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^ O Complexo fntrusivo de Morungaba/ con área de 330)
J<m-, afÌora ao sud este do Estado de São paul.o, apresentando forma
iri:egular, alongada seguìldo SW-NE. É composto prinÒipalmente poï
rochas granitóides co¡n biot-ita; dioritos são subordiDados.

() mapeamento faciológico detalhado (escala l: 50.000)
das pal:tes mcr.rdional e oriental do Complexo (200 t<m2¡, permitiu o
reconhecimento de 3f facies granitóides (incluindo duas de rochas
dioríticas) ' com características es truturai s -¡:etrogrã fi cas próprias.
A maioria das facies (mapeadas como associações de facies) ê agru
pada em três suites magmáticas, denominadas Rã¿ ect, cinzenra e p())L
(Lnit"Lca

A Suí,t¿ Rô.ta.a ê formada por quart z o_mon zoni tos , gra
nil-os 3b e ctranitos 3a, predr>mi nantemente equigranulares de granu
taçã.: média a grossa e por g:rarritóides-pórfiros, os quâis afloram
como corpos al-ongados a sub-circulares, acompanhando as estruturas
regionais. ¡io diagrama e*¡.Â-p, as rochas definem, em parte, tendên
cia cal-co-alcalina granodiorÍtica-monzonítìca. Nas rochas mais .ê
ficas (M' entre 5 e r5) encontra-se a associação máfica biotita +
titanita + magnetita + alanita + ifmenita; as rochas nais félsicas
(M' :5) apresent.an biotita + afanita + muscovita + ¡tagnetita 1ilmenita. Na parte Sut do Com=pl-exo, as facies disttibuem-se segun_
do um padrão concêntr.ico de zonafidade, As caracterÍsticas geoló_
gÌcas e estruturais-texturais indicam que as rochas nLais férsicas,
e mais jovens, têm histórias de cristalização mais simples e que
se colocam sob regimes mais permissj-vos, termicame¡rte menos rj.goro
sos/ que as rochas maís ¡náf icas e mais antigãs. os granitõides_pór
firos são man.ifestações derradeiras, corocadas sub- su¡rer fi ci afmen-
te" como corpos menores e digues. A maioria das facies invadiu co
mo corpos discretos. Dados geocronoÌógicos Iìb,/Sr para grupos de fa
cies assc¡ciadas definem inl-ervaf os ampl0s de coÌocação e/ou crista
Iização (690 m.a. para rochas mais máficas; 490 m,a. para rochas
na.is féIsícas), os quais são exagerad.os e d.evem-se, provavelrnente,
à influôncia d.e diversos processos petrogenéticos (e.g., não_homo_
geneidade isotópica da área fonte, cristalização fracionada) . Uma
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Ísócrona conjunta, para a maioria das facies desta SuÍte, indica
idade de 580 m.a.. Âcredita-se que a maÍoria das facies se posicio
nou entre 590 m.a. e 560 m.a., As razões iniciais obtidas (0,707 -
0,706) são compatíveis com derivação a partir de fonle na crosta
inferior, possivelmente pós-transamazônica.

A SuíÍ.Q. Cinz¿nf.a agn4ra facíes equigranul-ares de srl
nulação fina ô média., com tipos hÕ.Iol- eucocráti cos (M' : 5; grani
tos 3b com bj,otita + muscovita j granada + j-lmenita) e Leucocráti
cos (M' entre 5 e l0; granitos 3b e s uËordinadamente granodioritos,
ambos com bioti l-a + titanit-.a 4 magneti Ea + âIânÍta + ilmenita ou

com assocíação máfica símilar aos tipos ho lol eucocráÈi cos ) . As ro
chas são mais antígas que a maioria dos granitóides da SuÍte rìósea '
As facies holol eu cocráti cas apresentam idade Rb,/sr de 590 m.a' e

razão inicial 0,709, compativel com fonte me¿assedimentar isotopi
camente pouco evoluida. Âs facies feucocráticas são de origem hí
brida, produto de assÍmilação de rochas dioríticas (a maioria do

embasamento) por magmas que originam principal-mente as facies holo
leucocráiticas; apresentam, caracteri s t:i camente , enclaves e gloméru

Ìos nråficos (cc¡m biotita + plagioclásio + titanita + magnetita +

apatj,ta +_ il-menita, de origem restítica) .

a Suife. Pondinitica", mapeada parcial-mente, compreen-

de quartzo, monzonitos, granitos 3b e granitos 3a, predominantemen

te porfirÍtìcos, de granulação rnédia a grossa. Apresentam M' entre
5 e l-5 e contêm biotita + hornblencla + tíLanita + magnetita + aI3
nita + il.menita. Afloram na parte N/NE do complexo como corpos alon

gados, col.ocados sob regÍ.mes forçados, sub- concordantes com os pa

d.rões estruturaÍs regionais SW-NE. As rochas desta Suíte são ante
riores aos granitó1des equi granu l-ares , apresentando idade isocrôni
ca (Fò,/Sr) de 610 m.a. e razão íniciaf de 0,707, sugerj'ndo que os

magmas são originados por f usã.o de materiais da crosta inferior.

Os diottít:o¿ compreendem em parte rochas hÍbridas, cle

rÍvadas por interação de rochas díorÍhicas mais máficas do ernbasa-

mento com magmas gr:anitói.des das SuÍtes Rósea e Cinzenta. Também

incluem prováveis corpos magmaúicos disÕretos, colocados sincronÍ-
camente aos granitóides.

os granitóides das SuÍt.es Rõsea e Porfirítíca são
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corre.f acionávei s aos granitóides da série magnetÍtica e/ em parte,
aos granitóides de tipo I Caledoniano, enguanto que os da SuÍte
cinzenta correspond.em em parte aos granitóides da série ilmenÍtica
(e granitóides tipo S) e, eru parte, aos da série magnetÍtica. O
Complexo lntrusivo de Morungaba, colocado em gronde parte durante
fases de soerguimento regional, representä os eventos 1-ardi_. e pós_
orogênicos do Cicto Brasiliano.
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ABSTRACT

The Morungaba Granitoid Complex, covering about 330

k*2, crop" out as an elongaLe lrregular massif trending SW-NE' in
the souÈheast part of the State of São Paulo, southeast Brazil' Ma

jorconstituentsarebiotiLegranitoidswíthsubordinatediorites.

Over thirty facieq types, each with disÈinctive struc

t.ural-petrographí c features ' were recognized duríng detaÍled mapP

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

facies.

The Pink Çranitoid Suite is made up mostly of equi-

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

porphyries' Modes depicÙ, in part, a calc-alkaline Èendency ín the

modal o-AF-P triangle. The more mafic facies (M' about 5-15) col

tain btotite + sphene + magnetite + allanite + ilmenite' while the

more felsic types (M' ã 5) show biotite + allanite + muscovíte +

magnetite + ilmenlte. Granitoids aÏe dístributed in a roughly con

centric pattern in the southern part of the massif' Geol-ogical and

petrographic characteristics indicate that the more fel-sic (and

Iater) facies - Ín contrast to mafic types - had simpler crystal

lization hístories and were emplaced under thermally Less rÍgorous '
and structurally more permissive, regimes ' Granite porphyries are

late rocks, emplaced as shallow (subvol-canic?) dikes and small

bodies, Most facíes types penetrated as discrete magmatic volumes'

Geochronologi ca1 Rb,/sr data for several groups of associated facies

suggest a protracted emplacement Ínterval, between 690 Ma for the

more mafic aroups and 490 Ma for the more feLsic varieties' This

intervaf seems unacceptably long, however, and probably refLects

the existence of "fictítious isochrons" condiÈioned by several

special petrogenetíc processes (e.9', lack of isotopic homogeneity

in the source reglon, influence of magmatic differentiatíon) ' A

joint isochron of the PÍnk Suite Índicat'es an age of 580 Ma' It is

sussested thaÈ the ages of various faclçs lie between 560 and 590

¡,1u. rfr" initial st87,/st86 ratlos of about 0 '707 - 0 ' ?06 are compat

ible with a l-ower crust, possibty post-Trans àmazoni c ' source '
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The Grây Suite, also equigranul_ar, comprises holo
.Ieucócratic (3b granites with bioÈiùe + muscovite + garnct + i_]llE:rdLe,;
M' ¿ 5) and Leucocrätic Èypes (3b granìtes and subordinate grano
rj..orites with bioi:ite * sphene + magnetite + ârlanite + irmenite
or the same mafic rninerafs of the hol-oleucocraùi c varieties;
al:out il*rS) . These rocks are order than most facies of the pink
Su j.te " IJo1oJ..e¡:cocrat ic 

- 
types shc¡w a Rb,/Sr isochr<¡nic afe of 59 0 Ma

a'r<l ar: inítia.r sr8775r86 ratio of o -70g, compati.ble with a meta
sedirÌèntary sourcê. The leucocrâtic facies are mostly hybrid rocks,
a rn'i-xtu::e of evofved gïanÍte magmas (which crysta.rrized mainly as
hol.oleucocrat j- c types) and older basement diorites. These rocks
cr:nt¿in châ.racteri s ti- c encl_aves and mäfic clots (restitic, with
bj-o¿ite + plergioclase + sphéne + magnetite + apatite + itmenite) .

The Þorphyritic GraniLoÍd Suite, only partly mapped,
comprises mostfy porphyritic quartz monzonites and 3b_3a granites,
wiÈh biotite -r' hornb]ende + sphene + magnetít.e ,r- alranite + iLÍEnite,
which crop out as forcefully emplaced elongate bodies, trending StW_

Nri . subconcorda.nt with the basement structures" These varieties
¿'"r'e oìder Lhan the equigranul.ar rocks fro.o the two other suites. A
Rb/s:r i-sochron furnishes ¿ìn age of 6l-0 Ma and an initial ratio of
a '707 | aj-so cÕmpatible with a clerivation from a fówer crusLal- souroe.

Diorites are partl_y hybrid rocks, a resul_t- of inter
actj-on between more nrafic basemenL. cliorites and evofved granite
magmas, l:ut prr:bably also Íncfude smal.l magmatic bodies, emplaced
contempora.neous Iy wi th òther granitoids.

The granitoj.ds of the pink ancl porpÌìyrit1c Suites
are comparabfe f;o Magneti Ee -grani.Les and., in part. to l_type Cal-e_
donian granites, whire those of the Gïay suite present cha'acteris
tics of both Magnetite-, ILmenite- (and S*) granite t.ypes, The
Mornnga-ba Compfex was ernplaced mostly durÍng regional upì-ift, and
represents late- ho post-tectonic magmatic stâges of the Brasilia-
no Orogeny .
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CAP I TULO

I NTRODUCÃO

]. 1, GENERA,LIDÀDES E C)BJETTVOS

O estudo de rochas gr:anitóides sempre teve papel de
destaqrre derìtïo cla petrol0gÍa, seja pe10 fato de constitulrem pa5
te doninante entre as rochas de ,'aspecto ígneo,, da crosta continen
tar, seja peLa sua variabiJ-idade estruturar, texturar. e mesmo mine
ralögica, ou ainda pera sua assocÍação com jazldas minerais muito
important.es.

O "problema do granito,', Iongâ e contlnuamente debatido, tenì, portanto, lugar importante na petrologia. Resultado do
grande nirmero de pesguisas e trabal_hos reLacÍonados com o tema -e,
por exemplo, a diversidade de hipóteses genéticas já sugerldas, asquais encontraram expressões mais conÈrastadas nas correntea depensamento tncLnâ (\o,Lmi^ta- e ntcLgntaf it fa (vet , por exemplo, as dis
cussões apresentadas poï Read/ 1957; Raguin, 1965; Marmo, 197l e
Mehnert, 197I),

A escola transformista admÍtia gue tais rochas repre
sentavam o resu1tado de um complexo processo de ,,granitÍzação,, de
::ochas crustais prë-existentes, através da interação, quer com
"ichores " (soluções e/ou magmas hÍper-fruidos metassomatizantes),
quer com "nuvens Íônicas", ricas em eLementos granitófiIos, que mo
vimentar*se-iam por sirnpres difusão crustar.. Já os magmatistas ad
vogarn uma origem ligada unj.camenLe à crist.al_ização a partir de umIíquido magmático de composição adequada.

pexdida a animosÍdade clas discussões anteriores, que
perduraram por várias décadas, acredÌta_se hoje (e.g., pitcher,
L979 a, p. 628) que a grande maioria .os cot:pos granltóides intro
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duzíu-se, em diferentes nÍveis crustais, como material em estado
de fusão, com parcelas varÍáveis de sófidos (cristais Isolados e

agregados) em suspensão. Vårias questões, todavia, permanecem em

debate, e a estas adíciona¡n-se regul.armente outras, face ao incre
mento de dados geológlcos, estruturais e geoguÍmicos.

Atualmente, são discutidos de forma ampla temas I19a
dos à colocação, gênese e mineralização dos diversos tiPos de asso

cÍações graniLóides (e.9., Pitcher, 1983) .

A simples inspeção do mapa geológico do Et.tado de

São Po.uLu, mostra-nos que as rochas granitóides são extremamente
abundantes no embasamento cristalino. Contudo, a aprecfação dos da
dos bíbliogråficos ora disponfveis revela (V. Janasi e H. Ulbrfch,
comunicações verbais) que, salvo raras exceções, não existem estu
dos mais porménorizados i pelo contrár1o, a rnaf oria das ocorrências
ainda não está caracterlzada através de identlflcações petrográfi
cas e modals. Estes fatos e a importâncla destas rochas dirlgiram
nossa atenção para a sua pesquisa.

Entre as Ínúmeras ocorrências conhecldas no Estado,
selecfonamos uma qrre apresentasse boa exposição ile afloramentos e

grau adequado de complexidade, para que houvesse a possibflldade
de obter quantÍdade razoåve,I de informações, as quaís viessem a

contríbulr para um estudo mais aprofundado. Urna situação favorávet
fica configurada pelo Macíço dø lÁonungaba, situad,o na Região de Mo

rungaba, ao Sudest'e do Estado de São Paulo, que, aIém de cumprir
os ltens acj.ma, já havÍa sido estudado por wernlck (1972 b).

O mapeamento faclológico realizado e dados de tipo
geológfco, petrográfico, miner:alóç11co e geocronológico são agora
apresentados e dlscutidos com objetivo duplo: primeiro, fornecer
uma caracterfzação geológica e petrográf1ca mafs detalhada e, se

gundo, obter subsÍdios para embasar trabal.hos futuros, enr parte já
e¡n desenvolvfmento .



.3.

T.2. A REGIÃO DE MORUNGABÀ

Éxtensão e localização

A Região de Morungaba (Wernick, Ig72 b) compreend.e
extensa área (em torno de I.300 km2) onde est.ão expostas principa]
mente rochas do embasamento cristarino do Estado de são pau]o, sob
a forma de rochas gnáis s i co-mi gmatÍ ticas e granitóides. Acompanha
a borda oriental da Bacia Sedimentar do paranä.

Localizada ao Sudeste do Estado, est.a região esten
de-se para Leste até a cidade de Monte Alegre do Sul e o povoado
de Tuiuti; para Sul , atê as cídades de Itat,iba e Vinhedo e, para
Norte, atê a attura de Jaguariúna e Monte Alegre do SuI. Seus limi
tes naÍs precisos são os paraleLos 22o 40' e 23o OO' SuL e os
meridianos 460 40, e 47o 00r Oeste (Ftgura f a) . NeLa situam-se
ainda as cidades de .Amparo, VaIinhos, Morungaba, ped,reira, Souzas I
e os povoados de Joaquin EgfdÍo e Arcadas,

Em relação às cartas topográficas do InstÍtuto Brasi
leiro de Geografia e Est.atÍstica (IBGE) em escala I: 50,000, a
área indicada está compreendida na forha valinhos e em partes das
folhas Cosmópotis, JundiaÍ, Atibaia, Bragança paulista, Socorro,
Alnparo, Campinas e Tndaiatuba.

O Conpl,øxl dø l,Áonungabø (ver item II.2. f ) ocupa posi
ção centrar na área definida, e as porções estudadas no present.e
trabarho correspondem, principal-mente, ãs meridionais e orientais,
em um total aproxlmado de 250 km2 (Figura I b).

Acesso

A região em questão é próxtma ä crande São paulo, da
qual dista, em médía, 90 km. O acesso ê por estradas de rod.agem, a
partir das rodovlas dos Bandeirantes ou Anhanguera atê JundiaÍ, tq
mando-se, em seguida, a rodovía Sp-360. Na área especffica do com
p]exo, dispõe-se de densa malha viárÍa (rodovÍas estaduais asfafta
das SP-360, ftatÍba-Amparo¡ Sp*65, D. pedro I, JacareÍ - Campjnasi



Figura 1. Mapøa de LceaLízação. À: localização da Região ale l,4orungaba no Estado de São Paulo- B: detalhe da

gião de Morungaba com o complexo de Morungê-ba (tiÍLites tracejados, segurì¿lo wernick, L9'12 b) e ârea mapeada

presente trabalho (en hachurado).

Re
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SP*95, Bragallça paul- is ta-Amparo; das vias municipais Morungaba_
Souzas, I tatÌba-Vâ I inhos , Souzas-Val-inhos; e de grande númeïo de
estradas e carl1inhos vicÌnais),

L 3. PLÀNO DE ÂPRESENTAçÃO DO TRABALUO

ËtsÈe trabalho iDicia_se com a apresentação da metodo
logia (Capitul-o II) ¿ que consisùe na exposição das técnicas utili
zadas. Destaca-se um primeiro item relatlvo ao mapeamento facÍoró
gÍco de rochas gra.i-tóides, em que são apresentados e comentados
vários dos te'nr.s empregâdog I como (ctcíe.l I c0nlJo , ,s uit.ø e com¡t\ø
xo ' Arguns Eermos mais especÍficos são definidos dentro do próprio
texto.

Segue o CapÍtulo III, dedicado, principalmente, à re
visão de alguns dados bibliográficos. Em uma primeira parte, aprg
senta-se uma revisão de várias classificações georógico - genét.icas
já propostas para os granitóides, d.est,acando as gue.enfat.iza¡n as
relações com regimes orogenét,icos" Na segunda parte, oferece_se um
resumo das contribuições apresentadas pelos diversos autores que
trabalharam na Região de Morungaba e adjacências. A parte seguÍnte
engloba uma breve descrição de aLguns aspectos fisiogråficos e geo
morfológicos. Segue a üftima parte, onde encon.Lram*se compil-ados
dados referentes ã geocronologÌa dos granitóides das regiões sur e
Sudeste brasi IeÍras.

O CapÍtuIo IV contêm as descrições das princj-pais ca
racterÍsticas geológicas do complexo; são definidas as facies e as
socfações de faci-es reconhecÌdas, suas característÍcas e reJ-ações.

O Capftulo V dedíca-se ã descrição da petrografia (mi_

croscopia) das diversas facÌes, apresentando-se também alguns da
dos de quimismo mineral (fetdspatos).

Os dados geolõgicos e petrogrãficos, juntamente com
dados mÍnera}ógicos complemenÈares (estado esÈruturaL de feldspa
tos poÈãssicos), são discutidos no Capftulo VI .

Os dados geocronolögicos R6/Sz e K/An obtÍdos ou dis
ponÍveis, bem como as cJiscussões per.E,inentes, são col_ocados no ca
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pÍtulo Vrr. Destacam-se algumas discussões rel-ativas ä interpreta
ção de isócronas Rb I S,L.

Termlnando, no capÍtulo vrrr são definidas as Suítes
granitóídes reconhecidas, adicionando-se um resumo das conclusões
obtidas.



CAPIÏULO I I

METODOLOG IA

A primeiïa parte do .Lrabalho, após r.rnra fase inicia]
de familiarização com a literatura existent.e sobre a Região de Me
rungaba, compreendeu o reconhecimento dos principais tipos de grå
nitóides presente no complexo. A esta estapa sucecleram*se os traba
thos de campo, com a finaridade de mapeamento detalhado e cor_eta
de amostras para estudos mais especÍficos de laborat,örio, os quais
consj-stiram.em descrições e anål-ises petrogråficas, análises de
quimismo minerar em ferdspatos, anárises do estado eslrutuïar dos
feldspatos potássicos e análises radiométricas. A metodol0gia apri
cada é resumida nas páglnas qr¡e seguem.

II. ].. MÀPEAMENTO ¡'ACIOLOG]CO

IT.l.1. Generalidad.es e Defi.nições preliminares

Como decorrêncj.a natural das pesquisas. geológicas
mais modernas, os mapeamêntos faciológicos são cada vez mais iwrpor
tantes, senão imprescindÍveis I cemo base essencial , não somenÈe pa
ra a interpret,ação de dados relativos ã movimentação e coJ-ocaÇão
("emplacement") de massås Ígneas, mas t,ambém para i'terpretações
mlneraléglcas, petrolögicas, geoqrrÍmicas, geocronológicas etc.

Desde os trabalhos pioneiros de Larsen, em I94g, no
BatõI1to da cartfórnla do sur, até os mais ïecentes, realizados,
por exemplo, nos cranitos do Ðonegal (ver compilação em pitcher &

Berger, 1972), no BatóIito da Serra Nevad.a (e.g., Bateman & GìæFelI
1979) e no Batölito cost.erro do peru (e,g,, cobbing & pitcher, 1972¡
Cobbing øt aL., l-977¡ pitcher/ LgTgt IgTg a) , verifica-se que este
tlpo de mapeamento possfbÌJ.ita uma irnagem mais cLara da evoi.ução e
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colocação. das rochas Ígneas. Uma d.as primeirâs conclusões obtidas
com mapeamentos detalhados está ligada å própria definição de "ba
tólÍto granítÍco", que já não é maís aceita sem restrições, à medi

da que estes mapeamentos nostTam gue tais "batóIitos" apresentam
evolução geológÍca extremamente complexa, da qual fazem parte deze
nas (e até centenas) dê Íntrusões magmátj-cas (e,g., Pitcher, J979 a,
p. 628-629) .

O mapeamento faciológico é realizado, sobretudo,atra
vés da observação de af .l-oramentos e amostras de mão, com o auxÍlio
de lupa. São, portanto, algumas caracteristicas estruturai-s, textu
rais e petrográficas de verifícação,.mais ou menos imediata que per
mitirão a defínição das diferentes ttnida.dø¿ presentes em um deter
minado conjunto de rochas magmáticas, Esta unidade, puramente des
critivar equivale a uma faciø^ ( = va"lLiQ.da-dQ. = tipo) e agrupa um

conjunto de rochas macros copi camente semel-hant.es.

São muitos os critérios que podem ser utÍIizados pa

ra a diferenciação de facies no campo. .Àlguns, como a coloração,
granulação e estruLura, são de aplicabÍlidade universal¡ outros,
como a presença de minerais específicos, podem ser mais restritos
e dependem do tipo d.e rocha estudada (ver, por exemplo, os crité-
rios sel-ecionados para os granitóides de Morungaba no item II.1.3.).

De acordo com a escala utilizada para o mapeamento

e a disponibilidade de bons af l-oramentos, as facies reconhecidas
podem ou não ser represenÈadas em mapa. Em Morungaba, a tÍtulo de

exemplo, algumas das facies róseas identificadas não podem ser re
presentadas adequadamente no mapa confeccÍonad.o em escala 1: 50.000,

fazendo-se necessário o seu agrupament.o em cL^^ocíclçõøt dø da"ciøt.
No nosso trabalho, portanto, a unídadø map ¿îLv ø.L corresponde a uma

associação de facies, a qual- pode compor-se dê uma ou mais facles;
assim, a a.t.to cia"ção a ttdoi^ lø.Ldt¡taÍrtt" tt6 

^ 
øa I é constituída ape

nas pela facies a "dois fe1-dspatos" rósea grossa III, enquanto
q]Je a a.A^ociação nõt¿d. I inclui diversos granitóides róseos (ver
Tabela V) ,

As facÍes devem ser agrupadas ut.ifizando-se de crité
rios adequados de semelhança geológica e petrográfica, mas isto
nem sempre é factÍveL; desta forma, em Morungaba, a a"a,soeía.ção cin
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zentd" I i.nclui, de modo subordinado, facies röseas, brancas e
melagranitóides.

O trabaLho do geólogo não cessa, contudo, com a definição de facies e,/ou de associações de facies. Este á apenas o pas
so inicial para a tentativa de reconhecÍmento de unidades geológi
cas, ou seja, de "corpos" e 'runidad.es genét,icas,,. Um co,pc, ê consi
derado aqul como uma unÍdade reoJ.ógica (H. Ulbr1ch, I9g4), caracte
rizada pela sua forma, dimensões e relações de contâto com as .Ocaixantess corresponde a uma unidade de movl¡nenÈação independente,
um purso magmátlco lsolado, pode resul.ar em um corpo, constituÍdopor uma únÍca facies (corpo homogêneo) ou várias delas (e.g., facies de borda e facies de núcleo)

A caracterização dest.as unidêdes de movlmentação só
é. váJ'ida, naturar.mente, para os nÍveis crustais próximos ao de suaco'0cação' Não é difÍc'I imaginar o exempro de um pulso magmáticoque ascende como um diápiro e crisÈaliza mais rapidamente as suasbordas, que tornam-se mais viscosas e podem, como conseqüência,ser invadidas por magmas do próprio núcLeo.

Finalment,e, uma unidad¿ gen|.tica corresponde a umconjunto unltário ou composto de rochas ígneas, relacionadas peLo
mesmo evento tectono-magmáti co e com caract,erÍs ticas geológicas,pe
trográf,icas e geoquÍmícas d.e consangüinei dade i ou seja, rel_aciona
'das genét'ica e evotutivamente. A unidade genética, assim definidâ,
Õorresponde, en parte às ¿uítu de White, Willians & Chappell (apú¿d
Pitcher/ 1979 a) ou ås aapø,t -unit.¿ de cobbing & pitcher (Ig7z).

A identificação do con"po ignq.c em áreas geologicamen
te simples pode ser feita diretamente, a partir dos t.rabalhos de
campoi entretanto, torna-se taïefa difÍci1 nas áreas de e¡nbasamento, de evolução geológica complexa e prolongada. Em Morungaba, por
exemplo, as manifestações de granitóides _pór fi ros embuÈidas em facies róseas aparecem co¡no ocorrências renticurares tardias e podemser faciLmente Ídentificadas corno coJ:pos isolados ¡ já é bem maisdifÍci1 ldentificar corpos nas .rochas predominantemente equigranu
lares,

de

A caracterização de unidades genétlcas é, por
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vez, quase sempre problemáirica. como exemplo, citam-se dois casÕs.

O prìmeiro é o de duas facies distintas com uma reJ-ação núcleo-bor
da: representariam uma única unidade genética ou unidades distin
tas, representadas por facíes originadas a partir de materíais-fon
te muito distintos (e.g., Stephens & Halliday, L979)? O segundol

o de facies semelhantes ou ídênticas, mas rel-ativamente distancia
das geografÍcamentê: representariam taj.s rochas a mesma unidade ge

nðtica? Estes exenplos são suficÍentes para justíficar a necessi-
dade de obtenção de dacios geoquÍmicos e geocronológÍcos detalhados.

Estes conceitos (ver também H. UlbrÍch, 1984) corres
pondem a uma elaboração de v,irias propostas já existentes na lite
ratuïa geológica voftadä para o probJ-ema de m4peamerrto de rochas

granitóides (e. g. cobbing & P j-tcher , 1.972; Cobbing e.f cLL',L977 i PiE

cher ¿ 1978, p. 161; Cobbíng & Mallick. 1983) ' É evidente a vanta-
gem de separar nitidamente mapeamento (reconhecimento de facies)
de interpretações mais imedÍatas (como a definição de corpos) ou

mais elaboradas (como a caracterização de unidades genéticas).

Devem ser ainda definidos dois termos estratigráfi
cos " Um ê o de Sui,Ce, aqui \rtilizado como sinônímo de um conjunto
de rochas que "parecem" constituir uma unÍdâde genética (ver tam

bém Bayty, 1968). O segundo termo é o Con¡cLøxtt, usado da mâneira

como é definido no Lér<ico Estratigráfíco Brasileiro (Petri et a'L,,

Ig82t , ou seja, como um conjunto estrutural e petrografi camente ccrn

plexo de ::ochas Ígneas e/ou metamórficas.

ILI"2 " Proced.j-mentos e Bases Cartogrâficas

Os trabal-hos de mapeamento tiveram lugar principal
mente d.uranÈe o segundo semestre de 1981 e o ano de 1982, com algu
mas visitas finais em l-983. No total' foram necessários perto de

sessenta dias de campo' Como bases carÈográficas, foram utifÍzadas
ímagens aero- fotográf i cas obtidas junto ao trnstiLuto de Geografiâ

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

escal-a L: 25'000, e cartas topogrãficas, em escala 1: 50.000, cog

preendendo as foLhas de Valinhos, Jundiaí e Bragança Paulista, pg

blicadas pelo fnstituto Brasileiro. de Geografia e EstatÍstica, em
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ì ô?t

Em uma fase preliminar, de reconhecÍmento da área,
efetuaram-se perfis ao longo das rodovlas Sp-65 e Sp-360 e de aJ.gu
mas estradas secundárÍas que coïtam o Complexot utilÍzou-se, como
referêncj-a, o mapa geológico da Reg,ião de Morungaba apresentado poc
Wernick (I972 b). Definidas as principajs caracterÍsticas macroscó
picas das variedades presentef passou-se ao mapeamento sisÈemático
em escåIa 1¡ 50.000. Um mapeamento faciológico requer, naturalmen
te, a visita das grande maioria dos afloramentos disponÍveis (ideal
ment.e todosl ) e, como em geral não é possÍvel o uso de fotografias
aéreas na diferenci,ação facÍoIógica, a maioï parte dos dados rela
tivos aos contatos e variações petrográficas laterais foram obti
dos diretamente no canìpo,

Uma sellaração conveniente entre as diversas facies
pôde ser feita na maiÕria das vezês pelo exame de propriedades co
mo corr text.urâ e estrutura. Constituiu-se âinda, uma "]itoteca"de
referência para ajudar a identificação de aÌgumas facies. para fu
gír-se ao máximo de impressões subjetivas, as diversas variedades
foram cåractel:izadas da forma mais técnica possivel; ta1 procedí
mento minimiza erros de avaLiação por esquecimento ou subjetivida-
de,

IT .l, 3 , Critêríos Uti-fizados

Os principais critérios utilizados para a identìfica
ção das facies granitóides do Complexo de Morungaba são colocados
a seguir.

Coloraçáo, Os granitóides mapeados apresentam três cores
pais: nõt øcL , btLo,nc(t ¿ cinza. .

prin ci

Granulação, As rochas foram cl-assificadas em ecluig rLanul,o-rL e.A e inc
q ui g)L(LnuL-(t.n¿ó , e subdividÍdas et\\ ,()ine^ , m'ø dín.t , gtLü 

^

^a.1 
¿ muLftt glLú^^a^ (ou termos intermediários), de acordo com o

predomÍnio d.e minerais com granulação inferior a 1,0 mm, entre I,O
e 5r0 mm, ent,re 5,0 e 3010 mm e superior a 30rO mrn, respectivamen
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te. (e.g,, Moorhouse, 1959; Heinrich, f980)

As rochas inequi granul-ares mostram megacristais, cu
jas dimensões médias são em torno de dez a vinte vezes superiores
ã dimensão média dos grãos matriciais.

Caracterlsticas dos ¡r¡ngacristais, Foram consíderadas a cor. as di
mensóes médias, a forma (idio

môrfica, ovóide etc.), a abundância (expressa em esÈimativas do nú

mero de megacristai" por d*2) e possiveis peculiaridades texturais
adicionais, como a presença de inclusões, anêis internos e,/ou ex
ternos (de plagioclásio e,/ou biotita) etc.

CaracterísÈicas texturais e proporÇôes dos rninerais félsicos.

Sempre que possível foi estimada a proporção relativa entre OS

feldspatost em várias facies, informatmente denominadas de grani
tóides a "dois feldspatos" (ver Wernick, 1972 b), o contraste de

cor (o plagioclásio esbranquiçado, o feldspato potássico róseo-aver
melhado) facilitou tal procedimento. Quanto ao quartzo, foram con

sideradas a sua quantidade relativa, a sua dimensão e a sua forma.
Denomínou-se d,e qua.ntzo gLobutlan àqueJ-e que ocorre como grãos reJ"a

tivamente grandes e arredondad.os em várias facies que o contêm em

abundância (30 - 40?).

CaracterÍsticas texturais e proporções dos minerais máficos,

Durante os trabalhos de campo, 
^on¿nÍ¿ 

para facilitar as determina

ções de índices de cor, foram considerados como máficos os mine
rais de cor escura (e.g., biotita, titanj-ta, anfibóIio) ; muscovita
foi tratada como félsico (e.g., Streckeisen, t976 | p. 23-24; Jdra¡:¡r

sen, 1983, p. 149-150). Os termos ho Ltt !.¿ucrt c.LAtico ¿ LøucocrLAtíco
foram aplicados às rochas que apresentassem entre 0 e 58 e entre
5 e 108 d.e minerais máficos (escuros), respectivamente (ver, porém,
Streckeisen I L976). As raras variedades com teores em minerais me

ficos superiores a I0å foram identifícadas como nøX-a"gna.nii.õ idø.1 .

Para cada facies foi aÌnda definido o máfico prÍncipal (quase sem

pre a bíoÈita) e, quando necessário, considerou-se a presença de
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¡n-inerais gve¡ pØtL ó¿,são indicatjvos de condições geoqufmicas mais
ou menos específicas (e.g,, muscovÍtä, tÍtanÍta, granada) .

Ã.spec_-tos t.ëxturaj-s adjcj.onais foram considerados pa
ra diferènc.i.rr algr-rmas facies; assinì, o t.ermo ntancha,d-o foí utj.l-i*
z'aclo ¡ra.ra referir-se à di-stribuiçã. iromogêne"r de diminut,as parhe-
t-¿rs de .bi..titer, fâto c{ì.ï¿ìct.erís,' ico <le alguns gr:anÍtöides de granu
J-erç âir:r J: irra a môdi,¿r" Como centrast6r, nas rochas de granulação mais
!lrü!i$ä, ô. bi.ot ita apÏesenLa dinensões rnaiores é ocorre isol_acia o\l
êlTi pegu¿:nos grupos (t.extuÌ:ä em "synneusis', ou ',cordões,,) , De norn.i. na.
T¿.in- Ëe d(ì flril¿ qua.ada\ ¿.s vari-edades que apresen.Lassem g10rnêruros må
f""ic:os regul.arment'.cr clis Lri.buídos, de dirnensões nirimetricas a centi
mái::rícas e fÕ:rmas ¡¡r.redondadas a i::.regul-ar:es 

"

ÍIx"cr.rnt,uçãer eÈ Íitrr.!tùrar . cir.ande pâr:¿e dos granitöidc.,s possui estrutu
ra nraciça¡ alguns poucos mostjramf poróm,

est-rutuìras p.lanares e J-íneares bem marcädas.

EtìüJ.avßs r: segregações, Atgumas facies contêm enclaves (Didier,
.1"9 73) que thes são ca::acr-erÍsticos e, por

tant:r::, me¿ecem at.ernção especial. lr-ol: am dif erenc j.ados essencialmen-
te quatro bipos: os derivadoÉi diretarnente de rochaf5 do emb.ìsamento
vizinho I x.¿n6.t í.tc.t J, os de forma elÍptÍca a alonçlada, ricos em bio
tita lctx-ongadoA), as micno g4a"nu!-a"ne.¿ c.(.tL,,cct ¡ e os ntrcnc.t gúatLulctrL¿^ ¿.,
culL().^, ambos cor¡ estrutuJ:ä. maciça e grantrlação sempre j.nferj.or: ;
das rocllas encaixànt-es,

i\spec.C.os ad-tcionäis observados nos encf aves inc Ìui
raÌn a forma, as dimensöes, os tÍpos de contdto com as rochas encai
xanteso a zona11d.l.de, a presença de megacrist.aÍs etc.

VB:[os e bo.!.sôes pegrnatriides

tras , o desenr¡olvi¡¡len Lo de

e óplitdides " Al- gu¡lâs facies mostram¡
prefe renciafmente a. ou

vârias Ccstas nrânifestações.

II " 2. ANA,LIS¡JS PTìTROGRÍ"I,ÏÜAS

Aproximadamente J-40

petrográfico ern secções delgadas
ämostl:as foram objeto de estudo

e outras 30 cm sec,;ões poìJdas
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com o auxíLio de ¡nicroscópios LeiÈ2, modefos Orthol,ux (luz transmi

tida) e Standard (]uz refletida) . Nas observações efetuadas, Ievou

-se em conta a minerafogÍa' os aspectos texturais, a seqüência de

cristalização e a composição modaf.

A conpoaição do ¡tlagLrtcLã¿io foi obtida com platina
unÍversaL Leitz a quatro eixos, aplicando-se o método de Rittmann,
que permite determinar o ângulo das extinções simétricas em indiví
duos geminados segundo a Lei da Albita, quando observados na dire
çao [fooJ (Rittnann, 1929, apud Emmons, ]959; Troeger, 1979).

A t eclLLôncia d¿ cní¿Íalíza"ção foL interPretada em con

cordância com os critérios cfássicos, Èais como Ídiomorfismo, in
clusões, synneusis, relações de contato' caráter intersticial etc.
(e.9,, Shand, 1927 ¡ Moorhouse, 1959; MehnetL, I97I¡ Pltcher & Ber

ger , I972r Heinrich, 1980).

Para a determinação da mct do" das rochas, foram usados

vm venníøn eum contador de pontos, segundo o método descrito e ana

lisado por chayes (1949). Considerou-se, em médla, o seguinte núme

ro de pontos por secção:

1,000 para as facies de granulação fina
2,000 para as facies de granulação média

2.000 em duas, três ou quatro secções, para as

facies de granulação grossa a muito gros-
sa e com megacristais.

No caso das rochas inequigranulares (porfiríticas) ,

foram ta¡nbém selecionadas algumas amostras, das quais foram confec
cionadas "fatias" de rochas com área em Èorno de 100 cm2, poste
riormente submetidas ã tintura com cobaltonitrito de SódÍo (Hutchi

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

Ioração a¡narel-a intensa, enquanto plagioclásío e quartzo permane

cem esbranquícado e incolor, respectivamente ' As contagens ' agora

muÍto facilitadas' foram efetuadas com a ajuda de uma malha de 3r0

por 3,0 mm, construÍda sobre papel transparente.

Os valores modais obtidos foram plotados em diagra-
nas trÍangulares múLtiplos, represenLando quartzo (Q), feldspato



alcalino (A), ptagioclásio (p) e máficos (M; Streckeisen , 1976,
p. 5). Tais diagramas têm a vantagem adicional_ de mostrâr as varia
ções do Índice M relatjvas à e, a e p (e.9., Wones, I9g0).

II.3. ANÃ.LISES QUIMICAS EM MÏNER.AIS

Os feJ"dspaÈos representam os principais minerais dos
granitôides e, por isso, além das determinações ópticas, foram rea
lizadas aná]Íses em aproximadamente 30 secções através da micros
sonda eretrônica, no Lal¡oratórío de Microssonda Eletrônica do De
partamenLo de Mineralogia e petroJ.ogia do .rnstituto de Geociências
dä thiversidade de São paulo, Utilizou-se um apareJ-ho EMX-SM da
"Àpplied Research Laborat.ories" provido de três canais (LiF,/ADp,
LiF,/ADP ¡ LiF/RAp). para a metalização das secções delgadas poti
das, empregou-se o metalizador model_o CV-I44, fabricado pela C.V.C.

Ðln cada secção, várjos grãos de feldspato pot.ássico
e pJ-agioclásio (em média quat,ro a seis) foram escolhidos para a de
terminação dos t.eores em CaÒ, Nar} ø Krï nos núcleos, bord.as e zo
nas intermediärias, com um mÍnimo de cinco análises pontuais para
cada u-ma destas zonas. Foram efetuados ainda perfis (núcreo-borda
ou borda-núc1eo-borda ) parä verifÌcar as variações composicÍonais.

A maioria dos cristais de feldspato potássico é pe5
tÍtica; nestes casos, as l_amel-as de aJ-bita e o feldspato hospedei
ro foram consid.erâdos em sepaïado em uma primeira etapa, após a
qual analisou-se o feldspato pertit,ico de forma integrada, amplian
do-se a dimensão do feixe etetrônico incidente, para a obtenção de
composições globais.

Como minerai s-padrão, foram utÍ1izad,os a Albita Tib,u
ron, a Byt.o\.rniÈa de Cristaf Bay, a Andestna AC_362 e o OrLoclásio
nQ 1, tal- como estão registrados nos padrões do l-aboratório, As
condÍções instrunentais foram as seguintes:

potencÍal_ de aceleraçáo
corrente de amostra
tempo de integração d.e contagens
diâmebro do feixe e l-etrônico

15 kV;
-0,026 ¡LA;

I a 20¡



. 16.

Para a conversão dos dados de intensidade obtidos no

aparelho em porcentagens em peso dos componentes moleculares An,

Ab ø 0n, util^izou-se o programa SLÄVE (que realiza as correções pa

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

porcentagens por comparação com os minerais -padrão ) e, em parte,
de uma adaptação dele para uma calcu.ladora manual programável mode

1o Ti*58c, da Texas Instruments Co.; nesta, as correções são fei
tas pontualmente.

II.4. ANÁ,LISE DO ESTADO ESTRUTUIìAL DO FELDSPATO POTÁ,SSICO

Para a determinação do estado estruturaf deste mine
raJ-, vários cristais de cada alìostra foram separados manualmente e

posteriormente sefecionadös, guando necessário, com lupa binocu
far. Em seguida, foram moidos a "mesh" 200 em aLmofariz de ágata,
juntamente com 20? de S¿ metálico (padrão interno) . Sempre que
possÍvel, foram evitadas as misturas entre distintos gràos de uma

mesma amostra,

Do preparado, obtíveram-se difratogramas de Raios-X,
contando-se, para taI, com o aparelho Rigaku-Denki, modelo I9161
do DepartamenÈo de Geologia Geral do Instituto de Geociências da

Universidade de São Paulo, operando nas seguintes condições:

vel-ocidade do goniômetro
velocidade do papeL registrador
ini-ervalo percorrido pelo goniônietro

número de contagens
tempo de integração de contagens
potencial de aceleração
corr ent e

0, 5 -/min t

10,0 run/min;
5,0o a 80,0o;
500/s¡
¿ n,,.

15 mA.

A análise preliminar dos quarenta dífratogl:amas con
seguidos demonstrou que todas as amostras apresentam graus de tri
cl-inÍcidade máximos ou próximos ao máximo. Uma análise mais deta
thada de suas caracterÍsticas esLruturais será objetivo de traba-
lho separado.
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TT. 5. ANÁ,LISES R.A.DIOMÉTRTCAS

Foram reaLizadas no Centro de pesquisas Geocronológi
cas (cPGeo) do rnstitut.o de Geociências da universidade de são pau
1o, através dos métodos Rb/S¿ e K/An, Às amost,ras foram esco-
Ihidas de acordo com critérios geológicos e petrográficos.

tléto do Rb/Sr

As amostras sel_ecionadas foram brltadas em brítador
de ¡nandfbul-as em quantidades estatÍs ti camente represent.ativas e,
em seguidaf pulverizadas em moinho de bol_as com cápsula de Tungs_
tênio. A granulometria do pó, controlada com peneiras de Cobre,
foi mantida sempre inferior a "mesh" 200. os resíduos finais d.as
peneiras foram novamente moÍdos em almofariz de ágata e adiciona
dos ao restante.

No passo seguinte, submet.eram-se as amostras (em tor
no de 80) a anál-ises prelÍminares, semi-quanti tativas , de Rb e S¿
através de fluorescência de Raios-X, as quais poss ibl- L itaram, em
função da razão (R6lS4) tot, a escolha daguelas viáveis ao estudo
isocrônico. Nestas úrtimas, os teores de Rb e s¿ foxam novanente
determinados, agora de forma quantitativa, também por fruorescên
cia de raios-x. Apenas ì.¡ma amostïa (A-64), devido ao seu baixo con
teúdo em s4, necessitou da anál-ise dest,e elemento via dfruição iso
tópica. Aparelhagem, metodoLogia e procedlmentos analÍticos corïes
pondem ã rotina do laboratório e estão expostos com detalhes em
Kawashita (1972) ¡ os erros esperados são sempre inferi.ores a 3,02.

As determÍnações isotópicas de S¿ foram efetuadas
com o espectômetro de mas.ea de fonte sóIiaa de model-o TH-5, de fa
bricação variant-Mat. os valores de sr877sr86 obt,idos .r-* .ror..rf
zados de acordo com a razão sr867sr88, constanÈe. .A. metodologia
aplicada é dÍscutida, d.e forma mais minuciosa, por Kawashita 0-972)
e Torquato (L974\ ¡ os erros admitidos são inferiores a 0,3*.

Tanto para os cáLculos de normalÍzação, como para os
relat,ivos ãs ldades, empregaram-se as constantes sugerj.das poï



St.eÍger a ,Jåger (1978), as quais compreendem:

sr867sr8I
Àsg

OE
Rb' ',/Rb ' '

0,1194;
-l1 -lL,42 x L0 -' ano -

r (q

Atualmente, as análises espectrométricas são realiza
das automat i camente , com o mÍ cro- computador Hewlett-Packard, mode

to 9825*13, acoplado ao especÈrômetro, o qual processa também os da

dos e cal-cu.la as idades convencionaís e isocrônicas, No primeiro
caso, são utilizadÕs os programas ,RBSR e ,RSRñ, anbos desenvol-vi
dos no CPGeo e. no segundo, o programa 015ôDy (York, 1966, adapta-
do por Kawashita, I9-l2l , que permite o traçado da melhor isócrona
através do métodos dos MÍnimos Quadrados Cúbicos. o gráu de colÍ
nearidade dos pontos considerados é avaliado pela Variança Média

Quadrática (MSI^ID ) e a sua correlação pelo Coeficiente de Correla
ção; os erros indicados referem-se ao nÍvel de confiança de
(2o).

Î'lótodo K/Ar

952

As determinações por este método foram efetuadas em

concentrados de biotita, obtidos com auxíIio de um separador magné

tico Frantz e de uma placa vibratória do CPGeo. As técnicas e con
dições analÍt,icas da metodologia aplicada são detal-hadas por Ama

ral øt eL. (7966 ) . Atualmente, o método em uso apresenta pequenas
modificações, das quais a maís importante é a adição de aIíquotas

-_38conhecidas de Ar"" ("spike") no gás extraido da amostra em condi

ções de ultra-alto vácuo e purificado em fornos de Cu-Cu) e
(Tassinari, 19 81" ) .

Ti

Determinou-se o t.eor em K das amostras através de fo
tometria de chama, util-izando-se L¿ como padrão interno. As análi
ses isotópicas de A4 foram, por sua vez, efetuadas em espectrôme
tro de massa de fonÈe gasosa tipo Nuclide, da Reynolds,

Os resuJ.tados finais foram calculados no micro-compu
tador, ernpregando-se o programa DÂRGO¡\J (Kawashita, 1972), que for
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nece, adicionalmente, os erros experimentaís, de acordo com a Teo
ria de Propagação dos Erros. Taís erros são muito varíáveis: em ge

ral estão situados em torno de 3,OB mas, em função das quantidades
de K e An,-_ presentes, podem atingir até I0,08. para os cál_culosatm'
pertinentes, consideraram-se tambêm as const.antes propost,as por
Steiger a Jåger (Ig78t, que são:

Àß = 4,96 * ro-fouto-r;
= 0,58I x lo-I0..ro-1,

1x4o l¡atoL ¡.to* roo = o, ott9;

ar{o /et36 = 29s,5 ¡

K39 = 0,9325g * Kror



III

cLAssrFrcAçõES DE GRANITótDEs E sírurrse oEoLóslc¡ REGIoNAL

Este capÍtulo ê dedicado à revisão da bibliografia de

interesse para este projeto. São resumídas várias classificações
geológico-genêti cas dos granitóides e os resultados geolôgicos, geo

morfológicos e geocronológicos Pertinentes já obtidos. Na parte
geomorfológica, adiciona-se breve descrição de alguns asPectos fi
siográficos.

III.1. CLASSIFICAçõES ON ROCHAS GRANITÓIDES: BREVE SÎNTESE DA

LUçÃO DAS IDÉIAS.

Uma das caracÈerÍstícas mais marcantes das rochas
granitóides é a sua ocorrência e¡n ambientes tectônicos muito dis
tintos.

Em áreas cratônicas sujeítas ã regimes tectônicos
predominantemente tensionais, com freqüência observam-se granitói
des de afinidades peralcalj.nas constituindo, assocÍados ou não à

outras rochas aJ.calinas, importanÈes provÍncias magmáticas L No mes

mo ambÍente, encontram-se ainda granitóides caLco-alcaffnos ".og
mais" int.egrando províncias petrográficas blmodais (com rochas áci
das e bástcas como tipos predominantes, e.g., Petro et o.L. ' L9791.

Tais granitóides são gerados, quer por diferenclação de magmas ba

sátticos, quer por fusão de maÈerial crustal provocada pela passa-

gem destes magmas (Pitcher, 1979 b). )J
Mas, sem dúvÍda, o anblente preferído das ocorrên

cias granltóides é o das regiões orogênicas, tais como as gue se

sÍtuam nas margens ocidentals do continenÈe americano, onde estas

CAP I TULO

EVO
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rochas afLoram como vastos batólitos, Tais ocorrências representam
o resultado de manifestações predominantemente magmáticas muit.o in
tensas, Ij-gadas à evolução dos cinturões orogenéticos. Apresentam,
na maior parte dos casos, caracterÍsticas petrográficas e geoquími
cas unimodais (Petro Q.Í. a.X.. , 1979 ¡ pitcher, 1983) e a sua origem
é explicada, ora a partir de fusão parcial da crosta inferior e,/ou
manto superior, ora como o produto de anatexia decorrente de met,a
morfismo regional progressivo de temperaturas médias a alt.as (e.g,,
Tuttle & Bov/en, 1958; Fyfe, 1970; Brown & Fyfe, 1970; WyIIie, 1977,
1979; WyllÍe øt a.L., 1976; younker & Vogel-, 1976; Winkler, L977¡
hlhite a Chappe1l, 1977, 1983¡ Hyndman, tg8t) .

As tentativas de cLassifÍcação tectônÍca e geoquími*
ca das rochas granitóides foram iniciadas há muitas décadas. Do
ponto de visl-a Q,^f.rLutultcLl, vários autores observaram que havia uma
marcada correlação entre os d.iversos tipos de suÍtes granitóÍdes e
as condições de metamorfismo e deformação regionais. Em 1904, Grg
benman (a.pud øadg]-ey, 1965) reconhecia t.rês zonas principais de me

t.amorfismo regional em um cínturão metamórfico, cada qual caråcte
rizada por tÍpicas associações de minerais metamórfÍcos, e designa
va-as de cd-f.a- n¿,so - e e,p¿zc)nI", referindo-se ã nÍveis crustais pro
fundos, médios e rasos, respectivamente . Este trabal_ho constituiu-
se, de certa forma, em um marco que condicionou a evolução de di
versos conceitos reracionados ao posicionamento estrutuïar e tectô
nico dos granitóides dentro de um contexto geológico reglonal . Den
tro deste contexto, merecem ser rembradas as sístematizações muito
importantes de Read (1957) e Buddington (1959).

Em 1957, Read def ine a 6',)Lia. g)La-ni-Í.ico_ | considerando
simul-taneamente profundidade e época de cotocação dos ôorpos grani
tóides. Reconhece granitóides auf.6cÍ.on¿,s (estruturalment.e concor
dantes, migmat.Íticos, de origem não magmática, do estágio pré- a
sin-orogêni co) , patta- aut.6 cÍ.0 nø¿ (em geral concord.antes e migmatÍt.i
cos, com poucos mobilizados, do estágio s.in-orogênico) , inÍ)Lut ív o,s

(discordantes, de origem magmáLica, tardi- a pós-orogênicos) e
a"X.õcf.one¿ (também discordantes e intrusivos, pós -orogêni cos ) .

Buddington (1959) ídentifíca, para o continente
Ee-americano, três nÍveis crustais distÍntos de colocação de

nor
mag
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mas granÍticos, a partir dos quais define as categorias de grani
Èos de caÍa-, møAo- e- øpízona, baseando-se exclusivamente nos con
trastes térmÍcos e mecânicos existentes entre as rochas encaixan
tes e a massa invasora. Assím, a mai,oria dos corpos catazonais se

ria concordante local e regionalmente, colocada sob condições de

intrusão "forçada" r sin- ä tardi - tectôní ca; já os corpos epizonaÍs
seriam discordantes, colocados de forma "permissiva", pós-tectôni-
cos ou anorogênicos. Os mesozonais apresenÈariam caracterÍstÍcas j¡r

termediárias e ser.íam tardí- a pós-tectônicos.

Mais recentemente, Stephansson (L975) , estudando os ba
tól-Ítos da Suécia CenÈraI, interpreta-os como sendo compostos por
grande número de invasões sucessivas de tipo diapírÍco e propõe um

modelo de poJ-idÍapirismo. Os granitóides colocar-se-iam, por f l"uxo
plástico, como diápiros sucessivos, de tal forma que o dÍápÍro pos
terior serÌa sempre intrusivo em reJ-ação ao precedentei a coloca
ção destes estal:Ía condicionada pelos regimes tectônicos, díferen
ciando-se, assj.m, os diápiros ca"ta"-, ne.^o- e ¿pí-Íøctînicoó,

Do ponto de vista gectquinícct, Shand (I927r, em traba.
lho clássico de petrologia, compara as caracterÍstícas mineralógi
cas e geoquímicas de diversos grupos de rochas, neles incl-uindo os
granitóides, e classj.fica-os ex¡ ,sub-atunínct¿ct¿, n¿ia- a,Luninct á tt,5 ,

¡ce.na-Luníno,s o t e pønalco"I-ino,s , em função dos teores em aLumina e

álca1is. Tais grupos podem ser reconhecidos de forma maÍs ou qenos

imediaÈa pelas associações mÍnerais presentes (particularmente os
máficos, como a bÍotita, a muscovit,a, o anfiból-io etc.). Anos mais
tarde, Tuttle & Bor.ren (1958) estudam o comportamento dos magmas

graniticos em la-boratõrio e apresentam diagramas de fase para o

sistema residual da petrogênese (Ãb-ôn-Qz-Hr0) para pressões de.'
até 3,000 kg/m' (3,0 kbar). Os vários resuJ.tados obtidos converte
r¿un-se em uma proposta de classlficação para as rochas fefdspãti-
cas em geral; no caso dos granitóides com Ab+0)L+Qz (normatÍvos) >

80, diferenciaram os de tipo hípøntrtlvu,s (com um feldspato) dos
,sub¿oLvu,s (com dois feldspatos) . Os primeiros compreendem rochas
que apresent,am um feldspato afcalíno como iníca. óa^e feldspática
magmática, enquanto os su.bsoJvus apresentam duas fases (feldspatos
potássi co-sódlco e calco-sódico) . Tais diferenças refletiriam, pa
ra os autores, o regime de pressão de água, já que somente ã pres
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de
soes mais elevadas viabilizar_se_ia a cristal_ização cot.ética
dois feldspatos.

Nos últimos anos, adj_cionaram_se muitas informações
novas, devido ao desenvolvimento de programas de mapeannenÈo majs
detal-hados, ariados à sofisticação alcançada pelas técnicas analÍticas, paralelamente, surgiram novos modelos interpretat ivos , entre os quaÍs merecem destaque os de Chappelt, White, pitcher, ïshihara e Didier.

chappell & white (1974) e white & chappeJ-l (rg77,
1983), como resultado de pesquisas desenvolvidas no conÈlnente australiano, sobretudo no Lachlan Folded Bel_t, observaram que as rochas granitóides podÍam ser agrupad.as em duas associações principais, denominadas de gnanifôídø¿_I e gaanit -o id.e.s_ S . A primeira ésupostamente originada a partir da fusão de crosta primitiva, de
composição bási co-intermedi åria; a segunda, seria derivada da fusão parcÍa' de material metassedimentar, As peculÌaridades de cada
uma destas associações (ver TabeJ.a I) estarlam, portanto, condicionadas excLusivamente pel-a nä.tureza do mat,erial fonte (Hlne ¿Í
a.L. , L978) .

Outro enfoque foj desenvolvído por Ishihara (I977)no
arguipêlago japonês. Este aut,or correlaciona os tipos de minerais
opacos com diferentes condições de fugacldade de oxigênio (fOr)
quando da cristal-ização dos magmas graníticos. Separa, então, umgrupo de granitóides com magnetlLa+i lmenita (¿ãzie nagn¿/íÍ¿ca) d.eoutro que apresenta apenas ilmenita (¿dnie ilnønítica) , No primeiro grupo encontram_se as rochas cristalizadas sob condições de fO2rehatlvamente mais elevad.as; segundo o autor, o Limite entre asduas séries, para as rochas portadoras de biotita, situar_se_Ía prö
ximo ao "buffer', Ni-NiO. Tais caracterÍsticas refJ.etiriam, no seuentender, uma situação herdada; assim, a série ilmenÍtica derivaria de lnagmas origÍnados em nÍve1s crustais não mui.to prof,undos,
onde um regime mais redutor é imposÈo pela cont.ribuição de material metassedimentar, port.ador de quantidades apreciáveis de carbono' '-rá a série magnetÍtica estarÌa ligada à magmas provenientes deIocafs bem mais profundos (crosta inferior e/ou manto superior) ,decaracterísticas Inais oxidantes.
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Em Iinha similar, também com ênfase mineralógÍca ' 
rva

nova & Butuzova, Lg68 (cLpud Pitcher, 1979 a), distinguem na URSS

dois grupos maiores de rochas granitsóides, identificados pela prg

sençadosparesincompatÍveisÍitanlto'- al.a.nLlaeix.m¿niÍa-mtlnazifa'

respectívamente. Cada um destes grupos apresentaria, ainda, minera

Iizações caracterí sticas .

Eû¡bora resultado de pesquisas independentes ' as vá-

rias cl-assificações propostas não se excluem; pelo conÈrário' enfa

tizam aspectos convelgentes. As suas principais caracterÍsticas
são comparadas na Tabela I, a qual mostra que os granitóides da sé

rie magnetítica guardam estreita correlação com os graniÈóides-r e

os caracterizados pel-o par titanita-alan ita, enquanÈo os da série

ilmenÍtica correspondem aos granitóides-S, a alguns granitóides-I
e aos que contêm o par i Imenita-mona z ita '

Mais recentemente, Lameyre & Bovlden (1982) propõem

uma classificação muito simples e útil, baseada em tendências de

variações modais, observadas em diagramas Q-A-P' Discriminam qug

tro tÍpos de séries de rochas pJ-utônicas: três com composições va

riáveis de termos básicos até ácidos (séries caLco - alce'Liwa¿ tnondlt

j ønítíca I tct naLiticcL, g)LcLnc) dio)Litica e nonzonilícz'i sêrie a!'cnlLna

e série t0LQ.itLce); a quartaf compreende apenas termos ácidos' mul

to ricos em quartzo' e equivale aos mc;bilízado¿ siálicos '

Didier øi aI., (1982; ver também Didier' 1973) compa-

ram os granitóides variscanianos (do Maciço Central Francês) com

os estudados por ChappelL' White e colaboradores' Verifícam que

os "enclaves básicos de aspecto Ígneo" presentes no }4acÍço Central

são muito semefhantes às "inclusões máficas com hornblenda" descri

ras por white & chappell (Lg77) , Hine ¿¿ cLL. G9 78) e Chappell (1978)

e ínterpretadas como ,'rest,itos" do processo de fusão parciaL que

originaria os granitóides-I.

Nos granitóides variscanianos, contudo' os enclaves

apresenÈam estruturas de fluxo e' com freqüência, contêm também

encfaves d.e outros tipos ("enclaves duplos")' Desta forma' os auto

res os interpretam como fÏagamentos cristalizados de magmas bãsicos

e/ou lntermediários não totalmente místurados com os magmas grani

tóides. Poï extensão, propõem uma classificação genética alternati



Tabe I a t - Carâcterísticas principais
"ilmenÍt¡ca',. Adaprado de Chappe ll e
Hine et aL. ( t 97B) , Beck insa te ( 1979)
hurst ( 1919) .

Cìâssif ic¿ç;o Tipo,,1,,

d ior iros , quê rtzo-d i oritos, ton¿litos, ¡oñIrpos peLrogrãficos ¿odior iLos, g.."å",ã=
ritos e nonzogrènitos
(lb).

Máf icos presentes

Acessór ios típ¡cos

Al203l (CêO+Nê20+K2O) mo ¡

Fe 3 +/(Fe 3++Fe2 +)

(sr87lsr86)
0

Ot8/Ot6
(? smow)

llinerålizãções

dos g ran itõ i des t ¡po
\.J h ite ( 1974) , \,/ h i te 6

, P ¡tcher (t 979" , O,

biotita; hor¡btenda
nas iêriedades nãis oá

t itôn ita, aìani tê,mus
covita {nas variedal
des ext reÍìàmen te fél -
sicas).

=1,1; gerêlmente dìoD
sÍdio normat¡vos- -

variãvel, gerè lmente
à0,2.

0,704 a 0,709

6,0 e 10,0

VJ, Ho, Cu

predominanr rochås ¡n-
te rmed i ãr i as (sior.55g¡.
limites compos iciona ¡ s
amp ìos; i nc lusões mã
f icâs de aspecto Ígneã
com hornb l endð (,'res-
t itos"); diagranes quï
micos de variacão com-
tendênc iðs r"qó1".",.

T;po ,,S' Sér ie
"Hagnec it icè',

::::1t."., sranodio- dioriros, qûarr¿o_diorrtos, monzog.aniÈos .¡tos, tonali,"., ñ]oñe sienogran;tos (3a). zodioritos, gr"nå¿iã=
ritos, monzogrênitos e
s tenoqran itos,

biot¡tâ. bioEitê.; hornblendê
nâs va r i edðdes ma¡s má
rrcås.

:::1i":i,",srånådè, m¿snetitð, tirânirè,nuscovi ta, siltimani hemè(;tè, pt.ir",;;;(è, ilnen¡tå, monèzf doro.
ta.

¡rlrr, '!S¡' e das séries "magnetÍtica,, e
Chappel I (.1971, 1993) , tsh ihara (19i-i) ,

1983), Taka (ashi et dL. (1980) e pank_

> I , 05;

relêtivèrnente båixà rel¿tivamenie èltè(s0,3¡. {>0,2).

ì0,708 0,704 ã t),7to

to,o ô t3,o 5,0 a g,o

corundum nor 5l,l

Sér¡e
" l lmen í¡ ¡ç¿,,

iden ¿os r ipos ,,S,',mès
te rños F¡åis nãficos råñ
Þem ocorrem.

idem aos tipos,'S,', mas
te rnos ma js máf icos con
tém hornbtendå.

i I men ira. pirrotitã, gr¿
t rtå.

Sn

p redom i nam rocha s á-
cidas (SiOz:65t); ti
mites composicionaiî
restritos; i nc lusões
metassed¡fiìentêres (rrres
t i tos,,); xenoc r i sl
ta is de zircãoi diå
gramas químicos dã
variação em gerð¡ mu;to irregulares.

Ll, Ho, Cu, Arj Sn, V

j-elaÈìvamente baixa(<0,3).

ì0,70t

7,0 è 13,0

:0,1 modèt em m¡ne- <0,tt modalrårs opacos êis opècos

t\)(¡
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va, na qual os granitóides orogenéticos são subdÍvídidos em tipo
M (derÍvados do manto ou poï processos de hibridismo manto+crosta)
e tÍpo C (derivados da crosta sÍál-ica) . os úftimos são ainda re
classificados com Cl (originados a partir de rochas ígneas) e CS

(derÍvados a partir de rochas metassedimentares) .

A síntese âpresentada indica que existe certo consen

so entre diversos pesquisadores no t.ocante à existência de duas

associações principaÍs de granitóides orogenéticos: a primeÍra, de

rivada predominantemenÈe de material siálico (metass edimentar ou

meta-ígneo) , e â segunda, que agrupa os granitóÍdes derivados em

regiões mais profundas, a partir do manto ou de uma crosta infe
rior primitiva. Vários aulores sugerem ainda que a gênese dos gra
nitóides caf co- al-cal- inos (tipo f) deve-se a combinações destes dois

ambientes, através da mistuta de magmas originados na crosÈa siá.LÍ
ca e no manto e/ou crosta inferior primitiva (e.9., Didier ¿f aL.,
1982; WernÍck, J.984 a) .

Em uma recente sÍntese, onde aborda as característi
cas dos diversos tipos de granitóides e os ambientes em que se in
serem, Pitcher (1983) reconhece, nas faixas móveis fanerozóicas,di
ferentes associações "tL¡ctt 7u e "tí¡co S" (ver também Hyndman,1972;

Flood & Shaw, 1977, Ca¡nbef & Petrick, 1982¡ Wernick I 1982 a, 1982 l:;
White & Chappell, 1983; Yagüe ef. aL., 1983 e Chappell , 1984, entre
outros). o mesmo autor propõe então subdividír os granitóÍdes-l em

dois s.ub-tipos: I Cordilheirano e f Caledoniano, indicando, assim,
os ambientes onde são mais característicos, Os primeiros corres
pondem ãs suítes petrograf icamente ¡nais variadas (desde gabros e

dioritos até Eranitos ^.a,) 
e apresentariam composição média tona

lÍtica a g::anodiorÍtÍca (e.9., Batólito costeiro do Peru) i os ou-
tros agrupariam suÍtes maís restrj-tas, compostas essencialmente por

biotita+hornb Lenda granodioritos e b iotita-granitos (e.9,, granl
tóides variscanianos, do Donegal etc.), apresentando caracterÍsti
cas geoquÍmicas em parte intermediãrias entre o tipo I Cordilheira
no e o tipo S (mais detalhes em Pitcher, l-983) ,

Embora não proponha subdívisões para os granitóides
de "tÌpo S", Pit,cher (1983) reconhece a sua grande variabilidade e

sugere que est,es grånftóides constituam uma típica Á6)LL¿ g)LanítLca.
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Os vários tipos de granitóides não estão distribuÍ
dos ao acaso nas distintas faixas móveis. como acentuara Zr.rt(1967, ver també¡n pltcher, 1979 a, IgTg b, l9g3), a cada tipo de
magmatismo corresponde um ambiente geológico próprio. pitcher .9g3
também L979 a, 1979 b) correLaciona os principaís tipos de grâni
tóides, acima d.iscutidos, com ämbientes geológico. *.-r= aiOr"o". OsÍntese Ínterpretativa proposta por este autor é parcial"mente rgproduzlda na Tabela II, com destague para os granitóides ,,fL¡tt., Ie S. Deve-se J.embrar, ent,retanto, como o faz pitcher (L979 b, p,4),
que tais modelos são apenas simplificações e, se por um lado identificam algumas caracterÍsticas globais, por outro ocultam as caracterÍsticas próprias de cada ambiente.

ITI ,2. A REGIÃO DE MORUNGABA: SÍNTESE REGÏONA],

A Região de Morungaba siÈua_se no Bloco JundiaÍ (pe
nalva e Wernick, 1973), que se limjta ao Norte com o Bl_oco pinhal,
através da zona de cisal"hamento de JacuÈinga e, para o Sul, com o
BLoco São Roque, pel-ä.s zonas de cisalhamento de Jundiuvira e rtu(Hasui ¿t aX.,, 1969 ) . nm direção ao ocidelrte, as rochas do Bloco
JundiaÍ mergulham suavemente sob os estïatos da Bacia sedimentar
do Paraná.

Tal região é tida aind.a como parte integrante do Mêciço de Guaxupé (Almeida ¿t a"| ,,1976¡ Wernick, 197g b),

III.2 .1 . Mapeamentos Anterioïes

A região e áreas vizÍnhas
peamentos geológicos. Os primeirÕs mapas
das regiões de Amparo e Morungaba, foram
(1967 | 1972 b) .

já foram alvo de vários ma

em deÈalhe (escala l: 50.000),
apresentados por Wernick

Em 1979, o Departämento Nacionaf de produção Mine
ral (DNPM) publicou os resultados do .projeto SapucaÍ (Caval_cante
e.t a.!-.,1979), que incJ.uem mapeamento em escaLa I: 250.000 de exten
sa área (-70.000 km2) , cobríndo grande parte do Nordest.e paufista
e Sudoeste mineiro" No mesmo anóf este órgão divulgou os mapas geo



Tabela ll - Amb ientes 9eo I óg icos e

zó ico ( Adaptado de Zwa rr, 196], ;

Arnbienl:es (fai.x:a Cèracrerísticâs
nótel "tipo") tectôn icas

Movimentos ver t ica.¡ s,
encurtâmento crusta I

11êrgem continen- ñÍníÍìo. Dobras êber-
tal ativa (1:ipa tðs, sem desenvclvi-
Andíno ) r¡enio franco de fol iå

ção estrutural

mêgmat isno associado, com referênc ¡a es pec ia I para
P¡tcher, 1979a, i979b, 1983).

Col ¡são cont;nen
tal (tipo Eereí:

Sed i mentêção

HoviÍrìentos hor i zon-
tâ i s, grênde encurt¿-
men to crustal. Dobrê
Íìentos cer rados coñ
desenvol vimento inten
so de fol iðção e/ol
t rènspos i çao estrutu-
rais

Hovinentos verticais
So€rou imento re predominantes, tectô-
g¡onal pòs-col i- nicè tensionêl.Falhas "t4oìãssicêr', em bà-
são (t¿po C,zLedo lrênscorrentes e de ci¿s tectônicas
niano\ - 

9 rav i dâde. SoergLii-
nento reg ionê I

Vu lcanoc lást i ca
c lãst ica platèfor-
rìêl em baciês tecrô- gurial (de cârgà)
nicas est.eitâs e ba
c ias limìnères

Clástica ¿
qu ínri ca em

extensionêis

Man i feståções Man i festaçôes
gran iio ides vulcån icas

cl asto- Reg¡onêl de bè¡xâ
bêciês êrñidia p e rÉdia

a al ta 7

Tipo i Co?d';l.heira- Grandes bâtólitos ti
¿r. Desde gabros e Andesiros e dàci neares, mültiplos,cõ
dicritos até grêni- tos em grande võ nn caldeiras compos:
tos, con' precionÍnio lurìe - tès. tntrusôes de-
de tona I itos sarmônicas,epizonais.

Estru turas vulcâni-

Tipa S. Predominar¡ì 8¿tóliros múltiplos,
granodioritos e gra- Lèvas silÍcicas, "sheets"- lntrusões
nitos francãnìente pe peraluminosas, harn6nic¿s e des¿rmô
rêlum¡nosos. Ì{igna- muito ra.ås nicès; em geral co-
titos nè infrê ou me mo diãpiros carå-,
SO estrutur¿ meSO- e.ûìèis r¿rèfien

te, eP¡zona rs

Fanero-

Ret rógrêdo

Ca r¿cter íst i cas
dos coapos grê-
nitóides

N
co

Típo I Caledêníatb -
Predominêm b;or í ta +
hornb ì end¿ granodiol Basáltico
.ito, . 9."iitor. e" ;;i"r;";":
quenos corpos de gâ-
bros e,/ou d ior i tos
como suÍ tes d istin-
tâ s.

Båtól ì ros núltiplos,
"sheetsr'. lntrusôes

de d i scordantes; em ge-
râl diapíiicas dis-
tènsionaís
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lógicos, em escara r: 1.000.000, ïeferentes às forhas Rio de .lanei
ro (SF-23) , Vitória (SF-24) e Iguape (SG-23), que abrangem, a1êm
das regiões citadas, o Estado do Rjo de Janeiro e, em parte, o Es
tado do EspÍrito Santo (Schobhennhaus F9, 1929).

Em 1981, é divulgada a carta geológica do Brasi1 em
escala l:2.500.000 (Schobbennhaus Fq, l-9gl-) ; simuJ-taneamente, o
Programa de Des envol-vimento de Recuïsos Minerais (pró_Minério) pu
bl-ica cartas geológÍcas e geomorforógicas do Estado de são pauro
em escalas I: 500.000 e l: I.000.000, respectivamente . Este mesmo
örgão estadual, ern 1983, promove a 1* Jonnad.a sobnø a canÍ.a G¿oL6
gLca do E¿ f.a"do d¿ São pa"uX.o øn j : 50 .0 0 0, durante a quat são aprg
sentadas, entre outras, as folhas de Igaratá, piracaia, MonteiroTo
bato, Camanducaia, Socorro, Mogi-Guaçu, Ãguas de Lindóia, Caconde
e Guaxupé. Maj-s recentemente, äinda patrocinados poï este órgão,
Campos Neto e,t d.L, (1984 a) apresenÈam a geologia da fol_ha de Bra
gança Paul is ta .

Finalmente, abordando a ãrea da Grandê São paulo e
arredores, merece dest,aquê o mapeamento jnédito realizado por .T.
M. V. Coutinho (completado em lggO), em escal-a orÍginaI l: 50.000.

IIL2,2. ceoÌogÍa Regional e Trabafhos Anteriores

A geologia regÍonal da região Noïdest.e do Estado de
SÀo Paul-o é relativamente bem conhecida em seus aspectos mais gg
rais; todavia o número de trabar.hos mais detalhados é ainda reduzi
do' Dentro de u.m contexto maior, a evolução do conheclmenÈo geotó-
gico nesta área é discutida em vãrias obras, como as de Wernick
(L967, p. 6-8¡ 7872 b, p. 4-12), Fiori (Ig7g, p. 40_46), Artur
(1980, p. 8-24) e Wernick & penalva (l9gO a). No trabaLho de A]mei
da øf a'1. (1981) encontra-se exposta uma sÍntese dos resur-tados ob
tidos atê então. Apresenta-se a seguir uma compilação gera1, com
enfogue especialmente dirigido para as unidades geológicas perti
nentes ã Região de Morungaba.

A definição das unidadeS geoJ_ógicas maiores é devi
da, principalmente, aos trabalhos de Ebert (196g, 1971), Vüernick
(1967, l_972 h, 1978 a, 1978 b) , tüerni ck & penalva (I973, 1978, I980a,



1980 b), wernick & Artur (l-983), tr{ernick eÍ øL. (l-976 a, 198J-) ,cor
dani & Bittencourt (1967), cordani ¿t eL. (1973), Fiori (1979),Fio
r! ¿t aX.. (1978, 1980), ArLur (1980), Hasui (1983) e campos Neto
Øt cLL, (1984 a) . A análise geomorfolõgica coube, principalmente, a

Almeida (1964) e Ponçano ¿t a.L. (198I) .

Na Região de Morungaba, as unidades geológicas come

çaram a ser de.lineadas com o trabalho de Wernick (1967), que estu
da a Região de Àmparo sob os aspectos esÈTuturais, petrográficos, es

tratigráfÍcos e tectônicos. No mapa apresentado, em escala 1: 50.000,
já são individual i zados o "corpo" granitóide de JaguarÍúna e, em

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

Bíttencourt (1967), estudando a geocronología K/An do Grupo Açun

9uÍ (posicionado no ciclo Brasiliano) , analisaram algumas amostras
de granitóides de Morungaba. os resuLtados obÈidos permitiram colo
cá-los como pós-tectônicos dentro do referido Ciclo, com ldades en

tre 580 e 500 m.a.

Ebert (1968, 1971) define o crupo Amparo, agrupando
nele rochas metas s edimentares da facies anfibolito mêdio, expostas
na Região de Amparo e vizinhanças ("gnaisses Amparo" de WernÍck,
L967ì, . Reúne, também, uma associação de metas sedimenti tos interca-
l-ados no Grupo Amparo (xistos diversos, quartzitos, meta-arcósÍos
e meta-grauvacas) sob a designação de Grupo Itapira. Os Grupos AS

paro e ltapira seriam, segundo o autor, correlacionávei s aos Gru
pos Barbacena e Andrelândia (do Estado de Minas Gerais), respectí
vamente,

Wernick (1972 a) descreve e caracteriza petrografi
camente várias ocorrências aplÍticas e de granitóides pórfiros nas

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

a evolução magmát.ica do denominado MacÍço de Morungaba. Mais ou me

nos simul taneamente , Vlernick & Fernandes (1972) estudam, através
de métodos ópticos, o grau de triclinicidade dos feldspatos potás
sicos presentes em algumas variedades granitóÍdes de Morungaba. No

mesmo anor wernick (1972 b) apresenLa um estudo detalhado da Re

gião de Morungaba. dando ênfase às rochas granitóides e diferen
ciando-as conforme critérios faciotógicos. É esta a primelra Èentg
tiva de um mapea¡nento maís detalhado de rochas granitóides no Bra
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siI. O autor individualiza, aÍnda, parte do então denominado Maci
ço de Socorro e o "corpo,' de Itatiba,

Wernick & penaÌva (I973) , com base principalmente
nos trabalhos de Wernick (1967), consideram os crupos Amparo e fta
pira equlvalentes, agrupando-os sob a designação de Grupo Amparo;
simult,aneamente, penalva & Wernick (L973) e Wernick & penal-va (1974),
oJrservando a grande abundância de manifestações magmåticas de cará
ter granitóide e o desenvoÌvimento conjunt.o de profusas zonas de
migmatização e ferdspatização nas regiões de pinhar. e socorro, iden
tÍficam "conjuntct.s g na_nitic-o - nigno"tîf íco.t,, e os agrupam, informal_
mente, sob a denominação de Grupo pinhal.

Werni.ck et a.L. (1976 a) mostram que as rochas do Gru
po Amparo apreseni-am idades referiveis ao ciclo Transamazônico, ao
obterem urna isócrona R6/Sn de aproximadamente 2.000 m.a.; tal. fa
to permitiu aos autores a correração deste cïupo com o Grupo paraÍ
ba (ver DeIhaI ¿Í. a"X., 1969; Cordaní el. a.!-. 1973), diferente por
tanto da proposta por Ebert (cf . acima) . Àlgumas amostras de grani
tóides de Morungaba posicionaram-se sobre uma isócrona de 690 m.a.,
o que possibiritou a sua correJ-ação com a "Formação serra d.os ór
gãos" (Cordani e.Í. ttL. 1973).

comes e.t a,L. (1976l realizam as primeiras anåIises
em feldspatos de rochas granitóides do Grupo pinhal com microsson
da eleÈrônica, verificando que estes são quimicamente muito homogê
neos, e qúe não existem diferenças quÍmicas acentuadas entre os me
gacrist,ais e os grãos matriciais das rochas porfiróides. No mesmo
ano, I,¡ernick a.i. aL. (1976 b) analisam estatisticamente a distribr,!
ção de megacristais em alguns corpos do denominado MacÍço Socorro.

Soares (1976) e Wernick (1977) incluem na defÍnição
do Maciço Socorro - agora elevado à categoria de Complexo _ um con
junto de rochas metamórficas de grau médio a alto e extensas áreas
de migmatiÈos, com estruturas diversas, associados à
mäni f est.âções de magmatismo granitóide.

importantes

Wernick (I978 a) mostra que as J-itologias expostas
no Mâciço de Guaxupé apresentam nítido caráter polÍciclÍco, Reco
nhece quatro unidades, uma referÍvet ao precambriano Médio (Grupo
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Amparo) e outras três do PrecambrÍano Superior (Grupo Pinhal e For
mações Pouso A1egre e E1eutério). No mesmo ano¿ Wernick (1978 b)
propõe que o limite do Maciço de Guaxupé sejä estendido para Sudes

te até a coincidência com o LimÍte entre os Blocos ,lundÍaÍ e São

Roque (cf . acima) , sugerindo que as rochas me tas s edimentares de

idades brasilianas estejam restritas à este último. Admite aÍnda
a possíveL existência de janelas estruturais no crupo Amparo, nas
quais aflorarÍam rochas arqueanas,

Cavalcante ¿t dL. (I979t , com base nos dados obtidos
peLo Projeto SapucaÍ, reconhecem a existôncÍa dos Complexos Amparo
e ltapira, mas tais não correspondem Ínteiramente aÕs Grupos homô

nimos de Ebert (1968, 1971),

Fiori ¿t aL. (I978t 1980), FÍorÍ (1979), Ar Lur ¿t al.
(1979) | Artur (1980) e Wernick ¿t cLL, (1981) demonstraram, para
as regiões Nordeste paulist,a e Sudoêste míneira, ilÌna complexa evo-
lução policíclica e pol imetamórfí ca, Suas análÌses estruturais, pe
trográficas, es trati.gráfi cas e geocronológicas permitiram reconhe
cer que (s Ciclos Transamazônico, Uruaçuano e Brasil-iano são per
feitament,e diferenciáveis em termos de unid.ades IiÈológicas, fases
de deformação e eventos tectono- térmi cos , Es truturalmente, os três
Ciclos caracterizar-se-iam petas direções estruturais predominan
t.es ENE-EW, NS-EW e NNE-NE, respectivamente . Reconhecem ainda a de

formação muito intensa associad.a ao Ciclo Transamazônico, caracte-
rizada por cisalhamento e transposição extremament.e marcados, obli
terando, em grande parte, as estruturas mais antigas, possivelmen-
te arqueanas ,

Wernick & Penalva (1980 a, 1980 b) estudam o crupo
PinhaL e os granitóides das regiões Sul e Sudeste brasileiras dos
pontos de vj-sta geológico, estruturaf, petrográfico e genético.

Schobbennhaus Fe (19Bl-) propõe que o crupo Amparo se
ja elevado ã categoria de Complexo, devido às dificuldades práti-
cas para a separação dos núcleos pré- trans amazônicos neJ-e presen
tes. No mesmo ano, BistJ.ichi et aL. (1981) reinterpretam os dados
geológlcos exÌstentes e agrupäm os Complexos Amparo, Ttapira e So

corro sob a designação sj-mples de Complexo Amparo. Wernick ¿l o"L.
(1981), reavaliando dados geocronológicos ( parti cularmente Rb/S¿),
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posj-cionam a_Lgumas amostras de granitóides de Morungaba (anãlises
obtidas por wernick øj: aL,, 1976 a) em uma isócrona de 500 m,a.

Wernick (ì-992 a, ver t.ambém Lgg2 b), estudando osgranitóides brasilianos do sul do Brasil, identifica três r.inha
gens evolutivas, compreendendo granitóides de de-nivo,çã(r crLu,3 Í.0..(- (apartir de seqüências para- e/ou orto-metamórficas), granltóides u¿r,¿
cu(-ctdo¿ ao ntt"nfo (originados na crostâ inferÍor e/ou manto superlor, envolvendo tipos porfiróides, que podem ou não evoluir para
granrtóides equigranulat:es ou inequi granulares de tÍpicct aspecto
magmát1co) e granitóides aL-ca"X,íntt¿ (também derlvados da interaçâo
entre crosta inferlor e manto superior) .

Wernlck (1993) estuda os enclaves present.es em grani
tórdes das regiões Nordeste pautista e Sudoeste mineira e propõe
pâra estes uma classificação genética, através d.a observação de caracteristlcas estruturais, texturals e petrográficos; fatores que,
para o autor, refletem as caracterÍstlcas genêti-cas e intrusivas
dos corpos magmáticos,

Grossi Sad & Barbosa (I9g3) propõem o d.esmefir]cramenÈo
do Comp-lexo Amparo, identificando, na região de Socorro, o cornple
xo Amparo propriamente dito, e o Complexo Most.ardas, estratigrafi
camente col"ocado como embasamento d.o primeiro. Este último, forma_
do em ambientes muito típicos (com litoLogias como grafita _ xisÈose gonditos), apresentaria desenvo.rvimento maÍs .intenso de estruÈuras de cisa]hamento (com miJ-onitos e b Lasto_mi loni tos ) e grau maiselevado de metamoïfismo (facies anfibolito alto a granulito) .

Hasui (1993) inteïpretando dados já disponÍveis por
ocasião da 1( Jonnad'a' Sobne. a ca.nta GøoLôgica, admite a existência
de um conjunto vul cano-pt utono- s ed.imentar pretérito, de idade arqueana, intensamente transformado e reestruturado em eventos bemdefinidos pré-;equié, Jequié e Transamazônico, propõe para este
conjunto de rochas a denomlnação de CompLøxct Bo.¿aL que teria ds
senvolvÍmento estrutural e petrográfico ligado unicamente a proces
sos intensos de cisalhðrnento dúctil.

Wernick &

giões Nordeste paul_ista
Artur (L983) individualizam, para as
e Sudoeste mineira, várias unidades de

ïe
áu



þ,to- " inó)La- ¿AÐLut.uJLt., Neste sentido, o complexo Amparo ( inf ra-
crusÈal) teria a sua gênese tÌgada à intensa transposição que te
rj"a atuado sobre terrenos arqueanos (no caso, o Complexo Barbace
na), enquanto no Grupo Pinhal est.ariam agrupadas as rochas do Com

pJ.exo Amparo afetadas por profusa granitogênese brasiJ-íana. O Com

plexo Itapira corresponderia a uma unidade supra-crustal . Para C^l
pos Neto ¿f 0.L, (l-984 a, ver também Campanha et aL,, 1983), a sepa
ração entre os Compl-exos Amparo e Itapira é principal-ment.e est.rutu
raI : o segundo, tido como integrante do Cicfo Espinhaço (Uruaçua

no), apresentaria uma fase de deformação a menos, Adicionalmente,
estes autores reduzem o Complexo Mostardas ã condição de Formação
do Complexo Amparo .

Wernick øf (LL, (1984 a) estudam os granitóides e en
claves do Comptexo Granítico Socorro (Campos Neto ¿l aL,, 1984 a),
sob os pontos de vista petrográfico e geoquÍmico, concluindo que
estes pertencem à uma categoria de granj.tóides híbridos, resultado
da mistura de magmas crustais e mantélicos. Campos Neto ¿¿ cL.!..,
(L984 b) subdividem os "granitóides Socorro" da região de Bragança
Paulista em duas suítes principais: SuÍte Bragança Paul-ista e SuÍ
te SaJ-mão. Em áreas vizinhas, reconhecem ainda as Sì.1Ítes Catapora
e Pinhalzlnho. A SuÍte Bragança PaulisÈa seria constit.uÍda de gra
nitóides-I; as demais possuiriam afinidades de tipo-S. Na borda
ocidental deste Complexo, Wernick ¿Í. aL, (1984 b) reconhecem que
e*iiste passagem gradativa de granitóides charnoquíticos margina.is
paÌa granitóides normais centrais, reJ-acionad.os entre si por pro
cessos de diferenciação magmática em condições especiais.

Wernick (1984 b) estuda diversas suÍtes de granitói
des dos Estados de São Paulo e Minas Gerais e utiliza, entre ou
tras, metodologÍas baseadas na análise morfológica de cristais de

zircão. Reconhece diversas suÍtes de origens crusÈais, mantélicas
e hÍbridas. Para o autor, a zoneografia dos granitõides em escal-a
regional sugere a presença de uma pal-eozona de Benioff merguJ-han

do para w e uma zona de colisão contj-nental nos arredores da Cj-da-
de de São Paulo, Simultaneamente, Wernick (1984 a) ideatiza um me

deto genétÍco geral para os granitóídes calco-al calinos , caracteri
zado pela ÍÉstura de magmas básicos mantélicos, com magmas ácidos,
crustais.
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III .2.2.I. As Uni-dades GeoLóqicas

Na Região de Morungaba, em função dos dados apresen
tados, podem ser reconhecidas as seguintes unidades georógicas nraio
res (Figura 2):

. o Embasamento Cristalino, de idade pré_brasil-ianai

. o Complexo GranÍtico Socorror de idades pré_brasiliana a
|:ras iliana;

. o Complexo GranÍtico Morungaba, cle idade brasifiana;

. os "corpos" graníticos de ltatiba e Jaguari[rna, também de
idade brasi liana;

. como ocorrências sul:ordinadas, seqüências sedimentares e
magmáticas relacj-onadas à Bacia Sedimentar do paraná,além
de diversos depósiÈos i ncons ol-i dados , referÍveis conjunta
menÈe ao Fanerozóico.

IIî.2,2.L.I. O Embasamento CristaLino

Na årea em apreço ocorrem, com maior ou menor fre
qüência, uniclades lito-es truÈurais referiveis aos complexos Meta
mórficos Amparo, Itapira e Socorro, Sem entrar em d.iscussões mais
aprofundadas da .I.iteratura, t,oma-se como referência, para fins d.es
critivos, a subdivisão destes três comprexos proposta por cavarcan
Èe eÍ. aL, (l-979; Figura f7), conquant-o em nosso mapa geral de Io
cal.ização (rigura 2) estas unidades sejam representad.as apenas como
embasamento indiferenciado,

O Complexo Amparo

O Complexo .{mparo (Ebert, 1969, 1971-; Wernick ,I97g a,
1978 b; Caval.cante ¿.t a".L. , IgTg; Schobbennhaus Fg, l_9gl) domina ao
Norte e ao Leste da Região d.e Morungaba. É constituído essenciar-
mente por biotita e bíot.í ta-hornÌ:r I enda- gnai s s es com estruturas fi
tadas, Listadas ou bandadas, observando-se, com freqüência, dobras
intrafoliais disruptas ' As texturas dominantes são as granobrástÍ
cas, cataclásticas e mironÍticas, amiúde recristarÍzadas.
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Os gnaisses são caracterizados mineral-ogi camente pe

la predominância generalizada de plagioclásio sobre microctÍnio
(Vùernick, 1967). As paragêneses mínerais tÍpicas estão representa
das por o1Ígoclásiof quartzo e microclÍnio, acompanhados por quan

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

contrado em algumas rochas. De forma subordínada, observam-se ãs

vezes acessórios importantes como muscÒvita, síIlimanita, grana-
da (afmandina) e diopsÍdÍo. Apatita, zLrcáo e opacos (não identifi
cados), estão geralmente presentes como acessórios menores.

São muito freqüentes intercalações de biotita e/ou
mus covi ta-xi s tos e gnaisses, quartzitos I quartzo-xístos, rochas ca1

co-siLicáticas e mármores, Tais intercalações possuem c on tatos
bruscos ou gradacionais. Litologías de menor expressao compreendem
gonditos, metabasitos e metaul trabas i tos (Wernick, 1967, 1978 a¡Ar
tur, 1980; Campanha ¿Í cLL., f983) . Os biotiÈa-xistos e gnaisses
são relativamente mais ricos em mÍnerais ¡láf icos, apresentandô oli
goclásio cálclco, quartzo e bÍotÍta, com quantidades subordÍnadas

.de granada, hornblenda e mÍcrocIÍnio. Apatita, opacos e zircão são

acessórios menores. Às variedades maj-s al-uminosas podem apresentar,
al-ém de biotita e granada, muscovíta e sÍIfimanita.

Os quartzitos apresentam quartzo e quantidades meno

res de oligoclásio cålcico, microclÍnio, bÍotÍtaf granada, muscovi
ta e opacos, A mineralogia das rochas calco-sificáticas é mais com

plexa (Wernj-ck, 1967, 1972 c) : de estruturas fitadas e bandadas,
apresentam, nos leitos claros, essencia.lmente ândesina, quartzo e

feldspato potássico; nos leitos escu¡:os, predomÍnam biotitaf grana
da, hornblenda e diopsídío, com quantidades menores de epidoto,clí
nozoizita, titanita, escapo.Iíta, ca.lcita, alanita e opacos.

No arcabouço constituÍdo pelas rochas descritas, são
também comuns as ocorrências de "gnaisses anatexiÈicos ", não fal
tando na l-iteratura (e,9,, !'lernick, 196'7, 1918 a; Artur 1980) des

crições da evolução destes gnaisses para verdadeiros granitóides
interpretados como autóctones. Intercalações menos freqüentes com

preendem gnaísses granÍticos e,/ou orto-gnaissesr gnaisses porfiro
blásticos e rochas granuÌiticas e charnoquÍtícas (Vlernick, L967,
1978 a¡ Oliveira, 1973; Fiori, 7979; Artur, 1980; Hasui et aL, I98L¡
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ver porém Cavalcante ¿t (1L, IgTg e Campos Neto Q-Í. a1,., l9g4 a) .

A complexidade deste conjunto lito_estrutural pode
ser avaliada pelo reconhecimento de mais de uma d.ezena de associa
ções tito-es truturai s , passiveis de mapeamento (trternick, 197g a;Ar
tur e.t cLL. 1979; Fiori ¿l &1,,, I9g0; Vúernick & Artur, 1983) . Da
mesma forma, são cl_aras as evj.dências de evolução poJ-icÍclica e po
limetamórfica complexa (e.g,, Werniä:<, f gZg a; Artur ¿.t c1L,,.1979;
Fíori ¿f ctt_,, I9B0; Wernick & Ärtut, 19g3; Grossi Sad & Barbosa,
1983; Campanha øt a!,,, l9g3; Campos Neto Q,.t aj!,, Lggl a) : as es
truturas mostram-se intensa e compr- icadamente redobradas e trans
postas e as paragêneses miner.ris inc{j-cam a superposição de condi_
ções metamórficas de grau médio sob::e outras, anteriores, de mais
alto grau (facies anfiboLito médio a granulito) .

O CÕmplexo Àmpaïo, provavelmente, formou_se durante
o Ciclo Transamazônico e pode ser inÈerpretado como resultante da
superposição, sobre rochas de Complexos arqueanos, de intensos pro
cessos cisalhantes que acar.retaram intensa deformação ( acompanhada
por recristalização e/ou neoformação mineral-ógica e re_homogeneiza
ção isotópica parcial ou total) e transposição estrutural (e.9.,
G¡ossi Sad & Barbosa, 1983; Wernick & Artur, l_9g3, Hasui, 1983; Ar
tur & Wernick, I9B4; ver porém Campanha e,t 4I-., l9g3; Campos Neto
eÍ cll-., 1984 a) , Neste sentid.o, segundo Wernick & Artur (19g3) e
Artur & Wernick (1984), o CompJ.exo Amparo serÍa uma ,,unidade de re
trabalhamento" do compfexo Baïbacena (a ,,associação origÍnal,,), ag
mit.indo-se novamente a corre.lação proposta por Ebert (196g, 197l) .

O Complexo It a pirô

O Complexo Ïtapirä (Ebert, \96g, I97I¡ Caval_cante ¿.t
d.L,, 1979; Schobbennhaus F9, L979; Carnpos Neto Øf d-I_., l-9g4 a) ocor
re a Oeste, Noroeste e Nordeste da r.egião em questão. Litologica
mente, a eIe correspondem xj.st.c¡s djversos (com muscovita e,/ou bio
t,ita e alguma granada) , quartziL.os, meta_arcósios quartzÍticos,
biotita e/ou hornblenda gnaisses, migmatitos estromatÍticos e fre
qüentes rochas cal-co-siricáticas " Raramente, são encontradas r.en
tes com actinolita, taLco e serpentina, interpretadas como l_eitos
dolomítÍcos silicificados (!.lbert, 1971) . As texturas c¡bservadas nas
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rochas são grano-lepidoblásticas, granob I ás ti co- cataclás ti cas e mi

lonÍ ti cas -blas tomi lonÍ tí cas . Alguns conjuntos I ito-e s truturai s do

Complexo Amparo (e,g., Wernick & Artur, l-983) devem constÍtuir, em

realidade, unidades do Complexo Itapira, depositadas e metamorfiza
das em facies anfj-bol.it,o durante o Proterozóico Médio (Campos Neto

et aL., 1984 a) .

Estruturalmenùe , o Complexo Itapira foi definido ini
cialmente por Ebert (1968, 19?I) como um conjunto de seqüências me

Èassedimentares preservadas em estruturas sinclinaís isoclinais,cu
jos antictÍnais seriam ocupados de preferência por unÍdades do Com

plexo Amparo, Segundo Campanha ¿t aL,, (1983), a intensa transposi
ção estruturaf e o metamorfismo gue atuaram sobre os Complexos A[
paro e ltapíra, ÍguaÌaram muiÈas das suas associações Iitológicas,
que apareceriam freqüentemente interdigitadas. o Complexo Arnparo

apresentaria uma fase de deformação a mais que o Complexo Itapira,
sendo, portanto, mais antigo (Fiori, 1979; Campanha øt n.L., l-983;

Campos Neto ¿¿ aL., 1984 a) .

O Complaxo Socorro

O Complexo Socorro, em sua defín1ção origínal (Soa-

res, 1976; Wernick, 1977, I978 a, ]-978 b), corresponde essencial
mente a um conjunt.o graní tico-mi gmat Íti co incfuÍdo no Grupo. Pinhal
(Wernick & Penal-va, I974), com área de distribuição em torno de

)
5.000 km- (ver Figura l- em FÍori e.t cL.L, , L979 ) . Segundo Wernick
& Penal-va (1980 a, 1980 b), ê de constituição muito heterogênea,in
cluindo tanto rochas granitóides como grandes extensões de rochas
do Complexo Amparo, habitualmenLe mígmatizadas pela intensa inje
ção de material granitóide. Tais manifestações magmáticas estão
coLocadas no Ciclo Brasiliano (Baicaliano) e são corre lac íonávei s

ã "Formação Serra dos Õrgãos" (SP-MG) através de dados geocronoló
gicos RblSa e K/A¿(wernick øt a"1,, , 1976, 198I) .

Recentemente, a sua definição tem sído aprimorada (e.

g., Wernick, 1984 a; Werníck øÍ. aI-,, 1984 a' e, e specialmente, Cam

pos Neto eÍ a".L, , L984 a) e separa-se atuaLmente as rochas predÕmí

nantenente metamórficas (Complexo Metamórfico Socorro) dos grani
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O CttntpI.e.xo l,lelan6n.Iicct Socr.ttnct mosbra, titologicamen
te, o predomÍnio de varj.edades gnáissicas e gr:anuJ_íticas, em parte
migmatiza<1as. Äs rochas gnáissicas apresentam estruturas homogê
neas ou esÈromâtíticas e são caracteïizad.as por intensa foliação
cataclástÍcar as texturas são granob rás ti co-protomi Ìoníticas ou
blastomilonÍticas (Caval-cante ¿f oX., 1979; Campos Neto Q.1: eL,,
1984 a) Apresentam colorações variadas, de róseas a cinze'tas es
curas, e composições qlre variam de tonalÍticas a granÍticas. os ¡ná
ficos tÍpicos são a bÍotita e a hornblenda, em geral acompanhadas
por granada; as variedades mai.s máficas podem também apresentar cli
noprroxên1o. Os acessórios menores incluem apatita, zlrcão e opg
cos não identifÍcados, Os gïanulitos, gue ocorrem como corpos coq
cordantes aLongados a lentÍcurares, também mostram estruturas mui
to variáveis, homogêneas ou mj.gmatíticasi as texturas são grano_
blástico-xenoblá.sticas a b.Las tomi l-onÍ ti cas (Campos Neto Øt cLL,,
1984 a). sua composição é variável, encontrando-se desde termos diorÍticos até graníticos.

Segundo Campos Neto ¿t' ¿11!. , (19g4 a), este Complexo
nào tem ainda uma posiçào estratigráfica definida, mas pode ser fa
cii-mente separado d.os Complexos Amparo e ltapira pela presença expressiva de rochas granuliLicas, pela ausência de intercal_ações dexistos, quartzitos, gondiLos e meta_ultramafitos, por mostrar meta
morfismo em grau mais elevado (anfiboLito aIÈo a granulito) e por
rnexistir nas rochas do Complexo estrutura pretéríta anterior à foliação cataclástÍca que afetou a todos estes Compfexos"

III .2.2.L.2, O Complexo GranÍtico Socorïo

O Complexo cranÍtico Socorro (Wernj-ck, J.97g a, l97g b,
1984 a; Wernick ¿t 0.L,,1984 af 1994 b; Campos Neto ¿¿ ct\,, I9B4 a,
1984 b), corresponde a um conjunto muito diverso de rochas grani
tóides, incluÍdas nô crupo pinhaL (!,iernick & pena]-va, !974, :':9B0 a,
1980 b). Apresenta dimensões em torno de I.700_l_.g00 km2 e a sua
porção sudoeste aflora ao Leste e sudeste da Regíão de Morungaba(Figura 2). Segundo os úl-tÍmos autores, os granítóides são muito
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variáveis quanto à sua coloração, granulação, estrutura e textura.
Sua composÌção varia de quartzo-di orÍt i ca até granitica (3a) t 10
cal-mente, são observadas variedades sienÍticas e guart zo-s ieníticas.
Pegmatitos, aplÍtos e granitóide s-¡:órf i ros estão sempre presentes.
Os mesmos autores discrimÍnam os seguintes tipos de rochas grani
tôÍdes:

. g f cLniÍ.6 id a-.t prtt(in6ideá, com varj.edâdes l.euco a hololeucocrã
ticas e estruturas maciças ou folia

das. A composição é predominantemente granítica (31:; ver po
r6m Wernick, 1984 a) , Apresentam megacristais centimétricos
de feldspato potássico (maís raramente plagiocl-ásio) em nC
triz quarc.zo-dior it i ca a granítica de textura hipautomórfica
granular, Os máficos estão representados principalmente por
biotita, ãs vezes acompanhada por hornblenda.

, grLLnifî ídt!^ 8. q ui g rLcLtLu.íl.ct¡t¿.E / com estruturas geralmente maci

ças e composição modal quartzo-
dioritica a granÍtica. Apresentam texturas que passam de hi
pautomórfica a pan-xenomórfica granular com o aurnento d.a re
J-ação feldspato potássÌco/plagiocfãsio. O máfÍco essencial
também é a biotita, menos freqüentemente acompanhad.a por
hornblenda. Algumas variedacles são muito ricas em quartzo,
gue chega a aparecer como megacÌ:ista1 de formas arredonda
das.

. gnanífítidel põnóítLlL, que ocorrem isol.rdos, como corpos meno

res e diques. Äpresentam geralmente
fenocristais de quartzo, feldspato potássico e pJ,agioctásio
em quantidades variáveis; mais raramente são observados feno
cristais de minerais máficos (e.g., bioÈita). A matriz é afa
nÍtica ou faneÌítÍca fina a muito fina.

. mcLnil ¿AfcLçõ er apLit.Lca"L ¿ p¿gÛlcLtitic(LA, predominant,emente
quartzo-f eldspáticas,

são muito variáveis quanto à sua forma, estrutura, contatos
e dimensões (ver Figura 4 de Wernick & Penalva, 1980 b).

Vários trabalhos preliminares permitiram algumas in
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terpretações das caracterÍsticas predominantes no crupo pinhal, e.
por extensão, no Complexo cranÍtico Socorro, Wernick & penalva
(1980 a, 19B0 b) sugerem que os granitóides representa¡n megadiápi
ros rnagmåhicos, com extensas auréolas migmatÍticas, formados pel_o
conjunto de várÍas Íntrusões polidiapÍricas no CicIo Brasiliano. A

orige¡n dos magrnas granitóides estaria na base da crosta siálica e
o seu mecanismo tfe äscensão sjeria ligado à "canais térmicos', reLa
cíonados ã diversas zonas de ruptura (e.g., Figuras 12 e 13 de Wer
nick & Penalva, 1980 b). Durante a sua ascensão, Ienta, tais mas-
sas magmáticas est.ariam sujeiEas a diversos procêssos petrogenéti
cos, que incluíriam cristäIização f,racionada, assimilaç.ão de mate
ria.L circunvízinho, recïi st.ali zaçáo sob condições de fluxo pJ.ást,i
co, relnob j.Iiza.ção, metässomatismo potássico e sõdico e vários ou
tros.

Este model-o tem sÍdo sucessivamente revisto e readag
tado (I,ùernick, ì.982 a, 1982 b, 1983, 198d a, I9B4 b; Wernjc'k Q.t. e(-.,
1984 a, 1984 b; Campos Neto ¿'t aX,, L984 a, f984 b) . Atualmente,
já são l:econhecid¿¡s diversas suites, com caracterls t.lcas petrográ-
ficas e geoquírnicas próprias que indicam que o CompJ.exo é consti
tuÍdo por grunitöIdes derivados de rochas Ígneas e,/ou metassedimen
täres " Segunclo lVernÍck ¿Í. aL,, (1984 b), existem t.ransições entre
granitóides porfiróides do conpLexo (particularmente em sua porção
ocÌdent,al ) e rochas charnoquÍticas.

III.2"2.1"3. O Cùmplexo de Morungaba

O Compl"exo de Mor.ungaba, ocu1)a a porção central da
Região de Morungaba (Figura 2) e foi mapeado e estudado em detal_he
por V'ler:nÌck (19"12 ao 1.972 b); Wernick & Fernandes (L9721 e lfernick
øi al", (1976 a, 19Bt) , sendo enÈão t,ido como parte Íntegrante do
complexo Socorro. Rêcentemente, foi em parte reesLudado por W"I
nick (1982 a, 1982 b, 1983, 1984 a) e Campos Neta øt. aL,, (1984 a).
A seguir apresenta*se um x'es ulno de suäs características princi
pais, baseado princlpalmente no trabaLho de Wernick (1922 b).

A forma do CÐmplexo per¡llte subdividÍ*Io em três
partes princlp¿lis " À primeira, ao Sul", é de forma grosseiramente
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retangular. A segunda, ao Norte, com forma de para]elogramo, é se
parada da primeira por uma faixa gnáissÍca denomj_nada de .Le,nÍ¿
gnAi¿^íca. dø Joacluin EgÍd"íct ". A terceira, com forma lenticular,pro
jeÈa-se, com direção NE, a partir da extremidade Nordeste do Com
plexo (Figura 2). No total , as áreas de exposição das rochas gïani
tóides cobrem perto de 330 km2

A orientação gera.l do Complexo é grosseirament.e co!
cordante com os padrões estruturais regionais, de direção preferen
cial N-NE. Os contatos das rochas granÍtóides com as encaixantes
são, em grande parte, de natureza tectônica, parÈicuLarmente os
ocidentais e os setentrÍonais. são diferenciados, com base em cri
térios puramente geológicos, dois grupos de rochas granitóídes (pa
ra localização, ver Figura 2):

gnanLtîidea com negcLcni^td.i^ dQ. mícttoc!.inio, subdividid.os enr

variedades deno
minadas de "porfiroblásticas", "mi cro-porfi rob lásti cas " e
"de transição" entre os tÍpos anteriores;

gnanitîidea equígattnuLarLQ..l, por sua vez subdivididos em va-
riedades "róseas ", "cinzentas', , a

"dois feLdspatos" e "mesocráticas" (com mais de l0? de mine
rais ¡náf icos ) .

A maioria das varíedades equigranulares apresenta
truturas maciças; as que contêm megacrì_stais podem ser maciças
fol-íadas.

A análise petrográfica modal demonstra que predomi
nam os granitos 3b (Streckeisen, 1976). Mi neralogi came nte, são tj
pificados pela presença de microclÍnio, plagioclásio (geralmente
oligocJ.ásio) e quartzo; biotita, o máfico principaf, é acompanhada
por hornblenda nos tipos diorÍticos e/ou granodiorÍticos. Os aces
sõrios compreendem, principalmente, Èitanita, alanÍta, muscovita,
apat,ita, zircão e opacos não identificados.

O citâdo autor entende que as variedades "róseas",
"cinzentas", a "dois feldspatos" e "mÍ cro-porfi rob l ás ti cas ', repre
sentam intrusões pós-tectônicas. As variedad.es "mi cro-por fi rob lás -
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tÍcas" serlam produt.o de feldspatização Iocat de graniÈóides ',cin-
zentos". Em contraste, as variedades "mesocráticas", "porfiroblÃe
Èicas" e "de transição" representariam Íntrusões tardi-tectônicas,
afetadas por uma feldspatfzação regional- progressiva que, atuando
sobre os tfpos "mesocråt,fcos " , culminarÍa com a geração das rochas
"de transição"¡ as variedades "porfírob lås Èl cas " compreend.eriam,
neËte esquema, um estäglo intermediário.

A feldspatização regional, post.erior å gnäissifica
ção apresentada pelas rochas portadoras de megacristais, seria si
multânea ou posteïior ãs fases flnals dos dobranentos regionais
e anterfor ãs Íntruscjes pós-tectônicas. A feldspatização de carå
ter mals 1oca1 ant,ecede as deformações pôs-cristaLlnas e as intru
sões dos granit,ôl des *pórft ros e aplltos,

A análise prellmlnar de caract,erfs tlcas do estado es
trutural dos feldspatos potãsslco6 (Wernick & Fernandes, I972),rea
llzadas por vfa ópÈIca, mostram trfcllnfcldades baixas a

altas, supostämente condicfonadas pelos fenômenos meÈassomåticos.

Mal6 recêntemente, reavaliando dados anteriores, Wer
nlck (1982 å, l9B2 b, 1983, 1984 a, 1984 b) excluj. os processos me

tassomátlcos óomÕ mecänfsmos genët,Icos de maior lmportånc1a e adml
te que os granÍtóldes do Complexo de Morungaba têm origem mâgmåti-
ca, atravée dä mfËtura de magmas sLáIfcos e mantélicos. Campos Ng

ta øi, aL, (1984 ð) mapetàm algumas facles porfirötdes e equlgrang
lares que aflorarn na fol.ha de Brâgançä pauLfstâ e as poslclonam
nos eetãEJ"os sIn-orogêntco tardlo a pós-orogênlco do CIeIo Bras1-
lfano .

IÏ"L.2"2"L,4. os rreorpos" de lt,aE,lba e "Taguarltrna

Estes dols rtcorposr' Locallzam*se, respectlvament,e,
ao Sul e ao Nordeete do Complexo de Mnrungaba (Flgura 2). Säo atg
da pouco conhecldôst uma r6plda ëaråëtêrluação ê encontrâda êm Ìler
nlck (L967, 1972 b) ,

O "corpo" dê Ïtat,Iba é conEtltufdo por gsåniUð1des
ëqüfgränuIårês dê cÕlorações t:öseäs e clnz€ntås¡ o de ,Jaguaritrna
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apresenta essencialmente variedades com megacristaìs.

J.M.V. Coutinho (Ínédito) conecta o "corpo" de Itat.i
ba òom o Complexo de Morungabä, mapeand.o ainda al_guns outros ,,cor
pos" menores indistintos (Figura 2).

IfI ,2.2.I.5, As Rochas Fanerozóicas

Compreendem rochas sedimentares e magmåticas rel-acio
nadas à Bacia SedÍmentaï do paraná e sedimentos recentes,

As rochas sedimentares estão representad.as pelo Gïu
po Tubarão, sob a forma de argilitos, sittitos e raros cong.Lomera
dos flüvio-graciais da Formação rtararé (Landimf 1976, a.pud. wernick,
1972 bl. As rochas magrmáticas são basárticas e ocorrem como sifls
e diques; foram caracterizadas e descritas por Wernick (1967).

Os sedimentos recentes, do Neoceno, são de ocorrên
cia rel-ativamente freqüente, em particular ao rongo do var-e do rio
Jaguari, onde capeiam as rochas cristar-inas situadas em cotas infe
riores a 700 m (Wernick, 1967) , Estudos mais pormenorizados destes
depósitos devem-se, sobretud.o, a penalva (Lg64l , Chïj-stofol_etti e
Queiróz Neto (1966), MeJ.fi øt a!_,, 1966), Carvatho øt a-L., (1967)
e Fúlfaro & Suquio (1968) . São sedimentos pouco consolÍdados, com
as estruturas sedimentares pobremente desenvolvidas, Consistem de
argilas, areias e cascarhos e normalmente são isorados das rochas
subjacentes por Iinhas de seixos e cascalheiras.

A estes, somam-se os al-uviões observados ao lonqo das
drenagens atuais (Wernick, Ig67) , mostrando constituição semefhan
te e rápidas variações faciotógicas laterais e verticais.

ITT.3. ASPECTOS FISTOGR.ÁFICOS E GEOMORFOLÕGICOS

Na Região de Morungaba, o clima
Tacterizado pela alternância de duas estações
uma época seca, d.e abril a setembro e outra,
entre os meses de outubro e maïÇo. As médías

é sub-tropical , ca
bem definidas, com

chuvosa, no intervalo
pluviométricas situam
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-se entre 1300 e 1400 rnm anuais. Em termos de ba]anço hídricorapre
senta um leve desequilÍbrio negativo (Instituto Erasil-eiro do Café,
1973).

Na área de pr:edomÍnio d.e rochas granìtóides, a vege-
tação tornou-se rafa devido ao desmatamento, havendo ampl-o predomi
nio de capoeiras e pastos; apenas ao longo dos vales são encontra
das ãreas reduzidas de m¿lt¿, São ¡:oucos os focais que ainda mos
tram floresta mesófil-a; algumas áreas estão cobertas po:: reflores
tamento (EucctX,g ¡ctu.t ) .

A ctb.rznvccção da Í.0¡tognadi.a, con âuxÍl-io da fol-ha va
f.inhos, em escala 1: 50,000 (ver Anexo II), mostra, como regra qua
se geral , que as rochas granitóides se destacaln no relevo, ficando
claramente marcados os contatos exteïnos do Complexo; as obsel:va
ções de campo confirmam plenamente esta carac Leristj- ca. Nota-sefpo
rémf que a influência maior é devida aos cont.atos tectônicos; nas
áreas onde os contatos intrusivos são predominant-es, os contrastes
de relevo são menos acentuados.

O principal acídente topográfico na parte Sut do Com

plexo de Morungaba é a Serra de AtibaÍaf grosseirament.e orientada
segundo SL,J-NE. ApLesenta cotas máxÍmas da orclem de 950 m e decl-ivi
dades (razão entre diferença de cota e unidade planirnétrica) que
atj-ngem valores entre 0r25 e 0130 na sua vertente orienÈa1. parÈin
do-se da Serra de Atibaia para W encontram-se, sucessivamente, as
Serras dos Lopes, do Morro Grande e dos Cocais; esta úItima, Iimi
te ocidental do Complexo, apresenta disposição arqueada, curvando-
se gradualmente para SE ern sua extremídade meridionaf.

Na parte Centro-LesÈe do Complexo, as elevações que
constituem a Serra das Cabras atingem cotas em torno de t.050 m.
Esta serraf fortemente arqueada, é um exemplo rnarcado de assime
tria, de tal maneira que o seu li¡nite oriental- (tambêm l-!mit,e do
Complexo) apresenta vertentes muito abrupttas, con declividades que
uJ-trapassam 0130, enquanto que a parte inteïna do arco, volLada pa
ra as rochas menos resistentes que compõem, para w, a lente gnáis
sica de Joaquim Egídio, mostra declividades muito menores.

As cotas mais eLevadas do Complexo sao encon trada s



.47 .

nos seus extrenos Norte e Nordeste,
Àreia Branca, acidente que se dispõe
gundo Smd-NEE.

atingindo f.I00 m no Al_to
orientado grosseiramente

da
se

As áreas de ocorrência predominante de rochas do em
basamento (gerarmente gnãissicas) situadas no interÌor d.o compr-exo,
caracterizam-se por apresentar morros em geral mais simétricosrque
raramente ultrapassam cotas de g00 m e declividades de 0,I.

Em diversos locais são observados ainda pequenos mor
rotes simétricos, alongados, sustentados poï veios de quartzo, fai
xas mil-onÍticas, ou por rochas de dique,

As diversas serras apresentam_se, fregüentemenee com
os topos nivelados e, quando observadas em conjunto (ver Anexos I
e fI) , nota*se o aumento gradual das cotas em direção ENE, fato já
descrito na região e vizinhança por diversos autores (e.g., Almei
da, 1964) .

os aó.Lonane.ntol ín tLfu sáo observados tanÈo nos to
pos dos morros, como nas partes superiores das vertentes, onde ocor
rem (parti cur-armenùe ao sur) sob a forma de extensos lajotões. Em
sua grande maioria porém, os afforamentos visitados correspond.em a
blocos de formas e dimensões varÍáveis, concentrados, principalmen
te, nas partes superiores das vertentes, onde repousam sobre solo
arenoso, imaturo. A paisagem é, assim, tipicamente granÍtica. Os
melhores afl.ramentos com rochas frescas são observáveis ao longo
das principais rodovj_as (Sp-65 e Sp-360)f em pequenas pedreiras l-o
caLizadas (dedicadas à produção de l_ajes e blocos) ou em pedreiïas
de maior porte (dedicadas ã produção de brita ou blocos para expor
tação )

A LQ,no"g e.n na área em questão é real_izada, principal
mente, pelos rios Atibaia, Jaguari e seus afluentes (ver Anexo ff).
Estes dois rios cortam o Complexo transversalmente, nas cotas de
610 e 640ma jusante e 7OO e 740 m a montante, Nas áreas de dom!
nio dos granitóídes, a red.e de drenagem desenha padrões sub-parare
Los a sub-ret.angul-ares, com dísposição N-S predominante; padrões
dendrÍticos desenvolvem-se apenas em afluentes muito pequenos, de
3? ou 4? ordens. Nas áreas de predominio das rochas do emb as amento,



.48.

a drenagem é sub-dendrÍtica a sub-retangular.

VaIe a pena ressalLar a elevada densidade de drena
gem na J-ente gnáissica de Joaquim EgídÍo, que, com sua forma alon-
gada e rebaixament,o topográfico em relação aos granítóides circun
vizinhos, constitui uma verdadeira "sub-bacia" hidrográfica.

Nas zonas marginals do Complexo, os contatos com as

rochas encaixantes são marcados com boa aproxlmação pelos traços
de drenagem (e.9., ao Norte e Sudeste, ver Anexo II). Para Sul, os
cursos de água perÍféricos desenvol-vem padrões anel.ares centrffu
gos muito t.í.pícos.

No interior do Complexo, os traços de drenagem mais
extensos e l-ineares ocupam, normalmente, os vales mais fechados e

simétricos, que correspondem à linhas de falhas e/ou fraturas, os
vales mais amplos contêm, por vezes, rochas do embasamento expos
tas nas partes rnferiores das vertentesi nestes casos, o contato
destas com as rochas granit,óides ê normaLmente marcado por uma le
ve inflexão no perfil da vertente,

A disposição dos el-ementos do reLevo na região - æns
tituinte da Zona Cristal-Ína do Norte (Àlmeida, 1964), posteriormen
te desmen'ìbrada em Zona do Planalto de JundiaÍ e Serrania de Lin
dóia por Ponçano et aL, (198I) - indica gue os fatores geomorfo
genéticos principais estão rel-acionados ao progressivo recuo da

borda oriental da Bacia Sedimentar do Paraná (Almeida, 1964). Este
recuo é explicado pela epeirogênese positiva gue a região vem expe
rimentando, acarretando, assim, a exposição de antigas superfÍcíes
de erosão, como a de lt,aguá (Al-meida, 1964). Tal superfÍcie, de

ldade ¡nfnima carbonÍfera, seria responsáve1 pelo nivelamento topg
gráftco observado na região e vizinhanças, com leve gradiente posi
tivo em direção E-ENE. Efeltos semeJ.hantes são observados em gran
de parte da borda E da Bacia (e.9., Wernick, 1967; Artur, 1980).

Segundo Almeida (1964), a origem das formas topográ
ficas maiores desta região e vizinhanças devem ser associadas,
principalmente, às deformações pós-cretácias, à superirnposição de

uma drenagem pretérita a partir da cobertura paleozóica da superfí
cie Itaguá e ao entalhe, por erosão dÍferencial,. das est,ruturas
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precäÍì.brianas expostas nesta suÞerfÍcie.

IIT.4, DADOS GEOCRONOLÓGICOS DE GRANITÓ]DES BRÀSILTA,NOS DAS
GTõES SUL E SUDESTE BRÄSTLETR.AS

O número de dados geocronológicos existentes para osgranitõides brasilianos destas regiões é ainda reduzìd.o, mas já
possibilitou diversas inÈerpretações, .4 Èitul-o de comparaçâo, apre
senta-se a seguj-r algumas destas sÍnteses prel"iminares.

No crupo Acungui, Estado de São paufo, Cordani & Ka
washita (1971) , através de estudÒs pelo método Rb/S)L, conseguem dis
criminar uma fase tarcli -tectôni ca (6fO m,a,) e outra, pós_tectôni_
ca principar, em torno de 540 m.a,¡ para as intrusões granÍticas
ali presentes. Hasui & Hama (I972) e Hasui (f973), analisando af
guns granÍtóides intrusivos no Grupo São Roque, pelo método K/An,
crassíficam as rochas intrusivas en sin-tectônicas para-autóctones
(645 m.a.), tardi- a pós-tectônicas (605 m.a.) e tipicamente pós_
tectônicas (560 m. a. ).

Na região rimÍtrofe entre os Estados de Minas cerais
e Rio de lTaneiro, Cordani et cLI!., (1973), dispondo de dados K/A,t,
RôlS¿ e U/Pt:, determinam na "Formação Seïra dos Õrgãos,, (ver item
frr'2'2) uma idade de 620 m'a. para os "gnaisses s j-n- Èectôni cos ,, 

;
as intrusões pós-tectônÍcas teriam idades em toïno de 550 m.a., Re
conhecem ainda um ampl_o interval-o de tempo, da ordem de 50 m.a.,
representativo do resfriamento e soerguimento regionais.

Já no Estado do paraná, na região compreendida pela
folha Curitiba (DNPM, I: J_,000.000), Cordani (1974) del-imita uma
fase sin-tectônica principal (650 m.a.), outra tardi_tectônica (605
m.a.) e, uma derradeira, pós-tectônica (540 m.a.)i soerguimento e
resfriamento regionais timitaï-se-iam ao intervafo entre 500 e 450
m. a.

Mais recentemente, Sartori (1979), anal-j_sando os da
dos K/ Att e Rb/Sn do Complexo São Sepé (RS), conjuntamente com os
existentes para o Sudeste brasileiro, propõe limites gerais para
toda a "Região orogênica do sudeste" (termo equivarênte ao ,,cintu
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rão Orogenético Ribeira", proposto por Almeida et aX.,, 1973).

Os dados obtidos e as interpretações proposÈas são
apresentados, de forma resumida, no quadro da ¡'igura 3. Observa-se
a falta de consenso entre os vários pesquisadores, partÍcularmente
no que se refere ao posicionamento refatÍvo entre as fases tardf-
e sin-tect.ônica. Sartori & Ruegg (l-979) estende.m, posterÍormente,
a fase sin-tectônÍca para o limite inferior de aproximadamentê 700
m.a.. Mais recentemente, ,fost et aL., (L984') interpretan novos da
dos para a parte oriental do Escudo sul--Riograndense e estaberecem
novos 1ímites para esta região, ädmitindo uma fase sin-tectônica
(700 - 630 m.a.), uma fase transicional- precoce (630 - 590 m,a.),
uma transicional tardia (580 - 570 m.a. ) e uma pós-tect,ônica, corn
aproximadamente 570 m.a,; mantêm os Iimites estabelecidos por SaI
torí (l-978) e Sartori & Ruegg (I979) para a regÍão ocidental daque
l-e escudo.

Desta forma, não existe, aparentemente, sincronismo
na colocação dos corpos granÍtóides brasiLianos das regiões SuI e
Sudeste brasileiras (Sartori, t97S). As tentativas de deflnição
cronológica dos pulsos magmáticos parecem ainda prematuras, já gue
é insufÍciente a quantidade de dados geológícos, petrogrãficos e
até geocronológi cos , para avalia.r corretamente a história evol,uti
va das rochas granitóides no seu cohtexto geotectônico.

Por outro lado, é evidente que as classificações dos
granÍtóides em sin-, tardÍ- e pós-tectônicos são ainda feitas co¡n
poucos fundamentos de tÍpo geológico e estrutural.
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CAP I TU LO IV

ll
ASPECTOS GEOLOGICOS E PETROGRAFICOS DO COMPI-EXO DE MORUNGABA

O Complexo de MÕrungaba é constituído por grande nú-
mero de facies granitóides e, de forma sqbordinada, por intercal-a
ções de rochas do embasamento. Neste capÍtulo, são descritas as
principais caracterÍsticas geológicas e algumas petrográficas dos
granitóides, seguido por uma breve caracterização das rochas meta
mórfÍcas do embasamento,

IV. I. AS FACIES GRÀNTTÓIDES

As facies que compõem o Complexo Intrusivo de Morull
gaba são principalmente rochas granitóides (Streckeísen, 1976) e
raras rochas diorÍticas.

As facies diferenciadas foram divididas em dois gran
des grupos, o das øquígna.nuLt"tLø¿ e o das ínøc¡uígnanuLanø.t , cada
qual com várias out,ras subdivisões (ver no item II.1.3. os crité
rlos para a defÍnj-ção de facies petrográficas) . São reconhecidas,
no total , i.rLinla. ø uma variedades distintas, cuja nomencJ-atura ê

apresentada na Tabela lII.

Entre os granit.óides equigranulares, são caracteriza
dos melagranit6ides de granulações finas e grossas r granitóides a

"doís feldspatos" de granulações médias a grossas, variedades ró
seas, brancas e cinzentas de granulações fínas a médias e ainda
grani tóides-pórfiros , Como se observa (ver tambêm Tabela IV), es
tão igualmente incluídas neste grupo algumas facies inequigranula
res (e.g., granitóides a "dois feldspatos" r:6seos grossos fII e
granit.óides-pórfiros ) , justíficando-se tal procedimenÈo pela Ínti-
ma associação destas rochas com os tipos equi granulares.. Os grani



Tabela il! - *o¡:¡encr¿tu¡-a das íac¡e: -cranitóides do comprexo de *orungaba.
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tóides inequigranulares reúnem, por sua vez, rochas predomÍnante-
mente porfirÍticas, com granulações médías a grossas.

Na TabeLa IV, são destacadas as principais caracte
rÍsticas macroscópicas de cad.a uma destas facies, bem como a sua
classÍficação petrogrãfÍca (Streckeisen, L976¡ ver também Capftulo
v).

Orlentação es t rutura I

Na maioria das vezes, os granitóides mapeados pog
suem estruturas maciças; os Èípos orientados são poucos (cf . Tabe
1a IV) . São tipicamente orientados afguns granÍtóides a ',dols feldg
patosrr (os cinzentos I e II, os róseos grossos III e os ,,orienta
dos") e os porfirÍticos orientados I. Nos demais tipos, observam-
se estruturas orientadas apenas localmenten como nas zonas de col
tato ou nos locais onde os granitõides contêm abundantes enclaves
orientados (e.9., Figura 4) . Algums rochas de dlque também mostram
orientação.

As estruturas mais frequentement.e observadas são as
planares (foliação), devid.as, sobretudo, ã disposição de feldspato
potássico e minerais máficos. Lineações são observadas ocas ional¡rer¡
te nas rochas porfirÍticas e em alguns tipos equígranulares, defi
nldas, no primeiro caso, pela orÍentação de megacrlstaÍs de felds
pato pot,ássico e, no segundo, pela distribuição de enclaves. As
at.itudes das est.ruturas foram medidas apenas em aLguns casos, por-
que a maioria dos afloramentos ê constit,uÍda de bJ.ocos que prova-
velmente sofreram movÍmentação.

Nas facies porfirÍticas e nas a "dois feldspatos" cÐ
zenta II e orj-entada, dominam as foliações com d.ireções NE, concor
dantes com os padrões do embasamento vizinho e com os de zonas de
cisalhamento importantes (ver FÍgura 10 e Anexo I), Ob granitóides
a "dois feldspaÈos" róseos grossos III apresentam, por sua vez, di
reções preferencÍais N-S; nos cinzentos I, não foi possfvel estabe
Iecer nenhum padrão mais definido, observando-se apenas a acentua
ção da foliação com a proximidade dos seus contatos com o embâsa
mento. As foJ.iações nas rochas de dique, quando presentes, são, apa
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rentemente, paralelas aos seus contatos l_ateraÍs.

Outras estruturas, d.e
à zonas de falhas e fraturas e serão

Enclaves e Segregações

origem secundária, associam-se
coment.adas posteriormente.

Sãc; observados com freqüência em várias das facies
mapeadas .

os e*craves (Didier, 1973) são divididos neste t.raba
lho em quatïo i:ipos principais: os xønôLífo.t, os enclaves o|ongi.
do4, os nicno g na.nuL.d./L ¿L ø6curL(Já e os nictto g nctn ulan.e-¿ c/..ano¿ .

Os xøn6Lito¿ são encfaves das rochas d.o embasamento
e encontram-se concentrados nas zonas marginais dos granitóides;se
rão, portanto, comentados no item que versa sobre os contatos destes com as rochas do embasamento.

Os ¿nc!,a,v e4 a.!-ct ng a"dct.l caracterizam_se pela sua for
ma elÍptica a alongad.a quando observados em secção, o que sugere
uma forma trldimensional oblata. Suas dimensões são em geraJ, centi
métricas, e os contat,os com as encaixantes são mais ou menos brus_
cos. Mineral.ogicamente, predomina a biotita; pJ-agioclásio ê marsraro. Estes enclaves são encontrados, amiúde, nas variedades porfi
rÍticas e em váriaÉ facies a ',d.ois feldspatos,, (cinzentas I, II,ró
seas grossas III etc,). Nas facies ¡>orfirÍtlcas, os enclaves apre
sentam freqüentemente megacristais de fetdspato pot,ássico (e.g.,
Figura 5) morfofogi camente semelhantes aos encontrados nas rochas.
conjuntos de enclaves arongados, junto com "schlieren,' e xenóritos
são por vezes encontrad.os como ',enxames,, nas zonas de contato com
o embasa¡nento.

Os ¿ncL1"v e.A mlctttt gzo"nula"rLe.^ Q,^ cuLo¿ possuem coLora
ção cinzenta médÍa a muito escura, granulação fina e formas arre
dondadas a ovaladas ou algo mais irreguLares. Suas dímensões vg
riam de centiûétricas a decim6tricas e os con.atos com as rochas
hospedeiras são bruscos ou irregulares. Macros copicamente , desta
ca-se a biotita. Estes encfaves são encontrados nâ.s facies a ,,dois
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Tabela lV
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F1gura 4. Conjunto de enclaves
irregulares , em parte alongados
Proj.Imidades do aflora¡nent.o 3?5

ver Ànexo lI) .

microgranulares escuros ovalados a

e orientaalos, em granitóidès branco.
(Serra de Àtibaia; para localização,

Flgura 5" Enclave aÌongado rÍco em megacrisi:ais de feldspafo pot.ás
sico, e¡n granttóide pol'flriLlco nac j.ço. Afloramento 9? (Þroxi¡ìld¿des
do rfo .faguarl ) .
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ferdspatos" manchada, nas variedades cinzentas, róseo-acinzentadas,
brancas (associadas às cinzentas) e, ocas ionarrnente , nas facies por
firÍticas. Em vários l_ocais aparecem pequenos ,,enxarnes,, d.estes en
claves, evidenciando niÈida orienÈação (e.g., Figura 4).

observações detalhadas, particularmente de enclaves
encontrados em granitóides brancos (associados aos cinzentos) mog
tram extremas variações tcxturais e eseruturais (e.g., f.igura 6).
verifica-se a presença de encJ-aves apaïentemente inal-terados ao ra
do de outros intensâmente transformados e assimilados. No primeiro
caso, ao redor dos encl_aves nota-se, por vezes, leve diminuição na
granuJ-ação da rocha encaixante, uma caracterÍstica por outra parte
geral dos granitóides nas áreas de abundância destas incfusões, No
segundo caso, a presença pretérita dos enclaves só fica evidencia
da por "manchas" de um granitóide mais cÍnzento/ com contatos níti
dos com a encaixante,

MuitÕs enclaves mostram_se zonados, com uma zona in
terna menos transfôrmad.a, rodeada por uma zona externa centimétri
ca a decimétrica (raramente métrica) , aparentemente hÍbrida, cons_
tituÍda por granitóides cinzentos com ou sem muscovj_ta (e.g., Figu
ras 6 e 7) . um alguns l0cais definem-se duas ou até três destas zo
nas "hÍbrídas", grosseiramente concêntricas, de tal forma que as
zonas ext.ernas são sempre mais féIsicas que as mais internas; os
cont.atos entre estas zonas são, em geral, bruscos e nÍtidos, óimu
I-o'ndo, por vezes, a presença de "encraves dupros". os sinais de
transformação são marcados nos enclaves menos assimirados sobretu_
do pela recristalização (?) de biotita, que aparece como pequenos
agregados " fenocris talinos " 1amÍnares; nos casos extremos (e.g.rFi
gura 7), o núcreo dos encr-aves transformados aparece com leve as
pecto "xistoso", dado pero aurnento na quant.idade de biotita ',r-ecris
taL izada " .

Os ¿ncLav ¿^ mícno gnanu!,d,/Le.6 cLuLl 
^ 

possuem cotoração
esbranquiçada e granulação fina a médÍa. Apresentam formas arredon
dadas a pouco elipsÕidais e suas dimensões raramenÈe excedem 4,0
cm' A textura é granular e observa-se plagioctásio predomínante e
biotita subordÍnada. os contatos com as rochas hospedeíras são sem
pre nÍtidos. ocôrïem excrusivament.e nas facies a ',dois feJ.dspatos,,
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f'rgura 6. Dnc]¿lves mi cro gra¡ru l. èr:es escuros com vãrÌcrs estágios de

assirnilação dentre de granitóìde Lrranco (pontj-Ihâdo Ieve); observar
tanìbénÌ glomérulos náficos dispersos. As zonas hÍbridas (PonLiIhado

de densidade inl:e¡¡nêdiårrâ) colrstitì.¡e¡¡-se de gran1tóìdes cinzentos.
Àfloramento 375 (serra de Àtibaia).

F'iguraa 7. Enclave micnogÍanu-1-al êscuro intensahente tr¿tnsformado,

corn bo¡rda rìe reação, êtn qr¿rnj.tól.de branco" o núcleo é de aspecto

"xistoso'' e fnuilo rico em bíotiLa. AfLoranento 3?5 (Serra de Ati
bala).
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.roseas grossas rr e rrr. sendo nais abundantes nas últimas.

As L¿grL.-gtLçOe^ estão representadas por concent.ra
ções de biotita, às vezes acompanhad.a por plagioclásio (su.bordina
do) ' correspondem em parte à estrutura "schfieren,, de l4errner' (rg71).
são de formas al0ngadas e Ìrregulares e de dimensões centimétricasa decimétricas' os contatos com as encaixantes nas proximidades deseus contatos com o embasamento ou com me tagrani tói des ; são também
abundantes nos tipos porfJ.rÍticos. A maiôria das segregações mostra estruturas internas fortemente orientad.as (e.g., Figura g).

Aplitos e fregmat i to s

Taj_s rochas, encontradas em quantÍdades sempre muitosubordinadas, são freqüentes em algumas facies.

Normafmente constituem veios e/ou pequenos diques,
suas extensões são decimétricas a métricas e as espessuras centimétlcicas a decimétricas (em alguns apfitos) . os pegmatítos uo."..i
Èam-se também como concentrações muito irregulares (bol_sões) de di
mensões centimétïicas. Em aÌguns locais, apl-itos e pegmatitos egtão estïeitamente associados e, nestes casos, os primeiros contêm
núcLeos lenticulares dos úftimos.

os ¡cøgnctfíf.ct.t sã.o de mineraf ogia simpres: ao r-ado d.e

::.::r" 
e feldspato potássico, contêm atguma muscovita e pirita;

ar_L(JL¡Lcr e mars râra. Suas granulações variam de grossas a muitogrossas e os contatos coln as encaixantes são bruscos a levementedifusos, Mostram, como caïacterística mais marcante, nÍÈido zoneâ
mento mineralógico e texturaL (Figura 9): observa_se, imediatamen=te junto ao contato, uma zona miLimétrica a centimétrica com intercrescimento gráfico que passa, de foxma mais òu menos difusa, para
uma zona intermediária feldspática, dentro da qual tem_se um núcl-eo de quartzo, com ou senr muscoviEa e/ou pirita e,/ou biotita. Osgranitóides encaixantes mostram, com freqüência, maior abundância
de biotita nas proximidades dos contatos com os veios (em especia.Ios tipos róseos ho.loleucocráti cos ) .

As manifestações pegmatóides, abundanÈes nos grani
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Figuraa B. schieüen )tiottÍtíc'o (¿r) e clnclave ¡Ilongado (b) em granl
tóide a "doi.s feÌctsp¿ltos" cirrzenLo l. Drn al ()xiste boa quantidade

de plagioclásilo. pÌox:Lnìi.lades do ¿:ÌfLoîaùrent:o l2 (sP-65) .

EtgLrra 9. zo[qanento r:ur segregação pegmatój.dc ' observar a seqüên

cia núc1eo - l¡ordai c.{uartzo(c)+rnu!ìcovj¿a(d) t feldsPato potássr'co þ)
e intercriegci$,er'Ìbo 9rê¡loliíYtcro (a) . G]:ê¡litôlde róseo hôIoteucocráti-
co: cercanj.aE do ,ì f Lori.li¡orito 302-J.l (serra dos Cocâis).

(ìc¿t
:iiù;s{.

IÅ
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tóides-põrfiros I, estão também presentes em granitóides a ,,dois
feldspatos" róseos médios e gïossos r e rr e em granitóides róseos
ìro 1o leucocráti cos ; são raros nos granÍtóides porfirÍticos maciços.
Nos grani tóides-pórfiros r ocorrem, amíúde, de forma disseminada,
como bolsões irregulares ,'mi cro-pegmatóides ,, (com granulação média
a grossa), em parte com cavidades miarolÍticas, A quantidade de pi
rita, em geraJ_ maior nos pegmatitos encontrados nos pórfiros, dimi
nui progressivamente nos observados nas rochas mais máficas.

as apllilct ¿ essencialmente quart zo_ fe ldspáti cos , apre
sentam coJ-or:ações rosadas, esbranquj-çadas ou cinzentas claras. Os
contatos com äs encaÍxantes são em geral retos e bruscos; alguns
estão deforma<ìos, aparecend.o' com os contatos dobrados, com morforo
gia de "diques sin-plutônicos" (pitcher e Berger, Ig72). Em geral,
os aplitos ocorrem nas mesmas facies em que ocorrem os pegmat.itos.
Nas rochas porfirÍticas, aptit,os são observados em maior abundân
cia nas proximidades dos contatos com os granitóides equigïanula_
res, dos quai-s são provavelmente uma fase pré_ a sin_ intïusiva (e.
9., Figura ll) .

Aplitos ou pegmatitos não
tó:.des a "dois fel,dspaÈos" (cínzentos I,
orientados) , nos granj-tóides "manchados"
zentos mosqueados, nos melagranitóides e
dos.

Outrss Veios

foram observados nos gran j-

II, róseos grossos III,
(exceto róseos), nos cin
nos porfirÍticos ori enta-

Atém dos veios de quartzo claramente associados à
tectônica rúptil (ver item fV.S), ressaLta-se a presença de veios
milimétricos de quartzo ønmoLíbdøníÍa, preenchend.o fraturas vir
tuais das facies cinzent.as hor-oleucocráticas de granuJ.ações fina
e média.

TV.2. AS UNTDADES MAPEADAS: ASSOCIÀÇõES DE FACfES

São reconhe cj.ð.as vinte. ¿ una associações de facÍes,
agrupadas conforme o seguinte esquemä: melagranitóídes (1 associa
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ção) , granitóides a "dois feldspatos" (8 associações), róseos (3

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

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

firÍticos (3 associações). Afgumas característlcas principais des

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

prática, são subdivididas, geografi camente , em associações ao sul
(r) , aÕ Leste (fI) e ao Norte/Nordeste (Irr) da lente gnáissíca de

Joaquim EgÍdíó" A dÍstribuição das diferentes associações é apre-
sentada na FÍgura t0 (mapa geológico simplificado) e no Anexo Ì (mg

pa geológico l: 50.000) .

Assocfações ao su1 da Iente gnáÍssJ.ca de JoaquÍm Ëgfdio

Nesta área, as assocíações mapeadas disi:ríbuem-se de

forma grosseiramente zonada. As únicas rochas que, aparentemente,

fogem a este paclrão são as componentes das associações cinzenta I,
róseo-acinzentad.a f e, em pâïte, a dos me J.agranítói des ; todas es

tão concentradas de forma preferencíaI a Leste. Oc melagranitóides
dippõem-se como "manchas" l-ocalizadas, em maior n¡imero, junto aos

contatos não tectônicos do Complexo; em geral estão separados dos

granitóides a "dois feldspatos" (róseos e cinzentos) por zonas on

de'ocorrem granitóides a "dois feldspatos" manchados "

A disposj,.ção dos demais granitóides mostra uma nítí
da seqüência zonada. Os granitóides a "dois feldspatos" róseos gros

sos rII encontram-se rodeados por granitóides da associação rósea
I; exeernamente a esta' distribuem-se os tiPos a "dois feldspatos"
róseos da assocíação II que, por sua vez, são envol-vidos ora pelos

tipos a "dois ferdspatos" cinzent"os r (ao N' NE e sE) , ora pelos

granitóides da associação rósea I (ao NW e SW) . No casÒ de ocorrên

cia conjunta de granitóídes róseos e a "dois feldspaLos", os pri
meiros aparecem como ,'núcl-eos " dos últimos. os gl." aní tóÍdes -pérfiros
da associação l, Iocalj-zam*se como "núcleos " de variedades róseas '

Associaçôes ao Lests da Iente gnáJ-ssica de .toôquirl Egídio

Domina amplamente nesta região a assocíação rósea II,
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compost.a nas partes centrais e borda Leste (até pouco ao Nort.e de
Morungaba ) por granitóides a "dois feldspatos" róseos médios rr em
maior proporção; ao Norte e Nordeste, ao longo dos contatos com ostipos porfiríticos, está a área de predomÍnio das variedades rloseas
e brancas. Para SW, junto ã l-ente gnáissica, os granitôides a ,,dois
feldspatos" cinzentos I margeiam a associação rósea II; pequena
ocorrência deste tipo é também observad.a ao NW de Morungaba,

Destoante do conjunto acima descrito, ocorre uma pe
quena lente isolada da associação rós eo_acinz entada fI, nas proxi_
midacles da Fäzenda dos Barreiros.

Associaçôes ao Norte e Nordeste da l.snte gnálsslca rJe .troaquim EgÍdio

Nesta regiâo dominam os granitóides porfiríticos e,
em menor escafa, os a ',dois feLdspatos,,; s ubordinadamente ocorremgranitóides cinzentos da associação Ir, rõseos da associação IrI emelagranitóides. As duas associações porfirÍticas são rodeadas por
associações a ',dois feldspatos" (cinzentos ïI ao Lestei orienta
dos e Norte ao Noïdeste, Noïte e NoroesÈe) . Os granitóides cinzen
tos e os melagranitóides são envol-vidos pel"os tipos porfirÍtícos,
FinaLmente, os róseos distribuem_se como,,manchas,, i-rregul-ares.

À associação de granÍtóides porfir.Íticos IfI, que
ocorre ao Oeste e Norte da lente gnáj-ssíca, não está totalmente ma
peada e será objeto de trabalhos futuros,

As ,Lo clx1"L dø díc¡uø, da associação de pórf iros rI,
ocorrem por todo o Compfexo/ com concentração maior na região Ce!
tro-Sul . Os diques est,ão preferenci afmênte orientados segundo N_Se SW-NE; os maj-ores enconÈram-se, com freqüência, em zonas de falhas e/ou f l:aturas

IV.3. ÀS RE],AÇõES DE CONTATO DAS ROCHAS GRÄ,NTTÕTDES

fV.3.1,. Contat-os com o Embasamento

Os contatos dos granitóídes com o e¡nbasamento são em



Tabela V - CarãcterÍsticas Gerais das Associações de facíes do Complexo de l,lorungaba.

As sac i¿çiu

Ce mcìaqrånitóiCes rì e Ì ¿ q r ê n ¡ r ó ì d e s de aranu(Y,) r"ções finas. grori", -

fac ¡es compoñeñtes

t"ãíss; ca )e Jô{tqnin tEídi.

róseo-âc inzeotadâ {

(Rcr)

c i nzen ra r (ct)

e'rdois feldspåtosI
c rnzentè I ttLll

e, subordrnèdåmente, cin
zeñ ta mosqueâda I e .ó:
seas mèdi¿s

fãcies cinzentas holo-
teucoc.áticas finðs e mé
dias; restritamente fal
cies b.ancà, de meìagra-
nitó¡des, róseas hololeu
cocrãtíc¿s e manchadas -

ð "dois fe¡dspâtos" cin-
zenta5 le, muito subor-
d i nadârien te, a "do is feìds
patos" róseas r¡édias I -

como pequen¿s lentes
po. vezes orien tadas de
fo rma concordan te con
as estruturâs reg¡onâ is.
0corre p re ferenc ia I men
te ao E e SE

ocorre cono lente gros
seirâ, orientêdè segun
do Sl.I-NE, na ver rente
or ientãl dà Serra de A
t¡bãiâ

è "doìs feldspãtos" ê "dois feldsparosr' .ó-
rósea t (¡P) sea grosseira lll e mu¡

to subo rd ¡nadanen te, a
"dois feldspêtos" rósea
grosseira ll

ern parte grådar ¡vês de
g.anulação, índ ices de
cor e con te¡do de 9lo
merulos; erìì pèrte de
vido a processos dãI'con!aminação" e "hi-
br id ismo"

de granr.: ìação, colora
ção, índ ices de cor ã
conteúdo em enc i ôves
e gloméru:os. 0s ti-
pos róseos são intru-

eñì pãf te grader;vèsde
granulação, indices de
cor e teor em enc I â-
ves e glomè.ulos- Os
t ¡ pos brâncos e róseos
são intrr¡sivos

de índìces de cor,quan
t i dade de xenó I i tos,eã
clêves, schì ieren t
grau de orientação que
àumentam parâ às bor -
dâs enquãnto a grènu-
laçåo gerålÍìente d¡mi

0utras
cèrâcterrstrcès

Or
æ

9er¿lnente mè r9 ina ì

às fac ies equigra-
nulares. As f¿c¡es
f inas estão, em par
te, êssociad¿s coñ
o ernbasamento ("ne-
ta-d ior i tos") .

estri tamente ãs50-
ciad¿ ås fac ¡es cin
zentaS

predom ¡nam as fac¡es
cinzentês holoìeu-
crãticas méd ias e ¿
facies mosqueada L
Es tâ ú I t ima dom inê
j un to èo contato W.

é, em geral, margi-
nal em re ì ação ås fa
cies å "do¡s felds:
patos" róseas e ró-
5eas, como umê ås5o
c iação de contatõ
com o erìba samen to

de granr.:ìação, índi- ocupã posiCão cen-
ces de cor, conteúdo traì em reìação ås
de enc Iaves e gr¿u de demå is âssoc iâções
or¡entação



a_'rdo¡s feldsp¿tos', å "dois fetdspêros', (ró-
roseê Il (FG) seå grosse¡ra I e ll, ró

sea méd ia I ) e rósea maã
chadå

a "do i s feldspetos,,
mê n ch¿d a (FH)

a "do i s feldspätos"
brãnc¿ (FB)

rósea t (nr)

a 'rdois f e I d s p a t o i ,, m a n -
chôda

fo rrnê grossei Tåmente a
nelãr- Predomina å NVì
W e St/ då reg¡ão

a "do is feldspatos" bran
câ

facies róseas e, resÈri-
tårien te, ¿ "dois feldspa-
tos" (rósea 

' 
e brån.â)

de 9rãni róides -
pórfiros ¡ (GP)

de grãniróides -
pórfiros ll lP)

lentes i rreSulares, ge
ra ì men te com espessu-
rås reduzid.ãs. 0cor re
d¡stribuída ¡ r regu ta. -

oco r re essencíêlr.reôte
¿o Su ì dã reg i ão, coßo
lentes ¡ so ì ãdas, de o-
. i en tàção Nv

oco r re p redom ¡ ñàn temen
te nê parte central coñ
fo rma sub-c¡rculãr ô e
liptíca e ê SH, NV e
NE como I en tes ;rre9u-
la res concordåntes com
as estrutura5 gera¡s.
Tanbem como co rpos så-
telites

como lentes orientadâs
N-S e SE-Nv.0corre nas
pãrtescentrôiseaS!1

c omo diques or i en taCo s
N-5 ou SV-NE, ma¡s con
centrados em rochas dð
embèsamento, pr inc i pa I

'rìente na parte S dã
" l en te gná ¡s s ica de .lo¿
quin Eg íd io"

gran itóiAes -pórfì ros I

ar:ni tó¡des -pórf i ros t I

as fàcies a 'rdois
feìdspatos" .óse¿s
grosseirês Ie tt do
Dinôm ao NH, t/ e SF
(na vertence oc iden
tå I då Serrè dos Cõ
cais); as denrais sãó
restritèsâo E e sE.
É, em g rande parte.
marginal å ¿ssoci¿-

é reìåcÌonðdã
ês facies a ',dois
feìdspàtos' róseas
e cinzentâs como nu
mâ fac¡e5 de contal
to con rìe lêgran i tó i
des

âssoc i¿da ê !.aní
toides roseos como
prováve is fac ies dc
conlato com enìbasê
meo to

consticu€ nUcìeos da
ãssoc iãção FC I - At
quhês áreås de pre:
corníoio de r ¡pos ho
loleucoc'á¡icos fo-
r¿h ind ¡v id u¿ li zâd¿s

em gerâì consÈitue
núc ì eos eo qrânirói
dcs róseos

em gerå ì ocorre n¿s
principais zonðs de
fratur¿s e/ou f ¿-

¿ s fac ¡e s envo ¡v id as
s;o efr geral, ret¿cio
ñèd¿s po. corìtâto5
bruscos e intrusivos

g¡anu ì acão, Í¡rdices de
cor e teof em .ne9ã-
c!ista¡s e nicropeqnè

g ranr¡ ìacào , co lo ração -

orient¿cão e i¡dÌces

\o



Tabe I a V - cont i nuação.

Associação Fac¡es componentes Forma e ocorrência
superf¡c¡ê¡s

ll - Ao Leste da Lente gnãissíca dê jcaqz,¿tn ggidía

r ó s e o - ¿ c i n z e n r ê d â ll essenc ia Imente a fàc i es
(Rc I I ) róseo-ac inzentadâ de grâ

nulaçao finê

a'rdois feidspa!os" essenciâlmente ê fãcies
cio2entê | (FCI) å "dois fe¡dsoåtos,, cin-

rósea ll (R ll)

como Iente ori€ntå.ia N- 9
5, isolâdâ, nã Serrà e
dès Càbras

de melågrånitóides facies de granuìâçãô fi-
(ñ) na a r¡é¿ ia

de granitóides porfi diversas, ¡nclusive, de
rÍticos lll (P lll) formê s u b o r d i n a d â , ê I g u n s

tipos equigrânuìâres

forma nuito i rregu lar,
t ômbém como l6ntes e

pos sð té I í tes

Va;-iações Iaterâis

lente mu¡to ¡rregular
orientêda segundo 5W-
NE, concordante com as
estrutures gerê is- lãm
bénr como corpos satólî

redêtivas, de Índices
cor e conteúdo em en

9 râdêt ivas, de grênu-
I ação, ind ices .ie co.,
teor em xenól ¡tos. en
c I âves, sh ì i eren ã
grau òe orientação
conr exce ção å granulê
çao, que d¡mìnue; âs
deea i s cerâcter íst i-
cas êcent¡l¿nFse na5 zo
nas marginais

g ranu ì ação, índ ices de
co r; em alguns lccais
os tipos róseos são in
t rus ìvos nos ã "dois
fe¡dspaios"; è pãssa
gem dos roseos âos brãn
cos e, aparentemente,
qradat;vâ

0utras
características

como peq uenô s lentes a-
I on gadag segundo as es
truturas gerais e en-
cleves- 0corrência i-
so I ada a E

ocorre ao N da "lente
gnåissica de Joaqu im E

gÍdio" ao NY dos dema i s
Þorf i ríticos. Forme oão
def ¡n ¡ de - Tarnbém co-
mo corÞos sãtél i tes

é, em parte, margi-
nal ã de granitói-
des å r¡dois feldspâ
tos¡rroseos e ro5eos

\¡
Õ

de gråôulåção e índí-

não estudadas



de grån ¡tóides Dorfi
rÍricos tt (p ri)

de grãn¡róides oorf i
rrrrcos I (P t)

f ac ies porf¡rÍticå oríen
tada I

â "dois fe ¡dspê tosI
cinzenta tt (Fc |)

c¡nzenrå tt (C tt)

¿'¡dois feldspètos',
or ien rèda (F0)

ê '¡do i s fe I dspa tos"
Norre (FN)

rósea lll (R l r r)

f ôc ¡es porfi rÍtica naci-
çâ ê i nc ¡ p ien temen re o-
r i en ràdê

como Iente grosse i ra,O
r i entadã segundo Stì/-NE
e !t-E

como ¡en te g fosse i .å o
rienrãda 5egundo SV-t{E:
I ð r¡b ë¡n cor¡ô corpos sã-
te I i tes

a "dois fe ldspa ros,, c i n-
zen tâ If

essencialmente Facies c¡n
zenta hololeucocráticã
méd¡a

ô "do¡s f e I d s p ê t o s ,'o r i e n
Èados e, restritènente;
t¡pos porfirít¡cos

ê "do i s feldspètos" Nor
te e, de forma subord i -
n¿dâ, t ipos róseos man-
châdos

f¿cies róseas de granulâ
çoes f inas å med ¡as

apa.entemente gràdåt i

vas de coloração.9rã
nu tãçao, indices de
co r, conteúdo de xenó
I i tos, sh ¡ ieren,encìã
ves e den s ¡dade e ta:
mènhô dos megacristèis

êpa reñtefnente g rèdêt í
vas de coloração, ín:
dices de cor, 9rðnulâ
çao, con teúdo de xenõ
litos esch¡ ¡eren, en:
clave5 e no tamanho e
deñs i dãde do5 megåc r i s
tais. A granutação ã
o Èàmanho dos megêc r i s
tå ¡ s dininuer¡ em dirä
ção dos con ta ros (Ê)-

índ i ces de cor e con -
teúdo em xenó I ¡ros,en
claves e schl iereo -

coìorãção. granulâção

gråu de or Ì en råção

essenciã¡menre ar¿nu-
Iação e Índ i ces de cor-
0s t¡pos róseos são

granu I ação e índices

como lente grosseirê o
r i en têda segundo SV -NE
ocorre â SE dos ripos
porf¡rÍticos

cor¡o I en te i rregu lâr ,o
r ienradè segundo St¡ -NE
a ì.1- E

ocor re à Nl,l dos r ¡ pos
porf¡ ró¡des

i.regular, a pa ren ternen
te d i spos rå segundo SF
-NE ê H-E. ocorre ã t{v
dos tipos porf¡rír¡cos

ocorrôncias subci rculê
res a el ipticas peque.
nas, principålmente ¿
NV dos tipos porfirÍti
c9s. Também corpos sã
reì i tes

estritåf¡enre reìè-
c i onadâ às åssoc ia-
ções P I e FC tl

não totalmente m¿-
Peãdè9; os c crì tå tos
w e N l.t não es rão de
finidos

escfiranenre re¡â-
c ionad¿ às âssociê-
ções Pl, Pll

é rode ad¿ peìos 9rè
n ito ¡des porfir¡r i:

não está toia I meo re
napeâdà

não estå rorã tmente
nìapeðda; é um¿ as-
soc ¡èção de contaro
com o emba s år¡ento åo
N do Comp ¡exo

é intrusiva nos gra
ni toides e "doii
feldspètos" e porf i

!
P
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parte f¿eÍAnLcl^, em parte não-tøcfônictt.t.

1')

Os primeiros, mai s
regurares, são geralmente zonas de cisafhamento com rejeitos hori
zontais predominantes, Os de segundo tipo sào muito irregulares,ob
ser:vando-se interdi.gitações, ocorrências de corpos granitóides "sa
té1ites " nas encaixantes, mígmatitos margi.'ai-s e abund"incia oe xe
nó1iÈos nas rochas granitóides.

fV.3.l, L. Contatos Tectônicos

São predominantemente tectônicos (Figura 10, Anexo
r) os contatos ocidentais, os setentríonais e boa parte dos orien
taís ao Norte do rio Atibaia.

Grânde parte dos contatos ocidentais é constituida
por extensa faixa de rochas cataclásticas e milonÍticas, com espes
suras variáveis entre l- e 3 km. Um exame mais detalhado mostra que
esta faixa é composta por conjuntos de planos de cisafhamento sub
paralelos, por vezes anostomosad.os, que alternâm-se com áreas r-en
ticuLares, aLongadas, nas quais predominam rochas pouco tectonlza
clas. Ao r.ongo da estrada rtatiba-var^inhos, observam-se rochas gra
nitóÍdes porfiriLicas do embasamento que aparecem como blocos pou
co deformados, contornados por foliação cataclástica. Nas proximi_
dades dos pJ.anos principais de cisalhamento, notam_se transições
entre catacl_asitos, ,'f laser-gnaisses',, mi 1onito-gna.i s s es (ou xis
tos) e miLonitos. Ëstágios extremos estão representados por ro
chas de aspecto pseudo*taquilÍtico, de cotorações cin zento-esverdql
das, encontradas, por exemplo, nas imediações da Fazenda EspÍrito
Santo.

Ao SUI do rio Atibaia, esta faíxa possui direção apro
ximada N-S, com merguJ-hos variáveis entre 55o e 90o, geralmente
para W. As estrias de atrito, medidas prÍncipatmente em rochas gra
nÍtói"des, mostram atitudes s ub-hori zontais , com leve caimento mais
freqüente para sul ; aparentement,e predominam os movi-mentos revõgi
ros. Ao Norte do citado río, e na região sut (nas áreas mais afas
tadas do contato com os granitóides) , as faixas mitonÍticas têm di
reções preferenciais N*NNE. Rochas intensamente fraturadas do emba
samento e do Complexo Intrusivo encontram-se expostas ao 1ongo da
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estrada Morungaba-souz as (ver ta¡nb ém Wernick , L972 b, p. 4I-42).

os conÍaÍ0^ o niønÍ&í^, por sua vez, apresentam oxa
direções NE (entre o rio Atibaia e a cidade de Morungaba) , ora di
reções N-NNE (mais ao Norte desta cidade) : os mergulhos são sub-'¡e.r

ticais. Os conta,io,t ¿ e-Í. ent.nlo no"í¿ têm direções preferenciais N-S,
SW-NE e SSE-NNW (Figura 10, Anexo I)"

Como regra geraf, nestas zonas de fraturamento ocor
rem abundantes veios de quartzo, mostrândo espessuras decimétrícas
ou até métricas e extensões da ordem de centenas até milhares de

metros. Alguns dos diques de granitõÍdes -pórfiros também estão lo
cafizados ao longo destas zonas de debilidade.

IV.3.I.2. Contatos Não-Tectônicos

Pertencem a esta categoria a maior parte dos conta
tos Sf SE, E (ao Suf do rio Atibaia) , os com a lente gnáissica de

Joaquim EgÍdio, os ao W de Morungaba e, em partef os localizados
ao N, NE e E (ao Norte de Morungaba; Figura l-0, Anexo I).

Na maior part,e das exposições observad.as, não exis
tem dúvidas quanto ao caráter nitidamente Lntnu¿ívo da maiorÍa das

rochas granitõides (e.g., Figuras l-2 e 13), Em geraÌ, as estrutu
ras observadas indicam que os granitõides se colocaram como magmas

rlz,!,aÍiv a.m¿nÍe nõv¿it, com manifestações localízadas de estruÈuras
internas de fluxo, possÍveis bordas refriadas de granulação mais
fina e migmatÍzação esporádica de rochas metamórficas encaixantes;
freqüentemente são observados granitóides com xenólitos angulosos,

Mâis comp.Licado é o caso dos melagranitóides, não se

observando quaisquer relações de contato destes com o embasamento.

A falta de bons afloramentos faz, inclusive, com que a associação
de me lagranit.óides seja apenas mapeada como uma unidade Ínferida.
Na região ao Sul do Complexo, nas proximidades dos contat.os entre
os granitóides e o embasamento, notam-se rochas escuras, fínas, de
aspecto diorÍt.ico, incl-uÍdas como "boudins" em rochas gnáissicas,
feição també¡n observada mais ao suI (.J,M.v. coutinho, comunicação



Flgu¡a l-ì.- Cont-ato enLre grànitôide porfirÍtico ¡n¿rciço (¿r) e gràni
tôide bräÍ\co (b)" Qbservar veio aplitico (c) que colta (a) e é co¡
¿ado por 1b). Àflo!ânento g7 ( frroxjrni dÀ dès do ¡io Jaguari).

¡'igura 12. Zonâ de conùato j_Ítrußj-vc entle gxanj_Löide lóseo ItoIoIeu
cc,cråtj.co e o ernbas¿\lreltLÐ (bioLi.t-a+ônfíbóli.o gnais;s;e list¡clo) . Oi
servar estrutur.:a agnaÈí.tic;r. p¡oxj.¡lj.dâci¿js do afloràmento 26 (P.r(ìl:ei
ra al)aFdonadê,. pÕLto de ìro ijarl\ì¡ìri).
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verbal-) ; t,ais dados, aLiados à textura metamórfica incipiente de

algumas variedades (cf item v.I.) permitem considerá-Ios, em boa
t-pari", como rochas do embasamento, engJ-obadas por fenômenos magm{

ticos post.eriores, sendo, portanto, anteriores à colocação dos de

mais granitóides,

Embora tambêm não tenham sído observad.os cÕntatos en

tre os granitóides cinzentos e o embasamento, suas características
estTuturais permitem ident,Í f icá- J-os como rochas intrusivas.

corpos sôtdlites

os corpos saté]ites são muÍto freqüentes, partÍcular
mente nas proximidades dos conÈatos intrusivos. São de forma arre
dondada a elÍptica, com dimensões de poucos até centenas de metros'
os corpos principais mapeados estão distribuÍdos nos contatos E (ao

Sul do rÍo Atibaia) , ao J-ongo das rodovías SP-65 e SP-360, na len
te gnãissica de Joaquim Egídio e ao Norte do compl-exo. Algfumas oær
rências menores tiveram a sua posição apenas assinalada no mapa

geológico (Figua 10, Anexo I) .

Do ponto de vista estrutural , são ora corLpo.6 í.tola
do¿ (e.g., nas proximidades dos contatos N do Complexo) ' ora meras

n¡t66í,se.a de corpos maiores (como nos contatos E, nas Ímediações
da rodovia sP-65), ou ainda 6Loco¿ d¿'s.Loead1¿ tectonicamente (como

no contato W, também nas imediações da SP-65)

nig0ìatitos marginal.s

Ocorrem como faixas margJ-naís às intrusivas equigra-
nulares, com espessuras que varíam desde alguns até dezenas de mg

tros. São encontrados (ver Anexo I) em vários trechos da rodovia
SP-360 (ao Norte de Morungaba) , ao oeste desta cidade, ao longo de

al-guns contatos com a lente gnáissica de Joaquim Egídío e ao longo
de alguns contatos ao Suf do Complexo. Não foram observadas zonas

migmatiticäs associadas às facies porfír.Íticas.

São principalmente rochas de paleossoma gnáissico (de

estruturas l-istadas ou bandadas) e neossoma granÍtíco injetado,
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sempre rnuito seme.Lhante à rocha granitóÍde presente na zona de con
tato estudada; suas estruturas (e.g., Figuras 12 e 14) são estroma
tÍticas e agmatÍticas (Mehnert 

' rgir, Figura la) . Em vários af r-ora
mentos é observada continuidade entïe rocha granitóide e veÍos neos
s omáti cos .

À guisa de comparação, vale a pena salientar que Õs
migmatitos reracionados aos granitóides róseos apresentam os conta
tx6 paleos soma/neoss oma bruscos e retilÍneosi as estruturas agmatÍ_
tj-cas e estromatÍtícas são Ígualmente freqüentes, Já os rrrigmati
tos associados aos granitóides a ,'doís feldspatos,, (particularmen_
te os do tipo cinzento f) apresentam predominância d.a estrut.ura es
tromatÍtica e o neossoma é maís J-enticular, ondulado e d.escontÍnuo;
em alguns l-ocais, os contatos paleossoma/neos s oma são mais difusos,
com ocorrência freqüente de agregados irregulares biotÍticos.

Xenólitos

São encontrados em diversos granitóides e a sua dis
tribuição, apesar de variável, mostra que são sempre mais abund.an
tes nas imediações dos contatos intrusj_vos, onde podem ocorrer co
mo "enxames" de fragnnentos caoticamente imersos em materiaf granÍ-
tico; exemplos claros podem ser observados nas proximidad.es d.o con
tato E, ao longo da rodovia Sp-65.

As dimensões dos xenóIitos são muito variadas, desde
centimêtricas a, mais rarament,e, métricas; as formas são angulosas
a pouco arredondadas e são observados sinais de reação marginar-.pe
trograficamente, predominam rochas gnáissÍcas (listadas, bandadas,
tipo "augen" etc.), mir-oní to-gnais s es e granitóides porfiríticos
do embasamento; s ubordínadamente aparecem anfiboritos e gonditos.

Os xenólitos presentes nas facíes róseas e brancas
mostram escassas evídências macroscópicas de reação e são anguLo
sos" Nos xenólitos encontrados em variedades porfiríticas e a "doi-s
feldspatos" cinzentos I e If, a assimíIação é variãvel: observam_
se desde os mais angulosos, com contatos bruscos, até os que são,
em parte, digeridos pela massa granÍtica, interpretação sustentada
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Figura Ì3. zona de contato j,nì:lusivo dc gl:anitólde porf:lrítico (b)

con o enÌ:)asamentô (biotil:a+a¡ìfiból-ro gnai.sses IisLados); (c) - veios
de qùaì:lzor (a) = solo. Àflorð¡renLo 280 (ao NU de Joaquìm trqÍdio) '

¡llgura 14. l,ligmatlto com estxLlj-ura esLromatítÍca, malgitlal à grar'rr

fólde rôseo hololeucocrático. Proxinidades do afloramenÈo 26 (pg

drej.râ abandonada, peïto ú(:, iì:j- o Jaguari).
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pela ocorrência de pequenas concentrações ,'restÍticas,, d.e mineïais
máficos, ainda com estruturas xistosas, nos granitóÍdes e pefa fre
qüente associação dos xenór-itos com encr.aves ar.ongados e sclrrieren.
Aguns xenõJ-itos maiores são isorados da rocha hospedeira por um nÍ
tido envoltório, de espessuras milimétricas, ccnstituido predomi
nantemente por feldspato potássico (e.9., Figura l5).

No mapa geológico (Ànexo I), são destacadas algumas
das principais áreas de concentração de xenólitos (ver também wer
nick, L972 b), que indicam proximidade imediata (IaÈeral- ou verti
cal) do embasamento

IV.3,2. Contatos entre os Granitóides

À determinação das relações de contato entre as fa
cies mapeadas do Complexo Intrusivo d.e Morungaba, é da maior impor
tância para a def inição dos princip ais co,Lpo^ e da sua a øq'l,,ã_ncia-
dø colocaçã0. Os contatos são tanto tectônicos como não tectôni
cos , os úLtimos podendo sey bttu¿ ctt ¿ ow g)La.d.&cío nt,iÁ .

Granitóides equLgranulares e inequigranulares

Os contatos entre est.es dois grupos são em parte j-n
trusivos, em parte, tectônicos. Na porção CenÈro_Leste do Comp1exo,
os contatos tectônicos predominam ao J_ongo do vafe do cõrrego São
Bento e compreendem zonas de cisalhamento de direções NNE e rejei
tos horizontais. Nos afLoramentos com contatos intïusivos expos
tos, verj.fíca-se sempre que os granitóides eguigranulares são pos
teriores (e.g., Figuras II e 16), contendo, con freqüêncÍa, xenóli
tos angulosos dos t,ipos inequ i granulares e, em alguns Locais, es
truturas de fruxo imediatament,e junto ao contato. os contatos in
trus j.vos são sempre bruscos e ret,iLÍneos ef nos pontos observados,
possuem atitudes com mergulhos moderados a sub-verticais.

Na porção N-NE mapeada, faltam afloramentos que evi
denciem, de forma inequÍvoca, as relações de idade. os granitóídes
inequi granu.l-ares são craramente posteriores aos melagranitóides , e



Figura 15. conLato de g.ranitóide porfirÍLico ("gnarsse porfiroblás-
tico") do eÍrùrasèmento (b) coft granitóide a "dois feldspatos" cinzen
to I (a) . obseÌvar xenóIito de (b), e zona narginal cìe feldspato
potássico (c) no contato enj:re (a) e (b) , Proximidôdes do contato
E (SP-65).

figura 16. XenóIitos "duplos": xenôfrto de mel-agranÍLóide ciiorÍtl-co
fino (b) en grânitóldê porftrÍtico niaciçô (a) ; a¡ùroÊ são envolvidos
por granltólde b¡anco (c) . ÀfloramenLo 97 (proximirlades do rio Ja

guarl ) .
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anteriores aos tipos a "dois feldspatos', Norte e ãs variedades ró
seas; a maj-or parte dos seus contatos com a facies a ,,doís fel-dspa
tos " orientada é de natuïeza tectônica, com direções NE. Não são
observadas relações de contato entre os tipos inequ ígranulares e
os granitóÍdes das associações cinzenta fr e a ,,dois feldspatos,,
cinzenÈa If .

Gränitóides Lnequigranulares

Não foram determinadas, por falta de afloramentosras
relações de idade entre as diversas associações de granitóides por
firÍticos. Algumas observações isoladas (e.g., variações gradati
vas na petrografia, textura e estrutura) sugerem, entretanto, gue
alguns dos contatos são gradacionais.

6ranitóides equfgrãnulares

As melhores exposições das relações de contato entre
as variedades equigranulares, ao SuL da ]ente gnáissica de Joaquim
Egídio, podem ser observadas ao rongo da rodovia sp-65. os af.rora
mentos visitados indicam craramente que as variedades a "dois fef,ls
patos" feucocráticas são mais anÈigas que as hor.oleucocráti cas ; es
tas, por sua vez, precedem as variedades brancas, os Lipos rnais jo
vens são os róseos aplíticos e os granitóides pórfiros, As varied.a
des cinzent,as estão colocadas entre as rochas mais antigas desta
parte do Complexo Intrusivo, e são comumente invadidas por grani
tóides a "dois feldspatos", róseos e brancos; são precedídas apg
nas por alguns melagranitóides.

Entre as principais relações observadas, meïecem
taque as seguintes (para localização dos pontos, ver Anexo I):

1. Na rodovia SP-65 (ponfo l2) e nas proximidades da Fazenda Vista
Linda (pctnf.ct 353), granitóides a "dois feldspatos" invad.em e,
em parte, assÍmÍ1am melagranitôjdes de granulação fina, com afi
nidades diorÍtlcas. Nas zonas .de contato destacam-se faixas de
cimétricas a métricas onde ocorrem variedades de melagranitõides

des
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"hÍbridos", caracterizados, entre outros aspectos, pela presen

ça de glomérufos mãficos.

2.

J.

AÍnda no ¡confo 353, nas zonas intermedÍárias entre as varieda
des a "dois feldspatos" e os mel-agranÌtóides finos, podem ser
identificadas "manchas" irregulares, geralmente centimétricas a

decimétricas, de melagranitóides de granulação grosseira (Figu
ra 17).

Nas proximidades do rio Jaguari, melagranitóides finos são en

globados por variedades equigranufares (brancas) e inequigranu
lares (porfiriticos maciços)i os seus contatos com as rochas
equigranulares são muito bruscos e não mostram sinais de

ção (Fígura 16).
reg

4. As variedades cinzentas de granulação média, com muscovita, que

ocorrem na Serra de Atibaia, são posteríores às rochas díorÍti
co-tonalíticas de granulação fínai as úttimas são frequentemen
te encontradas como enclaves, em parte assimilados (Figura 18),
e, mais raramente, como possíveis diques "sín-plutônicos ".

5. Ao J"ongo da rodovia SP-65 (nas proximidades dos ¡confot 12 l3),
granitóides a "dois feldspatos" cinzentos englobam, e cortam,va
riedades cinzentas finas a médias, portadoras de glomérulos má

ficos e enclaves mi crogranuJ-ares escuros (variedades mosqueadas

de granuJ-ação média I e f ina) i no ¡contct 13, me l agranÍ tói des

6.

7.

constituem encl-aves e aparentes diques " s in-plutôni cos " .

Alnda nas proximidades da rodovia SP-65 (junto ao contato E do

Complexo) , granitóides a "d.ois feldspatos" clnzentos e róseos
parecem invadir granitóides cinzentos com muscovita, que, em al
guns locais, ocorrem como xenólitos em granitóides a "dois felds
patos" róseos (e.g., nas cercanias ð,o pont0 175, ver Figura 19).

Na mesma rodovj.a, já na altura ð,o ponto l4,os granitóídes a

"dois feldspatos" são ínvadidos por variedades róseas de granu

Iação fina; neste afloramento, os granitóides róseos contêm es

truturas "ovoidais" decimétricas de ì.rm granitóide róseo também

de granulação fina, rico em biotita (Figura 20).

8. os granitóídes brancos associados aos cj-nzentos da Serra de AÈi
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Figura 17. Zona dê contato enÈ¡e granitóide a "dojs feldspatos,'
zento I(c) e me.Iagranitójde diorÍtico fino(a); observar manêhas
rê9u1ares de melagrânitóides nais glosseilos (b) , inte¡pretados
no produto de reação de (a) com (c) . Àfloramento 353 {contâto
perto da via I ta tiba-Vâl inhos ) .

Figura 18, Enclavê microgtanular escuro (dioritico) em granítóicie
cinuento con nuscovita, rico em glomérulos nìáficos com biotit<ì. Cer
canias do afforanento 172 (Sp-65) .

cir
i.r
co
E,
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¡'igura l-9, contato de granil:óide a "dois feldspatos' róseo (b) com

granitóìde cinzento com nuscovita de granr:Lação fina (a) . observar:

que (b) é o invasor. Proximidades do afLoramen¿o 175 (serra de Àti
baia) .

Figura 20. contato entre granltóides róseos de granu.tação fj"n;i. C

tlpo hololeucocrá Lico (b) é posterior ao lêucocrático (a) . Proxj-¡ri-
dades do aflora¡nento 14 (sP-65) .
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baia invadem e assimifam parciarmente rochas diorÍÈicas de grg
nulação fina, que ocorrem, em parte, como enclaves microgranula
res escuros (as vezes, como "enxames,', e.g., Figura 4)¡ nas zo
nas de co^tato entre as duas facies desenvolvem-se freqüentemen
te granitóides cinzentos d.e aspecto hÍbrido, com ou seri muscovi
ta (e.9., Figura 6) .

9. os granÍtóides a "doi-s feldspatos" manchados ocorrem em gerar
nas zonas de contato de variedades cinzentas mosqueadas leuco
crátÍcas e me.ragrani tóides de granulação fina com granltóides a
"dois fetdspatos" cinzentos ou róseos; os seus contatos com os
granitóides a "dois ferdspatos,' cinzentos ou róseos são brus-
cos (e.9., Figura 22).

10' os tipos a "doÍs feldspatos" róseos médios e grossos mosÈram
um enriquecimento em máfjcos nas regiões mais próxÍmas aos con
tatos com o embasamento (como a SE do Complexo ou nas proximirlg
des da rodovia Sp-65, junto ao contato ocÍdental) ; paralelamen_
te, acentua-se o contraste de cor entre os feldspatos, diminuin
do a granulação e o teor em quartzo; confígura_se, então, passa
gem gradativa (?) para os granitóides a ',doís feJ.dspatos,' cin
zentos I.

1r' com freqüência (como na Fazendà santa Maria e na estrada rtati-
ba-Valinhos, junto ao contato orientaL) , variedades róseas apg
recem como "núc'eos" oú "manchas" dentro de áreas de predomÍnio
de variedades a "dois feldspatos" (cf . Anexo r); não são obser-
vados contatos diretos.

12' Não são observad.os contatos direÈos entre as diversas facies ró
seas que afLoram na Serra das Cabras,

13. Na antiga Pedreira Regiolar (ponfo 304 e ptto xímidade.¿) , as rel-a
ções observadas Índicam a seguinte seqüência de col-ocação tao
mais antigo para o mais novo) : granitóídes a "doís ferdspatos"
róseos grossos II, granÍtóides róseos de granulação média, gra
nÍ tóides -pórfiros I.

14. Na ant,Íga pedreira São Jerôni¡no (ponfo Z4S e plLcr xinid.a.d¿¿ ) , as
relações permitem verificar que os gïani Èói des-pórfi ros I mais
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ricos em biotita são mais antÍgos que os pórfiros com menos mj-

nerais máfícos escuros, euêr por sua vez, são mais ricos em peg
matóides; ambos são posterioïes äos granitóides róseos presen
tes nas red.ondezas,

l-5, Os grani tóides -pórfi ros fI, què ocorrem como rochas de dique,
são posterlores aos granÍtóides róseos de granulação média, ho
Ioleucocráticos; no campo, ocorrem em geral associados ã zonas
de falhas e/ou fraturas. São desconhecidas suas relações com os
grani tóides -pórfiros I.

16. Contatos tectônicos entre os grranitóides são raros. Ressaltam-
se os de direção N-S, que na parte S do Comptexo, colocam em

contato a associação rósea r com as variedades a ',dois feldspa
t,os" rósea grossa IfI por um lado, e com os tipos cinzentos,
por outro (Figura 10f Änexo I).

IV.3.2.1. A Seqüência cìe Colocação dos Graniùóides

As relações de cont,ato observad.as ou inferidas, per-
mit.em determinar uma possÍve1 seqüência dos eventos magmát.icos (co
locação e/ou resfriamento) para a parte mapeada do Complexo Intru-
sivo de Morungaba. Na Figura 21 apresenta-se uma interpretação pre
1imÍnar dos sucessivos eventos, sujeÍta ã pequenas modificações em

função de dados d.e, campo adicionais.

Entre as rochas mapeadas, as mais antigas são, sem
dúvida, os melagranítóides finos, de composÍção diorítica a quart
zo-diorítÍca, nitidamente anteriores aos granitóides equigranulares
e inequi granuL ares (item IV.3.2., observações I,2, 3, 4 e g), em

grande parte relacionados ao embasamento. Al_gumas observações su
gerem tambêm magmatismo bás i co- inl-ermed j. ári o contemporâneo (obser-
vações 4,5e B) , "sì.n-intrusivo".

Ao SuI da" X,¿nÍ.ø gnâí,tdica dø J ocLc¡uin Egidí0, os grg
nitóides mais antigos são, provavelmente, o conjunto de facies cin
zentas e róseo- acinzentadas (e melagranitóides ?); na associação
cinzenÈa, por sua vez, as facies l-eucocrátícas (de granulação fina
e mosqueada I de granulação média) são aparente Íente precoces. Se
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guem os granitói-des a "dois feldspatos" e a n'roï (?) parte dos mer_a
granj-tóides de granulação média a grossa, em parte ,,híbridos', (oÞ
servações L, 2, 5t 6 ê 9), e¡ depois, os granitóides róseos e bran
cos (observações 7 e 13) . Os grani tóides-pórfi ros r são mani_festa
ções derradeiras (observações 7, tI e 13), ê-s ,¡ariedades ¡ ,.doÍs
feldspatos" mais máficas são mais ou menos contemporâneas ås facies
crnzentas mosqueadas leucocráticas (observação 5) , Os granitóides_
pórfiros I e II são considerados de diferentes idade; os primeiros
ocorrem como lentes associadas a granitõides róseos, enquant,o os
demars, por apareceïem coJno diques em geraj" relacionados ã zonas
de fafhas e/ou fraturas, sào possivelmente posteriores. ApLitos e
pegmatitos esÈão dÍretamente associados aos grani-tóides hospedei
ros, dos quais representam frações póstumas diferenciadas,

A tendência geral nesta parte do Complexo é a de co
locação derrad.eira de conjuntos de granitóides "evo.luídos,', prece_
didas por uma sucessâo de facies cad.a vez menos "evoLuÍdas',. Esta
tendência, repete-se também em escal-a menor, em várÍas das associa
ções petrografi camente mais complexas (e,g., conjuntos de granitói
des a "dois feldspatos" e róseos), com facies iniciais mais ricas
em minerais máficos e finais com maior abundância em quartzo.

Ao Sul ø Sud¿¿f.¿ da¿ nochct¿ Lne-c¡ uLg tta.nul,ane,a mapea
das, as observações indicam que os tipos porfirÍticos antecedem os
tipos equigranulares róseos e brancos; entretanto, é, por enquanÈo,
impossÍveJ- estabelecer correlações com os granitóides a "dois ferds
patos " que ocorrem mais ao sul , supõe-se que os típos porfirÍticos
sejam mais antigos, por serem petrografi camente menos "evoluÍdos"
(ver óaracterÍsticas petrográficas e estruturais, Tabefa rv e capi
tufo V),

Nas pa.Lt¿^ NILÍQ. ¿ No/LdQ,^tø do Cttn¡cX.øxo, âs rochas
porfirÍticas são mais antigas que as a ,,dois fetdspatos,, NorÈe e
róseas, supond.o-se também que sejam mais antigas gue as facj-es cin
zenta e a 'rdois feldspatos,' orientada. Algumas observações peÈro_
gráficas e estruturais sugerem gue os granitóides porfiríticos e
os a "dois feldspatos,' cinzentos ll são contemporâneos (e.g., va
riações gradativas (?) de caracterÍs t,i cas estruturais e petrográfi
cas) .
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Figura 21. Ouadro ilusErãlivo rìa s.qilôrrcro dc colocaçÀo c/ou ÌesIri¿l¡cnLo ÌnLci
pJaetada a partlr de dados geológrcos påra as partos merÍdional e oriental do

Co¡nplexo de Marunga.ba. veÌt dados e .rc.Iâções de conLato entre as facres oo leli
to (ltens Iv.3.2. e TV.3.2,1).
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Eni princÍpio, não é possÍveJ- correlacionar, por faI_
ta de continuidade geográfica, os granitóides meridionaÍs e os se
tentrionais; semerhanças georógicas e petrográficas sugerem, entre
Èanto, que as facies homôni-mas são parcial ou totarmenÈe equivalen
tes, tanto em termos de corocação reJ-ativa, como de histó¡:ia evoru
tivä. Apenas os tipos a "dois feldspatos" Norte e orientados não
podem, aparentemente, ser correr-acionad.os com os granítóides a
"dois feldspatos,, das outras regiões do Complexo (ver Tabela rV e
capÍtulo v) .

rv.4. As INTERCALAçõES DO EMBASAMENTO

por todo o Complexo de Morungaba (ver Figura 10, Ane
xo r), são freqüentes as interca]-ações de rochas do embasamento.
Suas formas e dimensões são muÍto variáveis; normal"mente cons tituem
faixas ou lentes que afloram ao .Iongo de alguns dos principais vå
lesI atingir¡do extensões da ordem de centenas a milhares de metros
e espessuras de dezenas a centenas (raramente milhares) de metros.

A mais importante dest,as intercalações é a Lente
gnássica de Joaquim Egídio (Wernick, Ig72 b) que, na paxte CenÈro
Oeste do Comp1exo, separa as rochas intrusivas predominant,emente
equigranulares (ao Sul), das inequigranulares (ao Norte) . Es ta
"lente" dispõe-se grosseiramente segundo E-w, com uma extensão apro
ximada de 12,0 km e largura média de 3,0 km. Outras intercalações
de dimensões considerãveis são também observadas ao sE, nas proxi-
midades da Fazenda vista Linda, nas cercanias da Fazenda dos Bar
reiros e ao longo da rodovia Sp-65. Ao Nordeste do Comp1exo, áreas
com predomínlo de granitõídes porfirÍticos e a ,'dois feldspatos,'
cinzentos fI mostram Èambém freqüenÈes intercalações alongadas de
embasamento. Lentes menores, gerarment.e com dimensões decamét.ricas,
são observadas em diversos rocais, partlcurarmente ao longo das ro
dovfas SP-65 e Sp-360.

Em t,ermos litológicos, as íntercalações são predomi
nantemente rochas gnáissÍcas e, mais raramente, granit,óÍdes porfi
rÍticos mais antigos. Segue uma breve descrição dos principaÍs ti
pos L i to- es truturais observad.os:
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l. bioti ta+anfib ólio gnaisses fitados e listados, cuja foliação,
de transposição, caracteriza-se peta aIÈernâncía de leitos máfi
cos s ub-mi l imétricos a milimétricosr com outros, claros, de es
pessuras em geral maiores, compostos por matería.I quartzo-fe1ds
pático. Apresentam, amiúde, dobras intrafoliais (e.g., Figura
23), e, em alguns locais, Èexturas "flaser". Podem conter inter
calações decimétricas de quartzitos.

gnaisses bandados, com bandamento centj-métrico a decimétricorca
racterizado pela al-ternância de bandas quartzo- feldspáti cas nn-is

claras, em geraJ- hololeucocráticas I com bandas mais escuras, de

biotita+anfibó]io gnaisses. Nestas rochas são muito f reqilentes
intercalações de gondiÈos, anfibolitos e quartzitosr com dimen
sões e espessuras muiÈo variáveis.

2,

3. mi loni to-gnai sses , que apresentam biotita como máfíco principal-
ou único; são hotofeucocrát,i cos a leucocráÈicos e mostram folia
ção cataclástica muito marcada .

5.

gnaisses "anatexÍticos ", de aspecto recristalizado e foliação
pobre. São holol-eucocráti cos a leucocráticos e caracterizam-se
por apresentar glomérulos máficos milimétricos com biotita+gra-
nada, São muito restritos em área e ocorrem apenas nas cerca
nias dos contatos entre os granitéides a "dois feldspatos" e as
rochas do embasamento na lente gnáissica de Joaquim Egídio.

rochas granitóides maciças ou foliadas, de coloração cinzenta e

textura porfirÍtíca. A matriz, Ieuco a mesocrátÍca, tem granuLa

ção fina a mêdia e apresenta bíotita (+ anfibóIio) . feldspatos
e quartzo. Os megacristais (geratmente feldspato potássico) são
esbranquiçados a rosados, em geral sub-retangulares, e têm di
mensões entre I,0 e 6,0 cm; estão distribuidos de forma caótica
ou pouco orientada. Estas rochas ocorrem principa]mente ao Su

deste, SudoesÈe, Leste e Oeste da região de domínio das intrusi
vas equigranul-ares .

ALgumas das intercalações gnáÍssicas mostram, ainda,
lentes de meta-dioriùos (cf . melagrani Èóides ) e rochas meta-bási-
cas e meta-ultrabãsi cas (?) de dimensões centimétricas a ¡rÉtricas,

A



nìgula 22, Contato b).r.rsco entre glânitöide a "dois feldspatos,,
seo (a) e nanchado (b). Afloì:èmen Lo 208 (contato D, perto da
Itati,ba-val inhos ) .

ro
via

Figura 23. Biotita+anfibôlio gna1sse (em paì:te migmatÍtlco) com es
truturas de transÞosição. Observat lcitos quartzo_Ie]dspáticos tn,n
b¡anco) dobrados intrafofjar¡le¡1te. pÌ-ox j.¡llidacles do por¡to 26 (pecìlej-
ra ôbandonada¡ pet:to do rio Jaguari),
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TV.5. TECTÔNICA RÚPTTL: FRATURAS E FALHÄS

o Complexo de Morungaba e regiões adjacentes encon-

tram-se intensamente tectonizados.

Vários aspectos da tecténÍca rúptil gue afetou a re
gião são discutldos por Wernick (L972 b); no presente trabalho, fo
ram mapeadas apenas as princípais estruLuras que, de algurna 'forma,
j-nf luem no posicionamento dos granitóídes e os del-imitam junto ãs

rochas encaixantes.

As direções predominantes de fraturamento e/ou cisa
Ihament.o são N-S, NNE-NE, NNVù-NW e W-E; faixas orientad.as segundo

N-S e NNE-NE são, porém, largamente predominantes e atingem, por
vezes, extensões de muiÈos quilômetros, com espessuras que chegam

a centenas (ou até milhares) de metros. Nas zonas de falha prevale
cem movimentos sub-horizontais (ver também Wernick, 1972 b). os me

vimentos relaÈivos, ora dextrógiros, ora levógiros, estão associa-
dos ãs estruturas regionais SW-NE, enconÈradas na região Nordeste

do Ðstado de São Paulo (e.g.' Fioïí ¿l o-I-., 1980; Hasui e'Í' aL',
f983). Falhas de gravidade, com rejeitos aparentemente pequenos,são

mais raras (cf . Wernick, 1972 b) .

As zonas de fraturas ou falhas de maior expressão são

preenchidas com freqüência por veios de quartzo com èspessuras de

cimétricas a métricas e extensões que podem chegar a mílhares de

me1-ros. Em vãrios veios de quartzo (e.9., nos que ocorrem no conta

to Oeste, junto ao rio Atibaia) , são observadas estruÈuras de "box

-work", com fragmentos de rochas graníÈóides circundados por veios
de guartzo, localmente de aspecto Ieitoso; alguns vej-os contôm mí

nerais opacos (em geral hematita) ' outros veios de quartzo, de es

pessuras mÍ1imêtrícas a centimétricas (e.9', em fraturas de grani-
tóides róseos hololeucocrátícos e grani tóides -pórfi ros I) mostram

estrucuras em pente, geradas por movÍmentos (Iocais ?) de disten
são.

os graní tóides -pórfiros fr encontram-se sempre asso-

ciados ã zonas de fïaturas (cf . Anexo I); localmente foram afeta-
d.os por esforços tectônicos posteriores ã sua col-ocação (ver tam
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bêm Wernick , L972 a, 1972 b) .

As princípais fraturas e falhas são posterÍores ã in
trusão das rochas granitóides do Complexo, aparentemente, precedem
ã colocação dos grani tóides -pórfÍros II. porém, parte dos fenôme
nos cataclásticos que afetäm as rochas mapeadas devem ser também
atribuidos à "tectônica mod.erna", possivermente condicionada por
direções est.ruturais mais antigas (Àlmeida , 1964; Wernick, Lg67,
1972 b), que tem deformado a região Nordeste do Estado de são prg
lo posteriormente ao est.abel-ecimento da superfÍcie das crÍstas Mé
dias, de idade neocênica (De Martonne, I94g). Segundo l\re::.rrick (!g7?bt,
podem ser dÌstintas zonas de fraturas e,/ou fal.has de diferentes ida
des; as mais antigas (cambrianas, cf. CapÍtulo VII) seriam diferen
ciadas das modernas pela presença mais tÍpida de veios d.e quartzo.



CAPITULO

PETROGRAFIA DAS FACIES GRANITOIDES

Neste CapÍtulo, é descrlta a petrografia microscópi
ca das facies gtanitóides mapeadas do Complexo de Morungaba, na se
guinte ordem: melagranitóídes, granltóides a ,'doís feldspatos',, ró
seos e brancos, cinzentos, rõseo-aclnzentados , grani tóides- pórfiros
e gxanitóides porfirÍticos, juntament.e com os enclaves contidos,
quando presentes. As observações detalham sobretudo mineralogiartex
tura, composição modal- e seqüência de crlstalização. São adlcÍona
dos dados de quimismo mineraL (feldspatos).

V. ],. MELAGRANITOTDES

Incluem-se neste grupo rochas com granulações varia
das e Índices de cor superiores a 10. Ao nicnotcîpio pQ.tnogrLíóíco,
são indivi duali zadas cinco variedades. euatro são de granulação fi
na a mêdia; duas deLas (â primeira e a segunda varledades) apresen
tam fndices de cor mais elevados e composição modal dioritlcarquart
zo-diorÍtica e quartzo-monzodlorftica (Tabela VI , Flgura 24) e di
ferem entre si peJ.a textura. As outras duas (t.erceira e quarta)têm
indices de cor menores e composição granodlorftica a granftlca. A
quinta é de granulação mais grossa.

A prLineitLa v Lie.dadz., apresentã texturas incipienLe
mente metamórficas, granobLásticas, porêm dominam as texturas mag
máticas hipidiomórficas; em algunas lâminas, observam-se text,uras
orientadas (f1uxo?) , A trama ê caracterizada pela disposição ca6ti
ca ou orientada de pJ-agioclásio rlpíforme; os demals mlnerals são,
em geral- interstlciais. Gl-oméru1os (lr0 - 2r0 mm) com anflból_io
são observados ocaslonalmente.
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O plagioclásio (0,5 _ 1,5 mm) é Ìdiomõrf.ico, com Seminações segundo leis de Atbita, Carlbad e periclÍnio. Apresenta zo
neanento composicional concêntrico normal ou osciratório comp.exoi
mais raramenr-e parece ser de tipo setorÌar (dominios zonados mais
irregul_ares, efeito metamórfico ?). os núcleos dos c.LisLaj.s são
de andesina, às vezes rabradorÌta sódÍca, e as bord.as de crrigocrã
sio cåfcico a andesina sódica (Figura 35). Os grãos incluem tiÈani
t,a, opacosr apatit.a e algum anfibório e biotita, especialmente nas
bordas, Nos contatos com feldspato potåssico desenvol-vem dj_minutas
mi.rmequit.as e/ou bordas albÍticas; ,,antipeïÈitas ,, (pequenas man
chas de feldspato potássico dent.ro do pl-agioclásio) são raras. A
alteração é incipiente.

Quartzo (0,3 - 0,5 Íùn) e feldspato potássico ( < 0,4
mm) são xenomórficos e intersticiais. o primeiro é lÍmpido, com J-e
ve extinção ondufante, contatos poligonais e incl_ui apatita; o se
gundo mostra genLinação difusa do mÍcroclÍnio e poucas pertitas em
veios e fifmes diminutos. A composição global das pertitas varia no
intervaro org4 (Ab+An)r6- or95 (Ab+Àn)95 (com An < 1r0) e a do hospe
deiro entre or92 (Ab+An)oB e orgg (Ab+An)92 (com An < 1,0) (Figura 35) .

o anf iból-io (0,3 _ O6 mm) é do grupo de hornblenda,
com fórmula pleocróica verde-ol"iva (Z), amare lo_esverdeado (y) eincolor a amare.ro párido (xl ¡ z A c = r7o-22o. É subidiomórfico aidiomórfico e pode apresentar geminação simples e zoneamento seto
rial-. ocorre isolaâo, em grupos com os outros máficos ou em glornþ
rufos monomineráLicos, cujos grãos mostram, freqüentemente, conLa
tos po.ligonais, Incfui opâcos, apatit,a e, mais raramente titanita.
LocaLmente é observada reação para biotiÈa,

A biÕÈita (0,2 - 0,6 mm) , com pleocroismo em tonali_
dades esverdeadas, ê, em gerar, o máfico dominante. subidÍomórfica,
de hábito placóide, ocorïe isolada ou em grupos intersticiais jun
to aos demais máficos. Inclui, amlúde, tltanita, opacos e apatlta;
ocasionafmente hornblenda, alanlta (?) e zircã.o, os dois úItimos
denunciados por haros pJ-eocróÍcos. Mostra poucos ou nenhum sinal_
de deformação.

EnÈre os acessórios, t.itanita é o principal , com d.i
mensões entre 0,4 e 0,6 nun, idiomórfica de hábito navicular, com
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geminação polissintética e incfusões de opacos e apaLÍta. Os opa-

cos ( < 0,3 mm) , idiomórficos, compreendem t itano-magneti ta ou

magnetita titanifera, afguma il-mel-ita (por vezes com l¡ordas de mag

netita) e esporádica pirj-ta dlminuta. Apatita ( < 0,3 mm) é idio
mórfica, de hábito prismático domínante. Àlanita (0,3 ' 0,6 mm) ,

idiomórfíca, apresenta geminação simpJ-es, forte zoneamento concên

trico e incJ-ui opacos e apatita' Zírcão, diminuto, é muito raro.Os
acessóríos ocorrem isolados, em pequenos grupos de três a quatro
individuos da mesma espécie (opacos, apatÌta) , ou em grupos asso

ciados à hornblenda e biotita,

Como minerais de alteração, foram detectatos epidoto,
carbonato, Õlorita e sericita, os dois primeiros associados de for
ma mais freqüente aos máficos ' Clorita aftera essenciafmente bioti
ta e a sericita associa-se ao plagioclásio.

Cs acessórios são as primeiras fases a cristalÍzar:
apatita e zircão seguidos, em ordemf por opacos I tiÈanita e, pro

vavel-mente, alanita. Entre os minerais principais, o ptaoioclãsío
é o primeiro a cristalizar, segue a hornblenda e depois biotita.
Quartzo e fel-dspato potássico são mais tardios, o primeiro prece

dendo o último.

A Aøgund(L v o.LLe.d(Lde, com mineral-ogia semelhante, mos

tra uma Èextura diferente, caracterizada pelo aspecLo recristaliza
do e pela maíor atjundåncÍa de glomérulos máficos.

O caráter recristalizado é observado princÍpalmente
nos minerais félsicos e, em parte, nos opacos e apatita. o plagio-
clãsio (0,5 - 2,0 mm) aprêsenta núcleos com tendências idiomórfí
cas e zoneamento complexo com composições de andesina sódica a Ín
termediária; alguns núc]eos mais saussuritizados são de fabradori
ta sódica (Figura 35). ,lá as bordas, mais lÍmpidas' apresentam ge

minação pobre e zoneamento mais regular, com composlções de olÌgo
cIásio intermedíário a cál-cico, e mostram contatos mútuos irregula
res e imbricados. Os grãos de plagioclásio, assocÌados ã feldspato
potássÍco e quartzo intersticiais ' consi:ituem verdadeira "massa"

intersticial de textura granobÌástíca e "poiquilitica", com inúme

ras incfusões de opacos diminutos, apatita (com hábito tipícamente



acj.cul-ar) e quantidade menores de ÈltanÌÈa, hornblenda e
(Fotomicrografia l-).

ot

biotita

Os glomérulos máficos (1,0 - 3,0 mm), arredondados a
ovalados ou ainda irregulares, consistêm de hornblenda e quantida
des menores de tj.t¿ìnita, opacos e âpatita, todos s ubmÍ 1imétrÍcos ;

contat,os poligonal"s entre grãos de hornblenda são comuns. Localmen
te, tais glomêrulos são envc.rl-tos por palhetas de biotita.

No restante, ð.s características gerais são compará
veis ãs descritas para a pr-imeira va.riedade; aspectos a destacar
são a pequena varÍação na ciomposição do feldspato pot,ássico (Figu
ra 35), a presença d.e intercres cimenÈos sinplectÍ-ticos de quartzo
e hc¡rnblenda, o aspêcto por vezes poj.qujf Ítico da hornblenda e da
biotita dado por incl-usões de opacos, e o pleocroismo da biotÍta
algo mais acentuado, com Z = castanho escuro.

A o)Ldem de c^.¿.at.0"Lização magmâti ca foi, provavelmen-
te, anåIoga å indicada para a variedade antel:ior,

A .te,nceitLa ø a quattf,a v arLLQ,dadQ,^, de g::anulações f!
nas a médias e Índices de cor menores, apresentam plagioclásio nwis
ácido e não contém anfil¡ólio; u¡na del-as, a mais féIsica, apresenta
muscovitâ. possiveJ.mente primária. Suas texturas variam de hipi
dio¡nórfi.ca a xenornórfíca equigranul-ar e a trama é determinada prin
cipalmente pelo plagioclásion gue distribui-se como uma "malha" de
crisÈa1s interligados. Algumas secções apresentam orientação incl
pientet outras jå mcrstram crlstais esparso!; de feldspato potássico
maiores, regularmente distìribuidos, o gue confere à rocha leve as
pecto porfirõide. Em várias låmÍnas estud.adas, observou-se que os
cont.atos entre os mineraj.s féIsicos são irregulares e imbricados;
adi cionaJ.mente; plagiocl-äsi.o e feldspato potássico contêm, com fre
qüência, incl-usões marginais, ern forma de gotas, de quartzo.

O plagÌoclásío é compos i cionalmente restrito, com nú
cl-eos de o1ÍgocJ-ásÍo cálcico a. anc1esina intermediária e bordas de
oli.goclãsio sódico a cálcico (Fj.gura 35), fnclui, de preferência
nas bordas (atêm das mencÍonadas gÕtas de quartzo) titanlta, opa
cos e apatita (não raramente com hábito ac-i-cufar) . Nas zonas de
contato com felclspato potåssico, apTegenLa or:a bordars com pequenas
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3) carbonatos e nateriais não ldentlficaaos.
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Figura 24" Diag¡¿ma mocl¡ll O_A-'.-M pêra meLagtanitóiclês do Conplexo clc:Mo¡ungaba: ¡ììe _Iâgtall t i:õ ides dê gl:¡ìnulações fj.na a méclj.a (c'ir:cul.os che.ros)e r¡tédi a a gro$sa (círcul.os vazios) .
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mirmequitas'orafinaspelículasalbÍticas.''Aniipertitas''também
ocorrem' A alteração é incipienÈe'

Quartzo e mícroclinio são habitualmente interstí

ciais e xenomórficos, mas tambêm já se apresentam como grãos de di

mensões maiores (I,0 - 4,0 rnm) dístribuídos regularmente' Em tais

casos, o quartzo é sub-arredondado , límpido e via de regra deforma

¿o; já o mícroclínío é ¡nais idio¡nórfico e, amíúde' zonado' com nú

cleos mais ricos em lamel'as de al-bÍta (veios e filmes pequenos) 'As

bordas déste últímo são poiquilíticas, com inclusões de plagioclá

sío (em geral "corroídas) e de outros minerais ' A composição S19

bal de pertita Iimita-se ao íntervalo otB5 (Ab+An) t, - OrnU (Ãb+An)O 
U

(com An ( f,0); a fase potässica varía entre or93(Ab+An) 07 e

or97 (Ab+An)03, com An ( 0,6 (Figura 35) '

Dos acessórios, merece destaque' nas variedades mais

fêlsicas' a muscovitaf subidiomórfica, IÍmpida, freqüentemente in

tersticial, e a ausência de titaníla. Observa-se, ainda, ilmenita
(com ou sem lamelas de hematita) e provável i lmeno-magneti ta '

os minerais de alteração incluem adicionalmente cli

nozoíziLa e afbita associados ao plagioclásio. A clorita pode apre

sentar estrutura sagenitica (herdada da biotita ?) '

com relação à rtttdøn dø ctLL^lcLLiznçãtt, as texturas su

gerem a nucleação primeira dos acessórios (zircão' apatita' opacos '
titanita e alanita) , seguidos peto plagioclásio' depois biotita'

feJ-dspabo potássico e, finalmente, quartzo' A muscovita é mineral

tardi o '

A iltincL vaJliQ.d&dø é uma rocha homogênea' de granu-

l.ação média a grossa. Sua composição modal (Tabela VI' Figura 24)

corresponde a quartzo-díorito e quart zo-mon zodiori to ' A textura 'e

hipidiornórfi ca, dominada por pÌagioclásì-o e biotita ripÍformes'cao

ticamente distribuídos. As dimensões dos grãos são, em média, infe

riores a 5,0 mm; plagioclásío, feldspato potåssico e biotiÈa atin

gem, contudo, dimensões entre 7r0 e 9,0 rnm '

É mineralogicamente semelhante às duas prímeiras va

riedades descritast o plagioclásio, contudo, apresenta bordas mais
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sódicas, que chegam a oJ-1gocfásio int.ermediárlo (ver Figura 35).
Os prlncipais aspectos texturaj_s compreendem, além da granulaçãoro
des envolvi-mento proeminente d.e biotita com hábito ripiforme, por
vezes com aspecto poiquilítico dado por inclusões (isoladas ou agru
padas) de apatita e/ou opacos e,/ou titanitai esta úttima freqiîente
mente dispõe-se como ,'micro lentes', ao longo das clivagens da mica.
Destacam-se também os intercres cimentos simprectÍÈicos de quartzo
com hornbl-enda e biotita, a presença de possÍveis núcLeos relÍquia
res de clinopiroxênio no anfibório e a estrutura sagenítica da
biotita.

V .2. GRÀNITÕTÐES A ''DOIS IiELDSPATOS ''

São agrupadas sob esta designação (ver Tabela IV) to
das as facies onde plagiocr-ásio e feldspato potássico têm cores oc¡-r
tratadas em amôsitra de mão. compreendem variedad.es hor-oreucocráti
cas a reucocráticas de granurações médias a grossas. Modalmente (Ta
bela VII, Figuras 25t 26, 27 e 2g), predominam os granitos Jþ (ti
pos a "dois feldspatos', róseos de granulação média I e fI, bran
cos, cinzentos I e II, róseos grossos f, If e IfI, manchad.os, No.r
te e orientados) ; os quartz o-mon zonitos (tipos a ,'dois feldspatos,,
cinzentos I e Il (?), róseos grossos IfI) e granítos ia ( a ,,dois
feldspatos" róseos grosso r) são subordinados. com relação aos gra
nilóides róseos de granulação média I e II, manchados, Norte e orien
tados, todos do campo 3b ressalta-se a pequena dispersão no dia
grama Q-A-P, com suas projeções situando-se sempre muito próximas
do centro geom6trico do triângulo.

Ao níczo.tcõ¡cí0, enconLram-se d.esde as texturas hip!
diomórficas equigranulares a inequi granulares (facies de granula_
ções médias a grossas) até as algo xenomórficas (,,dois feldspatos,,
Norte) e as porfirÍticas (facies de granulação grossa) . As dimen
sões do feLdspato potássico são, em média, sempïe superiores às d.o
plagioclásio. Nestas ïochas, o plagioclásio dÍspõe_se, em geraJ_,
em "synneusis" (Vance, 1969), formand.o malhas, cordões ou grupos
isoLados com poucos indivÍduos (Fotomi crografi a 2). Os grãos meno
res de feldspato potássico e quartzo são intersticiais; os maio
res aparecem Ísolados e dÍsÈribuÍdos com regularidade. O quartzo



TâbE}A VII

¡a¿los nodais de gt¡nitõides "a dois feldsP3tos" e cnc!åves do Corplexo intt(rs1vo dc uorungabä

À) Granitôl¿es 'a ¿tois felilÃpalos' rõseos grosselroE

Fel-ésoat¡- -- -- 2

tÞt¿-ss:tcc

À-g 2-4,90 33,10

È-:n 32"15 3¿,55

À-230 43t35 3L,75

À-3C5 33.35 Z3,AO

À-306 æ,45 æ.t5
À-311-À 44,60 mt40
À-3LI9-B 35,20 A2,AA

À-si-B 32.65 36,25

çu¿.rr-zo !¡.úûble¡ìca 1,911* *-.. lltaJltt¿ Äpat1tå Àr5nlta Þl¡ôtô rrr-rorrt¿ Hlì- clõltå or¡t¡GJ

À-3-À 40,85 31.15

À-IL 33.50 31,30

À.-49 35.25 3'1,16

À-50 33.66 3i.93
À-95 34,00 32,7 3

À-t59 32,47 28,00

À-t6l-B 42,20 32,88

À-162 {0,80 30,40

À-208-À 32.65 33.05

À--208-ts 34,85 33,30

À-320-À 38.10 29,40

21140 1,4O

æ,90 2,AO

2,5O 2,65

40,40 t,5O

25,85 1t75

32.00 1,80

16,20 3,90

23,63 3.80

B) G¡an1tórdes "a dols feldspatôs' ¡óseos I' If e nånchados

26,70 6.00

24,26 2.1! t!
29,93 t,€o

36,34 r,6'l
19,96 3,43 i:'
23,4 1,20 O,2O

31.75 1.55 tr
26,10 4,lO

27,rO 3,50

À-12-À ,25 34.40

À-56 31,55 27,4s

À-57 A2.O0 29,ZA

À-59 43,40 30,44

À--68 34.60 3a,92

À-P8 36,10 33,65

À--90 29,90 45,þ
A-r29 28,40 15,40

A-134 35,70 36,25

À-139 28,87 43,21

À-170-À 37.00 38.?0

À-2r9 39.73 37 .33

0,60

c.30

0.35

c.{0
0,{0
0.35

o.20

0,40

C) GraÞltóldes "a dols feldsPatos" clnzentos I e II

0,20 l¡
0.10 t¡

0,10

r- 0,20

0,10 0,Ìo
0,15 0,r5

0,30

o,20

0,10

o,z5
0,30

o,25

0.05

0.10

20,05 3,7O

24,45 7,35

23,04 3,24

22,52 4,32

2r,13 3,06

23,25 5,0s

\7,9A 5.Oo

16,60 5,9O

t?,45 8,00

].A,94 6,40

1a,50 4.00

\4,47 6.94

0,15

0,20

o,30

o,50

o,4a

rÍ - 0,55

0,30 t¡ 0,20

0'80
0,16 0,80 0.40

0,10 13 l,oo
0,06 o,2o tf
0.I4 - O,21

tt - O,2O

o.3o - 0,15

o,2o t o,2o

0,20 0,20 0,10

r, t0
0,75

1,05

0,55

0,50

0,65

1, t5
0,85

Fér3rc4.áfle6

90,âO/9,60

9s,8s/4,rs
95,A5/4,15

91,2O/2,80

93,85/6,)5
9t ,oo/3 ,oo
94,60/5,4t)

94,a5/5,11

97 ,05/2,93
9LßO/A,40

94,99/5,OL

95,54/1,6
9sr8/1,52
e1.svz;49
94,99/5,OL

91.60/5,4O

91 ,45/Z,55
91,65/5,40
94,60/5,40

94,7O/5,30

90,4On,60
94,32/s,68
91, /s,64
94,66/5,34
93,OOn ,O0

93,10/6,9O

90,AO/9,20

a9,40/10,60

90,40/9,60
91,3O/5,7O

9r,32/a.48

Ho\)

o,3o o,5o

o,3o o,5o

0.06 o,lo
0,10 o,l0
0,70 0.16

rr 0,40

0.30 0,10

0,10 o,25

0,90 o,25

0.70 o,24

o,20 0,10

0,13 O,20

0,30

\14
1,74

r,00
0,86

0,56

o,61

0,80

0,55

0,85

Ì,00

0,15 0,20

o,¡tS 0,50

o,2o t,00
o,12 0,40

0,20 0.08

- o,25

0.40 0,1-0

0,65 0,25

- o,20

0,50 0,r5
E 0,30

o.20 0.0?

0,45

t,50
1,0{
0.60

r. t{
1,30

1,00

0,95

L,25

1,60

r,t0
0,94



À-54 36,20 z9,Io
À-103 32.20 35,40
À-ll0 38,65 3r,20
À-143 32,LO 29,20
À-t45 37.00 32,70
À-t46 3O¿O 38,60
À-147 28,05 34,95
À-t49 35.70 35.50

A-152 35,80 32,26
À-189-À 38,30 27,00

É) Enc].àves

Ë-j, r,oo 72,øo

ä_iig_"r o,so 7o,so

ËÌl' o.Bo 67,60

28,60

26 t33

3r,70
24,00

25,IO

32t05

19.60

26,26

30,00

l) inclui albita pêrtírlca e ênéis dê plagloctásio,
2) rncÌui proAutos de altêração ê ¡nirneguiras;
3) carbonaÈos e mÀtellais não identlflcados.

3,50

4,20

4,5O

3, SO

f,,40

4 t60

4t20
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2,ro t¡
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0,50 - E tr
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I,60 25,60
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0,30

0,60
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o,25
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0,3c
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- 2,30 0,{0 û 0,20

0,80

o,20

0.80

0,10

o.20

o, t0

0,30

0.34

0,40

94 t30/5,70
93,92/6 tOA

93,20/6,A0

93,OOn ,0O

93,70/6,30
93,80/6,20
95 î0s/4t95
90,70/9t30
94,27/5.t3
9s,30/4,-to

aa,o0/2o too

76,50/23,9

70,70/29,þ

3,80

!t,00

0,80

tsa



Figura 25- Diagrema nodal e-À-p-tl para granitói
des a "dois feldspatos" róseos g¡ossos (circu
1os cheios) e enclaves (xJ do Complexo Intrusi-
vo de Morungaba. Linha tlaceja¿la une encl,ave e
hospe¿leiio

\r\, /

Figuta 26- Ðiaqrana nìodal e-¡--p-Àl pala granitói
des a "dois feldspatos" róseos módios I, II e
ma¡chados do ComÞlexo ÌntrÌrsivo de Morungaba.
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î).t¡r-a 2,- - >j.eqi.al,d na¿31 O-!-,--P-;4 !'eta grani'L'cí
âe9 a ".3.ci. felds?ãtos" cirzentcs I (círcü1os

chejosi, c)..,7,en-Lc.:1 ícírculcs 1'azios) e e^cIa
!e3 (>rj ¿) C.i?.þ i?irc intrtgivo .le i4,.r'.)flEÐ.ba - Li
r¡la -.!ece:¿¿a tite crncLa'ne e horDedeito-

ligura 28. Diagraña nodal C-¡!-p-i.l para or:ên1tói
des a "dois felalspatos" ¡icr:e e orientèdcs Cô
CoÍìp1exo intrusivo de ¡IcrÌrnoaba.
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pode äinda ser observado como inclusões goticulares nos tipos a

"dois feldspatos" Norte e orienÈado. O máfíco principal. é a biotÍ-
ta, encontrada em placas isoladas e./ou agrupadas em "synneusÍs" ias
socia-se, particularmente nas variedades maÍs máficas, ao plagio
clásio. As dimensões dos m:i.neraÍs fêLsicos vâriam deste submitimé
tricas até centimétricas (f ,0 cm; 2,0 cm no caso dos granitóides
mais g:rossos); os äcessóríos são, em geral , submilimétricos.

Feldspato potássico e agrupamentos máficos são os
maiores responsáveis pela orÍentáção, quando presente, nestas ro-
chas .

O plagioctásio ocorre em pelo menos do¿Á ti¡tor texi.u
na.i¿ díferentes r cada qual com variação composicional própria. O

pLLtneilLo ti¡to , predominant,e, reúne os crist.ais maiores ( 11 0 - 6 ,0
¡nm, rarament.e até 8,0 mm) , subidiomórficos a idiomórflcos, de håbi
tos riplformes a tabulares, gemj.nados segundo ÀIbita, carlsbad e
PerÍclfnl-o. São zonados de forma compJ-exa, normal pouco marcada
(facies mals equlgranulares, de ÍndÍces de cor menores) i mals rg
ros são os casos de zonalldade de aspecto setorLal . Suas composÍ

çoes abrangem, prfnclpalmente, o intervalo do oligocláslo, com nú
cleos de ollgoctás1o a andesína sódicos e as bordas de albita a
oligoclásio cálcíco (FÍgura 35). Habitualmente, os grãos estão de
formados, com ondulações nas J-amelas de geminação; em alguns casos
observa-se a presença de pJ"agloclásio sódico (alblta) nas zonas d,e

malor deformação dos crisùais. Quando em cont.at.o com feldspato pg
tássico, aparece quase sempre com flnas bordas albÍticas ou zonas
mirmeguÍtJ-cas mais espessas e J-rregulares. Às mirmequltas possuem
duas formas prlnÕipats! uma, como lóbulos irregulares, com os vel
mes de quartzo arborescentes, dispõe-se com a convexidade voltada
para o feldspato potássfco; outrä., como bordas mafs regularesrapre
Éenta os vermes de quartzo [em penterr, mals ou rnenos normais ao
contato pJ-agioclásio-mlrmequft a. Como lnclusões neste tlpo de plg
glocláslo, f,oram detectados opacos, apatit,a, tÍtänlt,a e mals ratra
mente blotlta, t'Antlpertltas" são comuns; a alteração ê leve ou mé

dla.

Como ó e.gundtt ti¡to texí:utal , aparece plagioclásio em

grãos menores ( < 1,0 mm), não deformados, xenomôrflcos a pouco
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;i"..'ì

l,l

,\i
lç1,

#-::;I
Fotomicrogrâfia I. cristal de plagioclásio com núcfeo muito altera-
do e bordas linpidas ricas em i.nclusões (prÌncÍpalnente de opècos.

apatita e tltanita id-iolnórficos)/ em conì:ato irregular com matriz
quartzo-feldspãtica de aspecto granobl-ástico. Os grãos da mat¡rz
târrìbóm são ricos em inclusões. À¡ost.rê À-12-D. Nicói6 cruzados.156x

tV.:ri¡yl$

lotomicrografia 2, Agrupamento em "synneusÌs" de c¡lstais de pl¿*
giocìås1o subidiomó¡ficos, saussurÍticos e máficos (essenciaLmentel

biotita), conì algum quartzo intersticial. No canto sLÌpo¡ior direj-
to, fe.Ldspato potássico, Àmostra À-L29. Nrcóis crìi?ados. 39 x.
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subidÌomôrfícos,.màis 1ímpidos, geminados (ou não) segundo a Albi
ta, pouco zonadosn'e. com composições mais sódicas (no intervalo en

tre albita e oligoiiásio sódico¡ Figura 35) . Os grãos ocorrem como

agregados irregulares, por vezes mostrando mirmequita granular'Tal
tipo pode ser observado de diferêntes fornas. Nos granltóides rela
t.ivamente mais máficos (e'g., cinzentos I e lI, róseos grcssos III),
observam-se agregados com textura granoblástica, intersticiais a

feldspato potássico, ou èntre feldspato potãssico e plagioclásio
do primeiro tipo. Sua composição é algo mais cáIcica; podem ser

mirmequíticos ou apregentar finas bordas afbíticas quando em conta

to com feldspaÈo potássico (e.g., Fotomicrografia 17); a alteração
é l-eve e essenòial_mente sericÍtica, Nas rochas mais félsicas (e,9,'

róseas groEsas I e rr) , são observados mais freqüentemente agrega

dos xenomórfícos $9 albita, intersticiaís a feldspato potássico,

por vezes envolvendo*o païciafmente. Assemefham-se às "swapped

rims" (Smitjh, Lg7 A; Fotomicrografia 3) . Localmente, podem estar re

cristalizadas segundo pequenos cristais idiomórficos de albita com

geminação potissintéLica; outras vezes são mirmequíticos e, nestes

casos, é completa a semelhança com as ¡rn'irmequitas- em veios" des

critas por Hibbard (1979).

o f eldspato .. potás s ico (microclínio) ocorre como crís
tais maiores (0,4 - 1,0. cm, råramente aLé 2,0 cm) subidiomórficos
a idiomórficos de hãbito tabular e também como grãos menores, in
tersticiais, xenomôrficos. Na maioria das Iâminas estudadas¡ podem

ser distintos pelo menos do¿.ó tí¡tttl izxtutttti^ conlratados de felds
pato potássico, caracterizados pelo hábÍÈo, idiomorfismo, relações

de contato com o ptragiocl"ásio e, princi pal-mente, pelo tipo de gemi

- - ^;^

O primeiro tipo textural, caracterizado pela presen

ça de geminações Carlsbad e Baveno e ausência (ou presença muito

difusa) de geminação em grade, ocorre apenas nos cristais maiores;

o segundo tipo, marcado pelo bom desenvolvimento da geminação em

grade, ocorre nos cristais maiores e menores' Normalmente os cris
tais de feJ-dspato potássico mostram predominantemente feições do

primeiro tipo textpïali em, dÍversos dos cristais porém observa-se

a coexistência dos doís lipos texturais, havendo passagem de áreas

(domínios) geminados em grad,e para áreas não geminadas (Fotomicro-
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grafia 6). São também freqüentes os cristais maiores totafmente ge

minados em grade. 
,

o pnine,itto típo te-xtunctl é fortemente pertítico, con

tenclo alL'ita em veios e filmes pequenos (às vezes com padrão em re
de) ; em veios maiores, mais irregularesf anostomosados, ou ainda
em manchas. Nas variedades de caráter maÍs porfirítico, é peculiar
a presença de anéis concôntrícos de plagioclásio sódico, os quais
acompanham faces de crescimento do feldspa¿o potássico (Fotomicro-
graf-ia 4), com ni¿ido zoneamento composicional: os anéis mais in
ternos são mais ricos em anortita que os mais externos; em al-gumas

amostras (e,g., A-230), os dados de microssonda identifícaram va

riações de albÍta atê oligoclásio. intermediário. Este tipo de fel€
pato potássico pode mosÈrar ainda cristaís zonados, com maior con

centração de lamel-as de al-bita pertítica no núcl-eo. Como inclusões,
sempre mais freqüentes nas bordas dos grãos, aparecem máficos rquart
zo e plagiocfásio; este último, ripiforme, gerninado e zonado, apre
senta-se, por vezes/ com contornos muito irreguÌares ("corroÍdos")
e com bordas all¡Íticas (com crescimento por vezes controLado pela
morfologia e estrutura do hospedeiro, e.g., Fotomicrografia 7). Hg

bituatmente as incl-usões de plagioclásio dispõem suas faces (010)

paralelamente às principais zonas do hospedeíro (FoÈomicrografia 4),
Nos granitóides a "dois feldspatos" róseos grossos II, encontram-
se cristais de feldspato potássíco isolados com tÍpicas texturas
rapakivi (Fotomi crografi a 5)

Aspectos texturais mais característicos do 'tøgundo
Í.í¡cct tzxtuna.L do feldspato potássico são a presença marcante de

geminação em grade e os contatos muito irregulares e interpenetra
dos com plagioclásio vízinho (como contraste, os contatos entre
plagioclásio e feldspato potássico de primeiro tipo são comparati-
vameni:e mais regulares). o segundo tipo contém ainda inclusões mui

to "corroÍdas" de ptagíoc1ásio, de mirmequítas (Fotomícrografia 8);
afbíta pertitica como manchas é mais freqüente. É este tipo que

constitui as " antipertitas " .

As composições dos dois tipos de feldspato potássico
são semelhantes. A composição globat das pertitas l-imita-se ao in
tervalo orgf (Ab+An)19 - 0196 (Ab+An)04, (An < 1,0); a fase potás-
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FoLomicrografia 3, Àgregado xenolnólfico de albìta interg¡aDLìlal à

feÌ<lspato poLárìsj.co de prirneito ltpo textu¡âÌ, clesenvolvenclo-!te ao

mo "swappecl rims" (vel text.o) . tjm crÍstâi de fel(lspato potásstcc
possrll ¿ìgregados a-Lbïtj.cos no seu interior, ¡;o canL.o sLlperioì: dlret
t,o, I)la9ioc.Lásio con bordas al.bíticas e nI.Lrmequitas, Àmostra A-210.
Polariz¿ìdores cruzados, 50 j{.

Fob.omicr-ogÌaf ia 4. DeLalhe de cÌistal cle feLdspato potássicc cìo
ptimej.ro t.ipo texLural contencìo anó.is concêntricos e inclusi;s orren
tâdas (idj-onórficag) de plâgiocÌásro. Àmostra À-68. polal.r.zacìores
cruzailor.r, 39 x.

l',ffid
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îoeo¡r¿etôgraëLa 5, C¡lstêI dê f,sldspàto pÕtå6ðioÕ dè prìmetro tlpo
têxturå1, gê¡n1nÁdo s€gundo a Lé1 de Cårlsbåd, pèrtfttoo, ovóldê, en
vollo Etoî ptågtoclásto ác{dó, subldlonórfiêÒ, gsntnado s6gundo têi
dê ÀLb1tå .(t6xcurå rspåkIvl), ôbË6rvåÌ tnël,usåo dè plagloëIåsto sub
|dLöfiiôtllëö (€m õ1âro) sôm bÒfdÂ6 âIbltLoås. Àmóstrà À-21, polârLza
Aótê!¿ ët\tàað,öÉ, 39 x,

8ötôrif df,ógráf tå 6, f'êIdÈpêtó pÕtåðÈj,ðõ d6 têhdéhotàð ¡règðdrtÊüå .-
nåé, péfgft{dð, g6ä1fndd6 ËågundÖ eåf,lcbåd é ðt1l grådé, tftöÈtcändo å
66ér{Lðtå¡r6{á dðd död,6 ftp6s bê$turäLÉ {véf tè*ró) . påytè dô {hrttvå
duò l"rifèr.l,oÈ (Étlt 6lntå õrdf,ö) ¡nÖðbrà tnËIuËöèê dê pJ.ågrðëIåËto êð¡n
bófdàË 6l,bftl,õàd¡ ApÉnås påüt,é (IôôállllêribÉ d€llh{tådå poÈ uìr1å lråtu
rà, ilð l,ndl,vÍ(luö Êl¡pèf,ú,ör (em oLnus êsöuro) têm gonJ.naçäo Éfi1 g$åds:
Â¡ñöÈbfå Ài68. . ÞÞIåSL áad6Ëêc ëruuådoÉ. å9 *"
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síca compreende o interval-o entre or9 I (Ab+An) 09 e Orgg (Ab+An)02,

com An ç 1,0 (Figura 35) . A albita pertítica apresenta, em geral ,

Ab >, 95. como rêgra quase geral , as composições globafs mais ri
cas em 0¿ são encontradas mais comumente nos grãos du domínios do

segundo tlpo textural.

o quartzo é seriado, com dÌmensões ¡nédias entre 1,0
e 4,0 mm. os cristais menores são intersticiais, os maiores consÈÍ
tuem mosalcos frregulares, alongados a sub-arredondados , com pou

cos cristats, ou alnd,a gIóbulos lsolados, estes mãts freqüentes
nas variedades róseas de granulação médfa I e II e, em menor esca
la, nos tipos manchado e Norte. Nas variedades c.fnzentas I e II e

róseas grossas III predonlna o quartzo fntersit,lcial . Em todas as

facies apresenta-se deformado e, amiúde, recristaJ.Lzado em pequg

nos cordões e/ou llhas com texturas grânobfásticas. É pobre em in
clusões.

A blotfta (0,4 - 2,5 ¡nrn ) , subfdlomórfXca de hábito
placótde, pleocróIca em tons de verde-a¡narelado a vêrde-acastanha-
do (com cores mais acentuadas -- castanho avermelhadas -- em algg
mas varledades com muscovlta ao N e NE do Complexo) , é pouco a mg

dianamente deformada. As lnc1usões são de opacos, apatlta, alanita
e zlrcão; os dols úLttnos provocando haIos pleocró1cos, mals co

muns nas varledades mais fêfsicas. A alteração ê clorlta (em geraJ.

penina) que chega, na varfedade rósea grossa I, a substttuf-la qua

se que totafmente .

A muscovfta encontra-se como possfvel mlneral prÍmå
rlo apenas nas vartedades presêntes ao N e NE do Complexo (ti.pos
Norte e OrXentado) e em alguns tipos meridlonals mals fêlslcos.
Nestas rochas, caracterlaadas pela ausência de tltanita, a muscovl
ta, subldfomórflca, pLacólde ( ( 1,0 mm) , lfmplda, ocoffe como

crlsÈals fsolados. Nas rochas sem muscovlta prtmárla, tJ.tanita é o
acessôr1o Èlpfco.

Dentre os åcessór1os, tltanltä ( < 0r5 mrn atê 2r0 mm

nos tlpos mats grossos) é idtomórffca¡ pode mostrar gemlnação po

lfss¿ntética e nftldo zoneamênt,o, evidencfado de forma mais clara
sob luz refletldai inclul opacos, apatitâ e zlrcão. os opacos ( (
Or5 Íìm, raramente até Ir0 ¡m) , idiomórflcos, säo rnagnetltâ ou tlta
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¡,ot-omi crog r: ¿r'f j- a 7, IncLusáo idioÍlórfica dê Pla91oc.Iáslo, com t'oI

das albiL.i.c¿ìs, om fle-l.dspato ¡ìbtirssico- observ¿ìr que o Pl;¡Ìlo 'le 
gemJ

naçâo (Daveno) atuâ, Irrovav{tl-menl:e, como ba¡l:eira p'1ra o deserlvolvl

menlo .le bordas albÍtìca1s, que só ocollem à direlÈa Àmostr'ì A-90'

PóLal'1z âcl-ores cruzados, 156 x.

FotomicroqÍri¡fia B. CÌista.l. cLe feldspalo potásslcc) do secJùn.Lo lìrp.)
textur:aI, úemi.nðclo eÍì g¡rÂde, ..:orlLcndo inclLLsões de p1a.,J-Loclá:r1o sub

1d:Lonô:rl:ì.co c{!m bo.rdars aJ.Iri.l.rc:a!r e cle nírûìequi.i:d, Ol)servar l..rrûbón,

na part.e j.n.[cr:i-or dì.rc]j.Lô/ I)I,Ìi.f ri.oc 1.ási.o mj¡mequÍ[:Lc.:r ¡ro:,t:r¡n.lo rn
fl,eji;.äo das l.ô.me.l.as d(l qeìrir,;rçÃo, dð Àlbi.t¿1. ¡\nostra 

^*t;0, 
i'(,.1 ,ir:Li;rdo

res c.altz¡rdos, ,l$6 x.
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no-magnetita (às vezes com lamelas de ilmeniL¿i) è ifmenita (com

Iamelas de hematita); pirita, geralmente presenle como cristais di
mÌnutos, é maior e mais gbundante apenas nos tipos grossos I. Nas

variedades com muscovita, a magnetit,a está, cm geral , ausenÈe e a

quantidade de opacos é mais reduzida (ver Tabela VlI). Alanita ( <

0,5 run) idíomórfica, apresenta geminação simpLes e zoneamento con
cêntrico; bordas e epidoto são comuns, Ocorre de preferência nas
rochas com titanita e inclul apatita e opacos. Os demais acessórios
são apatita e zircão, idiomórficos e diminutos; o segundo aparece,
provavelmente, zonado em alç¡umas facies (e.9., cinzentos I e If) .

. os glomérulos måficos observados no tipo manchado nos

tram biotita, plagiocl-ásio saussurftico e escassos acessórios (opa

cos, titanita e apaÈita) .

Mineraís de aLt,eração compreendem s eri ci ta/mus covi ta,
epidoto,/cli nozoizíEa, ali:it,a, carbonalos e fluorÍta (associados ao
plagioctásio) e cl-orita, epidoto, opaces (parlicularment.e hemaLita)
e quartzo (associados aos rnáf icos) .

Ordem de cristalização

a seqüência dç cristalização dos granitõides a "dois
feldspatos" é complexa. Nos t,ipos cinzentos e róseos grossos II,os
acessórios são de 'cristalização inicial , seguidos, em ordem, por
plagioclásio, feldspato potássico e quartzo; em algumas 1âminas o

feldspato potássico parece, porém, preceder o plagioclásio, Bioti*
ta é posterior ao plagioc]ásio e, aparentemente, anterior ao felds
pato potássico. Nas variedades grossas mais féIsicas I os mosaicos
de plagioctásio parecem tambêm preceder os demais félsicos. Nas va

riedades mais félsicas de granulação média, o quartzo globular, de

tamanho maior, é de crlstalização possivelmènte precoce. o segundo
tÌpo textural de ambos os feldspatos é sempre tardio.

fls enclaves

São caracterÍstiços destas facies os enclaves alonga
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dos e os rni crogranulares cl,aros. Enclaves microgranulares escuros
somente são enconÈrados na vaïiedade manchada; por serem mais ÈÍpi
cos dos granitóides cinzentos, rós eo-acin zen tados e brancos asso
ciados, serão descritos no item corïesponclente .

Os encLaves alongados e os microgranulares claros são
semelhantes do ponto de vista minerarógico: apresentam pragÍoclã
sio e biotita acompanhados de acessórios como opacos (principalmen
te magnetita) , tÍtanita e apatit,a. Modal-mente (Tabefa VII, Figuras
25 e 27), são dioritos, quaÌtzo-dÍ oritos e quartzo-monzodioritos,
sendo sempre mais máficos que as rochas encaixantes. Os enclaves
alongados são foliados (Fotonícrografia 9) e os mi crogranuJ-ares cla
ros são maciços (Fot.omi crografÍa Ì0)..A razão p lagiocl_ ás io,/bi oÈi ta
é sempre maior nos mi crogranutaÍes . Megacristais de microclÍnio per
tÍtico, com dimensões entre 0,5 e 2,0 cm, subidiomórficos a pouco
xenomórficos, são restritos aos tipos alongados.

O plagioclásjo destes enclaves (I,O - 2,0 mm) é uuÞ
idiomórfico a idiomórfico, com hábito ripíforme (mais acentuado
nos alongados) a tabular (ver Fotomicrografia 9 e 10); apïesenta-
se geminado segundo A1blta, Carlsbad e periclÍnio, e zonado de for
ma normal" ou comprexa. As composições variam de origoctásio inter
mediário a andesina sódica (avaliações ópticas) e são (?) em média,
mais cálcicas que as apresentadas pelo plagioclásìo das rochas en
caixantes. Os contatos entre os grãos são retífÍnios ou pouco in
terpenetrados. Via de regrê, é fortemente saussuritico. euartzo e
ferdspato potássÍco (exceção aos megacristais dos encraves alonga
dos) são de dÍmensões menoïes, xenomórficos e intersticiais. A bÍo
tita (0.5 - I,0 mm), subidiomórfica, placóide, pleocróica em tons
de verde-acas tanhado, ocorre nos encl-aves arongados como cordões e/
ou isorada; nos Íri crogranu rares é mais isolada e intersticial . þre
senta-se pouco deformada; a alteração (muiÈo acentuad.a nos micro
granurares) é a clorít.a (per.rlna) e algum opaco. Tanto biotita como
plagioclásio inc.lue¡n opâcos¿ apat,ita e titanita idiomórficos, sub
mitimétricos.

V.3. GRANTTÓIDES RÓSEOS E BRANCOS

As di.versas facieç róseas e brancas constituem
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f'otomicrocjrafia 9. Delal-he de enclave alongado: observar. crrrjt¿is
subrchomórf j.cos-i.cliomórf icos, ripif ormes / de plagioclás rc zorì-r.ro,

saussurÍtico, .lispostos de forma orienta..ia, com os nineriìis fiìáficos
dispostos interstj-ciôlmente, Àmoslra A-I29. PllIaÌ!2ado.res cruz¿ìdos.
39 x.

Fotomi.crograf j.a 1.0, Dêi.^lìlri Ce encLàve mictogr.:ìt1u1ar cl.Àr¡-'ì obs{-"Ì:-

var cristais subidiom¿)rfj-ccs-idiomór.ficos de pl..egJ.ocliesi.o ¿onÂcìo,

saussurÍtico, disposLo$ al.ê.rtrotiarnente, com ¿rsIrecLo de textut-¿ crùnu

l.ática. Os miner,aÌ$ máfi.cos a,ìo inteÌsl.iciai-s. Arnosr_-ra À-JÌ9-u. po

Larizadores cruza,lus, J: -.
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grupo de rochas de granulação média a fina, hololeucocrátí cas ; ape
nas o tipo róseo com biot,it¿L de granuração fina é r-eucocrático. ¡des

te grupo, as diferenças entre as diversas facies são principaJ-men_
te texturais. rodas são granitos 3b, com apenas uma exceção (Tabe-
la VIII, Figuras 29 e 30), e as suas projeções modais sltuam_se ¡rui
to próximas do centro geométrico do triângulo e-A-p.

Ao níencttcúpto, domina a textura hipidiomórfica equi
granular a levemente inequigranular (com cristais maiores de f el-ds
pato potássico e quartzo) nas facies de granulação média; nas de
granulação fina, não faltam as textuïas mai-s xenomórficas e equi
granulares. Mineralogi camente , diferenciam-se das facies a "dois
feldspatos" pela ausência de tiÈanita, pela presença d.e muscovita
nas facies mais félsicas e pelo plagíoclásio mais rÌco em ar-bita.
os máficos e o plagj-oclásio estão distribuÍdos de forma mais homg
gênea; gromérulos com biotita são observados apenas no tipo leuco
crático.

¡¡ão são observadas difeïênças notáveis entre as va
rÌedades róseas e brancas de granuração ¡nédia; em ar-gumas secções
das primeiras cont.udo, o fel-dspato potássico apïesenta-se com as
pecto mais "sujo', dado por Ìntensa pigmentação (óxidos de Fe e/ou
argj.lo-minerais ?) .

As propriedades texturais dos minerais presentes são
em l-inhas gerais iomparáveis às descritas païa as facíes a "dois
feldspatos". Algumas diferenças são acentuadas a seguir.

No plagiocJ.ásio de maior tamanho (1,0 - 3,0 mn., 0,5
- 1r0 mm nas variedades mais finas) predomina o zoneamento de tipo
normar, pouco marcado; o núcleo dos cristais apresenta al-bita cál-
cica a olígoclásio intermediário e as bord.as albíta e origocrásio
sódico (Figura 35). No tipo róseo machado, daclos ópticos em cris-
tais mais afterados mostram 3. presença de alguns núcfeos mais cát
cicos (AnrO_25). O plagioclásÍo do segundo tipo texturaL (ver item
anterior) é albita (An < 5,0) e const.itui agregados em parte simi
lares aos já descritos para os outros granitóides, embora menos
abundantes e desenvolvidos, Bordas aLbÍticas, observadas como mar
gens nos cristais maiores, são em geral mais largas; mirmequitas
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Figurâ 29. Diagra¡ìa modal e-À-p-¡4 para grânitói-
des b¡ancos e róseos de granuÌação fina a média
(cÍrculos cheios) e enclaves (x) do CompÌêxo In
trusivo de Morungaba, Llnha tracejada une encla-
ve e hospedêiro.

M

Figura 30. Diagrana rRodal O-A-p-¡f de granit6ides
róseos inanchados do Conplexo fntrusivo de Morun-
gaba.

\o
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são menos comuns. Outra caracterÍstica destes granitóides é a oco::
rência de inclusões goticulares d.e quaïtzo nas bordas do plagio
ctásio das variedades mais féIsicas.

o feldspato pot,ássíco (microclínio¡ é pertÍtico e

tem dj-mensões entre 1r0 e 4r0 mm (015 - 2r0 mm nas variedades fi
nas); no tipo manch.ado aparece, ocasionalmente, como megacristaÌ
(- 1,0 cm) . Nos cristais do primeÍrÒ típo texturaÌ, f al-tam anéis
concêntricos e inclusões idíomórficä.s de plagioclásio; por outro
Iado, a exemplo do plagioclásio, contêm tarìb érn algumas inclusões
marginais de quartzo em gotâs (nas rochas mais félsicas). As compo

sições globais do feldspato (hospedeiro + al-bita pertíti ca ) most,ram

val-ores entre OrB5 (Ab+An)15 e Or97 (Ãb+An)93r com An 5 0,5; a fa
se potássica situa-se entre Or95 (Ab+An)05 e Orgg (Ab+An) 02, com

An ( 0r4. São, portanto, ä1go mais ricos em d¿ e pobres em An¡

as lameLas de albita também são, em média, mais sódicas (em geral,
Ab > 98) .

Nas variedades róseas mais féIsicas, as diferenças e¡r

tre os distintos tipos texturais são pcucc marcadas ou inexisten-
tes. Os contatos entre o feldspato potássico e o pJ-agioclário sâo

mais freqüentemente retos ou pouco interpenetrados i são raras as

bordas albíticas e as mirmequitäs. O plagioclásio (An < 15) é pou

co zonado ou mesmo homogêneo; o segundo tipÒ textural só é reconhe
cido em raros agregados xenomórficos, inter:sticiais, albíticos (An

< 05). O feldspato potãssico gemina-se segundo Lei de Carlsbad;ge
minação em grade, tÍpica do segundo tipo textural-, só é observada
como pequenos domínios irregul-ayes, }Ímpidos, dentro de crisÈais
maÍores. Al-bita pertÍt,ica, às vezes praticamente ausente, encontra
-se como veios diminut,os e regularesi veios malores, maj-s Írregu-
lares, são raros. Cristais zonad.os são também refâtivamente raros.

o quartzo das variedades róseas e brancas, além de

aparecer como grãos xenomórficos intersticiais, com dimensões en

tre 0,5 e 1,0 mm, ocorre também como cristais globulares maiores
(2,0 - 7,u ¡run) . Em várias facies, particularmente nas mais félsi
cas, tais g1óbulos destacâJû-se como verdadeiros fenocristais. Está
deformado em graus variåveis e, em parte, recrista.Iizado, Apenas

as varied.ades mais félsícas (róseas) têm quartzo não deformado,



.12r.

Entre os minerais máficos, muito subordinados (Tabe_
la vrrr), destaca-se a biotíta. É subidiomórfica, com preocroismo
em tons de castanho médio a escuro. Aparece como pequenas palhetas
(0r5 - l-,0 mm) na variedade manchada ou como placas maiores (até
2,0 m¡n) na facies rósea com biotita de granuração inédia. A, biot.ita
destas rochas é pouco deformada, mais êscura que a observada nas
facies a "dois feldspatos "; mostra também maior quantidade de ha
los pleocrói-cos e distribui*se principatmente como cristais Ísola
úos" Nos tipos nóseos e bra¡rcos ho ro leucocráti cos ae granulação rnã
dia' a biotita está Èotal ou parcialmente croritizada. A muscovita
( < Ìr0 mm) é comum, sendo sempïe mais abundante nos tipos mais
fêlsicos; é límpida, em geral intersticial , e por vezes asso..çiada
à plagioclásio e/ou biotita croritizada. .Ã,s vezes está deformada.

Os acessórios incluem opacos Ídiom6rfícos ( < 0,3
mm, raramente até 0,6 mm) e estão representâdos por magnetita, iI
menita e pirita, esta úrÈima nrais abundante e de maÍor tamanho nos
tipos mais fél-sicos. Apatit.a e zircão, diminutos e idÍomórficos,
são mais ïaros e ocorrem essenciarmente como íncr-usões em biotita
ou em seu produto de alteração, Nas varÍed.ades mais férsicas, a
fluorita intersticiaL ê comum,

Os minerais de atteração são os mesmos já citados pa
ra outras facies i o carbonato é mais raro, Nos tipos mais féIsi_
cos, destaca-se a alteração sericÍÈica do plagioclásio e o aspecto
"sujo', já mencionado, do fefdspato potássico.

Ordem de cri st al i zaçåo

As texturas sugerem que a biotita, al-ém dos opacos,
apatita e zírcão, estão entre os minerais "liquidus", sendo prece_
dida apenas por plagiocl-ásio, o quartzo intersticial é mais tardio,
porém o quaïtzo globular ê de cristalização precoce, seguído por
plagioctásio e após por feldspato potássico " A muscovita ',primá
ria" e a f l-uorita são tardias, Nas facies mais félsícas, a pÍrita,
contrariamente aos outros opacos, é também mineral tardio.
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Os enclaves

As varÌedades róseas e brancas (associadas às ró-
seas) apïesentam unicamente xenóIitos; apenas as variedades bran
cas associadas às cínzentas contêm, corn multa f ::eqüêr-rcia (e. g. , ri
guras 5, 7 e 8), encfaves microgranufares escuros, r1e granulação fi
na.

Ao micno¿c'olJíT, os enclaves microgranulares sâo nao-

homogêneos e em geral estão zonados texÈural e míneralogicamente .

São predominantemente magmáticas as texturas observadas nos encla
ves menos transformadosf ou nas partes mais internas dos mais tJans

formados. A composição modal é diorítica (Tabela vrlr' Figura 25),

com amplo predomínio de plagioctásio, ao qual associam-se biotita'
hornbJ-enda e acessórios como opacos (principalmente magnetita) ' tÍ
tanita e apatita.

Alguns destes encl-aves mostram núcleos com texturas
hipidiomórficas equigranulares a pouco Ínequigranulares, dominadas

por plagioclásio ripiforme (0,2 - 0,7 mm) geminado segundo Albita,
Carlsbad e Periclínío; é zonado de forma complexa, com núcleos, mui

to alterados, de oligoctásio cáfcico a andesina intermediária e

bordas, mais IÍmpidas, de ol-igocfásio intermediário a cáJ-cico (ava

liações õpticas) . As bordas dos grãos têm contatos mútuos interfe-
rentes, dando aspecto metamórfico incipiente ã textura. Bíotita e

hornblenda (com reação para biotita e epidoto) são intersticj-ais e

de dimensões inferiores a 0r4 mmi os acessórios são menores. Res

sal-ta-se, por vezes, a abund.ância d.e epidoto secundário. Adicional
mente, são encontradas placas maiores de bioLita (Ir0 - 2'0 mm),

mais idiomórficas e 1Ímpidas, distribuÍdas ao acaso.

Váríos destes enclaves mostram uma zona externa ce!
timêtrica, d.e menor Índice de cor e composição também diorítica
(ptagioclás io+bioti ta ) , constituída por grãos com dimensões infe
riores a 014 mm, com arranjo textural de nítido aspecto metamórfi

co ( Fotomi crografia l-1). Nesta zona, plagioclásio e biotita são

muíto límpidos; o prímeiro é oligoclásio (avaliações ôpticas) e, em

geral , não está geminado nem zonado. Anbos distribuem-se de forma

regular. A biotita porém, também é encontrada concentrada em peque



nos gfomérulos subarredondados ( <

ma.is raros, destacando-se apatitä,
principalmente em plagioclásio.

'ì 2?

1,0 mm) . Os acessórios são
tipicamente acicular, incl-usa

Outras vezes, a interface enclave-encaixant,e é marca
da por uma zona de espessura :nuito variável, onde ocorre um grani
tóide cinzento "hÍhrido", de textul:a xenomórfica a pouco idiomór
fica equiqranular; este diferencia-se do granitóide encaixante prin
cipalmenÈe por apresentar Índices de coï superiores. Na zona hÍbri
da, os fel^dspatos apresentam, tÍpicamente, inclusões marginais de
quartzo em fôrma de gotas; esta Èextura também é observada nas zo-
nas externas dos encl-aves microgranulares observados nos granitóÍ
des a "dois feldspatos,' manchados,

Os encl-aves êxtremamente transformad.os, com núcfeo
de aspecto xistoso (e.g., nÍgura B) são, em parte, semel-hantes aos
encfaves alongarlos (item v.2.). Mostram núcleo muito enriquecido em

máficos, observand.o-se, eln especial , abundante bio.E.j_t¿ì, como pla
cas J-Ímpidas de dimensões entre 0,5 e 3,0 mm, caot.icamente distrí
buÍdas ou algo orientadas.

V,4. GRÀNTTÕIDES CINZENTOS

Atóm de su¡ cor característica, os granitóides cin
zentos diferenciam-se das variedades a "dois fe]-dspatos,', róseas e
hrrancas, por diversas peculiaridades texturais e mineralógicas. En
contram-se tanto tipos l-eucocrãticos (granodioritos e principalmen
te granitos 3b) , como hol-o l-e ucocráti cos (granitos 3b); dados morr¡i s
são resumidos na Tabel-a IX e Fiqura 31.

A análise tll nic4o^cõlr¿¿, revela a textura xenomórfÍ
ca a Pouf¡!.,¡hipidiomórf ica equigranular; em aÌgumas l_â¡lrinas, as tex
turas sãôìipicamente sacaróides. Alguns aspectos caracberÍsticos
destas rochas compreendem a presença de incl_usões em forma de go-
tas de quartzo nos fel-dspatos (Fotomi cro grafi a 12), vagamente 1em
brando, em alguns locais, in hercres cimentos granofíricos, e a asso
ciação de bíotita com ¡nuscovita "primáría", acompanhadas ou não
por granada. Titanita ocorre apenas nos tipos Leucocráticos (cin
zentos mosqueados I e mosqueados de granulação fína) que, em con



Tabela IX

Dados môd¿rs de gra¡itóides .Ìnzenr<)s e enctàves d.) Cômptex. do ÍÕrungabà
À) craniróides cinzentos de qrånutaçôes fina e nédia

.,'.=*" $]F:i3. P-siælåsioz orartzo iþl,,lrlqdã yr*lg. ,É'."",'*" rrtãnitã Àpårtå ar¡¡r+á Ffi&-to FrùoÌ.ità

Þ..-52 3I.70 32,45 31,30 - 2,36 1,48 _ i:r
¡....i5 34140 29,50 29,40 - 4,OO t,oo _ tr
A-7.< 32,53 35,53 25 ¿A - 4,80 2,13 _ o,!3
À=ss 3?.Ì0 32,6N 25,60 - 2,90 t.40 _ Ê
À-9I-À 32t8O 31,1C 29,40 , 4,lC 2,OO

è:i75 aj2,40 3t,5C 27,80 {,80 c,9o

Ã-.t77 29,70 30,00 34,00 _ 4,3O t,5O

À..211-,ì 15,50 ¿9,30 28,80 - 4,AO L,2A _ rr
À-2tt--¡\' 3l,lo lo,tc 31,c0 _ 2,6A t,oo _ rr

^-.'2tt-È 34,50 28,AC 29,AO - 5,50 t,lo _ tr
À-f2.i 31,10 30,50 29.t0 - 5,OO 1,50 _ rr

À-t64 32,80 11,4,( 3L,28 - 2,36 L,4A - r¡
À-342 34,25 27.70 30,90 - 3,75 3,OO

C) cranltóides cinzeDtos n,osqueadrs 1 .. ¡¡¡osqueados de granutaçã., f,na
/1-l;-.¡1- ?5,;0 44,8A 2L,20 - 5,79 - O,5O 0,!O

À-15 29,io 35,80 26,70 - 6.90 0.40 r¡ tf
À..86 32,4A 16,80 24.CO - 4,3A Èr 0,?0 O,I0

D) Enclaves

B) GranÍ.-6ides cinzentos nosquead

E\¡-l
t¡-j¿qt L.5o 60.50 2,ao 6.10 l7 

'2O

ll !nc ru r alb¡t¿ pe¡títrcai

2) rnclìrj p!-odu!¿rs de alteração ê nirnequr,cas;

3) ,rrlerjðis nì ì ,deú'.rf1cådas (À. Er C e D) e granada (À e B)

o,28

0,30 t!
4.20

o,4a

0.30

o,40

0,l0

0,J0

0, t0

0,3c r¡

outrcs3 FérsiG/{áficc6

0.45 95,43/4,57

0,40 94,30/5,7A

tt 9Z,7An,Z6

r-r 95,30/4,70

0,10 95,40/4,60

0,30 93,10/6.30

0.10 93.7A/6,30

tr 93,1A/6,3A

t! 96t7o/)t,ea

tr 93,LO/6,90

0,50 92.10/7.3A

P
N)

o,28

0.25

l.0o t,5o - 3,50

a,l.o 0,80

r¡ 0.5c

0,lrr tr

0,48 95.40/4,60

c,t5 92,85/7,!5

L,l0

t,50

3.50

9\,',1O/A,30

92,2On ,AO

9313A/6.1O

64.00,/36,00



¡'igura 3I. j)iagîâma NodÂl Q-À-P-M para granitótdes cinze¡rtos e eùc:la
ces do complexo Intruslvo de l'{orungaba. Granitóides cinzentos hol"oi.euco

crátj"cos (cfrculos cìiej.os)r cinzentos ¡Ro6queados II (triÂnguLos); cin
zentos leuçocrátlcos, nosqueados I e mosqueados de granulação fi¡¡a,(cir
culos vazios); enclaves (x) . Linha lr:açejada une encLave e hospcdeil:o.
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trapartÍda, não apresentam muscovtta "primåria", Magnetita ocorre
tão somente nestes tlpos leucocrátlcos; os tipos holoLeucocrå
ticos apresentam freqüentemente llmeniÈa. os glomérulos nÉfl"æs são
tfpÍcos das variedades mosqueadas.

O plagíoclåsio. a exemplo das facles Já descritas,
compreende dois tlpos texturais dístintos¡ os malores (do prlmeiro
tlpo) e os menores (do segundo tlpo; ver iten V.2). Os maiores
(1,0 - 3,0 mm) säo subidiomórff cos, têm háblto rlpfforme a tåb uLar,
gemlnações da Àlbita, Carl"sbad e Periclfnio. Mostram zoneamento
co¡nplexo, com núcleos (medÍana a fortemente sêussurfticos) de oLi
gocláslo lntermedlãrfo a andesl"na sódica e bordas ämplas, mais lf¡n
pldas, menos gemfnadas e pouco zonadasr de oligoclåslo sódico (rg
ramente albfta) a fntermedlárlo (Ffgura 35); nestas bordas, obser-
va¡n-se, com freqüêncla, fnclusões got,lculares de quartzo. Este ti
po textural ocorre como grãos ora lsolados, ora em grupos de pog
cog fndivfduos, ou alnda constltulndo, Junto a biotlta e acessõ-
rlos, os glomérulos måftcos das variedades }eucocrátlcas.

O plagloclásj.o menor (0,3 - 1,0 nm), dominante nos
tlpos hololeucocrát.Lcos , é xenomórfico a sub ldlomörf J"co, mais lfg
pldo, e gernlna-se princfpalmente segundo Albita, Mostra fraco zg
nea$ento normal, com núcleos de oÌlgoclásto sódlco a lntermediårio
e bordae de a1blta a ollgoctásfo sôdl co- lnter¡nedtárlo (Flgura 35).
As fnclusõee de gotas de quartzo podom ocorrer dlsÈrlbufdas por to
do o grão.

Em axlbo6 os tipos text,urals, bordas albfticas e mir
meguJ.tas são multo traras. Enconttra-se habltualmente, porêm, aLbita
lnteretlclal , como velos nutto delgados, regulares, ami.üdo não ag
eoclados å plaglocJ.áslo e, quando assoclados, sem guarda¡ continul
dade eÊtruturäl com o cri6tal central (Fotomlcrografia I3).

O feldspat,o potáselco (microclfnlo) ocorrê tanUo em

grãoe malorês como ¡nenoregi os maiores (1r5 - 4,0 mn) , em geral t,a
bularee, subldlomörffcoË , gêminèdos segundo Cartsbad e,/ou em grg
de, eetão rêgularmènte dlsÈrtbuf.dos. Os menores ( < Ir5 n¡n), prg
domlnantes, gão mals xenomórflcos e lfmpldos, rûostTando gemlnação
€m grade bem desenvolvlda (Fotoml crografia 12). As lametas de exso
lução, menôg degenvolvfdês que nos grånlUöIdès å "dois feldspatos",
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Fotonìicrografia Il. Detalhe de bolda de encLave microglanulal escu

ro, co'rtido em granrtóide brânco, Observar textula "granobLástÌca"
cle plagioclásio Línpido, rico e¡n inclusóes acicuLares ale ,!patita, e

brotita, tunostra À-401. PoLarizador infeliol l.56 x.

! oto¡nicrografia 12. 'Iextura equigratúIar xênomôxfica em granitóide
cinzento hololeucocráti co. observar o dêsenvolvimento proeminente
da geminação em gradê n,f feldspato PoLássl-co e as inctusões de qùart

zo, em forna de gotas, nos fel¿lspatos. Àmostrâ A-164. Polarizâdores
cruza¿los, 39 x.
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róseos e brancos' chegam a faltar em alguns indlvíduos; morfologi-

camente, são ora veios e fifmes -Jequenos subparalelos' ora chamas

(em contínuidade óptica com albita intersticiaf, e'9', Fotomicrg

grafia 13); manchas são mais raras. As pertitas têm, por vezes' as

pecto zonado (Fotomi crografi a 13). co¡no inclusões ocorrem plagio

clásio (por vezes corroido) e gotas de quartzot nos cristais maio

resr as inclusões são predominanÈemente marginais' A composição

globa1 do feLdspato poLássico é pouco variáve1, situando-se entre

or8r(Ab+An) ,, . ot96 (Ab+An)04, com An < 1,0 (médias integradas) ;

u i."u potássica apresenta c:omposições entre Orr, (Ab+An) Ot 2

orgg (Ab+An) 02, com An < 0,5 (Figura 35) .

O quartzo ocorre uniformemente distríbuido, como pe-

quenos gJ-óbulos subarredondados (l,O - 3,0 mm) ou como grãos meno

res intersticiais; encontra-se ainda' como incl'usões goticulares
em feJ_dspatos. Apenas os grãos maiores mostram sinais evidentes de

deformação.

Os mínerais máficos incluem biotita e muscovita (so

mente biotita nos tipos teucocráLicos) e estão distribuídos de for
ma regular; ora iSofados, ora ejn grupos de poucos individuosi cons

tituem, aind.a, os glomêrutos; das variedades mosqueadas' Ambas as

micas apresentam-se cono paì-hetas subidiomórficas ( < f,0 mm) ' A

bíotita, com pleocroísmo em tons de castanho médio a escuro, mos

tra abundância de halos ple<>cróicos e incl"ui opacoÊ, apatita e zÍr
cão. A muscovita (raramente com <limensões ató 5,0 mm) , é l-ímpida e

ocorre também como agregadosi em "fivrinhos". Os acessóTioS dos ti-
pos leucocráticos compreendom titanita' alaníta, opacos (magnetita'

ilmenita, pirita) , com dimetrsões inferiores a 0,3 mm, e ainda dimÍ

nutos cristais de apatita e zircão, Nos tipos ho.l-oleucocráticos, a

muscovita ê, por vezes' maj-r; abundante que a biotita; enquanto nes

tas rochas titanita' magnetrta e alanita estão ausentes, várias
amostras portam granada, subidiomórfica e idiomórfica, com dimen

sões que atingem 1,5 mm.

Os glomêrulos dos tipos leucocrálicos apresentam p1a

gioclásio (do tipo textural maior) , biotita subidiornórfica de hábi

to placóide, com dimensões inferÌores a 2,0 mm, e titanita, magne-

tita e apatita como acessórios idiomórficos, <le dimensões inferio-
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res a 0,3 nm. Os gloméru]os das vaïiedades mosqueadas If apresen
tam, por sua vez, princípalmente biotita e muscovita, tfmpÌdas,com
dimensões inferiores a 3,0 mm, acompanhad.as ou não por granada (<
2,0 run) e guanÈidade muíto reduzidas de quartzo e fel_dspatos. As
biotitas dos gloméruros (parti cularmenÈe dos tipos reucocráticos)
têm em geral pleocroísmo em tons maís claros e pouco halos pl_eo
cróicos.

Os minerais de alt.eração, quando presentes, são os
mesmos já descritos; ressalta-se a raridade de fluorita e a al_te-
ração sempre mais intensa do plagioclásio presente nos gJ-omêruros
máficos dos tipos leucocrãÈicos.

Ordem de crfstalizaçáo

A crdem de crÍstalização interpretada ê a seguinte:o
primeiro mlneral fél_sico a c: istaLizar é, em gera1, o plagioclásio
que, todavia, pode ter sido ¡recedido pelo quartzo, noÊ tipos onde
este último aparece como gróburos maiores. Feldspato potássico ê
posterior a ambos, sendo seguido por muscovita e, possivel-mente,
granada. A biotita, em al_guns casos, pa'ece ser anteri-or aos fél-
sj-cos, sucedendo diretamente os acessórios menores,

Os onclaves

Compreendem os tipos microgranulares escuros d.e gra_
nulação fina e composição diorÍtica (T,¡lcela IX, Figura 3l) . Textu
ras e min, ralogia são plenamente (.:ompâ:áveis às descritas para os
enclaves ! resentes nas varied.ades brancas assocÍadas às cinzenÈas
(ver item v.3.). cs efeitos de transformação são menos acentuados,
destacando-se pr acipa mente pracas milimêtricas de biotiÈa (1,0 -
3,0 mm) , pt,)vavetmente recristalizadas.

V. 5. GA.ANITÓIDES RÕS EO - AC I NZ ENTADOS

Reúnem-se neste grupo as facíe¡ l-eu, ocrãt,icas de gra
nuJ"ações finas a médias e aspecto manchado. São granodiorÍtos e
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granitos 36 ; as facies de granulação rel-ativamente maior são, em

gera}, mais máficas (ia¡ela X, Figura 32).

ao miettct¿c6pío, as texturas são hÍpidiomórficas equi
granulares a pouco inequ igranulares ; rarâmente sãc algo xenornórfi
cas. Ä trama é geralmente dominada pela presença de malhas de pfa
gioclásio (0,5 - 3,0 mm) , de hábito ripiforme a tabular; apenas os

tipos de granulação mais fina apresentam o plagioclásio distribui
do regularmentei nestes podem ser ainda observados megacristais iso
.Iados de feldspato potássÍco (mÍcroclÍnio) subídiomórfi cos , com di
mensões entre L,0 e 1,5 cm. Os máfícos incluem biotita (em geral
associada ãs maÌhas de plagioclásio) e subordinadamente muscovita;
titanitä é rara ou ausente, Os glomérulos máficos contêm biotita e

plagioclásio e são semelhantes aos observados nas facies cínzentas
I eucocráti cas .

O plagÌoclásio, com geminações da Albíta, Carlsbad e

PericlÍnio, apresenta zoneamento complexo, com núcleos de oligoclá
sio intermediárÍo a andesína sódica, e bordas de albita a oligoclá
sio intermediário na variedade de granulação mais fina (FÍgura 35) ;

as de granulações médias apresentam ptagioclásio mais cáIcico, que

pode chegar a andesina intermediária (determinações ópticas). De

forma mais ou menos esporádica, são também encontrados grãos albÍ
ticos intersticíais. Mlrmequitas, bordas al-l:íticas e " anti perhitas"
são freqüentes. o plagioclásÍo é pouco deformado, pouco a mediana-
mente saussurÍtico e contém inclusões de apatita e opacos.

Reconhecem-se larnb ém nestas facies dois tipos Èextu

rais de feldspato potássíco (microclÍnio) . O primeiro, com dimen

sões entre 0,5 e 4,0 mm (raramente até 1,5 cm) , ì-nclui crístais sr:b

idiomórficos, gemÍnados segundo Carlsbad, Baveno e, em menor esca

la. em grade. Albita pertÍtica é comum, ocorrendo como veios, fi!
mes e manchas; neste tipo textural ocorrem também os anéis de pI3
gioclásio sódico (ver item V.2.). como inclusões, mostra plagioclã
sio e s ubordinadamente quartzo; o primeiro arranjado de forma orde
nada dentro do hospedeiro e acompanhando os anéis, pode estar algo
corroído e mostrar finas bordas albÍticas. o segundo tipo texturaf
de feldspato potássico é pouco pertí,tíco e mostïa geminação em gïa
de maj-s desenvolvida¡ incÌui plagioclásio (de aspecto corroÍdo) e.
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por vezes, mirmequitas. A.s composições de ambos os tipos são compa
ráveis às das outras facies já descritas (Fjgura 35),

O quartzo, ¡<enomórfÍco, âparece inÈersticial (0,5
3,0 mm) ou, mais ra.ramenhe, como pequenos glóbulos de dimeusões
entre 210 e 3,0 nm; estã regular:mente distribuÍd.o e apresenta-se de
formado e, Iocalmente, recrist¿tl j.zadô. Ocorre, aj-nda, como raras
incfusões goticulares em fel,dspatos.

A biotita ( < 0,6 mm) ê subidiomôrfica, pleocróica
em tons de caslanho médio a escuro e mostra muitos halos pleocrói
cost Ínc1uj. apatita e zircão. pfacas maiores de biotii:¿L (até 2,0
rnm), regufarmente distribuÍdasr apïesentam pJ,eocroismo mais Ieve e
menor número de hal-os" A muscovita ( ç 0,5 mm), subidiomórfica e
lÍmpi.da, mais frequentemente i,ntersticial, está distribuÍda de for
ma homogênea. Os acessórios j.ncl_uem opacos (magnetita(?), ilmeníta
e pirita) idj.omórficcs a esqueléticos, com dimensões inferiores a
0,4 mm, e apatita e zircão, idiomórficos, dimínutos, Os minerais
de alteração são os já citados em ocasiões anteriores; o destaque
é apenas para a f J-uorit.a, associad.a ao plagioclásio.

Ordem de cristalização

A cristalização dest.as rochas é íniciada com plagio-
cl-ás j-o (precedido pelos acessórios ?) , após biotÍta, quartzo e
feldspato potássico, nessa ordem. Os glóbulos de quartzo d.e algu-
mas variedades são, provavel-mente, fases de ',liquidus,'. A muscovi-
ta é algo mais tardia.

0s enclavss

São do Èipo microgranuJar escuro e estão rel-ativamen
te pouco transformados. Sua composição é diorÍtica (TabeIa X, Fígu
ra 32); os aspectos texturaÍs, estrutuïaís e mineralégicos são com
paráveís aos já descïitos em íl-ens anteriores.
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V.6 . GR.ANITO I DES- PÔRFI ROS

Estão agrupadas sob es ta
leucocráticas porfiríticas, com matri z

fina ou até afanítica, das associações
e f ï.

designação as rochas holo
de oranulação fina a muito
de granitóÌdes pórfiros I

Os gnnnífõ Ldøt - ¡c6 n(ín0.4 I, ao mícno.t c'o ¡cict, apresen
tam Èextura porfirÍtica com fenocristais de quartzo (3,0 - 7,0 mm)

e, em menor número, de feld€ipatos (1r5 * 3r5 mm) , em matriz equi
granular xenomórfica a hipiiiiomórfíca, onde as dimensões dos grãos
variam entre 0r3 e 0,9 mm. Em algumas amostras, os fenocristaís
são raros e a rocha apaLece com aspecto "aplÍtico" ou mÌcro-granÍ-
tico. Modalmente, compreende:m granitos (Tak¡el-a X, Figura 33) cu
jas projeções ocupam o cent::o geomét.rico do triângulo e-A-p.

A na,f.niz dos t.ipos porfÍrÍticos e as rochas "aptíti
cas" caracterizam-se pelo de s envolvÍmento, por vezes abundante, de
intercres cimentos granofÍricos (FotomÍ crografi a 14). O plagioclá
sio, xenomórfico a subidiomõrfico, raramente idiomórfico, gemina-
se segundo Lei da Albita e apresent.a zoneamento muito restrito ou
ausente, com composições entre albita e oligoclásio sódÍco (Figu-
ra 35); em al.guns casos mostra estrutura "hour-glass". A alteração,
quando preserrte, é a sericita. O feldspato potássico, xenomórfíco
a pouco subicliomó4fico , gemÍna-se segundo
Carl-sbad e err grade (muíto incipiente) , Apresenta aspecto "sujo";
é tímpido ap€rnas nas áreas ond.e a geminação em grade é bem d.esen
vo.Ivida. A al.bita pertÍtÍca apar.ece como veios e filmes pequenos
e também comc' veios mais irregul-ares e maiores, ou como chamas. In
tersticial a( feldspato pÕtássico, oÌ:serva-se alguma al-bíta xeno
mórfica, em çeral lÍmpida. å composição global do feldspato potás
sico (hospedeiro + albÍta pertÍtica) varia entre Or87 (Ab+An)I3 e
Or97 (Àb+An) 03, com An ( 0,4; Or95 (Ab+An) 05 e Or99 (ab+en) O, limi
tam a composição da fase potássica, que apresenta An < 0,3. As

lameLas da albita pertÍtica são extremamente puras (An < 0r2). Es

tes feldspatos são, comparat ivamente aos das outras facies já d"g
critas, mais rícos em 0¿ e nais pol¡res em An e Ab. O quartzo ê lÍm
pido e interstícÍal e, em parte, forma intercres cimentos granofÍri



Täbela x
Dadês lrodâis dc aranltóides do Conptexo Intrustvo ¿te Morung¿ba

craniróÍdes róseo-acinzenrados ê en<ì.Ì¿ves
Àcr. Felqæabì 

Dr -^t-r:-,^2 ^*- potársicor l'sræÉsrc \r€¡tzo EcÈ¡ÐlerËa HiE- !år."".''t" litãnita ÀparitÀ ArãÃitã EÞidoto Frùorltã mj Fê]sic/4,{áf icc6

À-12? 30.60 26.00 35,4C - 6.10 l,to _ 0,60 _ o¡?o 9z,Oo/B,oo

À.-l-67 2a,93 3a,85 21,41 - 5,-o3 t¡ tr o,21 - 0.34 _ L,za gz,26n.j4

À-ì68 25,00 43,OA 24,Aî , 6.60 o,4c _ 0,20 _ o,2o _ 0,60 g2,oo/a,oo

Enclaves

E\LO]
ß-167) r,00 62,5þ 2,oo ro.3o 16'80 - 3,20 1,00 - o,za - l,0o 65,5o/.,4.so

l) ,nclu t alblca pertÍra;
2) inclui produtos de alteraçâo e nir¡ìequ_iÈas;

3) dateríais não ident:ficados -

cr"nrré:d. s-Þ;r ' . ro.

""*" ;Ë13] P heiccrãsio2 Qoâ¡rzo lbrrùlerdâ uiSS* *r* rtâ¡ùtã aparitã Àlãnltâ Þidot! rr,,c.,t¿ m; Fétsiæ/}ráriæ€

À-?5 l¿1,50 35,60 28,90 , o,to 0,10 _ 0,I0 rr O.lO 99.00,/l,OO

t\-222 35.00 32,5A 29,2A - I,4O l,2g _ O.Ì0 0.IO O,5O 97 ,7o/2,3n

A..'223 31,90 35,70 29,40 _ l.5o 1,00 _ 0,lo o,o5 o,l5 97,oo/3,0o

À-245 32,9A 32,80 29,10 _ 2,40 t,9O _ o,4o r¡ 0,5c %,ao/s,20

À 304{ 33,60 29.40 33,00 - I.ÌO I,5O _ o.2o o,2o o,{o 96,60/3,40

ì) i nclui albita pertírica;

2) tnclui produtos de alteração;

3) princrpaìne¡ìte ca¡bodatos.

H
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Figura 32, Diagra¡na ¡nooal Q-À-p-M para grènitói-
des róseo-acínzentados (círculos cheios) e encla
ves (x) do Coñ'çlexo IntlusÍvo de Ì"lorungaba. Li
nha tracejada une enclave e hospê¿leiro.

lYi

Pigura 33. Diagrama môdel O-,A-P-M pãra Etênitôi-
des-pórfiros I do Co¡nplexo Intrusìvc de }ioru¡ga-
ba.

F
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ioton:LcrograÍiÂ Ll. Crist¿11 cÌe folclspaLo polássj'co pertítico zona

.ìo, .'jon !naior conccûtriÀção de l.amelas de ¿ÌIb1La (cinz¿ escul:o) nc

núcIeo. Obser"val til.mes atbi[icos intersticiaÍs qùe, em palLe' tê¡1

aonti.Ìr\lirl¿rde com véios mais irìi€rgul¿ìleÊ dent'ro do felost'ato potássr

co. Àmostl.l A-164 ' PoIàriz¿tdore$ cruza¿los. 156 x'

L'ocomicLogrâf ia I4 . l:nt'orcrescimeDt-o grâno ÊirLco entre clllartzr

te.ldspatos potrås:ìico È cal.co-sódiÇo ejn graìnltóid€_pórfiro 1'

crâ A-.304C, Polar:l.z¿rdoreÈ cr.rr:Lzados. :19 x.
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cos, os minerais máficos, muito escassos, são biotita (total ou
parcialmente clorítizada), muscovita lÍmpida, epìdoto-clinozoizita,
apatita(?) , opacos, carbonato e ffuorita, MuscovÍtâ, opacos, cal
bonato e fluorita são intersÈiciais, a primeiro ocorrendo também

associada à plagioctásio, os opacos incluem pilita (rnais abundan

te), e prováveis magnetita e ilmenita,

Tanto os minerais máficos como os félsicos estão re
gularmente distribuÍdos e não estão defÒrmados.

os (ønocni.tl&'L^ d,e anrbos os feldspatos são idiomórfi
cos e apresentam intercrescimentos granofíricos apenas nas bordas.
Os de plagioclásio, algo mais cálcico, podem também apresentar ge

mlnação de Carlsbad; os de feldspato potássico podem apresentar-se
zonados i suas composições são comparáveis às dos grãos matriciais.
o quartzo fenocristalino é globu1ar, arredondado a etíptico em sec

ção. Nenhum fenocristaf ¡nostra sinais fortes de deformação.

os gnctnitõidø,t -¡tõn(inct,s 17, por sua vez, apresentam
sempre textura porfirÍtica e/ou glomero*porfirÍtica com matriz afa
nitica holocristalina. os fenocristais (0,5 - 2,0 mm, raramente até

4r0 mm) compreendem quartzo, feldspatos e, menos comumente, bioti-
ta, opacos, al-anita e apai:ita, A matriz apresenta seus constituin
tes com dÍmensões sempre inferiores a 0r04 mm,

Entre os óønoclLíAttuU, o quartzo é límpido, de for
mas subarredondadas a bipiramidadas, e mostïa sinais de corrosão
magmática; apresenta-se deformado e localmente recristalizado em

pequenos mosaícos irregulares. o fel-dspato potãssico (microclinio),
ldiomórfico a subidiomórfíco, gemj"na-se segundo CarJ-sbad e em gra
de; freqüentemente está zonado, com o núcfeo mais rico em lamelas
de al-bita pertÍtica e as bordas com mel-hor desenvofvimento da gemi

nação em grade (rotomi crogra fia 15) . o plagioclásio, subidiomórfi
co, ê pouco zonado e encontra-.se muito sericitizado (por vezes es

tá totalmente su.bstÍtuÍdo por s eri cita-mus covi ta e quantidades me

nores de epidoto-clinozoizitaf carbonaLos e provåvel afbit.a) ; sua

cornposição varia de oligoclásio sódico a intermediårio (determina

ções ópticas). ocorre habitualmente como agregados que, quando em

contato com microcl-ínlo, desenvolvem diminutas bordas al-bíticas e
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I¡otomicrograf ra l li. ¡'cnoc.r-ista.I rdlonlórf ico de fêLdspato po!ássrcc
zonado eJll matr:l.z holocriri¿aIina afiìnÍtica. observâr a malor concen-
traçä,c cìe ÂIbr.l¡ pêrLít"rca no ni¡cleo ê o deÊenvolvimentc )-ncr.prent¿
da geminação efiì !J¡¿rde nas borcìas, AmosLra A-26, Polarlzadores c!uza
dos. 50 a,

FotomrL c aô(J¡.r t i. ¡ l.ô Me.J¿rc¡isì-al. i:ìe l¡.Lcl:oQ.Ii i.o/ gerli acjcr ù¡1 tr¿ìoe,
conÌ niicioo (i¿ p.t.aqlocl.âsi.o :t¿rLrssuiìaíti.oo ltex!ur¿ anti -rapakl'il I e¡lt

nâtriz ì1ó.iQaj¡r¡il-ali.tì¡ì "lf¡LnÍtica com tex!ur¿ cie L:Iuxó Amostra A-26.

Po1¡lri?¿\crìot:(:.r Èr'uz ildosi. 200 x
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miTmequitas. Por vezes, os plagíocIásios desenvolvem texÈuras anti
-rapakivi muito tÍpicas (.Fotomi crograf i a 16); tanto pJ.agioctásio
como feldspato potássÍco apresentam local_mente bordas poiquilÍtÌ
cas, com inclusões de quartzo (gotas) e,/ou máfÍcos. A biotita, su.b

idÌomórfica, inclui opacos, apatila e zíTcãot pode mostrar estrutu
ra sagenÍt,ica. Opacos, apatita e alanita são idiomórficos e ocor-
rem de preferência isolados.

A na.Í.nLz é macíça ou com forte orientação fluidat
primária(?) , com textura equigranular xenomórfica e apresenta guart
zo e feldspatos, acompanhados, muíto subordinadamente, por bfotita
(castanha escura), opacos, alanita, apatita e minerais de altera
ção, com abundante sericita e quantl-dades menores de cl-orita e epi
doto- cl inozoi zita. Aspectos a destacar são a presença de microcfÍ
nio lÍmpido j-nlersticial , com geminação em grade muito nÍtida, e a
presença de inclusões de gotas de quartzo nos feldspatos.

Com relação às díferenÈes variedades de pórfiros II,
nota-se que as de coJ"oração mais rosada são mais ricas em quartzo
(30 - 40?), que as mais cínzentas; os fenocrÍst,ais de máficos são
raros. Estimativas visuais das modas sugerem tratar-se de quartzo-
monzonitos a granitos 3b (tipos cjnzentos) e granitos 3ô (tipos ró
seos). Wernick (1972 a) descreve alguns pórfiros com composições
de granitos 3a,

Ordem de cristalizaçáo

A cristalização dos minerais fél.sicos nos granitói
des-pórfiros I é iniciada, sem dúvida, pelo quartzo, seguido (prg
vavelmente) por plagioclásio e depois por feldspato potássicoigran
de parte dê cristalização destas rochas ocorreu em condições eutéc
ticas, com co-crÍstalização de quartzo e feldspatos. Apatita e opa
cos(?) precedem os minerais féIsicos; os ouÈros parecem sucedê-los.
Muscovita e pirita, a julgar pelo seu carâter mais intersticial e
pela ocorrência como núcleos de pegmatóides associados (ver CapÍtu
l"o IV) são minerais tardios (pós-magmáticos ?), assim como a fl-uo
rita e o carbonato.
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Os grani tóides -pórfiros II mais rnáf icos, apresentam
uma ordem de cristalização que se ínicia com os minerais acessó-
rios (apatita, depois opacos, depois alanita) i seguem biotit.a, pl-a
gioclásio, quartzo e dêpois feldspato potássico. Nos tipos mais
féfsÍcos, sugere-se que a ordem de cristal_ização tenha si,jo análo_
ga à dos pórfiros f,

V. 7. GRANITOIDES PORFIRÍTTCOS

compreendem rochas leucocráticas a horor.eucocráti cas
de granuÌações grossas a muito grossas, portadoras de megacïistais
de feldspato poÈássico e, s ubordinadamente , de plagioclásio, com
estruturas maciças a fortemente orÍentad.as, As duas variedades prin
cipais (facies porfirÍticas maciça e orientada) são semer_hantes
do ponto de vista mineralógíco, caracteri zando-s e pela presença de
biotita acompanhada por titani.ta. Hornblenda é ocasi.onal nas amos
tras mais máficas do tipo maciço. Enquanto as rochas mais maclças
têm granulação relativament.e variável, de gr.ossa a muito grossa,as
com estruturas maÍs orientad.as são mais homogôneas e al-go mais fi

Os dados modais obtidos
classificá-1as como q uàrtz o-mon zoni tos
Figura 34); granitos 3a devem ocorrer
subordinada. O presente autor ainda não
Ihado destas rochas (ver Capítulo ïV e

para esÈas rochas permitem
e granitos 36 (Tabe1a XI ,

(cf , Amostra A-47) de forma
compleÈou o mapeamento deta
Anexo l).

Ao micno¿cõpzc,, a textura ê hipidiomórfica ,,porfirói
de". Os megacristais, com dimensões entre l-,0 e 2,0 cm (mais rara
mente até 3r0 cm) , esÈão uniformemente distribuídos; nos tipos mais
féIsicos, megacristais de feldspato potãssico aparecem ocasional
mente agrupados. os minerais ¡náficos são em geral interstÍciais,
aparecendo em "synnçusis,' erlou cordões e estão mais assocÍados ao
plagioclásio. Nas rochas orientadas, a estrutura é devida ã dÍspo_
sição dos megacrÍstais e dos agrupamentos de máficos em cord.õesras
semelhando-se, em parte, aos granitóÍdes a "dois fetdspatos" ró
seos grossos III. As texturas de deformação são sempre mais comuns
nos típos orÍentados.
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Ðâatos Fodais de grarìitórJ(s p.rÍrriia.Òs r¡d.rç, ! ¡ I :1o r..,rri !(,xô rtrtrusjv,) ,lr j!j{n rngaljÈ

\..*. ;:Hls Pr¿eioclásio2 Q€¡tzô Itcr"brerde :'å.Iä- M,=".,,tt^ ritani-¿ À!å-!ìta Ài.ânitz Þrdotc Fr,-.rt rffl Félsicls^!áf icos

À-r8 4Lt40 29,35 18,60 - 8,85 - c,5a 0,3ù _ !,2A O,8O 8g,35/\0.6s

À-20 3a.80 35,70 t4r50 - 9,2A - 0.60 o,2a o.to 0,m t,oo 89.00/tt,oo
À--34 31,95 33,40 23,95 - 2,50 - o,4c o,I5 o,25 O,7tJ 0,70 g5.3O/'4,7A

À...43 46,40 29,55 20,tA - 2,ZO - 0.50 O,2O O,25 O,ZO 0,60 96,05/3.95

À-,f6 37.66 32,03 16.54 2,I9 A,91 - I,O3 0,42 _ O,t5 t,Or a6,23/t3,17

À--4? 13,55 22,'tO 30.35 - 3,I5 r:: tr o.o5 _ tf 0,30 96.50/1,50

À-93-A 42,00 3I,{0 t7.50 - 6,30 - I,O0 O,4A tr 0.30 t,to 9o,go/g.10

À-97-,ì 41,60 31,,¡0 2i,00 - 4.60 - O.2O tr - r! t,OO 91,20/5.8t)

À-184 11,56 29,56 t9,I2 O,24 9,2O - 0,67 O,2C O,t6 O,2O O,7t 86,52/L3ìA

t\-2O2 45,90 30,85 14,95 - 5,65 - O.8O O,4O O,Z0 O,3O I,40 9t,25/A,j5

l) rncLuj âlÌ'ita pelcítica e anêis de plasiôc1ãs1o;

2) inclui produtos de alteração e nlr¡nequitas,

l) carbonatos e hateriais Dão adentificados.
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Figura 34. DÍagra¡rìa nodal O-À-P-M pêra grènitóides Þorfiríticos dc

plexo Intrusivo de Morungâba.
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O plagioclásio mostra-se, novarnente, em dois tipos
texturais príncipais. Os grãos maiores (L,0 - 5,0 mm, raramente até
1,0 cm) , com hábito tabular e gemj.nações da Albita, Carlsbad e Pe

ricLÍnio, são complexamente zonados, com núcleos (por vezes muito
saussurÍtícos) de oligoclásio int.ermediárj-o a andesina sódico-inter
mediária e bordas (maís fímpidas) de oJ.igocJ-ásio sódico a interme
diário (Figura 35). Zoneamenùo setorial (?) também é observado. Os

grãos são, em geral , d.eformaclos, po<len<lo-se observar plagioclásio
al-bítíco nas zonas de maior deformação dos cristais. TaI tipo de

plagioclásio ocorre como grupos de cristais e taÍbém como grãos
isolados; inclui biotita e acessórios, partÍcularmente nas bordas
dos grãos. Os grãos menores ( < 1,0 nun ) , xenomórficos, com ou sem

geminação (Albita) , apresenbam zoneamento normal, com intervalos
de composÍção mais restritos em to¡no de oligoclåsio (Fígura 35).
São mais lÍmpidos, com alteração essencialmente sericítica, e cons
tituem mosal-cos inLersticiais ao feldspaLo potássico, ou também

entre feldspato potásslco e plagioclásio; sua textura tem aspecto
granobJ-ástico marcado (Fotomi crografi a 17) .

Änbos os tipos apresentam ):ordas albíticas e mÍrmequi
tas nos contatos com o feldspato potássico, sempre mais desenvolvj-
das nos cristais de primeiro tipo (cf , descrição equívalente para
os granitóides a "dois feldspatos", Ítem V.2.).

o feldspato potássico (microclinio) é subidiomórfico
a xenomórfico, cÕm dimensões entre 0 15 e 210 cm (ocas ionalmente até
3,0 cm). Em lâmina, é menos destacado o aspecto idiomórfico carac
terÌzädo na macyoscopia, devido, sobretudo, ã irregularidade das

terminações dos cristaís. Nos granitõides rnais orientados, o micro
cÌÍnio é de hábito mais tabular.

.Anäl-ogamente ã grande maioria <las rochas de Morunga-
ba, dois tipos texturais principais são reconhecidos (rrotomicrogra
fia 18), com aparente predomÍnio do seguudo tipo. Äs geminações ob

servadas são Carl-sbad, em grade e, mais raramente, Baveno. São per
LÍticos, com a afbita dispondo-se como veios e f il¡nes menores (às

vezes t como perfeitos "cardumes") , manchas e vcios m.riores, mais
irreguJ-ares, Os veios e filmes ¡nenores dispõem-se, amiúde, de modo

zonado no hospedeiro (com maior coucentração de la¡nel-as no nú cl-eo) ,



partÍcul-armente nos grãos mais característicos do primeiro tipo tex
turaf. Aspecto mais caracterÍstj_co do feldspato pot.ássico (em pa5
ticul-ar do de primeiro tipo) são os anéis de plagÍoclásio sódico
que, desenhanclo as faces mais desenvolvidas do hospedeiro, podem,
por vezes, ser detectados em amostras de mão, O plagioclåsio dos
anéis mostra zoneamento similar ao descrito para os tipos a "dois
feldspatos" (item y.2.) t com decrêscímo c1o teor em C4 d,o centro pa
ra as bordas.

Como inclusões, o feldspato potássico contém plagio
clásio, quartzo, biotÍÈa e acessórlos. As inclusões de plagioclá
sio são idiomórficas a xenomórficas, zonadas (de oJ-igoc1äsio sódi-
co a intermediãrio) e podem apresentar bordas albÍticas e sinaís
variáveis de corrosão. Tanto as inclusões de plagiocl-ásio como,
mais raramente, as de biotita (idiomórfica) dispõem-se em geral
acompanhando faces virtuais nas bordas e zonas intermediárj-as do
hospedeiro (em particular no feldspato potássico de primeiro tipo
textural) , As inclusões de quartzo são, por vezes, muito irregu-
lares. O feldspato potássico de segundo tipo engtoba e corroe (?)
pJ-agioclásio, que é encontrado como ,'ifhas " irregulares com conti-
nuidade óptica (Fotomi crografi a 17); inclui também mirmequitas.

Composi ci onalmente, dados globais das pertitas (hos-
pedeiro+albita pertítica) situam-se entre Or77 (Ab+An)23 e
Or94 (Ab+An) 

66 r com,An ( 2,0¡ a fase potássíca apresenta composi
ções entre Or92 (Ab+An) 0g e Or97 (Ab+An)03, com An < 0,S (Irigura 35).
As lamel-as de al-bita têm, em geral , Ab > 9 3 .

Os efeitos de deformação estão sempre presentes e
são mais evident.es nos cristais de f el-dspato potássico do primeiro
tÍpo.

O quartzo ê seriado (0,5 - 3,0 mm) , xenomórfico, lÍm
pido e predomÍnantemente intersticial . Está quase sempre deformad.o
e, localmente (em especial nas rochas mais oríentad.as), recrista]i
zado como mosaicos irregulares com textura granoblástica.

Entre os máficos, domina a biotita (0,5 - 3,0 mm),sub

Ídiomórfica de hãbito placóide, com pleocroismo de tonalidades ama

relo- esverdeadas e verde -acas tanhadas (castanho- avermelhadas nas
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I¡otomicr-ógraf ia l?. Agregados xenomórf]-cos Ce plagioclásÍc ácrcro,

en parte serlcítico e nìir¡nequi.tico, com te*trìr¿ "grânobj'á5ttca' Js

grãos e:n contato com fel.lspato poLássico do segunto tiPo '-exLural
(com genlnação e¡n gracie) , ou De.Ie ].nclusos, apresentam boldas Àlbi
ticas. Ã esquerda, felcispato potássico (em negro) engloba e coÌroe
ptagloclás!o do plinej.ro tùpo texBural ('/e¡ llext-ol ' ¡\mostra rì-91-A'

PÒlarizadores cruzacìos. 39 x'

Fotomicloqlafia 18. l4egacxist,ìJ" de fel-dspato potássico mostra¡Ido c€É)

xrsLência dos dcras Lipos text\l¡ais (ver cextor ' J Pr!¡ì(!rrc ErPo ter

tural (escúro) conl:óm anéis e inclusões orientr¡rdas de pl'a!'loclás!c

.ì Dãrêce ser sLrbsL'Ltuido pelo seÛundo tipo Lexcural (cLalcì sOIr' ge

nÍnaç¿ìo enr grade, que ocorre cono "bor(ìa5" sÔbre o prineir(-' LLpo'

fuÌìost¡a À-46. Pol.arl-2âdoì:es c¡uzados' 39 r'



variedade orientadas uo extremo NE da área mapeada) e

11(

de f orrnaç ão
leve a intensa (com "kinks"). Inctuj- opacos, apatita, titanitarala
nita e zLrcâo, os dois ú.Ltimos provocando halos pleocróÍcos. O an
fibó-ì-io (horni¡lenda) , com pleocroismo em tons de a¡nare }o-esverdea-
do páI1do a verde-oliva e z A c Z 20o, é muito subo;:dlnado e apare
ce apenas em algumas lâminas representativas rfos tipos ma1 s máfi
cos, maciços e gl:ossos; apresenta gernirLação s lmples e inciui opa
cos I apatita e titanita.

Entre os acessõrios, a titanita ( < 3,0 nrm ) , idiomór
fica, é típica; apenas as varieda<jes muj.to féIsicas não a apresen
{:am. Mostra geminação poIì.ssintót.ica e simples, e incÌusões de opa
cos e apatita, Alanita ( < 3,0 mm) , idiomórfj.ca, apresenta foïte
zoneamento concêntrÌco, geminação simpfes e incl_usões de opacos e
apatita; por vezes apresenta bordas de epidoto finamenLe granulado.
os opacos ( < LrO mm) , idiomórficos¡ estão representados por magne
tita e/ou magnetitâ- t i tanÍ fera (com ou sem lamelas de rlmenita ?)
e, s ubordinadamente, por iÌmenita (com lamelas de hematita), piri
ta e calcopÍrita. Magnetita incfui apaL.ita. os demais acessórios
são apatita ( < 0,3 rnm ) e zircão (mais dininuto)., ambos iciiomórf i
cos.

Os minerais
ra os gran.itóides a "dois
serva, porém, ffuorita,

Ordem de cristatização

de altei:ação são os mèsmos descritos
feldspatos" (cf . item V.2.); não se

pq

oÞ

wa seqüêncla de cristalização, são formados primej.ra
mente os acessórÍos na seguinÈe ordem: zircã.o, apatÍta. opacos, tita
nita e al-anita. Entre os féJ-sicos, a fase precoce é o plagioclá.sio,
seguido pelo feldspato potássico e após o gu"?.ïi-zo. À horrrblenda pre
cede, sem dúvida, a biotita, e a sua nucleação inicÍa-se nruito pro
ximamente ã do plagioclásio, tal.vez suceclencjo-a.

E¡rc naves

Os diversos tipos de (.nc'LcLv e.A presentès nestas l:o
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chas (ver Tabela IV) não

co no presente esÈágio da

foram estudados sob o

pesquisa e serão tema
aspecto mi cros cópi -
de estudos futuros.
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Figura 35. Varlações composj-clonals dos feldspatos da6 prrncipais fa-
c|les do Complexo Intrusivo de Morungàba no dlagrama ÀJt-À.b-Ot (porcenta
gens em peso) . (A) - !rlagioclásfo. (B) - feldspato alcalino.



CAPITULO VI

coNSTDERAçõES SOBRE A PETROGRAFIA, MINERALOGIA E ESTRUTURA

VI . I. AS MODAS DOS GRÂNITOIDES

ALual-mente, conta-se com mais de 260 análises modals

de granitóides do compÌexo Intrusivo de Morungaba (Tabel-as Vfr a

xr; dados em Wernick, 1972 a, 1972 b e Campos Neto ¿¿ o"L', L984 al ,

as quais permitem definir tendências petrográficas gerais.

Com relação aos granitóÍdes situados ao SaZ e L8'^ t'e.

da tL¿nt¿ gnãit^ica de Joa"quLm Egidio, verifica-se ampla predominân

cia dos granitos 3b (Figuras 36b, 36c, 36d e 37a; ver Èambêm wer

nLck, 1972 a, 1972 b) e a escassez das composj-ções granodiorí ti cas,

quartzo-monzodioríti cas e dioriticas. A dÍsposição dos pontos me

dais em diagramas O-A-P desenha variações petrográficas em parte
comparáveis às definidas por Lameyre e Bowd.en (f982) para as sé

ries calco-al cal-inas plutônicas (Figura 36 a) .

Entre os me lagrani tóides , as variedades de granula

ção fina a média definem um "trend" calco-al-calino "granodioríti-
co", caracterizad.o pefa variação conjunta de P e M (minerais máfi
cos), de forma que os termos mais máficos refacionam-se aos mais

féfsicos pelo empobrecimento relativo destes dois índices frente a

A e Q; as variedades mais grossas mostram uma linha de evoJ-ução

própria, que é, comparativamente à primeira, mais rica em A (Figu-

ra 36b). os granitóides a "dois feldspatos" (em geral granitos 3b)

adaptarn-se a uma tendência intermediária entre a " granodiorÍ tica " e

"monzonítica", com enriquecimento progressivo de Q em direção ãs

rochas mais félsicas (Figura 36c) ; fal.tam, enÈretanto' os termos

mais máficos (e.g., quart zo-mon zodioritos ) , tÍpicos destas tendên
cias (comparar com Figura 36a) .
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As demais rochas dest,a região são mais homogêneas.
Os granitóides róseos e brancos situam-se, em gera1, próximos ao
centro geométrico do triânguro Ç-A-p, apresentando arguma variaçào
na proporção de Q; a reLação A/p é relativämente constante (Figura
36d) . situação semerhante repet,e-se para as variedades cinzentas e
róseo-acinzentad.as (Figura 37a) ; apenas os tipos reucocráticos apre
sentam variações em direção å composições granodioríticas que, em
grande parte, refletem a presença de gtomêruJ_os máficos restíticos,
em diversos graus de assimilação (ver item VI .4.). Muito homogê
neos, merecem destague ainda os grani tóides -pórfi ros I, de compos.j-
ção mineraJ.ógica eutectóide (cf . item V.6., Figura 33) .

Nas regiôes ao NttntQ, Q, N() )Ld ¿^ Í.ø da cltada lente gnáis_
sica, os granitóides róseos e a "dois feJ-dspaùos" Norte e orienta-
dos também têm modas pouco variáve j.s e são (no da"X.nt¿nÍ.e-) compará
veis ãs variedades róseas, brancas e a ,'dois feldspaÈos,, róseas de
granulação média da porção merid.ional do Complexo (cf . itens V,2.,
V,3, e Figuras 27, 28, 29 e 30). Os granitóides porfirÍÈicos defi
nem, conjuntamente con as variedades a ,,dois feldspatos', cinzentas
II, uma leve tendêncía de variação cal. co- al-calÍna ',monz onitica,,rsen
do algo mais ricos em A que os granitóides a ,,doìs feJ.dspatos', me
ridionais, Novamente, faltam os Lermos mais máficos (Figuras 37b e
36a) ' deve-se lembrar, porém, que estas rochas não estão totar.men
te mapeadas (ver Tabe]a V e Anexo I) .

Do ponto de vista modal , as tendências ca.lco_al_caJ-i_
nas são compatÍveÍs com vários modefos petrogenéÈicosz dttttciona"nten
t0 (e.g., separação de plagioclásio e máficos, responsável princi
pa1 pelo "trend " granodiorít ico) ; mi.¿ tuttct ¿nfn"ø nLgmcL^ ãcLdo.l ¿

ml,i¿ bA.Sico¿ (e. g. , mist.ura entre magmas graníticos e dioríticos,
resul-tando em granodiorltos e quartzo-monzodiori tos ) ; dø¿ní¿funct
(e.g., separação de 1íquÍdos graníticos a partir dc ,,mushcs,' de
compos.ição granodiorÍtica) , ou combinações destes. Expticações si
milares podem ser aplicaclas aos granitóídes estudados; assim, as
variações observadas em grande parte dos granitöj-des cinzentos e
róseo- acin zentados leucocráticos e êm parÈe dos rne lagrani tóides
são deco::renÈes / em sua maioria, de processos de mistura ou hibri
dismo entre magmas granitóides e dioritos do embasamento, por ou
tro lado, as tendências verificadas nos granitóides a ',dois felds
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Figura 36. Tendências de variação modal no ¿liagrama O-A_p_ttt.
A- Tendêncies calco-eÌcaliìras (a = carco-a1calina tonaÌítica/trond-hjemíticar b = caÌco-arcarlna

nodiorí¡ica; c = calco-elcaÌina monzonÍtica; segundo Lameyre & Bor,Tden, t9g2) .
B- crãnitóides a "dois feldspatos, róseos e brancos (círculos cheios); rnetagran_itóides de

çãc fina a nédia (cruzes) e mêdia a grossa (cículos vazios) .
C. Granitóides a "dois feldspatos".
D- cranitóides róseos e brancos.
Todas es ar-nostras referem-se Às regiões ac sul e Leste da lente gnãissica ¿le Joaquim Egidlo. Linhas
tracejadas indicam possíveis tendências (ver referências ro texto) -
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Figurà 3r-. 'I'endências de variação nodaÌ no diagrama Q-À-P-M.
A. cranitóides cinzentos hololeucocrâticos (cÍrculos cheios); leucocráticos (cruzes) e róseo-aciû-

zentados (círculos vazios) das regiões ao SuI e Leste da lente gnálss1ca de Joaquin Egídic.
B. cranitóides po¡firiticos e a "dois fel,dspatos" cÍnzenlos II da região Norte/Nordesie da Iente

gná-issica de Joaquim EgÍdio.
Linhas tracejadas índicam possiveis tendências (ver referências no texto) .
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patos'r e porfirÍticos devem-se¿ provavefnìentef a fenômenos d.e fra-
cionamento.

VI .2, Mf NÈ]RALOGTA E 'IEXTU]ìAS

Como depreencle-se das descrições ¡:etrográficasr os
granitóides Cê Morungaba, embora miner a logic amentê sitrrples e até
monótonos, apresentam algumas peculiarl.clacles minerafógicas e diver
sas compÌj.cações texturaj.s que, em parte, cal:âcterÍzam algumas fa
cies, justificando a conhecida asscrtÍva de Rcad (1957) de que e:ds
tem "granitos e granitos " .

A mineraLogia das rochas estudadas ê anafisada a se
guir, com ênfase em alguns aspectos relac j-onados à composição e es
Èado estrutural dos feldspatos, associações de minerais máficos e
tópicos afins, com vistas a embasar intel:pretações preliminares de
ambientes de formação e evolução de magmas (e.g., Sh¿rnd, L927 i Tut
tle e Bowen, 1958; Mehnert, J-971; parsons & Boyd, I97I) ¡ Car¡n-ichael_

¿Í. aL., I974; Chappell & WhiÈe, 1974; Ishihara, f977; Clarke, I9B1),

As texturas refLetem nas rochas de Morungaba, proces
sos sin-, tardi- (na concepção de Alling I L932, o.pud Dall'Agnol,
1980) e pós-magmáticos. 'Iexturas ligadas ã deformação são analísa-
das no item VL3. As características texturais descritas já são
muito conhecidas na ì-ileratura, embora a sua interpretação gere
ainda po1êmícas não totalmente sedimentadas (e,g., Marmo, Igl-I¡
Mehnert, 1971; Pitcher & Berger, L972¡ Augrustithis I I913),

VI .2,1. Minerais Félsicos

O quartzo e os feldspatos representam - com exceção
dos melagranitóides e algurnas varieclades mais l-ocalÌzaclas - nais
de 90? em volume dos granitóides em questão, e estâo em geral pre
sentes como vários tipos texturais distintos que, em grande parte,
correspondem à diferentes gerações (ver capÍtulo V) .
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Text urðs

PIagioclásio Magmático

o plagioclásio é um dos prj-rneiros minerais a crista-
lizar a partir do magrnar, sendo normalnente precedido apenas pelos
acessórios menores. Ocar:re assÒciaclo aos nri¡retraj.s máficos, tipica
mente como agregados de vários cristais I ora em "synneusis", ora
em malhas mais j-rreguLares; é dís{:ribuído de forma mais homogênea
apenas nos granitóidqs mais fé1s j.cos.

Caracleriza-se por aprescrLt¿lr hábitos, geminaçóes e

zoneamento tipicos, que v¿riam corn o teor de Alu e, por extensão,
com a composição da rocha hospedeira (ver também Wernick & Penaf
va, 1980 â) . Verifica-se que o plagioclásio das rochas mais máfi
cas é mais idiomórfico, possui hábito ripiforme maÍs aÇentì.¡ado, ge

mina-se (etn geral de forma complicada) segundo Lei6 da AIbita,Car]s
bad e PerÍc1Ínio, e apresenta zoneamenEo quase sempre complexo; o

espectro composicional é relatÍvamente amplo, Contrarlanente, as

rochas maís fól-sicas contêm plagioclásio subidiomõrfico, com hábi-
to mais tabular, geminação preferencial de Albita e zoneamento nor
ma1 (com intervalos composicionais restl:j.tos ) , ou mesmo ausente,

Variações ComposÍcionais

Äs variações cornposicion.tis do plagioclåsio rnagmáti-
co indÍcam, como esperado, que o teor de ¡\n aumenta com o indice
de cor, e diminui com a quantidade de clu¿ìr:tzo dos granitóides (Fi
gura 35, dados modais no CapÍtulo V) . outxos .rspectos inportantes,
que se destacam da análise da Fi.gura 35, são os seguÍntes:

a) o plagÍoclásio presente nos gr.enitóides cinzentos é nitidamente
distint.o dos demais. EnquanLo os cristais das facies porfi¡ÍÈi
cas, a "dois feldspatos " e róseas rlostrarn variações significati
vas regulares dentro de cada grupo, os das facles cinzentas ho

lo l-eucocráti cas possuern composições cÒnst-antes, com valores ma

ximos em torno de Ánrs. Apenas os tipos ].eucocrá i:i cos têm pÌa
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gioclåsio mais cá1cico, fato provavermente condicionado peJ-o
seu caráter hÍbrido (ver i-tem vr.4.). As facies cinzentas repre
sentam, portanto, tendências petrogenéticas distintas,

b) as variações composlcionais nas diversas facies definen te¡rdên
cias nÍtidas: variações con.tínuo".s dentro de grupos de amostras
de uma mes¡na facies ou de facies semerhanùes, interrompÌdas por
d¿.t co ni ínuidad¿¿ ao passar para facíes ou grupos de fäcies d1
ferentes' TendêncÍas contÍnuas são observad,as para amostras dal
facíes a "doís feLdspatos,t cínzenta I, a "<lois feJ.dspatos" ró
seas grossas, porfirÍticas e para o conjunÈo que agrupa as fa
cies a "dois feldspatôs" de granulação média, róseas e de grani
tóides-pórfiros r. os plagiocrásios destes grupos separ aÍFsè clos
demais por hiatos conrposi c j-onais mais ou menos bem marcados. A
concrusão nais pertinenÈe é que as tendências de variação den
tro de cada grupo são, provavelment.e, determinadas por cristall
zação fracionada, enquanto que as mudanças bruscas sugerem com
pJ.icações adicionais;

c) as variações de composição nos cristais zollados são devidas à
cristarização fracionada de lÍquidos magmáticos.. Apenas argumas
amostras apresentam cristais com "gaps " composicionais (resti_
tos?, cl¡mulatos não homogenei zados ? ; e.g. , A- IZ9 e A-l-2-A) ; nos
melagranÍtóides (e.g., A-12-D) , esÈes cristais são prováveis
testemunhos de processos de hibridismo e recri staJ-i zação (cf .

Fotomícrografia 1) ;

d) nas facies relati-vamente mai-s fêr.sicas (e.g., grani t,óides-pórfi
ros I, róseos e a "dois feJ-dspatos" rôseos de granulação média),
a composição média do plagiocrásio ê um dos poucos critérios mi
neralógicos que podem ser utitizad.os para avar-iar o grau d.e evo
lução magmática da rocha; esta terá ¡:Iagioclásio tanto mais só
dico quanto mais diferenciado for o mag.ma original..

VI ,2.I.2, FeLdspato pot.ássico

Nas rochas estudadas, o feldspaÈo potåssico é sempre
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pertÍtico e, sendo assim, nenhum dos dois tipos texturais identifi
cad.os (ver capítul-o V) representa diretamente o estágio magmático.
Entretanto, no primeiro tipo (caracterizado principafmente pela gq

mínação em grade pouco desenvolvida ou ausente) são obseJ:vadas di
versas Íexfunat ne,l!íquíatte.t, interprctadas como c1e origern magmáti-
ca, como discutido a scguir.

I Bxturês Rel.iqui-ares

Erlt.re as texl-uras reJ-iquiares dos cristais de prÌmei
ro tipo {:extural- destacam-se, al-ém das geminaçõçs de Carlsk¡ad e Ba

veno, o zoneamento, os anéis concê¡rtricos do plagioclásio e as in
clusões orientadas de plagioctásio e, raramente, de biotita (e.g',
item V.2. ) .

o zoneamento concêntrico é uma Lextura suEestiva de

cristalização magmáÈica (ver, porém, Pitcher & Berger, J-972; Augus

tithis, I973). Foram verificadas variações composicionais signifi-
cativas (e¡n termos de 0n, Ab e ¡tn) nas anáIises globais (hospedeÍ-

ro + albita pertÍtíca) em cristais com zoneamento definido pela
distribuição preferencial de Iamelas de albita pertítica, mais con

centradas no núcLeo do hospedeiro. Em oucros cristais, opticamente
zonados, as variações composicionais são pouco marcqdas e,/ou de in
terpretação mais insegura, devido ãs dificuldades de anáIise, cag

sadas, por exemplo, pela orientação dos cristais e pela possivel
presença de albita ps epdo-pertí t i ca (ver item Vr.2'3).

ArgumenÈos mais fortes em favor da origem magmátÍca

d.estes cristais são os anéÌs de plagioclãsio e as inclusões orien
tadas, tambê¡n de plagioctásio, sempre mai$ típicos nos granitóides
mais máficos I nos quais o feldspato aJ-cafino tem tendôncias mega

cristalinas. os anéis são muito regufares,. ocorrem em particular
nas zonas intermediárias <1o hospedeÍro (e"9., I'otomi crografia 4 e

18) e apresentam, em algumas amostras, nÍbido zoneamento composi

cional, com os anéis mais internos sendo progress ivamente maj-s ri
cos em An. as inclusões de 1:lagioclásio, em geraf subidi omðr ficas ,

mostram zoneanento concêntrico norrnal; alguns; dados isolaclos suge
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rem que as inclusões mais internas são tambêm em médj-a mais ricas
em Ä,x ,

Crístalização de magmas é o principal processo pro
post.o na fiteratura para explicar a formação das texturas primé
rias referidas; alguns autores, porém, chamam a atenção para expJ-i
cações alternativas, baseadas em processos d.e recri-s tar i z ação sub-
só]ida ou até metassomática (ver, enl:re ouÈros, Raguin, 1965; van
ce, L969 i Marmo, J.97I; Mehnert, 197l; Augustithis, 1973; Hibbard,
1979; Dowty, 1980; Mehnert & Btlsch, IggI). São dois os principais
mecanismos magmáticos que podem originar âs inclusões orientadas:

a) captura de cristais de plagioclásÍo peto ferdspato ar.car-ino em
formação, através de processos de ',synneusís,, e simÍlares (e.g.,
vance, L969; HÍbbard, J.g7g), tese sustenÈada pelas observaçôes
microscópicas (e.g., zonãIidade normal das inclusões de pJ.agÌo_
cl-ásio ) .

b) crescimento epitaxial- de cristais de plagÍocIásio a partir das
faces do fe]-dspato alcalino em formaçâo (e.9., Dowty, 19g0), al
ternativa aqui considerada maiË tremota, por não se ter observa_
do interrupções no zoneament,o das inclusões de plagioclásio nos
contatos com o hospedeiro.

Os anéis de pJ.agioclásio são de interpretação mais
difÍcil-. Sugere-se, com alguns fundamentos teõricos, que esta é
uma feição devida principalmente a fatores cinéticos, que contro
lam a concentração dos elementos (em par:ticular K, rVa e Ca) do
magma, nas proximídades do feldspato arcaLÍno que criseariza.

Estado Estruturô L

O estado estrutural dos feldspatos potá.ssicos é uma
importante ferramenta para a inLerpretação de histórias de crista
Iiàação e resfriamento (e.9. parsons & Boyd, l_971; Smith, I974¡ M.
UlbrÍch, l9B3) , Um exemplo muito interessante é descrito por par
sons & Boyd (1971) que, estùdanclo suÍÈes ca]co_alcalinas, verifi
cam que ó grau de ordenamento estrutural d.o fefdspato poÈássico va



.158.

ria com o grau de diferenciação do maçJm.r orlginal, de fonna que
os cristais presentes nas rochas mâis féfsicas apïesentavam, siste
maLicamente, ordenamen¿o maior (ver taml¡ém OlaLLrnji , L917).

São vários os polimorf os de f el..clspaLo potássíco. A

sanidina é a fase mais desordenacla, tÍpi.ca de anbientes sub-vulcâ-
nicos, cristal-izada em temperaturas superi.ores a 800oc e resfriada
rapidamentei comó fase mais ordenada, encontra-se o microcliDio má

ximo, característico de temperaturas l:aixas ( < 400oC) , DnLre es

tes extremosr estão situados o orLoclásio e toda uma ganìa de micro
clÍnios "intermedj-ários " (ver Smith, 1974; Stewart & Wright, I974¡
Rlbbe, 1975).

À identificação dos polimorfos pode ser feita quâl-i-
tativamente através da análise de difratogralnas de raios-X. As fa
ses triclinicas são reconhecidas peto maior grau de complicação
dos difratogramas, dado pelo desdobrametlto de raias como a (130) e
a (131) , causado pela passagem dâ sj.metria Cz,/m para Cf.

Ä. determinação quantit,ativa do grau de o.rdenamento de

S¿ e A¿ nas posições tetraédricas é realizada a partir de vários
dlagramas específicos (baseados principalmente nãs distâncias in
terplanares (201), (060) e (70¿) e nas contâ.ntes de cela; ver re
visão em M. Utbrich, t983). Ävaliações menos precisas podem ser
obtidas medindo-se a diferença anquÌar entre as raias (130) 6 1l3g;

ou (131) e (131) , que inexiste pâra c¡s cristais de simetria mono

clÍnica e é máxima para as fases triclÍnicas cle máxímo Õrdenamento.
Estas diferenças foram convertidas em "indicadores de triclinicida
de" ( A) por Go]dsmÍth & Laves (f954) e Smith (1-974t, os quais pro
puser:am, respecti vamente , At:I = 12,5 (ril jl. - dl¡f) u A 130
7,8 (dl3O - df:O), onde df,:. f é "r d.istância interp.l-anar clos pi-anos
(hk1) . Em ambas as equações, os coeficientes estão ajustados pèra
que :

A = 0 . simetria monoclínj_ca (oL:toc.Lásio. etc. ) i
1, simet,ria tricl-ínica de rnj.croclÍnio máximo;

0 < 
^ 

< l-, microclÍnios intermediãríos.

Os difratogramas de r¿1ios-X obtidos par¿r. crisit-ais
fetdspato potãssico de diversas facies gr¿¡nitõides de Morunqaba

de

evi
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denciam sempre a simetria triclÍnica, caracterizada pela separação
marcada entre (J-30) e (i30) ou cntre (l3tl e (13I) e por indicado
res de tricl-inicidade próxímos ao máximo (na maior parte dos casos,
O t3l = AI:O > 0,90 e, freqüentemente, iguais à unidade) . A gran
de maiorÍa dos cristais anaLisaclos. é, por consec¡üinte, mìcrocfÍnio
muito ordenado ou máximo. A albita pertÍtÌca, como esperado, está
tarnbén representada peJ-a fase de balxa temperatura, apresentando
31.,20 < 2g^...,-. < 3I,30 (smith, 1956) .' UUK(x

Alguns dos difratogramas obtidos são repr:oduzidos pa.r
ci-almente na Figura 38, com as ::aias indexadas segundo Borg & Snlith
(1969). Todos são mui.to semelhantesr ent.retanto, são detectadas pe
quenâs diferenças (grau de resolução de algumas reflexões, conteú
do de albita; valores 20 algo variáveis, etc.) que justificam tra
balhos futuros mais elaborados (e,g., parsons, I97g¡ Cherry & Tïem
bath, 1979; M, Ulbrich, f983) .

Desta forma, é ainda prematuro estabel_ecer correl-a
ções entre estado estruturaL dos feldspaÈos potássicos e evolução
das rochas granitóides; registros desta relação, porventura exis-
tentes, serão determÍnáveis apenas com anál-ises mais aprimoradas.
como conclusão gera1, indica-se predomÍnio de microclÍnio muito or
denado e máximo, derivado de umâ fase monoclínica pretérÍta, dire
tamente cristalizada dos magmas, como é inferido pelas texturas
reliquiares observadas e pela presença da gerninação em gracle, tÍpi
ca de inversão estfutural (tlpo Mf cf. Ribbe, f975).

Variaçôes conìpos ic io nai s

O feldspato potássico é homogêneo em termos composi
cionais (cf . !"igura 35). Variações mais significativas são observa
das, como esperado, âpenas quanclo são comparad.as entre si as compo
sições globais (hospedeiro + al-biha ¡:ertÍtica) . Estas variações de
senham Èendências similares às descritas para o plagioclásio, com
os conteúdo An e Ab dj.minuidos nas rochas mais fêlsicas; a variação
é mais ou menos gradativa em amostt-âs de facies semelhantes, tor
nando-se descontÍnua e com hiatos composicionais ao passar de um



,160 .

/ oo?,040,ã2o
it ?24

I

1i,a

a-97-A

a-2?6

2¿l,itz,rz

!i2,21t ,
\¡.r¿ !'lll.,

22õl I

IU
z2o, ¿

12

poo.(3o2-b)

1tz,rz, ¿4/
\ 5f2,z1r

lgt,/5t âal

Figura 38. DIf¡atogra¡nas pa¡ci.ais de raioÊ-X paJta fel,dsÞaì:o potássjco
pertítico de algu¡ììâs faÕies gr.lnj-tóides do ComÞl.exo f¡tì:usivo de Morun-
gaba, Raias indexadas em 1LáIico identìf.icam al-hita per-titica.
A-226: facles rósea hololcucocrática; pecJ (32Ò-b): veio pegNal6i.cle e¡n

facies rósea hololeucocráti ca; À-l-2-A: faci.e!¡ a r'dolF feldslpaLos" cr!
zenta I; ,4.-22: facj.es a "dois feÌdsp.ìtos" grossa If; À-159: facrcs à
.dois feldspatos" rnédia Il; A-97-A: faciesi porfi):ÍLj.ca mâciç¿r (ve:: rcfe
rôncias ¡lo texto) .
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grupos de facies para outro.

Os cr.istais com nítida geminação em grade são algo
mais ricos em )tt, sugerindo gue a recristalização processa-se com
expul-são de albita (ver itenr v.2.).

VL 2.1.3. Interc rescimento s primários

f nt srcresc f m ento s Grô no-Ff rico s

Intercresc imentos granofÍricos,, de f eJ_ds¡rato potássi
co e,/ou plagioclásio com quartzo, são feições nìuito comuns em ro
chas ácidas cle colocação sub-superf icl'-al (e,g., Buddington, 1959).
A maioria dos estudiosos do assunto acredita gue tais texturas são
originadas por cristalização magnática eutectóide (e.g., Tuttle &

Bowen, 1958; MehnerL, I97Ii Hatch ¿f a-,L. , 19721 . Outros pesquisa-
dores, porém, sugerem que são oriqinadas por mútua corrosão e/otJ
substituição ou co-cr istal tzaç ão ern condições hÍdrotermais (ver Au

gustithis I I973 e Mehneltf 197Ì entre ouÈros).

Em Morungaba, esta bextura ocorre nos
pórfÍros I e em veios e bolsões pegmatóides.

grani tó ides -

Nos gttanítõíde,t -¡t6n{ínú'.ó I I ocorrem intercrescimen
tos nas bordas dos fenocristais de feì.dspatos, na matriz da rocha
e em segregações micro-pegmatóides. ResÈam poucas dúvidas, portan
to, que o intercr escimento resulta de processos magmáticosf os
quais iniciam-se com a cristal-ização dos nücleos dos megacristais
para passar, jã ern condições eutectóides, ao estágio de co-precipi
tação, nas bordas destes cristais e na matriz. A seq{Iência dos
eventos termina no estágio pegnratítico onde, ap6s a formação do in
tercrescimento, novamente precipitam feldspato potássico (pouco
pertítico) e qu¿trtzo, acompanhados ou não por muscovita, piríta e

rara biotita.

Nos u¿¿o¿ ¿ btt/!tõ e..t lr e.gttl(tfî id 8.^ maiores, encontrados
especialmente nâs variedades rõseas hol-ol eucocráticas , a textura
granofÍrica constitui uma zona externa, por vezes isolada da rocha
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encaixante por uma margem ap1Ítica (cf . item IV.I.). As variaçôes
da borda para o centro sugerem que se passa de um estágio ainda
magmático (?) representado pelo agregado granofÍrico, para um está
gio pegmatÍtico (?) , que resuJ.ta na precipitação isoLada de felds
pato potássico e quartzo (cf., Mehnert a tsüsch, Iggt).

As Gotas de Quartzo

Inclusões de quartzo em feldspaLos I como peguenas go
tas, são típicas de algumas das facies mapeadas (ver CapÍtulo V) .

Texturas deste tipo, iá descritas, são enconÈrad.as com freq{lência
em paragnaisses, Ieucossomas de rochas migmatíticas, e granitóides
de prováve] origen anatêtica (.e.g., Itlehnert, I97I; Dídier, I9Z3),

São várias as explicaçôes genêticas oferecidas, sen
do gue o quartzo goticular poderia representar;

a) restitos rêmanescentes de gräos maiores, cuja forma revelä pro
cessos de fusão parciaÌ e,/ou reação com outros minerais;

b) mineral primário "liquidus", posteriormente englobado como ver
dadelras j.nclusöes pelos feldspatos em crescimento;

c) resurtado de co-precipitação eutectóic1e de quartzo e feldspatos,
com a forma dos grãos condicionada por fatores cinéticos.

Nas roch.as de Morungaba, as goÈas de quartzo devem
ter-se formado por processos diversos. As observadas em algumas va
riedades róseas (e, mais raramente, em granitóides-pórfiros f; cf.
item V.3.) devem ser de origen magmática (hipót.ese b) , já que es
tas rochas representam magmas nìuito diferenciados. En granitóÍdes_
pórfiros, a associação ocasional, com intercres cimentos granofÍri
cos sugere uma origem a partir de co-precipitação (hipótese c). O

quartzo goticular das facies cinzentas e. em parte, a "dois felds
patos" Norte e orientada, pode ter origem dlferenÈe; as gotas ocor
rem nos núcleos e nas bord.as dos feldspatos e são muito freqtlentes
em zonas híbridàs, sugerlndo que possam representar produtos de fu
são parcial e,/ou recrÍ stali zação . Mas mesmo neste caso, não podem
ser descartadas hipóteses alternativas; äs gotas de quarÈzo encon
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tradas nâs zonas hÍbridas, nos contatos de granitõides brancos,
cinzentos e a "dois fe.IdspaÈos', mallchados com enclaves nicroganu-
lares escuros (zonas de resfrianento mais rãpj-do ?) r podem ser pri
márias; a sua forma, condicionada por processos cinéticos de "sl4>er
resfrÌamento " ,

VI " 2,2. Minerais Máfi.co$

a16m da l)iotitaf säÒ encontrados hornbl_enda, titäni
ta, alanita, muscovita., granadà¿ opacos diver:sos, apatita, zírcão,
etc,

Estes mj_nerais ocorrem agrupados em associações dis
tintas, que refletem condições peLrogenéticas especÍficas. Assimf
as rochas portadoras de muscovit,a primária + granada näo contêm
hornblenda, titanÌta ou magnetita, fato amplamente conhecido (e.g.,
Shand, L927; Johannsen, 1932; Ishihara, I977rì são exceçöes apenas
algumas amostras dos granitóides a "dois felclspatos" da região Nor
te,/Nordeste do Complexo, com muscrovita e magnetj_ta aparentenente
coexístentes.

A distribuição dos ninerais náficôs per:nite subdivi
dir os granitóÍdes mapeados em qua.Lro grupos prÍncj.pais, caïacteri
zados pelas seguintes associações:

L. biotita + hornbLenda + titanita + magÞetita +, a].anita + Ílmenj_ta

2. biotita + titanita + magnetita +. alanita * il¡nenita

3. biotita + alanita + muscovit-_a + magnetita + iLmenita

4. biotita + muscovita I granada + il_menita

O segundo e o terceil:o grupo são amplamente predomi
nantes e são encontnados na quase totafidäde dos grân1Lóides ró
seos, brancos, pórf iros, porf Ìriticos, a ',clo j.s; f el-dspatos', e cin
zentos Ìeucocráticos (ver Tâbela xrr). A úLtirLa associação ó tipl
ca das variedades cinzentas hol,o l eucocråt icas ef em parte, das ró
seo-acinz entadas e a "dois feldspi:,tos', Norte e orientad.a. A primei



Tabela XtI
Asssr'irçòcs dc tli¡ìcl-;Lis rriííì(.,1s. cnì {rjrnitói(lcs rìo r.o¡¡p1¡¡6 ìnt¡.u:ri!rì d. \fórr, Ê.rl)¡

ASSOCIAçoES Tf pICA.s t,ÂclEs Àú{pÈAD^s

I. biotita + hornblenda + titanita + flåqn.r¡
tå | è¡èn;ra ! ilneniÈa me I ag r an i t ó i d e s , porfirÍricas maciçcs

II. biotita + titanita + eìêgnetir¿ t ãtônirè
:' ilmcni Lâ

IIl. biotit3[clorita) t r)¿gncLitâ r àl¿niia:t
muscov i ta ' ilrran¡tå

lV. biotit¡ + rnuscovita ! gaanada 1 ilnclìita

¡nelagranitóides, porfirÍticas, cinzentas Ieuco-
cráticas e a "dois feldspatus, .in:crìr.¡s I c Il,
rõseas g¡osseiras I, II, III, róseas rnédi¡rs I,
lI e ftanchada s

a "dois fel.dsp¿rtos" 16seas grosseiI'as l. mõdia I
¡nanchada. branca, Norte c orientada e varìedâdes
róseas, róseo-acin¿entada-r. hrarcas e de grani-
tóides-pórfi¡os I e II. Raros melagraùitóides
rìai s félsicos

cinzentas ho)oleucocráticJs. rõsco-acin¿entadaç,
a "dois feldspatos" Norte e orientada

" Inclucn adicionalmcnte apetita. pirita, ziicão. etc.

ts
o\
(tl
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ra associação é praticamente excl-usiva dos melagranitóides . AIgu
mas considerações adicionais são feitas a seguir.

lluscovlt o : 0rigem e Impllcações

Ên rochas granitóides, a muscovita é mineral com am

plo campo de estabiLidade (Clarke, J-981).

É difícil determinar, com base em critérios to<tura-is,
se a muscoviÈa é primária (de cristalização inicial ou tard.ia) , se
cundária (de alteração) ou até restÍtica (e.g. Saavedra, 1968, apud

C1arke, 1981¡ ver também Miller øÍ. dI., f981), trm Morungaba, evi
dências texturaÍs permj-tem r poJ:ém, algumas sugestões.

Nas facies cinzentas holo leucocrátÍ cas , a muscoviÈa
apresenta-se como palhetas e/ou placas maìores, subidÍomórficas a

idiomórficas e ocorr.e isolada ou em agregados de "Iivrinhos". É re
lativamente abundanter mostra sinais de deformação e, com freqtlên
cia, não está em contato direto com os feJ-dspatos. Estas evidências,
somadas ã associaçâo com granada em diversas amostras, sugerem uma

origem magmátÍca. A muscovita dos granitóides mais félsicos e, em

particular, dos granit6ides-pórfiros I, ainda sub.idionórf j-ca, é in
tersticial e ocorre associada ã pJ-agioclásio e aos produtos de al-

teração de biotita; portantof é tardia, formada, em parte, por pre
cipitação a partir de soluções residuais e, em parte, pela reação
destas com mÌnerais pré-existentes (ver tambérn item VI.2.3.), Como

reforço para esta hipótese, cabe lembrar que a muscovita ê muito
comìrm nas segregações pegmatõidesf as quais são sempre maÍs abun
dantes nos granitóides róseos mafs félsicos e, em especial, nos gtca

nitó ides -pórfiros I.

Diversos autores assinalam que a muscovita magmátj-ca
é ímportante indicadora das condiçðes de cristalização do magma,

sugerindo pressões de água mínimas da ordem de 310 kbar e, portan
to, profundidades mínimas de 9,0 km (e.g., carmichael ¿f. aI., L974¡

ver também Clarke, 1981). Por outro lado, Anderson & Rowley (1981)

acreditam que o campo de estabilidade da muscovita é aumentado sig
nificativamente pela adição do cornponente celadonitaf tornando pos
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sÍve1 a sua cristalização em ambientes magrnáticos com pressões de
água inferiores. Em Morungarba, a muscovita ,,prinárÍa', está presen
te em rochas que seguramente não cristalizaram em níveis crust_ais
muito profundos (cf . item VL5.).

Por outra parte, a muscovita somente cristaliza em
ambj"entes saturados ou super-saturados em alumina e, neste senti
do, os granitóides com a associação biotitä -t- muscovi¿a + granad.a
são derivados de magmas tipicamenùe peralurninosos (Shanò,, Lg2l) e
são diferentes d.os demais gïanitóídes.

O par magnetlta-flmenitð: considsrações sol¡re a fO, e a profundida
de de geração dos magnìas

A fûgacidade de oxigênio (fOr) dominante durante a
cristalização de magmas granitóÍdes, pode ser avaliad.a, qualitat.i-
vamente, peJ.a prelsença de minerais "j¡rdicadores" (e.g.., Ishihara,
1977¡ Takarashi ¿'t nt., 1980; Murata et cLI ., 1983; ver Èambém

Wones & Eugster¡ 1965; Wones, 1980).

Nos granitóides dê Morungaba, a presença de magneti-
ta e,/ou ilmeniÈa permite tecer algumas conclusões. Entïe as quatro
associações discriminadas na Tabela XII, as tïôs primeiras cont,êm
magnetita + ilmenita e a ú.ltima apresenta apenas ilmenita. Em pïe
sença de biotita, ilmenita isoJ-.rda cristal"iza apenas em condições
de fO, lnferiores às do "l:uffer" Ni-NiO (ver !'igura 5 em Ishihara,
1977) i para condições maÍs altas de fo2t a magnetita torna-se está
vel.

Segundo Ishihara (1977; ver tanbém item IIT.f.), a
fugacidade de oxigênio é u¡na caracterÍstica em grande part.e herda
da da fonte geradora dos magmas; Mo e.¿ (rL. (l9B2) de¡nonsÈraram que
a fO, é uma função da profundidade de gerar;ão clos maqmas, portanto,
pode*se sugerir que as rochas com a associação 4 (biotita 4 muscp
vita + granada + ilmenita) derivam de níveis crustais rnais rasos,
a exemplo de sugestões já colocadas para granitéjdes vizinhos
(Wernick, I9B2 a , 1984 h).
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Vf. 2, 3, Transformações Tardias

Durante sua evoLução nos estãg:los tardi* e pós-magmá
ticos, os granitõides de Morungaba passaram por uma série de trans.
formaçöes tardias, responsåveis por re*ec¡ui1íbrios mineral-ógicos e
texturais. os prj-ncipai.s fenômenos tardios sugeridos pela at1á1ise
textural podem ser agrr:pados como segue:

a) formação de plagl-oclåsio söcìico (albita-oligocIásio, cf . plagio
cfásio intersticial , FÍg\rra 35), encor-rtr¿rdo sob a fonna de agre
gados granobl.ástj.cos.

b) formação de albita, encontrada t'ìðs seguintes fornas:

1. agregados xenomõrficos;

2. pequenos cristais subidiomõrficos a idiomór:ficos;

3. bordas aII¡Ítíças sobre plagiocl"ásio nagnráLico, plagioclásio
tardio e, mais raramentef sobre mirmequitas;

4, pequenos filmes intersticiaÍs;
5. albita pertítica e "pseudo-¡rertítica " ,

c) formação de mirrneguitas.

d) recristalização de feldspato potåssico,

e) alteração de minerais e cristalì.zação cle minerais mäficos lar
dios.

Segue unìa breve discussão sol:r:e as transfortnações târ
dias, baseada em subsldios extraidos da fiterâtura (e.g., os expe
rimentais de Tutt.Le & BovTêr'ì, l95B¡ hiyllie & Tuttle, 1959, 1960¿

I96L, 1964 ¡ Luth & Tuttle, 1969¡ I(ovalenko, f977; Manning, 1981;
texturais, cono o de Dal]'AgnoII, 1980, et<:, ).

Albftô E Ptðg1oc1óEfo ÁülrJr Ta¡.'dfon

Ern Morungaba / desl-¿ìcê.-,se ¿1 rel-ativa aj¡und¿incia des
tes minerais (bem como as mìrmequit.aÉ: o cf. adÍante) , cara.cterizan
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do intensa atividade de Nn. .A grancle maioria dos aut-ores acred j-ta
que o ña. ê decorrente da prõpria evolução dos granitóides " Neste
sentido, este el^ernento (e¡ em menor escal.a, o Ca) pode ser prove
niente da exsolução de feldspatos a.l_caf inos cristal_izados do magma,

como demonstrado por 1.uttle & llowen (1958), ou concentrad.o em solu
ções residuais f racionad.as do magma originaL i no segundo caso, a
fração voláti1 é de extrema irnportância, tendo-se demonstrado que
a razão K:ña é s igni f icativament e aunentada nas soluções resid.uais
ricas en H2O e H¡- (e.g. Kovatenko, 1977; Manning, J.981; ver também
Dall'Agno11, 1980 ) .

Nos granitóides de Morungaba, devem ser
os seguintes aspectos texturâis:

de s tacado s

a) as bordas albÍticas sobre plagioclãsio magmático e,/ou tardio
ocorrem nos contatos plagioctásio - feldspato potássico; agrega
dos granoblásticos (conr plagioclásio s6dico) e xenonórficos
(com albita) são encontrados pïincipalmente nos contatos felds
pato pot.ássico - feldspato potássíco;

b) as inclusões orientadas de plagioclásio em feldspato potássico
f req{lentemente corilÈËrn bordas albí ticas ì

c) agregados xenomõrficos de aJ-blta são mais comuns nas rochas com
feldspato potássico de téndêncÍas megacristalinas; agregados
granoblásticos de plagioclásio sódico ocorrem nos granitóides
mais måficos (e.g., porfirÍticos) com feldspato alcalino origi
nal mais rico em Ab e An (cf , Figura 35)¡

d) albita tardia subidÌomórfica a idiomórfica 6 encontrada associa
da aos agregados xenomórficos (albiticos)¡

e) o feldspato potássico de segunda geraçâo é, em média, mais rico
em 0)L e guase não âpresenta textuïas rel-iquiares (ver ta¡nb-sn itens
seguintes); "

f) estas manifestações tardias e as mirmequitas (ver item se
guinte) são sempre mais abundantes nos granitóides menos evol_ui
dos ;

g) as frações residuais pegnatÍt.Ìcas säo, a julgar pela sua minera
Iogia, mais ricas em K que ñd.,



,170.

Estas observaÇões sugerem que boa partef senäo a
maioria, da albita e do pì.agioc]ásio sõdico tardios gera*se diïeta
ou indiretamente por exsorução dos f e-Ldspatos alcalinos prinários
e, em pari:e, por destruição de texturas reÌiquiâres (e.g. anêis de
plagioclåsio). Estes pïocessos Ii.beran Na e, subordinadamente, Ca
quef incorporados às soluções residuais, reagem com a fração cris
tafina ou deposita,'n-se interstlcialmente (ver discussões a<iicio
nais em Tuttfe & Bowen, l95B). A evolução clestes fenómenos é co[
plexa e as texturas observadas s ugetaeln que a foïmação dos agrega.dos
de plagioclásio sódico precede a formação das b.rdas ar.bíticas e a
dos agregados albÍticos xenomórfj_cos i estes úIÈi¡nos são, em um es
tågi.o posterior, localmente recri stal j- zados segund.o cristais de al
bita mais idiomõrficos,

lll.rnequitas

LIis tori cament e, destacam-se duils hipóteses pri¡cipais
de geraçâo de mirmequiLas (Mehnerb, t97l¡ philipsr 19g0).

A pïimeira é a hipótcse de Becke, segund.o a qual as
rnirmequitas originam-se da su]:stituiçâo de fetdspato potássico por
plagiocläsio, de acordo com as reaçôes:

a) KAISi3OS

fe ldspato
potássico

b) 2KA1Si 
3O8

feldspato
potáss Íco

- NaAfSi3OB

afbita

+++ Ca : Car\12 Si 2OB +

anol:t ita

I(

45rO- + 2K

qu art zo

Na'

ónde os cations Na-+ e Ca* 
n enconl-r:am-.se en soluçôes residuais . É

imporÈante sal-ientar que a presença cie cønn ó f atc¡r preponderante
na formação de mirmcquitas -

A segunda hipótese, hoje descar:tada por nuÍtos auto
res, é a de Schwantke, que prevê a existência da ¡rclécula CtâAl-2Si 

6Of 6,
anormalmente rica em sio2, em solução sótida nos feldspatos arcal-i
nos de alta temperatura, cuja. exsolução resultaria em mirmequj_tas,
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coDforme a reação abaixo:

NðAfSj-3OB -t. z (hlJ2sizoo + 4 SiO2

albita ancrtita quartzo

onde E = vacância e x > y )'>2.

Hipóteses afternativas, em parte variaçóes das aci-
mas colocadasf são discutidas por Shetley (1964), Snith (1964),phi
líps (1974, 1980) e Hibbard (I979\.

Nos granitóides de Morungaba, bem como na maioria
dos granitöides conhecidos, existe Ínt.ima associação entre mirme
quitas e manlfestaçöes tardias de al_bit.a e plagioclásio ácido (e.g.,
mirmequitas em veios, associadas aos agregados albÍticos ¡ pLagio
cIásio ácido localmente mirmequítico, etc.) sugerindo, porÈantol
relação genêtíca e de contèmporaneidade.

Recristdllzaçäo de F eldspðto potésslco

Des.tacam-se nas descriç<jes, dois tipos text_urais dis
tintos de feldspato potássico (iten VI 2.I"2,). Os seguintes aspec
tos texturais relacionados merecem ser: reforçadÒs:

a) o desenvol-vimento do segund.o L_i.po textuïa.l- se dä, pl:incj.palmen
tef por recristalizaçäo de cristäis da prineira geraçâo e é, em
parte, controlado por f:;aturas e zonas de ma.j-or deformação (e.
g. / Fotomi croqrafias (i, 16, lB);

b) a formação da segunda geraçâo normalmr:nte destrõi Èextuïâs re.li
quiares; o microclinio de segunda c_¡eraçäo é mais rico em d¡¡.;

c) a segrunda ger:ação pode inc.Lui.r mirmegui Las e agl:egados tarcìios ;
por vêzes säo observados vermes de quartzo incl-uidos no fefds

'pâté' (corrosâó de nibmequ1tâs ?):'iÉ ,encontr.rcla ' tam.frém como domí

KAISi^O^Jö

NaAISi3OB

caû (AlSi3oB )

f eldspa.to
alcalino

= x KALS13OB +v
feldspato
potássico
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nios irregulares dentro de plagioclásio magmático ("antiperti
tas " ) ;

d) a segunda geracão mostra, em geral I contornos mais irregulares,
prj-ncipatnente nos contatos com pJ-agioclásio;

e) a segunda geração é pouco desenvolvida nos granitóldes róseos

nais félsicos e nos g ranitó ides *pórfi ros r; é rara nas seqrega

ções pegmatóides e nos feldspatos com inteLcres cimenÈos granofÍ
ricos ,

Estas relações indicam que os feldspatos alcaÌinos
passam por etapas de desmisturaçäo, inversão de simetria e recris-
tatização; indicam também que existe certa correlação entre a com

posição do feldspato alcalino primário e o grau de sua posterior
recrístalização e que este fenðnreno é, pelo menos em parte¡ Poste
rior aos eventos geradores de mirmequitas e dos agregados xenomór

ficos e granobiásticos. Diversos autores interpretam texturas seme

thanÈes como Lndicativas de "blastese" / "microclinização", etc.
(e.g,, Marmo, I97l¡ Augustithis I 19'13). Nas rochas de Morungaba'

os dados texturais sugerem que a segunda geração desenvol-ve-se por

recri stal- i zação dos cristais de primeira geração (e. g . Fotomicrogra
fias 6 e 18), durante os estágios tardios da evolução dos granitói
des .

Àlteraçåo de lllnerais e Crlstðlização de llfnerais Acessðrios Tardios

Destaca-se no plagioclásio a correlação que existe
entre tipo e grau de alteração com composição e cor. O1Ígoc1ásio
cálcico e andesina, quando pouco alterados (em alguns melagranitói
des e granitóÍdes porfi.rÍtícos) são incolores ou acinzentados. Na

maior parte dos granitóides, o plagioclásio (oli9ocl-ás;io interme
diário a andesÌna), mostra nitida cor esbranquiçada, com ÊIteração
saussurítica (.serícita muscovita +- epidoto cfinozoizita, + albita +

carbonato I fluorita), Contrariamente, albita e oJigqcläsio sódiço
(inclusive tardio) são incolores ou róseos e alteram-se' eln .graq

mais reduzido, principalmente para seri cita/ muscovita . Nas. roch.as

mapead.as, a cor do plagioctásio é, assimr uma aproximação grossei
ra de sua composição.
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A alteração dos minerais máficos é variável , desde
fraca ou incipiente (granitóides mais máficos) | até toÈat (rochas
mais fétsÌcas). Destaca-se alteração da biotita para cloritas, se
riclta muscovita, epidotof opacos (em geral henatita) e quartzo;
af anita a.l-tera-se ( ? ) pata epidoto .

Fluorita e alguns tipos de lnuscovÍta são minerais má

ficos tardios, provavelmente precipitados diretamente a partir de
soluções residuais. São encontrados nas rochas mais féIsicas de co
loração rósea ou branca, sugerindo (juntanente com alteração maís
int.ensa dos minerais máficos primários e a naior freqüência de se
gregações pegmatõides) maior atividade dos vol-áteis.

VI .3. ASPECTOS TEXTURÂIS Ð ESTRUTURAIS ADICIONATS

Variações nas Ofv€rsôB Facles

De forma geraI, as rochas mais félsicas do Complexo
são mais maciças, têm texturas mais equigranuJ-ares e granulação
mais fina, em parte por diminuição do tamanho dos feldspatos (par
ticularmente feldspato potássico) com o paralelo aumento das dÍmen
sões do quartzo. Apenas os grani tóides -pórfiros voLtam a apresen
Èar-se inequigranulares , com fenocristais de feldspatos e, princi
palmente, de quartzo globular em matriz de granul_açäo fina.

Estas variações estäo bem marcadas nos granitõides
Iocalizados ao SUL ¿ Le,ste da" !,¿nfe gnã.i^Aíco, de Joaquím Ëgídío.nn
tre os granítóides a "dois feldspatos ", os tipos ¡nais máficos (ró
seos grossos III e cinzentos I, os primeiros mais grossos e inequi
granulares) têm estruturas orientadas, com feldspato potãssico de
dimeisöes maÌS avantajadas e quartzo principalmente intersticíal;
os tipos maÍs féLsicos (a "dois feldspatos" r6seos médios I e II)
s'ão roihas maciças r mais equigranutares, com quarÈzo mais abundan-
tè e mai-or, Os granitóldes róseos e brancos, maciços de granulação
médÍâ, apiesêntam guartzo globu1ar, com dirnensões em média supeïio
res ãs dos feldspatos.
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Parafelamente, as segregações pegmatóides inexlstem
nos grani!õldes a "dois feldspatos " mais máficos, são raras nos ti
pos a "doís feldspatos" mais félsicos' comuns nos granitóides 16

seos e sempre presentes nos grani t6 ides -pórf iros r. como fenômeno

taïdlo, a formação de pJ-agioclásio ácido, albita e mirmequiLas, ê

mais freqtlente nas variedades mais máflcas (cf . item anteri'Jr) .

os granitóides cinzentos e' enì parte, os róseo-acin
zentados, constituem um grupo à parte I apresentando texturas mais

homogêneas, equigranul"ares e predominant emente xenom6rflcas. Por

outro Iado, Õs enclaves rnicrogranul ares escuros e os gloméruIos má

ficos são estruturas mais caracterÍsticas destas rochas.

0eformeção

Sinais de deforrnação estão presentes na maioria das

lâminas estudadas. o quartzo apresenta-se con extinção ondulante,
por vezes recri stal-i zado ; o plagioclásj-o mostra f amel-as de gemina

ção dobradas e as micas, particularmente a bi.otita, podem apresen

tar "kink-bands". A genÍnação LameLar fina da titanitaf observada

em várias amostras, pode tambêm ter origem mecânica (.Spry, 1969).

Evi.dências a<llcionais são o estiramento dos míneraÌs

máficos, encontrados como "cordões" entre os fêlsicos e, em grande

parte, a forma oblata dos encfaves alongados associados aos grani
tóides foliados.

Sinais de deformação estão ausentes nas

ções tardias, que são, portanto, põs-cinemáticas .

manifesta

Com relação ã intensidade de deformação, observa-se

sempre que os granitóides rel-atj-vamente mais máficos são os que fo
ram submetidos a esforços maiores. ,A defornação observada pode ser
correl-acionada com esforços tecÈônicos posteriores, auaentando nas

vizinhanças de zonas de falhas ou fraturas. Bm partef porém, a de

formação é pri:nária, gerando-se durante a colocação dos ntagmas e

sua posterior cristalização (.estruturas orientadas) e,/ou por efei
tos de deformaçâo plástica pós-colocaçäo, j-nduzida pela intrusão
de magmas subseqtlentes (.ÌIo1der, 1979; Jardim de Sá, 1984).



VI.4. OS ENCLAVES E OS GLOMÉRULOS M,ÄI.ICOS DOS GRÂNITÕIDES MERIDIO
NAIS

ForaÌì reconhecidos, além dos xen6fitos (item IV,3. ),
três tlpos de enclaves ¡ os mi,crog ranul ares cla::os, os microgranula
res escuros e os alongados (item IV,l.), Os glomêrulos são de qua-
tro lipos I caracLerizados por apresentar assoc:iaçôes mineralógicas
com hornblenda, bio{:ita, ¡:lagioclásio, muscovita e granada.

As pLincipais característÌcas geoì.ógicas e petrográ-
fÍcas dos enclaves e glomêrqJ_os são as seguintes:

a) os enclaves escuros têm dÍnensões maiores, índÍces de cor mais
acentuados e grernulação mais f .ina que os enclaves claros e alon
^:z{¡- .

b) os enclaves alongados são, aparentementef os únicos a eonter me
gacristais de feldspaÈo potássico;

c) os enclaves escuros são observad.ós, com freqtiência, em vários
estágios de assinil.ação e com bordas de reação, apresentam bio
tita recristali.zada;

d) os enclaves alongados ocorreln mais
orientadas e, em vários casos, não
aos xenófitos;

e) as texturas dos encfaves sugereÍì,
tica;

f reqtlen tern ente nas rochas
estão diretamente associados

em grande parte, origem magmã

f) as associações de rninerais primários dos enc.l.aves säo:plagioclá
sio + bÍotita + hornbl-enda + titaníLa + magnetita + apatita I
ifmenita + quartzo +_ f el-dspato potåssico (enclaves escuros ) e
plagioclásio + bÌotita + t.itanita + magnetita + apatiÈa + ifme
nita + quartzo 1 feldspato potãssico (enclaves claros e alonga
dos);

g) a nineralogia dos enclaves cl.tros e ;rlongados é i.dêntica ã das
rochas encaixanteg; nos escuros ¡ âpenas a mineralogia das bor
das recrist al i zada.s (.com plagioclãsio + biotita) é compatÍvel
com â dos granit6ides què os conLêm;
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h) a moda dos enclaves claros e aÌongados varia paralelamente com

a da rocha encaixanÈe (Figura 39); o mesmo não ocorre com os en

cJ-aves escuros e as respectivas encaixantes;

i) nos glomérulos máficos, as associações de mineraís primários
são :

hornblenda + titanita + magnei-ita + apatita + ilmenita;

biotita + magnetita + apaÈita + hornblenda + Èitanita + ilne

biotita + pJ-agioclásio 1- titanita + magnetita + apatita + iI
menít a ;

muscovita + biotita ! granada 1 quartzo + plagioclãsio t
feldspato potássico.

As duas primeiras associaçôes são exclusívas dos me

fagranitóidesi a terceira é encontrada em alguns rnelagranitói
des (com feições híbridas) e nos granit6Ídes cinzentos Ieucocrá
ticos, róseo-acínzentados I rðseos com biotita de granuJ-ação fi
na, brancos associados aos cínzentos e a "dois feldspatos" mal

chados. A úftima ê tÍpica dos granitóÍdes cinzentos mosqueados

IT;

j ) nos melagranit6ides , glomêrulos são encontrados predominantemen

te em rochas recristalizadas i as facies cinzentas, róseo-acinzen

tadas e brancas que contêm glornérulos da associação 3 (cf . aci
ma) , apresentam também enclaves escuros;

k) os glomérulos da associação 4f encontrados na facies cinzenta
mosqueada lI, estão, por vezes, circundados por uma zona quarezo-

fefdspática milinétrica, de granulação algo mais fina que a da

rocha .

Estas evidêncías texturais, mineralógicas e geológí

cas, sugerem que apenas os enclaves cl-aros e alongados estão em

equilíbrio com as rochas encaixantes; os enclaves escuros encon-

tram-se em desequiLíbrio e esÙão geneticamente associados aos glo
móruÌos da assocíação 3 (com bioti.ta e plagioclásio).

l.
)

3.

4.
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Figura 39. ,Iendênc1as dê variação nod¿I em enclaves e ¡ochas hospc¡der-ras da parte ¡netldional dó Cornplexo lnù:rusivo de Morungâba, Dnclâvescl-aros e alongrados (clrculos cheros) ì enclêves esculos (c¡!ìzesl cìranttó1des .r ',dois fel_d6Þatos,, (astêr1sco); granj.tóides Orur_r,r,r" 
"rnro,_raol"i¡ó6 eo- ac 1n z en ¿ados (clrcu 1(

às rochas r,oopua.r,ao. s.;: ;::i:il .:;:ï:rïï:';:li";:':- "#:::::;nal (ve¡ ref,erô¡lciâs no texto)
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0rf g em

l\ presença de enclaves e gl-oméruIos máfÍcos diversos
é uma caracterÍstica marcante na naloria dos granitóides de todo o
mundo, tornando-se' portanto, foco de atenção e motivo para vários
estudos geológicos e petrológicos (e.g., Piwinskii, 1968; Piw:j-nshii

& I{y11ie, I968; Didìer I Lg73¡ V'linkler, I977; White & Chappe11,1977,

1983; Chappel.I I Ig78¡ Hlne et d!.,, I978i Didier ¿t e'L,, 1982¡ Wer

n1ck, 1983), os dados geológicos, petrográficos e experimentais
díscutldos por estes autores favorecem, em principìo, quatro meca

nlsmos genéticos:

a) os enclaves säo restitos de fusâo parcial, cujo complemento são

os próprios magmâs granltõides t

b) representam fragmentos transfornados de rochas bãsicas a inter
medíárÍes, cuJos magmas esLão dÍreta ou indiretanente associa-
dos à gênese dos magmas granit6ides ¡

c) såio fragmentos transforrnados de rochas encaixantes, capturados

durante a ascenção e/ou colocação dos magmas granitóides;

d) são autöl-j-tos. 1.e.r frações prevf amen'he cristafizadas e acumu-

Iadas dos pr6prlos magmas granilöides.

Hfpöteses semelhàntes foram propostas pâra èxplicar
a orÍgem dos glomêrulos máfÌcos quêr alÈe rnat ivamènte . podem ainda

representår fraç6es residuais dos magmas granitóides, de cristali
zação nals tardla (.ver, entre outrosr Vauce, l-969; Pres¡rafl & Batsrìffi,

I973; Didler, I973) .

Em Morungabà, os encLavés escuros exibem nìineräIogia

não compatfvël com a das rochas encalxantes e as facies que os con

têm encontråm*se set[pre assocfaclas n() campo com ocorrêncÍâs de me

lagranltõ1des. Representamr portäntor fragmèntos de rochas básico-
fntermediårias (. "meta*diÕrito s " ) mafs ântlgas (e de manlfestaçöes

nðts bãsicas contemporåneas ? ) , capturados durante a colocação dos

mägmas, e posterJ-ormente assimilados em graus dfversos (hipót'eses

c ê b?). Nes'te conbêxto' os gtonéTulos nåffcos com blolrltâ e plå
gloclãsto (,associaçäo 3, cf. acl-ma) serl-äm restitos úttinos do pro
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cesso de digestäo destes enclaves.

Os enclaves claros I por sua vez ¡ encontram_se em
equilíbrio mineral6gico com os granitóides a "dois féldspatos" en
caixantes e apresentam texturas magmáticas, São, portantof prov4
veis autõtitos, hipótese reforçada pe10 seu aspecto texturar "cumu
l-ático" (.cf . Fotomicrografia f0). rnterpretação semer-hante pode
ser colocada para a maioria dos enclaves alongados, cuja forma es
taria condicionada peÌo regime de corocação dos magmas granitóides
(ver ite:n seguinte).

Os gloméruIos mãf j_cos detecÈados nos melagranitóides
são, en sua maior parte, restitos da assimilaçäo de melagranitõj,
des de granulação mais fÌnaf por parte d.os magmas granitóides po_s.

teriores (ver capíturos rv e V). os meragranitõides de granuJ.ação
nédia a grossa que contêm tais glornérulos sâo, desta formar rochas
de natureza hÍbrida.

Finalmentef os glomérulos máficos peraluminosos da
associação d (com biotita e muscovitaf cf. acima) seriarn, å prÍmeÍ
ra vista, restltos de rochas peraluminosas (e.g. Chappel & White,
1974; vùhite & chappelr I 1977, l9B3). ¡htretant¡, diversas evidências são
æntrárias a esta interpretação (presença ocasional_ de envoftório
quart zo-f eldspático ; aspecto IÍmpido d.as micas; enriquecimento re
lativo e* sr877sr86, cf. amostra A-342 | item vrr.f. ). favorecendo
amplamente a hipótese de que tais ,'glomêrul-os" são originados a
partir da cristarização de fruidos residuais pegmatíticos enrique-
cidos em alunina (e.g., Nockol_ds ¿¿ o"!,. , I97g¡ Didier, l9Z3). por
tantof são comparáveÍs aos diferenciados pegmatÍticos dos granitõi
des rõseos mais evoluidos e dos grani t6ides *pórfiros I.

vr,5. DrsTRrBUrçÃO E COLOCACÃO DOS GRANTTóIDES

Os dados geológicos / estruturais e texturais apresen
tados nos capÍtu]os rv e v fornecem diversos subsÍdios para uma
discussäo sobre .a colocação dos magmas granitóidesr assunto que
tratamos a seguir.
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Ár'eas ao Sul da Leni:e GnãissLca de Joaquim Eg{d1o

Nesta área, a associação clos melagranieóides merece

consideração à part e.

As manchas mapeadas cìe mel agr;ìu j. tó ides estão coloca

dasI em grande parte¡ marqj-nafmenie ¿ìos clranitõides clnzentos e a

"dois feldspatos" Õinzentos r, como facies de contato com o embasa

menbo gnáissico, em particul,ar na llorda SE do Complexo; os rLrelagra

nj.tóides mais máficos, de granulação mais fina são rochas do emba

samento ("meta-dloritos", cf. Capítulos IV e V). Estas e outrâs êv-í-

d6ncias de campo (e.g., Figura 17) e texturais (texturas recrísÈa
lizadas ¡ presença de glomérulos máficos, etc.), são fortes argumen

tos em favor de urna origem hÍbrida para parte dos melagranitóides
mapeados; que serÍam, então, o resuftadó da interação de rochas do

embasamento com magmas granitóides (posteriormente cristalizados
como granitóÌdes cinzentos hol-oleucocráti cos e a "dois feldspatos"
róseos e cinzentos I) .

Por outró lado, não é possível propolt origem similar
para todos os mel agranit6icles . Diversas evidências (e.g., ocorrên

cia significativa de melagranitóides de granulação média a grossai

inclusões ovafadas, orientadas, de melagranitóídes finos; melagra-

nitõides como aparentes manifestações sin-plutônicas) indicam que

parte destas rochas foramf provavelmente, colocadas como magmas¿

mais ou menos contemporaneamente ao magmatismo granitólde princi
pal .

A di|t)Libuíção do.t g nctniÍ.õ íd e-,s mapeados mostra que

as associações identificadas (T'abela V, I'Ìgur:a f0, Anexo I) apresen

tan-se com formas alongadas, lenticulares a sub-circuLares, sub-

concord.antes com o padrão estrutural da$ rociìas encaìxantes, e dis
põem-se com padrão zonado, grosseiranente concêntrico' No núcleo

da estrutura col-oca-se ì.t]na lente da assocj-ação a "dois felclspatos "

rósea grossa I, cuja geometria atual é, em grande partef condicio
nada por tectonismo ¡ ao seu redor dorni.nam granitóides róseos equl
granulares diversos, Ìnvadidos por granitóides róseos mais fé1si
cos e granit6ides -põrf iros I. Extêrnamente aos tipos rõseos, colo
cam-se novamente granitóides a. "dois feldspatos ", com a facies cj-n



. 181

zenta I em gera] marginal_ (Anexo I). Nas regiôcs SW e NW, na parte
mais externa do conjunto intrusivof voltan a ocorrel: facies róseas
e de grani tóides*põrfi ros r.

A zonaljdade fica mell¡or marcada nas part.es centrais
e ocj-dentaist para Lester o panorâna é ma.is c:onfuso devido, em
grande parte, ã distribuição cìos nelagr4nitóides e dâs facies cin_
zentas e róseo*acinzentadas, Eslas úItinas ocupam ulna área de for
ma cjrosseiramente triangu.Lar, que em al"guns locais isolan as facies
a "dois feldspatos" do eml¡asamentq; constituem também duas rentes
isoladas, èo Norte do rio Atíbaia (.cf . Figura 10, Anexo t). Os gra
nitóides a "dois feldspatos" manchados colocam-se çomo una facies
de contato entr:e granitóides a "dois feì-crspatos', e meragranitóides
ou granÍtóides cinzentos leucocráticos.

Os contatos corn o embasanentof irregul-ares ao Norte
e Leste/ são prì.nclpalmente tec.Lônicos aÕ Oeste. para Sul, ps con
tatos são fortemente I<¡buladosf coÌ¡ corpos granitõides projetando-
se, como lentes, para dentro do embasamento, Uma destas lentes pro
vavelmente está tigada/ em sub*superficie, à projeção lenticular
do "corpo" de ftatiba em direção ao Cornplexo Intrusivo de Morunga
l:a (ver Figuras 2, L0¡ Wernicl(, L972 t:; Coutinho, inédito).

Na aerl[Iãnaía d¿ coI_ocaçãtt do.t n(gmd"Á (cf . item IV.3.2.),
indica-se como prováveis precursores ¡ as facies cinzentas e róseo_
acinzentadas (e me,lagranitó ide s ?) ¡ eue se cofocam como pequenos
corpos laminarers a renticulares I em parEe ÍncorporandÕ e assimifan
do mel agrani t.ói des de granul4çâo fina.

Em seguida (em parte s i¡nul taneamentè | cf. itsn IV.3.2.),
invade o conjunto dos granitõides a "dois feldspatos',. Desconhe
cem-se as relaçôes entre os tipos róseos grossos III (centrais ) e
os cinzentos r (marginais); estima-se que são mais ou menos contem
porâneos, em função de semefhanças petrográficas -petrogenétícas; com
relação às demais facies dest.e conjunto, verifica-se uma relação
"núcleo-hord.a" entre os tÌpos cinzelltos e os róseos; parece provã_
ve1, portanto, que os nagmas orjginais se colocaram em épocas seme
Jhantes/ por inf l-uência do mesmo pïocesso dinâmico.

Paraf e]amente ä col-ocaçäo dc+stqs nagmas r .tranq f or



mam-se rochas mais antigas do embasamento (e mefaqranltóides cog

temporáneos ?) originando-se rochas híbridas nas zonâs de contato'

A ocorrência de corpos isola<1os de granitóides a "dois feldspatos",

e a variação qomposicional dos f eldspeLtos destas facies (com a199

mas tendências distintas, cf, item vl .2.L), indicåm que os magmas

se íntroduziram como nìassas .isol'aclas, de dinensões reduzidas'

os granitóicles róseos são sempr:e posteriores às va

ríedades a ,,dois f elilspatos " . E 1--re os graniLóides róseos , os mais

félsicos são posteriores aos maj-s máficos e são enconÈrados I com

freq{lência,, como mânchas mapeávels no interior de áreas de dominio

dos tipos róseos (cf . Ã¡exo f), Ädnite-se¡ por critérios de seme

thança estrutural- e petrográfica' que os tipos róseos hofoleucocrá

ticos tên posicionamento rel^ativo semefhante ao doÈ granitóides

brancos. Novamentef a cofocação desies magnas deslancha processos

de hibridismo, gerando-se, entre outras, as facies róseas com bíq

tita de granula.ção fina (com glomérutos de biotita + plagioclásio

da associação d, cf. Ítem VÌ.4.) e as cinzentas (com ou sem musco;

vita) derivadas, localmente, da interação entre granítóides bran

cos e melagranitóides de grànuJ-ação fina (.cf ' Capítulo IV)'

A distrj-buição dos granítóides róseos e brancos' e

algumas relações de contato¡ illdicam que os respectivos magmas se

introduziram tambêm como diversos corpos distintos'

Granitõides mais novos sâo os granitó ides*pórfirÕs I'

co.Locados como peguenos corpos Ienticulares embutidos em granitói
cles róseos; os úItimos são os grani tóides:pórf iros IIf que invadem

como diques.

os cttnÍ.tta.t f 8'L 8-'5 t JLuÍ.u)Lo"Ll ¿ Í ¿xI ul¿d.¿'ó existentes en

tïe âs diversas facj-es estudadas reffete¡, naturalnente, hist6rias
de cristafização muito diferentes ' As feições assocÍacfas aos grani

tóides mais máficos, de granu-laçâo nrédia a grossaf são i ndicativas

da cristalização precoce e complexa dos feldspatos (e'9' "slmner:sis "

de pfagiocfásio e máficos ' texturas complicarlas do feldspato potás

sico, quartzo predor0inant emente intersticial e tardio' etc" cf'

itêns VI.2.1. e V.3')t as esl-ruturas indicam um {egime forçado de

colocação. Contrariarnente I as facies mais jovens e evoluiclas (e'g'

granitóides róseos e brancos) apresentam texturas e estruturas su
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gestivas de uma história de cristaLização mais simples, corn minerais pouco zonados, distribuidos de forna mais hornogênea, e, emparte, äpresentando quartzo como fase ,,J,iquidus,,; os respect.ivos
magmas são col-ocados sob regimes maís per¡issivos e condições depressâo ljtostãtica (?) possivel-mente menor, representando nivej-scrustais mais rasos (?). O caso extremo é representado pelÕs grani
tóides-pórfiros r (com fenoqristais de guartzo, intercres cimentogranofÍricos e cavidades miarolíticas) que cristalizêram sob concli
ções francamente sub-superficiai s (sub_vulcånicas ?) ,

Em condições intçrnediárias, local-izan_se os grani
tóides cinzentos e róseo-acinzentados, cqn caracterÍstiças que po
dem ser associadas a regimçs Ítais pçrmissj_vos (e.g., predomÍnio deestruturas maciças, quartzq gJ-obular em algumas facieq, aplitos
cinzentos, etc, )r apenas Localmente evidencia-se colocação algo
forçada.

As vaniaçõ a.á nd.^ concLiçö e-.t dø co{-(r ca.çã.(r espelharn,principarmente, os contrastes de dr¡ctilidade e viçcosidade entre
magma lnvasor e rocha encaixante (Eskola, I932; Wa1ton, f955; Read,
1957; Buddington, L959i Marmo r I97!¡ pltchel & Berger, Ig72). Sob
este ênfoque, 06 granitóides a ,,dois feldspatos,, rõsees grossosl,,
e cinzentos r contê¡n vãrias caracterÍsticês sugestivas de coj.oca
ção sob condições mais yt!.ã. s tica.t (invasões forçadas ), grosseiramei
te cLassificadas como "sin-" a "tardi-tecÈônicas,' . No outro extre-
mo¡ os granitóides'-pórf iro s f apresentam caracterÍsticas compatí
veis com resfrlamenÈo rápido, em condições relativamente niLpf ei,t,
Entre estes dois extremes, esÈá + grande maioria dos granitõides
mapeados (.e.g., variedades röseas e a "dois feJ.dspatos,, róseas médias) quq, sem dúvida, se colocaram ern cçndições tectono_ tér¡nicas
intermedlárias.

A conclusão mais pertinente então, é que existe uma
Ir /L() g rL e'^ 

^ 
ã' 0 das condições de corocação dos respectivos magmas. come

ça a evolução desta parte do compLexo ïntrusivo com a intrusão de
magmas 

- 
em parte cïistâlfnos en provavelmente, mais viscosos

sob cond-i.ções térmicas mais enérgicas, simuJ_Endo uma colocação
mais profunda, simiLar ao regime que Ruddj_ngton (1959) denomina mg
sozonal" Os magmas segui¡tes èão progrçss ivamentç mêls evotuidos
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(prowavelmente também mais 1íquidos) e introduzem-se em profundida

des cada vez menores, até invadirem sob condições tipicamente epl

zonals. os granitó ides-pórf iros são manifestações sub-superficiai s

(wer tambêm Wernick & Penalva, 1980 a)'

Não se adaptan à evotução acima a1:resentada as varie

d.ades cinzentas e as róseo-acinzentadas, com caracteristicas petro

grá:Eicas e estruturaís dístintas (cf . i'tens VI'1' I V't' 2' I vI'2'2"

Vr.3 e VI.4.). As suas características e as relaçôes de campo indi

cam que se cofocam sob regimes pr edominantemente permissivos' êfr

nÍvels crustais possivelmente i¡rtermediários ¿ antes da (e em parte

sincronicamente com) grande maioria dos granitóides róseos e a

"dois feldspa.tos". Ein boa parte, são rochas hÍbridas' decorrentes

da inÈeraçâo entre magmas granil'óides mais evol-uidos com rochas

maís antigas, do embasamento.

Area ao Lests da Lente Gnáfssfcê de Joaquf rn Egfdlo

Nesta área afloram predominantemenLe as facies ró

seas e a ,,dois feldspaÈos,' róseas mêdias II (cf . Tabel-a V) , em d!

versas partes separadas do embasamento Por áreas de domínio dos gra

nitóides a "dois feldspatos" cinzentos r' cono ocorrência isolada'

observa-se um corpo elÍptico da facÍes róseo-ac inz entada de granu

lação fÍna (.Figura 10' Anexo r).

As nøL4ç6 e^ de- cam¡tcs I enbora aqui menos evídentes'

sugere¡n uma seqtlência de colocação simitar à descrita para a parte

mer'Ídional do complexo (.cf . acima) ' Assimf de inÍcio' colocam-se

provavelmente os granitój-des róseo-acinzentados ' aos quais suce

dem, na ordem indicada, os granitóides a "dois feldspatos" cínzen

tos I, os róseos mêdios rr e/ finalmentef os granitóides róseos e

brancos. Os granitó ídes -põrf iros Ir são posteriores' Acredita-se'

ã faLta de evidências rnais claras de campo' que os granítóides

brancosn róseos e a "dois feldspatos" posicionaram-se como um núme

ro reduzÍdo de corpos, condicionados por estruturas SW*NE'

As cttndiçõøt de cttlrtco"çâo novanente variam de mais

forçadas, em regimes mais plásticos (tnagmas correlatos aos gran!
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tóides a "dois feldspatos" cínzentos I), para mais permissivas,sob
regimes mais rúptels (nagmas correl-atos aos granitóides r6seos e
brancos), culminando com a lntrusão de diques,

Área ao Norte e NordestE da Lente GnáLssicð de Joôqu1m Egfdfo

Esta parte, com uma dimensão totaL em torno de l5O
krn2, estå em fase de mapeamento detalhado. Na porçâo IJeste e Nor
deste apresentada (Figura I0, Anexo I), as varledades petrográf1
cas predominantes (em parf.e já definidas por Werniclß, Ig72 b) cons
trtuem corpos dlscretos.

predominamr na região, os tipos porflríticos e as va
riedades a "dois feldspatos,, cinzenta II e Nofte (cf . Tabela V, Fi
gura I0, Anexo I). Os tipos porfiríticos colocam-se, provavelmen
te, como um número reduzido de corpos lentj.cul_ares, orientados Slv-
NE e, em partes, separados entre si por intercalações do embasamen
to. O conjunto define uma grosseira zonalldade estrutural e petro
gráfica: para Norte e Noroeste predominam tipos orientados (facies
porfirítica orientada I), que passam (gradativqnentê ?) para grani
tóides porfiríticos centrais mais maciços e grossos, e, por vezes,
mais máficos (e.9., com hornblenda), para S e SEr estas rochas gra
darn, por sua vez, para facies mals equigranulares, finas e, em ge
ra1 , mais félsicas.

Os granitóides a "dois feldspatos" cinzentos II cons
lltuem uma lente isolada, também orientada segundo SI¡I-NE, que limÍ
ta o Compfexo em direção ao Leste, São muito homogêneos eln termos
estruturais, mas mostram pequenas variações petrográficas païa ter
mos mais féfsicos (cf . T,abela V) . Os tipos a ,'doj.s feldspatos" Nor
Le .limitam o Complexo na parte setentr+onal-. Ocorrências mais íso
Iadas compreendem uma lente de melagranitóides, outra d.e granitöi
des clnzentos (com muscovita) e diversos corpos menores, sub-circu
Iares, de granitóides róseos (Figura I0¿ Anexo I). Todos aparentam
ser muito homogêneos.

As rochas mais antigas såo os melagranf tóides ; seguen

os tipos porfirÍticos e, prevavelment.e, os granitóides a "dois
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feldspatos" cinzentos II, ambos com caracterÍsticas geraj-s gue tam
bém sugerem hl.stórias de cristalização comptexas, a partir de mag
mas colocados sob regimes forçados, em meio plástico (cf . TabeLas
IV e V, itens V,7,, VI.2, e VI .3,). Em seguida, colocam-se os grg
nitóides cinzentos (?) e os t.ipos a "dois f el,l.spatos" e rõseos,sob
condiçôes relativamenÈe permissivas (e em nÍvej_s crustais mâis ra-
sos ?), seguidos por digues de granitóides -p6rf iros (cf . werníck,
1972 a, 1972 b¡ Campos Neto ¿¿ a!,., Igg4 a). Os tipos a ,'dois felds
patos" orientad.os não têm posicionamento definido e não foram estu
daclos (cf . Tabefa V).



CAPITULO VI I

cEOcRONoLOGIn Rs/Sn r K/An

vrr. t. rutnopucÃo

Até o presente, os dados geocronológicos disponÍveis
para o complexo lntrusivo de Morungaba limitavam-se a nove anál-i_

ses, seis pelo método K/A¿ (quatro determinações em biotita de gra
nÌtóides dj-versos e duas em rochas totaf de granitóides -pórfiros;
cordanl & BittencourL, 1967 ) e t::ês Rb,/Sr em rocha Èotal- (Wernick

el a.I ., 19'76 a\.

os resultados apresentados nos Capítulos IV e v de

monstraram a existência de um grande número de facies, em contatos
mútuos geralmente intrusivos. Tal situação é ideal- para um estudo
geocronológicÕ pelo mótodo Rb/S¿ em maior detaÌhe, com a finalida
de tanto de sj-tuar as diferentes manifestações intrusivas no tempo
geológico, como para anafisar o comportamento geoquÍmico do Rtr e

do S¿. Como orientação, serão também discutidos diversos exemplos
já apresentados na literatura (e.g.f Brooks & compston, 1965; l,eggo

Q.t o.L, I 1969; Cordani Q,t t.X,,, L973; Roddick & Compston, 1977; Sar
tori, 1978; Stephens & Halliday, l-979; Haack ¿t: aL., 1980).

Sefecionando vários grupos de amostras, representati
vos das princ.ipaÍs facies estudadas, foram obtidas vinte e cinco
análises adicionais Rb/Sn e maj-s trôs K/A)1. os resulLados, aliados
aos jã disponíveis na literatura, são apresentados nas Tabelas XIÏI
(K/An) e xrv (RblS¿); parâ a lócafização das amostras, consuÌtar a

Figura 40 e o Anexo II.

O m6.fodo Rb/Sa permite, através de anál-ises de dia
gramas isocrônicos, construidos com as razôcs RbB7,/sr86 " "t87 

/rrïd
atuaÌs, o cálcuIo da idade de úl-tima homogeneização isotópica do



Tabel a Xlll - Dados ana lít icos K/Ar do Comp ì exo lntrusivo de Horunqaba

iocê ì izaç;o

2)

LI

6:

1s:.

943

¿JJI

89t..

E34

5233

Núìe ro

lG-A-19 dioricê?órfiro rochê totat 2.68

¡G-C€-38 grani to biot ic¿ j ,ll

lG-GP-IB gr¿niro-pórfìro roch¿ rorêì 3,98

IG-GF-Z5 q.an i ro b iot i Èê 7 ,3j

t1-4/t+-66 grên íto biorira 7,61

iG-D-l _oranodjor¡to biotirê 6,19

A-18 - gran¡io 3b biotitê 7,86

C ìå3s ificèçãc
set rco rá f i ca

i41' 52J9 A-1\7. graliro lb biotìra 7,03

l9it? 5z\3 A-18¿r * gr¡niro 3b b¡orìr¿ 7.311

1. D¿dos de cordên ì t 8;ttencourt (1967), rec¿l cu làdos por l.fernick e¿ aL. (19: 6a). pa ra I oc¿ ì ização, ver Figura 402. Dâdos cbt idcs neste trab¿ìho. pêrê Iocalização, ver Anexo l¡.
3- Uti I izênCo-se ¿s co¡stanres proposras por Steiger ¿ Jä9er { ¡978)

14èter¡â |
(x l0- .cSTP,/E)

51,4

160,0

95,É

I85,0

r96,c

I59' o

194 ,88

159,13

191 ,96

('¿)

13,9 4ta
1.21j

1j,1 t+95

(6r )

2,3 523
(26)

7,6 5\9
(30)

r ,0 555
(18)

I ,6 553.. (20)

56,8 547
(1+o )

)10,92 501
(2\)

33,9\ 589
(51)

@
of,

(:erro)
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sistemaf que no caso de rochas granitóÍdes, corresponde em geral à
idade da sua cristafização. Como dado compÌementar, obtém*se a ra
zão iniciaf {sr87 7st86) o, eq{iivalente à razão sr87lsr86 d. ,o"r,u
fonte no instante da extração dos magmas (e.g., FauLe e powel-l 

¡

I972; Fauret I977; Cordani, I9B0).

O nLtodo K/An id,entLfica idades que ref _leÈem eventos
em geral posteriores à colocação e å cristalìzação de magmas grani
tóides, relacionando*se I por exemplo, à períodos de resfriamento e
soerguimento regÍonais. Os resultados devem, portantof ser encara
dos como idades mlnimas, cujas diferenças com as reais aumentam,em
geral , com a profundidade de cotocação dos corpos ígneos (e.g,,
Dal-rympf e e Lanphere, 1969; Cordani, 1980). Assim, as idades K/Att
são de maior valor interpretativo para as rochas vulcânicas e as
col-ocadas sub- superf ici almente, estas úItimas representadas em MÒ

rungaba pelos granitõides-pórf Íros.

vrr. 2. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

para fins de classlfj-cação sumária, os granit6ides
mapeados podem ser divididos erû a-c( uig rL(rnu!.0,n e,¿ e íne-q uíg nanula-ne..t ,
por sua vez, subd.ivididos ern conjuntos faciot6gica, petrográfica e
geneticamente refacionados entre si (ver também Capítulo VITI).pre
tende-se, assim, identificar ',grupos 9enéticôs'. (eqtlivalentes a

"dominios isotõpicos"), gue peïmitam a seÌeção de amostras a serem
utilizadas para estudos isocrônicos (ver pitcher, 1979 a),

Os gnaniÍ.õidøt íne-quigttanuX.a"n e..t, à falta de estudos
mais detalhados, são consideradÒs por enquanto um conjunto genét!
co homogêneo. Os granitóides ¿ct ui.g rLl,nu!_q"¿ ¿¿ são subdivididos , para
fins de obt.enção de isócronas I em cinco grupos, abaixo rel-aciona

. crupo I : granitój-des cinzentos,
, crupo 2 : grranitóides a "dois feldspatos', cinzentos f.
. crupo 3 : granitóÍdes a ,'doís feLdspatos,' róseos,
, crupo 4 : granitóides róseos e brancos.
. Grupo 5 : granìt6ides róseos mais fêlsicos, em parte aplítiæs.



599\ A- l84l

5992 A-202r

5995 A-9741

6l¡81 A-59r

- JD-15\,

6\78 A-89r.

5999 A-9r-A'

6\7\ a-jh?t

6000 À-21 I -81

5998 A- 164,-

6\79 
^-7ê)

60ò r A-9cl

56ti A-89)

5993 A-r29r

6707 A- r2-A!
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Tabela XIV - Dados ânal Íticos Rb/S r

Nú¡rero de Classificação
petroqråfíce (tUGs)

grên i to 3b 163,1

quêrtzo-rìonzon i ro 2þ8,1

gran¡to Jb 177,\

gran i to 3b 188,4

gran i ró ¡de porfirói 280,0
de (3b ?)

lrrån ito 3ì-- 261 ,9

srèn ito 3b 290,9

gr¿ni to 3b 304,0

9rêû i to lb 369 , t

grãnito lL' J24,6

qrðn;to Jb l68,tr

Rb
(pp')

Sr
( pp")

4ì5,9

375,5

20r,4

t85,1

r 68,0

¡ 45,4

81,6

8 7,0

90,5

76,1

80,1

581 , ¡r

501,3

623,1

521 ,3

l¡6q,9

do Complexo lntrusivo de Horungaba.

À63 275.e' Srsrlsr8'
{terro) (rerro}

1,14
(0,03)

(0,05)

(0,07)

2,951
(0,083)

\ ,85
(-)

5,236
(o, t 47)

r0,159
(0,285)

r0,206
(0,286)

r r ,921
(0,334)

12,\7\
(0 ,349)
t3,\26
(o,375)

o '352(0,or(])

0,485
(o,01À)

0,5r0
(0,0ì0)

0,63 r

((),of8)

r ,068
(o,olo)

auâ rtzo ,rcnzon i to

quâ rtzo monzoiì i to

quð ri zo monzorì ito

qrân i to lb

quârtzo noîzoo itc

0,7173
(o,ooo6)

0,7231
(o,oor2)

0,7291
(0,001r)

0,7335\
(o, ooo48)

0,7\9
(-)

î,75269
(c,ooo55)

o 
'79611(0, oo09)

0,80o5l
(0,00068)

0,8082
(o,oor5)

o,8rt7
(0,001 l)
0,82082

(o, oo066)

o, 7o 8lr
(0 ,001 r )

0,71043
(0,0002¿i)

0,7 r 05
(0 ,00 r 2)

0,7Il31
(o, ooo99)

0,7ì 56
(0.00 ì 0 )

Isócrona 3

(terro)

611,7
(r8,{)
61r ,7
(t8,()
611 ,7
(r8,4)

611,7
(r8,4)

611,7
(r8,t)

59t,1
(tt,3¡
59t,1
(1r,3)

59r ,1( ,i)
591,¡( ,3)
591, ì
(tt,3¡
59t,1(lr,i)

694,À
(28,8)

694, t
(28 ,8 )

69À,4
(28,8)

694,I¡
(28,8)

694,4
(28,8)

15.ez75rrr¡l ¡d:de._
, U côñven¿rônå I ''-t!errol- (lerro,em m.ã-

70,8

84,.1

r08,9

Il1,6

r7r.5

0 ,7072
(o, 0006 )

0,7072
(o,ooo6)

0,7072
(o, ()o06)

0,7072
(0 ,0006 )

0,7072
(o, 0006)

0,7087
(0,00rt)

0,7087
(o,oo r q)

0 ,7 087
(o,oorl)
0,7087

(o, oo t q)

0,7087
(0,00¡4)

0,7087
(0,001r¡)

0,7051
(o,ooo3)

0,7051
(0,0003)

0,7051
(o,oool)

0,7051
(0, oo03)

0,7051
(o , ooo3 )

157,5
(126,5)

662,6
(86,2)

662,\
(64 

'9¡
677,1
$2,z)
6r 6,0
(34,0)

638,5
(31,0)

6ll,0
QJ.3)

(23,5)

607 ,o
(?2,5)

6r1,r
(21,9)

60\ ,9
(20,i)

685,9
(1¡50,3)

78\ ,2
(290 ,2 )

76ì,o
(3r9,3)

700,8
(2(7,4)

697,\
(1\7 ,2)



6{75 A-2zl

6476 Á-l2o-Al

6\82 A- 159r

6706 A-79r
(6477¡

6708 A- r 7-Ai

6709 A-93-B

6710 A-t6r

66ì 8 A-j29r

5991 A-6qr

- Jù-1r22

- JD- | 49-42 ' 
5

5996 A-86r'5

gr¿n I to 35

grrn I to ,b

grån ¡to 3b

grên I to 3b

gl.ên I to 3b

grôn i to Jb

grån ito 3b

gren I to 3b

granito Jb

granítóìde róseo
(ib ?)

gran ¡tó i de c i nzen
to (lb ?)

gran ¡ to 3b

t14 't
213,9

88,8

2'ô3,7

179,2

102,6

132 ,5

32\,7

t5j,9

r 50,0

2r0,0

r83.3

tI2,Z

t2i,0

1 1t+ ,6

l90 ,lt

t17 ,8

4 3,0

48,1

78,0

13,0

12, \

l. Dådos obt¡dos neste trab¿lho; pÊra local izàção ver Anexo ll
Fìgura ¡t0; J- Uti ì iz¿ndo-se â5 constantes propostås por Steiger 6
não consideradàs no estudo isocrônico-

| ,412
(0.040)

t,908
(0,054)

z,247
(o,063)

\,021
(o, r t3)
q,4f8

(o,124)

6,945
(0,195)

8,024
(o,225j

12,164
(0,34r )

13,645
(o,287)

35,880
(-)

t 
' 
3l¡6

(-)
l,2J

(0,03)

0,71835
(0,0002r)

0,72337
(0,00038)

0,72575
(0,00037)

0,74007
(0,00058)

0,7\198
(o, oo064)

0,7.6588
(0,00060)

0 
'77308(o, ooo24)

0,805f4
(0,00092)

0,8064
(o,ooro)

0 ,9560
(-)

0,7180
(-)

o ,1172
(0.oor ¡)

517 ,9
0r,5¡
577 ,0
(; I,5)
577,a
(r I ,5)
577,0
(r i,5)
577,0
(11 ,5)
577,0
(l r ,5)

577,0
{ ,5)

577 ,0
(t I,5)

495,0
ß,sl

t 95 ,0
(1,5 )

0,7069
(0,0005'

0,7069
(o, ooo5)

0,7a69
(0,0005)

0,7069
(0,0005)

0,7069
(o , oooS )

a,7i69
(o, odo5)

0,7069
(0,0005)

0 ,7 069
(o,oo05)

0 ,7099
(o,oooz)

0,7099
(o,ooo2)

qsz,o

430,6

653,5
ß9 ,7)
67\,8
(76,8)

674 '\(6s,81

6t1 ,s
(40, r)

587 ,1
ß7 ,1)
6t4,6
(27 ,?l
595 ,0
(zr+ 3¡
577,\
(20,7)

521 .7
(r5,9)

\7\,0
(r0,0)

693,0
(llo,t )

2. Dados de vernick ¿t aL- (t976a): para IocaIização ver
Jäce. (1978); 4. påra G.Ê7lsr8()c = 0,705; 5. Amostras



.L92.

LL()

N

ENDA

Y/f,/,1,1,:7, s"d¡^"nros do Bo -
V|//l///¡/l,l ,,o do Porono Contotos geo ldgicos

A mo st ros ono lisodos

Cidodes

/ ao rtouto,

,..t Li^ite de estodo

30 km

Fj.gura 40. Mapa geológico sL¡nptificado do Bloco JundiaÍ pala foca-IÍza-
ção de arnostras a¡alisadas pelos rnét.odos K/Ãt por Cordani e Bittencou¡¿
(1967) e Rb/Sa por 9'Ìerntck ¿f aL, (!976 a) . Modifj,cado de tterni.ck et
at. (19?6 a).
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Seqrlléncia de Eventos e Observaçðes Geologfcas

Os fundamenÈos parâ o agrupamento apresentad.o emanam
dos dados geológicos e petrogr:áficos, Iargamente discutidos nos Ca
pítulos IV¡ V e VI. Grande número de argumentos de ordem geológica
foram ava.riados, para estaberecer a "coluna es trati-gräf i ca,' resumi
da na Figura 2l- (Capitul_o IV) como a mais provávef, indicando_se a
seqilência de colocação e,/ou resfriamento das várias facies mapea
das. Ðste panorama permite discutir os resultados geocronológicos
com maiores fundannentos e rejeitar, como improváveis, lnterpreta
ções que não sejarn compa!íveis com a seqtiênciâ estabelecj-da peÌas
observações geoj-6gicas.

VII.2.l" Granitóides Inequi!lranulares

Na Figura 4I, mostra_se o diagrama isocrônÌco obtido
para o grupo das facles inequigranul ares (quar:t zo_monzon itos e gra
nitos 3b com biÕtita e titanÌta). As amostras A-1g4 e A-202 são tÍ
picas representantes <1os granitói.des porfiríticos maciços; a prJ.
meira contém restos de Ìrornbr,enda. A amostra A-97-A, co]etada ju!
to ao contato com os granitóÌdes equigranufares brancos, é de gra
nulação mais fina. À amostra A-1\59 representa os tipos a,,dois felds
patos" cinzentos If (cujas relações com os tipos porfiríticos sào
ainda de interpretação duvidosa; cf. item IV.3.2. ) e localiza_se
próxima ao contato com o embasämento, A amostra JD-154, um tÍpico
granito porfirÍtico I está local-izada na parte NW do Cemplexo, geo
graficamente muito distante das demais (ver Figura 40 e Anexo II).
Os resultados indicam para o conjunto uma idade de 6ltr7 + lg,4m.a.
e razäo (.sr877gt86,o de 0,7072 t 0.0006.

As idades K/Ar resultam em 547 + 40 (amostra A_19)
e 589 + 59 (.amostra A-l_84 ) n. a.

VfI.2.2. Granitóide Equigranulares

Cinco amostras das facÌes cinzentas muscovÍ t.a
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(gnupo e-quig nctnuL a"tt I), cornpreendendo petrograf icamente granitos
Jb, det J-ne¡n uma r-sócrona de 591rI + I1r3 m,a. e r¡¡ra razão (sr87/sr86)^,o
de 017087 + 0,0014 (Figura 42)., a arostra A-89 ê a menos tÍpica do

grupo, com coloraçåo levemente rosada, contendo muscovj-ta e bioti
ta (parcialmente cloritizada). As amostras A-9f-A' A-21I-B e A-76

são tipicas, de coloração cinzenta e contêm biotita e muscovitai
e-342 (de aspecto mosqueado) e A-164 possuem, adicionalmente, grq
nada. A razão inicial , pouco precisa, é muito dependente da amos

tra A-89; subÈraindo-se estaf o seu vafor tende a aunentar. Portan
to, a razão inicial é considerada como Ìnínima, não podendo ser me

l-hor estimada devido as altas razões Rb87/sr86 que caracteti".* ul
amostras deste grupo, A amostra A-342 (Tabeta XIV) não foi consi
derada nos cáIculos, por se apresentar enriquecida em Sz radiogêni
co, fato provavelmente devido aos glonérulos mãficos.

Para o conjunto dos granitõides a. "dois feldspatos"
cinzentos 1 (g tL,tpo equignanul L 2) , de quart zo-monzonitos e grani
tos 3b com biotita e titanita, clJ.spõe-se de cinco pontos analÍLi
cos, os quais definem a idade de 694t4 + 28,8 m'a' e a tazão

1gt87 1sr86)o de 0,705r + 0f0003 (Figura 43). As amostras A-170-A e
A-f2-A são mais maciças, as outras são mais orientadas. A anostra
A-I29 f.oí coletada em focal próximo ao cóntato com o embasamento,

onde as intr:usivas são relativamentê ricas em xenófitos' encl-aves

alongados e sch-Iieren biotÍticos.

o glLulJú øquig nanula")L 3 est'a cons Eituido por quatro
amostras de granitos 3b com biotita + titanita, pertencentes à fa-
cies a "dois f el-dspatos" cinzenta T (À-12-A), rósea grossa TT (A'22\,

rósea média r (A-320-A) e rósea média rr (A-159). o conjunto defi
ne a isócrona de 647,3 + 31,7 m.a. com (sr87lst86)o igrrtl a 0,705J
+ 0,0008 (Figura 44). a amostra A-f2-A foi também incluída neste
grupo por representar uma facies marginal aos granitõides a "dois
fetdspatos" róseos grossos IL A amostra A-159 está distante das

demais (cf . Anexo rf).

o grLupl ecluignanula,L 4, com granitos 3b róseos (A-79,

A*329) e brancos (A-16, A-17=Â e. Al.93-A) corn biotita + muscovita,
mostra u¡na is6crona de 59f tL +- 2Lt5 ¡n.a. e razão 15¡8779¡86¡o d.
0,7053 + 0f 00,19. Os resultados såo comparãveis aos obtidos para os
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I d o d e -694.4 (t 28.8)m.o
tsFTrsP6¡ -o,zosr t topoort
Coefic cor -0,9969
14stlD -0,0406

o.zo o 40 0.60 0.60 roo t.zo r 40 a¡87s.86

Figura 43. Diagrama ¡soc¡ônico para granitóides a "alor5 feldspatos"
clnzentos I (grupo equigranular 2) do compl-exo Intrusivo de Morunqaba
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Ftgura 44. Diagramä lsocrônlco para granitóides a "dots feÌdspa¿os'

róseos grossos e médíos (grupo equigranul'ar 3) do Complexo rntr¡rslvo de

Morungaba.
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granitóides do grupo f (cf . Fj.guras 45 e 4L) | com idades muito
mel-hantes, porérn razöes iniciais diferentes; em ambos os casos Ierros envolvidos nas razões iniciais são muito elevados.

rJma it6cttctna conjunfa- dos granitóides brancos, rQ
seos e a "dois feldspatos" róseos (gnupot 3 e,4) mostra uma idade
ð.e 577 r0 + 11,5 m.a. e razão {sr877sr86)o de 0,7069 + 0,0005 (Figu
ra 46) i os erros na idade e na razão inicial são inferiores aos de
terminados nas Ísõcronas individuais.

Finalmentef o g)Lul!o e.c1uíg tta.nuLa¿ g I constituido pg
fas variedades róseas mais féLsìcas (granitos 3b com biotita cl_ori
tizada e al-guma muscovita) de granulação fina a média, define, jun
tamente con os granitóides a "dois ferdspatos" rõseos, uma isócro
na de referência com idades ð,e 495,0 + 3,5 m.a. e razão inicial de
0t7099 + 0,0002 (Figrura 47), Tê¡n grande peso nesta isõcrona as am)s
tras dos tipos a ',dois feldspatos", porque arrmentam a idade e dimi
nuem a razão inicial-.

As ísõcronas apresentadas mostram, em geral , graus
t¡ons de correlação e colinearidade.

As determinações K/An em biotitas mostram idades de
507 + 20 m.a. para os tipos a "dois feldspatos,, Norte (A_f 47) e en
tre 495 + 6l e 555 + tB m.a. para granitóides equigranulares vã_
rios, não discriminados (Wernick e.t aL,, Ig76 a, Tabela XÌII e Fi
gura 40). os erros associad.os às determinaçöes K/A,t são muito va
riáveÌs, atingindó 10g em algumas anìostras.

se
os
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.,' 'A- tç -a
+4j93-A

r d o d s -591,1(!21,5)fn.o.
, srBTlsr86)" * o,7o525( 1 o,ool92 )

Co6fic cor -O,9987
Msk/D -0,8235
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Figura 45. Diagrama isocrônj-co pa¡a g¡anitóides róseos e brãncos (gru-
po equ-igranul.al 4) do Corrplexo Intrusl,vo de Morunqaba.
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Ftgura 46. Diagl:ana j.soc¡:ônico (de referência) para grânitõrdes bran-

cos, róseos e a "clois fêtdspa{:os" róseos (gruPos equlgtanulares 3 e 4)

do Cornplexo Intrìlsivo de Môtungaba.
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/+ JOr32

I d o d €-495,0(13.5)rn.o.
ts.872s.86¡" -6,2699 1 19,9662 ¡

Coefrc cor -0,9999
MSV/D =0,0645

Figura 47. Dlag¡ama isocrônico par.ì granitóides róseos ma¡s
(grupo equÍgranular 5) do co¡nplexo lntrugivo de Moruhgaba.

VII.3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

VII.3.1. As ldades

Granltóldes Inequigranulanes

Os dados obtidos para este gxupo são ainda em número

reduzido e mostram um padräo geocronológico relativamente sinples.
A ldade determl.nada confirma as observações geológícas indicatÍvas
de sua antigttidade em relação ã grande maioria dos granitóides do
Complexo (cf . 1.t em IV.3.2.). Os dados da literatura sugere.m que es
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ta tendência repete-se e¡n várÍos complexos qranit6ides da Região
orogênica do Sudeste (Sartori, I978), onde as facies granitóides
de texturas porfirÍticas ou porfiróides, com estruturas maciças ou

orÌentadas e composições granodiorÍticas e,/ou quart zo -monzonÍt i cas

e/ou graníticas, antecedem no tempo as variedades associadas mais

equigranulares, de estruturas em ger:al mais maciças e composições

sub-af calinas (e. g. "FormaçãÕ Serra dos Ór:gãos ", De1ha1 e,Í. o.2,t L969 ¡

cordani ¿Í cLI-, , I973¡ granj-tój-des "tipo Pirituba" ¡ llaslli & Hamal

1972; Has;ui , I973; Complexo São Sepé, Sartori | 1978).

Granitóides Equfgra,rulares

As idades obtidas p¿:ra os granit6ides a "dois felds
patos " cinzentos I (grupo equigranular 2) e para o grupo dos grani
tõides a "dois feldspatos" róseos de granulações médias a grossas
(grupo 3) são muito antigas guando comparadas às dos demais grani
tóides e contrariam algumas evidências geológicas indicativas de

que pelo menos as rochas do segundo grupo (gr:upo 3) deverÍam ser
posterÌores aos granltóides cinzentos com muscovita, do grupo I
(cf . item IV.3.2.).

Com certeza, os granj-tóides margÍnais, do grupo 2,

são rochas precoces em relação aos clemais tipos a "dois feldspatos "

e estes, por sua vez, anteriores aos tipos róseos e brancos. A di
ferença geocronoÌõgica de l-00 m.a. (e.Levada para 200 m.a' / a juJ
gar pelos dados isocr6nicos dos tipos rõseos mais félsicos do gru
po 5) parece muito acentuada para rochas geneticamente associadas
e que ocupam, ao nÍvel atual- de erosão, uma årea re.l-ativamente pe

quena (em torno de 100 krn2 ao SuI da lente gnáíssica de Joaguim Egí

dio) . Adicionalmente, este intervalo ê de difícil explicação, con

siderando-se que os granitóides a "dois f eJ^dspat-os" cinzentos I po

demf em parte/ representar uma facies rnarginal de granltói.des a

"dois feldspatos" róseos, ambos constituindo a mesma unidade reofó
gica.

Analoganente, a idacle dos granitóides róscos mais

félsicos do grupo 5 (.495 m.a. ) ê extremamente jovem, menor inclusi
ve que as idades K/Att, as quais sugerem ìdades de resfriamento en



.201.

tre 550 e 495 m.a. (cf . Tabel_a XfII).. A contradiçäo torna_se mais
marcante pela idade de 523 I 2 6 m. a. I obtida para ì.rma amostra degranitóide-pórf iro (IG-cp-38), de colocação tardia,

Desta forma, as idades isocrônicas para os granit6i
des equigranu_Lares def inern o seguj-nte quadro: o grupo I, nitidamen
te distÌntof com granitõides peraJ-urninosos / apresenta idade em Èor
no de 590 m'a' e razão inicial possivermente algo superior a o,70g7¡
nos demais grupos (2t 3, 4 e 5), constituidos por rochas aJ-umi
nosas, verificam-se .idades entre 690 e 490 rn.a., observando_
se que as facies mais félsicas são as maj-s jovens e apresentam ra
zões iniciais progres s ivament e mals elevad.as.

VIf,3.2, Äs Razões tniciais: Variações e tmplicações

As ¡azôes iniciais obtidas para os granitóides de Mo
runqaba assemelham-se às representativâs dos grandes batóIitos fa
nerozóicos norte=americanos, com va.lores entre 0 t704 e 0,709 e média de A,707 + 0r00f (Fâure & povrell I lgj2ì Cox øt o2, , 1979), pa
recendo*se tanbém com as obtidas para grani-tóides das regiões sur
e Sudeste brasileiras, de idades precambrianas a canbrianas (e.g.,
cordani ú d. , 1973; Cordani, L97 4i Saïtori , IgTg).

VárÌas são as hipóteses encontradas na fiteratura,
que relacíonam val.ores de razões iniciais com possíveis materiais
de origem dos rnagmas granitóides. Na Figura 48, apresenta_se um
díagrama esquemático da evolução Ísotópica do Sz no tempo geolõgi
co: o ponto d corresponde ã razão BABI (basaltic achondrites best
initial ratio), estimada para o manto primitivo terrestre, há 4.600m.a., de vafor 0f6989g + 0f00003 (papanastassiou & Wasserburg, 1969).
Os pontos C e ? equivalern aos valores mínimo (0,702) e máxirno (01700
das razões iniciais obtidas ero basaltos oceânicos atuai.s, de der-l
vaçäo 

. 
inequÍvoca do manto (Faure & powel_l- | Ig72i Faure, L977). Desta forma, adnitindo-se que o rnanto corûportou_se como um sistema fe

chado, com razäo (Rb/ SÐ tot constar¡te (o que ê mera aproximação,cf. Faure, 1977) , a área 0C0 G) representa o campo das razões,^_-87,^ 86.r.ar /ÞL /o oe roc.has cujos magmas foram gerados direta ou indire
hamente no manto superior (Faure & powel.I ¡ 1972; Faure, Ig77; Irt¡-ite
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& chappell, 1977, 1983i Didier et aL,, I982r ch.appell, 1984).

A finha BÇ construÍda com val"ores repres entatj-vo s de

áreas cratônicas norte-americanas I demarca o limite superior apro
xinado da variação dos valores (st87 /sr86\ da crosta continentai
em função do tenpo. Assim, concl-uj--se que, naquele continentef ro
chas geradas por fusäo parcial de rnaterial crustal apresentarão ra
zões iniciais contidas no canpo III¡ com os vafores inferiores de

ljmitados por ßE. Naturalmente, a posição e a inclinação da linha
6E depende da. época em que o material crusÈa1 foi extraído do man

to e da sua razão Rb/S¿ nédia (wer, por exemplo, dados referentes
ao continente australiano em White & Chappellr 1983 e Mccul]och &

Ch.appell, I982, entre outros).

O campo If (Figura 48) representa uma área interme
diária aos campos I e III e identifica razões iniciais de rochas
Ígneas originadas por processos provavelmenÈe mais complexos que

os citados. Destacam-se, a seguir, as principais híp6teses relacio
nadas na fiteratura ¡

. fusão parcial de rnateriais crustais, com razões R6/S¿ adequadas
(e.9., Faure & PoweÌÌ, I972i Faure, 1977; White & chappelÌ, 1977,

1983; Flood & shav, I I977; Didier ei. a"!,, , 1982; Pitcher, 1983;
Chappell, 1984 ) ;

. fusão parcial do manto superior, com contaminação posterior dos

magmas com material crustal mais antigo e/ou mistura de magrûas

gerados nestes doj-s ambienbes (e.9., Faure & Powell, 1972; Faure,

1977; Didiey zÍ. a-L,, L982i Wernickf 1984 a) t

. fusão parcial do manto superior, locafmente enrj-quecido em Rb

e outros elementos traços litófíIos (.e.g, I Brooks øf a.L,, 7969 ,

o-pud cox øÍ. aL,, 1979; Mcculloch e.t a.L., 1983);

. fusão parcial de grauvacas originadas por erosão de seq{lências
vuÌ cano- sedimentares em ambientes de arcos-de-ilha, com baixos
teores em S4 radiogênico (e.g., Hyndman, L972; Flood & Shæ,/r, 1977).

As razöes iniciais obtidas para os granitóides estu
dados situam-se todas no campo II (Figura 48). As correspondentes
aos tipos porfiríticos (.ponto n9 3) e cinzentos com muscovita (pon



FÍgura 48' Razõês iniciais e idades i.socrônicas dos diversos grupos rsocrônicos do comprexg de ,orungaba representadas no dlagraEà de evolução isotópica do s¿ em fì.¡nção do tellI)o geológico (tnodfficado deFaure ¿ PoweLl' 1972 e cox 21 d'!", L9't9). Á = biotita + hornblenda gnaisses e qnaisses gEanieicos doe¡¡ibas nento (varores ¡nínif¡þs). r-2 = granitôides cinzêntos (grupo r); 3 = granicóides inequigranulares(porf-iríticos ) ; 4 = qranitõides a "dois ferdspatos" cinzenÈos r (grupo 2); g = granitóides rõseos ¡naisfêlsicos (grupo 5) ì 5, 6' 7 e I = valores interrìediários, eE parte correspondent.es às isócronas das Figuras 44, 45 e 46 (grupos 3 e 4) e 52. para dâdos e discussões, ver Tabela XIV e ¿er<to. 
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to n9 I) apresentam-se isoladas i as razões iniciais deste último
grupo, entretanto, talvez sejam algo maiores, como sugerido pela
tendência representada peJ-o vetor 1-2, Os resultados para os de
mais gÍanitóides, dos grupos 2t 3, 4 e 5 (pontos ng 4 a 9, Figura
48) dispõem-se com reqularidade ao longo de uma curva, cujos pon
tos extremos córrespondern aos granit6ides a "dois fel-dspatos" cin
zentos I (grupo 2, oonto n9 4) e réseos mais fêtsicos (grupo 5,pon
+^ ho Oì

Situações similares å apresentad.a para estes ültimos
grupos, com razões iniciais sempre maiores para as rochas mais féI
sÍcas e mais jovens, são freqilentemente citadas na Iiteratura (e.g.,
Faure, 1977; Roddick & Compston, 1977 r Stephens a Halliday I 1979 )

e são, provavelmenter a regra em suÍtes cal-co-af cal j-nas e sub-alca
Iinas, Esta evoÌuçâo pode ser explicada por diversos processos pe
trogenéticosi os principais, que podem resultar em variações anôma
las tant.o das r¡¡zões inicíais como dAS idades isocrônicas, são co
mentados no item seguinte.

VII.4. PETROGÊNESE E A SISTEMÁTICA Rb/ST

Diversos processos petrogen6ticos podem, potencial
mente/ afetar a sistemãtica Rb/Sr em suítes granitóides, resultan
do em idades e razões iniciais anômaIas ("isócronas fictÍcias" ,

"pseudo- i sócronas " , cf. Faure, 1977; Roddick & Compston, 1977). Es

tes incfuem, entre outros I d"^ 
^ 
ifi iX,d"çã.o , he,nança" itotõpíca,cti^ta"LL

zo"çã"0 [na"cíctnd"da e ni^ tuLd, de. ma-gmo-t ,

VfI.4 .1. Assimitação

A assimilação de materiaf estranho por parte dos mag

mas granitóides pode resultar em isõcronas fictÍcias.

Para ilustrar .um dÕs possfvçi.s casos. é discutido o

exemplo em que un rnagma granÍti.co é contaminado por material mais
prÍmitivo, i.e., com razöes Rb87,/sr86 e sr81 1sr86 inferiores [ver
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também discussöes e outros exemplos em Faure & powetl , Ig72, lÊg9o
Øt a.L,, 1969 e Cox ¿,t 4.{., entre outros). Os três resultados pril
cipais a considerar são exempr-ificados na Figura 49: isõcrona com
idade real, porém com razão iniciat menor que a do magma granÍtico
original (para rochas cristarizadas a partir de magmas hÍbridos to
talmente homogenei-zados) ; isócrona flctíciar com idade e razão ini
cj-al- menores que as reais (e.g., isõcrona de referência definida
por amostras tanto näo contaminadas como contaminad.as e homogenei
zadas ) e, finalmente, isócrona fictÍcia, també¡n com ldade ,,Þior que
a real" e razão iniciat menor, definlda por amostras de rochas hÍ
bridas não perfeÍtamente homogenei zadas .

Na parte meridional dÕ compl-exo Intrusivo de Morunga
ba, a hipõtese de asslmilação revest.e-se de Ímportância, já que a
facies a "dois feldspatos', cinzenta I é de colocação marginal em
relação aos demais gr:anitóides, e apresentar Localmente, xen6litos
e enclaves transformados (cf . itens fV.l. e fV.3,). Como jã mencio
nado diversas vezes na literatura (e.g., pit.cher & Berger, l-972)
cabe supor que esta facies ïepresenta uma zona hÍbrida, produto de
assimilação do embasamento (predom inant.emente gnaisses e migmati
tos diversos) por parte de magmas semel-hantes aos que originaram
as facies centrais (e.g., variedades brancas, róseas e a "dois felds
patos" róseas i ver Figura 10, Anexo I).

Esta hipótese pode ser testadâ comparand.o_se os dg
dos isotópicos das rochas intrusi,vas com os d.as encaixantes. As ra
zöes iniciais (sr87,zsr86l o ^ínL*o,s 

de biotita + anfÍbóIio gnaisses
e gnaisses granÍticos do embasamento aproximam*se de 0,703 (para
uma idade de 2.000 m,a., cf. Wernick et q"!.. , Ig7 6 ai Artur, L9g0;
ver Figura 48). Na época de invasão dos granitõides, há mais ou me
nôs 600 m,a,, tais rochas apresentavan, portanto, (sr87,zsr86), -, 

-
' totcom val"ores mfnimos de 0,714 (.para Rblsr = O,Lg) a 0,726 (para

Rb,/Sr = 0,40) . A razão iniclal_ obtida para os granitóides centrais
oscila, príncipalnente, entre 0,706 e 0t7\g, enquanto que a facies
marginal possui (.sr87,/sr86 )o em torno de 0,705 (cf . Tabe1a xïv),poï
tanto, com valor inferior.

Com estes dados e a Ídade anormalmente antiga obtida
para a facies rnargfnal , fica descartada a hipótese de mistura en-
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FÍgura 49. Diagramas isocrônicos hipotéticos para rochas hÍbridas,
contaminadas por assimilação simples. Parte-se de um magma grani
tóide homogêneo de composição fixa (G) , com razão {sr87/sr86¡o=r",
que assimila progress ivamente rocha menos evoluÍda, hornogênea e de
composição fixa (.8) , "o st87 15186 = rB . rc no instante de mistu-
ra.

A. A evolução normal d.e rochas granitóides não contaminadas resul-
ta em isócrona verdadeira (Lg) , que pode seï obtida amostrand.o-
se R,r R2r R3, R4 e R5 (representa-se as amostras pelas razões

(Rb87,/sr86)o). Evolução de rochas contaminadas (e.g., Ri, Rå,
Rj) por assimilação de B e posterior homogeneização (representa
da por h) , resul-ta em isócrona th=t,g, de Ídade real, com r azã,o

inicial Ih, que depende das frações do magma (G) e da rocha (B).

na mistrua e das suas caracterÍsticas ÌsotópÍcas. À considera
ção conjunta de amostras de diferentes origens (e.g., Ri, Rå,
*å, *¿, R5 " RU) resulta em uma isócrona estatistica, com algu
ma dispersão dos pontos, com idädes aparentes sempre naíonø¿
que a verdadeira (e.g., tr >tg) e razões iniciais (e.g,, Ir) va
riáveis, mas selnpre m e.no tLø^ que IG.

B. Ampliação da área A do diagrama anterior. As linhas mh e mnh oor
respondem às razões (Sr87,/Sr86)o de místuras homogeneizadas e
não homogeneizadas, respectivämente . No primeiro caso obtém-se
uma isócrona tmh (equivale à th do diagrama anterior) com razão
Imh; no segundo, resulta a Ìsócrona tmnh, com idade anômala (s{
pre maior que a real se IB < I") e razão inicial variável (no
diagrama, menor até que a do materÌal assimilado) .
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tre granit6ides centrais e rochas encaixantes com valores rur877sr86

inferiores às dos granitóides centraÍs (.Figura 49), A assimj-lação
de rochas com vafores Rb87,/Sr86 superiores aos dos granitóides cen
trais é descartada de imediatof porque a facies potencialmente hi
brida aprese.nta razões Rb87/Sr86 sempre inferiores que as das fa
cies centrai s .

Desta formar a hipótese de assj-miIação significatíva
de rochas encaj-xantes torna-se duvidosa ou até inviável. oe fato.
assimilaçâo signifÍcativa deve ocorrer apenas em ãreas muito res
tritas, como provavelmente atestado pefa amostra A-f29, coletada
em local- onde as rochas intrusivas são muito ricas em xenólÍtos;
como se observa na Figura 43f est.a anostra está relativamente enri
quecida em Sr"', fato interpretâdo como devido ä assimilação de Sr
radiogênico das rochas encaixantes.

As razões iniciais obtidas para os granitóides equÍ
granulares são sernpre baixas e não devem ser explicadas simplesmen
te por assimilação simples de roch-as supracrustais (ver ta¡rbêrn t¡aws

kesworth.f L97 9) ,

Os dados obtidos e a análise de situações hipotéti
cas (.Figura 49) não permitem porém, d.escartar assinilação de peque
nas quantidades de material infracrustal mais primitivo (i.e., com

valores *sl 7st86 " sr877sr86 inferiores aos representativos dos
granitóides centrais; ver também item VII.4. 5, ) .

vrr,4,2. Herança Isotópica

Ps eudo-i sócronas tambêm podem resultar do desequilí
brio ísotópico do S¿, causado pela falta de homogeneização por oca_

síäo da formação, extração e cotoêação dos magmas granitóides. Tais
fatores podem conduzir a situações em que as razões isotõpicas das
roch.as refletem, em graus variáveis, caracterlsticas herdadas da

rocha fonte ("meméria" isotópica, ver RoddÍck & Compston, 1977;
Pankhurst I I979. HalIiday e.t a-X,, I l98l) .

Roddick & Compston (1977) realizarn urn estudo teórico
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qual-itativo da distribuiçäo das razões Rb/Stt e d.as escalas de homo-

geneização j.sotópica clo S¿ em corpos rochosos, e concluem que, de
pendendo de várfos fatores (distriL'uição das razões Rb,/Sr, nÍveis
de homogenefzação, escolha das amostras), podem ser obtidas isócro
nas com idades anomálarnente altas, por incorporarem partes não ho
¡nogeneizadas da ärea fonte.

Em MÕrungaba, os magmas granitój-des mais mãficos por
t,avam quantldades apreciãveis de mineraÍs e autólitos (cf . discus
são no item Vf.5")" e interpreÈação alcançada de gue estes repre
senta¡n e¡n sua grande ¡rarte f rações previamente cris.tal.izadas, su99
re que as anomalias näo podern ser explicadas pela presença de ',res
titos{ não re*equil-ibrados, mas slm, apenas por extração isotopica
menùe não*equilibrada dos magmas originados por fusão parcial de
fonte não*homogênea: cf" Roddiclc & Compston (.Ig77l t ver tånbán item
vrr.4.4.

VII.4.3" Crj.stalização Frircionada

À cristalizaçäo fracionada de J-ÍquÍdos granÍticos,
particul arment.e por separação dos feldspatos, gera 1Íquidos resi
duaÍs enriquec:tdos ern Rb (cf . Figura 50b), com conseqüente aumento
relativo de S¿ ra<liogênico. EXn magmas submetidos a processos de
cristalização fracfonada lentaf podem ser verificadas variações
signiflcativas rlas razôes sr87,/sr8 6.

Mccarthy & Cawthorn (1978) elaboraran um modelo t"á
rlco que retraea esta situêção. Alguns dos resultados obtidos pg
los auLores são resuinÍ<tros na Figura 50a, onde se apresentan três
isócronas. A isõcrona A corresponde ä um granito formado há l-OO m,a.,

a partir d.e unr lfquido honrogêneo, com (Rb,zsr)o = 2r0 e (.sr87lsr86)o
= 0r7000. assurlindo-se coeficientes de partição crisLù./ líqutdo de
0,5 e 2,0 para Rb e Sa, respectivamente, e cristallzaçäo fraciona
da relatLvament,e rãplda (.e 

" 
g " , alguns ¡nilhares de anos ) i esta re

presenta, port,anto, u¡na ls6crona verdadef.ra 
"

No caso de crfstalizaçâo fracionada de¡uorada, as isó
cronas moet.raråo una curvaturap por vezes muito prÖnunciada. AdmÍ
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tindo-se um i.ntervalo de cristalização em torno de 20 m.a,, são
obtidas duas isõcronas dÍstintas, denominadas B e C (Figura 50a),
gue representaÌnf respect ivaÌnente, as evoh-rções isot6picas de sóli
dos fracionados e líquidos coexistentes, Desta for:ma, rochas tar
dias I fornadas a part.ir de crj.stalizaçäo de líquidos muito evoluÍ
dos (e.9., aplitos), mostraräo sempre idades mais novas e razões
iniciais maiores que as reais da intrusão (compare isócronas A e
C, Figura 50a). A isócrona B intercepta a A e, portanto, tem co!
portamento duplo: as frações separadas precocement,e (.com razões
nb87,zsr86 inferiores ãs do ponto de j-ntersecção de Á com B) mostra
rão idades mais antigas e razões iniciais menores que as reais, en
quanto as frações mais evoluÍdas (ã dlreita do ponto de intersec
ção, ver Figura 50a) resultarão em idades mais novas e razões ini
ciais mais elevadas.

Este modelo contém, contudo, algumas simptificações
gue não se apl cam aos casos naturais. Os prÍncipais aspectos a
destacar são os seguintes:

o modelo considera um pulso magmátíco inicial totalmente lÍquido
e homogêneo; as situações naturais poden ser mais complicadas;

o interval-o de crlstalização dos magmas, para que as
sejam relevantes. parece nuito extenso;

var.r aço es

, o cá]culo das isócronas B e C fundamenta-se principalmente no
fracionamento dos feldspatos (Figura 50b); supõe desprezÍvel o
efeito, oposto, do fracionamento de biotita.

Nos granitóides estudados, a quantidade reduzida de
biotita e a ordem de crista.Iização (ver Capítuto V) adaptam-se ao
modelo Èeórico. Difícif é aceitar modefos de cristalização fracio
nada extremamente demorada; adícionalmente, em suÍtes onde este
processo foi atuante, é de se esperar u:n espectro relativamente am

A1 Q êplo de razões Rb"'/sr"" (ver FÍgura 50af Tabe1a xrv e discussões
de Stephens & Ilalf idayf 1979).

Vff.4.4. Fontes Diferentes

Magmas gerados a partir de fontes diferentes apresen
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Figura 50. (A) Efeitos causados em diagrê¡nas isocrônicos por cristall-zação fracionacla: Isôcrona À: c¡is
tallzação fraciona¿lä rãpida (e.g., L-2 m.a.). rsõcronas B e c: váridas para sõlidos flacioriados e Ìiqui
dos coexiscentes ¿ respect.ivaftente, para tnagmas sub¡Detidos à cristalização fracÍonada muito lènta l2O
n.a.), segundo Mccarthy & Cawthorn (1978). (B) Variação de R6 e S,r (enì ppm) em liquidôs ¡nagmáticos, de
acordo com fracionamênto, eln graus variáveis, de plagioclásio (PIâq), feldspato potásbìco (K-f) e bioti
ta (Bi), segundo walsh ¿f. d2., (L979). Ver referêrcias no rexto.
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tarão, naturaLmente, comportamentos isotõpicos d.iferentes.

Vários autores (e.g., Faure & Powe.ll ¡ 1972¡ Faure,
J.977¡ Miyashiro ¿l ctL,, 1982; Stephens & Halfiday, I979) p¡opr:seram

esta hÍpótese para expÌicar as variações obtidas em suÍtes grani
tóides. Um exemplo é rel-atado com algum detalhe por Stephens &

Halliday (1979) para um dos plutons de Galloway (.Sul da Ingfater
ra): este pluton possui bordas granodiorÍlicas, com razões 1na
ciais mais baixas, e núc1eo granÍtico, com razões iniciaÌs mais
elevadas. Para os autores, núc1eo e borda origj-naram-se a partir
da fusão de materiais diferentes.

Esta hipótese é, sem dúvida, atraentè para expJ-icar
as variaçöes encontradas em Morungaba, parti cul-armente as das ro
chas mais máficas dos grupos eguigranuJ-ares, mas tambêm encontra
algumas dificuldades. Para a sua aplicação, é necessário a considg_
ração de que os magmas são extraídos de fontes nâo-homogêneas e/ou
que o processo de extração não foi homogêneo, de modo que as ra
zões aÈualmente medÍdas contêm uma parcela ("memória") não equili
brada (ver item VIL4.2. e discussões em Stephens & Halliday, 1979
e Roddick & Compston, 19771. Se os sistemas fossem homogêneos, es
perar-se-iam variações apenas nas razões iniciais, não nas idades
(.Fiqura 49).

VII.4.5. Mistura de Magnas

Magmas básico-intermediários originados direta ou in
diretamente do manto superior, com baixas razões nb87,zsr86 u sr877
_ 86Sr-". podem misturar-se com magmas ácidos crustais (siálicos), ge
rando-se assim magmas híbrÍdos (e.g", Wyllie, 1984; Gray L984 ¡

v'¡ernick, 1984 a) , cujas rochas resultantes apresentarão caracterís
ticas isot.ópicas que originan isócronas fÍcticias (e.g., Faure &

PoweLl, I971 | .

Na Figura 5l n repete-se o raciocÍnio empregado na
anáIÍse do fenômeno de assirnilaçäo (ver Figura 491, mostrando as
possíveis variaçöes obtidas ern diagramas isocrônicos para suítes
originadas por diferentes fraçöes de mistura entre magmas primá
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rios granÍt.icos (G) e basáLticos (B) , em função de diferentes nÍ
veis de homogeneização isotópica e das amosttas selecfonadas para
a construção de isócronas.

Magmas primários, gerados por anatexia de gnai s
ses do embasamento, teriam razões iniciais mÍnimas, estimadas para
a época do evento Morungaba, da ordem de 0,714 (cf . item VII.4.l.)
ou superj"ores (ver razões Rb,/Sr ciÈadas em Artur, 19g0 e Wernick
øf. a.I-., 198l); a tituto de exemplo, Wernick ¿Í. aL., (l9gÌ) determi
nam uma razão iniciaL de 0,?59 em material mobilizado brasiLiano
da região de A-npaxo. Tais dados inviabil-izam a hÍpótese de mistura
de magmas mantélicos com magmas granÍticos siáLicos (gerados por
fusão de leuco-gnaisses similares aos quê hoje afloram) , os grani
tóides mais máficos de Morungaba possuem razões iniciais
0,705 e 0,707 (ver também item VIr.5.).

Assim, parece claro que os granitóides não são gerg
dos por processos de mistura de magmas mantéIicos com magmas supra
crust.ais, pois a quantidade de magmas mantélicos exigida na mistu
ra, para compatibilizar os dados isotópicos, Ievaria ã produção de
magmas "mistos " de composição intermediária, diferentes d.os que se
cristaLizam como granitos 3b e qu.artzo-monzonÍtos .

Os magmas granitôides que se cristallzam com as ro
chas centrais são, muito provavelmente, magmas prlmários, derÌva
dos de materiais crustais isotopicament,e pouco evol_uÍdos (i.e.,com
razões sr877St86 entre 0r705 e 0,70g) , Ent.retanto, para os grani
tóÍdes marginais, maj.s máficos, não se pod.e descartar, com base
nos dados Ísotópicos, uma hipótese d,e origem hÍbrida, por mlstura
de magmas primários crust.ais (centraÍs) com pøque.na,s quantidades
de magmas mantélicos,

VII.4.6. Outras Hipóteses

Outras sugestões são mencionadas na Iiteratura. Uma

hipótese ainda pouco explorada e de comprovação extremamente difÍ
cÍI, apela para a dilrulão 

^ 
e..L¿tivl" de Rb e principalmente S¿, devi

do ao seu pequeno raio iônico (cf . Iraure & powell , L972). Algumas

entre
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Figura 5L. Di-agrâ¡rìa isoqrônico hfpotético para u¡¡a sufte ge¡ada po!
nistura slmpÌês dê ¡nag¡nas granttóidês (c) e basáIcicos (B), homogêneos

e de cornposrção constante. Amostras potenclais (n-l são representadas
peÌas suas razões tnb87,zsr86)o. e r"t. tncllnada i-2 ."pr.""na^ u rÍnh"
de lnlÊtura (ver Faure, 1977).
supõê-se duas situaçòes prrncipar6: na pri¡neira, a mrstura é cota-Lnente
homogeneazada e a llnha de misturô ê giradå até coincfdlr com nnr; neg
te caso, a rdade isocrônlca (tmh, ob¿ídô com amosCras R2, R4, R5 e

R6) ó verdadelra e a razão lnlciaJ. {IÌìh), uma função das proporçöes mrs
turadas e das razõee tniciala doa rnagmas prl¡nártos (IG e IB). Na segun
da sltuaçào. supòe-se ho¡nogenelzação parcfaì, segundo os sub-dornfnios
(I), (II) e (III), representada pelos Eegmônlos (nI), (nII) e (nIII) À

conslderação de amostras part.lcuLares ð cada sub-domfnlo (e,g., RI*R2*
R3; R4+R5) resulta em ldèdes verdadelras (tJ=tIJ=tIIl=trnh) e razòes rnr
cla1s varfávefs (II .III=Inh < IIII) que dependern dos nlveis de honogerEl
zaçào (nJ < nll=nmh <nIlI). À conEtrução de lsócronas a partir de ano_s

tras de sub-dohfntos dfstinLos (e.g., R2+R5+R6) reÊulta em ldades e ra
zôes tnj.ciaj.s (e.q., tr > Èrnh; Ir < Inh) variáveis e anôrnal-as.
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anomalias isotópicas encontradas em suÍtes consid.erad.as congenéti-
cas são atribuidas a esta causa (e.g.f Compston e.t aL,, l_96g, apud
Faure & Powell- , I972¡ Faure & powelf, ).972)

Uma segunda afternatÍva - fregllentemente Iembrada pa
ra os granitóides anorogênicos sub-afcal.inos e aJ-calinos, caracte-
rizados por intensa atividade de ffuidos resjduais - vincula grag
de parte dos dados anômafos à atuacâo clos ffuidos, os quais ,'Iixi
viam" os granitóides (ver detalhes em Bonin, I9g2).

VTI.5. CONSIDERACõES FINI\IS

As hipóteses discuti<las não podem ser aplicadas d.j-re
tamente e de forma is<¡Iada para os granitóides dos grupos 2, 3, 4

e 5 do comprexo rntrusivo de Morungaba. o fenômeno de cristallzação
fracionada descreve com boa aproximação as variações observad.as;
apresenÈa, porêm, inconsistências geolõgicas e geoquÍmicas. Os mo
deLos de mlstura, ora com pequenas fracões d.e magmas mantéIicos,
ora com assimilação de materiaf infrâc.rustaJ-, ernbora não possam ser
descartados, são julgados como pouco prováveis, face à ausência de
dados geológicos e petrográficos mais concretos.

Nenhun dos modelos (.exceto fracionamento) expfica a
idade muito jovem dos granitõides róseos mais félsicos do grupo 5.
Estas rÕchas apresentam valores Rô/S¿ relativamente altos ¡ parale-
Iamentef constÍtuem corpos menoresr provavelmente derivados de mag
mas menos evoluÍdos (ver também capÍtufo VIII). O model-o de fracio
namento é, portanto¿ qual itat ivamente compatÍvel com as observa
ções geol6gicas e petrográficas.

Com a finafidade de minimizar a influéncia dos valo
::es isotópicos anómal-os, caractel:ís ticos de al_guns grupos em sepa*
rado, foi construÍda uma isócrona de referência, utÍIizando os va
l-ores obtidos para os grupos 2, 3 e 4 : os resultados indicam idade
de 582,4 !9,4 e razão inicial de 0,2066 + 0,OOO3 (Figura 52). Es
ta idade representaf provavelmente. um varor médio muito próximo
às idades reais de colocação e cristalizaçäo dos diversos corpos
magmáticos. com esta idade, pode-se recaLcul-ar as razöes iniciais
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médias aproxÍmadas para as amostras dos grupos 2, 3 e 4, que ficam,
assim, reduzidas em sua maj_oria ao j_ntervalo entre 0,706 e 0,707,
com as rochas ¡nais måfÍcas apresentando valores em geraJ, menores,

fnterpret.a-se, de f,orma preliminar, que as idades e
razões inicfais obtÍdas í¿oX.ada,nønfe para os granitóides dos grg
pos 2f 3, 4 e 5 refLetenr, en graus variáveis, fatores t,anto henda
dct 't cor\o adquínido a, devldos à produção de rnagmas a partir de 6c, n
t¿'s não-honogô-neat e à formação de frações residuais mals fÇJ.sicas
por cni.t Í.aI-ização dnaeio nada.

O quadro apresentado na Figura 53 resume a evolução
cronológica, en consonáncia com interpretações geológicas e geocro
noló9icas. Os qranitóides ¡nais antÍgos compreend.em os tipos porfi_
rÍticos e, muito provavelrnente, os tipos a ',dois feldspatos,, ci!
zentos rr' J-ocalizados nas partes Norte e Nordeste da lente gnåis
sica de Joaquin EgÍdio, com idades em torno de 610 m.a.. Seguem os
granitóides cÍnzentos (em torno de 590 m.a.) e os demais granitói
des eguigranulares (posslvelmente em torno de 590 a 560 m.a. ) das
reqiões ao sut e Leste da citada rente. os granitóides equigranura
res setentrionais seria-¡n mais ou menos contemporâneos aos meridio
nais .

As rochas de dique (.granitóf des_põrf Íros II, suposta
mente contemporâneos entre sÍ) apresentam fdades mÍni¡nas (K/An) en
tre 523 e 470 m.a. das guais se prefere adotar, como o meLhor va
ror, a idade mais artar as idades K/At em biotitas das rochas equi
granulares são algo maiores, com valores que chegam a 550 m,a, (cf .
Tabela XrII). Assfm, acredita-se que os granitóides -pór firos Le
nham idades reais de colocação em torno de 560 e 540 m.a. (Figura 53I

As idades K/An en biotltas de rochas porflrÍtlcas -
(.550-590 m.â. i con erros das ordçm de LOB, cf, Tabela XIII) indi

cam que estas roch.as já teriam experlmentado resfriamento (por
soerguimento regional ?) our al t ernativamente, foram reaquecidas
quando da coJ-ocação dos granitõides equigranuJ.ares i (ver, porém, pit
ch.er & Berger, 1972; Haack, I9g3).
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Figura 53. Ouadro j,nterpretåtivo da evolução cronológlca das pa¡te6 ¡neridl,ÒnaÌ
e o¡iental- do Co¡rplexo Intrusj-vo de Morungaba. Para discussão e dèdos, ve¡ ÈeI
to ê Tabelâs XIII e XfV-

Os valo¡:es obtidos para as razões iniciais (0,707 pa
ra as variedades porfirÍticâs e, grosso nod.o, entre 0,706 e O;707
para as variedades brancas, róseas e a I'dÒis feldspatos" meridio
nais) näo definem de .forma mais precisa o material fonte dos magmas,

mas impõem algumaè restriÇões; Se ôs magmas foram originados a par
tir de fusão parciaL de materiais crustais pr ê -trans äma zón i co s
( < 2.000 n.a.), as razões R6/S¿ destes matexiais deveriam ser re
lativamente baixas ( < 0,10). Os granitóides inequigranulares e
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equigranulares dos grupos 2t 3t 4 e 5 derivam_.se, portanto, a paI
tir de materiais infracrustaìs possivelmente mais jovens ouf ar-ter
nat-ivamente, ernpobrecidos em Rb. A julgar pel_os dados e discussões
apresentados, contribuições de magmas básico-intermediários r s€
existentes I devem ser mÍnimas.

Os granitóides equigranulares cinzentos (grupo 1),com
razão iniclal em torno de 0,709, são de::ivados de materíar- crustar-
isotopicamente mais evor-uido e/ou apresentam contribuição signifi-
cativa cïe materlais crustaÍs mais evoluidos (ver também CapÍtulo
VTII).



CAPITULO VI I I

RESUtto E CoNSIDERAç0ES FINAIS

VIJI.].. AS SUÍTES GRANITÔIDES

6eneral i dãdes

o mapeamento em det¿lIhe das partes meridionaf e oríen

tal do Comp lexo de Morungaba per:mitiu a caracterização de um gra!
de número de facies granÌtóides, as guais constituem unÌdades in
trusivas, cujas relações estruturais e petrográficas permitem o es

tabelecimento de possiveis seqüências evolutivas.

As principais características geológico - estruturais
(cf , itens rV.1.r Iv.2., IV.3.2., Vr.4. e VI'5), pe trográfl co-mi ne

ralógicas (cf. itens VI.1. e VI .2.) e geocronoÌógicas (cf . CapÍtu
to VIr) das facies mapeadas permitem reuní-J-.es em sua grande maio-
ria em Èrês "unidades genéticas" (ou "subunidades genéticas")ou SuÍ

tes prÍncipais. Duas Suítes são formadas por rochas predominante
mente equigranulares das regiões ao Sul, Leste e Nordeste da len
te gnáíssica de Joaquím EgÍdio (Sui't¿^ Ríttøa. ø Cinzøntn) ¡ a tercei-
¡:a reúne os bermos maís inegui granulares e os granitóides a "dois
feldspaÈos" cinzentos IIr que af l-oram ao ioïte e Nordeste (Suít¿

P 0 /L6i,LificcL) . Algumas discussões adicionais e um resumo das carac
teristicas d.e cada SuÍte em particular são colocados a seguir.

vrrr. f, 1. A SuÍte Rõsea

J\grupa os grar:iLôicles a "dois feldspatos", os ró
seos, os brancos e os grani tóides -pórfiros das partes SuÌ , Leste
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e, prel iminarmente , as variedades róseas encontradas ao Nordeste
(associação rósea tIt) . Petrografi camente , compreend.em quartzo-mon
zonitos, granitos 3b e granitos 3a, al-uminosos, caracter j- z¿d.os pe
Ias associações biotlta + titanita * magnetíta + alanita + jl_menÍ_
ta (rochas mais máficas) e biotita + aLanita + muscovita + magneti
ta + ifmenita (rochas mais fél-sicas) . As rochas mais máficas da
suÍte apresentam encl-aves microgranur,ares claros e encraves ar-onga
dôs (autól-itos, cf. item Vf.4.),

Na parte meridional_, estes granitóides estão coLoca
dos de fotma a mostrar zoneamento concêntrÍco; existem também evi
dências de zonar-Ídade Leste-oeste, com certo predomÍnio de rochas
mais fél-sicas para W (Anexo f) .

zoneografia e colocação dos corpos; introduçåo para nndelos genéticos

Os tipos mais félsicos da SuÍte Rósea são ta¡nbém os
mais jovens e os. qLle apresentam caracterÍsticas d.e colocação mais
"superfÍcÍar"; pararelamente a esta progressão estruturar- e tempo
ral, as variações petrográficas (de quartzo-monzonitos para grani
tos 3b-3a) e de quimismo mineral_ (decréscimo d.o teor de A¿ do pla
gioclásio) determinam uma cr-ara següência diferenciada, de tipo
"máfico-fé1sica,' e',básico-ácida,'.

Suítes granÍtóides intrusivas, com. zoneografia em
parte análoga à caracterizada, são freqüentemente d.escrit.as na r-i
teratura, sendo objeto de interpre.ações variad.as. Como hipóteses
genéticas, são 1embradas d"^^iniLação ð,e rochas encaixantes, mais
efeÈiva nas porções marginais da intrusão ¡ dí(u.tã"ct .t øX-øÍ.ivo", com
concentração de sÍrica, álcalis e voláteís nas partes internas e
apicais da câmara magmática; ,s øpa.nctção d¿ cumulat.0Á Q- )LQ..;tito¿ , acu
mulados nas partes inferiores da câmara, com ascensão simultânea
de magmas residuais em direção ao topo; ínf.nu¿õ ø,s nûttípLa"a, de
magmas progres s ivamente mais diferenciados; etc. (ver, entre ou
tros, Vance, L96I; pitcher & Bergeï, 1972; St.ephansson, 1975; Bate
man & Chappell, J_979; pitcher, IgTg ai Stephens & HäILiday, 1979 ¡
Hol-der, 1979 ) .



a)

b)

As evidências geoJ.ógicas obtldas em Morungaba favore
cem ampJ.amente a hipótese de invasões múltÍplas: os contatos int.er
nos da Suíte Rósea são em geral bruscos, com evÍdências de maior
mobil-ldade magmátJ-ca dos corpos mafs jovens. Tats dados, juntamen-
te com os isotópicos e os relaÈivos ao quimismo mineral, sugerem
que os magmas invadem como frações já diferenciadas, corn qulmismo
semelhante ao da rocha cristallzada¡ fraclona¡nento in ai.tu'e de mg

nor lmportância e expLica apenas âs varlações menores (e.g., mudan

ças següenciadas observadas no qulmísrno dos feldspatos). As varia
ções maiores são hettdadaó e devem ser atrfbufdas a puJ.sos magrnáti
cos co¡npos f cionalmente distintos. Cabem, então, duas hipót.es es
principais para expJ-icar a zoneogräfia observada na SuÍte Rósea:

cada um dos pulsos ê resultado de um evento especlfico de gera
ção magmåtica (e.g., fusão parcial), com posterior ascensão e

cristalização como unidade ÍndependenÈe.

os díferentes pulsos derivam de um mesmo magma parenÈ,al, sujei-
t.o a fracionamento em câmara mals profunda, com expulsão episó-
dica de ¡nagmas residuais cada vez mais evolufdos.

Algunas das rochas desta Sufter tals como os grani
tóides-pórflros I, cristallzaram diretamente de frações residuais
derlvadas de magmas menos evoluÍdos, que se crfstalfzaram como gra
nitóides róseos. O mesmo raciocínlo não pode, aparentemente, ser
aplicado para todos os granitóides. Os dados isotôpicos sugerem
que os magmas se derivam de fontes não-homogêneas (os granit,óides
mais mâficos contendo parcelas menos evoluÍdas Ísotoplcamente) ou
a I ternati vamente , os magmas gue se crist.aÌizam como as rochas mais
máficas, contêrn parcelas peguenas de materral. isotopicamente mats
primitivo (maÈerÍais j.nfracrustais; magmas bås ico- lntermedj" årios ? )

em sì,-ra const,ituÍção. Com os dados disponÍveis, prefere-se a primer-
ra hIpótese.

Estruturas, texturas e nfvei.s cru6tals de colocaçáo

As varlações estruturais e texÈurais seqtlenciadas
presentes nos granitóides da SuÍÈe Rósea sugerem interpretação se
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melhante ã proposta por Buddington (1959) ao mostrarem que as ro
chas mais féfsicas ê mais jovens de posicionamento maÍs "superfi
ciaf" (para discussões e crÍtÍcas , ve],, entre outros, pitcheï & BeI
ger, 1972; Pitcher, I9j9 a; Holder, 1979, e Jardim de Sá, t9g4). O

fator fundamental na determinação do regime de colocação de magmas
é, sem dúvida, o contraste de viscosidade e ductilídade entre o
magma invasor e â rocha encaixantë (Buddington, 1959; piÈcher & Ber
ger , 19721 .

Na SuÍte em questão, as estruÈuras e texturas sugg
rem um aumento progressivo nos contrastes de viscosidad.e e ductiri
dade, com os magmas mais dif erencj-ad.os corocando-se de forma mais
permissiva, e os mais máficos fazendo-o de modo mais forçado. Tais
caracterÍsticas, embora tambérn possam refletir mudanças na profun
didade de colocação. d.evem ser explicadas por dois fatores pïinci
pais (ou, pelo menos, adicionais) :

variações nas propïiedades dos magmas, de forma que os magmas
mais diferenciados foram provavel-mente mais fluidos (por ausên
cia de crisÈaLizados precoces, restitos e/ou maior concent.ra
ção em vol-áteis ) .

variações no comportamento das rochas encaixantes que, por in
f l-uêncÍa de regimes térrnicos progres s i vamente mais "frios,', evo
luem de condições mais dúcteis para mais rÍgidas.

Evoluçåo do magmatismo no tempo

Os dados geocronológicos sugerem intervalos exagera
dos de tempo entre a colocação dos dÍversos granitõides que consti
tuem â Suíte Rósea (em torno de 200 m,a.; cf. CapÍtulo Vfr), incon
sistentes com dados georógicos, a exemplo de diversos outros casos
rel-atados na l-iteratura (e,g., Roddíck & Compston, 1977; Halliday
¿t o.X,. , 19 8l-l ,

A interpretação natural é que al-gumas das isócronas
obÈidas são fictÍcias ou ps eud.o- isócronas (Faure & poweLl, J_972,
Faure, 19'77) por incorporarem "erros " devídos à atuação de vários

a)

b)
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processos petro]ógicos. A anál.ise destes plocessos favorece a in
terpretação <1e que os magmas deriva¡r de fontes isotopicamente nào-
homogêneas; porêm, resuft¿rclos sinilares podem tambérn ser devidos
ao faLo de gue os magnas i.ncorl:oraram m;tt-erj.al- isotopicalnente ne

nos evol-r-rÍdo, sej;r material, infracrustal , seja magrnas básj.co-inter
mediários derivados no mJnto. As f r:ações residu¿lis mais félsicas
apresentam anomalias isotópicas provavelmente devidas å cristaliza
ção fracionada (cf . itens VI.t.4 . e VII .5, ) "

Uma isócrona de referênci:r sur¡ere que a inaioria dos

cÕrpos clue com¡',õem esta SuÍte âpres;ent¿r id¿rcles prováveis de coloca

ção e cristalÍzação em tôrno de 580 m.a.. Dstima-se, porEanto I que

o magmal-ismo inicia-se em torno de 590 m,a.(?) e culmina em torno
de 560 - 540 m.a, (?)i com a colocaç:ão dc;s granitói.des -pórfi ros II
(cf . Figura 53) . Def inições mais rigorosas não podem se eentadas

no momento .

A presente discussão (ver tanlcéln capÍtulo VIr) con

firma o valor d.os mapeamcntos detalhados prévios para a seleção
de anostras e interpretações geocronolôgicas '

vfII,1.2. A Suité Cinzenba

A SuÍte Cinzenta reúne as facíes cinzentas ao Sul,
as quais se adicionam, tentativamente, as varieda<les rõseo-acinzen
tadas ao Sul e LesLe e as cinzeìltas que ocorrem ¿ìo Nordeste do Com

plexo.

Em termos petrográficos são ç¡ranitos 3l¡ (facies holo
leucocráticas e a maioria das leucocráticas) e, subordinadamente ,

granodioritos (algumas facíes leucocráticas) . os tipos hololeuco
cráticos, modal e texturalmente muito homogôneos, compreendem ro
chas peraluminosas, com pouca variação na com¡rosição dos feldspa
tos, Os termos leucocráticos (em parLicular Òs cinzentos) são alu
minosos e apresentam, com freqüência, enclaves microgranulares es

curos d.e composição diorÍtica e glomérulos máficos com biotÍta +

pJ-agioclásÍo + titanita + magnetita + apatita + ilmenita (cf . item
vr.4.).



Relaçôes geoldgicas ê idades

As relações geotógicas sugerem que a SuÍte em discus
são é constituÍda por número reduzj-do de corpos mâgrnáticos,

Os granitóides cinzenÈos holol eucocráti cos mostrampouca (e,g., diferenciados pegmatóides) ou nenhuma evidência de di
ferenciação e evolução. São magmas que foram gerados sob condições
térmicas e geoquÍmicas constantes. os granitóides cinzentos r.eucocráticos são, por sua vez, rochas tipicamente hÍbridas (cf . itens
VT.1. e VI .4.), gerad.as em sua maior parte por interação entre facies hofo leucocráti cas e melagranitóídes finos do embasamento (dio
ríticos a quartzo-di orÍ ti cos ) . provavefmente, esta Suíte geïa_sepor fusão de materiais stTpra (?)-crustais com abundantes intercal-a
ções de rochas dioríticas ' As facies róseo-aci nz ent.adas são tam
bém rochas predominantemente hÍbridas, porém, podem conter conÈïi
buição de magmas granÍticos que se cïistal-izam como rochas da suÍte Rósea.

As variedades holo leucocráticas apresentam idade iso
crôníca de 590 m.ä., que deve corresponder à idade de cris taJização
destas rochas; admite-se, pela associação, que a maior parte dosgranitõides cinzentos leucocráticos apresenta idades semerhantes.
Manifestações mais recentes de granitóides cinzentos, com ou sem
muscovita, associam-se à zonas de digestão de melagranitóides porgranitõides brancos.

As caracteristicas estruturais e texturais sugerem
regimes de colocação de pouca "profundidade" (ora mais forçad.os,
ora mais permissivos, predominando os últimos) .

VI]I.l-.3. A SuÍte porfiïÍtica

Incft¡i-se nesta Suite as variedades porfirÍticas mgciças orientadas, maciças e, tentativamente, a facies a ,'dois fel-ds
patos " cinzenta rf (cf . item IV.3,2.) da parte Nordeste do compfJ
xo de Morungaba. petrografÍ camente , este grupo compreend.e quarÈzo_
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monzonitos, granitos 3b e granitos 3a, predominando os dois primei
ros, caïacterizados pela associação biotita + hornblenda + títani-
ta + alanita + magnetita + Ílmenita. São rochas rel-ativamente ri
cas em feldspato potássico e mínerais máficos e têm caracterÍsti
cas meta-aluminosas (?) a aluminosas,

Zo neografia

As facies gue a constituem não estão totalmente
peadas; a discussão que segue é, portanto, apenas preliminar.

ma

As relações geológicas e petrográficas sugerem tran
sições predôminantemente gradaÈivas entre as facíes porfiríticas
(como jä proposto por WernÌck, 1972 b) . Os granitóides a "dois
feldspatos" cinzentos II, separados dos tipos porfiríticos por es

pessa intercalação do embasamento, constituem, muito provavelmente,
um corpo ísol-ado.

As rochas porfiriticas ao Sul, Sudeste e Leste, são
pouco fo.Iiadas ou até maciças; têm texturas mais equigranulares, e

gra.nuJ-ação mais f ina, qì.re as f ocalÍ zadas nas partes mais centrais
e setentrionais. As rochas ¡nais intensamente foliadas situam-se ao

Norte e Noroeste, sendo limitadas, em boa parte, por extensa zona

de cÍsalhamento SW-NE, que as separam dos granitóides equigranuLa-
res do extremo Norte. Nas parLes centrais da área mapeada, prevale
cem rochas maÍs grossas e mais máficas, A variedade a "dois felds
patos" cinzenta II, mais homogênea em termos estruturais e textu
rais, apresenta pequenas variações petrográficas e mineralógÍcas
em direção à termos mais fétsicos.

Re1ações d.e campo, variações modaís e dados químicos
preliminares (de fel-dspâtos) sugerem, como hipótese inicial , que

os diferentes tipos porfirÍticos estão refacionados entre si por
cristalízação fracionada in .t ilu (ver, porém, I{ernick, 1984 a) .



Idade e regiDes de colocação dos corpos

Às rochas da SuÍte porfírítica são os granitóides
mais antigos mapeados do conplexÕ de Morungaba, Apresentam umaidade isocrônica em t.orno de 6f0 m.a., provavelmente verdadeira,
Confi.rmado taI fato, e aceÌtand.o_se a interpretação cronológíca proposta para as SuÍtes Rósea e Cinzenta, fica car:acterizado um hiatoreJ-ativamente curto (em torno de f0 a 30 m,a,) no magmatjsmo granitóide do compl-exo (desde a colocação dos tipos porfiríticos e a"dois feldspatos" cinzentos II até as manifestações magmáticas principais das partes centro-ori ental- e meridional) ,

As estruturas e texturas que caracterizam os grani_tóides porfirÍticos e a "d.ols feldspatos" cinzenÈos rf sugerem que
os respectivos ma.gmä.s se col0caram d.e forma grosseÍramente concordante com os padrões regionais SW_NE, em um regime provavel_mente
"sin-tectônico" (ver também item vrrï.3.). as condições de cor-oca-
ção são forçadas, caracterizando baixos contrastes de víscosidadee ducti'idade entre invas<.¡r e rocha encaixante. De todas as suÍtesdefinÍdas, é a que deve se ter colocado sob regimes términos maisenêrgicos (e,/ou coLocação mais profunda) . Ressalva, ¡rorém, devese' feita para os grani.tóides porfirÍt.icos mais fortr:mente orientados, com estruturas secundárias, devidas a esforços cisalhantesposteriores.

VÏIT.2. OUTROS GRANTTÕTDES

Diversas outras facíes caracterizadas rrão podem, por
enquanto, ser incl-uÍdas nas SuÍtes definidas¡ po.r oui:ra parte, não
existem dados suficientes para definir outras suÍtes. são os mer-agranitóides, os granitóides porfirÍticos rïr, e as v¿tried.ades a"dois fei-dspatos,' Norte e orj-entada.

Os meLagraniÈóides (parti cularmente os termos maisfinos, de composição mais mäfica) estão, em sua maior:ía, rel-aciona
dos à eventos mais antigos (ligados à própria hisÈóri.a dÕ eÍìbasamentoi são "meta-diori tos " ) sendo, posteriormente, irrcorporaclos e



transformados em graus variáveis duraìlte o magmatismo brasiliano.
Por outro lado, alguns me J-agranitóídes provavelment.e constituem
uma suíte isolada, co]ocada sob a forma de pequenos corpos, ante
rj-ores ou contemporâneos aos grènitóides equigranulares meridio
nais, conforme sugerido pela ocorrência l-ocalmente signÍficativa
de melagranitóides de granulação média a grossa e por mostrarem-se,
localmente, como aparentes manifestações sin-plutônÍcas (cf , item
rv.3.2.).

Desconhece-se a relação entre as variedades porfiri-
ticas llf (ver Tabela IV) com a SuÍte PorfirÍt.ica; concordando com

Wernick (1972 b, 1982 a) , julga-se, preliminarmente, que todo o con
junto pertence a uma única "unidade genêtica". Estes granitóides
serão objet,o de trabalhos futuros, em parte já em andamento.

VITI.3. RELAÇõES ESTRUI'UTìATS PREIIMINARES

Embora fafÈem dados mais elaborados que tratem dos
aspectos eslruturais das rochas do embasamento, al_gumas feições ge

rais podem ser r:econhecidas e correlacionadas com as encontradas
em regiões adjacentes (e.g., região de Bragança Paulista; Campos

Neto ¿.¿ cL!.., 1984 a) . Os seguintes aspectos merecem ser destacados:

a) O Complexo de Morungaba apresenta marcada orientação estruturaf
segundo S!ù-NE.

b) A foliação observada nos granitóides porfirÍticos e a "dois felds
patos " róseos grossos III (?) e cinzentos lI orienta-se sub-pa
ralelamente ãs direções estruturaís regionais.

c) Os "eventos sin-tectônicos" paroxismais do Ciclo Brasil-iano são
corre lac ionávei s à fase de deformação Dn+1 (Campos Neto e,t cL.L. ,

1984 a) .

d) No extremo Nordeste do Complexo, estes autores correlaciona¡n a

colocação de granitóides porfÍrítícos e de algumas variedades
peraluminosas com a fase Dn+2 (período "sin-orogênico tardio" e

a dos tipos mais isótropos com a fase Dn+3 (período "t,ardi-oro-
gênico"). Reconhecem aind.a rochas de dique, assocjad.as ao magma
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tismo terminal,. Esta interpretação corrobora em linhas gerais a
outrora estabelecj-da por Wernick (1972 a, L972 b).

e) Ao fongo de sua maior extensão, o Complexo de Morungaba apresen
ta uma configuração suavemente dobrada (corn orientação meridio
nal 

'E-NW, 
central- s-N e setenrrional sw-NE) . Este d.obranento,

de grande comprímenLo de onda e pLano axial E/SE_W/NW, é corïe
lacionävel" â fase Dn+3 ¡ìa ::egião de Bragança paulista.

Es L.es dcfdos, embora preliminares, demonst-ram gue o
magmabi-smo qrarritóide da parte mapeada do complexo (e, possivelmen
te, da parte não mapeada, a julgar peta inÞerpretação de tùernick,
1972 b¡ ver Lanbém lVernick & penalvä, l-980 a; Wernick , LggZ a) é
crarament-e pr:ste'ior à fase de maior deformação do cic10 BJ:asir_ia
no e parecem sugerir que a maioria dos granitóides se cÕloca entre
as fases Dn+2 e Dn+3.

VTII" 4. CORRELAçõES GENÊTICA.S PRELIMINARES E ÀMBTËNTES GÐOIEqIONICOS

Algumas corretações com model_c.¡s gené ti co_geote ctôni _
cos .discutidos na literatuïa (item ffI,l.,) são comentados a seguir.

Com retação à Sui.Í.e Cínzøntct, destacam*se inicialmen
te os granj-tôides hofol eucocráticos peraJ-um_inosos, que possuem se
melhança com os granitóides da série j.tmenÍtica e, em parte, com
os granitõÍdes .i,tipo 

S": o óxido presente é a ilmeni ha, as associa
ções dè m'nerais mãf'cos são tÍpícas de rochas perar minosas e ine
xisLem variações nlodais significativas, com todas as rochas aprg
sentando-se sempre ricas em quaïtzo. A analogia poré:n, não é co4
pleta: os granitóides cinzentos contrastam com as tÍSricas suítes
S (do Lachl-an Folded Belt, cf . \^th i t,e & ChappeJ_I, f97 Z, I9g3; ChaB
pe11, 1984) por serem rnais polrres em minerais mäficor; (particular
mente biotita) e mais res.trit.os em termos composiciorraís; faltam
os encl-aves (restitos) típicos. conLrastam L¿mk¡ém corl as suÍtes de
"granitóides a duas micas,, ricas em mineralizaqões do Sn e com abun
dantes manifestações aplitÍcas e pegmatÍticas descri.:as na l-itera_
tura (e,g., Sud.oeste asiático; cf. pankh.urst, 1979; ltÍtcher, 19g3).
Como cc,ntras:e adicional., vale a péna 1embra:: a. presença esporádi
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ca de veios milimétricos de quartzo com moLibdenita'

Desta forina, os granitóides cinzentos holofeucocráti
cos são comparáveis em linhas muito gerais apenas às SuÍtes S mais

fél-sicas de Chappell & White (1974; ver também 1977, 1983) e aos

Ieucogranitos variscaníanos do Maciço Central Francês (cf . Didier,
l-973; Dj-die]- ¿t (1L., I982) ' Em termos regionais, assemeì-ham-se, em

parte, aos mobil-izados anatéticos, derivados por fusão de mate

rial metassedimentar que hoje constitui parte do embasamento gnãis-

sico (e.g., complexo GranÍti co-Mi gmatí ti co Catapora; Campos NetÔ

øt aL., Lg84 a, 1984 b; ver também Wernick, 1982 a, 1982 b, 1984

b), observando-se, porém que tais mobilizados apresentam razões
^ 87 ,^ 86 -¡âd hôlÂdrnrcrars Þr /br mais elevadas que as apresenÈadas pelos grani

tóides cinzentos de Morungaba (e'g', 0,760, determinado por l{er-

nlck et cLI:., I98I, nas proximidades de Amparo) '

os granitóides feucocráticos da SuÍte cinzenta são

afumínosos e, pela associação mineral Presente, enquadram-se na sé

rie magnetÍtica. São rochas tiplcamente hÍbridas, geradas por inte
ração de magmas granÍtóides com rochas diorí tÍ cas,/quartzo- dioïÍ ti -
cas predominantemente do embasamento '

A partir dos dados isotópÍcos obtidos para as rochas

hol oleucocráticas (cf . Figura 48) , estima-se que se tais granitói
des geram-se por fusão de paragnaisses trans amazônicos, as rochas

submetidas à fusão deveríam apresentâr razões Rb,/sr relativamente

baixas (0,1-0 - 0,15); caso contrário ficaria implícita a presença

de metassedimentos mais jovens ou, alternat ivamente , uma contríbui

ção de materíais isotopicamente menos evol-uidos'

EstÌma-se, em conclusão' que a Suíte cinzenta é gera

da principafmente a partir da fusão de material metassedÍmentar, con

taminado pelas rochas dioríticas assocíadas ' Porém, frações meno

res d.esta SuÍte podem ter-se gerado com contribuição de magmas da

SuÍte Rósea, Explicar-se-íam, assim, feições como a ocorrência de

encfaves mais básicos em granítóides holo leucocráti cos com biotita
+ muscovita + granada; a presença de granítóides cínzentos (com ou

sem muscovita) assocíados à zonas de digestão de enclaves mais bá

sícos por granitóides brancos; as texturas xenomórficas e recrísta
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Lizadast as tendêncj,as modàis, as razões iniciais refativamentebaixas; etc.

os granitóides das Suite..t Rîj ¿ e-a e ptt tdinitica. são,por sua vez, corre J-acionávei s aos granitóides da série magnetitica,
mas não se enquadram perfeitamente na classificação dicotômi ca r/sde Chappet & White (Ig7 4) " Estas duas SuÍtes não são séries ,,compo
sicionar-mente expandidas", em que predominam as rochas intermediá
rias (pitcher, 19'7g a, 197g b, 19g3), caracÈerÍsticas das margenscontinentais ativas. por outro lad.o, embora sejam rochas al-uminosas e ricas em sílica, não correspondem aos granitóides geïados porfusão de materiaf unicamente metas sedimentar . As rochas destas suÍtes têm ca'acterísticas inter:medi ári as , neste sentido assemefhando-se aos granitôides "tipo r car-edoniano", comparáveis às suÍtesrr1-ì^^ rll 

- 
rr.rpo r" mar-s fel-sicas do Lachlan }.ol"ded BeIt (cf . Hine et a!,,,1978; Chappelt-, t97B; White & ChappetI, 1977, 1983) e das faixashercinianas e caledon.ianas (cf , Didier, 1973; Dídie r e,t at., 19g2;Pitcher, 1983; yagüe Lt 0.L,, 19g3).

SuÍtes granitóides semeJ-hantes, desenvolvídas emsubstrato ensiálico e com várias caracterÍsticas em parte intermediárias entre granitóides ',tipo g " e ,,tipo ¡,, mais d.istintos, jâ
fora¡n descritas em muitas localidades (u,g,, pitcher & Ifrrger,L972,
Flood & Shaw, 1977; Didier Q-l cL.L. , Igg2, Wet nick, I9g2 a, l9B2 b,
1984 a, 1984 I:; Cambel & petrick, 19g2; yagüe e.t. cLX.., I9g3; White
& Chappell, 1983; piÈcher, I9B3; ChappelÌ, 19B4). ALguns autores
admitem que são oïiginadas a pal:tir de fontes híbrídas, ou seja,pela fusão patcial de seqüências crustais mistas (e.g., seqüências
meta-vulcano-sedimen Eare s ; F100d & shaw, tg77; camber & petrick,
1982; Yagüe Q.Í. a.n-,, 19g3; ver também DÍdier e,f a.l-., Ig g2; I{ernicJ<,
1984 a, 1984 b) . outros admitèm adicionalmente a hipót.ese de mistura de magmas siál-icos e mantél_icos (por via direta ou indiïeta, cf.Didier Q.j: cl.X.., IgA2, cray, f9B4; Wernick, t984 a, 1984 b) . Segun_do Chappell (Ig84), as caracLerÍsticas dos granitóides ,,tipo I,, er-Lpo b convergem em direção aos termos mais féfsicos de cada série, ocultando as diferenças genéticas por supeïposição de caracterÍsticas petrográficas e geoquÍmicas,

Esta breve discussão mostïa que as r¡enerali zações



propostas na Ilteratura devem ser apLicadas com prudêncie" Cada

cinturão orogenético apresenÈa pecul-iaridades próprÍas; de fato,
existe uma grande variedade de granítóides "tipo I" e "tipo S", com

características petrogenéticas definidas (cf . Pitcher, 1983) ¡ 9u€,

em parte, espefham condíções físicas e químicas únicas de geração,

transporte e cristalização (e.g., proporções de IÍquido e fração
residual; leores de água dos magmas; fugacidade de oxigênio; maior

ou menor homogeneização quÍmica durante processos de fusão e cris
talização fracionada; etc.). "Granitos " e "granitos " são "diferen
tes" porque nunca se repetem exatamente as mesmas condições gené-

ticas .

Em Morungaba, os dados obtidos, alÍados aos existen
tes versand.o sobre feíções geológicas regionais, sugerem algumas

conclusões prefíminares sobre ambientes de colocação. Cumpre desta

car:

a) Os granitóides estudados são posÈeriores ao magmatismo granitói
de da fase "sin-tectônica paroxismaf" do Ciclo Brasiliano, ca

racterizados por SuÍtes anatéticas (mobilizados do embasamento

afforante), geralmente assocÍadas à rochas migmatÍticas (cf '
WernÍck & Penalva, 1980 a; Wernick Ll cLL,, l98I; wernick , 1982 a¡

vlernick & Artur, 1983; Campos Neto e"t 4'L., 1984 a) com idades

entre 760 m.a. (Werni ck øt aL., f981) e 600 m.a. (c'C.G' Tassi-
narí, comunícação verbal- ) '

b) As estrutuïas e texturas das rochas estudadas (ta¡nbém do embasa

mentof cf. Campos Neto ø¿ ctL,, L984 a) sugerem a passagem de am

bientes termais mais enérgicos (e/ou de maior profundidade ?) pa

ra ambientes menos enérgicos (e/ou mais superficiais) . Esta va

riação é muito bem evidenciada peLa Suíte nósea, com grani tójdes

-pórfiros como manifestações sub-vufcãnicas (?) úftÍmas'

c) A possíve} presença de magmatismo b ás i co-intermedi ário no com

plexo (melagranitóides), alíada ã existêncía d.e corpos dÍorÍti
cos brasilíanos em regiões vizinhas (cf . Campos Neto øt a'L', L984

a, 1"984 b) , definiriam a atuação de um evento magmático com ten

dêncÍas bÍmodaís, maís típicas de ambientes descompressÍvos (e'

g., Petro ¿Í a.L,, L978¡ ver também Pitcher' l-983; Vêrnicl<, J-984 a)'
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d) A distribuição geográfica do comp.rexo rnÈrusivo de Morungaba sugere control-e Èectônico linear (ver também WernÍck & penalva,
1980 a) na localização dos corpos magmáÈÍcos. À colocação destes ê seguida poï marcado tectonismo rúpti1 (ver também Fiori
Q.f dn ., 1978,,

O magmatismo granitóide do CÕmpÌexo (em particu.Iar oda suite Rósea) está, portanto, associado à ambientes com caïacterÍst'icas progress ivamente maÍs rúpteis e predominantemente descompressivas, originadas por soerguÌmento regional e païal_ef o enrije
cimento crustal, durante os estágios finais do cicLo Brasiliano(ver também Wernick, 1982 a, l9g4 a, l9g4 b; Campos Neta e.f. a[-.,
1984 a, l-994 b).

Wernick (I994 a) considera que os granitóides de Me
rungaba são rochas hÍbridas, originadas em profundidades crustais
médias a elevadas e os correlaciona å uma paleo_zona de Benioff
merguJ-hante para oeste. EnÈretanto, uma explicação alternativa deve ser fembrada. os granÍtóides de Morungaba estão relacionados aosestágios tardi- a pós-orogênicos do CjcLo Brasiliano, ligando_se ãfases de progressivo soerguimento regional. AÍìbientes tectônicos de
rel-axamento e soerguimento regionais (',tipo Ca1edoniano,, , cf. pit
cher, 1983) propiciam o 

^parecimento de zonas de arÍvio de pressão
na crosta inferior que, conjuntamente com calor proveniente de mag
matismo básico infracrustal, resultam em fusåo de mat,eïiais dacrosta inferior e ,produção de magmas rjcos em síIica. A associação
de magmas ácidos com magmas básicos possibilita, evid.entemente, pro
cessos de hibridismo (Didier øi. a.X.,, Igg2; pitcher, 19g3; Wernick,
1984 a); porém, acred.ita-se que os magmas gue originaram as Srites Rôsea e porfiïÍÈica são primários, derivados essenciaJ.mente pe
la fusão de materiais cïustaj_s, com baixas razões Rb/SJL.
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