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RESIIMO

O objetivo princípal deste trabalho é a obtenção de um melhor conhecimento

geológico e petrográfico dos turmalina granitos de Perus, SP, tentando esclarecer suas

relações com os maciços graníticos maiores que afloram nas vizinhanças. Uma parte do
trabalho foi dedicada à realização de um mapa de compilação, em escala l: 100.000, das

folhas topográficas Guarulhos e Santana do Pamaiba (escala original l: 50.000), utilizando
para tal os dados geológicos de quatro teses e dissertações, com a finalidade principal de

mostrar, em det¿lhe, a distribuição dos corpos graníticos presentes na região (Cantareira,

Taipas, Tico-Tico, Mairiporã, Itaqui, Itaim, Mono do Perus e vários corpos menores, estes

considerados pré-brasilianos na literatura). A discussão sobre a geologia desta compilação
é acornpanhada de uma sinopse sobre geologia, distribuição, e idades dos granitos

presentes no embasamento do estado de São Paulo, chamando-se a atenção que as idades

U/Pb mais novas sugerem que os eventos "sin-" e "tarditectônicos" brasilianos teriam
idades em tomo de 630 e 580 M4 respectivamente.

A base do presente trabalho é um mapa de detalhe, em escala 1:5.000, da região

onde são encontradas as principais pedreiras de turmalina granitos, englobando também os

afloramentos do maciço Taipas e a parte centro-ocidental do maciço Cantareira. Nota-se

que o primeiro aparece como três bossas principais e alguns afloramentos, marcados por

matacões, apaxentemente isolados, rodeados por xistos regionais (Grupo Serra do

Itaberaba); é constituído por biotita granodioritos a monzogranitos porfiríticos, com
hornblenda e pouco feldspato potiissico nr matriz. O maciço Cantareira forma um

marcado alto topográfico na região, separado do maciço Taipas e dos turmalina granitos

por faixas de cisalhamento, como sugerido pelos mapeamentos regionais; a fácies dele
predominante na região é de um biotita monzogranito, que se diferencia do granito Taipas
por ser mais evoluido, não apresentar homblenda e mostrar feldspato potássico como

fenocristais e também na matriz. Foi descrito adicionalmente o granito Tico-Tico, a duas

micas e com granada" embora ele esteja afastado dos turmalina granitos;

petrograficamente, é um sienoganito de composição mínima, mostrando também com

isto tratår-se de um produto de fusão crustal.

Os turmalina granitos, e as rochas associadas, aparecem como pequenas bossas (a

maior não superior a 250 x 150 m) e uma grande quantidade de corpos pequenos (diques,

veios, lentes), concordantes a discordantes, dispersos nas rochas metamórficas

encaixantes, a maioria apenas visíveis como manchas restritas de alteração caollnica. As

bossas de turmalina granitos e as manifestações menores (ora turmalina granitos, ora
pegmatitos) estão concentradas em pequena rirea, localizadas em função principalmente

de dois sitemas de cisalhamento: NE, predominante regionalmente, e NW; um terceiro
sistem4 E-W, foi document¿do em pedreiras do maciço Cantareira, e parece sel

subordinado. Ao longo do sistema NE, aparecem veios concordantes de turmalina granitos

e pegmatitos, que podem ser encontrados mais para N, até a região de Mairiporã, já fora

da zona de mapeamento.



Três fácies são encontradas nas bossas de turmalina gtanítos: bandada, homogênea

e pegmatítica interna. A fllcies bandada predomina nestes corpos, enquanto que a
homogênea é muito restrita. A fácies pegmatítica intema aparece ora como veios

corcordantes a discordantes, ora como diques e bolsões maiores, em parte ocupando partes

significativas de algumas pedreiras (20 a 40% do total), Predominam, nas fácies
homogênea e pegmdtítica interna, os minerais feldspato potássico, plagioclásio
(oligoclásio), quartzo e turmalina (preta, com a bege-esverdeada e a rósea aparecendo nos

bolsões pegmatíticos maiores), e apatita e granada como acessórios comuns, além de uma
variedade grande de minerais secundários (micas claras, fases com U, etc.), na flicies
bandada o plagioclásio é o feldspato mais abundante. Ainda na fácies bandada, e

identificada uma unidade de repetição ou banda, constituída por um nível basal
(enriquecido em quartzo), um nível predominante intermediário (feldspático, com alguma
turmalina) e um nível superior, característico, enriquecido em turmalina e plagioclásio;

estas variações são em geral acompanhadas por leve aumento nas dimensões dos grãos

(padrão normal gtanocrescente), por vezes sem ele (padrão normal equigranular). Estas

bandas repetem-se, nos casos típicos, dezenas de vezes, sem mudanças na espessura (em

geral, em torno de 3 a 7 cm), padrão mineralógico, etc. Em todos os casos, as bandas

aparecem deformadas com padrões que simulam redobramento. Trata-se de um fenômeno

sin-magmático e não tectônico, portanto gerado dwante a cristalização dos turmalina
granitos. Os veios pegmatíticos concordantes sugerem uma origem por formação de

magmas hiperfluidos, por concentração tardia de fluidos em locais preferenciais, como
corolii'rio do padrão bandado. As relações entre os veios concordantes e os veios

discordantes, diques e bolsões pegrnatíticos internos mostra claramente que os ultimos
representam magmas mobilizados que cortam o bandamento, num processo único e
contínuo de cristalização e diferenciação. A origem de estruturas bandadas como estas

deve apelar para mecanismos como o de convecção dupla difusiva ("double diffusive
convection") e não o da simples deposição por gravidade.

Os estudos de campo não mostram claramente as relações entre os turmalina
granitos e os maciços maiores, sugerindo-se na literatura que os primeiros teriam se

formado por diferenciação de magmas menos evoluidos, derivado do magmatismo
Cantareira. Geologia e topografia não permitem relacionar estruturalmente os turmalina
granitos com o maciço Cantareira, de cristalização mais profunda e separado dos

anteriores por zonas de cisalhamento. As idades até hoje conhecidas para estes dois
granitóides não permitem afirmações mais categóricas, os dados sendo de 650 ou 570 Ma
para os turmalina granitos, e de 670-630 ou 570 Ma para o maciço Cantareira. A origem
dos magmas que geraram estes turmalina granitos não parece ser portanto clara, devendo

ser discutida em função de dados principalmente geocronológicos e isotópicos mais

definitivos.



ABSTRACT

The main purpose of this project is to reach a better understanding of the geology

and petrography of the tourmaline granites of Perus, sP, and their structural and geologic

relationship with other major nearby gtanite occurrences. As groundwork, a compiled map

is presented on a l:100,000 scale, based on several graduate theses, depicting the geology

and mainly the distribution of the granitic masses in the Guarulhos and Santana do

Pamaiba sheets (the Cantareira, Taipas, Itaqui, Tico-Tico, Itaim and Mairiporã massifs, as

well as other smaller and deformed occulrences, which some authors consider pre-

Brasiliano). A discussion on the granites observed within the basement rocks of the state

of São Paulo focuses on their geology, distribution and ages, showing that the latest U/Pb

dates indicate an intrusion pattem with peak activity for the syn- and late-tectonic granites

at about 630 and 580 Ma, respectively.

A geologic map, scale 1:5,000, constitutes the base for the present study, detailing

occunence and distribution ot the tourmaline gtanites and associated smaller outcrops, as

well as those of the Taipas and the centfal-westem part of the cantafeira massif. The

Taipas granite is constituted by three main separate stocks and some smaller outcrops,

surrounded by the sena do Itaberaba Group (schists) as country focks; it is a porphyritic

biotite granodiorite to monzogranite, with hornblende and very little KF in the matrix. The

Cantareira massif forms here a prominent topographic height, separated from the Taipas

granite and the tourmaline granites by shear faults, as suggested by regional mapping. The

iocally predominant facies is a porphyritic biotite monzogranite, more evolved than the

Taipas rock, with no honblende and KF in the matrix. The rocks ofthe Tico-Tico massif,

further away, were also described; it is a two mica syenogtanite with gamet, with a

composition clearly reflecting origin by melting of crustal rocks.

The tourmaline granites, and associated rocks, are found as small stocks (the larger

one about 250 x 150 m in size) and many smaller concordant or discordant bodies (veins,

lenses, dikes), within the country schists, frequently observed only as white alteration

patches. The stocks (tourmaline graniteÐ and lesser bodies (either granites or pegnatites)

are concentrated within a rather small area, defined by two shear systems: one trending

NE, regionatly predominant, and another with a NW trend. A third system, E-W, is

subordinate and was observed in quarries within the Canta¡eira g¡anite. Smaller

concofdant bodies were observed in the NE shear system, to the N ofthe mapped are4 up

to the Mairiporã region.

The tourmaline granite stocks present three different petrogaphic facies: banded,

homogeneous and intemal pegmatitic. The banded facies is predominant, while the

homogeneous variety is rather restricted; the hrst one is, modally, a granodioriÛe, the

r""onà a monzogranite. The intemal pegmatitic facies occurs both as concordant veins

and as discordant veins, dikes, and masses, sometimes making up a significant part (20 to

40olo) of some of the stocks. M¿in minerals are, in all facies, KF, plagioclase (oligoclase),



quartz and tourmaline (usually black schorlite, with the beige-greenish and rosy varieties
rather common in the larger pegmatitic masses), and gamet and apatite as accessory
phases; a large number of secondary minerals is found, in fractures, as replircement

rosettes, etc. (white micas, U minerals, etc.). The banded facies (typically, thickness of 3
to 7 cm) is constituted by a sequence ofbands or layers, each with a lower quartz-çnriched

level or horizon, an intermediate feldspar-nch level with some tourmaline and a
distinctive upper level enriched in tourmaline, These modal variations are fn:quently
accompanied by an increase in grain size (normal pattern with grain-size increase),

sometimes with no textural changes (normal equigranular pattem), The bands or layers

form continuous sequences of up to several tens of bands, each band maintining its
thickness, modal variation, etc.The layering is always complexly folded ("r<;folding
pattem"), as a result of a syn-magmatic deformation episode, therefore not of lectonic
origin. The concordant pegmatite veins form as the result of fluid concentratiorr during
crystallization. Their relationship with the discordant veins and dikes clearly show that the

latter are mainly mobilized portions of the concordant veins, disrupting an existing
layering with further concentration in favorable sites, in an overall continuous process of
magmatic crystallization and differentiation. Mechanisms that generate the layering in
these tourmaline gtanites cannot be merely controlled by gravitational processes, but are

probably the result of double diffusive convection.

It is diflicult to reconcile field evidence with the ideâ that the tourmaline granite

magmas were differentiated from less evolved magmas in the Cantareira massif Geology
and topography show no relationships of the Cantareira massif, probably crystallized at
greater depths, with the toumaline occrurences, both separated by shear zones. Ages for
both are also inconclusive: published figures show 650 or 570 Ma for the tourmaline
granites, and 67-630 or 570 Ma for the porphyritic Cantareira rocks. The origin of the

magmas that formed the torumaline granites are still a debated item, awaiting more
conclusive isotopic and geochronologic evidence.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1. A TEMATICA

O embasamento do estado de São Paulo apresenta-se dividido em faixas ou

domínios de orientação NE, todos eles limitados por extensas zonas de cisalhamento.

Cada t¡.m destes domínios mostra-se constituído por corpos metamórficos característicos e

contral;tados, ofa com predomínio de rochas supfacrustais com metamorltsmo de grau

baixo a médio, ora aparecendo neles gnaisses e migmatitos geralmente ortoderivados. As

falhas limitantes, colocando em contato fragmentos litosfériscos aparentemente distintos,

devem portanto ter participado ativamente da construção deste particular ananjo

estrutwal. Adicionalmente, todos estes domínios mostram rochas ganitóides de diversas

idades, em parte já deformadas ou recristalizadas representado oconências mais antigas,

mas também outras de aparição mais tardia, identificadas como manifestações da

granitogênese brasiliana (650 a 550 Ma, eventualmente com idades de até 450 Ma para as

oconências tardi-orogênicas).

O Domínio São Roque, em particular, limitado por algumas das maiores zonas de

cisalhamento (Jundiuvira no limite NW, Taxaquara para SE), é formado por sequências

supracrustais, com rochas meta-wlcânicas e de deposição quimica na base e

manifesøções detríticas nas partes superiores; rochas com graus metamórfïco mais

elevados, representadas por mica xistos e gnaisses, afloram tanto no extremo E como no

W da faixa São Roque e são consideradas o embasamento das oconências supracrustais.

os vários aspectos da geologia regional e local são discutidos com maior detalhe, e com

citação de referências, nos capítulos corespondentes.

O Domínio São Roque enconha-se cortado por grande número de manifestações

graníticas, as mais importantes de dimensões batolíticas (são Roque, Itaquí, Cantareira),

as menores com dimensões moderadas ou pequenas, mas de gande interesse tanto

mineralógico como pehog¡áfico-geoqulmico. A região em volta das localidades de Perus e

Caieras, à N da cidade de São Paulo, é a que mostra maior diversidade tipológica de

corpos granitóides. O embasamento aqui predominante é de mica'xistos em parte

porfiroblásticos, com intercalações de lentes cálcio-silicáticas, ambas litologias por vezes

afetadas por metamorfismo de grau mais elevado, particularmente nos contatos com

intrusões granitóides. São encontradas na área várias oconências de porte menor

constituídas por turmalina granito, maciços ou bandados; frequentemente eles também se

apresentam como variedades pegnr.atíticas, seja como parte integante dos pequenos

corpos, seja como veios ou lâminas alongadas, alojadas de maneira independente nas

rochas encaixantes. Na parte NW desta região, ocorre o maciço granitico Tico-Tico, à

duas micas e com granada, enquanto que na região sE são encontradas as manifestações

cálcio-alcalinas pertencentes à extremidade ocidental do batólito Cantafeira e ao "stook"

de Taipas. Os turmalina granitos, em particular, são objetos de exploração comercial de

longa data e ficaram conhecidos na literatura brasileira pelas suas caracteristicas



petrográficas e mineralógicas muito específicâs Eles são, ainda, portadores de uma

variada mineralogia de fases acessórias e secundárias, incluindo-se ai minerais uraníferos

relativamente raros.

Já existe uma considerável bibliografia sobre estes corpos de turmalina ganitos,

enfatizando em particular as feições petrográficas e mineralógicas, e em parte também as

caracteristicas químicas. Recentemente, estão sendo estudadas as relações destes

turmalina granitos com os granitos circundantes por meio de metodologia moderna,

procurando-se estabelecer um modelo de evolução magmática em função de dados

geoquímicos e de química de rnineral (e. g., Wernick et al., 198ó; ver CapÍtulos 2 e 3).

O objetivo da presente dissertação de mestrado é o de destacar principalmente os

aspectos geológicos e petrográficos dos granitóides da região de Perus, ainda pouco

conhecidos (não existe, por ex., um mapa geológico de detalhe da distribuição dos

turmalina granitos, e de suas relações geológicas com corpos vizinhos maiores). Parte-se

portanto da realização de um mapa geológico de detalhe, compleødo com a descrição

pormenorizada das diferentes fácies graníticas encontradas na região; particular ênfase é

dedicada ao estudo das variações petfogfáficas existentes nos próprios turmalina granitos.

No Capítulo I da dissertação apresenta'se uma introdução geral e uma discussão

sobre a metodologia utilizada. O Capítulo 2 aborda aspectos relacionados com o contexto
geológico-geotecônico regional. No capitulo 3 é mostrado o estado da arte da geologia do

domínio São Roque; acompanha um mapa regional de compilação, reduzido para a escala

1:100.000, focalizando as regiões em volta da localidade de Perus. O Capítulo 4 trata da

geologia local, mostrando os resultados de levantamento de detalhe pelo autor (mapa

geológico em escala 1:5.000), junto com uma breve carâcterização geológica das unidades

mapeadas. No Capitulo 5 são apresentados os aspectos petrográficos dos conjuntos

litológicos identificados. Finalmente, no Capítulo 6 são destacadas, de maneira resumida,

as principais conclusões.

1.2. LOCN-VAÇÃO, ACESSO E BASE TOPOGRÁFICA

A região estudada situa-se à sul da localidade de Vila Perus a aproximadamente 25

km na direção N-NW do centro da cidade de São Paulo. A região é de fácil acesso e

constitui em boa parte área urbana, afetada por loteamentos, muitos deles relativamente

recentes. As vias de acesso principais são a rodovia Anhanguera, a estfada de Perus e

também a avenida Raimundo Pereira de Magalhães (antiga estrada de Campinas), todas

elas asfaltadas. Destas estradas partem inumeros caminhos secundários de tena em boas

condições (Figura 1.1). A Foto 1.1 mostra umâ visão panorâmica da região, a esquerda

(leste) tem-se os morros mais altos, devido aos afloramentos do maciço Cantareira, na

porção central dominam as ii,reas rebaixadas onde tem-se os xistos e as ocorrênias de

turmalina granito, e a direita (oeste), ao fundo, se destaca os quartizitos do Pico do

Juagú.
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Figura 1,1. A localização da região estudada. O mapa superior mostra os limites do mapa

regional de compilação (folhas topogrâ,frcas Santana do Pamaíba e Guarulhos, em escala

1:5O.OOO; e do mapa de detalhe (folhas Mono do Tico-Tico, Pico de Jaraguá, Perus e

Jardim Panamericano, escala 1:10.000). Este último aparece em destaque no mapa inferior
juntamente com as vias de acesso.



Foto l.l. Vista panorâmica da região de Perus (visão para sul). Tem-se: 7, pedreira Panorama, no maciço Cantareira; 2, 3 e 4, as
pedreiras Dellantônia, Botuquara e Fiore, respectivamente, de turmalina granito; e 5, o pico do Jaraguá.



Existem mapas pafa a região em escala 1:50.000 e 1:10.000. o mapa regional de

compilação, em escala 1:100.000, foi finalizado utilizando as informações conhecidas

sobrè a iegião, com área de aproximadamente 300 km'. Apresenta-se como um polígono

retangular, definido gfosseiramente pelas cidades de são Paulo, Baruerí, santana do

parna'íba e Mairiporã. Sua base topográfica constitui-se das folhas santana do Pamaíba e

Guarulhos (ver Càpítulo 3). As folhas em escala l:10.000 Morro do Tico-Tico, Vila Perus,

Pico do Jaraguá e Jardim Panamericano (atualizadas até 1994) serviram como base para

os trabalhos de mapeamento mais detalhado, com aproximadâmente 2 km2 de área e

ampliadas para 1:5.000; os resultados são apfesentâdos no Capítulo 4 Os limites do mapa

regional e àa área mapeada em detalhe estão representados na Figura 1 1'

1.3. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

A area estudada está contida na unidade geomorfológica denominada Serrania de

são Roque (Ponçano, 1981), que representa a porção do Planalto Atlântico marcado por

continuãs p.or"rrot de denudação, cuja geração relaciona-se com as superficies de

aplainamento Itaguá e Japi (Almeida, 1964).

As variações geomorfológicas abrangem três formas distintas de relevo. Nas

porções leste e sudoéste da área ocorrem as maiores elevações na forma de serras

àbngadas com até I100 metros, relacionadas aos maciços cantareira e ltaqui. Bordejando

estes maciços e estendendo-se em todas aS direções é encontradO o mar de morros como

conjuntos de formas em "meia laranja 

" 
com nível de base dos vales a 700 metros de

altiiude e diferenças de relevo vafia;do entre 100 a 300 metros. É neste domínio que

ocoffem os principais corpos gfaníticos menores Taipas, Mono de Perus, Tico-Tico e as

bossas e lentes dé turmalina granitos e litotipos associados. os turmalina granitos, em

particular, ocorrem num conjunto de pequenos morrotes com amplitude de relevo menor

que 100 metros numa faixa à oeste do maciço Cantareira. No extremo noroeste' ocorrem

os morros com serras restritas de maior expressão topográfica que os monos

anteriormente citados.

o clima da região é subtropical com períodos de estiagem (abril a setembro) e

chuvoso (outubro a março) bem marcados. o principal escoadouro natural é o córrego

Perus, da rede de drenagem local, situado 700 metros à oeste das oconências estudadas. A

vegetâção nativa é praticamente inexistente, tendo sido ora totalmente extraída, ora

substituída por áreas de reflorestâmento.

A á¡ea de mapeamento apresenta-se intensamente urbanizada. os afloramentos de

turmalina granitos ioram ooupados na década de 60 por empresas de mineração

interessadal no feldspato para a industria de cerâmica. As pedreiras ainda em exploração,

em número de duas, operam em regime de baixa produção. Recentemente despertou-se o

interesse no caulim, para utilização como aditivo à borracha, extraido por alguns

moradores da região de gtandes buracos, num processo rudimentar de lavra



1,4. MITODOLOGIA

os turmalina gfanitos, bem como as manifestações granitóides que afloram nas

vizinhanças, apresentam variações intemas por vezes consideráveis. Elas podem ser

registradas poi meio de descrições pormenorizadas e mapeamento de detalhe ou semi-

deìahe, identificando as suas distintas fácies petrográficas. Cada um destes litotipos

representâ um aspeclo particular dentro da história de evolução e/ou colocação destes

maciço,; (ver, poi ex., Ulbrich, 1984). O mapa resultante, junto com as descrições das

variações encontradas, constituem o fundamento para embasar discussões e interpretações

petrogenéticas, estrutuais e geoquímicas. os objetivos do trabalho de campo foram,

entaol os da identihcação dos diversos litotipos, reconhecimento de suas extensões e das

relações existentes entre eles. Os trabalhos de laboratório concentraram-se na descrição

estrutural, petrográfica e mineralógica das amostras coletadas. As interpretações finais,

por esl:¿lr bãseadas em dados restritos, enfatizam principalmente os aspectos ligados ao

posicionamento dos corpos menores e à origem de estruturas e textuas magmáticas.

1.4.1. Andamento dos trabalhos

os trabalhos de campo iniciaram-se no segundo semestre de 1995 com visitas às

vafias pedreiras da região. Durante o ano de 1996 foram realizados perfis ao longo das

principais vias de aceiso e das estradas secundarias, bem como em torno dos corpos de

io.*oilnu granitos, visando inicialmente ao reconhecimento dos contatos geológicos,

posteriormãnte refinados ao proceder-se ao adensamento dos pontos. As observações

ioram também estendidas aos 
i'stocks" de Taipas e Tico-Tico e ao maciço Cantareira' Foi

montada uma coleção de rochas representatívas das diferentes faciologias reconhecidas.

Ainda no segundo semestre de 1995, como suporte para os trabalhos de campo, foi

realizadz a fotoint¿rpretação de três levantamentos aerofotogramétricos na região de

perus, escala 1:30,000, realizados em 1950, 1964 e 1980, visando principalmente a

reconstituição do desenvolvimento das lawas nos turmalina granitos e a confecção de

bases topográficas.

A parte laboratorial do trabalho iniciou-se no segundo semestre de 1996 com o

estudo e descrição das seções delgadas e a contagem das modas, com sua representação

em diagtamas apropriados; estas primeiras observações de laboratório, juntamente com os

dados de campo, identificaram os maiores problemas a s€rem resolvidos'

1,4.2, Tratamento dos dados topográficos

Para esta dissertação os mapas geológicos regional e de detalhe foram

confeccionados através da digilalizaçáo das folhas topográficas apfopriadas, em parte

atualizadas até 1994, utilizando o software AutocAD-Release 12. O mapa regional

compilado foi construído utilizando as folhas do IBGE Santana do Pamaíba (SF.23-Y-C-

Í11-3 lNr-2767-3) e Guarulhos (sF.23-Y-C-il-4 llvr-2767-4), ambas na escala 1:50.000.

os trabalhos de detalhe foram realizados por meio das folhas Mono do Tico-Tico (sF-23-

Y-C-Itr-3-SE-B), Pico do Jaraguá (SF-23-Y-C-[I-3-SE-D), Perus (SF-23-Y-C'III4-SO-A),

e Jædim Pa¡americano (SF-23-Y-C-[I-4-SO-C), todas na escala l:10.000, da EMPLASA.



Optou-se por este processo de tratamento das bases topográficas utilizadas du¡ante

o mapeamento de detalhe e a fase de confecção do mapa regional, devido a inexistência

de foihas na escala adequada ao trabalho de campo (1:5.000) e de compilação (1:100.000)

e por estas áreas de interesse estarem sempre localizadas na confluência de folhas

distintas.

Na mesa digitalizadora, após a calibração utilizando coordenadas UTN, foram

traçados os principais elementos topográficos de cada folha, tais como curvas de nível,

redes de dreiragem, vias de acesso e obras de cultura, em /ayers distintos, compondo no

final a base a ser trabalhada. o mapa de compilação foi realizado pela inclusão de

informações geológicas disponíveis na literatu¡a (unidades mapeadas, contatos, estruturas

regionais mais importantes, fotolineamentos), que quase sempre se mostravam em escala

distinta da base topográfica confeccionada. o mapa regional obtido a partir das duas

folhas do IBGE, em escala 1:50.000, foi impresso em escala l:100.000 e o mapa de

detalhe, construido por meio das quatro folhas da EMPLASA em escala I :10.000, foi

impresso na escala 1:5.000.

1.4.3. Análises petrográficas

Para o estudo mineralógico e textufal das rochas foram confeccionadas 70 lâminas

delgadas, analisadas sob luz transmitida. Foram ainda utilizadas cerca de 10 seções

delgadas polidas, para a identificação e estudo textural dos minerais opacos através de luz

reflitida. Para contagem modal foram adicionalmente cortadas 40 fatias de rochas

porfiríticas de granulação mais grossa e/ou estruturalmente complexas' representativas dos

maciços Cantareira, Taipas e Tico-Tico

A contagem modal em lâminas delgadas é feita ao microscópio com auxilio de

vernier e contador de pontos, com intervalos que variam entre 0,1 e 0,5 mm, conforme a

granulação da rocha. Foi contado um número mínimo de 1200 pontos por lâmina,

varrendo em media 80% da sua área útil.

A contagem das fatias, após tingimento com solução de cobaltinitrito de sódio,

cobriu areas enire 170 a 300 cm2, sempre dez vezes maior que a área do maior grão da

fatia. A contagem (em tomo de 1300 a 1500 pontos) foi realizada nos nós de um retículo

fianspafente dè espaçamento regular, com distância variável de acordo com a gfan¡lação

da rocha, colocado sobre a fatia. A identificação do feldspato potií,ssico em fatias de rocha

é facilitada pela cor amarela, obtida por tingimento com cobaltinitrito de sódio enquanto

os grãos de plagioclásio se mantém com coloração esbranquiçada. Esta contagem permite,

assim, obtei valores representativos das proporções de feldspato potâssico, plagioclásio,

quartzo e do conjunto de minerais máficos e acessórios. Por sua vez, os teofes individuais

dos v¿írios minerais máficos foram determinados pol contagem modal em lâmina'

A solução de tingimento é obtida através da dissolução total de 19,64 g do sal

cobaltinitrito àe sódio, num béquer de 250 ml, em 5 ml de ácido acético seguida da

diluição com água destilada até completaf um volume final de 200 ml de solução. O

volume é suficiènte para colofação de um conjunto de l0 amostras. A solução é aplicada

sobre a superficie da fatia, previamente tratada como exposto a seguir:



1'- Num recipiente plástico contendo solução de ácido fluorídrico concentrado

são mergulhadas as fatias, durante aproximâdamente 50 segundos.

2o- Numa segunda bandeja com água pura as fatias são lavadas, para remoção do

excesso de FIF, e em seguida secadas preferencialmente com ar comprimido

3o- O tingimento é realizado com a imersão das latias em uma terceira bandeja

plástica contendo a solução preparada, dwante 50 segundos.

4o- As fatias são lavadas a seguir em água corrente, para retirada do excesso de

solução.

Após secagem ao natu¡al é recomendável a pulverização da superficie das fatias

com spray acnlíco para impermeabilização e presewação das películas de tingimento.



CAPÍTULO 2

O CONTEXTO GEOLÓGICO-GEOTECTÔNICO REGIONAL

2, 1. ARCABOUÇO GEOTECTÔMCO

Os granitóides localizados na região de Perus e vizinhanças, no estado tle São

Paulo, aparecem invadindo rochas metassedimentares do Grupo São Roque, que

constituem uma faixa dobrada com deformações e/ou retrabalhamento de rochas mais

antigas, juntamente com intrusões graníticas, todas devidas à atuação do ciclo Brasiliano

(defrnido por conjuntos de rochas geradas e/ou deformadas entre 700 e 450 Ma. como

identificado por datações Rb/sr e K/Ar; Almeida et al., l97l; para bibliografia abrangente

sobre o Brasiliano, ver Hasui et al., 1978a; Trompette, 1994). Estas rochas metamórfìcas,

limitadas à N pela zona de cisalhamento de Jundiuvira e à S pela de Taxaquara, são parte

integfante de uma unidade geológico-geotectônica maior, o cinturão de dobramento

nibèira, importante constituente do embasamento cristalino do estado de São Paulo e dos

estados vizinhos. Este cinturão, que contoma no limite com Minas Gerais a parte sul da

cunha ou maciço de Guaxupé, desvia-se a seguir para fomecer o limite E do craton do São

Francisco.

As relações entre o cinturão Ribeira e as outras grandes r¡nidades geológico-

geotectônicas da região SE brasileira são resumidamente apresentadas no parágrafo

seguinte.

A plataforma sul-americana, com as sr¡¿rs vá¡ias coberturas sedimentares, apalece

expressa na região do SE do Brasil pelo chamado escudo atlântico (Almeida et al., 1976;

Schobbenhaus et al., 1984). Como os seus elementos constitutivos mais importantes, são

citados o craton do são Francisco e os cinturões de dobramento que o circundam. o
craton do São Franscico é uma área estável de complexa história, que mostra núcleos

afqueanos (idades superiores a 3 Ga), rehabalhados por eventos ou cicios tectono-térmicos

mais novos, tais como o de Jequié (2,6-2,7 Ga) e o Transamazónico (- 2'0 Ga)'

registrando-se ainda a atuação final do ciclo Brasiliano (700-450 Ma). A extremidade

mðridional do craton mostra-se mais estreita, bordejada por um conjunto complexo de

faixas dobradas de idade brasiliana, em pafte apresentando retrabalhamento de crosta mais

antiga, mas também com contribuições juvenis. Na sua margem leste, aparece para N a

faixá de dobramento Araçuaí (Almeida, 1976,1977; também Almeida et al., 1978, citado

em Schobbenhaus et al., 1984), com direção e estrutufas predominantes N-S. A parfir do

meridiano 20oS, é encontrada a extremidade setentrional da faixa dobrada ou cinturão

Ribeira (Almeida et al., 1973; ver Schobbenhaus et al., 1984), nesta região com estn¡tufas

dominanìes N-S, que infletem para SW à altura do meridiano 22oS, adaptando-se desta

maneira à porção terminal do craton. o contomo ocidental cratónico é limitado pelo

cinturão Brasília, com direção e estn¡tufas predominantes N-s, conectado para s com o

cintu¡ão Ribeira. Na junção destes dois cinturões, aparece na parte meridional a cunha do



maciço mediano ou complexo de Guaxupé, de forma triangular, com vértice apontando

pu.u'E. O cintufão Ribeira, por sua vez, continua mais para o sul, sendo o constituinte

principa.t dos embasamentos cristalinos dos estados do S e SE brasileiros (são Paulo,

þu.unå, S*tu Catarina,Rio Grande do Sul), com algumas importantes intercalações mais

antigaq anteriormente tidas como representativas de "maciços medianos" (e'g', o de

loin-ville; o chamado complexo costeiro, no litoral de São Paulo, Paraná e santa

Catarinaj, hoje consideradâs parte integante de regiões cratónicas (cratons Luis Alves e

Rio de la Plata; e.g., Schobbenhaus et al., 1984).

A seguir, são discutidos, em sequência de apresentação na literatua específrca, os

três mo,ielo; geotectônicos mais relevantes para a compreensão do contexto geológico-

geotectônico dos granitóides estudados

2.1.1. (} modelo geossinclinal de Ebert (1968)

,{ proposta de Ebert, acompanhada de mapa jâ apresentado em 1965, está baseada

em modólos geológico-geotectônicos corriqueiramente utilizados por pesquisadores

europeos, partiõularmente os de Hans Stille (e.g., Locry & Ladeira, 1980). Estes geólogos

ideniificavam um modelo "alpinotipo" de deformação, com aparição de faixas dobradas

duplas situadas entre duas áieas estriveis (geralmente continentais, mas que poderiam

tu.U¿. ser oceânicas, na concepção de Stille). A compressão era realizada contra um

antepais (..foreland"); neste, as cobertu¡as sedimentares eventualmente presentes

registram iouca ou nenhuma deformação ou influência de atividade metamórfica As duas

falas dobradas diferenciavam-se pelo tipo de sedimentação que recebiam, e ainda pela

presença (ou ausência) de atividade ígnea e a intensidade da deformação e do

-"trtnãm..no. A faixa chamada de "externides", adjacente ao antepais, era identificada

pela ausência de sedimentos imaturos, a falta de atividade intrusiva, e um metamorfismo

iraco (fácies xistos verdes, ou menor). A segunda faixa, a dos "intemides", paralela à dos
..exteÀides" e mais afastada do antepais, caracterizava-se pela sedimentação de materiais

mais imaturos (grauvaques, etc.) e presença de lulcanismo, e um metamorltsmo mais

intenso (facies 
-anfrboiito ou até granulito) acompanhado de invasões graníticas

("granitizàção" mais marcada) Na teoria geossinclinal clássica (eg, Kay, 1951;

i<ir*b"in & sloss, 1g51; Aubouin, 1g65; Loc' & Ladeira, lgg0), 's "extemides" e

..internides" se conespondem, pelo menos em parte, aos conceitos de "miogeossinclinal"

e "eugeossinclinal", respectivamente.

Foi também Stille (e.g., Stille, 1958) o pesquisador que comprovou a pfesença' nos

vários continentes, do que chamou de evento "assíntico" de orogenia, deformação e

metamorfismo, hoje caracterizado como evento Bfasiliano na Améfica do sul, de

Panafricano na África, etc. o nome "assintíco" deriva da discordância encontfada no

distrito de Ass1,mt, na Escócia setentrional, que sepafa os arenitos Torridonian (de idade

précambriana incerta), levemente deformados, dos sedimentos calcário-pelíticos não

àeformados supfajacentes, com fauna de olenellus do cambriano inferior (stille, 1958);

esta fase otogèni"u se localiza.ria, portånto, no Precambria¡o superior, provavelmente

perto do limite com o Cambriano (> 500 Ma).

utilizando estes modelos geotectônicos, Ebert interpretava suas observações

realizadas nas faixas dobradas de São Paulo e Minas Gerais, com forte ênfase em dados



geológicos e petrográficos (faciologia das rochas metamórfrtcas) (Figura 21). O antepais

i.forJan¿") àe gbert aparece representado pela "bacia do rio São Fra¡cisco" (com

òobertura de rochas sedimentares a metassedimentares anquimetamórhcas) e a "zona do

Espinhaço,'(com as séries Minas e Itacolomi, mostrando gfau metamórlico da fácies

xisìos verdes, subfácies da clorita). No limite oriental do antepais aparece a faixa

orogênica 
..assíntica ' dos Paraibides (: neo-precambriana, idade provável da ordem de

SSdUa; ver Ebert, 1968), de percurso N a NE e que continua com direção SW, após o

limite inferior do antepais, passando pelos estados de São Paulo, Paraná e Santa C¿tarina.

Para W aparece uma inflexão ("virgação") da faixa orogênica, contomando a extremidade

meridionà do antepais, constituindo uma segunda faixa com tendência final NW, a dos

A¡axaides. Atraves do grau metamórfico, Ebert pôde identificar também o cinturão dos

extemides de baixo grau metamórf,rco, adjacente ao antepais, com paragênese minerais

metamórficas da fáciès xistos verdes (subfácies de clorita e biotita) e anfibolito (subfácies

com estaurolita); que forma a parte ocidental dos Paraibides, proximal ao antepais. As

u¡idades mais impórtantes dos externides seriam os Grupos São João del Rei, com rochas

da fácies xistos vérdes, em Minas Gerais, e o Grupo Açungui em São Paulo, também com

paragêneses da facies xistos verdes e supostamente pobre em feldspatos o cinturão dos

intemides, com gÉu metamórfico maior, distal ao antepais, mostra paragêneses da fácies

anfibolito e indicações de intensa atividade granítica (intrusões, migmatitos,
..granitizações")'. O constituente estratigfil,fico mais importante dos intemides estaria

cõnstituídó pelo Grupo Paraiba, que mostraria principalmente paragraisses (em parte,

migrnatíticoi), micaxistos e escassos granulitos, provavelmente derivados de sedimentos

eugeossinclinais tais como arcósios e grauvaques; subordinadamente, encontram'se

esJamitos, quaxtzitos e ortognaisses. Em Minas Gerais, o Grupo Andrelândia seri¿ uma

unidade importante dos intemides, constituido por mica-xistos mais pobres em feldspatos

e quartzitós, possivelmente representando já uma transição para sedimentos de

mioieossinclinais. Claramente anômala é a faixa São Roque (mostrando rochas da fácies

xistÀ-s verdes, com filitos, quartzitos e metacalcarios predominantes, mineralogicamente

pobres em feldspatos) por règistrar no seu interior a presença de viários corpos gfaníticos,

ämbora seja considerada como r¡m segmento dos externides; era identificada naquela

época como equivalente do Grupo Açungui.

Desvinculadas destas faixas dobradas "assínticas", aparecem regiões com rochas

da alta fácies anfibolito e com intercalações de lentes chamoquíticas; entre estas, destaca-

se a 
.,cunha,. de Guaxupé, já reconhecida como tal no mapa de Ebert (ver Figura 2.1).

2.1.2. o modelo de Almeida, H¡sui e coautores (1966-1981): os geossincllneos e as

grandes estruturas brasilianas no SE brasileiro

A partir de 19ó6, F.F.M. de Almeida vêm desenvolvendo, individualmente ou com

outros autores, um modelo de compartimentação tectônica e de evoluçäo da chamada

Plataforma Sulamericana, num primeiro momento identificando as principais unidades

geológico-geotectônicas, refinando a seguir estes modelos e definindo as várias fases

ãuotuiiroas, modelo também adotado em grandes linhas pela maioria dos geopesquisadores

brasileiros (Almeida, 1966, 1967,1969, 1977; ver também Almeida et al', 1973, 1976,

1981; Hasuì et al., 1978a; Wernick et al., 1978; Schobbenhaus et al., 1984, e bibliografia

all citada).
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Figura 2.1. O modelo geossinclinal de Ebert (1968). Para maiores detalhes, ver texto.
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O quadro geológico-geotectônico no SE brasileíro se inicia com a definição de

uma unidade cratônica antiga, a do craton de São Francisco, envolvido por extensa e

complexa faixa de dobramento, coletivamente identificada como "Região de Dobramento

do SE' brasileiro (ou "cintulão dobrado Ribeira"), que em termos geotectônicos é

equivalente, no NE do território nacional, à "Região de Dobramento NE" (e g , Hasui et

al., 1978a; Wemick et al., 1978). O craton de São Francisco mostra bordas ainda mal
definidas, em virtude de coberturas posteriores e o retrabalhamento de suas margens, à

época brasiliana, oculta¡do-se com isto os seus limites reais. Nas regiões de dobramento

são identificadas duas unidades estruturais diferentes, uma constituída pelas faixas de

dobramento, a outra pelos chamados "maciços medianos"' As faixas de dobtamento, em

concordância com as ídeais previamente difr¡ndidas por Ebert (e.g., Ebert, 1968),

mostrariam uma parte extema, com metamorfismo mais marcado e maior intensidade de

atividade ígnea (equivalente aos "intemides", ver ítem anterior), e uma proximal ao craton
(os "extemides"), com metamorfismo pouco intenso (fácies xistos verdes) e que em parte

afeta também as coberturas cratónicas. Os maciços medianos, por sua vez, estariam

representados por porções da crosta siálica mais antiga, retrabalhada durante o evento

brasiliano, limitados por falhas transcorrentes de direções concordantes com as principais

atitudes estruturais reproduzidas nos cinturões dobradas (e g., NE-SW na região do SE

brasileiro).

As regiões de dobramento são, no SE brasileiro e nas áreas de interesse do presente

trabalho, principalmente as faixas Apiaí e São Roque, com estruturas orientadas no

sentido NE-SW, limitadas à N-NE pelo maciço mediano Guaxupé e, à S-SE pelo maciço

mediano Joinville. O craton de São Francisco, por sua vez, aparece rodeado, para W, pelo

cinturão dobrado Brasília e, para E, pelo cinturão Araçuaí (Figura 2.2)

A atividade brasiliana nesta região é definida da seguinte maneira: início por volta

de 1,0 a 0,7 Ga, com aparição de bacias controladas por falhamento profundo,

sedimentação e alguma atividade wlcânica básica, seguida de etapa intemediária (0,7-0,6

Ga), com metamorfismo regional, deformação polifásica, magmatismo ácido e

migmatização nas regiões mais profundas, com etapa final (600-450 Ma) acompanhada de

soerguimento, intrusão de corpos graníticos pós'tectônicos, ativação (reativação?) de

falhas transcorrentes e geração de "antefossas" e "intrafossas" com sedimentação

molássica. Os blocos mais altos da região foram afetados, durante todos estes periodos,

por metamorfismo adicional, migmatizagão, intrusões graníticas e, em parte, também

registraram sedimentaçãol são fragmentos mais soerguidos do embasamento pré'

brasiliano, de idades proterozóicas ou até, predominantemente, ¿¡rquenas, que hoje

constituiriam os maciços medianos,

A sedimentação brasiliana pode ser mais facilmente reconhecida nas faixas

marginais ("extemides"), menos deformadas e mostando metamorfismo de baixo grau A
sequência basal, sem conglomerados basais, é tipicamente clástico'qulmica (com

quartzitos, metacalcários, etc.) com alguma participação de derrames básicos (anfibolitos,

clorita xistos), seguida por uma sequência clástica de tipo flyschóide (metarenitos e

metarritmitos), sem participação de derrames básicos. Em algumas legiões, são

observados pacotes por vezes espessos de rochas carbonáticas, mais antigos que as rochas

clásticas flyschóides. As faixas de dobramento intemas estão representadas

principalmente por mica xistos e gnaisses, intensamente deformadas, deslocadas por



falhamentos e migmatizadas; fica assim dificultada a reconstrução de colunas
estratigráficas.

São reconhecidas várias fases no magmatismo brasiliano, predominantemente
granítico. A fase inicial, de composição basáltica, e evidentemente contemporânea à

sedimentação, aparecendo apenas em algumas regiões específicas (e.g., basaltos na forma
de "pillow-lavas" na região de Pirapora, SP). Muito mais importante é o magmatismo sin-
tectônico, com aparição de corpos dos mais variados tamanhos, batolíticos os maiores,

com caracteristicas geoquímicas-mineralógicas cálcio-alcalinas e com predomínio de

rochas granitóides; em parte, constituem corpos sin-tectônicos gnaissificados. Numa fase

posterior, tardi-tectônica, aparecem corpos menores, mais circunscritos, cujas
características petrográfico-estruturais são, em parte, similares às dos corpos sin-
tectônicos,

45' 40'

IrI-283ffi4n-5I6
Figura 2.2. Mapa geotectônico para a região sudeste segundo Hasui, 1978. O núcleo
crustal mais estável, o craton do São Francisco (6), aparece bordejado pelo embasamento

remobilizado (5) e pelas faixas de dobramentos (4) Araçuai - ar, Brasília -br, Apiaí -ap e
São Roque -sr, todas de idade brasiliana, com as antefossas e intrafossas molássicas (3).

São representados ainda o maciço mediano de Guaxupé (Gu), a bacia do Paraná (2) e a
cobertura fanerozóicas da margem continental (1).
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Uma ultima fase magmática, pós-tectônica, também predominantemente caracterizada por

diversos ganitóides, com localização em parte determinada por falhas e aparição de

auréolas de contato nas rochas encaixantes. A literatura da época, indica que as

manifestações intrusivas mais importantes localizam-se, de preferência, em geanticlinais e

nos maciços medianos, enquanto que as próprias faixas de dobramento registr;eriam a

presença de corpos intrusivos tipicamente menores (ver, por ex., Wemick et al, 1978).

2.1.3. A Faixa Alto Rio Grande e nappes de empurrão: sedimentação, deformação e

intrusões em regiões remobilizadas de borda cratônica (Campos Neto, [iasei e

colaboradores, 1984-1991)

O modelo sugerido por Campos Neto, Basei e colaboradores (e.g., Campos Neto,
1985, 1991; Campos Neto et al., 1984, 1990; Vasconcellos, 1988; Peloggia. 1990;

Penotta, 1990) baseia-se em v¿irios trabalhos de mapeamento, em escala 1:50.00() ou de

maior detalhe, realizados durante fins da década de 70 e na de 80 e que foram acrescidos

de dados de laboratório tanto geoquímico-mineralógicos como isotópico-geocronológicos.

A interpretação da região de dobramento do SE brasileiro, em termos resumidos, é

a seguinte. Reconhece-se uma faíxa de dobramentos alongada, a Faixa Alto Rio Grande,
que foi inicialmente proposta por Y. Hasui em 1982 para englobar as rochas deformadas

atribuídas aos Grupos Andrelândia e São João del Rei, na margem meridional do craton de

São Francisco. Ela aparece exposta tanto no embasamento cristalino de São Paulo, com
direção geral N-S na região de Amparo, para tomar, mais para N, uma direção E W a
ENE-WSW em Minas Gerais (regiões de Ouro Fino, Pouso Alegre e Heliodora). Aparece

integrada por rochas altamente deformadas do Arqueano-Paleoproterozóico> por sr¡a vez
recorbertas por coberturas sedimentares, hoje metamorfoseadas e tectonicamente

transportadas, representando pelo pelo menos três ciclos de sedimentação, com idade

limite para a sedimentação da ordem de 1400 Ma. A Faixa Alto Rio Grande foi recoberta,
por efeitos da tectônica brasiliana, pela complexa e extensa Nappe de empunão Socorro-

Guaxupé, colocada por volta de 600-550 Ma atrás (ver distribuição das unidades na Figura

2.3).

Na porção ocidental da Faixa alto Rio Grande são reconhecidas, como as unidades

mais antigas, ¿fqueanas a proterozóicas inferiores, os complexos Amparo (graisses

migmatíticos tonalíticos a graníticos) e São Gonçalo do Sapucaí (ortognaisses tonallticos-
granodioríticos), os Gnaisses migmatíticos graníticos Heliodora e a Associação Máfica-
llltramáfica de Arcadas (xistos máficos e anfibolitos máficos a ultramáficos).

As três unidades sedimentares do Mesoproterozóico são formadas por uma

sequência plataformal transgressiva basal com quartzitos, metapelitos e rochas clástico-
químicas e vulcanoclásticas (equivalentes ao Grupo Canancas, da região de São Tomé das

Letras). A esta, segue uma sequência intermediária grauváquíca, constituída por graisses

cinzentos e cálcio-silicáticos e intercalações de anfibolitos (com geoquimica que sugere

derivação de rochas-fontes lulcânicas intermediárias-ácidas; em parte, equivalem à rochas

do Grupo Andrelândia). A unidade superior é uma sequência plataformal progradacional

composta por gnaisses quartzosos e quartzitos com mica, derivados de pacotes pelltico-
psamíticos, que constitue o Grupo ltapira. O empilhamento e colocaçäo fìnal destes

pacotes sedimentares deve ter-se dado, com transporte em direção ao craton do São
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Mociços Alcolinos

Noppe de empurróo Socono-Guoxupé

Domínlo Sóo Roque
Suites mogmóticos broslllonos
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Figura 2.3. A Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé e a Faixa Alto Rio Grande (modificado de Campos

Neto et. al. (1989) e Vasconcelos et. al. (1988), segundo haddad (1994)).
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Francisoo, no final do Proterozóico Médio ou início do Neoproterozóico. Rochas

intrusivas aparecem como escassos corpos graníticos tabulares de espessura limitada. São

admitidas várias fases de deformação e tfês eventos metamórficos de diferentes idades e

intensidades.

A Nappe de empunão Socorro-Guaxupé constitue uma das maiores unidades

geotectônicas do embasamento de são Paulo, colocando-se em ambos os lados da Faixa

àto nio Grande (Figura 2.3). A importância de empurrões na construção dos

compartimentos tectônicos desta região já foi indicada em publicações anteriores (e.g.,

Ebert, 1.968), mas a configuração real desta estn¡tura só foi reconhecida nos últimos anos,

adicionando-se com isto um componente significativo para futuras modelagens. Na parte

basal da Nappe são encontrados gtanada granulitos enderbítico-chamoquíticos (idades

superiores a2 Ga), em parte migmatizados, granulitos gnáissicos e migmatitos e granito-

gnaisses v¿írios. No topo passa-se para rochas parametamórficas, tais como migrnatitos

õom irrtercalações de gnaisses cálcio-silicáticos e quartzosos, anfibolitos e quartzitos,

equivalentes à rochas do Complexo Piracaia; mármores são raros. Estas rochas são

invadicias por vários conjuntos de intrusões gfaníticas: série mangerítica provavelmente

anorogênica, rochas cálcio-alcalinas em parte associada à chamoquitos, granitóides

peraluminosos, série de granitóides porfiríticos a equigranulares do tipo I Caledoniano, e

uma série mais nova de gfanitóides róseos com suposta afinidade rapakivi; uma anomalia

é o maciço Piracaia, monzonítico a monzodiorítico, e nota-se ainda a presença de sienitos

como maciços circunscritos (e.g., na região de Catdas, MG) (ver também ílem 2.3, pa'.a

maiores detalhes).

2.2, AS ROCI{AS METAMÓRFICAS NO DOMÍNIO SÃO ROQUE

A faixa de rochas meta-sedimentares encontradas no Domínio São Roque é

representativa de um conjunto de rochas claramente supracrustais, as do Grupo São

Roque, com importante participação de matefiais lulcânicos básicos nas suas pafies

basãis; são totalmente desconhecidas as suas relações com as unidades metamórficas

existent€s mais para N e NW, das quais estilo separadas por falhas resultantes da tectônica

transcoronte. Litologicamente, são encontradas rochas metabásicas, mârmores,

metarenitos e quartzitos, metarcósios, xistos e filitos, em parte formando unidades

claramente rítmicas.

Em princípio, as unidades basais do Grupo São Roque estilo diretamente

depositadas, aparentemente em discordância erosiva, por sobre a Unidade Gnáissica do

Complexo Embu, que constituiria o seu embasamento; algumas das unidades rítmicas

mostiariam sequências sedimentares indicativas de uma transgressão para NW, em

direção às regiões cratónicas aparentemente existente naquela época (vef Campos Neto &
Basei, 1983). Estudos mais recentes mostram que a unidade deve ser subdividida em dois

grupos difertentes, o Grupo Sena do Itaberaba, basal, mostrando padrão próprio de

ãeformação, metamorfìsmo regional mais intenso e contribuição significativa de

metabasitos, e o Grupo São Roque, redefinido, com metamorfismo mais baixo da facies

xistos verdes e litologias predominantemente metarenosas e metapellticas, com frequência

rítmicas (e.g., Juliani & Beljavskis, i995). O tema é discutido com maior detalhe no

Capítulo 3.
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2.3. A EVOLUÇAO DO CONHECIMENTO SOBRE AS ROCHAS GRANITICAS DO

ESTADO DE SÃOPAULO

Observações pontuais já antigas, bem como mapeamentos de detalhe ou

semidetalhe, em parte resultado de trabalhos de mestrado e doutorado, indicaram que o

embaSamento de São Paulo encontra-se cortado por inúmeras ocorrências de rochas

granitóides, perfazendo no nível atual de afloramentos um total de aproximadâmente 309/0

da superficie exposta.

2.3.1. CaracterÍsticas gerais dos granitóides do estado de São Paulo

Algumas feições gerais podem ser extraidas da análise da literatura sobre os

granitóides do estado de São Paulo (ver, por ex., as informações contidas em Janasi &
uturi"h, tssz). Em geral, trata-se de ocorrências petroglafica e estrutufalmente

complexas, geralmente intrusões múltiplas, de dimensões desde moderadas ou pequenas

(diques, bossas e plutons limitados) até batolíticas. Mostra-se, cada vez mais, que as

ocorrências antes tidas como uniformes e de dimensões enoÍnes devem, de fato, sef

divididas em unidades menores, pela existência de intercalações e tabiques de rochas

encaixantes, não obsewadas em trabalhos prévios de reconhecimento: é verificado, assim,

que ruridades tais como o gigantesco "batolito" Agudos Grandes, ou o de Três Corregos,

são de fato "complexos" ígneo-metamórficos, formados por numerosas intrusões de

menor extensão junto com rochas metamórficas e faixas de deformação. Uma feição

notrivel é que não existe, aparentemente, local preferencial de localização destas intrusões

graníticas: todos os "domínios" ou "blocos" geológico'estruturais em que pode ser

dividido este embasamento encontram-se invadidos por igual, independentemente do tipo

de rocha encaixante e do seu grau metamórfico, alto ou baixo. Em termos composicionais,

predominam largamente as rochas mais evoluidas (monzo- e sienogranitos, granodioritos,

por uer"r também quartzo monzonitos); são mais raros os tonalitos (ou trondhjemitos),

qurrt"o dioritos, monzonitos e afins, e mais ainda os dioritos. ocorrências mostrando

séries petrogfáficas expandidas não são as pfedominantes e, quando presentes, mosüam

passagèm de quartzo-monzodioritos ou quartzo monzonitos pâra quartzo sienitos ou

granitoides s.s. (e.g., as unidades do "batólito" Pinhal-Ipuiuna; Haddad, 1995) Rochas

mais básicas são encontradas tipicamente como enclaves mais ou menos fansformados

(testemunhos de fenômenos de mistura magmática), mas é escassa a referência à corpos

gabróides ou intermediários independentes e de dimensões mapeáveis (e.g., no cornplexo
granítico,gnássico socorro; campos Neto & Basei, 1983). A biotita é o mineral máfico

predominante, frequentemente âté nos termos claramente cálcio-alcalinos, com

participação menos importante de anfibólios, frequentemente convertidos em biotita,

ioølmente ou em parte. É mlnima a presença de clinopiroxênios, raramente observados e

ainda assim quase sempre como relitos, exceto na associação de mangeritos e

chamoquitos, onde vêm acompanhados de ortopiroxênios, ambas entretanto fases ricas em

Fe e portanto "evoluidas"; estas rochas são de ocorrência restrita em São Paulo (e.g.' no

litoral de flbatuba e regiões do Complexo Socorro) mas constituem, em Minas Gerais, um

coqiunto significativo de corpos alongados (e.g, Janasi, 1992). Em proporção menor,

emúora espalhados pela maioria dos domínios citados, aparecem os $anitóides
considerados de origem "crustal", identificados pela presença de muscovita primária e de

granadas. É ainda ressaltada a existência de invasões sieníticas, em parte encontradas



j unto à gfanitóides, uma associação que, outra vez, aparece mais caracterizada em Minas

Gerais.

2.3.2. Trabalhos Prévios

uma das primeiras tentâtivas de compilação e classificação mais abrangente dos

granitóides dos estados de são Paulo e Paraná é devida a Hasui et at. (1978b), que

r.p*uuu- os granitóides em tipos sintectônicos e postectônicos. Os primeiros

apresentam-se como corpgs frequentemente maiores, com formas alongadas e cqntatos

gèralmente concordantes cgm as estruturas regionAis e em parte COm estn¡turas intemas

órientadas, enquanto que os segundos aparecem como corpos circunscritos e de dimensões

limitadas, irregulares a elipsoidais-circulares, com textuas e estruturas não orientadas. A

segunda divisão identificava várias "fácies" consideradas de distribuição regional. Assim,

os granitóides sintectônicos são agrupados em duas "fácies", a migmatítica (grraisses

migmatíticos de variada estrutura e composição) e a denominada cantareira de

grinitóides maciços a deformados, a última fácies por sua vez subdivida em "tipos"

iremembé (granito gnaisses s.l.), Santa Evelina (granitóides maciços com poucos

fenocristais) e Pirituba (os tipicos granitóides porfirlticos ou porfiróides, com abundantes

fenocristais de microclínio constituindo até 50vo da rocha); os do "tipo" varejão, mais

raros, mostram fenocristais em proporções superiores à matriz. Entre os granitóides de

îatweza póstectônica, são identificados os granitóides da "fácies" Itu (equigranulares

maciços, li*entor a róseos), que mostram ampla distribuição, e os da "fácies" Graciosa

(alcalinos, com minerais máficos como anlibólios sódicos) e ganofìrica (com

intercrescimentos gfanofîricos), os dois últimos com distribuição limitada ao SE paulista.

Janasi & Ulbrich (1992), em compilação sobre os granitóides do estado de São

Paulo, dividem o embasamento da região em vários "domínios", com base nas

características das rochas metamórficas presentes e dos limites, todos eles de natrreza

tectônica (Tabela 2.1). Os domínios identificados são os de Iguape, Ubatuba, Embu, São

Roque, Açungui, Jundiaí, Amparo e Guaxupé, cada um mostrando variado número de

granitóides (Figura 2.4). As mais de 200 oconências granitóides citadas na literatura

pod.. .", agrupadas em tipos diferentes, em função de suas características geológicas,

petrográfico-mineralógicas e estrutüais-texturais, e ainda as suas idaJes (ver compilação

ðitada; também Janasi & Ulbrich, l99l). São identificadas as seguintes associações: uma

antiga de ortognaisses de embasamento, tonallticos a ganíticos, de provável idade

paleôproterozóica a pré-paleoproterozóical uma suite mangerltica a chamoquítica

äeformada, de idade incerta (mesoproterozóica?), representando uma æsociação

anorogênica; o conjunto dos grandes "batólitos" de biotita e homblenda-biotita granitóides

(e augen-graisses) pré-orogênicos; a associação de granitóides migrnatlticos; os

muscwita--biotita granitóides peraluminosos sin- a tardi-orogênicos; os biotita ganitos a
granodioritos cálcio-alcalinos sin- a tardi-orogênicos; as oconências pós-orogênicas. um
ósquema simplificado de distribuição destas associações é reproduzido naFigwa2'4'

campos Neto et al. (1990) identificam um conjunto variado de manifestações

graniróides ligadas ao ciclo Brasiliano (Figura 2.3). São catalogadås as segrrintes

associações ou "suites": uma mangerítica-chamoquítica, observada principalmente em

Minas Gerais; uma cii,lcio-alcalin4 cujo caÉter potássico é caracterizado pela presença

constante de biotita como máfìco único ou principal, com anfibólio como fase



subordinada; uma suíte peraluminosa à gfanada; a suíte dos $anitóides porfiróides do tipo
I Caledoniano, com espectro petrográfico pouco expandido, pelo predominio de granitos e

granodioritos; apenas um maciço monzodiorítico-monzonítico, o de Piracaia, como

iingelo representante de um magmatismo intermediário; uma suíte tardi-orogêniça rósea

ou rapakivi, assim chamada por mostrar alguns de seus representantes texturas rapakivi

características; finalmente, uma suíte de sienitos, considerados de colocação tardia.

O grupo de trabalho de granitóides da IINESP de Rio Claro, sob a direção de

E.Wemick, dedica-se faz anos ao estudo sistemático das manifestações granitóides

presentes no est¿do de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, utilizando mapeamentos

faciológicos, estudos petrográfìcos, tipologia do zircão e dados geoquímicos e
geocronológicos variados.
Os alvos de pesquisa dos trabalhos mais detalhados foram principalmente as ocorrências

de ltu, São Francisco, Sorocaba, Itaqui, São Roque, Cantareira (e corpos vizinhos) e parte

das manifestações relacionadas ao batólito ou Complexo Socono, junto com estudos

relativos à estratigrafia e petrologia-geoquímica das rochas de embasamento conelatas

(complexos Pinhal, Amparo e Piracaia; migmatizações nos domínios Guaxupé, Amparo e

Jundiaí). os resultados obtidos foram dirulgados em numerosas publicações, parte das

quais dedicada à apresentação de ensaios abrangentes de síntese (e.g., Wemick' 1979'

f984, 1990; Wemick & Penalva, 1978, 1980; Wemick & Galembeck, 1985' 1987;

Wemick et al., 1995; Artur & Wernick, 1986). Esses estudos vem sendo enriquecidos,

recentemente, com pesquisas sobre padrões de deformação das rochas granitóides e de sua

anisotropia magnética (e.g., Feneira, 1997).

Em 1978, Wemick & Penalva propuser¿lm uma sistematização dos granitóides

presentes em três regiões do embasamento cristalino de são Paulo: a Faixa dobrada Apial
(domínios São Roque e Embu), a Zona Cristalina (domínios Amparo, Jundiaí e Guaxupé)

e o Maciço Mediano de Joinville (dominios Iguape e Ubatuba). Na F¿fx¿ ApÍaí, sáa

identificados os grandes batolitos alongados (cunhaporanga no Paraná, Três Corregos,

São Francisco, São Roque, Itaqui, Cantareira, Piedade, Serra Branca), os de dimensões

intermediárias (Mairiporá,. Itaoca) e os menores (Tico Tico, Perus, etc.). Todos eles foram

considerados tardi a pós-tectônicos, de colocação "mesotectônica" (conceito equivalente à
,,mesozonal") e polidiapíricos "restritos". Uma fase vulcânica tardia estaria presente no

Grupo Castro, localizado em bacia molássica. As idades (em função de datações K/AI já

existentes) dos corpos tardi-tectônicos são da ordem de 620 Ma, enquanto que aos pós-

tectônicos é atribuida uma idade em torno de 540 Ma; a idade de formação das bacias

molássicas é da ordem de 425 }'la. Na Zona Crístallna são definidas três faixas. A SE está

em contato tectônico com a Faixa Apiai, mostrando corpos granitóides circunscritos

mesotectônicos, tardi- a pós-tectônicos (maciços Itu, Ponunduva, Atibaia, Nazaré). A zona

centfal, mostfa complexos catazonais ("catatectônicos") a mesozonais, com ¿¡nateútos e

granitos porfiróides a equigranulares (maciços Socono, Morungaba, etc.). A região N,

finalmenie, apresenta corpos tardi- a póstectônicos, junto com migmatitos (Grupo Pinhal).

As idades dos maciços presentes nestas três zonas variam entre 620 e 540 Ma. No Maclço

Medíano de Joinvílle ocolrem, outra vez, três faixas, com a NW mostrando grandes

batolitos polidiapíricos e fases intrusvias desde sin- até tafdi- e pós-tectônicas (maciços

Agudos Grandes, Piedade) e que tem contatos tectônicos com as rochas supraorustais

epizonais da Faixa Apiai. A zona central é ocupada por complexos sintectônicos, com

fèições anatexlticas (e.g., Complexo Paraibuna), enquanto que na zona SE aparecern



corpos de dimensões reduzidas, em parte de tendência alcalina. Os corpos sintectônicos

neste Maciço Mediano mostram idades de 650 Ma, os tardi-tectônicos 600 Ma e os pôs-

tectônicos 540 Ma.

No trabalho de 1979, é apresentado por Wemick um a$upamento dos granitóides

do estado de São Paulo, divididos em váLr-ias "suítes". A "suíte" sintectônica (650 I 30

Ma), mostrando anatexitos e granitos porfiróides, presentes principalmente em maciços

medianos e núcleos de geanticlíneos, é composta por duas associacões, a autóctone e a

parautóctone-aloctone. A "suíte" tardi-tectônica (540 I 25 Ma) é constituida por três

ãssocia.ções litológicas (tonalito-granito; monzonito-adamellito; álcali granito-sienito),

enquanl:o que a pós-tectônica (510-460 Ma) engloba as manifestações circunscritas mais

recentes e de dimensões menores (até diques, etc ), em paxte com uma fase wlcânica
molássica.

Tabela 2.1. Os dominios geológicos no embasamento paulista

Oominio Características das rochas metamórfrcas predominantes

Iguape Embasarnerito de roohas Íüqueanas a paleoproterozóicas

(migmatitos, ortognaisses e granulitos do Complexo Costeiro) e

faixa de xistos supracrustais mesoProterozóicos de grau baixo a

médio (Complexo Paraibuna).

UUatuba Ortognaisses þaleoproterozóicos?; a¡queanos?) de alto grau

(Complexo Costeiro).

Complexo Embu (para NE: gran-sillim xistos e par¡g¡aisses de alto
grau) e Complexo Pilar (para SV/: xistos e filitos mesoproterozóicos

de grau baixo a médio).

Embu

Açungui De NW para SE: faixa setentrional, soquência meta-\'ulcano'

sedimentar de baixo grau (Grupo ltaiacoca); faixas cenhal e

meridional, meta-suPracrustais de baixo grau (Grupos Açungui e

Lajeado).

São Roque Grupo São Roque, superior, metassedimentos brasilianos (ou pré'
brasilianos?), de baixo grau; Grupo Serra do løberaba (meso- a
paleoproterozóicos), inferior, com rochas metabásicas, mármores,

metass€dimentos, de grau baixo a médio.

Jundiai Complexo Piracaia: predominarn rochas supraorustais de alto graq
parcialmente mignr.atizadas (biotita gnaisses e xistos, em parte com
granada e sillimanitq quarøitos) .

Grupos Andrelândia e ltapira: rochas supracrustais

mesoproterozóicas de grau baixo a médio.
Amparo

(l,,awrrné Rochas suotacrustais de alto srau do Comolexo Pinhal

Fonte: Janasi & Ulbrich (1991, 1992).
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Uma relação entre movimentações de placas, subducção e granitogênese fot
proposta por vários autores, com base em modelos difundidados na literatura. Entre eles,

ap¿Ìrecem ensaios de Wernick (1984, 1990) e Wemick & Galembeck (1985), relacionando

os eventos brasilianos e pré-brasilianos com a aparição de uma zona de subducção e a
posterior colisão direta entre as placas Kalahari e Rio de la Plata (e o bloco ou craton

Paraná), estabelecendo-se assim a possíbilidade de geração de vários tipos de granitóides

(cálcio-alcalinos mais e menos profundos, crustais rasos, subalcalinos e alcalinos
profirndos, etc.).

O reconhecimento destas associações e o seu posicionamento em mapa definiria
assim uma "polaridade" dos granitóides, identificando ao mesmo tempo o sentido do

mergulho da paleozona de Benioff responsável pela geragão dos magmas granitóides

conespondentes. No trabalho de 1984, Wernick propõe um primeiro modelo,

estabelecendo uma sequência de granitos cálcio-alcalinos mais proñmdos para W-NW e a

aparição de granitos "crustais" de profundidades rasas localizados perto da cidade de São

Paulo, com polaridade para W-NW e idéntico mergulho da zona de Benioff geradora. Em

trabalhos posteriroes do grupo de Rio Claro, é utiliz¿da adicionalmente a fenamenta da

tipologia do zircão, conforme o método de Puppin, que permite identificar 10 tipos

morfológicos diferentes desta fase acessória, que estariam claramente relacionados com

determinadas associações magmáticas (3 tipos com os granitóides "crustais", outros 3
identificando os cálcio-alcalinos, e 4 tipos adicionais definindo, respectivamente, a

associação subalcalina, a alcalina, a toleítica e a chamoquítica). O zoneamento magmático

estabelecido por meio desta tipologia aponta para um modelo com "polaridade" tanto para

N ( em ñ¡nção dos indícios obtidos dos zircões dos complexos, em MG, e Pinhal e os

maciços Socono e Morungaba) como para W (zircões dos maciços Mairiporá, Cantareira

e ltaqui -rnenos profundos- até os do maciço Sorocaba, mais profundo), lembrando ainda

da existência de granitos de origem rasa em volta da cidade de São Paulo (Wemick, 1990;

Wemick & Galembeck, 1985); não fica descartada, entretanto, a possibilidade de uma

subducção para E em São Paulo, com o quadro atual de localização dos maciços

controlada por esforços regionais N-S e a configuração final em blocos distintos
(=domínios) por ação das falhas transcorrentes com deslocamentos NE-SW (Wemick,

1990).

2.3.3. Idades dos granitos

Na literatura específica, os granitóides do estado de São Paulo são agrupados, de

maneira quase unânime, com utilização de esquemas diñ¡ndidos na literatura

intemacional, conforme as suas características geológico-estruturais (e.g., os de autores

er¡ropeos e americanos tais como Eskola, Buddington, Henderson e Hutchinson: sin- a
pós-tectônicos, epizonais a catazonais, "catåtectônicos" até "epitectônicos", etc.; ver, por

ex., Hasui et al., 1978b; Wernick & Penalva, 1978; Janasi & Ulbrich, 1991; e bibliografia
alí citada). Os corpos sinstectônicos seriam alongados, muitas vezes batolíticos,

ooncordantes regional e até localmente, com texturas porfiriticas frequentes ou até

predomínantes, associados com áreas migmatiticas, em parte deformados, enquanto que

os pós-tectônicos apresentâr-se-iam como corpos circunscritos, de dimensões menores,

equigranulares, em parte epizonais, etc.



As primeiras datações IlAr em rochas granitóides e metamorfitos vários (cordant

& Bittencourt, 1967; Hasui & Ham4 1972 Tabela 2.2) indicavam uma idade entre 650 a

600 Ma para o metamoffismo principal e a intrusão de granitos sin-tectônicos, enquanto

que os tardi-tectônicos teriam se colocado por volta de 590 Ma. Datações Rb/sr (cordani

& Kawashita, 1971; Tabela 2.2) sugerem um evento de invasão tardi-tectônica de ó08 t
48 Ma e outro pós-tectônico datado em 544 i 1l Ma. Em trabalho de integração (cordani

& Teixeira, 1979), era indicado um intervalo de 640 a 470 Ma para os eventos

metamórflrcos, intrusivos e de resfriamento final do ciclo orogênico brasiliano no

embasamento paulista; os gtanitos sintectônicos teriam idade da ordem de 640 Ma, os

pós-tectônicos entre 560 e 490 Ma. outros autores aceitam, em termos gerais, estas

ãivi.õ"r, enfatizando que os corpos granitóides sin-tectônicos colocaram-se por volta de

650 Ma atrás, enquanto que os tardi-tectônicos mostravam idades em tomo de 540 Ma
(e.g., Wernick & Penalva, 1978, 1979; para literatula e uma compilação de idades, ver

Tassinari, 1988; Janasi & Ulbrich, 1991)

Trabalhos posteriores confirmaram em parte este diagnóstico, sem eliminar

completamente as incertezas. Assim, as rochas da associação "anorogênica" deformada de

mangeritos e chamoquitos (e granitos associados) mostrariam idade provável de 750(?)

Ma, ielecionada de um conjunto de dados que varia entre 933 a 650 Ma (Janasi, 1992; ver

também Janasi & Ulbrich, l99l;Tabela2.2). A "fase I" de granitóides porflriticos iniciais

de socono (Artuf et al., 1991) mostra uma idade u-Pb (em zircão) de 650 Ma e idades

isocrónicas Rb/Sr de 660 Ma (C.Tassinari, com. pessoal: referência em Janasi & lllbrich'
1991; Artur & al., 1991), enquanto que a "fase II" de ganitos equi$anulares de Socorro

teria se colocado por volta de 500 a 550 Ma (Artur et al., 1991). Existe uma datação U-Pb

em zircão de 669 Ma para fochas do maciço cantareíra ((Tassinari, 1988; ver também

Tabela 2.2). os granitos porfiriticos da parte setentrional de Morungaba mostram idades

isocrónicas Rb/sr da ordem de 610 a 615 (È 10 a 15) Ma, os da parte meridional e os

orientais equigfanulafes outras por volta de 590 Ma, sugerindo portanto um intervalo

relativamente pequeno enfie a atividade intrusiva sin-orogênica a tardi- e pós-orogênica

(Vlach, 1993). Os granitos "crustais" (e.g., Nazaré) apresentariam idades entre 650 a 550

ivla (datações em rochas graníticas e em veios de anatexia; Artur et al., l99l); estas

idades, jnnto com as conhecidas para o maciço Tico-Tico (Tabela 2.2), definiriam um

longo jeriodo de atividade pafa o magmatismo de origem "crustal" (tipo 'Nazaré

paulista" e similares).

Estudos mais recentes, com uma maior aplicação da metodologia U/Pb para

datação dos maciços em quest?lo, confirmam que o conjunto dos granitóides brasilianos

foi gerado em intervalo de tempo provavelmente curto (entfe 650 a 580 Ma), mas mafcado

por picos de atividade magrnática (e.g., Janasi et al., 1995). Algumas datações mais

i"".nt.r são encontradas em Basei et al. (1995) e Ebert et al. (1996), cafacterizando

mangeritos de são José do Rio Pardo, MG, e granitos deformados e sem deformação do

complexo Socorro, SP-MG, e principalmente em Töpfner (1996), obtidas pafa os maciços

ttaqui (facies Barueri), cantareira, socono, Tico-Tico e Itu (intrusão cabreúva) (Tabela

2.2j. As últimas determinações mencionadas (Töpfner, 1996) são datações U-Pb em grãos

de zircã¡o de dimensões pequenfis e que mostfam pouca ou nenhuma suscetibilid¿de

magnética (tratåndo-se entilo, possivelmente, de g¡ãos de verdadeira filiação magnática'

seri núcleos reciclados e sem inclusões de fases magnéticas). Observe-se que as datações

para Socorro, Itaqui e Cantareira, e até para o granito "crust¿I" Tico'Tico, são



inteiramente coincidentes (Tabela 2.2), variando apenas entre 625 e 630 Ma (portanto,

dentro do margem de eno); a datação para os gtanitos róseos Itu é divergente, de 583 Ma

Falta ainda um maior número de datações para os granitóides tidos como

claramente pós-tectônicos (e.g,, fases finais, eventualmente filonianas, em Itu e

Morungaba; Mandira; etc.) e para os outros granitóides considerados "sin-tectônicos" e os

de origem parcial ou totalmente "anatexítica" (e.g., Complexo Pinhal, tipo "Nazaré

paulista", os "batólitos" alongados do tipo Piedade, Natividade, etc.), antes de poder

definir, sem equívocos, os possiveis picos da atividade magmática granítica e as relações

gerais com os eventos metamórficos e de deformação.

Em princípio, os últimos dados U/Pb citados levam às seguintes conclusões:

1) é muito dificil estabelecer uma sequência geocronológica, com suäciente

confiabilidade, com base unicamente em datagões IlAr e Rb/Sr, em te[enos com

histórias geológicâs tão complexas como o embasamento presente nas várias regiões do

SE brasileiro. Esses sistemas isotópicos são abertos, por estarem retidos os isótopos

corespondentes em minerais como micas e feldspatos, que reagem com facilidade frente

à variações nos gradientes de temperatura e pressão e a movimentação de fluidos
metamórficos e os de origem magmática. Mostram assim idades muito dlspares, por vezes

totalmente divergentes, em geral com intervalos muito grandes de confiabilidade
(tipicamente, superiores aos 20 ou 30 Ma, frequentemente superiores à 100 Ma; Tabela

2.2);

2) Não todas as dataçõs U/Pb são válidas, já que muitos grãos de zircão podem refletir
histórias prévias, gerando-se então concórdias que identificam interceptos com erros

significativos.

3) Mesmo assim, as últimas datações U/Pb mais confiáveis parecem esta¡ confirmando
pelo menos dois possíveis picos de atividade magmática, um em tomo de 630 Ma para

rochas em maciços sin-tectônicos, outro em tomo de 580 Ma para a atividade considerada

"tardi-tectônica ': com isto, ficaria estabelecido que são gerados, por volta de 630 Ma,

corpos granitóides de caracteristic¿,s extraordinariamente diferentes em intervalos de

tempo muito curtos (desde granitos tipicamente cálcio-alcalinos até os de îafiüeza
francamente "crustal"). Estas idades posicionam-se ainda dentro do intervalo de idades

estabelecido pelas datações IlAr e Rb/Sr, mas as definem com maior gtau de

confiabilidade.

4) Em caso de confirmar-se as últimas datações U/Pb, fica claro que os granitóides "sin-
tectônicos", formados por volta de 630 Ma, mostrariam apenas em parte as características

geológico-estruturais (estruturas intemas, petrografia, texturas porfiríticas predominantes,

concordâncias regionais ou locais, etc.) que os modelos corriqueiros da literatura

identificam como "específicos" desse flrupo; por exemplo, os granitos à dois micas e com
granada do maciço Tico-Tico, claramente um granitóide do tipo S, são unanimente

considerados como pertencentes à categoria diferente à dos granitóides predominantes do

maciço batolítico Socorro, presumindo-se portanto, provavelmente, idades também

diferentes.
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Tabela 2.2. As associações gfanitóides no estado de São Paulo: caracteristicas e idades

Associação'. segundo agupamento de Janasi & Utbrich (1991). Gran: ganitos a

granodioritos; equi., porf,: equigfanulares, porfiríticos; bi ott biot, gra, hbl, mo, musc,

lurm, zir: biotita, granada, homblenda, monazita, muscovitå, turmalina, zilcão; Rb(i) :

isócrona RblSr; K/Àr þi, RT): idade li/Ar em biotita ou rocha total; ['/ (zir,mo): idaúe

u/Pb em zircão ou monazita; 5a0Q5): erros da idades entre parêntesis. Fonte (até l99l):
compilação de Janasi & ulbrich (1997). Datações posteriores'. BA: Basei et al. (1995);

EB: Ebert et al. (1996); T1: Teuppenhayn (1994); T2: Töpfner (1996)



CAPÍTULO 3

A GEOLOGIA DAS FOLHAS SANTANADOPARNAÍBA E GUARULHOS

A região estudada nesta dissertação encontra-se centrada na localidade de Perus,

aproximadamente no centro geográfico do domínio São Roque. Representa este uma
extensa faixa crustal com orientação aproximada NE e percurso de uns 200 Km, mais

larga na sua porção ocidental, onde desaparece por baixo da cobertura da bacia do Paraná,

estreitando-se piogressivamente para noideste, em direção ao estado do Rio de Janeiro. É
limitado a norte pelo falhamento de Jundiuvira e a sul pelo de Taxaquara-Jaguari-Boquira
(ver localização, extensão e limites na Figura 2.4). O ciclo termotectônico brasiliano,
estabelecido entre 700 e 450 Ma (Almeida et al., 1978), é reconhecido nesta faixa através

de intenso retrabalhamento crustal marcado por deformação e dobramentos,

metamorfismos de grau baixo a médio nos metassedimentos, a geração de zonas de

cisalhamento e a colocação de grandes volumes de rochas granitóides. Como unidades
geológicas fundamenøis, são encontradas por um lado as rochas metamórhcas de grau

baixo a médio pertencentes aos gn¡pos Serra do Itaberaba e São Roque e, por outro, as

variadas manifestações graníticas de idade brasiliana; o embasamento dos

metassedimentos, de possível idade eoproterozóica (a arqueana?) aflora em áreas

reduzidas. As coberfir¡as mais modernas, por sua vez, limitan-se à existência de depósitos

de colúvio e sedimentos fluviais ao longo das drenagens, pouco expressivas.

São vários os estudos realizados por diversos autores nesta região, em parte

acompanhados por mapeamentos parciais ou completos, que abrangem as folhas

topográficas em escala l:50.000 Santana do Pamaiba e Guarulhos. Entre estes, devem ser

mencionados em particular os de Carneiro (1983), Bergnann (1988), Juliani et al. (1986),

Dantas (1990), Juliani (1993) e Coutinho (1980); dados adicionais sobre a geologia do

maciço Itaquí são encontrados em Feneira (1991).

Os mapas litológicos e estrutuais apresentados nos trabalhos de Cameiro (1983),

Bergrnann (1988), Dantas (1990) e Feneira (1991) foram aqui utilizados para a realização

de vrn mapa de compilação, com a fìnalidade de estabelecer as bases para interpretações

mais abrangentes e, em particular, para documentar forma e distribuição dos diversos

maciços graníticos, de filiação cálcio-alcalina até francamente crustal, que são

encontrados na região. Algumas feições estruturais são também incluidas, principalmente

os dados estruturais sobre forma e distribuição das várias gerações de dobras e dos

múltiples sistemas de fraturas e falhas; não foram incluidos, entretanto, dados sobre

disposição e mergulho de foliações em rochas metamórhcas e milonitos, para não

sobrecanegar o mapa de compilação. Esta compilação regional é apresentada como
Anexo I (encarte), reduzido para uma escala 1:100.000; para facilidade do leitor, o
Anexo I é reproduzido em escala mais apropriada na Figura 3.1.



MAPA GEOLOGICO REGIONAL
FOLHAS SANTANA DO PARNAIBA
E GUARULHOS
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Em sequência, são descritas a seguir as unidades apresentadas no Anexo 1: o

embasamento gnáissico-migmatítico, o conjunto de metassedimentos e rochas

metâmórflcas ortoderivadas associadas, os vários tipos de granitóides, e a cobertura

recente.

3.1. EMBASAMENTO

o embasamento presente nesta região do domínio são Roque é observado em

janelas estruturais geralmente próximas às grandes zonas de cisalhamento, identificadas

como complexo gnáissico-migmatítico indiscriminado no Anexo 1. Uma parte é

setentrional, com afloramentos em geral situados além da zona de cisalhamento

Jundiuvira e dos Remédios, port¿nto fora dos limites do Domínio São Roque. A outra

região é encontrada na parte centroleste do mapa, à E do maciço cantafeira, limitada

pe'ias zonas de cisalhamento Mandaquí e a falha do Rio Jaguari. Dantas (1990) divide este

õonjunto em duas unidades, a ìnferìor constituída por três subunidades, a dos migmatitos

diaiexíticos, dos metatexíticos e dos ortognaisses miloníticos e blastomiloníticos, e a
superior, formada por xlsfo s, gnaisses bandados, paragnaisses quartzosos e quartzitos.

A unidade inferior, com posicionamento estratigráfico inferior, apresentaria três

subunidades. A dos mignatilos diatexíticos mostra rochas migmatlticas com o neossoma

predominante sobre o paleossoma, com desenvolvimento de estruturas homófonas a

nebullticas e texturas em geral deformadas; adicionalmente aos afloramentos principais na

parte N da falha de Jundiuvira, apareceriam ainda migrnatitos similares (augengraisses)

p".to Ou cidade de Guarulhos, na parte centroleste do mapa regional. O neossoma é

òonstituído de biotita granito e biotita-hornblenda granito, com termos quartzo

monzogtaniticos a quartzo dioríticos mais subordinados. o paleossoma mosfra-se como

relitos difusos codtituído de biotita e muscovita xistos e núcleos anfibolíticos. A

subunidade dos migmatitos metatexíticos é encontrada também principalmente na região

N (além da fatha de Jundiuvira), com poucos afloramentos na parte centroJeste; apresentra

a fiação paleossomática dominante sobre a neossomática, onde ocoffe o desenvolvimento

de eÁtrufuras estromáticas, arteríticas dobradas e schollen, com gfau de migrnatizacão

variado. O paleossoma é representada por gnáisses biotíticos, micaxistos feldspáticos e

ainda bolsõès anfibollticos irregulares e quartzitos granatíferos. O neossoma consiste de

porções pegnratóides, de composição granítica, que ocofrem como vênulas irregulares ou

massas 
- 
disformes. A terceifa subunidade, a dos ortognaisses miloníticos e

blastomilonítico.r, é representada por rochas graníticas deforrnadas, leucocráticas de

coloração cinza clara variando para rósea e cinza escufo, de composição predominante

monzoganltica a sienogranítica, com tennos ganodiorlticos e quartzo monzonlticos

subordiìados; ocoÍem principalmente na região centroleste. A estrutura da rocha é

gnáissica, mafcada pelo alinhamento da biotita e orientação dos cristais alongados de

[u"r4o r f.ldrpatos; com desenvolvimento de textüas blastomiloníticas a miloníticas Os

três constituintãs da unidade inferior mostram relações de contatos transicionais, variáveis

de acordo com grau de migrnatizaçã'o.

A, unidade superior ocofÏe qufise unicamente na paxte N do mapa de compilação,

com seus três litotifos mostrando aparentemente contatos transicionais entre si e para

alguns dos migmatitos previamente citados; såto rochas menos abundantes. os .risfos,



encontrados em pequeno afloramentos à NW, são constituidos por sillimanita (fibrolita)-

muscovita xistos e muscovita xistos de granulação grosseira mostrando textura

granolepidoblástica; representam, provavelmente, o paleossoma não migmatizado dos

älg-utior metatexític;s da unidade inferior (ver acima). Os gnaisses bandados, que

iniuem biotita gnaisses e biotita-muscovita gnaisses a sillimanita e/ou cordierita,

caracterizam-se pela alternância, centimétrica a decimétrica, de bandas cluartzo-

feldspáticas . *irtorut. As bandas félsicas, de cor creme a cirøa clara e textua

porfiioclástica, mostram composição granodiorítica a monzogranítica; nos níveis xistosos,

liostrando textura granolepidôbÉstica, os componentes são biotita, quartzo, plagioclásio,

microclínio, -ur"*itu e sillimanita (fibrolitizada) como minerais principais e zirçlo,

rutilo, opacos, turmalina e por vezes cordierita como acessórios Os pardgnaisses

quartzosòs e quartzitos constituem um litotipo bandado com altemância centimtjtrica a

åecimétrica dé biotita ganaisses quârtzosos e biotita quartzitos; as melhores exposir;ões, ao

N, estão em parte fora da abrangência da area do Anexo l'

Dantas (1990) considera que a unidade inferior de migmatitos de seu complexo

gráissico-migmatltico possa sei correlacionável ao Grupo Amparo (considerado

iransamarônlco, com id;de superior aos 2,1 Ga ou até 3,4 Ga), enquanto que a superior,

que mostra passagem transicional inferior (e aparentemente também lateral) para os

migmatitos, å.u. r-"r atribuída ao Grupo Itapira (idades de retrabalhamento da ordem de

1,9-2,1 Ga).

cameiro (1983) identifica alguns pequenos aflofamentos de embasamento, que são

divididos pelo âutor em duas r¡nidades ou faixas longitudinais de tendência NE, com

contatos tôctônicos e largura de alguns centos de metros cada uma A primeira é a de

gnaisses e migmdtitos, supostamente correlacionáveis ao complexo Amparo, de idade

Ëoproterozóica a arqueana, encoftrada perto do enüoncåmento entre as duas rodovias

Baideirantes e Anhanguera. A outra é a faixa de milonito-gnaisses e blastomil.oni.tos,

localizada à sE da uni¿u¿e anterior, a poucos centos de metros; é de atribuição

estratigráfica incerta. A primeira unidade é constituída principalmente por biotita gnaisses

quartz;-feldspáticos, frequentemente com sillimanita, por vezes também com muscovita,

homblenda ó granada. À segunda mostra milonitos, em parte com porfiroclastos de

feldspatos, dob.-rados em algumas localidades. As exposições Ce ambas unidades- estlio

localizadas fora da area representada no Anexo 1 (ver a folha norte do trabalho de

Cameiro, 1983).

3.2. OS METASSEDIMENTOS E ROCHAS ASSOCIADAS: OS GRUPOS SÃO

ROQIJE E SERRADOITABERABA

No Anexo l, as rochas que constituem o Grupo São Roque (hoje subdividido em

gnrpos Sena do Itaberaba, inferior, e São Roque, superior) aparecem como um, único

ãonj*to indiferenciado, ja que não existe consenso entre os vários autores sobre as

possíveis r¡nidades mapeáveis constitutivas, não sendo portânto possível representar essas

variações no presente mapa de compilação. Obsewa-se, na legenda do Anexo 1', que o

con¡u"to de litotipos atriùuídos ao Grupo Serra do Itaberaba é algo diferente daquele

encänhado no Grupo São Roque, destacando-se também as diferenças no seu grau

metamórfico. Na compilação são também marcadas as feições estruturais propostas pol



estes aì¡tores: os eixos de dobras nos metassedimentos e oS sístemas de falhas, tanto nos

metassedimentos como nos maciços granitóides (para uma apresentação mais det¿lhada

da parte estrutural, ver item 3.5).

A evolução dos estudos sobre este tópico, discutida a seguir, é ilustrativa das

dificuldades enfrentadas para resolver os problemas relacionados com a origem' o
metamorhsmo e a evolução estrutural destes metassedimentos.

A sequência de rochas metassedimentares encontradas no Domínio São Roque

vem sendo objeto de estudos geológicos, estruturais e petrográficos desde fins do século

passado (ver bibliografia e discussão em Juliani et al., 1986; Juliani & Beljavskis' 1995;

Juliani. 1993). Inicialmente, foi proposto para este conjunto o nome de "Série da Serr¿ de

São Francisco", posteriormente transformado em "camadas São Roque" e, de forma mais

defìnitiva, em "Série de São Roque" (em 1925), que para Moraes Rego (em 1930) era em

parte equivalente à "Série de Assunguy", hoje "Açungui", este último nome englobando

principalmente as rochas metassedimentares do estado do Paranri; as felações entre estas

duas "séries" ou grupos ainda estão sendo discutidas, na literatura local.

Os trabalhos mais recentes, de cunho litoestratigráfico, propõem que o
antigo Grupo São Roque seja subdividido, na região central e centro-oriental do Domlnio

São Roque, em duas unidades que se diferenciariam pelo posicionamento estrutwal, pelo

padrão de deformação, pelo metamorhsmo regional e pela sequência litológica. Esta

divisão estabelece como r¡nidade mais antiga o Grupo Serr¿ de Itaberaba e como mais

nova o Grupo São Roque.

No Grupo Serra do ltaberaba, predomina uma sequência metavulcano'sedimentar,

depositada em ambientes marinhos profundos a intermediários, com proporç¿io

significativa de metabasitos e meta-vulcanoclásticas e participação de variado conjunto

metassedimentar, tanto meta-clástico (quartzitos, metapelitos) como metassedimentar

químico (miirmores, sedimentos manganesíferos, itabiritos, rochas cálcio-silicáticas), todo

o conjunto afetado por metamorfismo na facies de anfibolito médio e mostrando presença

de minerais como granada, cordierita, estaurolita, andaluzita, cianita e fibrolit¿ em

litotipos apropriados; a deformação mostra pelo menos 3 planos S diferentes, o inicial S¡

se <iestacando por apresentar evidências de metamorfismo de pressão elevada (com

cianita), enquanto que os restantes desenvolveriam associações metamórficas de menor

pressão.

O Grupo São Roque, pelo contriário, estaria principalmente constitufdo por

metassedimentos depositados em ambientes marinhos rasos ("rifts" ensiálicos),

constituídos por metâpelitos e metårenitos em parte rítnicos, com alguns

metaoonglomerados e intercalações vulcânicas e wlcanoclástioas, acompanhadas de

biohermas e "cálcio-xistos" (miírmores de granulação fina), metamorfoseados em fácies

xisto verde de baixa pressäo, localmente apresentando grau mais alto, em tomo de

intrusões graníticas; evidências várias sugerem a correlação entre o evento gefadof da

superficie Sr do São Roque com o 52 do Serra do ltaberaba (para detalhes, ver Juliani &
Beljavskis, 1995, e literatura citada; ver também item 3.5). Ainda é motivo de discussão a

possível presença de discordância geral entre os dois grupos, embora discordâncias locais

foram descritas em algumas fegiões.
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Mapeamentos de detalhe (ver literatura citada) mostram que os dois Grupos podem

ser subdivididos com algum grau de confiabilidade. Por enquanto, são identif,tcad¿s no

Grupo Sena do ltaberaba as formações Mo¡ro da Ped¡a Preta, basal, com rochas

principalmente metavulcano-sedimentares, e ainda a Nhanguçu, supenor, com

metapelitos vários, rochas carbonáticas e cálcio-silicáticas, e a Pirucaia, interdigitada

com às outras duas, constituida por quartzitos, correspondendo provavelmente à depósitos

de borda de bacia. No Grupo São Roque são definidas a Formação Piragibu, basal,

metapelítica, a de Plrapora do Bom Jesus,localizada em volta da localidade homônima e

que mostra rochas metavulcâncias v¡irias (principalmente basálticas) e biohermas, a da

øst¡ada dos Romeíros, com metapelitos e metarenitos rítmicos, e a Boturuna, superior,

com metarenitos predominantes; as formações Pirapora do Bom Jesus e Estrada dos

Romeiros estilo provavelmente interdigitadas, pelo menos em parte, com a Formação

Piragibu (ver Juliani & Beljavskis, 1995).

Sabe-se ainda pouco sobre as idades do início de deposição dos dois grupos, e das

idades dos metamorfismos e deformações correspondentes. As datações difundidas na

litefatura, escassas, são reproduzidas na Tabela 3.1. Note-se, em primeiro lugar, que o

controle de campo das amostras analisadas é em geral precário, em boa parte por falta de

afloramentos adequados. Em parte, não foi claramente caractenzada a unidade

estratigráfica à qual deve ser atribuida a ocorrência analisada. os metarcósios

(previamente considerados metariolitos ou metariodacitos) estão intercalados com

metapsamitos e metaruditos "impuros" e são parte do Grupo Sena do Itaberaba (parte

basal?). A idade de zircões (detríticos) desta rocha é de 1790 (t 14) Ma (Paleo' a

Mesoproterozóico), que deve portanto representar a idade mríxima de sedimentação da

unidade portadora (parte basal do Grupo Serra do ltaberaba; Juliani et a1.,1997). As outras

idades relativas ao Grupo citado são as registradas para anfibolitos da Sena do ltaberaba,

com uma idade máxima IlAr em rocha total de 1590 (t 150) Ma, compatível com o

resultado obtido dos zircões. Superposta aos eventos mais antigos, são registradas ainda

idades IlAr e isócronas IlAr entre 500 e 600 Ma nos mesmos anfibolitos da Serra do

Itaberaba (Tabela 3.1), idades também encontradas em rochas do Grupo São Roque e que

identificam a atuação de um (ou mais) evento(s) metamórfico(s) do Brasiliano.

Os dados para o Grupo 3ão Roque mostram um panor¿rma confuso' As idades

obtidas do metaconglomefado do Jaraguá-cerro Doce (parte basal do Grupo?) mosüam

disparidade de dados, possivelmente devidos à desequillbrios isotópicos. os seixos, com

claros sinais de deformação e alongamento, são de grraisses gfanitóides (granitos

equigranulares antes da deformação?) e mostram uma isócrona (enócrona?) Rb/Sr de

1200 (t75) Ma, que está em desacordo com a idade isocrónica Rb/sr de 800 (È 30) Ma

obtida da matriz; na mesma rocha, as biotitas (concentfadas tanto da matriz como dos

seixos) apresentam idade IlAr de 625 Ma, regisüando assim a possível idade do

metamorfìsmo brasiliano. As idades IVAÍ de anfibolitos do Pico do JaragUá, em local

vizinho ao dos metaconglomerados, oscilam entre 650 e 500 Ma, com três idades variando

entre 548 e 554 Ma: com isto, a possível idade do metamorfismo desses metabasaltos

fica¡ia em torno de 550 Ma, bastante diferente da presunta idade do metamorfismo dos

metaconglomefados. Nestes dados baseia-se a pfoposta de que o limite inferior para o

inlcio da sedimentação do conglomerado (e eventualmente a do Grupo São Roque inteiro)

seja o Mesoproterozóico (1200 Ma; e.g., Tassinari, 1988; Juliani et al., 1997), faltando

entretanto dados mais consistentes para tais afirmações.



Localidade Unidade Método e material Datação (Ma) Observações

estr¿tigráfica analisado

Pirapora B.J. Fm.PiraporaB.J.; lí/Ar;"pillows",
base do Gr.S, conc€ntrado de

Roque. plagioclásio

1053 (96); 1652 Excesso de
(l2l)

Ar

Mono do Polvilho Gr.S.Itaberaba U-Pb; zircões de t790 (14), 1790, idade

metårcósios (antes: intercepto sup.; máxima da
meta-riodacitos) 474 (l l0) interc. deposição

inferior

Mono do Polivilho idem anterior Isócrona Rb/Sr em -550
metarcósios, RT.

Alguns pontos não
colinea¡es

Pico do Jaraguá Grupo São Roque
(basal?)

Isócrona Rb/Sr em 1200 (75)
seixos de granito-
gnaisse em
metacongl.

Seixos deformsdos

Pico do Jaraguó Idem anterior Isocr. Rb/Sr na
matriz, idem
anterior

800 (30) Matriz orientada"
com biot. e musc.

Pico do Jaraguá Idem anterior trUAr em biot.; 3 análisis., entre
seixos e matriz, id. 615(ll)e628
anterior (11)

Pico do Jaraguá Idem anterior K/A¡, anfib.; em 500 (70); 656 (54); maioria com exc.

ufibolito 5a8 (52); 554 (32); de 
4Ar

s4e (56).

Pico do Jaraguá Idem anterior IsócronallAr, 573 (l l)
baseada nas idades
K/Ar; id.anterior

Serra Itaberaba Gr.S.Itaberaba l</tu RT; 1529 (150)
anfibolito

S:iãUéra¡a Idem anterior IlAr em anf-bólio; 598 (23); 530 Discrepância com

anñbolito (30) idade ant.

S.Itaberaba Idem anterior Isócrona IUtu; id. 515 (10) (3
anterior pontos)

Idade resfriam, ,

intrusõo gfanito
Pedra Branca

Tabela 3.1. Idades geocronológicas em rochas dos Grupos São Roque e Serra do
Itaberaba.

Observações: RZ; rocha total; (10): e.rro Padrão. Fontes das idades: Tassinari et al. (1985);

Van Schmus et al. (1986); Tassinari (1988). Unidades estratigráficas conforme Juliani &
Beljavskis (1995) e Juliani et al. (1997); para identificação dos metarcósios, ver Juliani et

aL. (1997).
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3.3. MACrçOS GRANITOIDES

Intrusivos nos metassedimentos oconem vários corpos granitóides, considerados

de colocação pré-, sin- a tardi- e pós- tectônica. Os mais antigos, pré-te0tônicos,

localizam-se na parte setentrional do mapa regional (Anexo 1, Figura 3'1). Caracteizarn'

se estes maciços por apresentarem formas alongadas, distribuidos em faixas próximas às

principais zonas de cisalhamento; estão, normalmente, intensamente deforma(los por

efeito das sucessivas etapas de deformação. os granitóides considerados sin- a tardi-
tectônicos são de idade brasiliana e aparecem distribuidos, em parte como maciços

maiores, por toda a região citada; aparecem cortados por inúmeras falhas, com alguns

sinais de deformação localizadas (como faixas cisalhadas, etc.)' Tanto os maciços pré-

tectônicos como os de filiação brasiliana apresentam biotita glanitos, em boa parte

porfiríticos, como litotipos predominantes; alguns maciços (ou fácies mais evohridas de

maciços maiores) são constituidos por gfanitos a duas micas, tipicamente também com

alguma granada, e por turmalina granitos.

3.3.1. Granitóides prêtectônicos

Os maciços considerados pré-tectônicos, por apresentåxem em geral forte

deformação @antas, 1990), são os seguintes: Barroca Funda, Francisco Morato, Vargem

Grande, Mato Dentro, Pedra Vermelha e Vila dos Remédios (ver localização no Anexo I

e Figura 3.1), descritos a seguir, com informações extraidas do trabalho de Dantas (1990).

O maciço da Barroca Funda, localizado no extremo NW do mapa regional,

apresent¿ forma lenticular de orientação E-W, medindo aproximadamente 2,5 lan de

comprimento por 500 m de largura, com á¡ea total da ordem de 1,2 Km'. Constitui-se de

biotita monzogranito porfiróide de cor cinza esverdeada, com megacristais de microclinio

esbranquiçado, apresentando textura porfìroclástica blastomilonltica,. que grada para a
granular iúpidiomórfica nas regiões não ou pouco deformadas. É notada ainda a
ocoffência de enclaves micáceos e microgtanulares (hornblenda-quartzo dioritos),

estirados e orientados.

O maciço de Francisco Morato é composto por vários corpos lenticulares

descontínuos, com largua máxima de 300 m, que afloram por 5 km desde os anedores de

Fra¡cisco Morato até o ribeirão Patara. As rochas constitutivas são leuco-monzogfanitos a

leuco-sienogranitos a duas micas, de granulação gfossa a média, domin¿ntemente

inequigranulares, com variedades porfiríticas restritas as bordas. A estrutura da rocha é

gnaíssica difusa a gnáissica bandada, a última mais restrita. Os principais minerais são

plagioclásio, quartzo (em a$egados granoblásticos finos) e microcllnio; aoompanba

musoovita, freqtientemente deformada, e secundariamente biotita. Como minerais

acessórios ocoflem opacos, epidoto, apatita e allanita.

O maciço Vargem Grande é um corpo lenticular medindo 350m de largura

miixima por 5 km de comprimento, com área total da ordem de 1,5 Km2, localizado

próximo à falha do Lago Azul. A rocha apresenta textura inequigranular a porfirítica com

desenvolvimento de estruturas grralssicas nas bordas; apaÍecem também bandas mais

deformadas, com passagens para protomilonitos, milonitos e ulhamilonitos' A
composição predominante é monzoganítica com variações para leucotonalitos. O quartzo



apresenta-se quase totalmente recristalizado, formando ribbons alongados; o plagioclásto

é levemente anedondado e o microclínio xenomórfico. A biotita ocolre em pouca

quantidade, com muscovita e clorita preenchendo planos de fraturas. como minerais

acessórios tem-se opacos, zircão e allanita.

O maciço do Mato Dentro e representado por uma pequeno corpo irregular a

alongaclo, com 1,6 km de comprimento e 500 m de largura, localizado ao sul do ribeirão

Itaim, entre as falhas do Lago Azul e dos Remédios. A rocha, maciça a foliada e de cor

cinza, apresenta composição monzogranítica, e textura porfiroclástica a inequigranular,

raramente porhróide; veios e bolsões de composição quartzo-feldspática são frequentes A

mineratogià principal é constituída por plagioclásio (oligoclásio) xenomórfico,

microclínio subdiomórfico e quartzo como agregados granoblásticos finos e riåóons

alongatlos. como minerais máficos ocorrem muscovita e biotita e como minerais

acessórios opacos limonitizados, turmalina, titanita, zircão e allanita.

O maciço da Pedra Vermelha, localizado a NE do granitóide Mairiporâ, constitui

corpo alongado, com largura m¿ixima de 750 m, estendendo-se por aproximadamente 4

krn rumo a ENE. O contato com a rocha encaixante é discordante e tectônica. As rochas

predominantes são de composição monzogtanltica a sienogranítica, a duas micas,

ieucocrático, com texturas de granulação média a g.ossâ, porfiroclásticas a milonlticas nas

bordas passando para inequiganulares no centro. A mineralogia principal é formada por

plagiociásio, microclínio e quartzo dispersos como agregados gfanoblásticos, A biotita

ãprèsenta cor marrom. Como acessórios ocorrem minerais opacos, zircão e turmalina.

O m.aciço Vila dos Remédios, localizado no extremo NE do mapa regional,

imediatamente à NE do granitóide Mairiporâ, constitui o rnaior destes corpos pré-

tectônicos (com aproximadamente 12 km de comprimento e 950 m de largura máxima,

com área total quó ultrapassa os 10 Km2 ); aparece inteiramente limitado por falhas. As

fochas constituentes estäo bastante deformadas nas bordas, onde desenvolvem estn¡tuas

do tipo augengnarsse. A deformação diminue pafa o centro, onde estilo preservados

termos mais maciços. constituem-se de biotita sienogfanitos com vafiações para quarTzo

sienitos, inequigranulares e de granulação grossa quando não deformados. os minerais

principais sào microclinio, plagioclásio e quartzo, este ultimo como agregados

granoblásticos.

É completamente desconhecido o posicionamento estratigráfrco destes granitóides,

já que não existem dados sobre as suas idades e as possíveis relações genéticas, tanto entfe

ri òo*o frente aos granitóides brasilianos, considerados posteriores. Os maciços que

mostram contatos intrusivos são evidentemente posterio¡es aos metassedimentos

encaixantes, uma conclusão que tåmbém é aplicada por Dantas (1990) para aqueles

maciços com relações indefinidas de contato, por serem estes tectônicos (maciços de

Pedra vermelha e Vila dos Remédios). Mas a falta de dados não exclui a possibilidade de

que alguns representem rochas do embasamento dos metâssedimentos. Altemativamente,

.ìes pãd"ttr ier em parte os equivalentes deformados (sintectônicos?) de alguns dos

maciços brasilianos, haja visto as semelhanças mineralógicas entre os granitóides de Perus

e Tico-Tico com alguns dos granitóides "pré-tectônicos"a duas micas e com turmalin4

tais como os dos maciços Francisco Morato, da Pedra Vermelha e do Mato Dentro, ou a

pfesença de enclaves no biotita gfanito de Barroca Fund4 sugerindo tratar-se de



ocorrência evoluida apartir de magmas iniciais de filiação cálcio-alcalina (e, portanto,

também brasiliana?).

3.3.2. Granitóides brasilianos

Os granitóides considerados brasilianos foram, anteriormente, classificados em

função de suas feições características e subdivididos, com tal base, em sin-' tardi- e pós-

tectônicos, como citado em publicações antenores (e.g., Hasui et al., 1978; Carneiro,

1983; Dantas, 1990; ver também bibliografia na compilação de Janasi & Ulbrich' 1992).

São encontrados desde maciços de dimensões menores ou médias, até aqueles que

constituem as maiores unidades granitóides presentes na região. Entre os primeiros, são

citados os vários granitóides coletivamente denominados de "turmalina granitos" ou de

"Granitos Perus" (ou "Granito Perus"), claramente muito diferenciados e de colocação

possivelmente muito rasa. As ocorrências de dimensões intermediárias são os maciços

îico-Tico (à duas micas e granada), Mairiporã (com biotita como máfico principal ou

único), Itaim (limitado por fratulas), Ponunduva (fortemente cataclasado e alterado) e

Taipas (com biotita e anfibólio); o maciço de Ponunduva aflofa apenas em parte na região

consideradâ, na sua porção mais ocidental, e não está representado no mapa do Anexo 1.

os de maiores dimensões são os batólitos Itaqui e cantareira, que em parte se expandem

também para as folhas vizinhas, mais para S (ver Anexo 1, Figura 3.1).

As feições mineralógico-petrográficas e geoquímicas mostram que estes

granitóides pertencem à linhagens muito diferentes. São encontrados os com

õaracterísticas claramente, ou marginalmente, cálcio-alcalinas (e.g., os maciços Taipas e

cantafeira, e as facies mais imporùantes do maciço ltaqui) até os de derivação crustal

(e.g., o maciço Tico-Tico e as fácies mais evoluidas do ltaquí, e até alguns dos que são

considerados por alguns autores como de natureza pré-tectônica, tais com os de Mato

Dentro, Pedra Vermelha e Francisco Morato). Notiiveis, embora constituam oconências

muito restritas, são as bossas e os diques altamente diferenciados que formam o conjunto

dos granitóides de Perus e alguns dos litotipos de menor expressão do Itaqul, todos com

turmalina (e granada) como máflco(s) unico(s), e cujos elevados teores de Li, U e outros

elementos permitem a cristalização de micas de Li e minerais tardios de U

Datações geocronológicas U'Pb mais recentes, principalmente em zircão, mostram

idades coincidentes para muitas destas manifestações (Itaqui, 624 t 1l N{a pafa a sua

fácies Barueri; Tico-Tico, ó25 + 18 Ma; Cantareira, 630 t I Ma; ver Tabela 2.2 e

comentários no item 2.3.3), forçando a uma reavaliação das sugestões apresentadas

previamente na literatura sobre esta região. Assim, a proximidade geográfica enfe estes

maciços graníticos, todos situados no Domínio São Roque e com relações claramente

intrusivas frente aos metassedimentos ali encontrados, mostfa que eles não mais deveriam

ser classifìcados como maciços sin-, ou tardi- ou pós-tectônicos, tilo somente em função

d¿ forma e elongação, presença de estruturas intemas, textufas porfiríticas ou mais

equigranulares, e caráter mais ou menos "cálcio-alcalino".

Uma avaliação mais objetiva deve apresentar um panorama geológico que

compatibilize tanto as observações sobre geologia e mineralogia-petrografia destes corpos

com também as datações mais recentes.



As principais feições mostradas por estes granitóides são descritas a seguir,

principalmente em função de dados apresentados na literatura.

O mtcìço ltaquì loi mapeado em detalhe por Ferreira (1991), que mostrou ser ele

constituído por variado conjunto de intrusões sucessivas, que o considera um "complexo"

composto, com facies cálcio-alcalinas predominantes. Mostra forma triangular, alongado

no sentido WNW-ESE, com superficie exposø da ordem de 120 Km2, e que no seu limite
meridional apafece em contato com a zona de cisalhamento Taxaquara. Nele foram

identificadas dez fácies diferentes, que ascenderam durante quatro pulsos magmáticos

relacionados a dois episódios ou "ciclos" intrusivos diferentes

Os primeiros pulsos ou acrescões são de rochas granitóides com textura porfirltica,

constituindo o granodiorito Barueri e o monzogranito Pedreira Cantareira, com biotit¿ e

hornblenda. culmina esta fase com a intrusão dos diques do biotita monzogranito Torre,

equigranular de granulação fina, os diques máficos de monzogranito porfiróide e
equigranular com biotita e homblenda, e os diques de quartzo monzonito cruz Preta,

porfirltico e oom biotita, marcam a primeira fase de acresção. Os biotita monzogranitos

Aldeia da Serra e Mutinga, que mostram textura inequigranular serial a porfirític4
representariam a terceira fase de acresção. A última fase estaria representada pela invasão

de corpos menores, os diques monzograníticos Szrz, equigranulares e com biotita, e os

aplitos com turmalina e sericita. Considera Feneira (1991) que a intrusão principal

oioneu entre a segunda e a terceira fase de deformação regional nos metassedimentos do

Domínio são Roque, sendo ainda duvidoso o posicionamento dos aplitos com turmalina

(ver também Feneira, 1997; Wemick et al., 1993a, 1993b,1993c, 1995).

O macíço ou "Con plão" Canlareí¡a é uma das maiorës manifestações

granitóides encontradas no estado, mostrando complexa faciologia e estrutura intema.

iêm forma alongada segundo direção NE-sw, com superficie afloÌante da ordem de 320

Km2. Os contatos são tectônicos, estando limitado por falhas vizinhas à de Caieiras (parte

setentrional) e pela zona de cisalhamento de Mandaquí (região ocidental).

Dantas (1990) reconheceu neste maciço nove fácies ou "tipos" distintos. Ã facies
ov lipo Pirituba (fdcies porfiróide creme) é de biotita gfanodioritos a monzoglanitos

porfiiOides, com rara hornblenda mas rica em enclaves; mostra fenocristais bege de

microcllnio, sem orientação, sendo predominante no cenÍo e SE do maciço. O rpo
canivete (fácies porfiróide cinza azulada) é composto principalmente por monzogranitos

porfiróides, com megacristais não orientados de microcllnio cinzas e abundantes enolaves

microgranulares, predominando na parte SIV do maoiço. O tipo ltaguassu (fácies

porfiróide rósea), é caracterizado por bolsões de monzogranitos a granodioritos

porfiróides; são comuns os enclaves micáceos e os sulfetos em fraturas. o tipo Mandaqui

(äcies ortognár'sstcø ) mostra composição $anodiorítica a rnonzogranítica porfiróide,

òom megacristais a¡redondados localizados em matriz deformada milonitica a

blastomilonítica, aparecendo principalmente nas margens do corpo e em zona.¡i de falha. O

tipo Tremembé (fäcies equigranular cinza) aparece como bolsões irregulares e diques

métricos, dispersos por todo o maciço; são monzogfanitos de cor cinza claro,

equigranulares e com enclaves, e posteriores ao tipo Pirituba. O tipo Petrópolis (fácies

pegmatóide), que ocorre como bolsões inegulares, constitui-se de ganodioritos a



monzogranitos porfiróides ricos em megacristais; são encontrados enclaves

micfogfanulares e micáceos. O lipo Hortolândia (fácies inequigranular cinza) é de

monzogranitos a gfanodioritos inequigranulares de cor cinza, orientados e com enclaves,

que aparecem como corpos alongados nas m¿fgens NE do maciço mostrando grâ.dacções

para os tipos poffiróides por aumento nos teores de fenocristais. A facies sattta lnês

(äcies migmatítica ou bandada) é de granodioritos porfiróides, ricos em biotita e com

clara estrutura de fluxo (aspecto "bandado" da rocha), encontrados como fácies <la borda

N do maciço. Finalmente, o tipo Jaraguá (ìlcies inequigranular leucocrática) é formado

por bolsões irregulares e diques métncos de leuco-quartzo monzonitos esbranquiçados,

mostrando em partes forte alteração hidrotermal. Estas fácies teriam se colocado em

função de 4 pulsos magrnáticos (Wemick, 1993). Dantas (1990) indica que a colocação

deste batólito é sincrônica à fase D2 de deformação das rocha encaixantes, ou algo

postefior.

O macico Maíriporâ localiza-se a NW da cidade homônima, apresentandto forma

elipsoidal, com extremidades achatadas, orientado segundo direção NE-SW e snperfïcie

de 37 Km2. Segundo Dantas (1990), as fácies que compõem o maciço são

predominaatemente porfiróides, com estn¡tufas maciças que nas bordas passam levemente

foliadas, porem em geral com menos megacristais e mais biotita que os granitóides do

maciço cantareira. Predominam no maciço os biotita gfanodiofitos, com variações para

monzogfanitos, e raros monzodioritos; a homblenda está ausente, e os minerais acessórios

são titanita apatita, allanita, e opacos (titano-magnetita, ilmenita e sulfetos). Na sua

porção centfal ocorre largament e o tipo Mairiporâ (fácies porfiróide a inequigranular

cinza,Z\o/o do corpo), representado por rochas inequigranulares a pouco porfiróides, de

composição gfanodiorítica a monzogranítica, de cor cinza, com poucos megacristais de

até 8 cm, e o tipo Pitiluba (50% do corpo, similar ao de nome equivalente encontrado no

maciço Cantareira). Em menores proporções, são encontrados no seu interior o f¡po

Tremenbé e nas bordas os tipos Canivete, Mandaqui e Santa Inês (ver descrições no

maciço Cantareira). A sua colocação seria sincrônica, ou algo posterior, à fase D2 de

deformação @antas, 1990).

O møcíço Taipas localiza-se imediatamente à oeste do Granito Cantareira,

apresentando afloramentos discontínuos, rodeados por metassedimentos; destacam-se,

principalmente, três áreas ou bossas mais características, como identificado por

mapeamento de revisão realizado para este trabalho (ver maiores detalhes no mapa do

Anãxo 2 e Captítulo 4, sobre Geologia local). A fuea total é de poucos Km2. D^antâs (1990)

reune estes afloramentos isolados numa única ocorfência de 5 Km" integrada

principalmente por fiicies do tipo Pirituba (75%), acrescido nas suas porções norte e sul

pelos rþos Hortolândia (10%) e ltaguassu (5%) (ver descrições no Granito Cantareira,

acima). De maneira geral, as rochas apresentam textura porfiróide, de matriz media a
grossa, e composição monzogranítica variando para termos granodioríticos, tonallticos e

mais raramente monzodioritos, estes restritos às bordas. A biotita (11%) apresenta-se

como máfico principal, seguido de homblenda; os minerais acessórios são titanitå" apatitâ

e opacos (sulfetos, ilmenita e titano-magnetita), oconendo ainda zircão, allanita e
turmalina. O mesmo autor refere-se a existência de uma aureola inegular de contato,

marcada por feldspatização, turmalinização e recristalização de filossilicatos nas rochas

encaixantes.



O maciço Itaím apresenta-se limitado por fraturas, com formato ovalado, com eixo

maior orientado na direção N-s, localizado entre os Maciços Tico-Tico e Itaqui. coutinho
(1972) identifica como fácies predominante o tipo Pirituba, com coloração cinza claro a

cinza médio, porfiróide com megacristais de feldspato potássico róseo a branco, numa

matriz inequigtanular de granulação media a grossa

O pequeno nec¡ço Mofto de Perús (forma elipsoidal, superficie de 0,3 Km2¡

localiza-se à norte da estrada Di Sandro. A sua composição varia de monzogranito a

sienogranito, apresentado biotita, e como minerais acessórios granada, apatita, titanita,

zircão e opacos. De faciologia variada, seriam reconhecidos neste corpo tipos porfiróides

na bofda, e rochas mais equigranulares no centro (Dantas, 1990). Oconem a fácies
porfiróide creme (tipo Pirituba?), que ocofre na porção sudeste do corpo (granodioritos

com matriz inequigranular media a grossa, cinza clara, e concentração de sulfetos ao

longo rle planos de fraturas), a facies inequigranular mosqueada (leucomonzogranitos de

granulação grossa), a fticies inequigranular leucocrálica (similares ao tipo Jaraguá;

feucomo-ogranitos de cor cittza clara a esbranquiçada, granulação fina a media, sem

biotita e com granadas submilimétricas) e afiicies aplítica, com sulfetos disseminados e

cortada por diques de granitóides e pegrnatóides com turmalina; as duas rlltimas fácies

oconem sob forma de bolsões.

O macìço do fuquerí,localizado no município de Franco da Rocha, próximo ao

Hospital Psiquiátrico do Juqueri, mostra-se com forma levemente triangular e superfìcie

de clrca de 1,4 km2. Apresenta as bordas deformad¿s com desenvolvimento de estruturas

orientadas e cataclasadas, e região interna mais isótropa. segundo Dantas (1990), a rocha

mostra textura inequigranular de ganulação fina a média, cor cinza clara. Sua composição

petrográúica dominante é a de biotita monzogranito, orientados e cataclasados nas bordas,

mais maciços no centro do corpo. Os minerais acessórios são opacos, allanit¿ e apatita, e

os secundários epidoto, clorita e sericita.

O macþo Tlco-Tlco (Moraes Rego, 1933b) ou Anhanguera (Penalva & Hasui,

1970), constitui uma elevação topogfáflca de forma elipsoidal à NW da vila de Perus, com

aproximadamente I I km2 de superficie, orientada segundo direção W-E' Segundo

cìmeiro (1983), a rocha predominant€ apresenta granulação media a gross4 geralmente

inequigranular, cor cinza clara com variações pafa bege, creme e avermelha. são sieno- a

monroþ-itos com biotita e muscovita; granada, turmalina e zircão são os minerais

acessórios. Observa-se em partes uma tênue fotiação pela orientação dos cristais de

biotita, que tende a aumentar da borda para o cenfro do maciço. Associados espacialmente

ao granito Tico-Tico oco1fem ainda uma série de veios pegrnatóides dobrados de

composição granitica, com as sufts porções centrais enriquecidas em turmalina e filmes

marginais com muscovit¿, na interface com as rochas encaixantes.

3-4. COBERTURARECENTE

A cobertura recente é formada pot depósitos colúvio-eluvionares e aluvionares. os
primeiros distribuem-se por toda área sendo constituldo de material amarelo avermelhado,

inconsolidado, de amplo espectfo granulométrico, argiloso a arenoso, por vezes também

com matåcões e blocos.; muitas vezes Wrtarî stone lines, as esüeitas linhas continuas de



seixos e blocos no colúvio que acompanham a topografia, frequentemente separando o

material inconsolidado da rocha alterada infrajacente.

Os depósitos aluvionares são restritos às calhas dos rios da rede hidrográfica e de

suas planícies adjacentes temporariamente inundadas (vri,rzeas). Nos canais principais e

seus afluentes, são depositados materiais arenosos a areno-argilosos, e nas planícies de

inundação são encontrados sedimentos mais sílticos-argilosos; ambos apresentam

coloração variando entre cinza escuro, bege e amarelo. Estes tipos de depósitos

normalmente ocofiem em pequena proporção, muitas vezes não sendo possivel seu

mapeamento em eScala regiOnal; são algo mais extensos nos locaiS em que se formaram as

planícies de inundação.

3.5, ASPECTOS ESTRUTURAIS

Além de acentuadas variações nos litotipos dominantes, tem-se ainda diferenças na

historia deformacional dos pacotes litológicos posicionados no mapa regional de

compilação (Anexo 1).

Na porção ocidental do mapa regional (Anexo l), são reconhecidos nos

metassedimentos cinco fases deformacionais superpostas, sendo as três primeiras de

natureza sin- a tardi- metamórfica enquanto que as outras outras duas säo posteriores ao

pico do metamorfismo (Bergmam, 1988).

Para a primeira fase não foi identificado nenhum tipo de dobras, mas sim uma

discreta clivagem ardosiana paralela ao acamamento reliquiar. A segunda fase,

amplamente difl¡ndida neste domínio, manifesta-se nos metassedimentos através de

dobras isoclinais recumbentes, com o plano de foliação s2 caracterizado por uma

clivagem de transposição que frequentemente desenvolve bandamento sub-milimétrico. A
terceira fase, tardia ao principal evento metamórfico, foi impressa através de dobras

simétricas, com clivagem plano-axial s3 do tipo clivagem de fratura, desenvolvendo aind¿

dobras abertas e normais. As duas últimas fases deformacionais foram inferidas através de

fiatamento estatistico dos dados.

Pan as porções central e oriental do mapa regional (Anexo 1), tanto Carneiro

(1983) como Dantas (1990) reconhecem cinco fases de deformação superpostas.

A fase deformacional mais precoce desenvolveu uma foliaçlio, S1' do tipo

clivagem ardosiana ou ústosidade, defrnida pela orientação principalamente de

filossilicatos. Esta foliação encontra-se em posição plano-axial em dobras fechadas a

cerradas, do tipo isoclinal, com dimensões variadas. A segunda fase, responsável pelas

maiores estruturas dobradas, apresenta uma clivagem de crenulação, 52, melhor

desenvolvida em litotipos de granulação mais finos (e.g., filitos), evoluindo pera clivagem

de fratura nos litotipos mais grosseiros (e.g', quartzitos laminados, rochas

calciossilicáticas e micaxistos). A superflcie 52 é plano-axial nas dobras D2' do tipo

aberto a fechado, com dimensões centimétricas a decamétricas. As fases deformacionais

posteriores são manifestadas de maneira mais tênue, sendo responsáveis pela impressão de

ãndulações e virgação nas estfuturas preexistentes. A terceira fase apresenta dobras D3



abertas a suaves, de dimensões variadas, com foliação 53 em posição plano-axial e

representada por clivagem ardosiana ou clivagem de fratura. A quarta fase é mais restrita,
e sua ocorrência geogrâfica, próxima aos corpos granitóides, sugere uma relação genética

com os mecanismos de colocação das rochas granitóides.

O desenvolvimento das grandes zonas de cisalhamento, que configuram o

arcabouço estrutural obsewado hoje, se deu em paralelo às várias fases deformacionais
citadas, mas com uma evolução tardia marcada, como comprovado pelo fato de que todos
os corpos granitóides estão fortemente afetados por zonas, apresentando-se ainda faixas
características de milonitos e blastomilonitos, cortando tanto os maciços granitóides
quanto as rochas enciaxantes metamórficas. A instalação das principais zonas de

cisalhamento Jundiuvira, Caieiras, Buquira e Taxaquara iniciou-se provavelmente durante
o ápice do metamorhsmo, na segunda fase deformacional, com progressão do
cisalhamento até etapas posteriores à colocação e resfriamento dos granitos brasilianos.
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CAPÍTULO 4

GEOLOGIA LOCAL

A área com afloramentos dos turmalina granitos de Perus é de aproximadrirmente
1,1 Km2 (1400 m por 800 m), circundada pela rede local de drenagem. Ela foi mapeada
em maior detalhe pelo autor, com a dupla finalidade de identificar o número e a extensão
das oconências citadas e de esclarecer, se possível, as relações destes turmalina g.ranitos
com os outros granitóides das vizinhanças (maciços Taipas e Cantareira e a ocorrência
Mono do Perus). O mapeamento foi realizado com a utilização das folhas topográficas em
escala l:10.000 da EMPLASA Morro do Tico-Tico, Pico do Iaraguâ, Perus e Jardim
Panamericano (ver item 1.4.2). Este mapeamento considerou também, embora de maneira
superficial e sem maiores detalhes, a litologia das rochas metassedimentares encaixantes e
as suas estruturas (foliações, algumas das dobras presentes). Foram adicionalmente
identificados os sistemas de juntas e as zonas de cisalhamento, visíveis principalmente
quando afetam os ganitos; em alguns casos, a continuação das zonas de cisalhamento nas
rochas encaixantes pode ser observada pela presença de estruturas ad-hoc, pnncipalmente
pela verticalização local das foliações e/ou a presença de estruturas lineares
subhorizontais (lineações minerais). Os resultados deste mapeamento são mostrados no
Anexo 2 (em escala l:5.000; encarte) e em escala mais reduzida na Figura 4. 1.

As unidades mapeadas representadas no Anexo 2 são principalmente de dois tipos:
as rochas encaixantes metassedimentares atribuídas ao Grupo Sena do Itaberaba (?),
provavelmente do Paleo- ou MesoproterozÓico, e os gfanitóides b¡asilianos do
Neoproterozóico, compreendendo os maciços Cantareira e Taipas, a pequena bossa do
Mono do Perus e as várias ocorrências do turmalino granito de Perus. Depósitos colúvio-
aluvionares aparecem nas encostas dos monos e, em pequena proporção, deposiødos nas
pouco expressivas várzeas da rede local de drenagem; não são discutidos aqui, por
apresentar-se como volumes pequenos.

4.1. AS ROCHAS METASSEDIMENTARES DO GRUPO SERRA DO ITABERABA

Estas rochas são as encaixantes dos granitos acima citados. Predominam entre
estas principalmente xLrtos de granulação fina a média, com afloramentos, em geral muito
alterados, vislveis tilo somente em pedreiras, cortes de estrada e ao longo de trilhas aberøs
por moradores. As cores silo marrom escuro a avermelhado, dependendo do grau de
alteração; as amostras frescas, mostram tons cinzentos a esverdeados. As estruturas são
fortemente foliadas, com desenvolvimento de textura lepidoblástica, por vez com
pequenos porfiroblastos milimétricos de granada avermelhada e com manchas
esbranquiçadas formadas por mosaicos de quartzo; a associação mine¡al observada é
quartzo, biotita, sillimanita, muscovita e granada.
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Nos afloramentos frescos em pedreiras, é observado também marcado bandamento,
conespondendo ao acamamento original, em geral perfeitamente visível; nestes casos,
verifica-se que os níveis ricos com minerais micáceos (biotita e muscovita), ou seja, os
constituídos por xistos, são de espessura milimétrica a centimétrica, alternando-se com
outros mais maciços e menos ricos em micas, representando as camadas originalmente
mais a¡enosas. Em alguns casos, são observados níveis mais grafitosos e ricos em
muscovita.

Como intercalações com forma de lentes, de distribuição muito inegular, são
encontradas frequentemente rochas calciossilicáticas bandadas, cinzento-esverdeadas e de
granulação fina a muito fina. Bandas mais cinzentas altemam com outras mais
esverdeadas, com espessr¡ras bastante regulares, milimétricas a centimétricas; as texturas
são granoblásticas, sem orientação. As melhores exposições destas rochas são encontradas
em áreas de mineração de pedreiras. O maior destes corpos aparece nâ vizinhança do
corpo 3 (pontos 156 e 157, Anexos 2 e 3) como duas grandes lentes, a maior medindo 80
m de comprimento por 70 m de espessura, que se destaca no mapa local (Anexo 2); outro
corpo claramente visivel é encontrado em contato com o granito da pedreira Dellantônia
(corpo la; ponto 31; oconência näo registrada em mapa). Ao microscópio, observa-se
uma associação de diopsídio, tremolita, flogopita, microcllnio e plagioclásio, como
minerais essenciais, e outros vários como fases acessórias (e.g., opacos, vesuvianita,
escapolita, granadas, etc.); quartzo ou calcita, em geral, estllo ausentes ou presentes em
quantidades subordinadas (Cordani et al., 1963; ver também Capltulo 5).

Intercalações de anfbolitos são encontradas em viír-ios lugares (e.g., na região do
corpo 4; ponto 155, Anexos 2 e 3). As rochas são de cor preto-esverdeada (quando frescas)
a avermelhada; solos formados sobre anfibolitos mostram uma coloração esverdeada
muito característica. As estruturas são foliadas, em geral equigtanulares e homogêneas
(não bandadas), com anfibólio como mineral predominante.

As rochas metassedimentares desta região foram descritas, em publicações
anteriores, como integrantes do Grupo São Roque (e.g., IPT, 1981; Coutinho, 1980;
Cameiro, 1983; Dantas, 1990). Em trabalho mais recente, Juliani (1993, e bibliografia ali
citada) estas são atribuidas ao Grupo Serra do Itaberaba (ver também comentiírios no item
3.2). A idade mais provável conferida à deposição inicial do Grupo é fim do
Paleoproterozóico ou início do Mesoproterozóico (ver Tabela 3. 1 e discussão no item 3.2).

4.2. OS GRANITÓIDES BRASILIANOS

Todos os granitóides localizados na região do Anexo 2 são considerados
brasilianos. São eles o maciço ou batólito Cantareira, o maciço Taipas, a pequena
oconência do Morro do Perus, e os turmalina granitos que constituem, coletivamente, os
"turmalina granitos de Perus".



4,2.1. O Granito Cantareira

É o maior corpo da região (Anexo 2), aflorando nela apenas a sua porção mais
ocidental (ver extensão do maciço no Anexo 1). Responsável pela aparição de marcado
alto topográfico, é encontrado principalmente como matacões de diversos tamanhos,
geralmente de dimensões métricas, mais raramente como afloramentos ou lajedos. Na
maioria destes matacões já e observada alteração moderada ou até avançada, pelo menos
na sua casca mais externa, principalmente por caolinização dos feldspatos; em cortes de

estrada e de tnlhas, aparece o granito convertido em material inconsolidado regolítico,
destacando-se nele como característicos os grãos de quartzo entre os argilominerais de

alteração. O solo de origem granítica é de cor marrom cla¡a a marrom femrgem, podendo

ser observados por vezes grãos de quartzo residual. Amostras frescas foram obtirlas na
porção SW, nas duas pedreiras Panorama e Embu, cada uma delas com produção

considerável de pedra britada (ver localização no Anexo 2; Foto 4,1). Em ambas ocorrem
claros sinais da atuação de regime compressivo, com desenvolvimento de zonas de

cisalhamento.

A rocha apresenta cor citua clara, com um índice de coloração em torno de 6-8, e
textura porfirítica com fenocristais de feldspato potássico cinza escuros a esbranquiçados,
tabulares a equidimensionais, que não excedem os 3 cm de comprimento. A matriz é

inequigranular, média-grossa, com plagroclásio esbranquiçado e feldspato potássico

cinzento, ambos tabulares , qùartz,o inegular a equidimensional, e agregados alongados de

minerais máficos, entre os quais predomina a biotita. A estrutura da rocha é maciça a

levemente orientada, por orientação incipiente dos agregados máficos e das biotitas.

Idade. A idade do maciço Cantareira, ou pelo menos de suas variedades
porfiríticas dominantes, é de ó30 + 8 Ma (Töpfner, 199ó; ver item 3.4 e Tabela 3.2). Esta
idade corresponde, como proposto em trabalhos anteriores, aquela que definiria a

colocação dos granitóides considerados "sin-tectônicos".

4.2.2. O Granito Taipas

Em trabalhos anteriores, o Granito Taipas foi identificado, em mapa, como uma
oconência única, com superflcie aflorante da ordem de alguns Km2 (e.g., Dantas, 1990).

Ele aparece, na realidade, como três "stocks" independentes, de dimensões reduzidas, e

algumas manifestações âparentemente menores, identificadas no teneno pela aparição de

matacões isolados (Anexo 2, Figura 4.1); a maior destas ocorrências aflora em área de

aproximadamente 0,25 Km2. Entre estas bossas, são encontrados afloramentos de xistos
encaixantes, como é possível observar tanto em cortes de estrada como pela coloração do
solo e regolito, o último ainda com estruturas foliadas preservadas. Duas pedreiras de
grande porte estão no momento explorando pedra britada (pedreira Construcap no Taipas,
número 6; peùeira Riuma, número 7; Anexo 2 e Figura 4.1). Estas rochas mostram-se
afetadas por zonas de cisalhamento.

As rochas que constituem estes três "stocks" são muito parecidas entre si.

Apresentam aspecto maciço, de cor cinzenta, com lndice M em tomo de 8 a 9. A textwa é

porhrítica, com megacristais de cor róseo-bege a cinza claro de feldspatos potássicos

abulares (até 3,5 cm de comprimento) e matriz média a grossa, com plagioclásio



esbranquiçado e feldspato bege, tabulares a irregulares, e ainda quartzo e agregados
máficos alongados a irregulares (até 1 cm) com biotita laminar e minerais acessórios. A
presença esporádica de anfibólio, ao microscópio, indica que se trata de um graniróide de
natureza cálcio-alcalina; possivelmente, é um dos representantes cálcio-alcalinos da
"associação Cantareira", definida por Janasi & Ulbrich ( l99l ).

Idade. Exisle apenas uma idade K-Ar em biotita de 540 Ma para esta granito
(Cordani & Bittencourt, 1967). Com este dado, que de todas maneiras identificaria a idade
do fechamento do sistema K-Ar, o granitóide seria classificado como "pós-tecr.ônico",
pelos critérios expostos em trabalhos anteriores. Entretanto, a mineralogia denota
claramente a tendência cálcio-alcalina destas rochas, representando então tipos menos
evoluídos, eventualmente até associadas ao magmatismo que originou o l)atólito
Cantareira. A idade, neste caso, deveria ser superior aos 600 Ma, a julgar pelas datações
mais definitivas hoje divulgadas na literatura (ver discussão no item 2.3, sobre granitóides
do estado de São Paulo).

4.2.3. O granito Morro do Perus

De ocorrência muito restrita, aparece como alguns matacões localizados no alto do
Morro homônimo, em área urbanizada (Foto 4.2). Esta oconência teria uma extensão de
até 300 m, e nela ocorreriam desde fácies porfiróides (do "tipo Pirituba") até mais
equigranulares, como citado em referências anteriores (e.9., Dantas, 1990; ver Capítulo 3);
estas observações não podem ser verificadas, hoje, por avanço do espaço urbano. A rocha,
parecida aos tipos que afloram no maciço Cantareira, é porfirítica de cor cinzent¿, com
megacristais de feldspato potissico cinza claro, em matriz média-grossa com feldspato
potiissico, plagioclásio esbranquiçado, quartzo e agregados máficos alongados com biotita.

Idade. Não existem dados geocronológicos sobre esta oconência. As fácies
porfiróides do Morro do Perus descritas na literatura seriam similares às encontradas no
maciço Cantareira (portanto, com idades de > 600 Ma?), enquanto que a mineralogia
presente nas fácies mais evoluidas (granada em aplitos, turmalina em diques tardios; cf.
Dantas, 1990; ver também Capítulo 3), as identificaria como de colocação mais recente (<
600 Ma?), possivelmente relacionadas, com os turmalina granitos de Perus. Estas hipótesis
são de diflcil aceitação, já que o maciço é muito pequeno, e sua colocação deve ter-se
processado em intervalos menos dilatados.

4.2.4. Os turmalina granitos de Perus

Os turmalina granitos de Perus se distribuem sob forma de v¿írias bossas de
pequenas dimensões, algumas ocorrências menores e uma série de veios e diques de
turmalina pegmatitos associados. O nível erosivo no Domínio São Roque foi o suficiente
para exumar maciços de colocação certamente profrurda, como o batólito Cantareir4 mas
não proporciona ainda uma boa exposição para os turmalina granitos, já que as bossas
mapeadas representam cúpulas com "roof pendants" preservados (apófises de corpos que
são maiores em profundidade?). Em algumas pedreiras, o capeamento por uma cobertu¡a
metassediment¿r é inferido.
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Foto 4.1. ltßõo geral, para NW, dafrente de lavrø dø pedreirø Panorama fulho de 1996), no maciço Canløreira. É
obsemado o solo bege-amarronzado deserwolvido sobre o granito, e a falø geral de afloramentos, cobertos neste cøso
pelavegetação (ver localização no Anexo 2).

Foto 4.2. Vista geral do morro do Perus, desde o topo dø pedreira 2, Fiore Qulho de 1986; ver Anexo 2). O pequeno
maciço homônimo aflora apenas como alguns matacões n4 parte alø do morro; exposições referidas em trøbalhos
anteriores (e.g., Dantas, 1980; Carneiro, 1983) estão hoje cobertas por urbanizações.

Foto 4.3. A pedreira Delløntônia em julho de 1996 (Anexo 2). Vßtl geral dø exploração, para SE; as pøredes no
. primeiro plano e no fundo são constituídas, em proporções variáveis, por fácies bandada e pegmatóide internø. Em
primeiro plano, ta pdrte inferior, ocorre um xenolito alongado, de dimensões métricas, de xistos.

Foto 4.4. A pedreira Botuquerø emjulho de \996 (Anexo 2). Vßta geral para E; na parede exposta, predomirn afacies
pegmøtóide interna. A superficie de xistos alterados (cor marrom), à direita, expõe parcialmente a superfrcie dn falha
que sepøra estø pedreira dn vizinhø Delløntônia.



O número total de oconências deve ser de dezenas, principalmente a de diques e
veios pegmatóides, mas a maioria delas apenas é notâda como manchas de alteração
caolínica em encostas e cortes de estradas vizinhais e, em consequência, não aparecem
representadas no mapa do Anexo 2; algumas dessas áreas de alteração foram escavadas
para lavra manual em pequena escala do caolim (e.g., à N da estrada Di Sandro, ver
Anexo 2; Figura 4.2). As maiores ocorrências de turmalina granitos e pegmatitos
associados, com as melhores exposições por causa da existência de pedreiras, aparecem
na porção centro-oeste da ¿irea de mapeâmento (Anexo 2). São os corpos la (250 x 150 m;
pedreira Dellantônia, em exploração; Foto 4.3) e lb (150 x 100 m; pedreira Botuqurra, em
exploração; Foto 4.4), e 2 até 5 (pedreiras Construcap em turmalina granito, Fiori, região
dos Lagos e local da mina de âgta Jaraguát, respectivamente; desativadas); dos últimos, o
maior é o corpo 2 (250 x 100 m). As formas variam: subcirculares a elipsoidais (corpos lb
e 4), ret;angulares (corpos 2 e 5) e sigrnoidais-fusiformes (corpos la e 3).

A observação do mapa do Anexo 2 (ver também Figura 4.1) mostra que estas
ocorrêrrcias teriam o seu "emplacement" controlado pela aparição de 2 sistemas de zonas
de cisalhamento, um de direção NE, o outro NW, das quais o NE é o dominante em escala
mais regional (ver Anexo I e Capítulo 3); praticamente todas as ocorrências destes
turmalina granitos, e de suas fácies associadas, estilo localizadas nestes dois sistemas (a
maioria, de fato, encontra-se inserida no sistema NE). Nota-se também que a intersecçålo
destes dois sistemas define um quadrilátero de uns 850 x 500 m, em cujo contomo, e nas
suas imediações, estão colocados praticamente todos os corpos maiores (bossas) e muitas
das manifestações menores (Anexo 2; Figura 4.1). No sistema NE, para N, são
encontradas manifestações conelatas na forma de veios e diques, com orientação NE-SW
adaplada à das zonas de cisalhamento, e que parecem extender-se para fora do mapa do
A¡exo 2, possivelmente até as vizinhanças do maciço Mairiporã (comparar com Anexo 1).

Os contatos entre os turmalina granitos e a rocha encaixante metamórfica são
observados em varias situações nas pedreiras; em geral, são cla¡amente discordantes e
verticais. Eles estão expostos nos cortes das pedreiras (e.g., na entrâda e porções laterais
da pedreira la, nos limites externos da pedreira lb, etc.); aqui são também observados
contatos em degraus, marcados pela presença de dois sistemas de fraturas (reais ou
virtuais) presentes nas rochas encaixantes: um deles vertical e discordante, o outro
aproveitando a existência dos planos de debilidade da foliação e do acamamento reliquiar
(Foto 4.5). No terreno, os contatos com os xistos encaixantes estlio geralmente
intemperizados e cobertos por vegetação, mas são claramente visíveis em alguns locais
onde a cobertu¡a vegetal foi retirada (e.g., em volta da bossa que constitue a pedreira la).
As evidências gerais sugerem que o nlvel de erosão afetou apenas as partes superiores
destas bossas (e.g., a presença de xenólitos de dimensões decamétricas, que seriam
verdadeiros roof pendants), mas apenas a pedreira Fiore ainda mostra o topo presewado,
capeado por rocha metamórfica.

É comum encontrar xenólitos das rochas metassedimentares no interior das bossas,
com dimensões que variam entre métricas ou decamétricas até centimétricas (Foto 4.ó).
As foliações e/ou acamamentos destes xenólitos apresentam notável paralelismo com
aquèle observado nas mesmas rochas fora dos limites das intrusões. Estas pequenas
massas de magmas, em consequênci4 invadem sem provocar rotações nos blocos de
rochas encaixantes englobados durante o processo, provavelmente também deixando eles
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na posição original (ou seja, com pouca ou nenhuma movimentação lateral ou vertical).
Desta forma, o mecanismo de colocação dos magmas deve processar-se com acomodação
lateral e vertical em função: a) de deformações plásticas locais das rochas encaixantes
(cunhas de magmas introduzidas em fraturas verticais; "hallooning' limitado) e b) de
deslocamentos de pequenos blocos de rochas encaixantes ao longo de fraturas e pequenas

falhas locais. A velocidade desta invasão magmática, em volumes pequenos, deve ser
bastante rápida. Algumas evidências geológicas confirmam esta possibilidade, até em
níveis crustais relativamente rasos. Assim, o tempo necessário paraa formação do "domo"
intrusivo na parte apical do Monte Santa Helena, em Washington, USA, responsável pela
posterior explosão piroclástica em maio de 1980, foi aparentemente de poucos meses ou
anos, como comprovado pelo exame do "inchaço" do cone nesse local com metodologia
topográfica e geodésica (o "inchaço" atingiu dimensões de 1,5 x 3 Km, com velocidades
de expansão máxima de até 2,5 metros ao dia no Monte Santa Helena; no Kilauea, Havai,
foram registradas expansões de vários mm ao dia, durante as etapas que precedem as

efusões, ver trabalhos apresentados em Lipman & Mullineaux, 1981; H. Ulbrich, com.
pessoal).

Idade. As idades até agora determinadas não parecem combinar com as evidências
geológicas e petrográfico-geoquímicas, nestes granitóides. As feições geológico-
mineralógicas sugerem que se trata de granitóides altamente evoluidos, cristalizados perto
da superficie, e em regime provavelmente "pós-tectônico", diferentes portanto das

evidências apresentadas pelo vizinho batólito Cantareira (cristalizado em maior
profundidade, de natureza menos evoluida, etc.). Cordani &, Bittencourt (1967)
determinaram idades I(/Ar (em micas de Li) de 650 + 20 e 640 L 20 Ma nos turmalina
granitos, enquanto que Teuppenhayn (1994) identifica neles uma idade U/Pb (em

monazita) de 566 + 6 Ma. Estes dados, evidentemente, são contraditórios. O magmatismo
Cantareira, a julgar pelo primeiro conjunto de idades, poderia estar associado à geração

dos turmalina granitóides de Perus, mas a idade U/Pb afastaria estes últimos do primeiro
evento. A questão não esta resolvida.

Asftúcles dos turmallna granílos

Os turmalina granitos de Perus são compostos por três fácies: a bandada, a maciça
e a pegmatóide. A facies bandada predomina amplamente nas bossas. A, fácies maciça é

homogênea e de ocorrência muito restrita, insinuando em alguns casos apenas um início
de bandamento; aparece dispersa pelas intrusões, ou próxima às grandes inclusões de

rochas metassedimentares encontradas nas intrusões. Alçies pegmatóide é dividida, pela
sua localização, em duas: a pegmatóide interna, encontrada como veios e bolsões nas

bossas de turmalina granitos, e a externa, constituindo um conjunto disseminado de
corpos pegnatíticos menores diretamente encaixados em rochas metamórficas,

As observações geológicas nestas pedreiras, como resumido nas observações

descritas a seguir, indica que os turmalina granitos cristalizaram em pequenas câmeras
magmáticas por resfriamento de magmas muito diferenciados, com formação inicial da

facies bandada e crescente concentração de alguns elementos (Li, F, B, U, etc.) nos

magmas hiperfluidos restantes, cuja posterior mobilização nas mesmas câmeras gera a
cristalização da fácies pegmatóide intema, em função de um processo essencialmente

contínuo.
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Dados mais detalhados sobre a petrografia e a estrutura destas fácies podem ser
encontrados no Capitulo 5.

Fácíes bandada. Esta fácies constitui cerca de 60 a 80 7o do volume de rocha
aflorante nas bossas, marcada pela alternância de bandas com níveis claros e escuros,
principalmente por variações mineralógicas. Cada uma das bandas, com espessuras da
ordem de 1 a 5-10 cm, mostra passagem gradacional, mas rápida, de níveis quartzo-
feldspáticos (tipicamente, 2/3 a 4/5 da banda total) até outros com presença de turmalina.
As cores são claras, moteadas de preto nos níveis com turmalina; são, em conjunto,
leucocráticas a hololeucocráticas (índice de cor de 1 até l0),

Textu¡almente, estas rochas são equigranulares médias a grosseiras, em parte com
indicação de mudanças sistemáticas no tamanho dos grãos. A mineralogia mostra
feldspato potrissico e plagioclásio esbranquiçados (separáveis entre si apenas quando são
observadas as geminações características), quartzo, turmalina e alguma granad4 quase
sempre presente. Os feldspatos são em geral subidiomórficos a tabulares, o quartzo
equidimensional a inegular, e turmalina e granada sempre idiomórficas.

Estas bandas repetem-se ritmicamente, constituindo conjuntos de várias unidades,
ou até vfuias dezenas de unidades, com percttrso constante por vezes por alguns dm, mas
tipicamente por alguns metros. Em geral, apresentam deformações que formam sistemas
de dobras bastante complexos, do tipo "dobras de interferência".

As bandas são frequentemente cortadas por veìos e "diques" pegmatóides,
posicionados ora de maneira concordante a subconcordante, ora cortando perpendicular
ou obliquamente o bandamento ígneo. Os contatos entre as bandas e este material
pegmatóide são bruscos, em geral (para maiores detalhes, ver fácies pegmatóide intema)..

Fácles homogênea. Esta fácies é de distribuição muito restrita, aparecendo apenas

em alguns pontos nas pedreiras visitadas (e.g., ponto 74, pedteira la, Anexos 2 e 3).
Caracteriza-se a rocha por mostrar estrutura maciça de granulometria media a hna, com
indice de cor variando de I a 3, constituída por feldspatos, quartzo, turmalina e alguma
granada.

Fócies pegmatólde ìnúe¡na. Esta fácies é a segunda em abundância. Apresenta-se
como bolsões, geralmente de volume considerável, com dimensões métricas a
decamétricas, ou como veios ou corpos irregulares-tabulares, discordantes a
subconcordantes, de percurso e espessuras variáveis ("sills" e "diques"). A sua
distribuição é inegular. Veios e "diques" estilo presentes, em proporções variéveis, em
todas as bossas, enquanto que os bolsões ocupam partes significativas de algumas
pedLreiras. Nas pedreiras la e lb, em particular, destacam-se estes bolsões pegmatóides
intemos, fo¡mando entre 20 e 40Vo do volume observado de rocha granític4 mapeados
como unid¿des independentes; em algumas paredes destas pedreiras, predominam
amplamente as fácies pegm.atóides (ver Anexo 2, Figura 4. 1; ver também Foto 4.4).

Composicionalmente, os veios e diques de menores dimensões são turmalina
pegmatitos leucograníticos de granulação gtrosseira a muito grosseira (dimensões até 3-4
cm), com feldspato potássico, quartzo e turmalina, por vezes com gfanad¿ e apatita como



minerâis acessórios. O plagioclásio parece subordinado ou ausente; o feldspato é tabular
subidiomórfico, e apenas turmalina e granada, quando presente, são idiomórficas. Os
v¿ios, com espessuras similares às das bandas, formam sistemas interconetados entre si,
com contatos bastante bruscos; aparecem em parte em disposição subconcordante ao
bandamento da fácies bandada (portanto, com percurso retilíneo ou dobrado, confbrme o
comportamento das bandas), mas são também discordantes, cortando as bandas em
ángulos variados. Os diques, discordantes e com contatos bruscos, são ora verticais, ora
aparecem mais ou menos inclinados, mas claramente cortam as bandas e são portanto
posteriores. Podem prolongar-se por v¿irios m e mostrar espessuras decimétricas a
métricas; a gnnulação é grosseira a muito grosseira. inequigranular, com bordas marcadas
por vezes por prismas de turmalina, perpendicularmente orientados ao contato com a
fácies bandada. Aparentemente, aumentam as proporções de veios e "diqrres" de
pegmatóides no topo das cúpulas.

Os bolsões maiores mostram feições mineralógicas similares, mas os grãos de
quartzo e principalmente os de feldspato pot¡íssico apresentam comumente dimensões
decimétricas (10-15 cm), bastante frequentemente com estrutura gráfica predominante. A
mineralogia é também mais variada, com abundância de minerais acessórios, em geral
distribuídos de maneira inegular (apatita, concentrações tardias de muscovita e micas de
Li); enhe as turmalinas, quase sempre prismáticas e por vezes com mais de l0 cm,
predominam as de cor preta (schorlita), mas são abundantes as róseas e, em parte, as

esverdeadas, por vezes formando crist¿is zonados. Turmalinas róseas e verdes são

inexistentes em outras fácies dos turmalina granitos. É também muito grande a va¡iedade
de minerais secundários, localizados em pequenos bolsões e em fraturas (argilominerais,
opala, minerais de U, etc.; e.g. Atencio, 1991, para mais detalhes ver Atencio, 1988 e

Atencio & Hypólito, 1994). A distribuição dos minerais é também bastante inegular,
visível principalmente pela concentração das turmalinas, formando manchas irregulares
ou faixas de contomos e percursos geralmente irregulares, dentro da massa feldspático-
quartzosa predominante.

Rícíes pegmøló¡de ulena. Nas vizinhanças dos turmalina granitos, e com
mineralogia similar, são encontrados inúmeros veios e diques de pegmatóides, cuja
colocação é controlada aparentemente pela presença das faixas de cisalhamento NE e NW
(Anexo 2). Estas características geológico-mineralógicas sugerem uma íntima relação
genética enfe estas fácies pegmatóides extemas e os tumalina ganitos. Os corpos
pegmatíticos, com dimensões entre 25 x 15 m até 150 x 50 m, estilo encaixados ora
paralelamente às foliações dos xistos regionais, ora de maneira discordante preenchendo
fraturas nos metassedimentos. As relações entre estes corpos e as rochas encaixantes
ficam expostas em algumas lawas manuais, realizadas para exploração local de caolim
(Fotos 4.7 e 4.8).

Estes peg¡natitos são homogêneos e não zonados, apresentando mineralogia
constituída por qu¿rtzo, feldspatos, turmalina, granada, muscovita e apatita; a textura é

inequigranular a equigranular, com turmalina como principal mineral idiomórfico, com
tamanhos de grãos variando entre 2 e 10 cm.
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Foto 4.5. Contato escalonado entre o tarmalina granito da pedreira Dellantônia (ù direita) e a rocha metamórfica
encaixdnte (à esquerda), constituídos em boa Wrte por níveis cálcio-silicáticos. Os contatos horizontais estão

controlados pelo acamamento reliquiar da rocha encøixante. Obserttør também os finos veios intrusivos (espessurøs de

mm a cm), tanto horizontais como verticais, do fitrmalina granito na rocha metamórfica.

Foto 4.6. Xenólito de xistos encqixantes, de dimensões métricøs, em turmalina granilos (pedreira Fiori, ver Anexo 2). A

foliação do xenólito mostrø disposiçõo similar à que predomirn na rocha encaixante, nos contatos.

Foto 4.7. Corpo tabular concordante de nrmalina granito, løvrado para obtenção de caolim. A foliação dos xistos e os

contøtos com este corpo são subparalelos (ponto 105, Anexo 3)-

Foto 4.8. Corpo irregular concordante de pegmatito, localizado em )cistos; observar os veios e diques pequenos

concordantes de pegmatitos, øparentemente desvincalados de corpos maiores. Lavra pøra obtenção dB caolim (ponto 52,

Anexo j).



4.3. ASPECTOS ESTRUTURAIS

As unidades mapeadas nesta região apresentam, sem exceção, os reflexos de uma
forte atividade tectónica pos-emplacemenr e pós-metamorfismo, marcada por presença de
falhas e, principalmente, de sistemas de zonas de cisalhamento NE, NW e E-W. Entre
estes, predomina o sistema NE (NE 30-50") sobre o N'W (NW40-60o); a terceira direção é
menos importante, O desenvolvimento de estruturâs, em resposta aos esforços, se faz de
maneira diferenciada de acordo com a litologia. Nos xistos, a deformação provoca uma
inflexão para NE-sw na direção geral de foliação, além do desenvolvimento de planos de
fratura e lineações minerais localizadas; nos granitos, ela condiciona a apãrição de
sistemas de j untas, junto com estreitas faixas de cisalhamento paralelas e algumas falhas.
As estruturas citadas, em xistos e granitos, estão representadas nos diagramas da Figura
4.2.

Os xistos de maneira geral apresentam boa foliação, orientada segundo a direção
regional ENE-sws, marcada pela disposição planar de minerais micáceos e de sillimanita
no plano de xistosidade, com mergulhos moderados (40') para NW (ver representação de
foliações dos xistos na Figura 4.2) Próximo às região de maior cisalhamento, os xistos
sofrem uma deflexão de uns l0-20o para NE-sw, com conelato aumento no valor do
mergulho, chegando-se localmente à verticalização e paralelismo com as zonas de
cisalhamento, principalmente no sistema NE-sw. Localmente, formam-se nos xistos
estruturas antiformais e sinformais com plano axial subvertical orientado segundo direção
W-E, provavelmente relacionadas com a deformação regional (Figura 4.2).

A localização predominante das oconências de turmalina granitos (bossas dos
granitóides, veios e diques pegmatóides) ocone dentro, e nas vizinhanças, da interseção
entre os dois sistemas NE e NW, como claramente visível nos mapas e discutido
previamente; em parte, também a direção dos diques é visivelmente controlada pelo
sistema NE (ver acima, item 4.2.4; Anexo 2, Figura 4. l).

Nos turmalina granitos as manifestações rúpteis e as faixas de cisalhamento
aparecem segundo duas direções, N30o- 40.E e N50o- 60oW (Figwa 4.2). Os sistemas de
juntas e algumas falhas se fazem mais intensos e melhor marcados nos bolsões dos
pegmatóides internos encontrados nas bossas, e menos na sequência bandada. As
interseções destas duas direções parecem formar regiões de distensão dentro das bossas, e
nelas se posicionariam de preferência os bolsões pegmatíticos.

Como acontece em escala regional, o sistema NE de deformação é bem mais
desenvolvido nesta escala local. A observação ao microscópio petrográfico, em amoshas
orientadas de turmalina granitos, mostra que na fácies bandada do turmalina granito a
deformação atinge principalmente os níveis mais enriquecidos em quartzo, com
desenvolvimento preferencial de faixas miloniticas ca¡acterizadas por intensa
recristalização do mineral em subgrãos envolvendo alguns relitos de feldspato; nos níveis
enriquecidos em feldspato a deformação é evídenciada pela tênue marcação da geminação
em plagioclásios (lei da albita), fraturamento dos grãos e recristalização do quartzo
intersticial. Ao que parece, nestes níveis os grãos de feldspatos conseguiram absorver bem
o .sfre,rs aplicado, impedindo a intensa recristalização encontrada nos nlveis ricos em
quartzo.



II.RMALIÀIA GRANITO ruRÀ4AIINA GRANÍÍO

PÊDREIRA RIUMA SJ

ruRN4A[IÀIA GRANIIO

GRANITO CANIAREIRA

PÊDÍIEIRA CONSÍRUCAP S.I

TIJTIMALINA GRAI.¡¡TO

PEDREIRA EMBU SJ

Figura 4.2. Diagramas de polo e roselo mostrondo os direçóes clos pr¡ncipois plqnos de froÌuromento medidos nos gronilos.
Pofo o x'sto tem-se Íombem o represenloçöo dos direçóes clos plonos de foluromento.

PEDREIRA PANOI{AMA SJ

PEDREIRA RIUMA SJ

ruRMALINA GRANITO

GRANITO CANIAREIRA

PEDREIRA FIORE SJ

PËDREIRA CONSÍRUCAP SJ

PEDREIRA ÊMBU SJ

G&qNlTO CANTAREIRA

PËDRÊIRA PANOfIAMA SJ



No granitóide Taipas, aparece um padrão de deformação muito próximo com o que
é observado nos turmalina granitos, com a manifestação proeminente das duas direções
principais N30o- 40oE e N50o- 60"W (Figura 4.2). No granitóide Cantareira, são
encontradas as duas direções predomina¡tes NE e NW, mas aqui também é verificada a
presença da direção E - W, principalmente na pedreira Panorama, nesta última, é notado
um maior desenvolvimento de planos de falha, orientados segundo a direção principal NE,
muitas vezes evidenciado por lineações em espelhos de falhas verticais marcadas por
estrias minerais (Figura 4,2.).

Não existem evidências para resolver a questão sobre a sequência entre a
deformação dúctil e a rúptil, mas é provável que a segunda seja posterior, em função de
um processo contínuo de exumação e resfriamento regional e a consequente passagem de
um regime dúctil para outro ruptil; é provável que a deformação tenha se alastrado até
épocas muito posteriores às da colocação dos granitóides.

4.3.1 Deformação sin-magmática nas fácies b¡ndadas dos turmalina granitos

A deformação no conjunto das fácies bandada se faz presente em todas as bossas
de turmalina gfanitos, com maior ou menor intensidade em função da proximidade em
relação aos bolsões dos pegmatóides intemos e de seu volume. Deve ser enfatizado
especialmente que as dobras não deformam plasticamente os minerais da fácies bandada,
tratando-se portanto de um fenômeno inteiramente sin-magmático, que acontece após a
formação das bandas em câmera magmáticas fechada, mas dntes da completa cristalização
das bandas (Foto 4.9; ver também Hasui, 1963).

Os bolsões pegmatóides de maior volume podem ou não atingir o topo das cúpulas,
dependendo muito da sua dimensão e forma. São frequentemente observados rompimento
e compressão lateral nos conjuntos de bandas, que exibem dobramentos aparentemente
caóticos na imediações das regiões com pegmatitos, evoluindo para um padrão de
dobramentos simétricos ao aumentar a distância dos bolsões.

Nas adjacências dos bolsões pegmatóides de menor volume são também
observados sinais de perturbação na sequência bandada, ma¡cados pela verticalização do
bandamento acompanhada de estiramento longitudinal e estrettamento transversal das
bandas individuais, que acompanham irregularmente os contomos destes bolsões (e.g.,
Foto 4.9d).

O aspecto geral das dobras da sequência bandada mostra um padrão de
interferência muito parecido com o tipo intermediário entre os padrões "caixa de ovos" e
"em laços" de,Ramsay (1987), constituldo por duas direções de dobramentos Dt e D2,
(Figua 4.3). E lembrado que estas direções de dobramento devem ser consideradas
"virtuais", já que a deformação afeta neste caso um magnla granltico que está
cristalizando, e não uma rocha sólida sob condicões de deformação plistica; assim, é
perfeitamente possível que os dois sistemas Dl e D2 sejam contemporâneos, ou estejam
intimamente relacionados entre si, e não sejam necessariamente sequênciados e com
idades muito diferentes. A identificação dos dois sistemas foi possível através da
observação de alguns gra.ndes blocos desprendidos do maciço por detonação, na pedreira
Fiore.



A série de Fotos 4.9. mostra os dois sistemas Dl e D2 com seus respectivos eixos
de dobramento orientados nas direções aproximadas E-W e N10"W; estas direçõr:s estão

deslocadas em tomo de 30o dos dois planos predominantes de juntas (Figura zl 2). As
medidas indicadas são aproximadas, porque inexistem nas pedreiras as seções estruturais
paralelas ao plano horizontal.

As dobras Dl (Foto 4.9a) de maneira geral não estão bem expostas, caracterizam-

se por serem do tipo inversa, com plano axial mergulhando de 52o a 55o, simétricas, e

com ápice da mesma espessua que os flancos (tipo isópaca), ver Hasui & Mioto (1992).

As dobras D2 (Fotos 4.9b e 4.9c) apresentam plano axial predominanlemente

vertical, por vezes mergulhando com ângulo moderado, são simétricas, conL ápice
mostrando leve espessamento (tipo de achatamento) e exibem ainda dobras parasíticas nos

flancos. O comprimento de onda ì"12 é da ordem de 2,7 m, e a amplitude é variá vel, em
torno de 1,2 m.

Figura 4.3. Esquema proposto por Ramsay & Huber (1987), mostrando os diversos
padrões de interferência para duas direções de dobramento perpendiculares. Os tipos mais

comuns são "caixa de ovos" (1), "em laço" (2) e os intermediarios (3, 5 e 6). Estes últimos
são gerados por variações no valor do mergulho do eixo de redobramento,
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Foto 4.9. Ilustrações do padrão de dobramentos nos turmalina grdnitos. ø) padrão DI, com eixo de dobramento leste-
oeste (pedreirø Botuquøra); b) pødrão redobrado em D2, eixo com orienÍação norte-noroeste (pedreira Botuquarø); c)
padrão D2 (pedreira Fiori); d) padrdo irregular a caótico, com participøção de veios pegmatóides, em parte
acumulados þrmando lentes de tamanhos maiores; (pedreira Dellanlônia).



CAPÍTULO 5

PETROGRAFIA

Neste capítulo são apresentadas as principais caracterlsticas petrográficas dos
litotipol; encontrados na ¿irea de mapeamento, com ênfase principal nos granitóides.
Inicia-se a descrição petrográfica com uma breve referência às rochas metamórficas
(xistos. xenólitos, anfibolitos). A seguir, são descritos os viirios tipos de granitos. Tabelas
com d¿Ldos modais e diagramas Q-A-P-M acompanham as descrições.

5. I. ROCHAS ENCAD(ANTES

Algumas observações realizadas em amostras de xistos, xenólitos e anfibolitos, do
conjunto de rochas encaixantes, são fomecidas â seguir (para descrições mais detalhadas
da petrografia de rochas metamórficas desta região, ver em particular Cordani et al., 1963;
para descrições de rochas afins, em áreas vizinhas, ver Carneiro, 1983; Dantas, 1990;
Juliani, 1993). A seguir são descritos os vários tipos de granitos.

X¡bt¿s. Foram selecionadas algumas amostras de xistos (pontos 119, amostras Pe
13.5; ver localização no Anexo 3). Macroscopicamente, apresentam estruhlas fortemente
foliadas, com manchas esbranquiçadas e pequenos porfiroblastos de biotita e granada,
com cores predominantes cinza esverdeada quando mais frescas, e avermelhadas-
amareladas quando alteradas (Foto 5.1). A maioria destes xistos representam rochas
pelíticas e, em parte, psamíticas recristalizadas. Ao microscópio, a associação
predominante observada é quartzo-biotita-sillimanita-granada, oconendo ainda
plagioclásio, turmalina, minerais opacos, apatita e escassa muscovita. As lâminas
apresentam texturas lepido- a granobkística, em alguns casos com porfiroblastos de
granada e biotita, em parte com inclusões múltiplas. Biotita e a pouca muscovita são
laminares e responsáveis pela orientação textural, enquanto que sillimanita (geralmente, a
variedade fibrolita) ap¿rece como agregados concentrados de fibras com disposiçllo
subparalela a radiada.

Os porfiroblastos são de biotita larninar a inegular e de granada equidimensional,
ambos com inclusões de quartzo e magnetita. O primeiro mineral mostra pleocroismo
variando de casta¡ho escuro a castanho avemelhado; também ocorre como grãos de menor
t¿manho. Os outros mineras da rocha, em particular o quaftzo, constituem agfegados
granoblásticos de granulação fina. Os minerais opacos aparecem disseminados, inclusos
na maioria dos outros minerais; a turmalina aparece como pequenos prismas pleocróicos
inclusos nos minerais felsicos.

Xenólitos de rochas calclo-sillcóticas. Xenólitos de diversos tamanhos, enhe os
quais alguns com dimensões mapeáveis, são observados em todas as pedreiras de



turmalina granitos. Os de maior destaque aparecem na Ped¡eira la (Anexos 2 e 3). São de
xistos e rochas cálcio-silicáticas, com dimensões máximas métricas ou até decamétricas
(e.g., tabiques que se estendem por parte considerável da parede de exploração da
pedreira). Macroscopicamente, as rochas cálcio-silicáticas mostram marcado bandado
composicional reliquiar, altemando-se as ba¡das cinza claro ou bege ou esbranquiçado
com outras mais esverde¿das e escuras (Foto 5.2); a mineralogia geralmente não é
reconhecida a olho nú, Ao microscópio, observa-se marcada variação nestas rochas,
ocorrendo nelas associações, em proporções variadas, de piroxênios (diopsídio),
anfibólios incolores, biotitas pouco pleocróicas (provavelmente flogopitas), quartzo,
carbonato, opacos e titanita; aparecem também microclínio, plagioclásio e minerais
acessórios. As textu¡as são desde granoblásticas até nematoblásticas. O bandamento
composicional reliquiar é identificado em lâmina pelas concentrações diferentes destes
minerais, as bandas e lentes mais escuras tipicamente com maiores teores de piroxênio e
flogopita, as mais claras enriquecidas em calcita e/ou quartzo e/ou tremolita. Comumente,
o anfibólio aparece alongado a prismático-fibroso, o piroxênio como grãos prismáticos a
equidirnensionais e subdiomórficos, e as flogopitas como pequenas lâminas inclusas em
anfibólios ou piroxênios, mostrando pleocroismo de amarelo a m¿urom claro. Microclínio
e plagioclásio, quando presentes, formam com quartzo agregados granoblásticos de menor
tamanho que os outros silicatos mencionados. A calcita (e/ou dolomita) também é
encontrada como mosaicos granoblásticos, com contornos inegulares e dimensões
variadas. Os grãos de opacos estão distribuídos nos outros minerais, como inclusões.

Anfibolitos. O aspecto macroscópico da rocha é o de um tlpico anfibolito foliado,
de cor preto-esverdeada, com predomínio visível de anfibólio escuro sobre os minerais
félsicos, não identificáveis a olho nú. A granulação é varíável, fina a grossa, com os
cristais de anfibolio se destacando dos grãos restantes.

A mineralogia, ao microscópio, é constituída por hornblenda e plagioclásio,
ocorrendo secundariamente qua¡tzo, biotita, titanita, opacos, microclínio, turmalina,
epidoto e apatitå. A hornblenda, prismática e subédrica é a fase de maiores dimensões,
mostra zonalidade fraca e pleocroismo variando de verde amarelo a verde escuro. O
plagioclásio é equidimensional e de granulação fina; apresenta-se comumente geminado
(lei de albita, em parte também periclínio). O quartzo aparece como grãos
equidimensionais e irregulares, também de granulação fina; neles inclusos, são observados
minúsculos prismas de turmalina. As pequenas placas subédric as de biotita mostram
pleocroismo variando de castanho avermalhado a verde amarelado, enquÍìnto que a
titanita aprrece como agregados de grãos xenomórficos, com inclusões de magnetitd e
ilmenitd

5.2. OS TURMALINA GRANITOS DE PERUS

As feições petrográficas de maio¡ complexidade são encontradas nos turmalina
granitos, principalmente nas fácies bandadas. Nestas, deve ser cuidadosamente observada,
em afloramento e na amostrq de mão, a disposição dos níveis intemos, para definir por
um lado a unidade que se repete ciclicamente ('banda" ou "camada", o equivalente do
termo inglês layer) e, por outro lado, para identifica¡ as possíveis variações tanto na
estrutura intema destas bandas como nos padrões de sua repetição. São abordadas ainda às



outras fácies do turmalina ganitos, a homogênea e as pegmatóides, e as suas relações com
a fácies bandada.

As descrições seguintes priorizam os aspectos mesoscópicos, com ilustrações
apropriadas por meio de fotografias, sem os quais seria impossível uma avaliação correta
das informações obtidas ao microscópio. As principais feições geológico-petrográficas já
foram descritas no item 4.2.4.

5.2.1. Fácies bandada

Aspectos mesoscópìcos

Bandamento. O bandamento nesta fácies bandada aparece claramente definido,
visível principalmente pela concentração da turmalina em determinados níveis. As
espessuras das bandas (ou camadas) são variáveis, mas tipicamente oscilam entre poucos

mm a alguns cm (3-7 cm). Nos melhores exemplos, encontrados em praticamente todas as

pedreiras (ver Anexo 2), o bandamento é extremamente regular, com pouca ou nenhuma
variação na espessr[a em percursos de vários decimetros ou até metros. Esøs feições

estäo registradas nas Fotos 5.3 e 5.4.

Dois critérios gerais podem ser utilizados para definir a banda ou unidade de

repetição: a) passagens gradacionais entre as proporções de minerais (gradações tnodais)
e nos tamanhos de grãos (gradações texturais) devem ocorrer no interior de uma banda;
b) as bandas devem mostrar limites bruscos, definidos seja pela variação brusca no
conteúdo de um mineral (limite modal), seja pela passagem brusca em termos de tamanho

de gão (limite lexturdl).

Em muitos casos, a utilização destes critérios identifica rapidamente as bandas.

Assim, as Fotos 5.3 e 5.4 mostram o padrão de bandas mais repetido nestes turmalina
granitos, visível principalmente pelo incremento gradativo mas rápido ¡s 1se¡ rlas

turmalinas. Na base, ocorre o nível basal, com quartzo, ambos feldspatos e pouca

turmalina, geralmente com tamanhos de grãos menores (poucos mm). O nível
inter¡nediário da banda aparece com alguma turmalina, mas é constituido principalmente
pelos minerais félsicos, com dimensões algo maiores. O nível superior, finalmente,
define-se claramente pelo aumento no teor das turmalinas, com incremento também no

tamanho dos grãos (Figua 5. 1). Este nível superior aparece também marcado, com
bastante frequência, como uma superficie de debilidade que facilita a quebra da rocha

naquele local (ver, por ex., a superfïcie de quebra no nível com turmalina, encontrado no
centro da Foto 5.4).

Tlpos de bandamento. O padrão descrito é chamado de bandamento normal
granocrescente (ver representação esquemática na Figura 5.1). Variações deste padrão

aparecem quando a turmalina se concentra quase exclusivamente no nivel superior (com
pouca turmalina no nível intermediri'rio) ou em bandas mais pobres em turmalina, nas

quais falta o nível superior enriquecido nesta fase (bandamento normäl incompleto); no
primeiro caso, o nlvel superior aparenta ser uma *banda" independente da quartzo-

feldspática, simulando-se assim uma altemância de bandas claras e escuras (Foto 5.5).
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Foto 5.1. Afloramento de biofin-sillimanita xisto, com foliação vertical; as manchøs esbranquiçadas representam áreas
com concentração de fibrolita e quortzo (ponto 119, Anexo 3).

Foto 5.2. Rocha cálcio-silicática com bandamento reliquiar regular; as bøndøs mais claras, em geral, estêio

enriqueicdas em anfibólio e/ou carbonatos, enqunnto que cts mais esverdeadas mostram concentrações maiores de
piroxênios,flogopita, etc. (ponto 149, Anexo 3).

Foto 5.3. Fácies bandada, visão de detalhe (compørar comþtografia anterior). (Pedreira Fiore). Ver legendn dn Foto
5.3.

Foto 5.4. Fácies bandadø na frente de lovra, pedreira Fiore. Cada bandø ë limiøda, no topo, por um nível superior
enriquecido em turmalinø, por vezes representando um plano de debilidade Eæ controla ø ruptura da rocha (visível no
centro dafotografia). A direção da setn assinala o topo (válido também para as outrasfotografias com seta).



Em outras ocasiões, é observada a mesma sequência de níveis, mas com modificações
textwais, seja por manter-se o mesmo tamanho de grão em todos eles, seja por apresentar
granodecrescência (bandamentos normal equigranular e normal granodecrescente ¡.
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Figura 5.1. Esquema mostrando o bandamento constituldo pelos nÍveis inferior,
intermediário e superior, e a superposição desta unidade gerando a sequência "bandada"
ou "acamadada". Note que o degrade na figura marca o enriquecimento em turmalina.

Por vezes, os limites enhe as bandas mostram aparência gradacional, em parte por
estar a turmalina dispersa, mais concentrada no nivel superior da banda inferior, mas
ainda aparecendo em proporções significativas no nível inferior da banda imediatamente
superior (e.g., Foto 5.6). Esta feição deve ser o resultado da interação entre as duas
bandas, du¡ante a etapa magnática de cristalização (por ex., por diñrsão e comunicação
entre as duas bandas, em parte ainda líquidas naquele momento). Uma explicação
alternativa seria que esta geometria identificaria um novo tipo de bandamento, em parte
inverso por estar a turmalina concentrada em níveis outros que não o superior, ou do tipo
"composto", mostra¡do um nível "intermediá¡io" com teores maiores de turmalina, além
do nível superior enríquecido no mesmo mineral. Das du¿s explicações, prefere-se a
primeira, mais simples porque identificaria apenas um único agente como o responsável
pela geração do bandamento (ver Capítulo 6).
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Os vários tipos possíveis de bandamento aparecem retratados nâ Figura 5.2

Figura 5.2. Algumas variações do modelo de bandamento reconhecidas no campo. Tem-
se conjunto inequigranular ascendente normal (A), conjunto inequigranular descendente
normal (B), conjunto inequigranular descendente invertido (c), conjunto inequigrnular
ascendente incompleto @) e conjunto equigranular normal @).

vøríações modaìs nos nlveis. A fácies bandada mostr¿ variações que não se
restringem apenas aos teores de turmalina, mas podem também ser identifióadas pelas
variações em abundância dos minerais f/s!cos, principalmente em seções tingidas para
separar o feldspato potássico do plagioclásio, com coloração diferencial por meió da
técnica do cobaltinitrito de sódio (ver Metodologia, capltulo 1). para este trabalho, foram
preparadas fatias de rochas cortadas perpendicularmente ao bandamento (e.g., amostras pe
3-20 e Pe 3-23); par¿ observação ao microscópio, foram obtidas várias lâminas ao longo
destes mesmos perfis, descritas na seção seguinte.

As Fotos 5.7 e 5.8 mostram algumas das fatias tingidas, ressaltando-se nelas as
variações modais. o quartzo, equidimensional e cinzento, concentra-se no nível basal, e
teores maiores de feldspatos esbranquiçados aparecem no intermediário; por este motivo,
os níveis basais apresentam-se com tonalidades cinzentas, os intermediários com cores
esbranquiçadas (os dois feldspatos mostram a mesma cor) e os superiores escuros pela
presença de turmalina. As fatias tingidas revelam também as variações nos teores relativos
de feldspato potrissico e plagioclásio. A Foto 5.7 mostra uma banda com um nível inferior,
de pouca espessrla, enriquecido em quartzo, enquanto que na Foto 5.g as variações
modais são menos visíveis, com um nível basal que se diferencia do intermediário
principalmente pelo tamanho dos grãos.
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Foto 5.5. Fácies bandøda com turmalirw concentrada quase totalmente no nível superior. (Pedreira Fiore). Ver legendø
da Foto 5.3.

Foto 5.6. Fácies bandøda com limites em parte gradacionais. O limite superior da banda, definido pelo nível superior
com turmalinø, é brusco e identificado pelø ponta da seta; o limite superior do nível inferior, pelo contrário, ctparece
gradacional e mal definido (parte inferior døfotografia). (Pedreira Fiore). Ver legenda da Foto 5.3.

Foto 5.7. Fatia colorida, identificando uma bandø com o nível basal enriquecido em quartzo, o nível intermediário

feldspático, e o nível superior com møis turmalina e escasso feldspdto potássico (ver tømbém foto 5.7), ømostra Pe 2-7,
pedreira Botuquara. Ver legendø dø Foto 5.3.

Foto 5.8. Fatia coloridø, mostrando uma banda e os níveis basal, intermediário e superior, com aparente
granocrescência (compørar com Foto 5.8). Amosna Pe 3-20, pedreira Fiore. Ver legenãa dø Foto 5.3.



Ao mesmo tempo, o tingimento destaca as variações nos teores dos feldspastos, invisiveis
de outra maneira (além da cor idéntica nas duas fases, a geminação no plagioclásio é de
observação macroscópica mais dificil), verihcando-se claramente nas duas fotografias que
o nível superior com turmalina aparece com predominio do plagioclásio e invariavelmente
com pouco feldspato potássico.

As variações encontradas na amostra Pe 3-20, baseadas em contagem modal em
lâminas, aparecem representadas na Figura 5.3, e são consideradas representativas das
variações modais na fácies bandada (para maiores detalhes, ver seção seguinte sobre
microscopia).
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Figura 5.3. Perhl mineralógico transversal à banda (amostra Pe 3-20, ponto 136, Anexo
3) mostrando as principais variações dos minerais; contagem modal em lâminas (ver
texto).

Llmìles ent¡e á¿zd¿s. Nos casos mais claros, os limites entre bandas estão
identificados pelo teto do nível superior e são claramente visiveis, retilíneos e contlnuos
(e.g., Fotos 5.3 a 5.5). Frequentemente, entretanto, estes limites são ora inegulares, ora
difusos. A Foto 5.6 mostra uma banda de aspecto "composto", com limite superior claro,
mas cujo contato com a banda infrajacente é difuso e inegular (provavelmente, como
indicado acima, porque houve vigorosa interação entre ambas bandas durante a etapa de
cristalização, apagando-se então em parte os limites entre elas). Limites tanto inegulares
como diflrsos entre bandas são também observados na Foto 5.9.

A fdctes pegmuóíde ínte¡na: relações com o bandamento. A observação de
campo indica que diques e veios de turmalina pegmatitos extemos (ver item 4.2.4)
apafecem qlrâse sempre como corpos aparentemente independentes, sem relações de
contato diretas com turmalina granitos (e.g., Foto 4.8). Os pegmatitos encontrados no
interior das bossas de turmalina granitos, entretanto, estilo intimamente relacionados com
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Foto 5.9. Fácies bandnda nøfrente de løvra. Obsemar limites difusos a iteguløres-sinuosos entre as bandøs, por vezes

com grødações (pedreira Fiore). Ver legenda da Foto 5.3.

Foø 5.10. Fácies bandødø e veios concordønÍes de pegmatóides (fácies pegmatóide internø) na frente de lavra.
Obsemar os contetos retilíneos entre as bandas e os veios, as diferenças na grønulometria, e d disposição diferente das
tu¡malinas. (Pedreira Fiore). Topo: parte superior daþtografia.

Foto 5.11. Facies bandada e veios concordantes de pegmatóides. Observør os contatos sinuasos na parte inferior do
veio, e irregular-difiæo na sua parte supërior, conjuntamenle com as concentrações da turmalinø nas bordøs. (Pedreira

Fiore). Ver legendø da Foto 5.j.

Foto 5.12. Fácies bandada e veios concordqntes a subconcordantes de pegmatóides, na frente de lavra (pedreira
Botuquarø). Topo : parte superior da fotograrta.



a fácies bandada. Esta fácies pegrnatóide intema aparece morfologicamente sob três
formas: veios concordantes a subconcordantes, veios discordantes, e corpos irregulares a
tabulares ("diques") maiores. Os veios (concordantes ou não) mostram espessuras
milimétricas ou centimétricas, os corpos maiores (bolsões e "diques") espessuras maiores,
por vezes até métricas ou decamétricas (ver item 4.2.4).

As relações aparecem identificadas nos Fotos 5.10 a 5.12, mostrando os veios
concordantes que acompanham o bandamento da fácies bandada, com contatos ora
retilíneos (Foto 5.10), ora ondulados a irregulares (Fotos 5.1 I e 5.12). Estes veios mostram
quartzo, feldspatos e turmalina milimétricos a centimétricos; a última aparece com
distribuição irregular, concentrada na base do veio onde forma uma conspicua borda (e.g.,
Fotos 5.10, 5.11), e também na parte superior, como cristais com crescimento normal aos
limites das bandas (e.g., Foto 5.11). A regularidade das relações entre os níveis da banda e
o percurso do veio pegrnatitico concordante sugere que existe intima relação genética
entre ambas, tal vez porque os veios representam resíduo magmático hiperfluido
concentrado em níveis preferenciais da banda.

Por outro lado, a Foto 5.13 estabelece claramente a relação entre os veios
corcordantes e os discordantes, gstes enraizados nos primeiros; ambos apresentam sempre
a mesma mineralogia e espessuras simila¡es, e alguns dos veios discordantes também
mostram concentrações irregulares de turmalina (e.g., preferencialmente em ambas as
bordas, Foto 5.13). Estes líquidos pegmatíticos são magmas hiperfluidos, com "liquidus"
de baixa temperatua e que devem se mobilizar com maior facilidade que os magmas
graniticos que formam a fácies bandada. Deste modo, os pegnatóides discordantes
representariam apenas líquidos antes contidos nas bandas, agora mobilizados e injetados
ao longo de planos preferenciais. Por um mecanismo de "filter pressing", ou similar, a
mobilização dos veios e o crescimento do seu volume por adições e concenhação em
regiões estruturalmente favoráveis (e.g., zonas de cisalhamento) geraria os bolsões e
"diques" maiores, tão abundantes em algumas pedreiras (e.g., nas pedreiras la e lb). A
Foto 5.14 mostra este esùígio final: porções de fácies bandada, em parte contendo veios
concordantes de pegrnatóides e alguns dos discordantes, e uma zona tabular vertical de
espessura métrica com estrutura caótica, aparentemente formada por adições sucessivas de
material pegmatítico.

Asp ectos mìc roscópìco s

As observações ao microscópio, discutidas a seguir, refletem as feições já
observadas nos afloramentos e na amostra de mão. A fácies bandada, no seu conjunto,
mostra como textura predominante a hipidiomórfica equigranular a levemente
inequigranular, com os dois feldspatos, quartzo e turmalina como fases principais; a
granada é o mineral acessório mais frequentemente encontrado.

A contagem modal nos vários níveis das bandas foram realizadas em lâminas
selecionadas e retiradas de amostras previamente tingidas (Pe 3-20 e Pe 3-23). Nestas
amostras as bandas estão bem desenvolvidas (espessuras de até 7 cm), observando-se com
clareza os distintos níveis. As seções foram posicionadas paralelamente ao bandamento,
representando as variações encontradas nos vários níveis: uma seção foi realizada a 0,5 cm
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Foto 5.13. Fácies bandada e veios pegmatóides concordantes em relação direta com veios dís-
cordantes, na frente de lavra (pedreira Fíore). Observar as "reizes"dos veios discordantes,
emanadas dos veios concordantes, e a disposição das turmalinøs nos veios. Ver legenda da
Figura 9.3.

Foto 5.14. Fácies bandada e veíos pegmatóides concordantes e discordantes, em contato com um
"dique"de espessura métrica. Afacies bandada aparece com as bandas em posição vertacal por
deþrmação, e o dique mostra estrutura interna caótica, sugerindo preenchimento e coleta de
material pegmatítico por acreção contínua. (pedreira Dellantônia). Topo: parte superior da
þtografia.
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da base da banda (nível basal), duas seções a aproximadamente l/3 e 2/3 da espessura
total da banda (representaado seções do nível intermediario) e a última seção cortando o
topo da banda, mostrando o nível enriquecido em turmalina. Os resultados da contagem,
ao microscópio, são apresentados na Tabela 5.1 e lançadas na Figura 5.4. Os resultados
mostram que as bandas são, composicionalmente, granodioritos, com pequenas variações
modais nos diferentes níveis: mais ricos em quartzo nos níveis basais, co;n mais
plagioclásío (mais "tonalíticos") nos níveis superiores.

Contrariamente ao esperado, a fácies bandada no seu conj unto representa um
sistema composicional aparentemente diferente do da fìicies homogênea, que seria
claramente mais rica em feldspato potássico (ver Figura 5.4).

A contagem modal realizada em lâminas da amostra Pe 3-20 aparece representada
em perfil na Figura 5.3. A base e o topo são enriquecidos em quârtzo, mais o primciro que
o segundo, e o feldspato potássico é mais abundante no nível intermedi¿i{io. A turmalin4
obviamente, aparece principalmente no topo, com rápida diminuição nos níveis
intermediários (e virtual ausência na base). Em ñrnção destas variações modais, os dados
modais dos três níveis basal, intermediário e superior de uma mesma banda desenham um
pronuncíado "loop" na representação modal Q-FK-P (Figura 5.a).

De maneira geral, os grãos de feldspato potássico mostram-se como cristais
tabulares a inegulares, com extinção inegular, nem sempre apresentando geminação em
grade; a de Carlsbad é rara. Mostra ainda pertitas filamentosas. Como inclusões tem-se
prismas de turmalina e pequenos cristais anédricos de plagioclásio. Os grãos ocorrem com
maior frequência no intervalo granulométrico entre 0,5 e 1,0 mm nos níveis de base e
intermediário, chegando no nível mais superior a desenvolver grãos de até 3,5 mm
(modelo de banda com gfanocrescência). Este mineral mostra-se sempre intersticial, com
bordas bastantes sinuosas, desenvolvendo grãos mais equidimensionais no centro das
bandas.

O plagioclásio, ripiforme, euédrico a subédrico, apresenta tênue zoneamento, leve
alteraçäo, linhas de crescimento e marcada geminação polissintética albita e periclínio.
Como inclusões apresent¿ prismas de turmalina e raro quartzo irregular. No nivel inferior
predominam grãos subédricos e finos, enquanto que no intermediário os grãos são
subédricos a euéd¡icos, finos a médios (intervalo entre 0,5 e 1,5 mm). No topo aparecem
os g¡ãos maiores, subédricos a xenomórficos (1,0 a 3,0 mm). De maneira geral, são os
gtãos menores em cada nlvel os que apresentam as lamelas da geminação melhor
marcadas.

O quartzo, irregular a equidimensional, mostra-se sempre tensionado, com
extinção ondulante moderada a forte, por vezes individualizando subgrãos. No nível de
base os grãos são equidimensionais, subédricos, com granulação mais frequente no
intervalo entre 0,5 e 1,5 mm. Nos níveis intermediários, onde este mineral apresenta-se
em menor quantidade, os grãos são mais inegulares e com tendência mais intersticial, de
contomos sinuosos; a extinção é ondulante, porem não chega a desenvolver subgrãos. No
nível superior, o quartzo predomínante é irregular, de maior tamanho, contornos sinuosos,
por vezes equigranular subédrico, com a extinção ondulante e presença de subgrãos.



Tabela 5.1. Dados modais para os turmalina granitos de Perus, fácies bandada e homogênea (PE).
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Figura 5.4. Diagrama modal Q-A-P-M para os turmalina granitos. A fácies homogênea é

representada pelos circulos (em azul), e a bandada pelos quadrados (em vermelho) e

losangos (em verde). As letras ao lado das representações marcam os dados modais

obtidos em distintos níveis da mesma banda: inferior (A e E), intermediário (B e C) e
superior (D).



A turmalina aparece geralmente como prismas idiomórficos, em parte de pequenos

tamanhos e inclusa em outros minerais; mais raramente, é observada como grãos

intersticiais. É fortemente pleocróica (x: verde oliva escura; z: amarelo esverdeado claro),
frequentemente mostrando zonalidade oscilante (núcleo mais escuro). Predomina a
variedade schorlita. A zonalidade é mais marcada nas seções que cortam o seu eixo c, com
uma sucessão de faixas pleocróicas em tons amarelo-verde acastanhado e incolor-azul
claro, repetidas duas ou três vezes. As suas características são as mesmas, tanto no nível
intermediário como no topo, notando-se entretånto marcado aumento nas suas dimensões,
(0,5 a 1,0 mm nos níveis inferiores e intermediários, até 0,6 a2,5 mm no topo; modelo de
banda com granocrescência).

Localmente são observadas faixas de maior deformdção na rocha, visíveis
principalmente pela intensa recristalização do quartzo, que ocorre entäo como mosaicos
envolvendo relitos de cristais fraturados de turmalina e feldspato potiíssico, além de grãos

de plagioclásio exibindo as suas lamelas de geminação dobradas.

As feições textu¡ais e composicionais que ocorrem numa banda aparecem
ilustradas na seção trasnversal da Foto 15 (a, b), com o nível com turmalina marcando o
topo da banda (e a base da banda suprajacente), com gradação para o nível intermediário,
observado na parte inferior da ilustração. Nas Fotos 16 a 19 são representadas seções
paralelas ao bandamento, ilustrando o nível basal (Foto 16), o nível intermediário (Foto
17) e o nível superior (Fotos 18 e 19). Neste conjunto de fotografia observa-se cla¡amente
que as turmalinas da fácies bandada não estilo orientadas; pelo contrário, as turmalinas
que aparecem em veios e "diques" da fácies pegmatóide interna (e até da extema) se

posicionam, com frequência, perpendicularmente ao comprimento dessas estruturas.

5.2.2. Fácies homogênea

A rocha mostra estrutura maciça equigranular e granulação de fina a média, cor
geral esbranquiçada, com manchas escuras identificadoras da turmalina (Fotos 5.20 e

5.21). As relações de campo sugerem que a fácies homogênea, sempre de ocorrência
restrita e de distribuição muito inegular, é o resultado de processos de homogeneização de

regiões com fácies bandada predominante, por meio de um processo que apaga os limites
entre bandas (?). Assim, na Foto 5.20 é observada a fácies homogênea, substitulda na parte
inferior por uma sequência bandada; um veio concordante de pegnatito separa as duas
porções. Na porção mais homogênea, nesta fotografia, o bandado não é preservado, mas

ainda é observada uma distribuição algo heterogênea dos grãos de turmalina, em parte

enfatizada pela presença de manchas claras (com ausência de turmalina).

A textura observada em lâmina é hipidiomórfica equigranular a levemente
inequigranular, de granulação fina a media (dimensões de 0,5 a 2-3 mm) com feldspato
potássico predominante, plagioclásio, quartzo e turmalina; como acessórios, ocorrem
graÍada e micas claras. A composição modal é sieno- a monzogranítica (Tabela 5.1,
Figura 5.4), diferente portanto da composição das fácies bandadas.

O feldspato potássico mostra frequentemente bordas inegulares, geminação

cruzada e pertitas filiformes, estas geralmente em proporção muito pequena; mas

raramente ocorre substituição por plagioclásio (albita tipo "chess-board"). Como inclusões
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5.15 b

Foto 5.15. Seções transversais øo bandamento, mostrønda a distribuição dos minerais, nícois descruzødos a) e nicois
quzado b). Nota-se o incremento gradntivo dø Wmalina, do nível intermediário parø o superior, e a interrupção brusca

marcando o início do nível basal da bandø suprajacente. Amostra Pe 3-6, pedreira Fiore.
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Foto 5.16. Fticies bandada, nível inferior (nícois cruzados). Amostrø Pe 3-20, pedreira Fiore. (Seção paralelø ao
bandamento)

Foto 5.17. Fácies bandøda, nível intermediário, com maior abundôncia de feldspøto potassico (nícoß cruzados).
Amostra Pe 3-20, pedreira Fiore. (Seção pørølela ao bandømento)

Foto 5.18. Fácies bandada, nível superior com turmalina e proporção maior de pløgioclasio. Amostra Pe 3-20, pedreira
Fiore. (Seção paralela ao bandamento)

Foto 5.19. Fácies bandada, nível superior com lurmalinø e maiores proporções de plagioclásio. Amostra Pe 3-20,
pedreirø Fiore. (Seção paralelø ao bondamento)



tem-se prismas de turmalina, quarøo irregular e em gotas, e por vez também plagioclásio
zonado.

O plagioclásio, com geminação predominante de lamelas finas (lei da albita),
mostra-se levemente zonado, com bordas mais albíticas, por vezes largas, e núcleos em
geral homogêneos. As inclusões, mais raras que no outro feldspato, são de turmalina
idiomórhca e quartzo equidimensional.

O quartzo é inegular a equidimensional, de contomos sinuosos, que ocorre
frequentemente como conjunto de v¿iLrios gfãos (em parte por recristalização).

A tunnalina é idiomórfica, prismática (x: verde oliva escura; z: ;.rmarelo

esverdeado claro), frequentemente com zonalidade oscilante (núcleo mais escuro ). A
variedade predominante é a schorlita.

A granada é equidimensional idiomórfica a subdiomórflica. As de maiores
dimensões (2,5 mm) mosÍam contomos não contínuos e inclusões (geralmente de
quartzo).

Raramente, são observadas algumas lâminas de micas claras tardias, de
crescimento intersticial e hábito radiado.

Como sinais de alteração deutérica incipiente ocorrem pequenas lâminas de
sericita e algum carbonato em grãos de plagioclásio; os feldspatos potássicos estito
frescos.

A deþrmação se fae presente nos plagioclásio através da geminação muito fina,
em alguns casos com lamelas dobradas e com interrupções; alguns grãos estão claramente
quebrados. No quartzo tem-se quase sempre extinção ondulante e em mosaico.

5.2.3. Fácies pegmatóide interna

Esta fácies mostra grãos de dimensões centiméfticas a decamétricas, tendo-s(:
registrado no passado oconências de grãos de quartzo, feldspato e principalmente de
turmalina (rósea a preta) de l0 a 20-30 cm de tamanho, que se concentavam,
aparentemente, nas partes internas dos corpos, hoje desaparecidas. É difîcit estimar a sua
composição, que parece ser, em média, a de sienogranitos ou até de álcali-feldspato
granitos, pelo predomínio completo do feldspato potrissico; o plagioclásio parece ser
muito mais raro nesta façies, principalmente nas porções com tamanhos mais avantajados.
As Fotos 5.22 e 5.23 mostram alguns aspectos mineralógicos e textwais, tais como o
intercrescímento gráfico em grãos maiores de feldspato potássico (encontrados com
frequência na pedreira Botuquara), e o hábito prismático e o predomínio da turmalina
preta sobre as outras variedades (rósea e bege-esverdeada, a última mais rara), fæe esta de
distribuição oftr bastante ruriforme (Foto 5.22), ora concentrada em bandas ou áreas de
crescimento preferencial (e.g., faixas, bordas externas de veios e "diques" de pegrnatitos,
etc.)





Foto 5.20. Fácies homogênea nafrente de lqvra (pedreira Botuquørø). Esta exposição sugere que afácies homogêneø é

gerada por homogeneização dafacies bandødø (parte inferior døfotogrøfia; ver texto). Ver legenda dø Figura 5.3.

Foto 5.21. Fácies homogênea emfatiø de rocha (amostra Pe I-9, pedreira Delløntônia).

Foto 5.22. Feldspøto de dimensões centimétricas com intercrescimenlo gráfico nafácies pegmatóide interna (frente de

lavra, pedreira De llantônia).

Foto 5.23. Fácies pegmøtóide inlernartafrente de lavra (ver texto). Pedreira Fiore.



5.3. OS GRANITOIDES DOS CORPOS MAIORES

5.3.1. Granitéid€ Cantareirâ

A rocha encontrada nesta porção do batólito, amostrada principalmente nas duas
pedreiras Embu e Panorama, é uma fácies com poucos fenocristais de feldspatos, que deve
corresponder à chamada fácies Pintuba (e.g., Dantas, 1990). Mostra textura porfirítica
com reduzido número de megacristais de feldspato potássico, cujo tamanho chega até 35
mm. A mat¡iz é fina a grossa, inequigranular e hipidiomórfica, constituída por cristais de
plagioc:lásio, quârtzo e feldspato potássico intersticial (Foto 5.24). A composição é
granítica a quartzo-monzonítica (Tabela 5.2, Figura 5.5) A biotita" verde-acastanhada,
apresenta-se como agregados, com titanit¿ euédrica, apatita e opacos; os agregados estão
orient;ldos e marcam uma foliação incipiente na rocha. É destacada ainda a ausência de
homblenda na associação mineral.

Ao microscópio , os megacristdis de feldspato potássico mostram-se fiescos,
tabulares, portando mirmequitas nas bordas sinuosas. A geminação Carlsbad é frequente,
oconendo em alguns grãos em associação com a geminação cruzada. As pertitas presentes
são filamentosas. Como inclusões ocorre plagioclásio subéd¡ico alterado, mais no centro
do megacristal, titanita euédrica e nas bordas gotas de quartzo, em parte marcando linhas
de crescimento. O feldspato potóssico intersticial mostra-se como cristais mais llmpidos,
com geminações cruzada e Carlsbad, e pertitas. Inclusos ocorrem cristais euédricos e
subédricos de tit¿nita e plagioclásio, quartzo em gota e biotita.

O plagioclásio, alongado a equidimensional, medindo até 3 mm, subédrico,
apresenta-se zonado (e.g., amostras CA 9-34, CA 9-38 e CA 9-4). Muito dos grãos
mostram bordas irregulares mais albíticas, e mirmequitas. A geminação da albita (sempre
fina) é comum, e a de periclínío é mais rara. Feições de desmistura são restritas, ocorrendo
antipertitas irregulares somente em duas lâminas (CA 9-5, mais abundante, e CA 9-34).
Como inclusões tem-se titanita euédrica, biotita inegular e gotas de quartzo.

Os grãos anédricos ëte quartzo não excedem 5,0 mm, apresentam-se na maioria das
vezes com bordas sinuosas. Formam geralmente agregados, mostrando grãos de contomos
sinuososJobulados, resultado de deformação com pouca recristalização posterior.

A biotita é placóideJaminar, subédrica a anédrica, com dimensões menores que
1,5 mm. Apresenta pleocroismo variando de ama¡elo claro a verde acastanhado. Como
inclusões oconem apatita e subordinadamente titanita e zfucão, este último gerando halos
pleocróico.

A titanita, bastante abundante, apresenta-se como cristais euédricos de dimensões
entre 1,0 - 0,4 mm. Ocorre normalmente como inclusão ou próxima de cristais de biotita e
minerais félsicos da rocha, sempre associada com minerais opacos e apatita, apresentando
ainda este último incluso. A allanita, de oconência restrita (no máximo 2 grãos por
lâmina), apresenta-se como cristais euédricos medindo até I mm, sempre associada à
biotita e por vezes à titanitâ, apatita e minerais opacos. O zircão, euédrico e
submilimétrico, é raro. A apatita mostra-se como prismas euédrico com dimensões de até



0,5 mm. O epidoto ocorre como pequenos cnstais euédricos a subéd¡icos, isolados, de 0,3
mm.

Como produto de alteração é comum o aparecimento de epdoto, sericita,
carbonato e clorita. Os três primeiros são frequentemente observados em plagioclásio
concentrando-se nos núcleos dos cristais; a clorita altera essencialmente a biotita.

O padrão de deformação nestas rochas se mostra de maneira anÍúoga ao granitóide
Taipas. Nos agregados de quartzo existe um predomínio de grãos mais grosseiros com
deformação marcada por cristais mais intensamente tensionados, originando localmente
recristalização com bordas sinuosas (de menor equilíbrio). Nas regiões de maior
deformação o mosaico de quartzo desenvolve estrutura de faixas ou"ribbons", com grãos

de contomos mais retilíneos de ângulo diedro -120' (maior equillbrio), orientadas
paralelamente à distribuição alongada dos agregados de minerais máficos.

A sequência de cristalização magmática se mostra semelhante ao granitóide
Taipas, tendo-se inicialmente a formação dos acessórios (apatita, minerais opacos e
zircão) seguidos por titanita e allanita, e a seguir os minerais principais, inicialmente
feldspato potrissico fenocristalino e plagioclásio, depois a biotita, sucedidos na ordem por
quartzo e feldspato poûíssico intersticial.

5.3,2. Gr¡nitóide Taipas

As rochas encontradas nas três bossas que constituem este maciço são bastante
semelhante entre si. A rocha mostra textura porhrítica com megacristais de feldspato
potiíssico, de até 30 mm, tabulares (Foto 5.25). A composição modal predominante é

granodiorítica, com variações para quartzo-monzodiorito, quartzo-monzonito e granito
(Tabela 5.2, Figura 5.5). A matriz, média a grossa, inequigranular e hipidiomórfica, é

constituída por plagioclásío ripiforme a equidimensional, quartzo equidimensional e

escasso feldspato potássico intersticial. Preferencialmente, os minerais máficos ocolrem
como agregados que se distribuem de maneira homogênea, vez por outra denotando uma
foliação incipiente; os agregados est2fo constituídos por biotita acastanhada predominante,

homblenda verde-oliva, titanita euédrica, minerais op¿cos (subédricos a inegulares),
apatita e rara allanita. Diferencia-se das fácies vizinhas do granito Cantareira pela
abundância maior de fenocristais e a quase ausência de feldspato potássico na matriz
(comparar a Foto 5.24 com a 5.25), além de apresentar honblenda como mineral máfico,
ausente na fÌicies descrita do maciço Cantareira.

Os megacristais de feldspato potássico apresentam-se bastantes frescos, tabulares a

equidimensionais, com contomos irregulares com discretas mirmequitas; mostr¿rm

geminação Carlsbad e cruzada, mais restrita as bordas, e pertitas hlamentosas. Como
inclusões tem-se titanita euédrica e quartzo em gota a inegular, que se distribuem ao

longo da borda, e subordinadamente alguns grãos de plagioclásio subédrico a inegular e

agregados máficos. O feldspato potássico intersticial, de oconência bastante restrita,
apresenta-se como pequenos cristais dispersos no quårtzo ou próximos aos megacristais; é

frequente o desenvolvimento de geminação em grade e pertitas alongadas.



O plagioclásio, alongado a equidimensional, com até 6 mm de tamanho, mostra
uma zonalidade fraca, com núcleos de contomos irregulares e bordas largas, mais
albíticas. A geminação em periclínio é quase tão frequente como a da albita, ocorrendo
ainda subordinadamente em alguns grãos a geminação combinada Carlsbad-albita. Por
vezes é observada antipertita de contornos irregulares (e.g., lâmina TP 7-13). As inclusões,
raras, são de pequenos grãos de quartzo (em gotas) e de biotita. Inclusões fluidas são
abundantes.

O quartzo aparece em agregados, mostrando subgrãos anédricos, com no máximo
2,0 mm, de contomos irregulares e extinção ondulante moderada a forte, mas diferente da
do subgrão vizinho. Em muitos casos observa-se a recristalização do quartzo em grãos
menores, mais ainda com contatos sinuosos tipificando falta de equillbrio (e.g., lâmina TP
6-1). Contornos de equílíbrio só são obsewados localmente, em mosaicos construídos por
grãos pequenos (0,1 mm ou menor) de contatos retillneos (e.g., lâmina TP 6-6).

Nos agregados máhcos predomina a biotita (pleocroismo mârrom esverdeado a
amarelo-bege claro), como lâminas de contomos irregulares e dimensões em torno de I a
2 mm (ou menores). Apresenta inclusões de titanita, apatita, minerais opacos, allanita e
alguns diminutos cristais de zircão. Halos pleocróicos são encontrados em volta do zircão,
da allanita e de titanita. O anfibólio, menos abundante, é subidiomórfico a xenomórfìco
(até 1 mm), com pleocroismo de verde grama azulado até bege amarelado claro. É de
distribuição irregular e ausente em algumas lâminas (e.g., TP 6-6); mostra aparentemente
passagem para biotita, (por reação magmática?; e.g., lâminas TP 6-5 e TP 6-12).

A titanita é frequente nestes agtegados, como apatita e minerdis opacos; ocofie
como cristais euédricos a subédricos com dimensões de 1-3 mm, podendo aparecer ainda
como inclusões em minerais félsicos da rocha. A allanita apresenta-se com frequência de
apenas um ou dois cristais euédricos por lâmina, com dimensões de até 2 mm, sempre em
associação com titanita, opacos e apatita. O zircão apenas é observado como pequenas
inolusões em biotita. O epidoto mostra contomos idiomórficos (e em parte geminados),
sugerindo tratar-se de mineral magmático, ocorrendo em associação com outros minerais
máficos (e.g., lâmina TP 6-5).

Como sinais de alteração tem-se o aparecimento de minúsculos cristais de sericita
e epidoto em grãos de feldspatos; a alteração é mais frequente em plagioclásios, onde
glãos relativamente frescos aparecem conjuntamente com outros bast¿nte alterados. Na
biotita a alteração , rura, é para cloritd.

A deformação é expressa de maneira diferenciada nos diversos minerais da rocha.
Nos feldspatos potrissicos é responsável pela extinção inegular, chegando em alguns casos
a desenvolver fraturas. Nos plagioclásios, além da extinção irregular e a formação de
subgrãos, provoca atenuâção na aparição das lamelas da geminação de albita e curvatura
leve.No quartzo, a deformação desenvolve extinção ondulante e a geraÇão frequente de
subgrãos.

Quando a deformação é mais intensa, nas proximidades das zonas de
cisalhamento, a rocha toma outro aspecto, desenvolvendo localmente na matriz faixas de
maior deformação caracterizadas por intensa recristalização do quartzo que envolve



porfiroclastos de feldspatos e agregados alongados de minerais máficos, denotando textura
granoblástica poligonal.

A partir das relações textwais observadas as primeiras fases minerais magmáticas
a cristalizar foram apatita e zkcão seguidas em ordem pelos minerais opacos, titanita e
allanita, e provavelmente também a homblenda. A seguir iniciou-se a cristalizaq,:ão dos
fenocristais de feldspato potássico e do plagioclásio, seguidos da biotita, quartzo e o
feldspato potássico intersticial.

5.3.3. Granitóide Morro de Perús

Apenas um único tipo de rocha granitóide foi encontrada nos matacões exi stentes
no alto do Mono do Perus, em zona hoje urbanizada. A rocha apresenta er;trutura
orientada por deformação e recristalização parcial, com alguns cristais maic'res de
feldspato potássico. A matriz fìna chega a desenvolver textura granoblástica poligonal
englobando porfiroclastos subédricos a irregulares e fraturados de feldspato potássico e
plagioclásio. A biotita e os minerais acessórios apresentam-se igualmente deformados, a
primeira como agregados alongadas em associação com epidoto e titånita secundária,
intensamente fraturada e distribuída sob forma de cordões. Os minerais opacos
apresentam urn distribuição semelhante, concentrando-se nas faixas de maior deformação.

Os escassos megacristais de feldspato potáslico são tabulares, anédricos e de
contomos sinuosos; mosfiam-se estirados, com extinção irregular e fenômenos de
desmistura (presença de pertitas). O feldspato potóssico intersticial, anédrico, é limpo,
com geminação cruzada e sinais de desmistura.

Os cristais reliquiares de plagioclósio, alongados a equidimensionais, com até 2,5
mm, subédricos a irregulares, mostram-se zonados, com extinção inegular e lamelas
fracamente marcadas. A geminação do periclínio é frequente, sendo rara a do tipo albita-
Carlsbad.

Os grãos anédricos de quartzo por vez apresentam dimensões variadas de até 1,3
mm, com bordas sinuosas e extinção ondulante moderada a forte. Mais frequentemente
mostra-se como uma grande massa quartzosa recristalizada, formando mosaicos com
subgrãos de bordas retilíneas e ângulo diedro de 120o, evidenciando maìor equilíbrio na
recristalização.

Como mineral de alteração foi observada a sericita que se distribue nos
plagioclásios, concentrada ao longo das lamelas de geminação.

Houve certa dificuldade em se estabelecer a sequência de cristalização devido ao
grau de deformação da rocha, mas ela não deve diferir do esperado para granitóides com
estruturas porfiríticas (ver acima, granitóides Taipas e Cantareira). Os minerais opacos,
que se distribuem nas faixas de maior deformação, são fases tardias concentradas
posteriormente à fase de deformação da rocha.



5.3.4. Gr¡nito Tico-Tico

As rochas deste maciço foram coletadas em apenas uma localidade, na pedreira
Pedralix, com acesso pela rodovia Anhanguera (ver mapa do Anexo 1), A rocha é de
textwa inequigranular a porfirítica, hipidiomórfica, com megacristais de feldspato
potássico enquanto que na matriz, de granulação média, predominam o plagioclásio,
como conjunto de v¿irios grãos agrupados, e o qudrtzo, com algtm feldspato potassico
intersticial. As amostras estudadas mostram visivel diferenças no seu grau de deformação
e consequente orientação e nos teores de feldspato potássico (Fotos 5.26 e 5.27). A.

composição modal varia de sienogranítica a monzogranítica e monzonitica (Tabela 5.2,
Figura 5.5). Os glomérulos de minerais máficos est¿lo constituídos por biotitd e muscovita,
geralmernte predominando a última; são intersticiais aos outros minerais. A, granada
aparece ora associada a minerais máficos, ora inclusa em outros minerais.

Os megacristais de feldspato pottissico são tabulares (1-2 cm), de contornos
sinuosos, pertitícos (com pertitas "em chamas") e mostram aparição inegular de
geminação c¡uzada. Em parte, aplrrecem orientados (Foto 5.27). As abundantes inclusões
são principalmente de plagiockísios menores (com uma características borda albítica); as
de quarøo se mostram irregulares e mais raras. O feldspato potassico na maÎriz, inegular,
apresenta poucas inclusões.

O plagioclúsio mostra contomos sinuosos. Apresentam inclusões frequentes de
gotas de quartzo e r¿ra turmalina schorlítica. A geminação de albita, predominante, é

extremamente fina.

O quartzo aparece como mosaicos formados por recristalização mostrando
subgrãos, com contato nítido geralmente imbricado.

A biotitd apresenta-se com forte pleocroísmo (marrom avermelhado a amarelo
claro) e frequente halos pleocróicos. A muscovita associa-se à biotita mas também é
encontrada separadamente. A granada, equidimensional e subidiomórfica, ocorre ora
associada a micas, ora como grãos separados; na lâmina TT 10-2 é observado o cristal de
granada com aparente substituição (ou intercrescimento) por turmalina e muscovita. A
turmalina apuece associada às micas ou como gfãos esporádicos isolados.

O produto de alteração é a muscovita, que se desenvolve-se como pequenas
palhetas sobre megacristais de feldspato potássico, mas atinge dimensões maiores como
alteração nos plagioclásios. Clorita aparece como alteração em cristais de biotita.

A deformação é registrada nos cristais dobrados de biotita e plagioclásio, e nos
subgrãos de quartzo, em parte recristalizado.

A ordem de cristalização no granito a duas micas inicia-se com os minerais
acessórios (turmalina, gÌanada, muscovita e biotita), em parte concomitantemente com o
feldspato potássico megacristalino e plagioclársio, finalizando com quartzo e feldspato
intersticial.





Foto 5.24. Fatia do granito Cantareirø, fácies porfirítica (amostra CA 8-12, pedreira Panoramø).

Foto 5.25. Føtia do granito Taipas (ømostra TP 6-12, pedreira Construcap). Observar as diferenças em relação ao
granifo Cøntareira, em termos de fenocristais e feldspato potassico dø matriz.

Foto 5.26. Granito Tico-Tico, amostra enriquecida em feldspato potassico (amostra TT 10-6, pedreira Pedralix).

Foto 5.27. Granito Tico-Tico, em parte com fenocristaß de feldspato potássico orientados. (amostra TT 10-1, pedreira
P edralix). C omparar com fotografia anlerior.



Tabela 5.2. Dados modais de granitóides dos maciços Cantareira (CA), Taipas (TP) e Tico-Tico (TT).

Potásìico opacos Máficos

rps- z z+,to zz,oo qz,n e,ao 1,57 0 o 1,03 o 0,16 0,67 0,43 0 0,04 89,s0/10,50

Amostrå

TP 6 - 12 22,00 25,50 42,30 6,10 1,55 o 0 0,88 0,26 0,29 0,74 0,33 0 0,05 89,80/10,20

TP6-15 LZ,ZO 21,70 50,10 8,36 0 o o o,22 o 0,22 0,61 0,2'1 r,32 0 89,00/11,00

TP7 -22 23,60 rE,40 44,10 9,00 0,44

w 7 -24 20,30 24,90 43,90 7,72 0,46 o 0 t,r1 0,07 0,34 0,69 0,44 0 0 89,10/10,90

w7.25 20'40 21'50 45,40 8,15 0,4| o o 1,47 0,36 0,48 1,22 0,61 0 0 a7 30112'70

TP7 -26 16,30 30,20 41,60 8,90 0,33 o o 0,74 o,1E 0,40 1,03 0,25 0 0 EE,l0/11,90

cÀ8-9 20,20 2E,OO 38,30 9,48 o o o 1,85 0,18 0,45 1,23 0,12 0,18 0 E6,50/13,50

cA8 - 12 19,50 38,20 3ó,50 4,08 o o o 0,73 o,l5 0,26 0,44 0,14 0 0 94,2015,EO

c^8 -22 21,sO 33,60 38,10 4,52 O O O 0,69 0,19 0,19 0,60 0,21 0 0 93,6016,40

cAE-l3a 19,00 30,90 41,60 5,92 0 0 0 0,89 0,22 o,3l o,57 0,18 0 0 91,50/8,50

cA8-23 20.10 33,20 3730 6,54 o o o 0,98 0,25 0.25 0,73 0,19 0 0 90,6019,40

24,

CA 8 - 33 15,60 33,90 ¿10,90 7,14 0 0

TT l0 - I 35,90 33,70 27,80 2,15 0 0,1

TT 10 - 5 31,20 41,80 19,30 5,80 0

Biotita Homblenda Muscovita Granada Tita¡ita Alanita Apatita Mnerais Epidoto Clorita Carbonato

TT l0 - 6 26,20 44,90 21,
TT lO - 16 32,40 44,20 1t,70 3,5'1 0 0,36 0,78 0 0 0

t.70 5,o'l o l,2o 0,93 0 o 0 o 0 0 0 92,8017 
'20

o 0 2,20 o 0,58 1,24 0,43 0 0 86,10/13,90

0,150,30000000097,4012,60

o 0,57

1,000,900000

0 l,0l o,z0 0,2E o,77 0,19 0 0 90,4019,60

000095,3014,70
00

0 0 0 92.3017.70



Figura 5.5. Diagrama modal Q-A-P-M para os granitóides dos corpos maiores: Cantareira

(círculos, em azul), Taipas (quadrados, em verrnelho) e Tico-Tico (triângulos, em

amarelos).
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CAPÍTULO 6

CONSIDERAçÕES FINAIS

1. A presente dissertação apresenta, no seu Capítulo 2, uma compilação sobre o "Contexto
geotectônico regional", mostrando em sequência a aparicão dos mais importantes modelos
geológico-geotectônicos gerais para a área de embasamento do SE brasileiro, com ênfase
maior em São Paulo, devidamente ilustrados. Entre estes, contam-se principalmente o
modelo geossinclinal de Ebert (1968), o geotectônico proposto por Almeida, Hasui e
colaboradores (1966-1981) e o de deþrmaçõo sequenciada em borda cratóníca de
Campos Neto, Baseí, e colaboradores (1984-1991). Esta apresentação, sem ser completa e

incluir todos os trabalhos relacionados ao tema, mostra claramente a progressão das idéias
tanto em função da própria evolução do pensamento geológico (de "geossinclíneos" até a
'tectônica de placas") como da realização de mapeamentos cada vez mais sistemáticos e

detalhados.

2. Numa segunda parte, aparece no mesmo capítulo um resumo sobre a distribuição dos
granitóides brasilianos e pré-brasilianos no estado de São Paulo, localizados
indistintamente em todas as fatias ou "domínios" em que é possível dividir o embasamento
da região. Estas fatias representam hoje terrenos alôctones, com deslocamentos relativos
certamente muito significativos, sempre limitadas por importanates zonas de cisalhamento.
A divisão corriqueira destes granitóides toma como referência a sua colocação em relação
aos fatores tectônicos, aparecendo com isto as rochas consideradas pré-tectônicas,
separadas dos maciços sin-, ta¡di- e pós-tectônicos, todos com representantes neste
embasamento. As datações mais novas, baseadas na metodologia U/Pb, parecem
identificar dois eventos brasilianos como muito importantes, um anterior e provavelmente
"sin-tectônico", com idade em torno de 630 Ma, o outro posterior e "tårdi-tectônico", com
colocação por volta de 580 Ma.

3. No Capítulo 3 é aprest:ntada uma compilação regional das folhas Guarulhos e Santana
do Parnaiba, em escala original 1:50.000 e reproduzida em escala l:100.000, que reune Írs

informações espalhadas em viirias fabalhos de pós-graduação (Cameiro, 1983; Bergmann,
1988; Dantas, 1990; Ferreira, 1991), mostrando principalmente a disûibuição dos maciços
granitóides mapeados na região (maciços Taipas, Tico-Tico, Mairiporã, Juquerí, Itaim e

Morro do Perus, e partes dos maciços Itaqui e Cantareira, além de vá¡ios corpos de
pequen¿¡s dimensões). Os turmalina granitos de Perus já foram objeto de estudos desde
cedo, chamando a atenção principalmente pela sua mineralogia extremadamente
diferenciada. Vários outros corpos menores aparecem em geral deformados e são

considerados por alguns autores (e.g., Dantas, 1990) como "pré-brasilianos", mas podem
igualmente representar fiícies sintectônicas, apenas mais deformadas em função de
colocação inicial no ciclo brasiliano, ou por estar alojadas perto de zonas de cisalhamento
de maior dimensão (e.g., perto da falha de Jundiuvira, ao norte da folha: Mato Dentro,
Vargem Grande, Fracisco Morato, e outros). São também indicados, no mapa de
compilação, os vários eixos de dobras identificados pelos autores citados.
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4, O objetívo príncipal desta dissertação é o de estudar geologica e petrograficamente os

turmalina granitos de Perw. Os resultados de um mapeamenlo de detalhe, em escala

l:5.000, são mostrados no Capítulo 4. Aparecem representadas as bossas mais expressivas
de turmalina granitos, com exposições em geral muito boas, já que elas foram (ou são)

objeto de exploração como pedreiras. As dimensões maiores não ulüapassam os 100 x 200
m. Nelas, observa-se complexa variedade faciológica, identificando-se como mais
importantes as fácies bandada e a pegmatítica interna; a fticies homogênea é de

distribuição muito restrita. Os corpos menores são encontrâdos, em geral, como diques e
veios, que se extendem por poucos mefros ou dezenas de metros, constituldos por
turmalina granitos bandados e por pegrnatitos (a þcies pegmatítica externa). Ptedominam,
nas fácies hornogênea e pegmatítica interna, os minerais feldspato potássico, plagioclásio
(oligoclásio), quartzo e turmalina, com apatita e granada como fases acessórias, na ftcies
bandada o plagioclásio é o feldspato mais abundante. A turmalina predominante tem
composição schorlítica, enconfrando-se ainda turmalina bege-esverdeada e principalmente
rósea como constituente significativo da fácies pegmatítica interna. Os tamanhos dos grãos

variam, desde granulação média-grossa (fácies bandada e homogênea) até dimensões
centiméfricas ou de decíme&os (feldspatos e turmalinâs nas fácies pegmatíticas). A
mineralogia secundária, que se apresenta como agregados formados por substituição tardia
na fácies pegmatltica interna e em fraturas, é muito variada, citando-se micas claras e

arroxeadas (muscovita, micas de Li), opal4 minerais de U, etc. (e.g., Teuppenhayn, 1994;
Atencio, 1991).

5. Todos os corpos de turmalina granitos estflo localizados principaknente ao longo de um
sistema de cisalhamento NE, mostrando a mesma direção que o sistema proeminente

também em escala regional. É visível ainda um sistema de cisalhamento de direção NW,
como o anterior marcado principalmente por faixas cisalhadas que cortam os granitos

(tanto os com turmalina como os maciços maiores Cantareira e Taipas); de aparição mais
localizada þedreira no maciço Cantareira) é um sistema E-W de cisalhamento. A
quantidade total de corpos deve ser de varias dezenas, visíveis principalmente como

manchas de alteração nos solos; alguns deles extendem-se até as vizinhanças de Mairiporã,
já fora da região do mapeamento de detalhe, ao longo do sistema NE de cisalhamento'

6. Estudos petrográficos, em escala meso- e microscópica. mosham que a fácies bandada é

constituida por unidades ou bandas, cada uma com níveis diferentes, que mostram
variações taíto modais (mineralogia) como tulurais (tamanhos de grãos). As bandas

apresentam-se com espessr¡ra variada" cada uma em geral entre 3 a 7 cm, e aparecem

repetidas até várias dezenas de vezes, com percwso visfvel por vários metros, em geral

com deformação marcada þadrão de "redobramento"). Cada banda mosha m nível
inferior, em geral com quartzo como mineral predominante (e que, na a¡nosha de ml[,o,

aparece com cor geral cinzenta), vn nível intermediário predominante (2/3 da banda), com
feldspatos como fases importântes (cor geral esbranquiçada), e um nível superior de cor
preta, enriquecido em turmalina schorlítica prismática. Estas variações, com vislvel
aumento nas dimensões dos grãos, representa o "padrão granocrescente normal' de

bandamento; são encontrados ainda um padrão normal equigranular e, aparentemente, o

normal granodecrescente. O padrão inverso (com turmalina mais abundante na base) é

observado apenâs como resultado de inversão geométrica por efeitos do dobramento. A
turmalina, embora enriquecida no nível superior, aparece também, em menores

proporções, no nível intermediário; está quase ausente no nível inferior. Com alguma
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fequência são observadas bandas com limites difusos, sendo então também mais dificil o
reconhecimento dos níveis citados.

7. A composição petrogáfica da fácies bandada é, em conjunto, a de granodiorito,
enquanto que a fácies homogênea apresent¿ composição sieno- a monzogtanítica., como
mostrado por contagens modais em três bandas e três amostras de granito homogêneo
(todos em lâminas petrográficas). Estas variações, não esperadas, são de dificil
explicação.

8. Os minerais que compõem as bandas não estão deformados, e a sua origem n,Io tem
causas tectônicas. As bandas, em consequência, são de origem sin-magmática, ou seja,
desenvolveram-se provavelmente em pequenas câmeras fechadas, com deformação
durante o evento de cristalização e de geração do bandamento. Sem entrar nos conrplexos
detalhes ligados ao mecanismo magmático que gera bandamento, deve ser lembrado que
as hipóteses a serem utilizadas não podem fugir das explicações oferecidas para o caso
dos clássicos maciços estratiformes, de composição em geral basáltica. Chama a atenção,
em particular, o bandamento muito regular e repetitivo (e.g., "inch scale layering")
descrito nestes maciços, no qual cada banda mostra-se variações tanto modais como
texturais, com estrutura interna portanto similar em geometria ao aqui descrito nos
turmalina granitos. Argumenta-se na literatura especializada (e.g., Irvine, 1980, e
bibliografia ali citada) que as bandas com essas características não se geftim apenris por
sedimentação controlada por gravidade, mas que deve ser utilizado, de preferência, o
mecanismo conhecido como difusão dupla convectiva ("double convective dffision").
Neste, formam-se na câmera magmática bandas líquidas,a inferior sempre com densidade
maior que a superior, esta por sua vez levemente mais fria que a inferior. Evidentemente,
a banda mantêm equilíbrio térmico e químico no seu interior, através da aparição de
diminutas células de convecção. Cada banda est¿i isolada da inferior e da suprajacente,
exceto por alguma difusão ao estado líquido (química, térmica), aparentemente pouco
importante. A seguir, cada banda inicia a sua cristalização, quando é atingido o
"liquidus", com deposição inicial das fases precoces na parte inferior e gràdativa
acumulação de cristais, da base para o topo, e participação concomitante nesse esquema
de cristalização do líquido "intercumul/.r", acumulado entre os grãos já depositados (ver
esquema em lrvine, 1980). As variações modais encontradas nas bandas destes turmalina
granitos indicam que a cristalização precoce forma principalmente quartzo e feldspatos
(nível inferior), com mudança, a seguir, para cristalização principal de feldspatos com
menos quartzo (nível intermediário) e cristalização final do nível superior, enriquecido em
voláteis (8, fno) e FeO-MgO. Uma análise mais aprofundada deste modelo de
cristalização requer uma avaliação com ajuda de dados químicos (minerais e rocha), com
utilização também dos dados experimentais sobre a cristalização de granitóides
enriquecidos em B, F, etc.

9. As relações entre os turmalina granitos de Perus e os outros maciços graníticos da
região, particularmente com os maciços Cantareira e Taipas, não são evidentes. Na
literatura já foram divulgados modelos bastante sofisticados, com utilizaçào de dados de
geoquímica de rochas e tipologia do zircão, que mostram modelos evolutivos que levam
aos magmas muito diferenciados dos turmalina granitos, partindo de magmas mais ou
menos cálcio-alcalinos (Teuppenhayn, 1994; wernick & Teuppenhayn, 1996). Mesmo
assim, pairam algumas dúvidas, indicadas a seguir:
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cisalhamento, que os separam (ver Anexos I e 2), indica claramente que eles deviam estar

ainda mais afastados à época de cristalização e colocação.

b). Os turmalina granitos cristalizaram, provavelmente, mais perto da superflcie

que os maciços maiores, uma afirmação ømbém feita por outros autores (e.9.,

Teuppenhayn, 1994). O maciço Cantareira forma, por outro lado, um alto topográfico

proeminente na região, os seus afloramentos colocados em níveis muito superiores aos dos

turmalina granitos (ver Anexos I e 2) e não é possível realizar uma reconstrução ,s r'rzples

que permita localizar os turmalina granitos como cúpulas do maciço Cantareira' Se os

turmalina granitos são de fato apêndices ou cúpulas de granitos menos evoluídos, entilo

eles não parecem aflorar na região,

c). Não está resolvida a questão das idades dos respectivos granitóides (ver 'Tabela

2.2): para os turmalina granitos postulam-se as idades discrepantes de 650 + 20 Ma (K/Ar'

em micas de Li) e U/Pb de 566 t 6 Ma, e para as fácies porfiríticas do maciço Carrtarei¡a

idades U/Pb de 669 + I Ma e 630 + 8 Ma (Tassinari, 1988; Töpfter, 1996); Teuppenhayn

(1g94) determina uma terceira idade u/Pb de 572 t 9 Ma. Os granitos diferenciados só

poderiam ser relacionados com o magmatismo Cantareira se a sua idade fosse: l) de 560-

570 M4 que coincidiria com a idade de 572 Ma de Teuppenhayn (1994) ou' 2),

alternativamente, de 630-660 Ma, e entifo a idade do Cantareira deveria ser > 600 Ma. Por

motivos discutidos no item 2.3.3, sobre idades dos granitos, prefere-se aqui um modelo

que supõe a idade de 630 Ma para as fácies mais importantes do maciço Cantareha; sendo

assim, a idade dos turmalina granitos de Perus deveria ser similar, mas não eúste

confirmação para esta suposição, já que as idades IVAI previamente registradas de 650 Ma
podem ser questionadas.
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