992, entre outros).

Sawka (1988) constatou, por exemplo, que em granitóides em que hornblenda

precede titanita na ordem de cristalização, ela é mais rica nos ETR e que o inverso acontece

quando a titanita é a fase precoce. O autor demonstra também que há empobrecimento marcado

nas TRL nas apatitas presentes nas variedades mais diferenciadas quando comparadas às que

ocorrem nas variedades mais máficas.

A ausência de an¿âlises para os ETR nas fases minerais acessórias de Morungaba e

a poucâ precisão nas determinações modais para algumas destas fases são fatores que prejudicam

as tentativas de quantifica$o de processos de fusão e/ou cristalização; diversos conjuntos de

coeficientes cle parti@o estão disponíveis na literatura, mas os exemplos acima mostram que, 4

priori, eles não devem ser utilizados diretamente. Já foi indicado que as apatitas em Morungaba

apresentam forte zoneamento sob cátodo-luminescência e não faltam evidências de situa@o

similar para as allanitas e titanitas (Capítulo V); adicionalmente, os dados químicos parciais

destas últimas sugerem variações nos teores dos ETR (Capítulo VI).

Mesmo assim, os padrões de distribuiçáo observados para estes elementos podem

ser adequadamente compreendidos através de mecanismos simples (e.g., Hanson, L978; 1980).

Nas Figuras VII.Ll.a e VII.11b são exemplificados padrões mineral/rocha para as rochas

granitóides, representativos de valores médios, obtidos nas referências citadas. Desta forma,

durante a cristalização dos magmas graníticos e dioríticos, aos feldspatos são atribuídas as

principais variações do Eu; por um lado a sua extração acentun as anomalias negativas nos

magmas residuais, como típico na maioria dos padróes para granitóides e entre as amostras de

granulações finas (A-515b) e grossas (A-696a) das rochas dioríticas, e por outro, quando

acumulado, etenua as anomalias negativas nas rochas ou mesmo cria anomaltas positivas em

fracionados ou acumulados de feldspatos.
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Nos granitóides do Plúton Jaguari, as fases minerais edenita, titanita, apatita e, de

forma subordinada, zircão contribuem na reten$o preferencial das TRP e, em parte, TRM;

allanita prefere as TRL. Os padrões subparalelos típicos da grande maioria das amostras do

Plúton Jaguari (excluem-se aqui os terinos mais diferenciados) sugerem que as relações entre as

quantidades fracionadas destes acessórios e entre os coeficientes de partição se mantiveram mais

ou menos constantes, ou que ambos mudaramproporcionalmente. Os dados modais indicam que a

segunda hipótese é mais provável.

A diminuigo mais ou menos progressiva do grau de fracionamento TRL/TRP

dos padrões, melhor destacada para o Plúton Meridional, se deve, em parte, ao f¡acionamento de

feldspatos e biotita, mas as contribuições realmente importantes são devidas, sem dúvida, às fases

acessórias, em especial à allanita e a titanita. Assim, a notada rota$o das tendências dos ETR

nesta unidade se deve ao predomínio do efeito da allanita. Na amostra A-304c, a mais

diferenciada desta unidade, com grau de fracionamento próximo a I, ê, de se esperar que as TRP

estejam contidas nas diminutas quantidades de granada intersticial.

A evolução geoquÍmica complexa dos magmas que originaram as rochas graníticos

marginalmente peraluminosas (ver também item VII.2), aliada à falta de dosagens dos ETR nas

fases minerais, dificulta muito a avaliação das tendências dos padrões dos ETR nos ïngmas

parentais.Argumentos como os utilizados para os elementos Rb, Ba e Sr e a variaç:ão de La com a

diferenciaSo (Figura VIL9) sugerem que o grau de fracionamento relativo, tal como observado

nos padrões das rochas graníticas, em especial aquelas menos diferenciadas, não foi muito

alterado. Estes padrões podem ser compatibilizados em linhas muito gerais com parcelas

moderadas de fusão de rochas básico-intermediárias e/ou grauvacas com grau de fracionamento

dos ETRs moderado a baixo, contendo plagioclásio, clinopiroxênio/ortopiroxênio/hornblenda,

alguma granada e apatita, como fases minerais mais comuns (e.g., Cullers et a1.,1981, Cullers &

Graf, 1984; Cocherie, 1984). É t¿cit deduzir também que a cristaliza@o fracionada de rochas

similares aos próprios dioritos que se lhes associam conduzem a resultados parecidos. Os padrões

dos leucomonzogranitos peraluminosos do Phlton Areia Branca e das Ocorrências Meridionais

são, por sua vez, compatíveis com taxas moderadas a baixas de fusão de rochas mais ricas em

feldspatos (plagioclásio t feldspato potássico), provavelmente contendo hornblenda, biotita,

granada e apatita, com composições tonalíticas a granodioríticas, similares as apresentadas, por

exemplo, por Wyllie (1977).

No caso das rochas dioríticas, em especial da amostra A-515b, o microdiorítico

mais prirnitivo analisado, os padrões dos ETR devem se assemelhar mais com os dos magmas

parentais. A compara@o do padrão desta amostra com os das fácies com granulações grossas

mostra que ela é mais enriquecida; mas o grau de fracionamento dos padrões é muito parecido, as

maiores diferenças aparecendo no intervalo das TRP. Novamente se infere que a inclinação

destes padrões é uma característica original que reflete a composição da rocha fonte e os
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mecanismos de fusão. Nos itens seguintes serão adicionados argumentos que sugerem que estas

rochas provêm de fontes do manto previamente enriquecidas em elementos LIL. Tais fontes,

seriam formadas por (olivina) granada clinopiroxenitos com anfibólio e/ou flogopita (o"

principais depositários dos elementos voláteis, Lil- e, em parte, HFS) e com fases minerais

acessórias tais como a apatita.

Em todos os casos, porém, hipóteses melhor fundamentadas só poderão ser

formuladas com dados mais completos de quimismo das fases minerais, especialmente, das fases

máficas e acessórias.

Os voláteß: F, Cl e S

Os teores de F encontram-se nos intervalos 600-1900 ppm (Complexo Ouro Verde

e Plúton Jaguari) e 200-1600 (plútons meridionais). Nas fácies cinzentas peraluminosas, variam

entre 350-800 ppm (Tabela Vtr.l).No Plúton Jaguari, a tendência dos granitóides mais máficos

marginais é de aumento inicial de F com SiO2, seguida de diminui$o, uma tendência já

ressaltada pelo qui,mismo das biotitas. Nas unidades meridionais, o F diminui inversamente coin o

grau de diferencia@o, de forma mais irregular ou algo escalonada (Figuras VII.4a-c).

O comportamento deste elemento é controlado pela biotita e, em menor escala,

pela apatita, esta mais importante nas rochas mais máficas. Assim, as trajetórias do F, tal como

observadas nos diagramas, dependem diretamente das variaçóes composicionais e' das

quantidades modais destes minerais; apenas nas rochas muito diferenciadas a fluorita se torna

mineral importante no controle do F. À presença mais signifîcativa deste último mineral se deve o

marcado acréscimo em F para as variedades com SiO entre 74Vo e757o.

O Cl é importante apenas nas rochas dioríticas, nas híbridas e em alguns dos

granitóides mais máficos; no primeiro caso foram medidos teores entre 50 e L00 ppm, no

segundo, entre 20 e 60 ppm. Na grande maioria das amostras, os teores são inferiores a 20 ppm,'

limite de detecção do elemento. Está igualmente concentrado na biotita e na apatita, mas não

estão disponíveis dados químicos completos para estes minerais.

S é abundante nos dioritóides e rochas híbridas (700-1700 ppm) e moderado a

baixo nos demais granitóides (<450 ppm), decrescendo mais ou menos progressivamente para os

termos mais diferenciados; em geral está abaixo de 50 ppm nas amostras mais félsicas de cada

unidade, salvo nas situações com concentraçöes de piritas tardias.



Outros elementos traços

Entre os outros elementos traços analisâdos (Tabela VII.l), Ni e V são

importantes nas rochas dioríticas, com teores entre 10-80 e 100-200 ppm, respectivamente; a

rocha diorítica mais primitiva analisada (A-515b) apresenta 70 ppm de Ni e 160 de V. O pórfiro

monzodiorítico A-738 tem apenas 10 ppm de Ni e 80 de V. Salvo algumas exeções pontuais, na

maioria dos granitóides os valores medidos são inferiores a 15 e 50 ppm e de distribuição algo

errâtica. Cu e Mo também ocorrem em pequenas quantidades, em geral inferiores a 20 e 15 ppm,

o último com freqüência abaixo do limite de detecção (5 ppm); nas rochas dioríticas, as

quantidades máximas são 50 e 20 ppm, respectivamente. Pb aparece com teores entreT e 15 ppm.

Algumas análises para Sn, não incluídas na Tabela VII.1, resultaram em valores inferiores ou

próximos ao limite de detecçáo (10 ppm).

Padrões elementais expandidos e tendências evolutivas

Os diagramas nornralizados expandidos foram inicialmente utilizados por Wood e/

al. (1979) e Sun (1980, 1982). A partir de então, são amplamente empregados na literatura por

sua utilidade para comparações, reconhecimento visual de determinados processos petrogenéticos

e para modelagem (e.g., Sun, 1982; Pearce, L983; Thompson et aL, 1984; Anderson, 1989).

Thompson et aL (1984) os denominaram genericamente de spider díngrams, e a cada padrão

isolado de spidcrgram.

Nas Figuras VII.12a e WI.12b apresentam-se os padrões elementais expandidos

(aranhogramas) das principais variedades petrográficas de Morungaba. A ordem elemental,

adotada a partir de Sun (1980, 1982) e Thompson et al. (L984), corresponde, com algumas

alterações, à ordem decrescente de incompatibilidade dos elementos, avaliada a partir dos

padróes de empobrecimento e/ou enriquecimento relativos dos N-MORBs e E-MORBs (ver

detalhes em Sun & McDonough, 1989, entre outros; ver também Pearce, 1983). Os fatores de

normalização (indicados na primeira Fþra) utilizados correspondem aos valores médios dos

primeiros autores, porém são renormalizados para os fatores de Boynton (1982), com o objetivo

de compatibilizar estes padrões elementais com os construídos para os ETR, tal como

apresentados nas Figuras VII.11a e VII.11b. As diferenças com os fatores de Sun (1980) ou de

Thompson et al.(1984) são mínimas.

Estes diagramas e fatores de normalização foram idealiz¿f,6s p¿¡¿ rochas

basálticas e são adequados para as rochas dioríticas de Morungaba, mas é pelo menos

questionável se são os mais indicados para rochas granitóides, em especial para as que contêm



inegavelmente contribuições crustais predominantes. Igualmente, alguns dos picos e depressões

podem ter significados algo diferentes.

Como referência, no primeiro diagrama são representadas as composições médias

típicas para MORBS, crosta continentaf crosta inferior, kimberlito (KItufB) e oIB (continental),

ral como extraídos de Taylor & Mclennan (1985) e Anderson (1989). Como salientado pelo

último autor, os elementos mais refratários têm padrões similares na crosta continental, em iflcali-

basaltos continentais e KIMB, mas os padrões para os elementos mais volótets e/ou com

comportamentos intermediários são diferentes e conduzem a razões voláteisfrefratários muito

distintas, por exemplo, KIMB e MORB têm padrões parcialmente complementares em relação

aos elementos mais voláteis.

O padrão da amostra A-515b, supostamente representativo dos magmas mais

primitivos de Morungaba, mostra similaridades com KIMB na faixa elemental Sr-Ti, ê

relativamente enriquecido nos elementos ref¡atários Dy, Y, Yb e empobrecido nos elementos

mais voláteis, exceto Ba, K e Rb; Nb é particularmente mais baixo (fator de 5). Nesta faixa

elemental, o padrão se parece mais com o da crosta média, mas com grau de enriquecimento

mais acentuado.

As características dos padrões das rochas dioríticas de Morungaba" com grau de

enriquerimento moderado a alto e anomalias negativas bem marcadas para Nb, P e Ti, são

sugestivas de fontes erçiquecidas nos elementos LIL relativamente aos IIFS, sob possível

influência de processos de subdu@o, tema a ser detalhado mais adiante. Padrões como os destas

rochas são comuns às rochas básico-intermediárias que constituem as províncias potássicas ou

mesmo shoshoníticas (ver aranhogramas apresentados por Thompson ¿/ aL, 1984, Fþras B-10

para o magmatismo caledoniano da Escócia; ver também Harmon et aL,1984; Smedley, L986;

Thompson et a1.,1990)

Os padrões dos monzogranitos cinzentos peraluminosos, os que mais se

aproximam de granitos de mfnimo, ressaltam, por sua vez, os aspectos comuns aos magmas

crustais hololeucocrâticos e as depressões acentuadas para Sr, P, Eu e Ti ao lado de picos bem

marcados para Rb e, em parte, Y, caracterizam ambos os padrões das amostras do Plúton Areia

Branca e da Ocorrência Meridional principal. As diferenças com padrões elementais mais típicos

de sedimentos argilosos marinhos (Thompson et aL, !984, Fþra 8b) são substanciais: os últimos

náo têm depressões acentuadas como as observadas e são mais empobrecidos em Nb'

Comparativamente à crosta inferior e à crosta continental médias, os padrões dos monzogranitos

são mais empobrecidos em Sr, P, Eu e Ti. Fusões iniciais de fontes tonalíticas ou granodioríticas,

ou líquidos muito fracionados, controlados por plagioclásio, algum feldspato potássico e fases

minerais menores tais como apatita e ilmenita, resultariam em padrões comparáveis'

Boa parte das informações extraídas dos àranhogramas das demais variedades

graníticas já ficou direta ou indiretamente evidenciada nas discussóes anteriores. Destaca-se' em

especial, os padrões mais enriquecidos das amostras do Complexo Ouro Verde, à exceção da

317



I/\ o"o\ ,. 
IåîP-V-*o\ 
I

f"'Vì'.-[,'\ \o)oto-. 
I

I X'l"V\rf'ñt'{1i\"- ' T
.lo.¡iz o.¡sz o,eoe o,G c3,G oJ95 q269 q322 qoog
l'n¡ Nb ce Nd P sm cd Dy Yþ

loo

50

ro

q

o)
@

BoKLoSTF6,5 I t5 q3 | |,2 23,5

R/P

soo

Zr Eu
6,5 0,074

o u -Shop (63,6)
.2-962 (64,8)
oJ-tot9 (66,9)
o a-l18 I (7O,5)

R/P5-,*i1 I liå, l3?:"ì

ÎÞ{ 
^. 

+ 6e6o (57'6)

'oo] v 'Yoi*. ,.5ol \ìÉK\.- ..

cnrzes), M9RB, triângutos (númeroi no eixo das abcissas identificam fatores de nqrmnliz¿ção utilizados); B: rochas dioíticas; c: compiøro ouro verde; D:

ieucomonzogranitos do p1úton A¡eia Branca e das ocorrências Meridionais. Números entre parênteses indicam % de Sio2' Discussões e referências no texto'

Rb Sm Gd Dy Yb

so? 2

ot-973
o 2-76

Ce Nd



R/P

500

(¡)
(o

.t-28r (66,0)

. 2)269 (68,4 )

.J-7?2 (7C,41
o s-PtoX (73,5)
.s - 923 (74,01

I

R/P

500
o

/\
Oô

o/-8tI (69,0)
o2-668 (74,41
oJ-676 (64,5)
o 4-98 lo (74,5)

Figura VII.12b. Padrões elementais expandidos. Fácies do Piúton Jaguari (A e C) e do Plúton Meridional (B e D). Fatores ds nqmnliz¿ção r?resentados na Fþra
VII.7Za (A). Números entre parênteses indicam Vo deSiO2.

Ce Nd

./ -l7Oo(71,71

.2-239 (70,2)

.J- 22 (74,2\

2
1

o

J P-,o\ / /
\\ /",

"'V¡
\o/tl

\/
\/
\/
o

o/-t76 (7?,51
o2- 79 (74,7\
o3- ?4 (75,6)
o¿-3O4c (76,8)

Nb



amostra Shap, seguidas pelas variedades mais máficas e mais félsicas do Plúton Jaguari, e ainda as

rochas meridionais, com padrões que recobrem parcialmente os do Plúton Jaguari,

particularmente os das fácies mais féì,sicas. Ficam ressaltadas também as semelhanças entre as

tendências das fácies do Complexo Ourö Verde e das fácies mais máficas do Plúton Jaguari.

A amostra Shap, a mais máfica do referido complexo, deve seu padrão distinto à

provável incorporação de componentes dioríticos enriquecidos. Qualitativamente, o seu padrão

pode ser equacionado em termos de combinações das tendências das outras fácies graníticas do

complexo com os de rochas dioríticas tais como as analisadas. Hipóteses similares são cabíveis

para o aranhograma representativo do dique Jaguari; neste caso porém, o suposto componente

félsico apresentaria grau de enriquecimento menor, principalmente de elementos como o I-a e o

Ce, como de fato ocorre nas fácies mais diferenciadas do Plúton Jaguari.

Os aranhogramas dos Plútons Jaguari e Meridional são, por sua vez, excelentes

ilustrações de padrões elementais para materiais fracionados originados por meænismos de

cristaliz¿ção f¡acionada dominada por feldspatos, biotita e minerais acessórios ricos em ETR, Ti

e P. Explica-se, assim, a diminui@o progressiva e relativamente regular (mais irregular apenas

nas variedades mais félsicas) no grau de enriquecimento, como fica destacado nas várias

tendências.

VII.2. Diferenciação e processos petrogenéticos

Processos petrológicos diversos podem responder pela variabilidade petrográfica e

geoquímica em províncias graníticas. De forma geral, os processos maiores conhecidos e mais

comumente explorados na literatura são a cristalização e/ou a fusão fracionada, em equilíbrio ou

ainda incremental em equilíbrio, a mistura de magmas básico-intermediários com magmas

intermediário-ácidos, a assimilaSo de rochas encaixantes e a difusão termogravitacional. No caso

específico de cristalização fracionada, estão ainda reunidos diversos mecanismos particulares,

como desmßtura entre as frações sólidas e as lÍquidas de um mush magmático originado, quer por

cristalização, quer por fusão, a diferenciação por fluxo ou por @ntraste de densidade, filter
pressing, etc. (ver, entre muitos outros, Bowen, 1928; Eichelberg, 1975:. McCarthy &Hasty,1976;

White & Chappell, 1977; Hanson, 1978, 1980, L989; Allègre & Minster, 1978; Taylor, L980;

Hildreth, 1981; DePaolo, 1981a; Cullers et a1.,1981; Reid ¿r aL, \983; Chappell, 1984 e l-angmuir,

1e8e)

4 sris¡alização fracionada, em suas diversas variantes, é, sem dúvida, processo

fundamental na evolução da maioria dos magmas predominantemente ácidos (ver, contudo,

White & Chappell, 197'7 e Chappell & White, 1992). Por outro lado, alguns processos podem

atuar em conjunto, como no modelo que combina cristalização fracionada e assimilaçáo (ACF,



DePaolo, 1981a) e uns com freqüência se superpõem a outros, como os magmas gerados por

processos de mistura, mas que a seguir evoluem por mecanismos variados de cristalização

fracionada por desmisturø de restitos ou ainda por desmistura eÍúre os líquidos e os cristais deles

gerados. Várias combinações entre estes modelos podem ser adequadamente inferidas e

modeladas para associações vulcânicas ou subvulcânicas, mas a situaçáo é bem mais complexa

quando se trata de rochas plutônicas, nas quais obrigatorinmente os mecanismos de cristalização

fracionada, em equilíbrio ou ainda incremental foram fundamentais para sua formação.

Naturalmente, os registros mais evidentes que ficam são aqueles dos processos predomirnntes

ef ou denadeiros e estes podem adulterar ou mesmo esconder os registros de eventuais processos

anteriores.

Em Morungaba, nos capítulos e itens anteriores foram ressaltados diversos

registros compatíveis com mecanismos de cristalização fracionada na evoluçáo das principais

unidades. Lembram-se os padrões de zoneamento máfico -> félsico dos plútons, os enclaves e as

fácies com texturas cumuláticas, as estruturas estratificadas, os padrões de zoneamento químico

dos minerais e algumas inflexões mais sistemáticas nos diagramas binários de varia@o. Todos

estes argumentos sugerem que u sris¿alização fracionada de cada corpo magmático, em parte

desenvolvid a tn sittt, é uma dos principais processos causadores da diversidade registrada. Os

dados mostram também que este processo atua de forma característica em cada uma das

unidades: contrastam princþatmente os plútons meridionais com o Plúton Jaguari-

Por outro lado, várias evidências demonstram a contemporaneidade entre o

magmatismo básico-intermediário e o ácido em diversas das unidades. Nas zonas de contato entre

oscorposintrusivosnáofaltamregis¡¡g5deinteraçãodestesmagmas'atravésdemistura
mecânica e/ou química; evidências deste processo em níveis mais profundos são igualmente

comuns. São exemplos, nas áreas meridionais, as ocorrências de monzogranitos e granodioritos

híbridos que afloram junto aos leucomonzogranitos peraluminosos e, nas áreas setentrionais, as

diversas ocorrências de rochas dioríticas a oeste do Plúton Jaguari (Figura fV.1', Anexo I)' Nesta

última unidade foram encontradas também indicações (enclaves e/ou glomérulos máficos

transformados) deposslve¿s contribui@es de magmas mais básicos na gênese destas rochas.

Entretanto, a variabilidade geoquímica nas unidades principais ressalta a

assinatura predominante de mecanismos que envolveram interação entre cristais e líquidos'

processos de assimilaSo sáo mais restritos às zonas de contato com as rochas encaixantes

regionais (ver também Vlach, 1-985), como atestado por evidências estruturais (xenólitos

transformados, marginalmente digeridos) e mineralógicas (presença ocasional de armaliru) ou

ainda isotópicas (ver Capítulo VItr).

Os processos com contribuiSo melhor marcada (mistura de magmas e

cristalizaçao fracionada) são tratados a seguir com algUns detalhes' Entretanto, dadas as

limitações, os ensaios sáo meramente semi-quantitativos ou mesmo qualitativos e de conteúdo

mais ilustrativo.
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Mistura de magmas e a origem das rochas híbridas

Na área meridional de Morungaba, as relaçóes entre os leucomonzogranitos

cinzentos peraluminosos, os monzogränitos e granodioritos hfüridos e as rochas dioríticas

associadas foram testadas através de mistura não seletiva.

O procedimento utilizado é o clássico, fundamentado em relações de balanço de

massa (e.g, Chayes, 1968). As amostras selecionadas como termos extremos (Tabela Vtr.1) foram

a Ag-13b, um enclave microdiorítico pouco transformado, que representaria um possível magma

básico-intermediário, e a amostrâ A-76, um leucomonzogranito, que seria o virtual magma ácido.

A amostra A-t4arepresenta as fácies interpretadas como híbridas.

A mistura elemental não seletiva é descrita por uma média ponderada simples,

representada Pelas equações:

Cn = f .Ct+ (l-J).C¡r'ou

CH-C¡- = /.(C¡--Cn)

em que ,C se refere às concentrações elementais no componente hfürido H (A-14a),

dioríticoD (Ag-13b)eleucomonzogranítico L(A-76) ef afraçã.orelativadeLnamistura.Na

Figura VII.13 se apresenta um diagrama para a equa@o YU'.2 (e.g.,Fourcade & Allegre, 1981). A

distribuiÉo dos elementos maiores, com exceçáo do IÇ demonstra a viabilidade deste meæanismo

para a origem das rochas híbridas, definindo uma fra@o aproximada de 80Vo para o componente

leucomonzogranítico no termo híbrido. O espalhamento dos elementos traços Rb, Ba, Sr diverge,

porém, dos resultados para os elementos maiores e os dados para o Zt chegam mesmo a ser

incompatíveis com modelos de mistura deste tipo.

Um outro tipo de abordagem com os elementos maiores, equivalente à anterior,

mas que avalia a fra$o de um componente diorítico com %SiO2 equivalente ao da amostra Ag-

13b que precisa ser subfraídn do termo híbrido para que resulte uma composi$o

leucomonzogranítica como a da amostra A-76 (o que equivale a procurar a fra$o do componente

diorítico a ser adicionada à composiçáo leucomonzogranítica para se obter a fácies híbrida). Este

não é nada mais que o clássico problema da subtração, idealizado em forma grâftca por Bowen

(1928). Os cálculos foram realLados com o programa )(LF.RAC'

Este procedimento calcula valores isolados para cada óxido (a partir de um valor

pré-estabelecido para 7oSíO2) sem avaliar os melhor¿s valores e sem estimar os erros dos

resultados. Foi então utilizado um segundo recurso, com a opção do programa que avalia, por

sucessivas iterações com o método dos mínimos quadrados, as proporções apropriadas mais

prováveis de fases conhecidas a ser subtraídas do componente híbrido Para se obter o componente

leucomonzogtanítico. O nÍrmero mínimo de fases extraídas deve ser dois, assim, além da extração

da amostra Ag-13b, foi considerada também a magnetita, uma fase pura, cuja inclusão

praticamente não interfere nos'cálculos.

(vtr.1)
(vtr.2)
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híbridas (h) das Ocorrências Meridionais, para avaliaSo de processos de mistura. As concentraçoes (C) são

o(pressasemnúmerodecátionslsi(plotado) = S.Si(real),V = V/10, Zr = Z¡|I\,Y = Y/10,Rb = Rb/100'Sr =

Sr/100, Ba = Ba/1000). Discussões e referências no ts)do.

Os res;ultados (em base anidra) constam nas Tabelas VII.4a e VII.4b. Pela

primeira aproximaSo feita, uma fra@o em torno de?AVo (em peso do equivalente híbrido) deve

ser extraída das rochas híbridas para se obter uma composi@o semelhante à dqs

leucomonzogranitos cirzentos, tal como estimado com o método gráfico. Entretanto, quando se

comparam os extratos calculado e teórico (Ag-13b), ficam patentes algumas discrepâncias (e.9.,

SiOz, AlzO3 CaO, MgO, K2O), atribuídas à possível inadequa$o dos componentes finais

utilizados. A amostra Ag-13b pode conter glomérulos máficos (ricos em anfilólio) e xenocristais

de quarEo e feldspatos.

Os melhores resultados foram obtidos com o segundo método, que aponta a

subtraçáo de 23,3/o (em peso do componente híbrido) de um componente composto pot 99,987o

de um material equivalente a amostra Ag-13b e por apenas 0,027o do componente magnetítico

(ver Tabela VII.4b).

Avaliações similares foram efetuadas para algumas variedades do Plúton Jaguari,

tentando relacionar as amostras A-515b (micro quarEo diorito) e a A-668 ou a A-599 (monzo- e

sienogranitos leucocráticos e hololeucocráticos) com a A-367 (granodiorito, com registros de

hibridismo). Os resultados finais, desta vez, náo foram adequados e os quadrados dos desvios

somam mais de 3,0. Este resultado não implica a príori a inexistência do fenômeno, mas apenas

que contribui@es importantes de outros mecanismos podem tê-lo mascarado ou que a escolha

dos componentes finais não foi adequada-



Para as amostras do dique Jaguari e as associadas, os modelamentos de mistura

simples também tÍazem bons resultados. As soluções finais para os testes (Tabela VII'S) são

compatíveis com a mistura de magmas de composições equivalentes ao monzogranito porfirítico

(A-1069) e ao quartzo (monzo) dioridos (A-515b) ou ao pórfiro diorítico (A-738) para gerar

rochas tais como a amostra A-811, das mais típicas do dique Jaguari.

Em todos estes casos, a baixa soma dos quadrados dos resíduos (entre 0,5 e 0,6) e

a concordância com métodos gráficos (e.g., Figura VII.13), avalizadas pelas evidências

estruturais e petrográficas (Capítulo V), indicam que as variedades de aspecto hfürido são

efetivamente originadas a partir de misturas de magmas, cujos extremos estão representados por

quartzo (monzo) dioritos e monzogranitos relativamente diferenciados. A indisponibilidade de

conjuntos analíticos mais amplos, com diversos termos intermediários, não permite realtzar testes

adicionais para elementos traços, nem restringir de modo mais adequado os componentes

extremos, ou avaliar a superimposição dos processos finais de interação entre cristais e

iíquidos.

Cristal iza6o fracionada

Hipóteses de cristali"ação fracionada foram testadas com o mesmo programa'

através de cálculos de subtraçáo simples. Admite-se que os sistemas magmáticos são mais ou

menos fechados, embora situaçóes de recarga e de perda de frações magmáticas devam se

aproximar mais da realidade. Para uma primeira avalia$o foram considerados os granitóides

porfiróides e porfiríticos (matriz média) do Plúton Jaguari e diversas variedades do Plúton

Meridionaf para os quais se dispõe de maior número de dados.

A cristaliza$o fracionada, expressa pela subtração de fases, pode ser equacionada

de modo similar à mistura de magmas ou à desmistura entre frações restíticas e líquidas- A

relação básica é a equação VII.1, ou seja:

Cv = f.Cc + (1-l).C1, (VIL3)

os subscritos M, C e L indicando o magma original e as frações cristalina e líquida,

respectivamente.
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TABEIA \TI.4. Dados e r€sultsdos pare testes de hipótese d€ SençAo de va¡iedades hfbrldss dås

Ocorrênclas Merldlonqts por mistura entre Dågmas dlorftlcos e leucogranftlcos (ver também texto)

l: Det€mtoaçáo de um posslvcl utnto (denÃldo por uE taor dc SlO2 = 57,15%) û ÊEovcr då3

varled¡des hlbrl'leq (LMh) paru gctr composlçÁo coopatfvd com os leucomouogruultos (LM)

AE A-L4a
Un (LMh)

sio2 7L,Û2

Tio2 0,48
azo¡ 14,51

F%O: 0,00
FcO 270
MnO 0,06
MgO 0,'7r
CaO L,Tz

Na2O 3,35
KzO 5,28

PzOs 0,r7
Soma 100'00

A
' Fra$o removida = 02a (V" em peso) relativa a A-14a

II. DeÞminaçáo do ertratr¡ (erpnesso por umu composiçÁo dlorltle + mqgnct¡lå) a ser ext¡afdo de LMh
û)
N)
Or

A-76
(LM)

75,39
0,10

13,67

0,00
7,27

0,0¿

0,23
0,87
337
5,10
0,02

1m,00

Am
U¡

sio2
Ti02
Alzo¡
F%o¡
FeO
M¡O
Mgo
CaO
Na2O
Kzo
Pzos
Sooa

Extrato'
(SIO2 = ç¡g¡

5't,r5
\67

17,18
0,00
7,42
0,L2

\n
4,45
3,29
5,83
0,6(,

r00,00

A-14a
(LMh)

'77,t2

0,48
14J1
0,m
\70
0,0ó
o,'71

\72
33s
5,24
0,7'7

læ,0{)

para Berar uma composlçáo compatfvel com LM

A-76 Ag-13b Magnotita Extr Tot
(LM) Extratol Ertnto2 (c¡tculado)

75,39 57,L5 0,00 57,14

0,10 7,(A 0,00 1,ó4

13,67 1ó,04 0,m ló,03

0,m 0,00 0,00 0,00

r,21 '1,72 100,00 7,74

0,04 0,r2 0,00 0,r2
0,23 3,'10 0,00 3,70

0,87 5,50 0,00 5J0
3,37 334 0,00 3,34

5,10 3,f)ó 0,00 3,9()

0,02 0,82 0,00 0,82

100.00 ¡00,00 100,00 100,0{)

Fração removida do e)crato cålculado (o/o em puo dc A-14a): 0,233

Frações dos componentcs sclccionados no exlraro cälculado:

EJcrarol = 0,9998 Enraro2 = 0,0002

Soma dos Quadrados dos Rcsfduos = 0,45

TABELA VII.S. Dados e rusull¿dos pûn os teste de ElstuË pan ava.llaçÁo da
possibilldade de orlgem d¡s va¡led¡ds hfbridar do dique Jag¡¡tri (Plútoo Jagu¡rl) por

ELstum entre pos8fyels magmu bucomoazogroltos e dlo¡fticos. Subtmçáo de cooposlçao
quartzo (Douo) dlorftlo + D¡gDetjtå (ver tqto)

.AD A'{11 A-r0ó9
Un (DJl) (DJ2)

sio2 70,12 -1252

Tio2 0,44 0,37
AzO¡ 14,94 14¡O
F%O¡ 0,m 0,00
FeO ?.77 \77
MnO 0,0ó 0,05

MgO 7,m 0,61
CåO 234 I,n
Na2O 3,81 3,65
KzO 4,42 4,46

PzOs 0,14 0,10
Soma 100,00 100,00

A-511b A-7J8 Magnctita En¡1
Extru¿ol EÍnto2 Efnto3 (Calc)

55,90 6247
7,54 0,8)

14,95 71,52
0,00 0,00
8,22 4,U
0,r3 0,09
óJ8 1,8ó

5,9ó 3,6r

198 4,2j
3,08 4,02
0,6ó 0,37

100,00 100,00

CASO I: SubtraÉo de Q:ad A-5i1b (Extrl):

FraÉo removida do ef¡ato c¿lculado (7¿ peso de A-8U): = 0,143

Fraçöcs dos æmponcntcs seleciouados Do Ðd.rato calculado:

Exrratol = 1,0000
EÍ.rato2 = 0,0000

Soma dos Quad¡ados dos Reslduos = 0,60

0,00 56,94 6ZU
0,00 1,57 0,99
0,00 15,23 17,57

0,00 0,00 0,m
100,00 6,51 4,59

0,00 0,i4 0,0ç
0,00 6,'10 1,8ó

0,m 6,0'7 3,62
0,00 3,04 42A
0,00 3,L4 4,U3

0,m 0,67 03't
100,m 100,00 100,00

Ext12
(olc)

B

C,{.SO II: Subtração tlc Qad A-738 (Extr2):

Fraçáo removida do e:úral.o c¿lcr¡lado (7o peso dc A-811): = 0,240

Frações dos componentes selecionados ûo Ðcrato c¿lculado:

Effarol = 1,0000

E¡¡ato2 = 0,0000

Soma dos Quad¡ados dos Resíduos = 0,60



Uma abordagem através dos elementos mttiores

As composições minerais utilizadas para o ensaio são as obtidas na microssonda.

para os minerais acessórios (apatita, allanita, magnetita e titanita) foram usadas composições

simples, algumas extraídas de Deer et aI.(1983).

Para o Plúton Jaguari foram considerados três estágios sucessivos de

fracionamenlo no primeiro, se verificou o balanço entre as fácies porfiróides mais máficas e as

fácies porfiróides centrais; no segunda, entre estas últimas e os tipos porfiríticos do anel principal

e, no terceiro, destas últimas com variedades mais diferenciadas. Três exemplos de resultados,

obtidos a partfu das amostras A-281, A-722, Pto-X e A-981a, respectivamente, são resumidos nas

Tabelas VII.6a (composições dos minerais e rochas consideradas em base anidra) e VII.6b

(resultados em base anidra).

Os valores apresentados nestas Tabelas são meramente numéricos e devem ser

analisados à luz de relação petrogenéticas e dos resultados obtidos com os elementos traços (ver

item seguinte). Destacam-se alguns pontos gerais:

-) deve ser extraída uma fração de26,4Vo (em peso da amostra A-281) composta pot 457o

deA,rr3¡, 30Vo deOrss,6Vo de edenita, t37o de biotita e o restante de acessóriospara se obter a

composição da amostra A-722 (71.7o SiO2) a partir da composi@o da amostra A-287 (677o SiO2),

para se passar de A-722para Pto-X (74Eo SíO2), é necessário extrair 15% (em peso de A-722) de

um resíduo composto por 1.6Vo Ane,49Vo de Ors5, 307o de biotita e edenita, mais acessórios' Em

ambos os casos, as quantidades extraídas são muito significativas, sugerindo condições

relativamente afastada s do lþuidu ;

-) a par do quartzo, excluído por facilidade computacional, no primeiro caso (A-281 -> A-

722) o resíduo a ser retirado tem composi@o intermediária entre melamonzogranitos e

granodioritos; no segundo (A-722 -> Pto-X), de um melasienogranito, situação que não se

sustenta perante os caminhos normais de diferenciação em diagramas de fase;

-) a geração da composição mais diferenciada (A-981a) a partir da Ro-X exige a retirada

de uma pequena fração cristalina (4,3%o em peso de Pto-X), portanto sob condições de líquidw,

com 687o de 4n36, 17% de biotita, L1.Vo de ilmenita e 37o de magnetita. Esta situação é a que

melhor se adapta, tanto às exigências petrogenéticas, quanto às observações petrográficas; de

fato, estas proporções se aproximam bastante das proporçóes modais medidas nos leitos máficos

das fácies estratificadas ( Capítulo V).
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Composições minerals utllizadas

TABEÍ.A VIL6. Dados e resultados parâ testes ¿s synllqçåo de extra$o de fases mlne¡¡is por crlsrqll4$o hacionad¿ Gra¡ltóides porfiróldes e

porflrltlcos do Plhton Jaguarl (ver tamÉm texto)

Min

sio2
Tio2
azos
F%o¡
FeO
M¡O
Mgo
CåO
Na2O
Kzo
Pzos

A.n36 Oras Edeul

æ52 64,Q 46,00

0,00 0,00 r5z
24,9s 1950 8,71

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 t7,43

0,00 0,00 0,91

0,00 0,00 1135
631 030 1135
8,12 1,50 \n
0,10 L430 1,01

0,00 0,00 0,00

OJ
N){ Soma 100'00 100,00 100,00

Composiçóes das amotras selecjouad¡s e dos extratos calculados:

Am A-?ßL A-'722 PtoX
cr (1) Ø (3)

sio2 67,LL 7732 '74þ
'1io2 0,70 0'46 030

dzo¡ 15,66 L3,98 13J3

F¿o; o,oo o,oo o,oo

FeO 3,5'7 ?{3 1"81

¡',f!O O,O4 0'05 0'04

MgO L,n 0,91 0'4'I

CaO ?.54 L,72 1.31

Na2O 3,25 3,U 3'03

Krõ 5,69 5,77 5'20
plo, o,2r 0,11 o,o7

Soma 100,00 100,00 100'00

T,n 3831 n,43
3,9 3J9 40,67

L6,1i 15,62 0,00

0,00 0,00 0,00

4ú 21,rL 0,00

0,62 0J8 0,00

9,99 10,87 0,00

0,00 0,00 Å,n
0,10 0,11 0,00

9,68 9,52 0,00

0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00

Bio4 Tir Ilro1 Mag

0,00 0,00

47,6'1 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

46,15 100,00

6,19 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

100,00 100,00

APa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,70

0,00

0,00

ß,n

100,00

A-981 EÉ¡1
(7) (calc)

75,19 552-0

0,14 L2ß
1:.,22 19,86

0,00 0,00

\12 656
0,04 0,L4

0,2ß 204
0,8'l 4,62

3,23 425
5,95 5,7L
0,03 037

100,00 100,00

Resultados finals obtldos parâ os t€stes (Plúton Jaguarl)

CASO I: A-281-> A'Tn;

Fração removida do eÉratol calculado (Vo eapeso de A-281):= 0J645

Frações dos compooentes seleciooados no eÉrato c¿lculado:

tus = 0,45'26 Edenl = 0,0621 Mag -- 0,Ú52

or[ = 6p¡1g Bîo2 = 0,1339 Tit = o'016ó
Apa = 0,0085

Soma dos Quad¡ados dos Reslduos = 0,10

CASO II: A:722-> Pto-*,

FraSo removida do eÉrato2 c¿lculado (Vo em peso de A-1Ð):= 0,1531

Fra$es dos componentes selecionados no eÉrato c¿loil¿do:

tuæ = 0,16ó3 &len1 = 0,1852 Mæ = 0'0028

OrË = o¡Xo Bio2 = 0,12i7 rit = 0'0185
,A,pa = 0,0104

Soma dos Quad¡ados dos Reslduos = 0,13

CASO III: PtoX -> A'981:

Fra$o removida do extrato2 c¿lculado (Vo peso de Pto-X): = 0'0'0431

Frações dos componentes selecionados no eÉ¡ato calculado:

Eft? Elr[3
(calc) (calc)

55,65 ß,97
7,48 5,n
7738 L9,79

0,00 0,00

6,17 8,82

0,u 0,æ
3,37 L,87

4,43 6,04

143 5,58

8,4'l L,76

0,45 1"3:

100,00 100,00

tuæ = 0,6852

Bio4 = 0,L'724

Soma dos Quad¡ados dos Resfduos = 0,70

IlmL = 0,7122
Apal = 0,0302



As discrepâncias ressaltadas nos dois primeiros itens não são desfavoráveis à

atua@o do processo de cristalizaçáo fracionada e as composições utilizadas e os resultados

obtidos destacam provavelmente uma. situação em que estáo representadas combinaçóes entre

frações cristalinas diversificadas e líqriidas complementares em distintas proporçóes, quer seja

por mecanismos de mßtura de frações cristalinas e líquidas, quer seja através de desmistura

(separação) dos cristais e/ou dos líquidos presentes. De fato, a extração da totalidade da fração

sólida do líquido ou vice-versa, como indicado na equação VII.3 é, pelo menos para magmas

graníticos, fisicamente inviável. Na zona de cristaliza$o (ver Sawka, 1988; I-angmuir, 1989), onde

se concentra a fração cristalina (cumulatica), ficariam aprisionadas quantidades de líquidos

(intercumuhts) da ordem de 25-357o, valor que equivale à porcentagem mínima de poros, caso os

cristais fossem esferas e se mantivessem empacotados do modo mais denso possível.

Admitindo-se que não existe interação entre o líquido fracionado e o líquido

intersticial aprisionado (ver, porém, Langmuir, 1989), as equações deveriam incluir, por um lado,

uma correção para o líquido aprisionado, de tal forma que a fração cumulatica (ou o extrato) real

seria dado por (ver também Sawka, 1988):

c(r)c = ¡1.C(i)c + (1-J1)'c¡ (Vtr'4)

e, por outro, uma correção para os cristais formados que foram carregados com o líquido

fracionado (extraído), de forma que no líquido real teríamos:

C(r)r = Íz.C(i)r + (1-f2).Cc (vtr.s)

Em ambos os casos os índices I e i indicam as situações real e ideal,

respectivamente; os resultados da equação VII.3 e os calculados pelo programa XLFRAC são,

naturalmente, valores ideais. Os líquidos aprisionados nos poros evoluem, juntamente com os

cristais, por cristalização in situ (ver, porém, I-angmuir, 1989) e o quismismo da rocha final

refletiria ambas as contribuições.

IJm processo deste tipo, atuando de forma intermitente, intercalando possíveis

etapas de recarga e cristalização magmática com etapas de f¡acionamento (extração) de fases

sólidas,Iíquidas ou ambas, é uma explicaSo que se adaptaria aos dados apresentados e seria mais

condizente com as propriedades reológicas dos magmas graníticos e com uma evolução

magmática mais dinâmica.

Para o Plúton Meridional, resultados parecidos foram encontrados e não serão

repetidos. Destaca-se apenas que as variedades marginais mais máficas (¿.8., 1^-239) podem ser

visualizadas como misturas entre fraçóes variáveis de componentes com composiçóes equivalentes

às das fácies róseas com granulação média centrais (e.g., A-79) ou às das variedades com

granulação grossa a muito grossa da estrutura anelar (e.g., A-22) com distintas quantidades de
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sólidos com composição semelhante à dos enclaves microgranulares claros, cumuláticos. As

amostras menos diferenciadas, como a A-239, podem ser constituídas por misturas entre magmas

com composi@es æmo a da amostra A-22 e por volta de I57o (em peso da amostra A-22) de um

cumulato formado com An3¡/Biotita/ Magnetita/Titanita/Apatita nas proporções 71.,5f

21,0f3,5f2,8f 1,1,, muito próximas, portanto, das modas obtidas para aqueles enclaves.

Uma abordagem atmvés do Rb, Ba e Sr

Os modelos de cristalização mais simples aplicados aos elementos traços

representam, em geral duas situações limites, a cristalimfio fracionad.a ideal e a cristalizn@o em

equilíbrio (ver revisóes, derivações e aplicações em Neumann et aL, 1954; Greenland, 1970;

McCarthy & Hasty, 1976; Hanson, 1.978, 1980, 1.989, Arth, L976 ;Allègre & Minster, 1978 e Cox

et aL,1979; entre muitos outros).

No primeiro caso, admite-se que somente a parcela cristalizada em um instante

infinitesimal se encontra em perfeito equilíbrio com o líquido. E a Lei de Rayteígh, inicialmente

aplicada a problemas petrológicos de cristali"ação magmática por Neumann et aL (Ig54). Pode

ser escrita como segue:

Cl = Co.F(Dt-l)

em que:

Cl = concentra$o elemental no líquido;

Co = concentração elemental no líquido inicial;

(vtr.6)

F = Ml/Mo = fração residual de líquido (razÁo entre a massa de líquido em um

determinado instante e a massa inicial do sistema);

Dit= )Ç.K = coeficiente de distribuição total do elemento i considerado, em que X¡ =

proporção da fase i em relação a todas as fases (Xr + Xz + X: + ..... + Xn = 1) e K¡, o

coeficiente de partição (sólido/líquido) do elemento na fase i.

A concentra$o elemental no sólido (C) em equilíbrio para um instante

infinitesimal é obtida por:

Cs = Co.Dt.F(Dþ1) (W.7)

No segundo caso,. os cristais interagem continuamente com o líquido e ficam em

permanente equilíbrio. A seguinte fun$o representa este processo:
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cr= c"/(Dr + F.(1 -D,)) (vrr.8)

do elemento i na fração cristalina formada a cadaAnalogamente, a concentração

momento é descrita por:

c'= c"/((F/D,) + (t-F)) (vrr.e)

Diagramas típicos de evolução das razões Cl/Co = f(F), variando-se o coeficiente

de distribuição, para ambos os cåsos citados, são encontrados em Hanson (1978, 1980) e Cox et aL

(1979), entre muitos outros.

McCarthy & Hasty (1976, ver também McCarthy & Groves, 1979) desenvolveram

um modelo intermediário, de cristalimção incremental em equilíbrio, no qual é prefixado um

determinado número de etapas intermediárias. Para cada uma delas assume-se perfeito equilíbrio

(caso dois acima), mas, ao seu final todos os cristais formados são imediatamente subtraídos

(caso rm acima), antes do início da etapa seguinte. Este modelo é equacionado como segue:

Crn = Co. Fi=r (l/(Di + F¡.(1 - Dù))

em que:

Fi = (1-f)/(r- /.(i - r));
i = número considerado de incrementos;

Cln = concentração do elemento traço após n etapas;

Di = coeficiente de distribuição para a etapa i;

F¡ = propor$o restante de líquidos na etapa i;

/ = proporção cristaliznda do líquido em relaçáo ao líquido inicial total;

(VIr.10)

As concentrações do elemento i nos sólidos em cada uma das etapas são obtidas

através de relações equivalente às acima apresentadas (ver também bibliografia referida). Fica

claro que valores pequenos de / aproximam este modelo ao de equilíbrio completo, ao passo que

valores de J elevados o tornam similar ao fracionamento ideal.

Por razões antes expostas, os ETR não podem ser usados para modelagem

adequada por falta de análises para os minerais acessórios presentes nos granitóides de

Morungaba. Os padrões elementais, sejam dos ETR, sejam os expandidos (ver item VII.L), são

consistentes com processos como os discutidos no item anterior. Assim, optou-se por solu@es

mais simples e, seguindo o procedimento adotado por McCarthy & Hasty (1976) e McCarthy &

Groves (1979) entre outros, foram selecionados os elementos Rb, Sr e Ba por serem os mais

abundantes e por se concentrarem nas biotitas e nos feldspatos que, somados ao quartzo,

perfazem mais de 907o ou de 957o em volume. Aplicar-se -6 o método indireto, ie., serão calculadas



as trajetórias elementais esperadas de acordo com os modelos teóricos descritos acima e, a seguir,

estas serão comparadas com o conjunto amostral dos Phltons Jaguarl e Meridional, as unidades

para as quais se dispõe de um maior núnlero de análises quÍmicas.

As dificuldades para a aplicação destes modelos são diversas. Destacam-se três

problemas principais:

-) o primeiro se refere às estimativas das concentrações dos elementos traços nos magmas

iniciais hipotéticos. Em Morungaba, foi feita uma aproximação com base nas razões Sr/Ba

obtidas (entre 0,20 e 0,35), que devem se acercâr dos valores dos magmas parentais, e das

correlações entre as razóes Rb/Ba e Rb/Sr, em geral lineares (diagrama não apresentado).

Admitindo-se um teor inicial de Ba de 1200 ppm - muito próximo das estimativas para rochas

similares (e.g., McCarthy & Hasty (1976) - e 400 ppm para Sr resulta uma razão (Sr/Ba) = 0,3 e

conteúdos de Rb próximos a 300 ppm;

-) o segundo reside na escolha das proporções adequadas entre as fases minerais

fracionadas. Para este exercício, adotam-se proporções quaruo / feldspato potássico /
plagioclásio / biotita constantes ao longo da cristalizaç.ão jâ que não se dispõe de dados

suficientes para equacionar quantitativamente as variações das proporções destas fases em

função do grau de cristalizaSo;

-) finalmente, a ausência de dados experimentais específicos obriga manter constantes os

coeficientes de distribui$o totais; assume-se, assiln, que as razões entre os coeficientes de Rb, Sr

e Ba se mantem inalterados com a evolução magmática, situa$o que se torna mais crítica para o

Rb nas rochas mais diferenciadas.

Desta maneira, sáo vários os fatores que empobrecem as possíveis interpretações

extraÍdas de modelagens como esta e os resultados devem ser vistos como um exercÍcio de

avaliação das tendências mais gerais. Os parâmetros discutidos e utilizados para as construções

teóricas são listados na Tabela VII.7. Os coeficientes totais de distribuiSo para os elementos Rb,

Sr e Ba foram calculados a partir dos coeficientes de partição das fases minerais fornecidos na

literatura referida. As proporções destas fases nos extratos são fundamentadas em evidências

petrográficas e diagramas de fase.

Nas Figuras VII.14a e VII.14b são desenhadas as trajetórias teóricas, calculadas a

partir do magma hipotético acima definido para cristalização fracionada ideal, em equiJíbrio e em

equilíbrio incremental, bem como os pontos representativos das amostras analisadas dos plútons

Jaguari e Meridional, respectivamente. Na primeira Fþra, as curvas denominadas E¡ e E.

representam as trajetórias para os líquidos e para as fraçöes cristalinas (subscritos ! e q) no

modelo de equilíbrio (E, equações VII.8 e Vtr.g). As leiras F e I indicam, por sua vez, os

caminhos esperados para os casos de cristalizações fracionada ideal e em equilíbrio incremental

(equações Vf[.6, YIf.7 e VII.].0, respectivamente). Os números ao lado de cada curva indicam as

variações nas frações de líquido e de sólidos (a fração residual de líquidos nas equaçóes VII.6 a
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Tabela VIL7. Parômctros poro modclugem de crisLuliz¡çõo fracionada através de elementos traços
(Referôncias no texto).

l. Coeficientes de pañíçao (constantes) núneral/llErido (Kd)

K-Feldspato

0,€
3,90
6,10

lL ConcentraÇÕes elenrcnlais no nßgnrc iniciol (ppttr)

Elemento

Rb
Sr
Ba

Elemento

Rb
Sr
Ba

Mi¡eral

Hornblenda
Biotita'
Plagioclásio
K-Feldspato
Quartzo

Flornblenda Biotita

0,05 3,30
0,æ 0,12
0,04 6,q

Plagioclásio

0,07

4e0
0,L6

Quartzo

0,001
0,001
0,001

Plúton Jaguari

300
400

r2.N

Plúton Mcridional

300
400

Lz.N

IlL Fruções (constanles) de foses que crístalízun.

Plúton Jaguari

0,m
0,08
034
031
0,25

Plúton Meridional

0,00
0,08
0,35
0,32
0,27

r¿I.10) em cada caso; assim, o ponto 0,6 em El indica 607o de líquido residual, após a extra$o de

40% de materiais sólidos (0,4 sobre a curva E"). As linhas Mzo e h¡fso indicam misturas entre

quantidades fixas dos líquidos residuais com os sólidos extraídos, sob condições de fracionamento

ideal e são, evidentemente, paralelas às linhas Fl e Fc; os subscritos 20 e 50 se referem a 207o e

507o de líquidos, respectivamente. São diretamente derivadas pela regra dn balnnça. Por outro

lado, as trajetórias denominadas Mc representam misturas com proporções variáveis entre

líquidos e sólidos complementares e descrevem um caminho curvilinear. No exemplo da Figura

WI.14.a está representada umaa trajetória de mistura progressiva em um sistema com 607o de

líquidos e 40%o de sólidos (sobre esta trajetória representam-se com números as frações de

líquidos no mtßh resultante); estes valores são calculados através de equações do tipo VII.3.

As alterações nos parâms¡¡e5 utilizados (Tabela VII.7) resultam em caminhos

distintos mas que obedecem as mesmas tendências gerais. No caso da cristaliza@o fracionada

ideal, os coeficientes de distribuição total dos elementos podem ser calculados através de relações

geométricas diretas, como segue:

d-

b-
(Dl- 1)l(D2-2)
(D2 - 1)/(D1 - 1). log D1 - log D

(VIr.11)

(vrr.12)
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em que e D1 = D5¡ ou Dr = Dsu eD2 = Dnu. O parâmetro b equivale à distâncin entre as

trajetórias dos líquidos (Fr) e dos sóüdos (F") e a é igual a inclirnção (tangente do ângulo de

inclinaçao) de F1 ou F., tal como representado na Figura VII.13b (ver Gill, 1981 e Cocherie,

1984). No caso do Plúton Meridional, Ioram traçadas curvas F'e E' adicionais, melhor adaptadas

ao conjunto de dados desta unidade (ver Figura VIL13b). Estas novas trajetórias representam

situações em que os parâmetros (Dsu - Dnu) e (Ds, - Dnu) são superiores aos obtidos a partir dos

dados da Tabela VIl.7. Os valores numéricos podem ser calculados com o auxflio das equações

V[.11 eYII.L2.

As amostras do Plúton Jaguari (Figura VII.14a) se dispõem, grosso modo,

paralelamente entre si, e com a mesma inclinação das trajetórias F. e F¡ e, de forma geral, as

amostras menos diferenciadas (%oSiO2 -66,0) se situam mais próximas a F", enquanto as mais

diferenciadas (%oSiO2 -74,0) se localizam próximas a F¡ (ver principalmente o diagrama Ba vs

Rb). Esta distribuição sugere que as amostras intermediárias representem frações cristalizadas

que estariam místuradas com quantidades crescentes (da esquerda para a direita) de líquidos

residuais, uma explica@o coerente com as indicações dos elementos maiores, sugestivas de que os

granitóides resultam, em parte, da concentração de cristais por separação progressíva de líquidos,

cuja eficiência obedece relações do tipo VII.4 e VII.S.

Assim, as rochas graníticas mais máficas teriam sido formadas quando a

cristalizaçao já era relativamente avançada (20407o ?), e seriam constituídas por parte desta

fra$o cristalina, à qual se somam líquidos residuais, intercumuh.u, que não podem ser extraídr¡s

(ver acima). E* contrapartida, as variedades mais diferenciadas seriam formadas por frações

predominantemente líquidas. No caso extremo, em sistema fechado, a última rocha a se formar

teria o mesmo quimismo do magma original.

Os dados do Plúton Meridional (Figura VII.14b) aparecem nos diagramas

agrupados em pelo menos três grupos principais, com tendências similares às do Plúton Jaguari.

A disposição da grande maioria das amostras se adapta melhor às tendência esperadas por

cristalização em equilíbrio (E.), mas não são observados os equivalentes líquidos esperados, que

estariam localizados ao longo.de Er. IJma sugestão, fundamentada nos dados geológicos e de

quimismo mineral, é que os três conjuntos cristalizam de magmas parentais diferentes, os quais

estariam relacionados entre si e condicionados, em maior ou menor grau, por processos

petrogenéticos prévios (e.g., diferentes graus de fusão parcial infracrustal).

As amostras mais diferenciadas desta unidade e, em parte, também do Plúton

Jaguari (ver Figuras VII.14a e VII.14b), náo se adaptam aos esquemas esperados para as etapas

finais de diferenciaçã,o (e.g., aumento rápido dos teores de Rb nos líquidos mais diferenciados).

Contrariamente, várias das amostras mais diferenciadas, em especial do Plúton Meridional,

apresentam um empobrecimento final em Rb. Estas discrepâncias são devidas, entre outros

fatores, à remobilização deste elemento em eventos tardi- e posmagmáticos (ver item VII.1).
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VII.3. Constituintes estruturais essenciais e evolução térmica

Uma propriedade muito relevante de elementos traços que se concentram

essencialmente em um único mineral, tal como o Zr no ztrcão e o P na apatita (corutituintes

estruturaß essencinis), é que a sua concentraçáo no líquido independe da proporção do mineral

que permanece no resíduo, em caso de fusão, ou que precipita, em caso ds ç¡l5falização (Sun &
Ifanson, 1,975; Hanson, L989). Em geral, como a concentração destes elementos no mineral

hospedeiro pode ser considerada fixa, a sua concentração no líquido é função apenas do

coeficiente de distribuþo que, por sua vez, ê diretamente dependente da temperatura.

Desta forma, os teores de Zr e P em fusões silicáticas saturadas (com zircáo e

apatita estáveis, respectivamente) podem ser utilizados para avaliações termométricas. Watson &
Harrison (1983,1984) determinaram, com ensaios experimentais efetuados no intervalo entre 750"

e 7020" C, a seguinte fun$o:

lnDz' = [-3,80-[0,85.(M-t)]l + t2900/T (vrr.13)

em que ¡4 = (Na + K + 2Ca)/(Al.Si), em proporções de ciítions, é uma funçáo do sistema

químico eDz' = raz.ão das concentra@es deZr no zircão e no líquido e T é dado em "IC

Para magmas graníticos marginalmente peralurrinosos, como qs de Morungaba,

uma boa aproxima@o é expressa pela seguinte equação, mais simples e direta (Watson, 1987): ,

ln [Zr] = 17,18 - 12900f^I , ou

T('C) = -273 + 129001Q7,r8- In [Zr])

(vrr.14)

(VII.ls)

Em Morungaba, os dados petrográficos indicam saturação em Zr durante a maior

parte da evolução magmática de cada uma das unidades, nas quais o zircão é, em geral, precoce

na seqüência de cristalÞaçÃo. Algumas imprecisões nos resultados da equação VII.13 são devidas

a presença possível de alguma parcela de zi¡cão de natureza cumuláticâ, em especial nas rochas

mais máficas, de granulações médias a grossas, e a substituições entre Zr e elementos como o Th

e os TRP; nestes dois casos, os valores obtidos devem ser considerados valores máximos.

Imprecisões adicionais são ocasionadas pelas variações d" I uzo e pelos erros das medidas de Zt

(e.g, para teores de Zr próximos a 300 ppm, erros de 20Vo levam a erros entre 20" e 30" C nas

temperaturas calculadas). As temperaturas de satura$o em Zr (T) para a maioria das

variedades graníticas e dioríticas, calculadas com a equação simplificada, são expressas em forma

grâfica na Figura VII.15.
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O diagrama reafirma que as rochas dioríticas e hfüridas associadas não se

apresentam em condições de saturação para o Zr e que este se comporta como um elemento

incompatível (ver também item VII.l). Entre as rochas graníticas, as temperaturas mais elevadas

são as do Complexo Ouro Verde (880"-940" C). As fácies porfiróides e porfiríticas do anel

principal do Plúton Jaguari têm um padrão normal, as temperaturas decrescendo de 890'-910" C,

nos termos marginais mais máficos, até por volta de 800" C, nos termos mais diferenciados. Estes

resultados são entre 120"-180" C mais elevados que os obtidos através da termometria para o par

hornblenda-plagioclásio (Capítulo VI). As fácies do dique Jaguari e associadas têm temperaturas

entre 850" a 870" C. Valores entre 810" e 790" caracterizam as rochas porfüíticas em matriz fina

da porção oeste do plúton e os diques anelares intrusivos no Plúton A¡eia Branca. As rochas com

aspecto mais cumulático, como a A-624a (950" C), resultam em temperaturas sempre mais

elevadas e fogem do padrão geral. O andesito pórfiro A-738 tem T, = 940" C.

As variedades meridionais têm padrões similares, com intervalos entre 880" e 700'

(Plúton Meridional) e entre 850" e 730" (Plúton Orientul). O monzogranito pórfiro A-26

apresenta Tr= 870o, portanto entre as mais elevadas. Os tipos peraluminosos cirøentos se situam

entre 850" e 800" C (Plúton Areia Branca) e 810"-740" C (Ocorrências Meridionais).

As temperaturas estimadas para as princþais unidades sáo condizentes com uma

evolução normal de seqüências de tipo máfico -> félsico. A comparação dos valores máximos,

médios e mÍnimos de cada uma delas, mostra resultados similares para as unidades meridionais;

os mais elevados são para o Complexo Ouro Verde, seguido pelo Plúton Jaguari. Os resultados

das variedades cinzentas peraluminosas estão inçsperadamente próximos das médias dos demais

granitóides.

Estes resultados, aliados aos valores para temperaturas indicadas pelo quimismo

mineral, se reais, sugerem uma história térmica ds s¡is¡alização relativamente prolongada, com

intervalos que variam entre 100o-150'C þlútons Jaguari, Meridional e Oriental) e 50'-1"00'C

(variedades cinzentas peraluminosas do Plúton Areia Branca e Ocorrências Meridionais), que

apontariam para um carâter predominantemente líquido para os magmas parentais (ver, por

exemplo, diagramas de Wyllie, 1977 e Naney, 19S3). Destaca-se que os (leuco) monzogranitos

cinzentos mostram os menores intervalos, em condi@es mais compatíveis com fusões sob

temperaturas menores. Os dados sugerem também que os gradientes de diminuiçao de

temperatura possam ss¡ algo mais acentuados nas unidades meridionais.

VII.4. Afinidades geoquímicas e as séries graníticas

Nas Figuras VIL16a,b säo reapresentados diagramas KzO vs SiO2 para as unidades

setentrionais e meridionais, os quais ilustram o caráter rico em K das rochas graníticas e
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dioríticas associadas; todas as amostras se situam entre os câmpos de alto-K e shoshonítico,

conforme delimitados por Peccerillo & Taylor (1976). Exciuídas as variedades cinzentas

peraluminosas das Ocorrências Meridionais e as do Plúton Areia Branca, o caráter potássico se

acentua em dire$o às unidades e/ou åssociações graníticas mais máficas e antigas; as amostras

do Complexo Ouro Verde e das variedades marginais mais máficas do Plúton Jaguari plotam

predominantemente no campo da séríe shoshonítica.

É ¿iticit definir exatamente quão potássicas foram as composiçöes dos magmas

parentais. Por um lado, as características estruturais e petrográficas sugerem acúmulo de

megacristais de feldspato potássico em algumas fácies. Por outro lado, diversos dados

experimentais mostram que as composições para as fusões mínimas no sistema granítico são

deslocadas para termos mais potássicos a medida que diminui u ftno. De qualquer forma, a

associa$o com rochas dioríticas potássicas e as características geoquímicas complementares (em

especial os teores em elementos LIL), mostram que as composições dos magmas parentais já

eram potássicas e que, portanto, mecanismos como os acima referidos devem apenas ter

contribuído para acentuar características já herdadas.

lrlo Plúton Jaguari, os termos intermediários e os mais félsicos já são mais pobres

em K. De resto, as fácies/associaçóes com teores menores deste elemento correspondem à

amostras hfüridas, tais como as do dique Jaguari, e à algumas fácies com características

cumuláticas maiß marcadas. As rochas graníticas predominantemente equigranulares meridionais

þlútons Meridional e Oriental) incluem apenas rochas de alto-K. Este padrão repete,

naturalmente, as tendências de aumento mais ou menos progressivo de elementos do grupo do K
mais móveiS, em direçao às variedades graníticas mais máficas e antigas, tal como evidenciado

nos aranhogramas apresentados no item VII.1.

As rochas dioríticas equivalem em termos da ToKzO aos shoshonitos, mas

apresentam diferenças muito significativas para vários outros elementos (cl Morrison, 1980) .

Apenas as fácies com texturas cumuláticas mais típicas þlagioclásio e/ou máficos) apresentam

ToKzO mais baixas, compatíveis com as séries de alto-I(

Nos diagramas combinados NazO+KzO e CaO vs SiO2, apresentados nas Figuras

VII.17a,b, foram traçadas as trajetórias médias para as rochas setentrionais e meridionais,

incluindo as rochas dioríticas e híbridas, que definem razões entre aqueles metais alcalinos

compatíveis com as das séries iálcali-ciálcicas (Peacoch 1931). As unidades mais diferenciadas têm

índices de Peacock maiores, que refletem a amortiza@o do carâter alcalino com a diferenciação.

Para comparação, está também representado o limite proposto por lrvine & Baragar (1971) entre

as denominadas séries alcalinas e subalcalinas. As rochas dioríticas mais homogêneas e primitivas

e as fácies mais máficas do Complexo Ouro Verde estão localizadas preferencialmente no campo

alcalino.

Todos estes diagramas ressaltam a lacuna composicional entre entre 58%o e 647o

de SiOz e reafirmam a descoirtinuidade entre as manifestações dioríticas e graníticas. Apenas

algumas fácies híbridas ou cumuláticas, de distribuição mais restrita, se situam neste intervalo.



Granitóides similares aos que afloram em Morungaba são encontrados em

diversas ocorrências graníticas tardi- a posorogênicas brasilianas do Cinturão ltu (Vlach er aI
1990). Esta associa@o temporal e geográfica, da qual também fazem parte plútons sieníticos e

plútons monzodioríticos a monzoníticos, formados por rochas potássicas metaluminosas saturadas

a supersaturadas (ver Capítulo ltr), mostra que este carâter potássico - acompanhado por

quantidades de NazO moderadas a altas - é uma característica litogeoquímica com âmbito

regional.

O magmatismo sinorogênico principal da área apresenta þalmente características

potássicas (Capítulo ltr); em ambos os cåsos, ficam sugeridas áreas-fonte extensas (crosta inferior

e/ou manto litosférico) relativamente ricas em elementosLIL. É de se notar que características

similares podem ter controlado o magmatismo básico-ultrabásico e alcalino potássico que ocorreu

em toda esta região em tempos mesozóicos, cerca de 500 Ma depois.

São muito expressivas as associações potássicas mais ou menos contemporâneas e

similares que aparecem em grandes áreas do Brasil continental atlântico, como nas regiões sul e

nordeste brasileiras (Sartori, 1978; Sial, 1984; Guimarães, 1989; Nardi, 1986 e I ima & Nardi,

1991., entre muitos outros).

De forma genérica, como já sugerido por Vlach (1985), alguns dos detalhes do

magmatismo da área em foco lembram as características típicas do magmatismo caledoniano

jovem da Inglaten:a, Escócia e I¡landa (e.g., Halliday & Stephens, 1984; Harmon et aL, Í984;

Thompson et aL, 1984). Muitas similaridades são encontradas também quando se considera o

típico magmatismo hercínico, que aflora na regiáo do Maciço Central Francês ou da região dos

Vosgos (e.g.,l-,ameyre, 1987). Voltar-se-á ao tema no Capítulo IX.

Tipologia, geoqnímica e re#mss tectônicos

Os granitóides de Morungaba e a maioria das ocorrências do Cinturão Itu foram

tradicionalmente considerados como tardi- a postectônico,t, com base em dados estruturais,

geocronológicos e inferências diversas (e.g., Cordani & Kawashita, 1971; Hasui et aL, 1981:'

Wernick, 1972; Wernick et al., 1976). O caráter tardi- e posorogênico (quer poscolisional, quer

possubducção) e algumas similaridades gerais com os granitos de tipo Caledoniano de Pitcher

(1952) ficaram melhor estabelecidos em trabalhos mais recentes (e.g., Vlach, L985; Janasi, L986;

Wernick et al.,l99L; Godoy, 1990; Vlach et aL,1990).

No fim do Capítulo V, foram discutidas as tendências modais monzoníticas e

granodiorític¿.s das rochas graníticas e dioríticas de MorungåUu ¿ luz das sugestões de I-ameyre &

Bowden (1982) para o reconhecimento das principais séries graníticas. A seguir, são exploradas

algumas das propostas de classiticação de granitóides do ponto de vista geoquímico.
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Figura VII.18. Diagramas R1 [4Si-11(Na+K)+2(Fe+Ti)] vs R2 [6Ca+2Mg+Al] em

proporções milicatiônicas. Os limites er¡tre os domínios entre os ambientes tectônicos

assinalados são de Batchelor & Bowden (1985). A: unidades s€tentrionais, B: unidades

meridionais. Siglas das unidades como na Figura VII-16-
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A pesquisa das relações entre o quimismo (elementos maiores, menores e traços)

e os regimes tectônicos culminou com a caractertzação de diferentes séries ef ou assocíações

granitóides e são muitas as contribuições.que seguiram esta linha (e.g., Pearce, 1983; Pearce et aL,

1984; Brown et aL,1984; Harris et aL,1986; Batchelor & Bowden, 1985; White & Chappelt 1983;

Maniar & Piccoli 1989).

Neste aspecto, a cÀÍacteruag.o de ambientes tectônicos a partir do

comportamento dos elementos maiores foi explorada com sucesso por Batchelor & Bowden

(1985), a partir dos parâmetros catiônicos R1 [4Si - 11.(Na + K)- 2.(Fet + TÐ] e R2 [6Ca + 2'}l4g

+ Al] de La Roche (1980). Nas Fþras VII.l8a,b são apresentados os diagramas relacionando

estes parâmetros e os domínios Iitogeoquímicos mais típicos das rochas graníticas que aparecem

nos principais ambientes tectônicos reconhecidos. As unidades principais de Morungaba se

situam no c¿rmpo tørdiorogênico, as variedades mais diferenciadas tendendo progressivamente ao

campo pósorogênico. Os leucomonzogranitos cinzentos peraluminosos do Plúton Areia Branca e

das Ocorrências Meridionais ficam junto aos granitóides mais diferenciados dos plútons

meridionais. As rochas dioríticas e hfüridas se.situam principalmente nos campos poscolisionais;

mas diversas amostras plotam no campo precolßional. Estas últimas podem refletir possíveis

processos de acumulação, já que, neste diagrama, a seqüência dos campos I,2,3 e 4 é compatível

com diferenciação magmática. Porém, como salientado por Harris et aL (1986) seriam poucos os

elementos químicos (e.g., LlT, em combinação com Zr, Pib, Ta) que permitiriam a separa$o

adequada entre estes ambientes.

Maior, contudo, é o número de contribuições dedicadas a compreensão do

comportamento e distribuição dos elementos traços nestes ambientes. Sob este prisma, grande

destaque tem sido dado ao estudo dos elementos LIL (K Ba, Sr, Rb) e IIFS ('1\Zr, Nb, Ta) e das

suas relações. Alguns detalhes são colocados a seguir.

Elementos LIL, HFS e ciclos tectônicos globaß

No contexto da evolução tectônica gtobal, os elementos mais voláteis e

incompatíveis e>rtraídos do manto durante eventos de fusão parcial ou transferência de fluídos e

após incorporados às esferas externas, são parcialmente reintegrados em etapas ou ciclos

tectônicos posteriores, através da introduSo destes materiais crustais e biosféricos no manto,

principalmente nas zonas de subducção (e.g., Fyfe et al., 1978; Pearce, 1983; Wyllie, 1984;

DePaolo, 1988; Anderson, 1989). O efeito final é um enríquecimento das partes do manto que

readmitiram tais elementos relativo às partes mantidas inalteradas. Na maioria das abordagens da

literatura tem-se dado maior importância ao comporamento dos elementos Rb, Sr e Ba, do grupo

do K (LILE), e Zr, Nb e Ta, do grupo do Ti (HFSE), os quais tem se mostrado de grande



utilidade no discernimento de processos e produtos magmáticos periplaca (associados à

subducção) e intraPl'aca.

A placa ütosférica oceânica - em particular sua porção mais superior- está

constantemente submetida a transförmaçöes geoquímicas, com destaque para o intenso

hidrotermalismo e para a interação com águas oceânicas profundas durante toda a sua vida

crustal, os quais afetam, em especial, as zonas mais próximas às dorsais oceânicas. Quando entra

em subducção, a porção mais superior desta crosta - hidratada, rica em elementos voláteis e

carregando depósitos marinhos variados - passaria por fenômenos de desidratação e/ou fusão

parcial a medida que atingisse -50 km de profundidade (Wyllie, 1984; Ringwood, 1990).

Quantidades apreciáveis dos voláteis e dos elementos LfL, mais facilmente remobiliz¿d6s, ao lado

de parte da contribuição sedimentar, seriam entáo transferidas para a cunha sobrejacente do

manto superior.

Os magmas gerados nestes ambientes (sobre a referida cunha do manto) são

claramente empobrecidos nos elementos HFS quando comparados àqueles gerados em ambientes

intraplaca. De acordo com a hipótese de Ringwood (1990) este fato se e4pücaria na estabilidade

de fases mineräìs titaníferas, como o rutilo, a profundidades inferiores a - 100 km, as quais

reteriam os elementos deste último grupo na placa litosférica.

Neste contexto, os magmas derivados na placa oceânica em subducgão ou na

cunha enriquecida do manto apresentariam razões LIL/IIES mais elevadas. Nas áreas afastadas

dazona de subducção, ou áreas cratônicas reativadas, segundo Ringwood (1990), a mesma placa

litosférica seria novamente fundida e/ou devolatilizada em maior profundidade (> 150 km), na

qual as fases portadores de Ti já não seriam estáveis. Este fator, somado ao empobrecimento

prévio nos elementos LfL, terminaria por imprimir as razóes mais baixas LIL/HFS - tão típicas

dos magma s intraplaca aí gerados - e/ou por provocar enriquecimento em elementos HFS no

manto imediatamente sobrejacente (ver Pearce, 1983; Pearce et aL, 1.984; Brown et aL, t984;

Thompson & Fowler, 1986; Ririgwood, L990; Foley, L992).

Entretando, dados experimentais relativos à saturação do Ti (Ryerson & Watson,

7987), bem como correlaçóes elementais diversas (McCulloch & Gamble, 1991) para basaltos de

arcos-de-ilha parecem não suportar o modelo de Ringwood (1990) baseado na retenção dos

elementos do grupo do Ti em minerais titanÍferos sob pressões mais baixas; destaque-se, porém,

que faltam informações detalhadas sobre as condições de geração dos magmas litosféricos, em

especial no'que se refere às fases fluídas. De qualquer forma, não aceito o modelo de Ringwood

(1990), é necessário admitir que estas características geoquímicas são herdadas e que as áreas-

fonte do magmatismo períplnca foram relativamente empobrecidas nos elementos HFS por

eventos que antecederam a subducção (a abertura dos oceanos ?).

Quaisquer sejam os mecanismos atuantes, existe acordo quanto a existência de

duas situações principais em que atuam fenômenos especÍficos de enriquecimento do manto

litosférico. Nas zonas periplaca (com enriquecimento preferencial em elementos LIL, ou
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componentes de subdacção, cf. Pearce, 1983) e nas zonas intraplaca (com enriquecimento

preferencial dos componentes HFS, ou componentes intraplnca).

Rogers (1992) associa a gênese do magmatismo potássico e ultra-potássico com

prévio enriquecimento do manto litosférico, o qual resultaria em estabilização da flogopita +

anfibólio no manto. No primeiro caso, de magmatismo associado a zonas de subducçáo, o

enriquecimento em componentes liberados da placa oceânica resultaria em magmas com teores

'relativamente baixos de Ti e, portanto, razões K/Ti muito superiores às encontradas em magmas

íntraplnca, em que o enriquecimento seria resultante da colocação de magmas ricos em elementos

lfFS, provenientes de manto mais profundo, astenosférico. Em ambos os casos, a presença de

flogopita implicaria em rochas-fonte litosféricas, com profundidadess inferiores a 250 km

(Hawkesworth et aL, 1990).

Foley (1992) desenvolveu um mecanismo interessante para estes fenômenos de

enriquecimento. Em uma situação intraplaca por ele analisada, líquidos astenosféricos

enriquecidos percolariam e venulariam o manto litosférico maß pobre. As caracteristicas variadas

dos magmas aí gerados, ora mais, ora menos enriquecidos, e o progressivo empobrecimento dos

magrnas mais jovens seriam explicados por diferentes graus de fusão desta fonte heterogênea e

pela participação de frações variadas das partes mais e menos enriquecidas nos magmas

produzidos, cujas composições seriam representadas pelas médias ponderadas das fusões

(complementares) cÍ,c manto litosférico, maispobre, e das vênulas, mais n'cas.

Neste panorama, o magmatismo básico-interme¡liário de Morungaba admite

contribuições significativas dos componentes de subdaçao. De fato, o grau de enriquecimento nos

elementos LIL e as depressões marcadas de Nb e Ti (ver padrões expandidos no item VII.L), bem

como as características isotópicas, seriam herdados de fontes litosféricas enriquecidas. Tal

enriquecimento teria ocorrido em épocas anteriores ao Ciclo Brasiliano (ver Capítulo VIII).

As relações do magrnatismo granítico já sáo algo mais complexas. Brown e/ ¿l

(1984) sugerem que, em arcos magmáticos associados a zonas de subducção recentes, o

enriquecimento em LIL do manto litosférico, ao qual se somam mecanimos de cristaliza$o

fracionada e assimilação combinados, é o maior responsável pelas características geoquÍmicas do

magmatismo cálcio-alcalino mais antigo e externo (imaruro). Contribuições de manto intraplaca

são postuladas como progressivamente mais importantes nos granitóides mais jovens, mais

afastados da zona de subducçã.o (madaros ). Farmer & DePaolo (1983) postulam convecção

provocada por arrasto no manto sublitosférico continental, contemporâneo à subducção. Este

processo traria manto sublitosférico fresco, previamente enriquecido, para as proximidades da

zona de subducção. É um candidato para as rochas-fonte mais internas e afastadas do arco

magmático.

Nos ambientes poscolisionais, a situa@o C ainda mais complexa e os modelos não

se coadunam inteiramente com a gênese e a tipologia do magmatismo granítico com o

comportamento dos elementos LIL e FIFS (e.g., Pearce et al., 1984; Harris et aL, 1986). As
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Figura VII.19. Diagramas de varia$o Rb vs Nb+Y (em ppm). Os domínios mais típicos

dos ambientes tectônicos assinalados (arcos vulcânicos, VAG; cadeias oceânicas, ORG;

sin-colisionais, syn-COLG; intmplaca, WPG) sao de Pearce et al. (l9M). A: unidades

setentrionais, B: unidades meridionais. Siglas das unidades como na Figura MI.16'
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relações elementais discrimantes já propostas falham pela superposiçáo entre os granitóides pós-

co[sionais e aqueles gerados sobre zonas de subducção. As razóes para tanto estariam na

presençâ de contribuições de rochas-fonte mais diversificadas, do manto, das crostas oceânica e

continental ou de combinações entre elas. Nas Figuras VII. 19a e VII.L9b, as relações entre Rb,

Nb e Y em Morungaba sáo exemplificadas em diagrama Rb vs Nb+Y (Pearce et aI,1984). Os

dados para as unidades de Morungaba se situam muito próximos aos limites mútuos entre os

campos tidos como típicos de granitóides de arcos vulcânicos, síncolisionaís e intraplac¿. Este fato

é comum nas associações graníticas tardi- a posorogênicas (possubducçao ef ou poscolßiornis) e a

maioria dos granitóides de tipo Caledoniano (Pitcher, 1982) se comporta assim. As variedades do

Complexo Ouro Verde e do Plúton Jaguari se situam no domínio intrapktca; as exeções são

amostras hfüridas ou muito diferenciadas- Nos plútons meridionais são as amostras rn¿¿s

diferenciadas as que se localizam no campo intraplaca, as demais plotando como granitóides de

arcos vulcânicos. A mesma situação ocorre com os (leuco) monzogranitos peraluminosos do

Plúton A¡eia Branc¿ e das Ocorrências Meridionais, mas estes se situam mais próximos ao

domínio sincolisional. Os dioritóides plotam sempre no campo íntraplaca

Os granitóidzs dz Morungaba e as séries graníticas

O conceito de séries magmúticas é de cunho petrológico e agrupa diversos magmas

(ou rochas) gerados por mecanismos de diferenciação a partir do mesmo magfna parental ou por

fusão de fontes parecidas sob condições similares. No primeiro caso, seriam esperados volumes

condizentes dos termos petrográficos intermediários (e.g., Carmichaelet aL,1974; Caxet aL, t979;

cill, 1981).

Tal como formulado, este conceito têm certas conotações indesejáveis, já que não

inclui alguns processos importantes. Como dois exemplos, citam-se o caso de mistura de magmas

originados em diferentes segmentos do manto, da crosta oceânica ou da crosta continentaf e o

caso de fusão de rochas-fonte híbridas. Adicionalmente, as associações petrográficas observadas

em um determinado nível crustal podem não exprimir a variaSo esperada. Também foi mostrado

que processos de mistura de magmas ef ou mushe-s podem criar diversidades petrográficas não

condizentes com a evolução normal (t.g., por cristaltza$o fracionada) dos componentes

envolvidos (ver item V.6).

As características tectono-estruturais e, em especial, os regimes térmicos, devem

ter papéis importantes no resultado final. Em ambientes distensivos, são típicas as associações

descontínuas, bimodais (e.g., Petro et aL,1979), com ascençäo de magmas mais densos através da

crosta siálica relativamente rúptil, como esperado para crostas mais antigas, mais frias e anidras.

Nas regiões em que a crosta é mais quente e dúctil (por exemplo crosta mais jovem e hidratada),
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a capacidade de deformação plástica (e acomodação das tensões) deve ser maior e a crosta deve

agir como um liltro mais eficaz, proibindo o acesso dos magmas mais densos aos níveis superiores

(e.g. , Fyf.e, 1992).

Neste segundo caso, esþera-se também que a presençâ de voláteis e de outros

componentes com menor ponto de fusão atuem como um tampão que limitaria as temperaturas,

uma vez que estas não deveriam ultrapassar em muito um certo patamar compatível com as

fusões mínimas dos materiais crustais presentes (ver, contud o, Zen, 1988). Parece claro que, neste

caso, serão facilitados os eventuais mecanismos de mistura entre magmas básico-ultrabásicos

colocados comos¿7/s (e.g., Huppert & Sparks, 1988) nasporções basais da crosta, ou mesmo junto

à Moho (underplnting), e os magmas crustais gerados por fusão parcial.

As rochas dioríticas de Morungaba apresentam diversas similaridades geoquÍmicas

e isotópicas (ver Capítulo VItr) com as rochas graníticas predominantes, uma característica que

se repete na maioria das províncias graníticas (ver Capítulo IV). Portanto não parece haver

problemas em agrupá-las em uma única série. Sob este prisma, os granitóides do Complexo Ouro

Verde (Setor Ocidental), os granitóides porfiríticos e porflróides mais máficos do Phlton Jaguari

e rochas dioríticas associadas podem ser situados como transicionais entre as séries shoshoníticas

(ver Morrison, 1980) e de alto potássio ou monzoníticas (ver Figuras VII.16 e VII.17). A
denominaçã.o de série potássica disterxiva, em princípio, parece mais apropriada: satisfaz o caráter

transicional e traz consigo implicações geoquímicas importantes e específicas.

A classificação das unidades meridionais e, em parte, dos termos ocidentais mais

diferenciados do Plúton Jaguari é mais complexa, por estarem presentes (ou existirem) apenas os

termos diferenciados, ricos em SiOz. Associações similares são freqùentemente denominadas de

alcalinas ou ainda de transalcalinas (e.g., Bonin, 1982; I-ameyre, 1987), termo pouco feliz, que, na

opinião de muitos autores, deveria ser preservado para as rochas portadores de fóides e/ou de

minerais máficos peralcalinos (Sorensen, 1974). Problemas de classificação como estes são

comuns à grande maioria das associações graníticas mais diferenciadas quando analisadas

isoladamente, haja visto que os termos mais evoluídos de todas as séries tendem ao mínimo

residual comum (e.g., White & Chappell,1977; Chappell & White, 1992). Os termos mais máficos

de uma determinada associa@o são, neste aspecto, muito mais informativos. Isoladamente, o

termo alcalino potassico pode ser uma solução de compromisso para classificar estas rochas

graníticas de tipo A da séríe aluminosa (Mach et aL, 1990).

Os dados apresentados ressaltam algumas similaridades entre as unidades

setentrionais e as meridionais e parecem sugerir, em escala pouco mais ampla, que a

variabilidade observada possa ser de caráter transícional, como melhor destacado no Plúton

Jaguari. Não parece espúrio, portanto, imaginar todo o conjunto como parte de uma única série

potassica e que as diferenças decorram de peculiaridades dos processos de geração de distintos

lotes de magmas (e.g., condições e grau de fusão, fontes mais ou menos diferenciadas,

comportamento dos voláteis) e/ou da evolu$o diferencida destes magmas durante sua ascençáo,

colocação e diferenciação.



Não existem problemas em se derivar os vários magmas graníticos (nem de se

derivar parte das variedades graníticas a partir das dioríticas !) por mecanismos de

fracionamento, aliados a variações no.conteúdo e tipo de voláteis e na pressão total de

cristalizaç5o. A convergência fi"ul ( para pressões litostáticas menores, grau de saturação maior

em þO) leva ao enriquecimento em Na2O, tal como reflexo nas variedades mais diferenciadas e

jovens do magmatismo.

Em contrapartida, os (leuco) monzogranitos cinzentos peraluminosos que

constituem as Ocorrências Meridionais e o Plúton Areia Branca definem uma associação muito

contrastada. São parecidos aos ¡¡eþilizados crustais mais típicos de l-ameyre & Bowden (1982) e

se originam, provavelmente, por eventos térmicos mais isolados que provocaram pequenos graus

de fusão de crosta continental cÀta- a mesozonal" de orþem ígnea e de composição tonalítica a

granodiorítica (ver Parte VIL1 e Vlach, 1985).

Já se destaæu que a maioria das rochas graníticas e dioríticas que afloram ao

longo do Cinturão Itu guardam muitas similaridades com os granitóides de Morungaba. Assim,

admite-se que, de forma genérica, este conjunto possa ser incluído em uma províncin potassica,

oom um certo caráter transicional marcado nas rochas graníticas pela passagem das variedades

mais antþs e composicionalmente mais expandidas (mais máficas, com características álcåli-

c¡flcicas de mais alto potássio, talvez até shoshoníticas, e mais enriquecidas em mmponentes

incompatíveis) para termos mais jovens e de menor espectro composicional (menos potássicas e

de características maß alcaliltas). Nos termos mais jovens e muito diferenciados já se evidenciaria

um caráter sódico mais acentuado. Todas estas variedades são metaluminosas a marginalmente

peraluminosas e as tendências de varia$o do ISA dependem das particularidades de cada

seqüência de diferenciação.

Estas transi$es geoquímicas estão ligadas, do pontos de vista estrutural e

reológico, com diferentes mecanismos de geração, migração e coloca@o dos magmas graníticos

(ver a seqüência do magmatismo Morungaba no item V.6). A variação conjunta destes fatores

estruturais, reológicos e geoquímicos, tal como desenhado, marcaria a transiÉo do ambiente

tardiorogênico para o posorogênico na área. Iâ foram apontadas situações parecidas em outras

áreas do Brasil continental atlântico em tempos brasilianos e, de fato, grande parte desta região é

tipificada por magmatismo potássico que deve marcar evoluções teconomagmáticas parecidas às

descritas e dependentes dos mesmos processos globais.

349



..CAPÍTULO VItr

GEOQUÍMICA ISOTÓPICA DO ST E DO Nd

Os resultados para a sistemática Rb/Sr agora apresentados complementam o

trabalho de Mach (1985). São adicionadas cerca de vinte e cinco anáIises Rb/Sr e outras sete

Sm/Nd para fácies do Complexo Ouro Verde (Setor Ocidental) e dos plútons Areia Branca,

Jaguari e Meridional. Todos os dados Rb/Sr e Sm/Nd sáo listados nas Tabelas VIII.L e YI[I.2,

respectivamente. A localização dEs amostras utilizadas é encontrada no Anexo fl
Os objetivos deste capítulo são as idades isocrônicas Rb/Sr, o comportamento dos

isótopos radiogênicos sTSr e 143Nd e algumas implicações para a origem do magmatismo

Morungaba e para a evolução regional.

VII.1. Sistemática Rb/Sr e as idades dos Sranitóides

Os dados Rb/Sr não diferenciam eventos magmáticos que estejam separados

entre si por poucos milhões de anos (cf metodologia). Maiores ainda serão as incertezas nos

resultados, quando se consideram as variaçóes intrínsecas da raz,ão inicial 87Sr/eSr (Ri) das

diferentes amostras, quer sejam herdadas de rochas-fonte heterogêneas, quer sejam adquiridas

por mecanismos associados à evolução dos magmas ou por contribuiçõqs externas, derivadas das

rochas encaixantes. Assim, os valores obtidos para conjuntos especlficos de amostras podem não

representar as idades reais das etapas de cristaliza$o e, em casos extremos, conduzir inclusive a

inversões na seqüência real dos eventos magmáticos (e.g., Roddick & Compston,1977; Pankhurst,

1,979;Ylach, 1985; Vlach & Cordani, 1986).

As determinaçóes radiométricas alternativas existentes são restritas aos resultados

KlAr obtidos por Wernick et aL (1976) e por Mach (19S5). Contudo, estas são inapropriadas para

comparações, pois, além de apresentarem erros elevados (ver Tabela XIV em Vlach, 1985)'

refletem a influência de eventos mais tardios. Assim, as únicas referências para ponderar os

dados isocrônicos apresentados são, por um lado, a seqüência estratigráfica do magmatismo

Morungaba, definida de acordo com dados geológicos e estruturais (Capítulo V), e, por outro,

alguns dados geocronológicos regionais'

Os diagramas isocrônicos obtidos para cada unidade são apresentados e discutidos

a seguir. Os dados para a região meridional (os plútons Meridional, Oriental e as Ocorrências
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Meridionais; Mach, 1985) foram complementados e recalculados. Acredita-se que os resultados

apresentados reflitam, dentro da margem de erro, valores muito próximos das íàndes reais de

cristaliza@o dos respectivos magmas graníticos.

Plúton Areia Branca

A¡álises isotópicas estão disponíveis para quatro amostras de biotita e de biotita

+ muscovita monzogranitos equigranulares. O número reduzido se deve à homogeneidade do

conjunto amosrral do ponto de vista geoquímico geral (Capítulo VII) e também das razões Rb/Sr,

que não apresentam dispersáo adequada para as construções isocrônicas.

A distribuigo destas amostras em diagrama 87Sr/eSr vs rRb/86Sr (Figura VItr.1)

evidencia, além da precariedade dos dados disponíveis, um marcado desequilíbrio isotópico do

conjunto. Situações similares são freqüentes em leucogranitos derivados por fusão de seqüências

metassedimentares e/ou metaígneas, que afloram nas regiões vizinhas (e.g., Tassinari, 1988)'

Acredita-se que desequilíbrios deste tipo sáo herdadas de rocha-fonte não homogênea e reflitam

as características da distribuiçáo dos elementos Rb e Sr entre as frações cristalinas e líquidas,

resultanies da fusão parcial.

O comportamento da biotita (mineral que concentra Rb e, portanto, 87Sr

radiogênico) é fator relevante nos ambientes mais hidratados, compatíveis com a fácies anfibolito.

De acordo com o tipo de participação deste mineral em processos de fusão que não conseguem

efetuar homogeneiza$o isotópica perfeita e a quantidade dele que Passa para o fundido, os

magmas derivados podem ter padrões isotópicos variáveis. A separa@o entre os líquidos e os

resíduos produzidos, cada um æm características isotópicas próprias, nos estágios de migra$o e

coloca@o dos magmas, é outro fator que contribui para a variabilidade na distribui$o dos

isótopos radiogênicos na rocha final (ver Pankhurst, 1979 e Scambos et aL,1986, entre outros).

Uma errócrona construída com todas as amostras obtidas resulta em valor

próximo a 500-120 Ma, comparável ao resultado K/Ar (523 x. 26 }úla) apresentado por Vlach

(1985) para a amostra A-1.47, estrutural epetrograficamente muito semelhante a amostra A'973

(ver localizaçáo de pontos no Apêndice II). São íàades como esta, obtidas em diversas litologias

nas áreas vizinhas (ver Artur, 1988), que incentivaram Campos Neto et aI. (1990) e Campos Neto

(i991) a estender a Orogênese Rio Doce para a região leste do Estado de São Paulo.

A amostra A-g34, com a associa$o biotita + muscovita, é, entrétanto, muito

diferente das demais e apresenta razáo Rb/Sr bem menor (resultado de teores maiores em Sr e

menores em Rb) e, portanto exerce peso maior quando da regressão dos dados (método de

Williamson, 1968). Excluindo-a, a idade errocrônica aumenta para 635 + 110 Ma. Não existem

outras indicações para a idade absoluta do Plúton Areia Branca.
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As relações geológicas (Capítulo V) indicam que os monzogranitos do Pluton

Areia Branca são mais antigos ou pelo menos contemporâneos aos do complexo ouro Verde

(com isócrona de 615 t 15 Ma, a seguir) e seguramente mais antigos que os do Plúton Jaguari

(isócrona de referência com 610 + 10'Ma, a seguir), desqualificando o valor de 500 Ma acima

apresentado fiá pouco recomendado pela semelhança com os resultados K/fu). As rochas

graníticas sinorogênicas da Suíte Bragança Paulista, as quais marcam um provável limite inferior

para o magmatismo Morungaba, têm uma idade de 635 + 10 Ma (uma determinaçao U/Pb;

Tassinari, dado inédito). Tentativamente, adota-se a idade de referência de 620 Ma para a

colocação do Plúton Areia Branca, sujeita a verificações com outras metodologias.

Complexo Ouro Verde (Setor Ocidental)

Sete amostras de granitóides microporfiríticos do Setor Ocidental do Complexo

ouro Verde foram analisadas. são variedades de biotita (+ allanita + titanita + ilmenita)

quartzo monzonitos e monzogranitos. A amostra Shop, a mais máfica do grupo, contêm traços de

hornblenda e apresenta quimismo algo distinto, atribuído à provável presença de componentes

dioríticos adquiridos por processos de mistura (ver Capítulo VII). As outras amostras formam um

conjunto muito homogêneo, com boa correlação hiperbólica entre o Rb e o Sr. As exceções são as

duas amostras mais diferenciadas, com as maiores razões Rb/Sr (A-59 e A-1181); ambas são

significativamente mais pobres em ambos estes elementos, afastando-se da trajetória definida

pelas demais amostras.

Em diagrama isocrônico, o conjunto de dados apresenta excelente alinhamento;

mesmo a amostra Shap aparenta estar em perfeito equilíbrio isotópico' A regressão de

Williamson (1968), resulta em idade isocrônica de 620 -r 15 Ma. A amostra A-962 é, entretanto,

relativamente enriquecida em YSr; sendo provável que isto se deva à assimilação das rochas

encaixantes; lembra-se que esta unidade apresenta várias evidências neste sentido (t'g',

assimilação parcial de xenólitos, traços de turmalina). Eliminando-a do cálculo isocrônico, o valor

obtido é um pouco mais jovem, em torno de 615 + 15 Ma, com (Ri)= 0,7078 + 0,0001 (FigUra

VIII.2). Este valor é a melhor idade de reþrêncin para as fácies ocidentais do Complexo ouro

Verde.

Não existem dados Rb/Sr para as fácies tipicamente porfiríticas, que afloram ao

norte deste complexo e nem para os tipos microporfiríticos de tendência peraluminosa mais

marcada, que afloram no Setor Oriental. As relações estruturais sugerem idades similares para

estas rochas.
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Plúton Jaguari

Ê. para este plúton que'se tem o maior número de dados Rb/Sr (Tabela VIII.1).

Náo existem dados apenas para as fácies róseas da borda ocidental, devido às deformações

superimpostas e ao maior grau de alteração. Para as construções isocrônicas, foram considerados

inicialmente os seguintes grupos de rochas:

a) variedades porfiróides marginais mais máfïcas (biotita + hornblenda + titanita +

allanita) quartzo monzonitos e monzogranitos);

b) fácies porfiróides centrais (biotita + titanita + allanita) monzogranitos;

c) fácies porfiríticas da estrutura anelar principal (biotita + titanita + allanita) monzo- e

sienogranitos;

d) fácies porfiríticas em matriz fina, da parte ocidental (biotita t itanita -r allanita)

monzogranitos;

e) fácies portiríticas do dique do Jaguari e associadas (biotita + titanita * allanita)

granodioritos e monzogranitos.

Os resultados isocrônicos obtidos para cada um destes grupos, ou reunindo alguns

entre os mais afins, evidenciam um comportamento similar ao descrito para as unidades

meridionais (Vlach, 1985), obtendo-se resultados muito variáveis, entre 570 e 700 Ma. As fácies

marginais da borda SEE do Plúton Jaguari fornecem os valores mais baixos, enquanto as rochas

do dique Jaguari resultam em valores entre os mais altos. No grupo das variedades porfiróides

centrais e porfiríticas da estrutura anelar principal, há certa tendência de diminuição das i.dad.es

quando se consideram as variedades cadavez mais diferenciadas.

Uma discussão ampla sobre estas variações, destacando os principais mecanismos

petrológicos que podem conduzir a resultados deste tipo foi feita para as unidades meridionais

(Vlach, 1985) e é um tema abordado inúmeras vezes em literatura (Vlach, 1985; Vlach &

Cordani, i986; Scambos et aL,1986 e referências citadas). Os diagramas isocrônicos para cada

um daqueles grupos não são apresentados; um dos exemplos mais contrastados é o do dique do

Jaguari e fácies associadas, cujos resultados isocrônicos (-650 t 70 Ma) são mais elevados,

embora dentro da faixa de erro, que os obtidos para o conjunto que inclui os granitóides

porfiríticos do anel principal, os quais são pouco mais antigos, oupelo menos contemporâneos.

Os melhores resultados para esta unidade são obtidos pela regressão dos dados

das fácies porfiróides e porfiríticas do anel principal (nove amostras), que fornecem excelente

isócrona dz reþrêncin de -610 + 10 Ma, com (Ri) de 0,7072 + 0,0002 (Figura VIII.3).

Não existem dados para os dioritóides, mas as relações geológicas gerais apontam

para as mesmas idades.
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Plútons Meridional, Oriental e Ocorrências Meridionais

Três amostras (Tabela VIII.1.) foram adicionadas ao conjunto de dados

apresentado por vlach (1985) para as fácies granitóides destas unidades; critérios para

ponderação das amostras bem como para os agrupamentos amostrais considerados para as

regressões correspondem aos interpretados como mais adequados por Mach (1985; ver também

Vlach & Cordani, 1986).

Os diagramas isocrônic os de reþrência para o plútons Meridional e Oriental e para

os leucomonzogranitos cinzentos peraluminosos meridionais (LMh) sáo apresentados nas Figuras

VI[.4, VIII.5 e VIII.6 e cofrespondem a idades de 590 -¡ 10, 590 -t 20 e 590 t 20 Ma'

respertivamente. As razóes iniciais obtidas para os plútons Meridional e Oriental são as mesmas

(0,7064 t 0,0003 e 0,7065 t 0,0009). Os leucomonzogranitos peraluminosos apresentam razões

iniciais mais elevadas, de 0,709 ¡- 0,002, porém com erros maiores, porque as razões Rb/sr para

estas fácies são semPre altas'

As variedades híbridas que afloram nas Ocorrências Meridionais, representadas

pelas amostras A-14a, A-85, A-86 e Jd-149, fornecem uma errócrona de referência (não

apresentada) com 560 * 60 Ma (Ri = 0,7075 * 0,0002), compatível com os resultados dos demais

granitóides. O erro elevado na idade se deve às baixas razões Rb/Sr e à pouca dispersão dos

pontos no diagrama isocrônico (Tabela Vltr.l)

Evotuçáo das idades do magrn¿1ismo e relações regionais

Os dados geocronológicos apresentados corroboram as sugestões de Vlach (1985)

e permitem posicionar as diversas unidades mapeadas em Morungaba entre si e com o

magmatismo granítico regional.

As idades de referência do Complexo Ouro Verde e dos Plútons Areia Branca e

Jaguari são próximas (600-630 Ma) e se superpõem quando são considerados os elTos' De fato,

uma isócrona de referência construída com a maioria das amostras do Complexo Ouro Verde e

do Plúton Jaguari, fornece uma idade de 605 + L0 Ma e uma (Ri) = 0,7078 + 0,0001 (MSWD =

1,8). A mesma situaçáo ocorre na região meridional e os plútons Meridional e oriental'

acompanhados pelas Ocorrências Meridionais e pelas rochas dioríticas e híbridas associadas, têm

idades em torno de 5g0-600 Ma. Uma isócrona reunindo parte das amostras dos plútons

Meridional e Orientai resulta em 590 r- 15 Ma. (zu) = 0,7067 * 0,0003, com MSWD = 1,1)' Não

existem dados para o Plúton Itatiba, mas náo há razões para prever valores diferentes'



Inexistem dados absolutos para o conjunto de diques, distribuído por toda a ârea

mapeada. Os dados estruturais identificam mais de uma geração, com idades muito parecidas e

próximas das idades obtidas para as unjdades meridionais (Capitulo V).

Diferenças de idades mais elevadas podcm apenas ser esperadas quando se

comparam as unidades meridionais com as setentrionais. Os dados mostram intervalos da ordem

de 20 Ma entre estas manifestações, mas não excluem uma superposição de eventos. De fato, as

unidades meridionais sucedem no tempo as setentrionais e, em sua maior parte, evidenciam

contrastes reológicos entre magmas invasores e rochas encaixantes mais acentuados, de

características mais rúpteis (Vlach, 1985). Por outro lado, ao final do Capítulo V foram discutidos

argumentos sugestivos de contemporaneidade parcial, pelo menos para parte das unidades

setentrionais e meridionais. Adicionalmente, os padrões geocronológicos do magmatismo

granitóide em áreas mais conhecidas estruturalmente e datadas com métodos mais precisos

estabelecem intewalos de tempo inferiores ao encontrado para Morungaba (e-g., as associações

tardi- e/ou pósorogênicas caledonianas nas ilhas britânicas, Ilarmon et aL, 1984; os plútons e

complexos do Maciço Central Frances, Cocherie, 1984). Acredita-se que o intervalo real existente

entre as unidades setentrionais e meridionais seja de poucos milhões de anos; somente dados

específicos, obtidos através de metodologias alternativas (U/Pb), poderiam resolver a questão'

Em run panorama mais amplo, os dados obtidos, somados aos existentes para as

ocorrências vizinhas, deixam claro que os eventos magmáticos sinorogênicos e tardi- a

posorogênicos do Ciclo Brasiliano estão separados por um intervalo de tempo pequeno. Os

granitóides sínorogênico.r que constituem a Suíte Bragança Paulista, a leste e sudeste de

Morungaba (cf Capítulo ry), fornecem idades U/Pb, representativas da cristalizaç¿¡o magmática

de zircões, em torno de 635 + 1.0 Ma (uma amostra, com três frações próximas à concórdia, uma

delas afastada da melhor discórdia, Tassinari, dados inéditos). Esta idade é muito inferior a

obtida através da sistemática Rb/Sr ( em torno de 800 Ma, Tassinari, 1988), agora interpretada

como uma linha de mistura entre fraçöes isotopicamente não homogêneas.

As idades das unidades equigranulares meridionais de Morungaba sáo similares às

encontradas por Tassinari (1988) para a Intrusao Cabreúva, que aflora na região Sul do Complexo

Itu (Galembeck, 1991; ver também Pascholati et aL,19S7). São igualmente similares às idades do

Maciço Piracaia (Janasi, 1986), localizado a Sudeste de Morungaba, uma das unidades mais

representativas do magmatismo básico-intermediário potássico que está associado temporal e

geneticamente ao magmatismo granítico. O intervalo entre 5B0 e 600 Ma define as idades das

associações mais jovens e típicas do Cinturão Itu (Vlach et a1.,1990).

Assim, resta pequeno intervalo (2040 Ma ?) para a transição entre os regimes

tectônicos sinorogênicos e os tardi- a posorogênicos e para a principal etapa de colocação da Nappe

de Empurrão Socorro-Guaxupé (NESG), como definida por Campos Neto (1985), restrita ao

intervalo entre 635 + 10 e 615 -F 15 Ma. Os eventos posorogênrcos ocorrem após uma

descontinuidade temporal peqUena com os eventos tardiorogênicos (entre 0 e 20 Ma) e com os

eventos sinorogênicos (entre 20 e 60 Ma).



VIII.2. Variabilidade dos isótopos 81Sr e !43Nd

As razões iniciais (rrSr/L")" (Ri), das unidades de Morungaba apresentam

algumas variações significativas, com tendências mais ou menos coerentes. Na Tabela VIII.1 estão

indicados os valores da (Ri) isocrônica (obtida pela regressão das amostras consideradas em cada

unidade) bem como valores de (Ri)s calculados para cada amostra a partir da idade isocrônica'

Destaca-se que, a menos das variedades peraluminosas cinzentas do Plúton A¡eia

Branca e das ocorrências Meridionais (típicos mobilizados crustais), as unidades mais máficas e

mais antigas do magmatismo Morungaba apresentarn (Ri) em geral mais elevadas, aspecto

relevante para a compreensão da evolução das rochas-fonte. Outras características são

comentadas a seguir.

Na Figura VIII.1, as (Ri)s são diagramadas em função de 1/Sr. Diferenças

signilicativas são observadas para algUmas unidades. Qeve-se observar, porém, que os erros

analíticos das (Ri)s (obtidos por propagação dos effos para 8Rb/86Sr epara azSr/8óSr) são altos

para amaioria das amostras, em especial para aquelas com razões ffiRb/eSr mais elevadas e, de

fato, vários destes valores se superpõem (ver Tabela Vltr.l e Figura VItr'7). Além de refletir os

erros analíticos, estas variações são devidas aos fenômenos associados à gênese e a evoluSo dos

granitóides (Vlach, 1985; Vlar:h & Cordani, 1936).

Algumas varia@es significativas existem em todas as unidades estudadas. A par

das variações abruptas, como as que ocorrem em variedades porfiróides e porfiríticas com

matrizes médias e finas do Plúton Jaguari, as tendências para o Complexo Ouro Verde e plútons

Jaguari, Meridional e Oriental mostram um certo aumento das (Ri)s dos termos relativamente

mais máficos para os intermediários, seguido de diminuiçao para os termos mais diferenciados

(Figura VIII.7). A padrões deste tipo são devidas as principais discrepâncias dos resultados

isocrônicos obtidos para fácies e/ou conjuntos mais específicos de fácies'

Neste diagrama não são apresentadas, por problemas de escala, algumas amostras

mais diferenciadas, com concentrações muito baixas de Sr (<80 ppm; cf Tabela VIII'1)' São

amostras como estas que, nas unidades meridionais, conduzem à idades extremamente jovens e

irreais (470-51,0 Ma, ver Vlach, 1985) e à razões iniciais espúrias quando são consideradas as

idades reais de cristaLização (por exemplq valores inferiores a razão inicial acondrítica, BABI).

Na parte geoquímica (ver Capítulo VII) foi destacado que estas amostras mostram

comportamentos inesperados em diagramas de varia$o, destacando-se em especial que os teores

de Rb caem bruscamente e se afastam significativamente da trajetória definida pelo conjunto

amostral (ver diagramas Sr e/ou Ba e/ou SiO2 vs Rb), incompatibilizando-se com tendências mais

simples de cristalizaçáo fracionada.

A própria complexidade dos processos de diferenciação (ver discussão no item

-y¡11.z) apoia os argumentos apresentados por Mach (1985, ver também McCarthy & Cawthorn,
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1980) para sugerir que - ao lado de heterogeneidades herdadas da área fonte - estes mecanismos

são os responsáveis pelo comportamento observado das (Ri)s nas unidades meridionais. Estas

conclusões são estendidas para os granitóides porfüóides e porfiríticos da estrutura anelar

principal do Jaguari e para os grahitóides do Complexo Ouro Verde. Mecanismos mais

sofisticados, tais como combina@o entre cristaltzaçÁo fracionada e assimilação (ACF, DePaolo,

1981), entre outros, devem explicar as variações isotópicas encontradas em áreas mais próximas

aos contatos com as rochas encaixantes. De fato, algumas amostras coletadas em locais vizinhos

aos contatos apresentam contribuições mais significativas de fontes radiogenicamente mais

evoluídas (e.g., amostras A-129 do Plúton Meridional e A-962 do Complexo Ouro Verde), mas

estes processos devem ter apenas destaque localizado e não devem ser estendidos para os demais

granitóides, como mostrado por Vlach (1985) para os plútons meridionais. Inexistem quaisquer

dados isotópicos para as rochas encaixantes do magmatismo Morungaba.

Outras observações merecem destaque adicional (ver Figura VIII.7):

-) as (Ri)s menores, em média, dos granitóides porfiróides mais máficos marginais,

quando comparádas às dos granitóides da estrutura anelar princþal do Phlton Jaguari;

-) os valores em geral menores das (Ri)s das variedades porfiríticas do dique Jaguari e

associadas, quando comparadas às (Ri)s das rochas porfiríticas do grupo anterior;

-) os valores similares ou pouco menores das (Ri)s dos dioritóides de granulações grossas

(A-696a), comparativamente às das rochas graníticas;

-) os valores relativamente homogêneos para as variedades híbridas associadas aos

leucomonzogranitos peraluminosos das Ocorrências Meridionais.

Não estão disponíveis dados para os microdioritos que afloram nas Ocorrências

Meridionais, que permitam avaliações adicionais para a hipótese de mistura de magmas,

explorada no capítulo anterior (item VII.2). A título ilustrativo, foram feitos testes com o

programa ISOJOB para determinação de composições para eventuais termos intermediários

derivados pela mistura entre componentes mais máficos, dioríticos (Rb = 80 ppm, Sr = 1000

ppm, (Ri) = 0,'1060, equivalentes aos valores médios entre as rochas dioríticas mais primitivas

encontradas no Maciço Piracaia e as encontradas em Morungaba; ver também a seguir), e

magmas leucograníticos (Rb = 300, Sr = 80, ri = 0,7090). Para uma fração do componente mais

máfico de 247o (valor obtido com elementos maiores e menores, ver item VII.2), a mistura

simples daqueles termos finais resultaria em magmas híbridos com (Ri) muito próxima as

medidas nas fácies híbridas (em torno de de 0,7069, cf Tabela Vltr.l). Entretanto, os teores em

Sr dos termos híbridos deveriam ser bem maiores (600) que os observados nesta tabela (em torno

de 450 ppm) e, a exemplo dos resultados discutidos no capítulo geoquímico, estes elementos não

se adaptam a mecanismos simples deste tipo. O componente final máfico deveria conter teores

maiores de Rb e menores de Sr.
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Um dado que desperta atenção é o do quartzo diorito (A-696a, Plúton Jaguari),

que apresenta (Ri) da ordem de 0,7068 + 0,0001, no intervalo das (Ri)s obtidas para as rochas

granitíticas desta unidade (0,70ó0-0,7090). Para comparaçáo, foram calculadas (Ri)s para os

quartzo (monzo) dioritos que afloram no Maciço Piracaia panasi (1986), cujas idades foram

reavaliadas pelo método de Williamson (L968) e se situam no intervalo entre 590 e 610 Ma,

admitidos os erros). Os resultados para as amostras com razóes Rb/Sr similares as dos quartzo

(monzo) dioritos mais primitivos de Morungaba são menores, e se situam no intervalo entre

0,7050 e0,7060 (* 0,0003).

O alto teor de Sr de todas estas rochas dioríticas é, provavelmente, uma

característica herdada da rocha fonte e parece razoâvel admitir que estas (Ri)t sejam

representativas do grau de evolução isotópica da fonte deste magmatismo. Caso contrário, as

interpretações devem admitir processos de assimilação de materiais isotopicamente mais

evoluídos, particularmente nas amostras de Morungaba. A assimilação de metassedimentos com

concentrações baixas de Sr por magrnas básico-intermediários deve ser descartada de imediato,

uma vez que as quantidades assimiladas deveriam ser elevadas e o resultado final do processo não

seria um quartzo diorito. Influências de rochas-fonte pouco evoluídas (crosta inferior) e ricas em

Sr não podem ser avaliadas. Já foi demonstrado que mesmo as rochas mais primitivas que

afloram em Morungaba apresentam alguns registros de assimilação de materiais extraídos

principalmente dos magmas e/ou das rochas graníticas coexistentes. Assim, a hipótese de que as

(Ri)s das rochas dioríticas de Morungaba reflitam, subordinadamente, este processo não pode ser

totalmente descartada. A possível solu@o alternativa seria admitir que as fontes mantélicas em

Morungaba eram algo mais evoluídas que as originárias do Maciço Piracaia.

As razões iniciais (14Nd/144Nd)o expressas através do parâmetro €¡6 são

apresentadas na Tabela VItr.2. Os valores €¡.¡6, com erros estimados da ordem de 107o, sáo

sempre negativos e se situam entre -I3,2 e -I0,4 (Plúton Meridional), -13,1 e -L3,0 (Plúton

Jaguari) e entre -13,8 e 12,3 (Complexo Ouro Verde). IJma amostra isolada (A-973) do Plúton

A¡eia Branca tem Eru¿= -14,0. A amostra analisada para quartzo (monzo) dioritos (A-696a,

Plúton Jaguari) apresenta um valor parecido (-I2,4). Estes resultados sáo considerados, em

primeira aproximação, típicos de magmas derivados ou com significativas contribuições de fontes

com residência crustal prolongada, mas interpretações possíveis distintas serão discutidas nos

ítens seguintes.

Em diagrama (não apresentado) (Ri) vs 1/Nd, não são observadas tendências que

mereçam destaque (ver Tabela VItr.2).



Correlações entre os isótopos radiogênicos de Sr e Nd

As correlações entre as iazões isotópicas iniciais de Nd e Sr para os granitóides de

Morungaba são apresentadas em diagrama 6N¿ v.r €sr na Figura Vm.8. Para comparaçáo,

incluem-se dados existentes para outros granitóides da região centro-leste do Estado de São

Paulo (nu maioria inéditos, cedidos por C.C.G. Tassinari). Estes últimos dados reúnem

associações ainda pouco conhecidas, mas que permitem exemplificar as características isotópicas

gerais dos magmatismo cálcio-alcalino potássico sinorogênico e, em parte, tardiorogênr'co (?) desta

região do estado. As amostras são das Suítes Bragança Paulista e Salmão e do Maciço Igaratá

(sinorogênicos, intrusivos nos terrenos da Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé, NESG) e dos

Maciços Cantareira, Mairiporã e Morro Azll (tardiorogênicos ?), estes intrusivos no Grupo São

Roque (Tassinari, 1988). Acrescenta-se também uma amostra de um tonalito com idade arqueana

a paleoproterozóica, parte integrante da Suíte Serra Negra, que aflora nos domínios da Faixa Alto

Rio Grande (FARG), ver Capítulos III e fV.

As idades de referência utiìizadas para os cálculos dos parâmetros €sr e €Nd são

isócronas Rb/Sr e dados U/Pb (para Bragança Paulista, Cantareira, Igaratá; Tassinari, 1.988, e

dados inéditos). As idades Rb/Sr foram recalculadas a partir dos dados apresentados por

Tassinari (1988). No conjunto apresentado, a idade adotada para a Suíte Serra Negra (2,75 Ga),

embasada em dados Rb/Sr e Pb/Pb, é a que está mais sujeita à incerteza.

As amostras das associações sin- a tardiorogênicas situam-se à direita da linha de

correlnção oceânica atuel (LCO, ou mantle eîe, e.g.,DePaolo, 1988) e definem boa correlação

negativa, com exceção da amostra do Maciço Cantareira. Esta tendência é muito parecida com as

encontradas na maioria das associações cálcio-alcalinas, tais como as que afloram no batólito

mesozóico-terciário do oeste dos EUA (e.g., Farmer & DePaolo, 1983) ou no l-achlan Folded

Belt, na Austrália (McCulloch & Chappell, 1.982). Comparativamente, os dados para a regiáo

considerada do Estado de São Paulo apresentam evolução isotópica maior para o Nd e menor

dispersão no diagrama.

Interpretações alternativas podem e4plicar estas correlações negativas. Uma

trajetória com maior inclinação e em continuidade com a LCO pode significar fontes

exclusivamente do manto (ver Rogers, 7992). As correlações mais suaves, com uma tendência de

afastamento progressivo da LCO rumo a valores €5. cada vez maiores, em geral impltcam a

participação de materiais crustais mais antigos. Neste segundo caso, três hipóteses, não

mutuamente excludentes, têm sido preferidas na literatura e são destacadas a seguir.

A hipótese mais simples considera misturas de frações variáveis de magmas

juvenís, provenientes do manto, com magmas provenientes de segmentos cnrstais, produzidos

pelo aporte de calor dos primeiros. De fato, trajetórias como a expressa no diagrama podem ser

modeladas por mecanismos de mistura simples de dois ou mais componentes e/ou por
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mecanismos ACF (ver, entre outros, DePaolo, 1981a, 1981b, Farmer & DePaolo, 1983; Flarmon

et aL, 1984; Faure, 1.987; DePaolo, 1988). No caso de batólitos típicos de margens ativas (e.g.,

Califórnia, Serra Nevada), em geral os componentes extremos incluem um reservatório do manto

mais primitivo (e¡¡¿> 0, €5r( 0) e'componentes infra-, meso- ou mesmo supracrustais de

características mais evoluídas variáveis (e¡¿

di¡etamente com subducção períplaca, o componente mais primitivo é notadamente mais

evoluído, com valores É¡r¡¿(= 0 e 6sr> 0, parecidos com os ora apresentados e indicam

participação de rochas crustais mais antigas na gênese dos granitóides.

Outra hipótese, similar no que concerne a combina$o de componentes do manto

e de diversos segmentos crustais, apela para a readmissão de materiais crustais no manto ao

longo de zonas de subducção, com conseqtiente criação de reservatírios enríquecidas em graus

variáveis, tal como discutido no Capítulo VII (ver também Harris et aL, 1986; Thompson et aL,

1990; Rogers,1992).

A última interpretação admite sucessivos eventos de undcrplating de magmas

básicos na crosta inferior em épocas ou ciclos que precedem o evento de geração das rochas

graníticas. Este magmatismo sub. e/ou infracrustal intermitente acabaria por formar um

reservatório com características isotópicas muito heterogêneas. Esta crosta, sob condições de

fusáo parcial seria a fonte de mushes granitóides, cujos padrões isotópicos de Nd e Sr

dependeriam do grau e da parcela (isotopicamente mais ou menos evoluída) submetida à fusão,

como interpretam McCulloch & Chappell (1982) para o magmatismo granítico do l-actrlan Fold

Belt na Austrália. Uma hipótese muito semelhante, baseada na variabilidade geoquÍmica e

isotópica lateral e/ou da crosta continental e do manto superior, foi explorada com sucesso por

Domenick et aL (1983) para a região do Batólito Serra Nevada.

O conjunto de dados de Morungaba mostra variabilidade reduzida. A maior parte

das amostras plota em continuidade com a Linha de Conelaçao Oceânica (LCO, ver Figura

VIII.8); as amostras A-962, do Complexo Ouro Verde, e A-973 , do Phlton Areia Branca, estão

posicionadas pouco à direita. Os granitóides siz- e tardiorogêmcos apresentam valores médios

maiores para €¡q¿ ou para 65¡, ou ainda para ambos. Ficam implícitas contribuições mais efetivas

de fontes mais evoluídas isotopicamente no que se refere ao Sr e/ou ao Nd. Comparadas às

amostras das Suítes Bragança Paulista e Salmão, as de Morungaba mostram valores parecidos

para €¡¿, mas inferiores para €5r. Destaca-se, no diagrama, que a amostra proveniente do Maciço

Cantareira e a amostra A-962 do Complexo Ouro Verde têm características intermediárias entre

as dos outros granitóides de Morungaba e dos granitóides sínorogênrcos, em dependência do seu

grau de enriquecimento em ffiSr. Como referido, existem no Complexo Ouro Verde evidências de

contribuição metassedimentar ao nível de colocação; é possível que a mesma hipótese explique a

situação da amostra do Maciço Cantareira.

Em todas estas associações granitóides, contribuições de segmentos diferenciados

de materiais crustais siálicos mais antigos são importantes e estes podem ter sido incorporados de
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forma direta ou indireta, como nos modelos acima expostos (ver também Vlach, 1985; Tassinari,

1988). Destaca-se no conjunto de dados apresentados que, ao contrário das associações cálcio-

alcalinas mais expandidas e típicas, as asSociações mapeadas em Morungaba mostram, quando se

passa das rochas mais antigas e máficas para as mais jovens e diferenciadas, uma diminuiçno nas

quantidades de Sr radiogênico, indicando um certo decréscimo de contribuição de fontes

isotopicamente mais evoluídas. Situações como esta, conquanto com peculiaridades próprias, se

repetem em outros cinturões orogênicos (no oeste dos EUA, no Caledoniano das Ilhas Britânicas,

etc.) e estáo refletidas, quer no plutonismo, quer no vulcanismo associado (e'g. Farmer &

DePaolo, 1983; Smedley, 1986).

VII.3. Evolução isotópica do Sr e do Nd

Os elementos Rb, Sr, Sm e Nd têm todos comportamento tipicamente

incompatível mas o potencial iônico do Rb é muito inferior ao do Sr, enquanto que o do Sm é

algo superior ao do Nd. Assim, deforma geral,o Sr e o Sm são, em rela$o ao Rb e ao Nd, muito

e pouco mais compatíveis, respectivamente, nos sistemas,.naturais com líquidos magmáticos

.Adicionalmente, o Rb e o Sr são mais voláteu', sendo mais facilmente remobilizados por diversos

processos geológicos (e.g., fusão, metamorfismo, metassomatismo, hidrotermalismo)- Estes

processos alteram com facilidade e em grau acentuado as razões Rb/Sr porém, em geral,,náo

mudam demasiadamente as razões entre Sm e Nd, viabilizando a sistemática Sm/Nd como

traçadora dos eventos mais amplos de transferências de massa entre o manto e a crosta

continental (e.g. Faure, L987; DePaolo, 1988).

Idades modelo e evoluçáo crustal

O sþificado das idades modelo Sm/Nd (ver formulário no Capítulo tr) é um

tema complexo devido à diversidade dos caminhos evolutivos possíveis para os segmentos que

constituem as crostas oceânica e continental e o manto. A interpretaSo mais simples admite que

estas idades marcam eventos discretos de acreção manto->crosta e forma$o de um novo

reservatório crustal mas, a rigor, tal interpretação só é viálida nos casos em que o novo segmento

crustal não passou por processos que alteraram substancialmente as razões Sm/Nd iniciais,

situação que pode náo corresponder em boa parte dos àsos, em especial em se tratando da

crosta mais antiga. Na crosta continental, as razóes originais Sm/Nd são alteradas por eventos de

fusão parcial, em especial quando estáo incluídas nas rochas-fonte as fases minerais que
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provocam fracionamento entre as TRL e.as TRM. No capítulo geoquímico foram considerados

efeitos deste tipo e salientado que a allanita (ver, por exemplo, os coeficientes de partição

calculados e/ou referidos em Sawka, 1.988, ver também Faure, 1987) e, em menor grau, a titanita,

a apatita e mesmo a granada, em função das propriedades da rocha-fonte e do tipo e do grau de

fusão, podem alterar bastante as razóes Sm/Nd, eliminando o significado das idades modelo.

Processos de mistura e/ou assimilação igualmente alteram as razões Sm/Nd. Finalmente, as

idades modelo sáo referidas a algum reservatório padráo selecionado e, portanto, somente têm

valor nos casos em que as características geoquímicas e isotópicas do manto coincidirem com as

do manto-padrão usado como referência (manto condrítico, CHUR; empobrecido, DM; ou

enriquecido, ER; e.g., DePaolo, 1988).

A seguir apresentam-se alguns resuitados numéricos para que se possa discutir

algumas tendências gerais. Por simplicidade, admite-se inicialmente que os processos de fusão

e/ou cristalização, associados à formação das rochas graníticas e/ou dioríticas, não afetaram

sobremaneira as razóes Sm/Nd da fonte original e que estas rochas não se geraram por misturas

entre magmas crustais e do manto, após serão comentados os efeitos devidos a estes fatores.

As idades modelo das rochas graníticas e dioríticas de Morungaba, calculadas com

referência ao manto empobrecido (Torr¡; DePaolo, 1981c, ver também metodologia), se situam no

intervalo 7,64-2,33 Ga (Tabela VIII.2). A amostra A-973, dos leucomonzogranitos do Plúton

Areia Branca tem idade de 2,3 Ga. As demais amostras, apresentam valores médios próximos a

2,0 Ga. As maiores diferenças estão nas idades das amostras mais máficas (A-239: 1,64 Ga) e

mais félsicas (A-79: 2,33 Ga) do Plúton Meridional, as quais se explicam pelo fracionamento

melhor marcado entre o Sm e o Nd, decorrente da participação relevante da allanita, fase mineral

que tem maior preferência pelo Nd em detrimento ao Sm. No item VII.1, se discutiu o

fracionamento marcado entre o Sm e o Nd nos padróes dos ETR para o Plúton Meridional, com

razões Sm/Nd de 0,135 e 0,185 para estas duas amostras, os quais resultam em fatores de

enriquecimento /sm7l1o (relativos ao CFIUR, ver Tabela VItr.2) muito distintos, de -0,39 e -0,60,

respectivamente. Para a amostra diorítica (A-696a), a idade modelo Rb/Sr é 1,5 Ga, cerca de 550

Ma mais jovem.

Idades modelo Tp¡4 foram igualmente calculadas para as associações granitóides

vizinhas, apresentadas no item anterior (ver também Tassinari, 1988, e Tassinari & Campos Neto,

1988;); os valores obtidos são muito parecidos, entre 1,61 e 2,05 Ga (os valores mais baixos para

os granitóides Igaratá e Mairiporã, intrusivos no Grupo São Roque, portanto em distinto domínio

geológico, ver Capítulo fII), sugerindo que estes dados não estão demasiadamente e/ou

diferentemente afetados pelo fracionamento entre os elementos Sm e Nd. Para estas últimas

amostras estão também disponíveis dados isotópicos Pb/Pb e estes resultam em ísócronas dn

rocha-fonte com valores próximos a2,1. Ga para os granitóides da Suíte Bragança Paulista e mais

jovens, próximos a 1,3 Ga no caso dos Maciços Cantareta elgaratá. (Tassinari, 1988).
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Estas idades marcariam, em princípio, importantes eventos de reorganização

litosférica e de transferências de diferentes materiais juvenís extraídos do manto. As idades

médias para este evento estariam entre 1,8 e 2,1, Ga, no referencial DM. Adotando o reservatório

condrítico CHUR, estas idades diminuem cerca de 300 Ma (1,5-1,8 Ga). No caso de rochas-fonte

(no manto ou crosta inferior) enriquecidas em relação ao CHUR, como sugerido pela geoquÍmica

dos elementos LIL das rochas menos evoluídas de Morungaba (ver Capítulo VII), as idades

seriam, naturalmente, mais jovens, não se considerando fracionamento entre Sm e Nd.

Entretanto, para interpretações mais realistas torna-se necessário avaliar do grau

de fracionamento elemental e a eventual existência de mecanismos de mistura entre materiais

com comportamentos isotópicos diferentes, com distintas idades-modelo. No primeiro caso, o

enriquecimento em Nd em rela@o ao Sm no processo de fusão e geraçáo dos magmas, exerceria

efeito contrário sobre as idades modelo, ou seja, as rochas-fonte seriam mais antþs (ver item

seguinte e Fþra VIII.1O). No segundo, admitindo-se que os granitóides sejam originados por

mistura entre magmas derivados do manto e da crosta siálica, as idades modelo refletem apenas

as médias ponderadas entre as idades deste manto e desta crosta, cujos fatqres de ponderação

são a frações relativas de c¿da um deles na mistura (ver também Fþra VIII.l0). Situação

análoga resulta no caso de rochas derivadas de segmentos enriquecidos do manto e as duas idades

modelo representarão uma média entre as idades modelo do manto litosférico pretérito e do

manto astenosférico que contribuiu para tal enriquecimento.

Os leucomonzogranitos peraluminosos do Plúton Areia Branca equivalem aos

típicos mobilimdos crustais, os quais não admitem parcelas de magmas do manto em sua

constituição. A amostra que os representa (A-973) tem idade modelo pouco maior que as dos

demais granitóides. Esta amostra reafirma que houve, no período próximo a2,3 Ga, forma$o de

crosta siálica, com parcelas de composições tonalíticas a granodioríticas. Ademais, em caso de

mistura de magmas mantélicos com magmas crustais, as amostras A-239 e A-79 do Plúton

Meridional, as quais seriam as representantes mais prováveis do extremo crustal desta mistura,

apresentam as idades modelo também próximas a 2,0 Ga. Por último, o quartzo (monzo) diorito

(A-696a) tem idade-modelo muito parecida com as das rochas graníticas. Estes argumentos

justificariam o significado dos valores obtidos.

Não existem informaçóes que permitam avaliar o grau de enriquecimento, relativo

ao DM ou ao CHUR, da fonte das rochas dioríticas de Morungaba, não havendo como calcular as

idades modelo mais realistas para o evento de enriquecimento do manto litosférico, inferido pela

litogeoquímica (Capítulo VII). Para os leucomonzogranitos, derivados de rochas relativamente

quartzo-feldspáticas mais félsicas, é possível que pouco ou nenhum fracionamento entre Sm e Nd

tenha ocorrido quando da fusão das fontes, mas o mesmo não ocorre com as demais rochas

graníticas. Admitindo-se um fracionamento entre 10 e 20Vo no processo gerador destas rochas, as

idades modelo não estariam muito distantes de Tnru para reservatórios complementares ao DM

em relação ao CHUR. Assim, o intervalo entre 2,0 e 1,8 Ga é uma boa aproximação para a idade
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da última homogeneização isotópica importante nas fontes, não somente do magmatismo

Morungaba, mas da maior parte do magmatismosin- a tardiorogênico brasiliano desta região do

Estado de São Paulo e vizinhanças; este valor poderia representar, ainda, o evento de

enriquecimento do manto litosférico, de acordo com os modelos discutidos no item VII.4.

Eventos importantes de formação de crostas siálicas juvenís em escala continental,

com idades semelhantes ou algo mais jovens (L,6-2,L Ga), estão estabelecidos em vários outros

continentes (e.9., Europa e América do Norte, ver Nelson & DePaolo, 1985; Patchett & Arndt,

1986; Patchet, 1989). Os dados apresentados devem ter o mesmo sþificado para a região do

Estado de São Paulo e adjacências. Se assim for, fica definido um período de intensa

reorganização na crosta inferior e no manto no intervalo entre o Paleoproterozóico e o

Mesoproterozíico nesta área, que poderia caracteruar um dos principais eventos pré-brasilianos

com transferência em grande escaln de materiais do manto para a crosta continental e vice-versa

(ver porém Tassinari & Campos Neto, 1988).

Evolução dos isótopos radiogênicos em Morungaba

Não parece haver interpretação única para a evolução isotópica do Sr e do Nd do

magmatismo Morungaba. Os diagramas de evolução para os isótopos radiogênicos de Sr e de Nd

são apresentados nas Figuras VIII.9 e VIII.IO; nestas Fþras estão sintetizadas algumas das

principais interpretações e ilustradas possíveis trajetórias evolutivas, desde algumas rochas-fonte

virtuais, até a cristaluaçÁo final dos magmas graníticos e dioríticos.

No diagrama para o Sr (Figura VIII.9) são traçadas para referência as tendências

médias admitidas para a evolução no manto. Estão representadas as fontes MORB e OIB com

valores Rb/Sr = cte e fonte genérica, com Rb/Sr variando de forma sistemática, como esperado

para um modelo (mais realista) que considera um manto dinâmico, sujeito a sucessivos eventos

de perda de componentes durante fusão parcial; por simplicidade não são considerados eventos

de readmissão de materiais siálicos. Trajetórias reais, incluindo todas as possibilidades, teriam um

padrão mais complexo, em zig-mg (e.g, DePaolo, 1988). As razões iniciais isocrônicas obtidas

para cada uma das unidades de Morungaba são representadas por barras que incluem os erros

propagados; para o Plúton Areia Branca, cujas (Ri)s são incertas, os círculos vazados identificam

valores limites admitidos. Para todas as unidades, as linhas divergentes delas emanadas

correspondem à evolução isotópica dos granitóides após sua cristaliza@o; elas dão idéia da

diversidode ßotópica que resulta a partir de cada unidade em funçáo do tempo.

No diagrama, consideram-se três eventos hipotéticos principais (M", Mr s Mz,

respectivamente) com distintas idades. Fontes crustais muito mais antigas que 2,0 Ga não são

viáveis para o magmatismo Morungaba (Vlach, 1985; ver também Campos Neto, 1991) portanto o
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primeiro evento considerado coincide com Tp¡4 (2,0 Ga); o segundo é arbitrariamente escolhido

em 1,1 Ga e o último corresponde à própria idade de formação dos granitóides. As setas maiores,

em negrito, simulam contribuições juvenís do manto em cada um destes períodos. As possíveis

fontes crustais (todas com razões 87Sr/8óSr baixas, compatíveis com crosta inferior granulítica),

para os dois eventos mais antigos são indicadas por quadrados pontilhados; partindo de cada um

deles são construídas trajetórias divergentes para valores Rb/Sr selecionados. Com a mesma

idade do Mr considera-se também um evento G1, eue corresponde a um metamorfismo de alto

grau, acompanhado por fusão parcial, e são adicionadas as tendências evolutivas possíveis para os

magmas crustais gerados por fusão desta rocha fonte (D - > F) e para os materiais residuais,

granulíticos (D -> R).

Na evolução isotópica para o Nd (Fþra VItr.10), as situações consideradas são as

mesmas. As referências para este diagrama são as trajetórias evolutivas do manto condrítico

(CHUR; DePaolo & Wasserburg, 1979), do manto empobrecido DM (apenas aproximada, cf

DePaolo, 1981c) e da crosta arqueana média (AM; Patchet, 1989) e da Suíte Serra Negra (SN).

Caminhos evolutivos para mantos mais enriquecidos que o padrão CHUR não são representados,

mas podem ser facilmente vjsualizqdos. Por exemplo, a trajetória de um resewatório enriquecido

(ER), complementar a DM em rela@o a CHUR" seria a imagem especular da curya DM em

relação a curva CHUR. Os interceptos das trajetórias lineares þortanto para Sm/Nd = cte)

traçadas para as amostras de Morungaba com as curvas CHUR e DM determinam no diagrama

as idades modelo Tç¡run e TDM, respectivamente. A inclina$o (þ) destas trajetórias é fun$o

direta do fator de enriquecimento fsr/¡¡¿ (ver defini$o na Tabela VItr.2). A influência deste

parâmetro é ilustrada no diagrama através das duas tendências indicadas para J5,¡¡¿ þal a -0,40

e a -0,95. Não se considera fracionamento entre Sm e Nd quando da fusão da rocha fonte (na

Figura, representada pelo retângulo hachurado EM) supostamente extraída do manto hâ 2,0 Ga

no referencial DM. Em situação mais realista, com fracionamento favorável ao Nd entre 10 e

207o relativo ao Sm, as trajetórias esperadas teriam uma inclinaÉo a e as fontes teriam que ser

mais antigas que 2,0 Ga ou então seriam enriquecidas em rela@o ao CIfUR (ver Fþra VII'10).

Para cada um dos eventos destacados (M, Mr e Mz), são simuladas condi@es de

mistura simples entre DM e AM ou SN e apresentados aþns valores que satisfazem as razóes

iniciais observadas em Morungaba. Diversas alternativas são sugeridas pela análise conjunta das

trajetórias apontadas nestes dois diagramas; as mais simples são comentadas a seguir.

A interpretação mais direta admite evolu@o isotópica em um estágio para os

isótopos sTSr e 143Nd. Poder-se-ia, por um lado, imaginar que os magmas graníticos sejam

derivados de fusão de crosta inferior siálica, cuja última homogeneiza@o isotópica foi o último

evento de acreção sugerido pelas idades modelo Sm/Nd (".g.,8a M¡); neste caso, a rocha-fonte

seria juvenil (CHUR) ou híbrida (por mistura de diversds segmentos do manto e de frações

introduzidas de materiais crustais), ou ainda combina@es destes com materiais da crosta

arqueana com baixas razóes Rb/Sr (por exemplo, em relação 3:1 de materiais do manto e da
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crosta arqueana, ver Figura VIII.10). A origem por fusão parcial de segmentos infracrustais

arqueanos com composições mais típicas (Taylor & Mclennan, 1985; Patchet, 1989) é descartada

de imediato no diagrama para Nd e também não satisfaz os dados isotópicos de Sr (ver também

Mach, 1985 e Campos Neto, t99t); a título de exemplo, a fra@o fonte para os

leucomonzogranitos peraluminosos do Plúton Areia Branca e Ocorrências Meridionais deveria

ter razões Rb/Sr inferiores a 0,77, e as originárias dos demais granitóides, razões ainda menores,

inferiores a 0,12. No diagrama do Sr, no exemplo do reservatório infracrustal (C), que teria

sofrido metamorfismo em fácies granulito hâ 0,9-1,,2 Ga (com fusão parcial, que náo teria

alterado substancialmente as razões Sm/Nd originais), a rocha-fonte para os granitóides

marginalmente peraluminosos de Morungaba poderia ser apenas a fração residual (ver Figura

Vlil.g, segmento D -> R).

De qualquer forma, as prerrogativas do modelo acima não são condizentes com

processos de diferenciação intracrustal e acreção de materiais vindos do manto, mesmo porque

fases de magmatismo importantes aconteceram na região neste período de tempo (Artur, 19BB;

Tassinari, L988; Tassinari & Campos Neto, 1988).

Em outra linha de pensamento, os magmas de Morungaba derivariam diretamente

de fontes do manto, as quais seriam muito enriquecidas nos isótopos radiogênicos de Sr e de Nd.

Alternativamente, derivariam de processos de mistura dos magmas provenientes do manto com

crosta siálica mais antiga; no exemplo dado, admitindo crosta arqueana (por exemplo, tonalitos da

Suíte Serra Negra), seriam necessárias frações entre 0,40 e 0,55 de materiais do DM; esta

hipótese, contudo, não satisfaz os dados apresentados para as rochas graníticas (ver acima). O

magmatismo básico-intermediário de Morungaba e das ocorrências regionais correlatas, tais

como o Maciço Piracaia, a sudeste, é originado diretamente do manto. Como apontado, estas

rochas têm características geoquímicas que sugerem fontes enriquecidas (Capítulo VfI).

Entretanto, esta hipótese não explica a origem de aþns dos magmas mais ácidos, a menos que

estes sejam derivados da diferenciação dos mesmos magmas básicos.

Hipóteses mais dinâmicas admitem sucessivos eventos de diferencinção efott

homogeneizaçao isotíipíca (e.g., DePaolo, 1988; Patchett, 1989). Neste aspecto, é lícito imaginar

qu" u 
"udu 

e-vento magmático registrado na crosta correspondam eventos igualmente importantes

de retrabalhamento da crosta inferior e adição de frações provenientes do manto superior

contemporâneo fiuvenís, ou com frações adquiridas de segmentos crustais mais antigos ou de

manto astenosférico). À luz deste modelo, as trajetórias evolutivas em diagramas como os

apresentados nas Figuras VIII.9 e VIII.10 seriam em zig-mg, em que cada salto representaria

acréscimos rápidos das razões isotópicas, por incorporação de materiais enriquecidos em

elementos incompatíveis, com conseqüentes aumento de Rb e diminuição de Sm (e.g., DePaolo,

1988). Assim, alternar-se-iam períodos de calmaria, com evolução isotópica contínua, em

dependência da concentração dos elementos radioativos, com períodos mais curtos,

caracterzados por eventos de acreção, fusão parcial e metamorfismo, que provocariam, ora

diminuição, ora aumento das razões elementais Sm/Ncl e Rb/Sr na crosta inferior e no manto



superior. Para Morungaba, em caso de mistura entre materiais do manto e da crosta siálica estes

não poderiam ter c¿racterísticas isotópicas muito distintas do ponto de vista do Nd.

Na Figura Vm.10, é apresentada uma sucessão de setas, partindo de AM e

subindo até as trajetórias desenhadas para Morungaba, até o retângulo EM, que representa uma

situação deste tipo. Os dados radiométricos para a região sudeste do Brasil parecem sugerir

diversos eventos similares durante épocas discretas do tempo geológico, manifestadas pelas várias

ocorrências de magmatismo orogênico e anorogênico (e.g., Tassinari" 1.988; Janasi,1992), em que

participam quer magmas básicos, quer magmas intermediário-ácidos. Desta forma, as tendências

apresentadas nas Fþras VII.9 e VII.10 e as idades modelo corresponderiam a situações médias

aproximadas.

VIII.4. Sumário e considerações adicionais

As idades próximas a 590 Ma marcam regionalmente a fase princþal do

magmatismo granitóide posorogênico do Cinturão Itu (Vlach et aL, 1991). Na região de

Morungaba, as unidades setentrionais, entre 0 e 20 Ma mais antþs, definem a transiSo entre

este magmatismo e o magmatismo sinorogênico regional, por volta de 600 a 1530 Ma. Neste

intervalo de tempo ocorreu a colocação da Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé e a
conseqüente altera$o dos ambientes tectônicos e dos meranismos de ascenção e colocação de

magmas. Os dados isotópicos apresentados indicam importantes contribuições de fontes crustais

na gênese dos granitóides de Morungaba e para as associações calcio-alcalinas potássicas

regionais. As fontes potenciais para os granitóides podem ser muito distintas-

No caso de Morungaba, as áreas-fonte, incluindo as das variedades de

leucomonzogranitos cinzentos peraluminosos, são menos evoluídas em termos dos isótopos de Sr,

mas þalmente evoluídas em termos de Nd. Os candidatos crustais mais adequados para as

plútons meridionais são rochas pobres em Rb (fontes ígneas em fácies granulito, geradas em

eventos prévios de underpl-ating de magmas básicos ?, ver também Mach, 1985); as fontes para as

unidades setentrionais eram algo mais evoluídas. As rochas cinzentas peraluminosas do Plúton

Areia Branca, e das ocorrências meridionais por sua vez, se adaptam a fontes mais diferenciadas

(tonalíticas a granodioríticas), provavelmente estabilizadas em condições hidratadas, da fácies

anfibolito. As rochas dioríticas apresentam propriedades isotópicas que se adaptam a fontes do

manto enriquecidas (particularmente do ponto de vista do Nd) e, eventualmente, contêm alguma

contribuição advinda do magmatismo granítico associado.

No caso dos granit óides sinorogênicos (ver também Tassinari, 1988), ficam

implícitas contribuições de fontes com caráter acentuadamente mais evoluído com respeito aos

isótopos de Sr. São esperadas contribuições diretas/ou indi¡etas muito significativas de

metassedimentos com idades mesoproterozóicas e/ou neoproterozóicas.
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Em paralelo com a transição de regimes tectônicos há, portanto, mudança no tipo

ou no grau de evolução da rocha-fonte, talvez devido a migraçóes laterais e/ou verticais das

fontes de calor. De forma geral, com.o passar do tempo, parece que foram fundidas fontes cada

vez menos evoluídas em Sr radiogênico, e/ou que os magmas mais jovens continham

progressivamente menos contribuições herdadas das mesmas rochas-fontes.

O magmatismo básico-intermediário e intermediário-ácido brasiliano na área

estudade e, provavelmente, nas regiões vizinhas do Brasil continental atlântico, têm sua origem

Iigada a um importante evento geodinâmico com idade estimada entre 1,8-2,L Ga, no qual

elevadas quantidades de materiais do manto foram transferidos para a crosta e vice-versa, em

escalas que encontrariam certa analogia com as observadas nas margens pacíficas fanerozóicas.

De fato, dados preliminares para outras áreas da regiões nordeste (e.g., Ferrei¡a & Sial, 1991) e

sudeste brasileiras resultam similares. Este evento corresponde, provavelmente, a última

reorganiza@o pré-brasiliana em grande escala e guarda correlação com eventos contemporâneos

nos continentes do hemisfério norte.
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Amostra

Plúton Meridional (Isócrona 590 t 10 Ma, Ri = 0,7064

TABELA VTII.I.

Class.Petr.
(ruGS)

A-161(6)4
A_221(3)
A-12å1(1)
A-@1(7)
A_7e1(Ð
A-e01(1)
a-r70ar (1)
A-nel G)
e-320ar (6)
A_32e1(6)
Ag-2 (1)
ag-6 (3)
Id-1snç)

Dados isotópicos Rb/Sr para rochas granlticas e diorlticas de Morungaba (ver também Capltulo II)

monzogranito 132,5

biotita monzo- a sienogranito 15,4

biotita monzogranito 1L3,6

monzogrânito 153,9

biotita monzogranito ?Á3,7

biotita qz monzonito 70,8

biotita monzogranito 171',5

biotita qz monzonito 84,3

biotita monzogr¡ni¡o 21j,9
nonzogranitl 3?4,7

biotita monzograni¡o 79,5

biotita monzo a sienogra''i¡s 
1?3:å(¡)..]

('l

Plhton Oriental (Isócrona 590 t 20 Mq Ri =0,7065 t 0,0009)

Rb
(ppm)

t 0,0003)

e-r,lat (3)
A-93b1 (3)
A-]2,el G)
A_L5e1(2)

Sr
(ppm)

l,eucomonzogranitos Cinzentos Meridionais, LM (Isócrona 590 t 20}l4q ri = 0,709 t 0'002)

monzogranito L79,2

monzogr¡nito 102,6

biotita qz monzonito 108,9

monzogtanito 88,8

A-76L (2)
A-8e1(3)
e-91a1C)
A-1ú1(1)
¡-ztLbt (z)
6_342t (t)

conti¡ua

87Rb/86Sr
(t erro)

€,1
312,2
521,,3

33,0

190,4

58L,4
4&,9
503,3
325,0

78,0

5r7,5
3T1,0

D14

9,02 (0,?3)
1,43 (0,04)
0,63 (0,02)
13,60 (0,38)

402 (0,10)
0,35 (0,01)
1,07 (0,03)
0,49 (0,01)
1,91 (0,05)

12,16 (0,34)
0,45 (0,01)
1,43 (0,04)

35,85 (1,01)

bi t mu monzogranito 368,4

monzograni¡o 2ßL,9

monzograi 90,9

bi + mu + gr monzogranite 3?A,6

bi + mu monzogranito 369,1

bi + mu + gr monzogranito 304,0

87Sr/86Sr
(É erro)

0,7731. (0,0003)

0,718r'. (0,0004)

0,7L1i (0,0009)
0,8064 (0,0010)

0,74f.7 (0,0006)

0,70u (0,0010)
0,7L50 (0,0010)

0,'7L04 (0,0003)

0,72y (0,0004)

0,8051 (0,0009)

0,7L060 (0,0000Ð
0,7L555 (0,00006)

0,9560 (0,0010)

(875r/865r)6 Es.(Ð3
(t erro)

L17,8

ßr0
623,L

L74,6

0,7056 (0,0020)

0,7063 (0,000Ð
0,7060 (0,0û09)
0,6yn(0,0034)
0,7063 (0,0009)

0,7054 (0,00L0)
0,7066 (0,0010)

0,7064 (0,0003)

0,7013 (0,0006)

0,'7028 (0,0030)

0,'7069 (0,0001)

0,7035 (0,0003)

0,6545 (0,0090)

4,42 (0,12)
6,94 (0,20)
0,51(0,01)
2,25 (0,06)

80,3
\45,4
83,6
76,1
90,5
87,0

13,4 (0,38)2
5,æ (0,15)
10,16 (0,28)
L2,4'7 0,35)
11,92 (0,38)
L0,20 (0,29)

0,74?Ã (0,0007)

0,7659 (0,0006)

0,7105 (0,0010)

0,7258 (0,0004)

25,5

35,6

3'J.,2

170,7

34,7
)?')
39,9
36,2

50,0
-L3,6

43,4

413
-702,0

0,8æ8 (0,0006)

0,'1523 (0,0006)

0,7966.(o,ooo9)
0,81310,00L2)
0,8082 (0,0015)

o,8oo5 (0,0007)

0,7048 (0,0012)

0,7075 (0,001Ð
0,'7062 (0,0010)

0,7M9 (0,0006)

0,7079 (0,w32)
0,7097 (0,0014)

0,7t72.(0,w26)
0,7088 (00030)

0,7080 (0,0031)

0,71ß (0,0025)

14,5

52,0

34,6

43,3

58,3

68,9

105,0

70,9

58,9

754,5



TABELA VIII.I(cont).

Amostra Class.Petr.
(ruGS)

Granitóides Híbridos Meridionais, LMh (- t

A-14a1 (LMh) biotita granodiorito
6-$Jt (LMh) bi + hb qz monzonito
A-861(Llvfh) biotita
Ið-I44az (-)

Plúton Jagrari (Isócrona -610 t 10 Ma, Ri

A-181 (1) biotita qz monzonito
e-97at (1) biotita monzogr¡ni¡o
A-184 (1) bi + hb qz monzonito

A-2I21 (I) biotita mouzogr¡ni¡o
A-519c (3) biotita monzogranito

A-563a (2) biotita monzogtanito
A-591 (7) biotita monzogr¡ni¡s
A-676 (-) biotita monzogra:rito

A-696a (Qzd) 5i t hb qz diorito
A-6n(AzÅ) L'ictita granodiorito
A-777 Q) biotita monzogranito

Plhton Jagoa¡i (Isócrona -610 t 10 Ma, Ri

A-7?2 (2) biotita monzograni¡o

A-777 (4) biotita monzograni¡s
A-78k (a) biotita granodiorito

A-811 (4) biotita granodiorito

A-905 (3) biotita monzogranito
A-92Sb (3) biotita monzogr¡ni¡e

A-103S (3) biotita monzograaito

A-1043 (4) biotita granodiorito

A-1184 (-) biotita monzogranito

A-'1269 (L) bi + hb qz monzonito

Pto-X (3) biotita
Id-lsa ç)

continua

Dados isotópicos Rb/Sr para rochas granfticas e diorlticas de Morungaba (ver também Capitulo rl)

C¡)\¡
o)

Rb
(PPm)

590 Ma)

1g3,6

rL1,1
183,3

2L0,0

Sr
(ppm)

= 0,70J2 t 0,0002)

182,0

L77,4

163,1

249,7
188,0

24t,5
252,!
220,0

94,4
130,5

r92,2

= 0,7072 t 0,0002)

zLg,0
!72,3
151,5

74L,5

n3,0
239,4
?2ß,2
160,8

L82,6

L73,5
200,0
280,0

426,9

1158,6

430,6

452,0

87Rb/86Sr
(t eno)

r,23
0,29 (0,01)
1,æ (0,04)

1,35 (0,04)

349,5

204,4
415,9

375,5

274,0

345,5
319,0
490,5

844,2
607,0

350,0

87Sr/86Sr
(+ erro)

1,51 (0,04)

2,55 (0,07)

1,14 (0,03)

1,92 (0,05)
2,55 (0,07)
2,03 (0,06)

2.,29 (0,06)
1,30 (0,04)

0,32 (0,01)
0,62 (0,02)
1,59 (0,05)

0,'7114

0,7096 (0,0008

0,7L72 (0,0010

0,71_80 (0,001-0

(875r/865r)6 Bs,¡¡)3
(+ erro)

0,7!919 (0,00008)

0,729t0 (0,00100)

0,77730 (0,00060)

0,723L0 (0,00100)

0,72982 (0,00006)

0,72375 (o,oooo8)

0,7?534 (0,00008)

0,7L8?t (0,00005)

0,70962 (0,00005)

0,71237 (0,00005)

0,72156 (0,00006)

0,'7067

0,70'7L (0,0008)

0,7068 (0,0010)

0,706'/ (0,001"0)

297,5
M3,5
533,5
529,5

218,5
L29,7

206,7

502,6

?39,7
285,6
183,5

168,0

2,16 (0,06)

1",08 (0,03)
0,82 (0,02)
0,77 (o,oz)
3061( 0,10)
5,36 (0,15)

3,20 (0,09)
0,93 (0,03)

2,27 (0,06)
1,75 (o,oÐ
3,16 (0,09)

4,U (0,14)

0,'/061 (0,0004)

0,1069 (0,0012)

0,7074 (0,000Ð
0,7064 (0,0011)

0,70-t'7 (0,0006)

0,7062 (0,000Ð
0,7054 (0,0006)

0,7069 (0,0003)

0,7068 (0,0001)

0,7070 (0,00m)
0,701'7 (0,0004)

40,4

4J,4
42,9
40,8

0,7?ß5 (0,00006)

0,7L634 (0,00006)

0,714L7 (0,00006)

0,71358 (0,00006)

0,73949 (0,00010)

0,75372 (0,00010)

0,73r'ó4 (0,00007)

0,714t0 (0,0000?
0,7?Á79 (0,00008)

0,7'u99 (0,00û30)

0,7357i (0,00005)

0,74900 (0,00100)

47,2

44,1

5L,7

37,3
5{?
33,3

23,3

4,4
42,9
d<)
56,0

0,70'78 (0,0005)

0,7070 (0,0003)

0,7070 (0,00û2)

0,7069 (0,0002)

0,7081_ (0,0009)

0,7011(0,0013)
0,7088 (0,0007)

0,7060 (0,0002)

0,7076 (0,000Ð
0,7æ'1(0,0005)
0,7076 (0,0008)

0,7069 (0,0016)

57,5

45,5

45,3

43,6

6L,6

46,5
'1L,0

312
54,0

84,8

54,6

4r0



Amostra

Complexo Ouro Verde (Isócrona -615 t L0 Ma" ri

A-se1(-)

^-e62 
G)

^-e70 
(2)

A-101e (1)
A-1021 (1)
A-1181(-)
Shap (1)

Class.Petr.
(rucs)

(/)\-.¡

bi monzo a sienograni¡6
biotita monzonito
biotita monzogranito
biotita monzogr¡ni¡s
biotita qz monzonito
bi monzo a sienogranito
bi qz monzonito/monzodiorito

Plúton A¡eia Branca (620 Ma ?)

^-enbQ)A-934
A-945
A-973

Rb Sr
(ppm) (ppm)

= 0,7078 t 0,0001)

188,4 185,L

2LL,8 394,5
177,0 427,6

?33,2 3n,4
108,3 664,7

151,4 193,5

89,4 975,6

1)

1)

1)

(1): Vlach (1985)

(2): V/ernick et al. (L976)

(3): Referencial CHUR, com erros estimados (?Sig) -10%

(4): números identificam associações de fácies (Capítulos V e VÐ

biotita monzogranìto
bi + mu monzogranito
bi + mu monzogra¡ito
bi + mu monzog¡ani1e

87Rb/86Sr
(t erro)

?ß5,2 752,3

174,5 203,5
'2.65,5 727,5

248,r t2'J,,2

2,95 (0,08)
1,56 (0,04)
1,20 (0,03)

¿07 (0,06)
0,47( 0,01)
2,n (0,06)
0,n (0,0L)

87Sr/865r
(t erro)

0,73354 (o,0oo4o)

0,7?2A2 (0,00013)

0,71U2 (0,00008)

0,72606 (0,00006)

0,778ø,2 (0,00008)

0,7n12 (0,00005)

0,7rcf,4 (0,00011)

5,07 (0,14)

449 (0,07)
6,36 (0,18)
5,95 (0,17)

(87Sr/86Sr)s
(t erro)

0,'7077 (0,0008)

0,7088 (0,0004)

0,7079 (0,00û3)

0,7080 (0,0005)

0,7079
a,7072 (0,0006)

0,7077 (0,0001)

0,75100 (0,00008)

0,73/f,5 (0,00006)

0,761i2 (0,00006)

0,76051(0,00015)

Esr(Ð

55,0

71,0

58,7

59,3

57,9

49,I
56,0

0,7062 (0,0013)

0,7721(0,0006)
0,7051 (0,0016)

0,70'79 (0,0015)

34,7

r17,8
19,3

58,3



Amostra

Plúton Meridional (-590 + 10 Ma)

A-239 (I)4 biotita qz monzonito

A-79 (5) biotita monzograni¡6

Plúton Jaguari (-610 t 10 Ma)

A-18 (1) biotita qz monzonito

A-202' (I) biotita monzograni¡s

A-696a (Qzd) bi t hb qz diorito

Complexo OuroYerde (-615 t 10 Ma)

A-962 (1) biotita qz monzonito

A-1181 (-) bi monzo a sieno granito

Plúton Areia Branca (620 Ma ?)

A-973 (1) biotita monzogr¡ni¡e

TABELA VIII2 Dados isotópicos Sm/Nd para rochas graníticas e dioríticas de Morungaba (ver Capítulo II)

Class.Petr. (IUGS)

G)\

Sm (ppm) Nd (ppm)

6,4

8,3

(1): Referencial CIILTR; erros eslimados (2O) em -10Vo

(2): f"* ¡xr¡ (fator de enriquec imento) - C47Sm/144Nd)A
\ / rùu/rìu

48,8

47,9

147sm/1¿l4Nd (+ erro)

1l-,0

12,9

9,1

(147Sm/144Nd)csun

(3): DePaolo (1981); enos (2O) em -lSVo

(4): números identificam associações de fácies (Capítulos V e VI)

(*): Tassinari (inédito)

62,4

78,5

52.,4

0,0196 (0,0002)

0,L?m (0,0002)

16,9

17,6

l43Nd/144Nd (+ erro)

0,1070 (0,0002)

0,0991 (0,0001)

0,1054 (0,0002)

106,2

115,3

7,8 43,7

0,51166 (0,00005)

0,5116'1 (0,00005)

0,0970 (o,ooo2)

0,093L (0,0002)

fs-/N¿2

-0,60

-0,39

0,51161 (0,00004)

0,51L58 (0,00001)

0,51164 (0,0000Ð

0,1088 (0,0002) 0,51"156 (0,00005)

E¡oocnt

-L0,4

-13,2

0,51161 (0,00003)

0,51_151 (0,00003)

To,vr3 (Ga)

-0,46

-0,50

-0,46

1,64

2,33

-13,0

-ßr7

-72,4

-0,51.

-0,53

2,\2

2,02

2,05

-12,3

-13,8

-0,45

1-,94

2,03

-14,0 2,3r



CAPÍTULO IX

SÍN-IESE E CoNSIDERAçÓES FINAIS

A complementaçáo do mapeamento faciqlógico dos granitóides de Morungaba

(em escalas 1:50.000 e 1:10.000), iniciado por Vlach (1985), por uma área pouco inferior a 350

km2, permitiu identificar grande número de fácies e/ou associações de fácies geneticamente

associadas, reunidas em aþmas associações petrogrrificas organizadas em padrões estruturais

coerentes. Rochas dioríticas e híbridas associadas, além de um conjunto de diques com

composições graníticas e dioríticas, complementam o magmatismo Morungaba, intrusivo em

terrenos orto- e parametamórficos da Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé e da Faixa Alto Rio

Grande.

IX.1. As unidades estratigráficas e as associações petrográficas

São reconhecidas sete unidades esfratignáficas. Na ârea setentrional de

Morungaba (a norte da lente gnáissica de Joaquim Egídio) afloram o Complexo Ouro Verde e os

plútons Areia Branca e Jaguari; nas áreas meridionais omrrem os plútons Oriental, Meridional,

Itatiba, e as Ocorrências Meridionais (Fþra fV.1,, Anexo I). As associações petrográficas

presentes nestas unidades indicam variações modais, texturais e geoquímicas próprias a cada uma

delas.

A primeira associação petmgráfica reúne (leuco) monzogranitos equigranulares

cinzentos a rosados, com paragêneses peraluminosas (biotita + muscovit¿ + g'anada) e variações

modais restritas em diagrama QAP, mimetizando os mobilizados crustais mais típicos (Lameyre

& Bowden, 1982). As principais fácies são monzogranitos leucocráticos a hololeucocráticos, com

biotita + ilmenita + muscovita + allanita + monazita e hololeucocráticos, com biotita, biotita +

muscovita, biotita + muscovita + granada, biotita + muscovita -r ilmenita + magnetita. Termos

mais máficos aparecem no Setor Oriental do Complexo Ouro Verde e em zonas marginais do

Plúton Areia Branca; os mais félsicos, predominantes, afloram nestas duas unidades e constituem

ainda os leucomonzogranitos das Ocorrências Meridionais.

Uma segunda associaSao é marcada pela presença de quartzo monzonitos,

monzodioritos, granodioritos, monzogranitos (ot mais abundantes) e sienogranitos
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marginalmente peraluminosos, com texturas microporfiríticas, porfiríticas ou porflróides e cores

róseas mais comuns. Em diagramas QAP, se adaptam às porções médias a mais félsicas das

trajetórias monzoníticas de Lameyre & Bowden (1982). As paragêneses minerais máficas típicas

incluem biotita + titanita + allanita + magnetita + hornblenda -r ilmenita (termos mais máficos)

e biotita + ilmenita + magnetita t titanita + allanita -+ monazita + muscovita (termos mais

félsicos). São as rochas dominantes no Setor Ocidental do Complexo Ouro Verde e constituem

quase todo o Plúton Jaguari.

A terceira associaçáo também têm monzogranitos predominantes, quartzo

monzonitos e sienogranitos marginalmente peraluminosos, mas com texturas dominantemente

equigranulares. As variações modais são mais restritas, mostrando alguma tendência monzonítica.

Os minerais máficos são similares aos da associação anterior, mas falta a hornblenda, a ilmenita

está sempre presente e a titanita pode estar ausente. Afloram em parte da borda ocidental do

Plúton Jaguari e formam os plútons meridionais e as variedades ácidas do conjunto de diques.

A última associaçáo corresponde às rochas dioríticas, com quartzo dioritos e

quartzo monzo dioritos, os últimos mais comuns. São rochas metaluminosas, com hornblenda +

biotita + titanita + magnetita (+ clinopiroxênio, t actinolita) e ocorrem em diques, enclaves e

corpos menores, associados principalmente aos plútons Jaguari e Meridional. Rochas hfüridas,

com composições intermediárias entre as rochas dioríticas e graníticas, são comuns, destacando-

se fácies do dique Jaguari (Plúton Jaguari) e fácies mosqueadas nas Ocorrências Meridionais.

Estas associações petrográficas ocupam, da primeira para a quarta,

respectivamente, por volta de L5Vo, 45Vo,35Vo e 5Vo da área total de exposiSo dos granitóides de

Morungaba, As associações graníticas correspondem às Suítes Cirzenta (a primeira), Porfirítica

(a segunda) e Rósea (a terceira),,tal como definidas por Vlach (1985).

As suscetibilidades magnéticas são moderadas a baixas e se situam entre 0,1 e 3,5

(.tO-:¡ emu (rochas dioríticas e graníticas marginalmente peraluminosas) e abaixo de 0,2.1û3 emu

(rochas peraluminosas); são comparáveis aos granitóides das Séries Magnetita e Ilmenita,

respectivamente (Ishfüara, 1977). Nas unidades formadas por fácies metaluminosas a

marginalmente peraluminosas, as suscetibilidades diminuem mais ou menos progressivamente em

direção aos termos mais félsicos, mas no caso das rochas peraluminosas do Plílton Areia Branca

se observa o contrário.

Em Morungaba, âs rochas graníticas sáo muito destacadas pela

aenogamaespectrometria. Anomalias para U e para Th (com contagens superiores a três desvios

padrões acima das médias regionais) são destacadas para as regióes centrais dos plútons Areia

Branca, Jaguari, Meridional e Ocorrências Meridionais, em que predominam as fácies mais

félsicas (ver também Ferreira, 1991); a comparaso dos dados aéreos com os resultados de

laboratório e/ou de campo para os granitóides da região de Itu (Pascholati, 1989), a sudoeste,

indica que os teores médios reais de U e Th em Morungaba devem ser superiores às médias

comuns às rochas graníticas e apontam para similaridades com os granitóides produtores de alto

calor radiogênico (HHP, ver Plant et a1.,1980).



7-oneografia e padrões estrufurais

As unidades mapeadas são multintrusivas e apresentam padrões estruturais

próprios, que refletem diferentes mecanismos de colocação de magmas. Na área setentrional, o

Plúton Areia Branca e o Complexo Ouro Verde apresentam formas irregulares a alongadas; os

corpos que os constituem, bem como as estruturas pré-cristalizaso total e de deformação

cristalina plástica, são concordantes e/ou subconcordantes com as estruturas regionais

(correlacionáveis com a terceira fase de deformação regional, cf Campos Neto ef al., 7984a;

Campos Neto, 1991), controladas em grande parte pela Zona de Cisalhamento Monte Sião. O

Plúton Areia Branca mostra algo* zoneamento, as fácies mais máficas aparecendo em parte das

suas bordas. No Complexo Ouro Verde, o padrão mais típico, marcado pelas fácies

microporfiríticas e porfiríticas, é o de um complexo laminar, formado por grande número de

corpos laminares ou lenticulares, os tipos porfiríticos predominando ao norte do Setor Ocidental.

As rochas peraluminosas estão dispostas de modo mais irregular.

O Plúton Jaguari, a maior unidade setentrional, tem forma alongada NNE e típico

zoneamento assimétrico. As fácies porfiróides mais máficas concentram-se nas bordas SE, as mais

diferenciadas no núcleo do plúton, e as fácies porfiríticas com matriz média formam um anel

alongado NNE, do qual se projetam diques radiais e anelares que invadem o Plúton Areia

Branca, a nordeste. É discordante e as suas estruturas planares pré-cristaliza@o acompanham,

grosso modo, a reparti@o das fácies e indicam forma afunilada em três dimensões, com

mergulhos mais suaves para SE e mais abruptos para NW. Superpostos, aparecem diversos corpos

de fácies porfiríticas em matriz fina, uns, são irregulares a tabulares se projetam para SW, como

na parte ocidental do plúton, outros são semianelares e, destes, o mais expressivo é o dique

Jaguari, com forma de ferradura. A este último grupo se agregam diversos corpos de rochas

dioríticas e de variedades híbridas associadas.

Na ârea meridional, as Ocorrências Meridionais têm formas lenticulares

irregulares, mais alongadas nas direções N-S e lrllrlE, subconcordantes com as estruturas

regionais; estruturas pré-cristalnação total são pouco desenvolvidas e não existe um padrão

destacado de distribuþo faciológica. Os plútons Orientat Meridional e Itatiba, discordantes, têm

estruturas pré-cristalização total locais moderadas a ausentes. O primeiro deles é alongado NNE;

as fácies mais máficas, subordinadas, aparecem em partes de suas bordas. o Plúton Meridional, o

mais importante da área, é quadrangular a lobado para sul e mostra zoneamento centrado a

assimétrico, com rochas inequþanulares a porfiróides no núcleo central, envolvidas por fácies

róseas equigranulares de granulação média. Estas últimas sáo rodeadas por variedades róseas

com granulações grossas e relativamente mais máficas, as quais dã.o lugar às rochas mais máficas

do plúton para SE,E e NE e aos tipos róseos hololeucocráticos para NW e SW (Vlach, 1985). O

Plúton Itatiba têm zoneamento normal, com rochas mais félsicas no núcleo.
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As relações de contato na maioria das unidades sugerem que os corpos graníticos

mais diferenciados são também os mais jovens. As exceções são devidas ora a recorrências

magmáticas, ora a fenômenos de mistura entre magmas graníticos e dioríticos, mas em geral as

seqüências de colocação (e/ou de mobilidade e/ou de resfriamento) destes corpos são

predominantemente do tipo mais máfico -> mais félsico.

Regirnes de colocação dos granitóides de Morungaba

A morfologia, o zoneamento e as estruturas dos corpos magmáticos das principais

unidades mapeadas evidenciam regimes de colocação ora maisprçadas, ora mais perm¡ss¿vos.

Boa parte dos registros estruturais demonstram que os corpos mais jovens de cada

unidade, eu as unidades mais jovens, invadem rochas encaixantes de modo mais permissivo, como

mostrado por Vlach (1985). Entretanto, esta regra não é geral e, por exemplo, os (leuco)

monzogranitos do Setor Ocidental do Complexo Ouro Verde e do Plúton Areia Branca são

similares, mas os primeiros (mais antigos ou contemporâneos) afloram em corpos menores com

evidências claras de stoping (ver itens [V.1 e IV.2), enquanto que os outros já invadiram sob

condições relativamente mais forçadas e aparecem em corpos concordantes e alongados.

Por outro lado, parece certo que a maioria dos corpos magmáticos não se colocou

em níveis crustais muito contrastados e, nos plútons Meridional e Orientaf rochas de aspecto

epizonal, tais como os microgranitos com cavidades miarolíticas, invadiram níveis próximos aos

das fácies marginais, com evidências de deformação local mais plástica (ver discussões em Vlach,

1985). Situações como estas são também encontradas nas outras unidades.

As explicaçoes para as diferenças devem ser procuradas em três fatores principais,

destacados a seguir:

-) as características e aos contrastes reológicos entre os magmas invasores e as rochas

encaixantes regionais (Pitcher & Berger, 1972;Ylach, 1985);

-) a relação entre as velocidades com que os espaços são criados e com que os magmas se

colocam (e.9., Hutton, 1988);

-) a relação entre as características estruturais das rochas encaixantes e os esforços

provocados pelos corpos intrusivos.

Uma vez que os comportamentos reológicos das rochas encaixantes

(predominantemente variedades gnáissicas de alto grau) devem ter sido parecidos durante os

eventos magmáticos, as características intrusivas foram mais dependentes das propriedades dos

magmas, com destaque para a viscosidade, que, para magmas de composição geral semelhante, é
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função do teor de voláteis e de sólidos (cristais ef ou agregados cumuláticos ou restíticos) que eles

transportam (e.g., Carmichael et al., L974; Maaloe, 1985). Assim, as diferenças nos regimes de

colocaçáo entre os mencionados (teuco) monzogranitos setentrionais são explicadas pela

presença maior de fração líquida na parte oriental do Complexo Ouro Verde e pela resposta

distinta das encaixantes aos esforços impostos pela Zona de Cisalhamento de Monte Sião (nesta

área criando fraturas e na área do Plúton Areia Branca apenas abrindo estruturas planares pré-

existentes). As estruturas marginais algo mais plásticas se devem, então, à abertura lenta destes

espaços, insuficiente para acomodar os magmas de modo passivo. Invasões mais permissivas são

interpretadas para os corpos laminares de rochas porfiríticas no Setor Oriental do Complexo

Ouro Verde.

No Plúton Jaguari, os magmas que foûnaram as rochas porfiróides e porfiríticas

com matriz média invadiram de forma mais forçada (provavelmente transportando quantidades

elevadas de cristais), provocan do exparuão lateral e vertical da câmara, esta rlltima causando

domeamento e ruptura parcial do teto da intrusão, mecanismos que permitiram que magmas

mais líquidos, com contefidos menores de megacristais, penetrassem níveis pouco superiores e

cristalizassem sob a forma das rochas poffirítícas dos diques anelares e/ou radiais. As demais

fácies porfiríticas com matriz fina, do dique Jaguari e da parte ocidentaf bem como as rochas

dioríticas, são associados a mecanismos predominantemente rupteis e permissivos, não faltando

evidências de stoping e captura de blocos. Situação análoga ocorre nos plútons meridionais (ver

Vlach, 1985).

Relações corn as zotuts de cisalhnmento transcorrente

Os dados estruturais e as comparações com situaçóes descritas na literatwa (e.g.,

Hutton, 1982; 1988; ver também Ulbrich et a1.,1992) mostram que as Zonas de Cisalhamento

Monte Sião e Campinas-Pedreira e as falhas associadas, condicionaram o magmatismo

Morungaba e atuaram ora criando dutos para a ascenção de magmas e mushes, ora criando

espaços para a instalação final dos corpos intrusivos.

A formação do Plúton Areia Branca e do Complexo Ouro Verde se deve em

grande parte ao aparecimento,de zonas frágeis e de espaços curuilineares, côncavos para o norte,

entre planos adjacentes de cisalhamento com movimento dextral, compatível com dados

estruturais regionais (e.g., Campos Neto, 1991). No primeiro caso, um ou dois corpos mais

expressivos teriam invadido inicialmente de forma permissiva e, a seguir, de forma mais forçada,

porque o aporte de magmas não foi totalmente compensado pela abertura de espaços. No caso

das rochas microporfiríticas e porfiríticas do Complexo Ouro Verde, elevado número de corpos

com dimensões reduzidas penetraram mais permissivamente ocupando os espaços à medida em

que estes foram aparecendo.



A situação do Plúton Jaguari é difente e estas zonas de cisalhamento teriam

atuação mais marcante na geração do conduto princþal, o qual se interpreta alongado NNE e

derivado a partir de fraturas de tipo T (fraturas distensivas de Riedel; e.g., Ramsay & Huber,

1957). É postulada uma inversão de movimento na Zona de Cisalhamento Campinas-Pedreira,

coincidente com a invasão dos magmas mais jovens - formadores das rochas porfiríticas com

maftiz fina, das rochas dioríticas e das hfüridas associadas - nas áreas ocidentais do Plfiton Jaguari

e com o início das atividades magmátícas meridionais, concretizadas pelas rochas dioríticas e

híbridas associadas das Ocorrências Meridionais e pelas variedades marginais mais máficas dos

plútons Oriental e Meridional. É, possível que esta inversão tenha sido a responsável por parte

destas manifestações. A forma do Plúton Oriental sugere um controle estrutural de orientaçrão

NNE; já o Plhton Meridional se assemelha mais ao Jaguari no sentido de que os mecanismos de

cisalhamento colaboraram para a ascenção dos lotes de magmas, mas sua estruturação final seria

devida princþalmente aos mecanismos de stoping marginal e subsidência de blocos nas partes

centrais.

Nas etapas finais de cristalização dos plútons Jaguari, Meridional, Oriental e

Itatiba, a evolu$o do movimento sinistral daZona de Cisalhamento Campinas-Pedreira originou

novas fraturas distensivas, orientadas N-S, as quais permitiriam a colocação de grande parte dos

pórfiros de dique que cortam estes granitóides (e.g., IJlbrich et a1.,1992).

A idade do magmatismo Monrngaba

Os resultados isocrônicos Rb/Sr obtidos não restringem adequadamente as idades

dos princþais eventos magmáticos que ocorreram em Morungaba, face aos etros do método e às

possíveis heterogeneidades isotópicas herdadas e/ou adquiridas durante a sua gênese e evolução

( Mach, 1985; Vlach & Cordani, 1986).

Isócronas de referência, avalizvf,as pelas relações estruturais intra e interunidades

mapeadas (ver Figura V.23), apontam para um intervalo variável de 0 a 30 Ma entre as unidades

mais antigas [620 Ma ?, errócrona para o Plúton A¡eia Branca; 615 = 15 Ma, Complexo Ouro

Verde) e as mais jovens (590 t 10 Ma, plútons meridionais); uma isócrona de referência para as

fácies dominantes no Plúton Jaguari fornece uma idade de 610 'r 10 Ma. Todas estas idades

praticamente se superpõem dentro da faixa de erro e uma média próxima a 600 Ma parece

adequada para a maioria dos eventos magmáticos que construiram as unidades estratigráficas. As

unidades setentrionais seriam alguns poucos milhões de anos mais antigas que as meridionais.

O magmatismo diorítico mais e4pressivo, refletido nos corpos maiores que

aparecem nos domÍnios dos plútons Jaguari e Meridional, teria idades em torno de 600 Ma e

marcaria o final das atividades magmfiticas na ârea setentrional e o seu início nas regiões
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orientais e meridionais. As rochas do conjunto de diques têm idades muito parecidas com às das

unidades meridionais.

IX.2. Origem e evolução do magmatismo Morungaba

Unidades, pulsos composicionais e evoluçáo geoqrrímica

A variabilidade petrográfica e geoqulmica observada nos granitóides

marginabnente peraluminosos de Morungaba se deve em grande parte à combinação de dois

processos mais expressivos: a colocação d¿ volumes de m^agm"as mais discretos e a evolução

magm.ática destes volumes, ora mais independente, ora com trocas mútuas, por meio de

mecanismos variados de interaçáo entre cristais e líquidos, entre os quais de destacam mßtura

ef ou desmßtura entre frações tíquidas e sólidas, diferenciação por fluxo e contraste de densidade,

aos quais se soma uma parcela de cristalização ín siø. Mistura incompleta entre magmas básico-

intermediários e ácidos e asssimilação de rochas encaixantes (ver a seguir) são mecanismos de

atuação ¡¡¡¿is l6çalizada e não respondem pelos padrões de variação mais marcados encontrados

nas principais unidades mapeadas.

À combinação dos fatores acima mencionados se deve o caráter rítmico, mais típico

nas unidades meridionais, em que o quimismo de minerais e de rochas revela que os principais

corpos e/ou associações de fácies são contrastados entre si por variações mais bruscas, enquanto

que as varia@es anotadas em um mesmo corpo são mais suaves e contínuas, constituindo então

uma seqüêncin de crßtalizaçao. A definþo destas seqüências depende das características

reológicas e das composições originais dos corpos, estabelecendo-se uma rela$o direta entre as

evoluções estruturais e petrográficas ou geoquímicas. Os fatores determinantes são a viscosidade,

a composição, as quantidades de magma e os gradientes térmicos existentes entre os magmas e as

rochas encaixantes. Os contrastes observados entre os plútons meridionais e setentrionais e,

nestas últimas áreas, entre as rochas porfiróides e porfiríticas com maûlø média e as demais que

aparecem no Plúton Jaguari, são as respostas às variações destes parâmetros. Nas áreas

meridionais e nas manifestações mais jovens do Plúton Jaguari, os corpos se colocaram de modo

discreto, mais líquidos, e a sua cristalização deve ter ocorrido sob gradientes térmicos maiores; as

características geoquímicas são mais contrastadas e as estruturas apontam para coloca$o

principalmente permissiva. O magmatismo principal do Plúton Jaguari está associado à

combina@o de invasões magmáticas algo contínuas ou intermitentes de menor mobilidade (mais

lentas) e a processos de mßtura e desmßtura entre líquidos e cristais, com eventual escape de

parte da fração líquida (representada, por exemplo, pelas rochas dos diques anelares e radiais).
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Neste panorama, retorna uma antiga questão (ver Vlach, 1985 e bibliografia

referida) sobre a gênese de padrões de evolução como os observados em Morungaba, ou seja,

quanto da variabilidade, do zoneamento composicional e da seqüência dos eventos magmáticos

das unidades e entre elas se deve a fatores adquirid.os a partir do mesmo magma parental e o

quanto eles representam fatores herdadas, cada corpo representando um evento de fusão parcial

e geração de lotes discretos de magmas.

As modelagens com elementos maiores e traços (item VII.2) sugerem que parte da

variabilidade (em especial para as rochas mais abundantes do Plúton Jaguari) se deve a separação

periódica de frações dominadas por sólidos e é de se esperar que fenômenos similares tenham

ocorrido em níveis mais profundos e inacessíveis; os enclaves cumuláticos encontrados em

diversas fácies são os exemplos melhor marcados de concentrações prévias que foram trazidas

por invasões magmáticas. Destacou-se também para as unidades meridionais que os teores

elementais (e.g., Rb, Ba e Sr) podem ser muito distintos entre alguns destes corpos mas as suas

razões se adaptam à mesma tendência evolutiva; variações mais significativas nestas razões

existem apenas entre diferentes unidades.

Por outro lado, as tendências maiores refletidas pelas unidades também podem ser

explicadas considerando distintos eventos de fusão parcial (Vlach, 1985). Os dados isotópiços

para Nd sugerem rochas-fonte idades-modelo semelhantes, mas os granitóides áIcali-ciálcicos

potássicos contêm quantidades maiores de Sr radiogênico quando comparados aos alcalinos

potássicos. Rochas-fonte distintas, não cogenéticas, ou rochas-fonte cogenéticas heterogêneas

seriam possíveis.

O modelo adotado admite que parte das caraterísticas dos granitóides de

Morungaba é herdada e que parte é adquirida. Assim, cada um dos plútons meridionais

representaria um evento maior de fusão de rochas-fonte cogenéticas, que produziria diversos

pulsos magmáticos relacionados, os quais formariam os principais corpos magmáticos

reconhecidos. IJma parcela dos granitóides do Plúton Jaguari (fácies mais félsicas ocidentais)

devem derivar de rochas-fonte parecidas. Uma relação parecida liga as rochas tipicamente

potássicas do Complexo Ouro Verde e do Plúton Jaguari. Contudo, as relações entre as rochas

potássicas e as rochas alcalinas são mais obscuras.

Os (leuco) monzogranitos do Plúton Areia Branca e do Complexo Ouro Verde,

por um lado, e das Ocorrências Meridionais, por outro, representariam eventos distintos de fusão

de rochas-fonte similares.

Mßtura de mngmas e assimilaçao de rochas encaixnntes

granitóides de Morungaba se deve à misturaUma parte da diversidade dos
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incompleta entre magmas básico-intermediários e ácidos durante a sua ascenção e colocação mais

ou menos simultânea; os principais exemplos são as fácies do dique Jaguari e rochas associadas

(Plfiton Jaguari) e as fácies cinzentas mosqueadas das Ocorrências Meridionais. Este processo, de

natûreza mecânica, ocorreu em níveis relativamente superficiais, durante a etapa princþal de

invasão de magmas dioríticos. Em ambos os casos, os termos finais granlticos eram equivalentes

aos atuais monzogranitos félsicos. No primeiro caso, são as fácies marginalmente peraluminosas

róseas e, no segundo, são os leucomonzogranitos peraluminosos cinzentos, de tal forma que os

termos finais híbridos desenvolveram em diagramas modais QAP tendências similares às cálcio-

alcalinas de médio potássio (Lameyre & Bowden,1982).

É muito difícil avaliar a importância de mecanismos deste tipo, se desenvolvidos

em níveis mais profundos, mais próximos ao de geração dos magmas graníticos, ou associados ao

próprio mecanismo genético deles (ver a seguir) e, portanto, com melhor homogeneização.

Existem aþmas evidências texturais e estruturais neste sentido, mas as interpretações ¡ão são

unívocas.

A disponibilidade de magmas básico.intermediários em níveis infra- e

mesocrustais durante o magmatismo é atestada pelo rochas dioríticas contemporâneas e uma das

questões que se coloca é se estes magmas representam eventos discretos de fusão ou se eles

existiram durante a maior parte do magmatismo Morungaba e ascenderam aos níveis mais rasos

apenas nas fases distensivas mais marcadas. Neste último caso, é improvável que underplating

extenso de magmas básico-intermediários ocorra isento de processos de mistura e assimilação

(e.g., Fyfe, 1992).

Por último, a assimilação de rochas encaixantes têm contribuþo das mais

restritas, limitada às zonas marginais mais próximas aos contatos entre as rochas granitéides e as

suas encaixantes. Algumas amostras coletadas em situações deste tipo evidenciam glomérulos e

outras concentrações de minerais máficos que representam restos provenientes de digestão

incompleta de xenólitos e terminam por provocar aþns distúrbios na sistemática Rb/Sr.

Condições de cristatização

Os dados de quimismo mineral (anfibólios) das fácies graníticas mais máficas de

Morungaba definem uma pressão total de cristalização próxima a 3,0 kbar para quartzo

monzonitos do Plúton Jaguari e do Complexo Ouro Verde. As rochas dioríticas com granulações

mais finas dos diques e enclaves e para um quartzo monzo diorito de aspecto cumulático

fornecem valores entre2,3 e 2,8 kbar, dentro da margem de erro do método aplicado. Estes dados

e as inferências estruturais permitem admitir que a grande maioria das rochas graníticas e

dioríticas de Morungaba foi formada sob pressões similares, da ordem de 2,5 + 0,5 kbar, as
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unidades meridionais talvez sob condiçóes algo mais superficiais. As temperaturas próximas ao

solidus, obtidas pelo equilíbrio anfibólio-plagioclásio, situam-se entre'740" e760" C e entre 720" e

780' para as rochas graníticas e dioríticas, respectivarrtente. As temperaturas de saturação de Zr
nos magmas graníticos resultam em valores máximos entre 900o e 740" C, que diminuem

normalmente em direção às rochas mais félsicas e sugerem magmas parentais

predominantemente líquidos.

As condições de oxidação durante a cristaliz¿ç5s das fácies cinzentas

peraluminosas (Plúton Areia Branca, Complexo Ouro Verde e Ocorrências Meridionais) foram

baixas, compatíveis com os tampões NNO e QFM; valores calculados para as Ocorrências

Meridionais resultaram em À¡¡¡6167s; próximo à 0,0 1-r 1,0) bar. As rochas dioríticas e graníticas

marginalmente peraluminosas (plútons Jaguari, Meridional e Oriental; Complexo Ouro Verde),

por sua vez, se formaram em condþes fortemente oxidantes; a melhor estimativa, obtida para

uma fácies marginal do Plúton Jaguari, forneceu um valor À¡r¡qo(2CI) próximo a2,0 (+ 1,0, -0,5) bar,

mais ou menos intermediário entre os tampões NNO e QFM. O quimismo mineral mostra que os

magmas nestes phitons foram, em grande parte, cristalizados sob condições não tamponadas em

H2O, a fHzo aumentando com a diferenciação e paralela diminuþo da temperatura. No Plúton

Jaguari, os dados indicam que as fácies marginais mais máficas representam condições de ønzo

inferiores a 0,5, que aumenta a 1,0 nos termos mais félsicos. Este aumento da aszo nos magmas

em equilíbrio com feldspato potássico, biotita e magnetita ocasiona um taxa de diminuição na fo2
inferior àquela esperada unicamente por resfriamento e caracterua uma trajetória evolutiva de

tipo oxidante; situaçáo similar ocorre para o Plúton Meridional e pode ser estendida para todos

os granitóides marginalmente peraluminosos. As características ora mais, ora menos oxidantes do

magmatismo Morungaba são herdadas e devem espelhar as condições de oxida$o nas rochas-

fonte e/ou certas particularidades da fusão parcial (ver também Carmichael" 1991) e, em menor

intensidade, os mecanismos de diferenciação magmática.

As razões entre as atividades de HzO e HF nas rochas graníticas, expressas por log

(f szo/f ør} diferem de menos de 0,2 unidades log e, para temperaturas de cristaliz¿çãs

magmática, as razões Íwo/fup se situam entre L0Ê'2 e 10'4'0. As rochas dioríticas são relativamente

pobres em F, fato que, em parte, está ligado à atividade mais elevada de Cl nos magmas originais.

Origem dos magmas graníticos e dioríticos

As características geoquímicas e isotópicas dos (leuco) monzogranitos que afloram

no Plúton A¡eia Branca, no Complexo Ouro Verde e nas Ocorrências Meridionais não são
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compatíveis com magmas parentais gerados por fusão de metassedimentos pelíticos efou

feldspáticos im.aturos. As possibilidades mais atraentes são rochas feldspáticas ígneas,

provavelmente em condições da fácies anfibolito (biotita estável), em ambientes catazonais a

mesozonais. De fato, as características dos diagramas elementais expandidos e dos ,dados

isotópicos de Sr podem ser reproduzidos a partir de fusão em graus baixos a moderados de rochas

tonalíticas a granodioríticas (ver item VII.l). Os resultados Sm/Nd sugerem possíveis idades

paleoproterozóicas (-2,3 Ga) para tal fonte, caracteraada pelo baixo grau de evolução isotópico

do Sr e por razões Rb/Sr inferiores a 0,L5.

As rochas diorític¿s são ricas em elementos LIL, têm razões relativamente altas

entre os elementos LIL e HFS e razões iniciais 875r/865r da ordem de 0,7060-0,7070. À luz dos

modelos explorados na literatura recente, estas propriedades seriam herdadas da fonte e

indicativas de fenômenos de enriquecimento do manto litosférico nos denominados componentes

de subducção (e.g., Pearce, 1983; Wyllie, L984; Ringwood, L990; Rogers, 1992). Os dados Sm/Nd

sugerem que este fenômenos tenham ocorrido hâ -2,0 Ga e que as sistemáticas isotópicas das

rochas-font e não sofreram alterações posteriores, situando-as, portanto, no manto superior rígido.

Graus baixos a moderados de fusão de olivina + granada clinopiroxenitos (+ flogopita +

anfibólio) podem gerar magmas dioríticos potássicos como os que afl.oram em Morungaba e em

áreas vizinhas.

A situa@o é mais complexa no caso dos granitóides marginalmente

peraluminosos, os mais abundantes e típicos na região de Morungaba. Qualquer que seja a

interpretação adotada, ela deve adequar os extremos geoquímicos e isotópicos observados, por

um lado, nas rochas mais máficas e antigas que formam o Complexo Ouro Verde e o Plúton

Jaguari, e, por outro, nas rochas mais félsicas e jovens que dominam na área meridional. As

rochas do primeiro grupo são mais expandide* têm caráter álcali-cálcico tipicamente potássico,

com abundância em elementos LIL e razões iniciais 87Sr/8óSr médias entre 0,7070 e 0,7080

(nestes aspectos, similares às rochas dioríticas); as do segundo gruPo, muito pouco expandidas,

têm características alcalinas sem tendência potássica marcada e as suas razões iniciais são algo

inferiores (0,7060-0,7070). Assim, de uma forma geral" as rochas m^ais máftcas são as maß ricas

naqueles elementos incompatíveis e maß evoluídns em Sr radiogênico. Os dados Sm/Nd sugerem

rochas-fonte com as mesmas idades-modelo, em torno de 2,0 Ga, coincidentes com as das rochas

dioríticas.

As rochas alcalinas foram atribuídas à fusão de rochas ígneas infracrustais em

fácies granulito por Vlach (1985). As características elementais e isotópicas das rochas iílcali-

cálcicas sugerem também rochas-fontes de origem ígÐea, porém enriquecidas naqueles

componentes incompatíveis. Duas hipóteses principais, ambas ligadas à underplating bâsico-

intermediário, devem ser destacadas:

1. os magmas parentais são derivados por cristalização fracionada de magmas
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básico-intermediários provenientes do manto litosférico em ertensas câmaras magmáticas

instaladas na interfácie crosta-manto, com contribuição infracrustal variável adquirida por
processos de assimilação, mistura de magmas e/ou mecanismos mais complexos de difusão (e.g.,

Fyfe, 1992).

Uma variante desta hipótese, que admite contribuições substanciais de magmas

gerados na crosta inferior misturados aos magmas básico-intermediários do manto, tem sido a

preferida de boa parte dos pesquisadores, em especial no caso das seqüências calcio-alcalinas

mais expandidas, das margens ativas (ver, por exemplo, revisão em Castro et a1.,1991);

2. os magmas parentais das rochas graníticas são magmas primários, derivados da

fusão parcial de rochas-fonte básico-intermediárias infracrustais, criadas por underplating (com

eventuais parcelas de materiais crustais assimilados) em eventos anteriores ao da geração dos

granitóides (ver, por exemplo, Chappell & White, 1992).

Estas duas hipóteses consideram que o manto é um componente essencial no

magmatismo granitóide e, neste aspecto, duas questões são mais relevantes:

A primeira está em se separar os processos genéticos de um estágio (derivação

direta dos magmas do manto, caso 1 acima) ou em dois (fusão a partir de materiais-fonte

infracrustais gerados por und.erplntings prévios, caso 2); a segunda, fundamental para ambas as

situações, está na eficácia com que os magmas do manto incorporam seqüências infracrustais,

fator determinante das quantidades incluídas destes materiais.

Antes da consolidação dos conceitos relativos às heterogeneidades do manto (ver

discussões e referências no item VII.4), a necessidade de se criar um reservatório intermediário

infracrustal parecia clara para e4plicar os dados geoquÍmicos e isotópicos dos granitóides com

afinidades potássicas. Aceitas as hipóteses de enriquecimento e de reciclagem em grande escala

de materiais crustais no manto, a existência deste reservatório não é imperiosa. Por outro lado, o

processo de underplnting, em um ou mais eventos de colocação de magmas, conduz à uma crosta

inferior estratificada (e.9., Fyfe, 1992) e a diferentes materiais-fonte para subseqüente fusão;

adicionalmente, este processo revigora a hipótese de geração de magmas graníticos em grandes

volumes por cristalização fracionada simples de magmas mais básicos e densos, armazenados em

grandes volumes na interface crosta-manto.

As informações disponíveis não permitem selecionar uma possibilidade única

entre as mencionadas para a gênese do magmatismo mais importante de Morungaba, mas

algumas restrições podem ser destacadas em cada caso:

-) a mistura mecânica simples, progressiva, entre magfnas básico-intermediários do manto,

tais como os que cristalizaram as rochas dioríticas, com metassedimentos relativamente férteis

(ricos em elementos LIL) não satisfaz o caráter mais rico em elementos LIL e, em parte, mais

evoluído em Sr radiogênico das rochas cada vez mais máficas. Pelo contrário, os padrões
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elementais e os dados isotópicos são melhor compreendidos por misturas entre magmas do

manto mais ricos e evoluídos com materiais crustais algo mais pobres e também menos evoluídos

isotopicamente.

Aceita uma hipótese de mistura como esta, as rochas álcali-cálcicas conteriam

parcelas variáveis de materiais vindos de um manto enriquecido e de uma crosta inferior

metaþea, que poderia ser similar à que originou as rochas alcalinas da região meridional. O

magmatismo diorítico de Morungaba seria derivado de frações do manto menos evoluídas

isotopicamente, e o que teria contribuido para as rochas potássicas setentrionais era mais rico em

Sr radiogênico, parerido com o aflora junto às associações graníticas sinorogênicas regionais (e.g.,

Haddad, tese em conclusão);

-) se os magmas graníticos foram criados pela cristalização fracionada de magmas mais

básicos, as rochas potássicas seriam derivadas dos magmas extraídos das frações mais férteis no

manto; as rochas alcalinas seriam formadas a partir da diferenciação de magmas similares rz¿¡s

fracionadas, ou de outros magmas fracionados, derivados em segmentos menos férteis do manto.

As diferenças nas razóes iniciais de Sr (as rochas potássicas são mais evoluídas) favorecem a

hipótese de fontes diferentes, a menos que os tipos potássicos adquiriram tais características por

meio de assimilação de segmentos infracrustais mais férteis;

-) finalmente, a hipótese de que os magmas sejam primários, derivados por fusão parcial

de materiais heterogêneos, gerados na interface crosta-manto por und.erplating prévio. Sob este

prisma, a fusão em maior grau dos segmentos mais férteis e isotopicamente mais evoluídos destes'

materiais produziria os magmas originários das rochas potássicas mais máficas; uma fusáo, em

menor grau, dos segmentos mais empobrecidos em elementos incompatíveis geraria as rochas

alcalinas meridionais e o conjunto seria cogenético. O magmatismo diorítico seria independente.

A hipótese preferida para a gênese dos granitóides marginalmente peraluminosos

de Morungaba considera que os magmas parentais das rochas álcali-cálcicas setentrionais são

magmas híbriclos, com contribuições de partes mais enriquecidas do manto e de parcelas

infracrustais de origem ígnea, relativamente mais pobres (fácies granulito). As características

geoquímicas gerais foram herdadas do processo de mistura e acentuadas durante a sua ascenção

e diferenciação magmática. As rochas alcalinas potássicas da área meridional seriam derivadas de

fusão de fonte infracrustal parecida, induzida por underplnting de magmas mais jovens, derivados

de segmentos menos enriquecidos do manto litosférico, hoje representados pelas rochas dioríticas

que afloram na ârea.

Desta maneira, os granitóides marginalmente peraluminosos de Morungaba

contêm contribuições predominantes de materiais crustais paleoproterozóicos ou ainda mais

antigos, seja de crosta inferior gerada por underplnting, seja da crosta superior previamente

reincorporada ao manto litosférico.



O calor necessário para a fusão litosférica teria sido transportado da astenosfera

por plumas térmicas ou diápiros. A fusão intermitente do manto rígido produziria magmas

básico-intermediários (primeiro os relativamente mais enriquecidos), os quais, por 'sua vez,

provocariam fusão infracrustal. A ascenção e a diferenciação destes magmas para níveis crustais

superiores seria dependente do potencial filtrador da crosta continental e da criação de condutos

adequados, quer por mecanismos tectônicos, quer pelos esforços exercidos durante a geração

destes magmas (e.g., Turcotte,1979; Hutton, 1988).

IX.3. O magmatismo Morungaba e a evolução crustal regional

A reorganização litosférica paleoproterozóica

Independentemente do modelo que se adote para a gênese do magmatismo

Morungaba e, por extensão, de grande parte do magmatismo do Cinturão ltu, fica claro que em

tempos paleoproterozóicos a litosfera desta região sofreu uma importante reorganização

geoquímica, registrada pelos isótopos de Nd.

No modelo admitido neste trabalho, duas fontes crustais, derivadas do manto em

tempos paleoproterozóicos, foram essenciais para a gênese do magmatismo de Morungaba. A

primeira originou os (leuco) monzogranitos cinzentos peraluminosos que formam o Plúton Areia

Branca, parte menor do Complexo Ouro Verde e parte maior das Ocorrências Meridionais; a

segunda foi a fonte (predominante ou parcial) para as rochas marginalmente peraluminosas que

constroem os plútons Jaguari, Oriental, Meridional e ltatiba. Os dados obtidos não permitem

assegurar se estes fenômenos se deram em um evento maior ou vários menores e relativamente

próximos no tempo geológico. Postul.a-se, por simplicidade, um único evento geodinâmico maior,

produtor de rochas-fonte diversificadas.

No caso das rochas-fonte dos (leuco) monzogranitos, com composições

leucotonalíticas a leucogranodioríticas, uma idade modelo Sm/Nd, referida ao manto

empobrecido (DM), resulta em 2,3 Ga. Admite-se que a sua fusáo fracionou pouco os elementos

Sm e Nd e, portanto, que este valor signifique um evento discreto de gera$o e colocação de

seqüências tonalito-granodioríticas (TG) similares, mas mais jovens, à Suíte Serra Negra (Tppt

perto de 3,2Ga; errócrona Rb/Sr com2,50-2,75 ? Ga), que aflora nas regiõesvizinhas. Se esta

interpretação estiver correta, ficam indicados dois períodos principais de geraSo de seqüências

TG na região leste do Estado de Sáo Paulo, um há -3,2Ga, outro próximo a2,3 Ga.

As rochas das outras unidades [e de outras associa@es graníticas que afloram

regionalmente, tais como as sinorogênicas] têm idades-modelo Sm/Nd (DM) mais jovens, com
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médias eproximadns em torno de 2,0 Ga. No modelo genético admitido, este evento foi marcado

por extenso und.erplnting básico-intermediário. A fusão desta fonte, com conseqüente formação

dos magmas parentais das rochas meridionais de Morungaba, teria fracionado os elementos Sm e

Nd mais significativamente (707o-1,57o ?) e a idade apontada seria uma idade mínima. A rigor, a

geração destes materiais-fonte poderia ter ocorrido simultaneamente à forma$o das referidas

seqüências TG. À este período também se atribui a individualizaçáo, no manto litosférico, de

vários segmentos geoquimicamente heterogêneos, derivados em especial através de mecanimos

de enriquecimento em elementos LIL (os componentes dc subducção, ver item VII.3). Tais fontes

contribuiriam significativamente na origem das associações granitóides potássicas sinorogênicas

(segmentos relativamente mais enriquecidos) e tardi-orogênicas (segmentos mais pobres)

regionais e de Morungaba. O magmatismo diorítico potássico que aflora em Morungaba e nas

regiões vizinhas (e.g., dioritos e monzonitos do Maciço Piracaia, Janasi 1986), bem como o

magmatismo sienítico que aparece no Domínio Guaxupé (Winters, 1981; Janas\ L992), ao norte,

é possivelmente transicional entre as fases tardi- e posorogênicas e a sua origem estaria associada

à fusão diferencial, sob condições variadas, de segmentos mais ou menos enriquecidos e evoluídos

isotopicamente do mesmo manto litosférico.

Este período deve estar entre os mais importantes de reorganrza@o geoquímica

da litosfera na região e nas áreas vizinhas. Eventos geodinâmicos similares e com idades próximas

são indicados para várias regiões do Brasil continental atlântico (e.g., rcg¡áo.nordeste brasileira;

2,1 Ga, ver Ferreira & Sial, 1991), sugerindo que estes aconteceram em áreas extensas, que, se

contínuas, têm expressão somente comparável à situação das atuais margens ativas fanerozóicas.

Acontecimentos isócronos ou algo mais jovens (entre L,6 e 2,1. Ga), þalmente importantes, são

reconhecidos em vários continentes do Hemisfério Norte (e.g Nelson & DePaolo, 1985; Patchet

& Arndt, 1986) e reafirmam a importância deste perfodo a nível global.

Relações estruturais e ambientação te+tônica

A invasão do magmatismo Morungaba ocorreu pouco após a colocação final da

Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé, durante o período entre 640 e 620 Ma (ver porém

Campos Neto, 1991). Os terrenos dos níveis intermediários a mais profundos do alochton - com

paragêneses minerais equilibradas sob pressões superiores a 7 kbar (profundidades perto de 20

km, e.g., Vasconcellos et a1.,1991) - foram rapidamente elevados para níveis mais superficiais e,

quando do magmatismo Morungaba, já estavam em profundidades da ordem de 6 a 9 km.

Após esta fase tectônica compressiva, foi estabelecido um período com

características predominantemente distensivas, marc¿do por grandes cisalhamentos

transcorrentes. Destaca-se o cinturão transpressional que afetou os terrenos da Faixa Alto Rio
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Grande, por volta de 600-620 Ma (Campos Neto, 1991). Este cinturão e/ou as zonas de

cisalhamento à ele associadas cortaram também os terrenos alóctones e estão relacionados de

forma geral ao magnatismo do Cinturão ltu; na ârea de Morungaba incluem as Zonas de

Cisalhamento Monte Sião e Campinas-Pedreira.

Vlach (1985) comparou este ambiente posorogênico com o relaxamento e o

soerguimento poscolísiornís definidos por Pitcher (1979, L982) para o Caledoniano das llhas

Britânicas, ressaltando semelhanças e diferenças do magmatismo de Morungaba com os granitos

jovens caledonianos (os granitos de tipo I Caledoniano, cf. Pitcher, 1982); diversas similaridades

também existem quando se compara este magmatismo com o do Macþ Central Francês (e.g.,

Pagel & I-eterrier, 1980; I-ameyre, 1987). Vlach et al. (1990) ressaltam que os granitóides de

tendência alcalina (potássica) do Cinturão Itu correspondem, em parte, com os granitos de tipo A
(na conotação de White & Chappe[ 1983) da série aluminosa e levantam a possibilidade de que

as rochas mais máficas e antþs, com afinidades álcali-cáIcicas potássicas, e as rochas mais jovens

e diferenciadas alcalinas não tenham se originado, a priori, sob influência de regimes te¡tônicos

ou mesmo de rochas-fonte muito diferentes.

Mais recentemente, processos geodinâmicos distintos do proposto por Pitcher

(1952) foram sugeridos para explicar a gênese das rochas ígreat terciárias þossubducção) da

costa ocidental norte-americana. Nesta província, afloram rochas de linhagens genéticas muito

distintas (seqüências cálcio-alcalinas a âlcah-câLcicas potássicas, rochas alcalinas, rochas potássicas

básicas e/ou intermediárias, etc., ver, por exemplo, Glazner, 1990; Thompson et al., L990 e Fitton

et al., 1991), que, c priori, não sustentam as correlações diretas dos ambientes geotectônicos

tradicionais com características geoquímicas específicas. Nest¿ ârea, certas propriedades

geoquímicas, em especial aquelas referentes ãos componentes de subdttcção, são consideradas

herdadas da fonte e representativas de eventos muito mais antþs. O modelo adotado para o

magmatismo Morungaba é similar.

A interpretação preferida pelos autores para a área norte-americana associa este

magmatismo a fenômenos térmicos e/ou magmáticos atuantes no manto astenosférico, os quais,

pelo seu espalhamento lateral nas proximidades da interface litosfera-astenosfera, provocariam o

esti¡amento da camada litosférica. Janasi (Lggz) sugere váriàs similaridades entre a variabilidade

do magmatismo desta região com o observado no Cinturão ltu; Wernick & Galembeck (1987)

admitem que os granitóides da região de Itu estariam ligados aös eventos que culminariam, mais

tarde, com a forma$o da Bacia Sedimentar do Paraná. De fato, nas províncias com tipologias

magmáticas muito variadas, uma situação como a visualizada no referido continente é mais

promissora, uma vez qtJe materiais muito distintos, da crosta, do manto litosférico e mesmo do

manto astenosférico podem, potencialmente, contribuir para o magmatismo.

A geraçáo do extenso magmatismo potássico sinorogênico reflete þalmente
processos astenosféricos e boa parte das diferenças entre os magmatismos sin-, tardi- e

posorogênico cleve depender, por um lado, do underylating de magmas distintos (mais ou menos
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enriquecidos) em quantidades distintas e, por outro, dos diferentes tipos de crosta continental

sobrejacente (e.g., F5rf.e, 1gg2), com crosta meassedimentar, mais jovem e fértil, associada ao

magmatismo sinorogênico (na área representada pelo Complexo Piracaia) e crosta antiga, de

carâter mais residual ligada às manifestações tardi- a posorogênicas.
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