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1. TI\]IDRODUÇ.ÃO

Este trabarho tem por objetivo o estudo das câ-
racterísticas petrográficas de um pequeno corpo i_ntrusivo
nas rochas do Grupo Açungui. Essa intrusäo, embora ocupaìg

do área pouco extensa, da ordem de 7 rm,zn desperta inte-
resse face a sua grande dir¡ersificaçäo mineralógica e tex
tural. Dados de carnpo e laboratóri-o pernitiram tanbém te
cer alg*mas considerações so-bre a sua gênese.

A intrusäo situa-se aproximadamente no cruzarnen

to do paralelo 24o 44r com o meridiano 4Ba 5Br. Dista
aproximadamente 14 km da cidade de Ribeira, já no estado
do Paraná, estando a 10 kn da divisa com o Estado de são
Paulo. localiZâ-s€ às margens da estrada que liga aquela
cidade com curi-tiba (rig. 1). Antiganente designada por
Jos6 Fernandeso a rocalidade hoje recebe o none de secão.

As prineiras referências sobre a intrusão bási-
ca de ,ros6 Fernarrdes encontrâü-sê ï1o trabalho de Barbosa
(1941)- Esse autor, examinando algr:mas de srras amostrasr
chegou à conclusão de que as mesmas possuem composição rnn
zonítica. Moraes Rêgo e Alneida (1946) descreveran a in-
trusäo como sendo proveniente de um magma gåbrico coû câ-
råter alcalino e possivelmente de idade paleozóica. Bigg
rel-la (lgo>) delimitou esse corpo e o agrupou entre as ro
chas monzoni-ticas e dioríticas da regiäo.

Mais recentemente, Melcher et al. (f9|f ¡), em

trabalho de levantamento geológico na regiäo, remapeararn

a intrusäo, levando à reduçäo de sua área de e4posição.
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Flo. r - MApA DE LOCALIZAçÃO oA Áne¡ ESÎUDADA

2. YIETODOIOGTA

2.L. Amostragem

Procuroü-s€ coletar anostras de todas as varie-
dade petrogrâficas presentes na i-ntrusäo.

O corpo nagnático apresenta poucos afloranentos,

com os melhores restritos aos cortes da estrada- No entag

to, existem mui.tos blocos rolados em toda a ârear euer sê

näo permitiram r.ma delimitaçäo espacial dos dj.versos ti-
pos de rochas, propiciararn pelo menos amostragem lrepresen

tativa dessas variedades. Isto ê ¡em verdade para a por-

çäo I/ da intrusäo, pois a parte n é praticamen.te inacessí

vel e sem afloramentos.

A coleta de amostras mostrou-se difi.cultada em

xazäo do relevo muito aci-dentado, intemperismo acentuado

PARANd
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e vegetaçäo densa, esta

Po.

3

úttina reBtrita à parte E do cor-

Para os trabarhos de canpo, contou-se com fotg
grafias aéreas na escala de r:?o.ooo (T,.ASA - î-,evar:.tamen-

tos Aerofotogramétricos s/A - tg6z). A Fig. 4.mostra a lg
calização das amostras investigadas, assim como os contac
tos aproximados da intrusão e suas relações com os metas_
sedimentos regionais. como base para sua elaboraçäor fo-
ram utilizadas fotografias na escala l_:2!.ooo (r,AsA - I,g
vantamentos Aerofotogranétricos SrlA _ l?62), adquiridas
posteriormente aos trabalhos de canpo. A escala ampliada
da Fig. 4 não e:çrime a exatidäo dos dados e foi usada
sinplesmente para facilitar a projeção das informações no
mapa.

2.2. Anâtise Microscópica

cerca de 50 a.mostras de rochas foram examinadas
ao microscópio, um standard lll, de fabricação zeiss. para
facilidade de distinção dos vários feldspatos, recomeü-sê
à t6cnica de coloração pelo cobaltonitrito de sódior susg
rida por Bailey e stevens (rgeo), e descrita em penalva e

Henrries (lg7t-).

Para o cárculo aa anáIise mocar, uti.lizoll-sê o

nétodo do contador. de pontos, descr:ito por chayes (r9+9),
e un contador auton.ático o "swift Automa.tic point coun_

tertt. um núnero nínimo de l.ooo pontos foi contado para
cada secção delgada.

Para a determi.nação do teor de anortita do pra-
gioclásio, utiljzoü-se c n6todo da extinçäo de cristais



com gemj-naçäo combinada Carlsbad albita, descrito em

Kerr (t959).

O ângulo <le extinçäo e 2V dos mi.nerais, assim

como A.^cr nas augitas, for'am determ-inados utilizando- sel_'v,

rrma platina unj.versal de marca Carl- Zeiss. Aplic.ando-se

2Y e Al^", avaliou-se a composiçäo química das augitas pe

1o mótodo de Rtlegg ( 1964) .

A fim de melhor realçar as 'variações texturais
das rochas da intrusäo, foram realizadas, com o auxílio
de una ocular graduada, I ou 6' medj-das de tamanho, entre

os grânulos maiores e menores, para cada espécie mineral
_ _^em cada lamj.na delgada.

2.7. Peso Específico

Como dado adicional à petrografiao pr:ocedeu- se

å deterninação do peso especlfico dessas rochasr vâlen-

do-se de r:ma balança marca rrHarterr, mrirrida de um di-sposi-

tivo possibilitando a pesagem da amostra imersa eni ågua.

Para cada amos'brar äs determinações folam feitas en dupli
cata, usando-se sempre material em qua¡.tidade superior a

1OOg. A precj-säo Cos valores é t OrOl.

2.+. Classific.açäo das Rochas

Na classificaçäo e nomenclatura das rochas fane

rítlcas, adotou-se o esquema proposto por Streckeisen

(f96?). Este autor propõe urrra classificaçäo geral das ro-
chas magnáticas levando em conta as porcentagens relati-
vas de quartzo, feldspato potâssico, p1.agioclâsios e fel-



dspat6ides- rreste esquema, somente partÍci.param

,-

rochas
com teor de mirrerais nárj.(.,og Dr€rìor.. de 9o%. uti_r_iza um t"g
ângulo dup]-o, o'de, para cada rocha, *"äo apresentadas as
porcentagens relativas dos quatr,o minerais usados na clag
sificaçäo. A Fig. 2 mostra a cr-assificaçäo geral de stre-
ckeisen (L967), para as rochas fanerít,icas.

Ainda com Trase nc nesmo autor, pr..cedeü-sê à
classificaçäo das rochas, segundo c índice de cor, assi-ur
definido:

I.C. = IOO - %mineraj s félsicos
No gráfico da Fig. 7, encontra-se a classifica-

çäo das rochas faneríticas com índice de saturaçäo rtrr:,¡or..

que 20, introduzindo-se tam't-;6rn o índice de oo1., assim co_
mo o teor de a'or,tit,a d. p_,.-agi-oc1ásio. Todas as rochas de
José Fernandes enquadram-sê rr€ssa classifi.cação.

A disti.nçäo sugerida por aquele autor para &oo-
zodiorito e monzogabro, assim comc diorito e gabro, é fei
ta levando-se em consideração o teor de anortÍta do pla_
gioclásio. Monzodj-orj-to e diorito säo rocha.s crijc teor de

anortita do plagioclásio 6 menor, que 5o%, enguanto que no
monzogabro e gabro é ¡'raior:. Ainda Tr¿ra est;udo dessas ro_
chas calcul-ou-se o índice pi.r.oxêni.co (rpx), propcrsto por
lüalker (1957) , e assim de.fini_do:

IPx =
Px x :lOO, onde: Px = % p:.rgPx+Fd

xênicos e Fd = % fehlspatos"

Por out'o l ado r âs rochas af aníti.cas, em razäo
de sua granulaçäo fina, dificul.tando a identj.ficaçäo de
seus constitui.ntes rninerais, princ:.parmen.te dos que com_

põem a mesóstasis, e de sua composi.çäo tendend. a Uasálti
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câr fora-m genericamente agrupados coruo t,asaltos.

'" 
GEOT,OGIA REGIONAI

A intrusäo básica de José rernandes ocorre assg
ciada å¡ rochas metamór'ficas pr6-camt,ria'as do Grupo Açun_
Sui. Estas vên sendo sistema.ti<:amente investigadas sob osj
mais diversos aspectos, rDeï,ecenclo r.egisrtr,o, ent;re outros,
os trabalhos de Met_fi S gf. (f96Ð o llelcher ( fgOe) , pe_
tri e Sugui_o (WAg) e, nais recerrteuerr.te, ltelcher gq gL.
(tg7ta) estudaram a geol.ogia do v.are da Ribei'a. É consen
so geral de que esses metassedimentos formaram-se em arn-
biente de geossincl-inar, desenvolvido ao finar_ oo pré-can
briano.

Algumas i.r:formações siol¡::e as características ge.o

lógicas do Grupo Açungr-ri. r',ão -for.r:ecidas abaixri.
Melfj et -ql. (f96Ð, co¡uc resultado de um pro_

grana de recor:hecinrer.it;o geológico parci.al desse grupo no
Estado de Säo paulo (paralelos 24s até a divisa co¡r o Es_
tado do Paranå), denronstïaran que a litologia do¡rirante
corrpõe-se de: a) ur.Lgmatitos e gnaisse, pr.i.ncipalmerrte na
parte sE, bordejando a cos¡ta; b) calcårios, dolomi-t,os e
quartzitoso rnais para o interior. rntrusivas á.cidas, va-
ria'do e& conIj,(rsiç.äo desde g'anj-to e granodiori_to, aBare
ceram en toda a extensäo da área.

No nesmo tr'abalho, os auto'es apontaran como r:,i
tida a direção NE-SE para a xistosidade d.s metassedimen-
tos' Esta direçäo tamr-¡ém coi.ncide con o alonganrento dos
maiores corpos graníticos. Notaram ai-nda doi.s sistemas de
fraturas, 

'n NE, pa-ra1e1o à xistosidade, e otrtro IfhI. ob-
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servararn tanbén que as condições de metamorf ismo ¡ êrn ge-
ral conpatíveis com as fácies regionais dos xj-stos verdes
e anfibolito, não foram constantes para toda a regiäo,
com o gradiente meta.nórf ico aumentando em lirùras gerais,
de Nl^I para SE.

Mariní e! al. (lgOZ) estudaram o Grupo Açungui

na área compreendida entre os paralelos Z4s fO, Z}e 30,
e neridianos 499 OO' - 5Oe OQt (Estado do paranâ). Com ba

se em crit6rios lito-estrati.gráficos, esses autores agru-
pararn as rochas da área em quatro formações: a) Formaçäo

setuvar b) Formaçäo capiru, c) Formação votuverava e d)
I'ornaçäo .Âgua Clara. O quad::o estratigråfi-co da região,
apresentado na Tabela r, 6 extraído desse tral¡alho.

Tabela I
Estratigrafia do Grupo Açrrngui no Bstado do paranâ

Irornaçäo litologia Espessu.ra
Avaliaila

pc
o
H
H
P{

Ø
oz
H
p4

É
éa

()
I*l

Êd
P-{

Eùz
Þ()

o
g
Eú

f.gua Clara Filitos-calcårios. oalcá
rios e metabasitos. -

discord. ?

Filitos, quartzitosr caf
carios, metaconglomera-
dos e metabasitos

discordo _
Dolomitos, quartzitos rfil-itos e metabasi-tos

di-scord o -
Gnaisses, quartzi.tos rqualtzoxistos, xistos e rneta
basitos. -

discord. ?

Migmatitos (emb::echitos
e epibolitos) r xj.stos e
ultrabasi-tos.

2.OOO m

Votuverava V.5OO m

Capiru 2.000 m

Setuva 2.100 n

Complexo
Cristalino
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No mapa geológico consta'te desse trabarho, ve-
rifi-ca-se que os granitos cobrem parte consideráver- da
área.

petri e Suguio (f96Ð estudaram parte do Grupo
Açu'gui no extremo sul do Estado de säo paulo, dando ênfg¡
se às caracl;erísticas que pudessem esclarecer o ambiente
de sedimentação. os autores concordara&, pelo menos em

parte, com os geólogos que previamente haviam estudado es
se grupo, admitindo que esses metassedimen.bos foram depo_
sitados em um antigo geossinclínio: rA grande espessura
de depósitos, seus dobramentos e metamorfismo exibido säo,
sem dúvida, características mais próprias de geossinclí
u.iott- No entanto, argumas áreas, como aquela ao norte do
granito de Ribeirão Branco, possuem características mais
próprias de plataforma cratônica que propria.mente de geoe
sinclínio como evidenciado por: rra) seleçäo relativamente
boa dos sedimentos, partículas moderadamente arredondadas;
b) ausência de leitos gratlativos; c) grarrdes estratifi-ca-
ções cruzadas comuns em meta-arenitos; d) quartzo dentrí-
tico ubíquo; feldspato raro; e) cimento subordi-nado; f)
cal-cârios, filitos2 meta-arenitos comuns, metaconglonera-
dos pouco espessos, rarosrr.

cordani e Bittencourt (196?), usarrdo o m6todo
K-Ar, executara¡n inúmeras determi_nações radiomótricas das
rochas desse grupo. As principais concrusões desse traba-
tho achan-se resumidas a seguir: a) a maioria dessas ro_
chas pertence ao cinturäo orogenético paraíba; b) entre
600 e 6!0 m.a. atrás, teve lugar o pri-ncipal evento meta-
mórfico afeta¡rdo as rochas do grupo e a formaçäo de grani
tos sintectônicos; c) fornaçäo de granitos tardictônicos
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há cerca de 590 m.a.; d) levaï.tamento epirogenético da ca
deia nontanho sa, en certas regiões ebé +gO m.a. atrás,

Melcher et al (no prelo), estudalrdo as rochas
netamórficas e grarríticas do Vale do Ribei::a e à vista de
ínformações geocronológicas mais recentes, optaram pelo
näo enquadra¡rento dessas rochas no cinturäo paraíba, una
vez que as rochas da X'orroaçäo paraíba mostraram_se mais
antigas que o conjrmto de rochas que vaì- do sul da Bahía
e até à extremidade sul-oriental da República do Uruguai.
En seu lugar, adotaram a nova terminologia, Cinturäo Or:o_

gen6tíco Ribeira, proposta por Almeida et g]- (no prelo) ,
envolvendo rochas pertencentes ao ciclo Brasilíarroo desen
volvido no final do pré-Carnbriano e j_nício do eo-paleoz6í
co.

DoÍs magmatismos anorogênicos atingirao â r€_
gíão: rrm básico e outro alcali-no. Anaral et al. (1966) dg
taram o magnatisno bâsico do sul do Brasil, pelo nétodo
K-Ar. Seus tlados däo uma amplitude de 28 m.a" para essa
atividade magnática, tendo a mesma se clesenvol.vido no pe_

ríodo cornpreendic'to entre 119 e J.4l m.a. Amaral et 9À(1967),
ainda pelo rne sno nétodo, estabelecerarn dois grupos de ida
des para as róchas alcalinas. O pri.meiro, mais antigo, .in

cluítto no cretáceo inferior (IZZJ'IV ¡1.a.), o segurido,
mais noderno, abrerrgendo do cretáceo superior ao

rio i.nf erior.
telc 1a

+. GEOT,OGT.A. I.',OCAIJ

4.1. Rocha Encaixasrte

A intrusäo de José Ierna¡rde s dista 5 lsl do li¡ri
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te superior direito da regiäo mapeada por l,tarini et a1.
(f96?). Dessa forma, parece víáve1 correlacionar a roch.a
encaixasrte desse corpo com as demais que integram o Gru_
po Açungui na áTea. Essa correlaçäo, 

'ma vez adnitida a
extrapolaçäo das formações geológicas, permíte considerar
a encaixante como pertencente à Fornação Votuverava daqug
les autores. A descriçäo por eles fornecida para a Ï,orma_

ção acina está em concordâncía com a obtida junto å área
da intrusão.

A rocha encaixante é constituída doninantemente
por variedad'es pelíticas, filito e subordinada-mente metas
siltíto. Ilacro scopi.canente, essas duas rochas são s€üê_
thantes. Ao microscópío, observa_se que o filito compõe_
se de sericita, clorita, opacos e quartzo, este ú1timo
por vezes na forma de lentes. Nas proximidades da intru_
são, essa rocha mostra-se portadora de biotita avermelha_
da e fortemente pleocróíca. En geral, a granulaçäo é muÀ

to fina, com os grãos de quartzo e opacos apresentando di
mensões superiores às dos demais minerais.

Pequenas lentes de guartzj_to, intercaladas nos
filito, säo relativamente comuns na área. No napa a$_exo

da X'ig. 4, acha-se delimitada aquela de niaior expressäo
geográfica. Em lâmina delgada esse quartzito apresenta-se
con granulaçäo nédiao sencro os gräos facilnente reconfrecí
ver_s ao mrcroscòpio.

Por interpretaçäo fotogeológica, seguida de con
trole de calnpo, foi napeada uaa peguena lente de calcário
nas proxinidades da intrusäo. Este calcário possui grainu-
i-açåo rnuito fina, sendo mesmo clifícil dístinguir_se ao

nicroscópío os cristais de carbonato.



->_

x
'/ ./

t'/

+
+

+
+

+
+

y;;:;-::<

r *':.i

--.

++.'+
++,

+-É
**/":]
/+ rg('..

si'
. il.++-.t2

* .,ott3 -'1at'u+--/4
/+ +

++

+

+

+

zZ7'

-bl
t7

+

+
+

+
+

+

\
-l_l_'/.
,/Í
+
rlg.+

i

+

l.ss
.49_
.41

+
+

+
+

," ,/
\.å+\
\27oì\
t¿u:oaz"

+

/ * zc:'
/,-È -l-.

- 8o.'
'r.^---

.t'--
t.-/

LES€ilOA

FrLrro 
I

| *u"o
QUARTZIfO

I açuNGut

. o..;, , oJ

+/ft

hL\
h*')+
-z 1t36

\*
--t\

FERNANOES

GAERO
f:-F=--t
l***++*rJ

7'-'=
l¿ ¿/ /.4

f:::--¡;... . .,....I
I..... r.'..I

W-

2$i-?--_-r-_.:..y.1..X ,--'l. ,-

Y''t:t
:il?l:j;-
Jí":í"?^i t

JOSE

i - ';¡,/:*ffi
'?K'.- --/1,- \

2-,T;É
t?-Æ
tl -- -.t >
¿/
-./ ,r'- /-

.---t--

/ .- 
t)

AMOSTRAS ESTUDADAS

DEARSA

,/-

ú{

7:/--

tt7-
t 

t--'

1-1
tt--'

DA

FALHAS PROVAVEIS

OU FRATURAS

orneçÃo E MERcULHo

oa xtsrostDADE

ORENAGEf'l

ESTR ADA

CAMINHO

,'--.- coNTacro

GgoLoGtcoFlG. 4 - !¡IAPA

\\
\\

ESCA L A

-

e 5ðm

0E3.- Ptr,¡cELt



-14-

Na área estudada, a direçäo geral do acamamento

6 iv 7æl e mergulhos variáveis de Joea BoeNln/. Nos locais
onde foram efetuadas as medidas, a xj-stosj_dade coj.ncide
com o acamamertto.

A drenagem 6 retangular e parece ser controrada
por fraturas. Bxistem vários alinhamentos de vales. os

alinhamentos que cortam os espigões foram i_nterpretados
como sendo provåveis falhas ou fraturas. os principais
acham-se demarcados no mapa anexo.

4.2. Intrusäo

O napa da Fi-g. 4 mostra o contorno do

magnátÍco de José Fernandes, assim como a posiçäo
amostras estudadas. A parte !'I do corpo foi mapeada coür

controle de carnpo, enquanto que a parte Eo face à escas

sez' de afloramentos e acessibilidade difícil, resulta ap.s

nas de interpretação fotogeológica. De rima maneira geral,
a intrusão ocupa cotas inferiores às da encaixante, o que

6 bem visível etrr a.rguns locais da regiäo de contacto. Es-
se fatoo associado à textura de drenagem argo diferente
da exibida pela encaixanten permitiu a delimitaçäo do seu

contorno.

A intrusäo de José Fernandes alca'ça .ma exten-
são de r.voo m no sentido N s e apr:oxi-madamente 2.400 n
na direçäo E LI. Sua forma ê irregular, não mostra¡rdo de

um modo geral relaçäo de concordância com a rocha encai;-

xante. cono exceções podem ser citados algr:ns locais jug
to à parte 1^I da intrusão, onde se nota rm fitito orienta-
clo, encaixante, verticalizado e concordasrte com um basal

corpo

das
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to porfiríi;ico. Este fato parece indicativo de que a in_
trusão se deu com relativa pressäo, causando deformações
nas proxímidades da regiäo de contacto. Na borda N, o con
torno da intrusäo parece estar controlado pela direçäo ge

ral de uma lente de quartzito. Aparentetriernte, as paredes
linitantes da intrusão säo qrrase verticaís, isto é, o cor
po näo se afina junto às bordas. Näo é possível avaliar
a espessura do corpo, todavia, assume_se que seja de pelo
menos 200 mo pois esta é aproximadamente a di_ferença de
cota entre os afloramentos nra.is baixos e mais elevados.

Mesmo rnacro scop Ícamente observa_se urLa variaçäo
narcante nas porcentagens dos minerais essenciais das ro_
chas gue constitue¡r a íntrusäo. Esta vari-açäo torna-se
¡rais evidente na gual_tidade de ni-nerais escuros, at¡ibuin
tlo-Ihes caráter leucocrático a nelanocrático. Apesar de

desconhecer-se a posiçã.o original de algumas aïostras den
tro do corpo, nota-se nitidaüente, rio calnpo, a predoninârl
cia das variedades mais escuras jrrnto aos níveis mais bai
xos. Eb níveis mais elevados, doninarn as rochas mesocráti
cas. Por outro lado, os tipos leucocráticos näo apresen_
tan qualquer relaçäo com o nível do corpo nagm.átíco. Tam_

bén quanto ao tamanlio dos grãos observam-se J classes de

rochas: a) as faneríticas, de grarnrlaçäo nédia, equigranu
lares, constituen as varieclades predoninaates; b) porfirí
ticas, de granulaç äo grossa, säo restritas, tendo sj_do en

contrado apenas um afl-oramento na parte Ni,rl da intrusäo jun
to à amostra 39. I,st,a ¡ocha é rica de fenocristais de pi-
roxênio, alcançando dimensöes de 2 a J cn (Foto 1); c)
afa¡ríticas foram errcontradas nas bordas da intrusäo, ben
cono cortando os denais tipos. Na porção NW do corpo fo-
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raln assinalados dc¡i*s pequenos diques dessas rochas com uo

deles exibindo caråter porflr,íi,ico. Em realidade, âmos-

tras de rochas afaníticas ocorren espalhadas por toda a

superfíc.ie do corpo, em.bclra näo seja possível estabel-ecer

as suas relações de canpo. No aflora:nento citado anterior
menteo otrser'von-sê também as relações ent;::e uma rocha leu
cocrática, equigranular, orientada verticaknente, com uma

rocha escura, porfirítica, desprovida de qualquer orienta
çäo. Estas duas variedades apresen'bam um contacto nítido,
sendo que a orientaçäo da l-eucocrática é paralela ao cor-
tacto (tr'otos 2 e 7) . Aparentemente r âs rochas leucoc.râti-
cas, ocorrenclo na forma de diques ou apófises, são intru-
sivas nas variedades mais escuras.

Ainda no mosmo afloramento encontroü-sê uû& ro-
cha fanerítfca. muj.to alterada, contendo xenól-itos de rrate

rial afanítico (¡'ot'o +). os xenól.itos säo arredondados e,
. t . ð . . _^ao microscópio, não apreserrt;am evidências de reaçäo com a

matriz.

Rochas de composiçäo anfibolíticar ocupando

á.reas mrrito reduzidaso for'an assinaladas em alguns l-ocais

da borda da intrusäo, nais preci-samente na extremidadeSïJ.

4.2.I. Posição Estratigr,áfica da Intrusäo

Duas hip6teses poderian ser, aventadas para a po

siçã.o est::atigrâfic.a dessas rochas: a) pertencentes à fa-
se orogen6tica do Grupo Açungui ou b) pertencentes ao

magmati-smo anorogêni.ccl que afetou o suI clo Brasj.l"

A segrmda hipótese perece mais plausível, pois

se a intrusão estivesse ligada à primeira fase, suas ro-
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Foto 1 - Rocha porfirítica,
com fenocristais de

-de granu.Iaçao
.^pr_roxent_o.

grossa,

Contacto nítido entre
leucogabr:o orientado .
ao contacto.

gabro porfirítico e

O:rj.entaçäo paraleLa
tr'oto 2 -
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tr'oto 3 - leucogabro
vertical.

t'in situtr exibindo ori.entaçäo

Rocha fanerítica alterada,
de basalto.

Foto 4 - com xenólitos
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chas deveriam apresentar características mais marcantes

do diastrofismo que acarretou o dobramento e metamorfismo

das encaixantes. Pelas suas características mj.neral6gicas

e petrográficasr âs rochas da intrusão de José Fernandes

guardan melhor correlaçäo com o magnatismo bâsi.co antes

que alcalino.
Deve-se ressaltar, porém, a singul.arj"dade desta

intrusão quanto ao nodo de ocorrência, diferente daquele

exibido comrrrnente pelas rochas ligadas ao magmatismo bå"!
co do mesozój.co. Tal fato leva à conclusäo de que somente

determinações radiomótrj-cas poderiam proporcionar el-enen-

tos escLarecedores da questäo.

Nos arquivos do laboratório
Instituto de Geociêr:ci.as e Astroncrnia

Säo Paulo consta a dataçäo da amostra

provinda da intrusäo de José Fernandes. Cordani (f9?7) por

informaçäo verbal, for:nece a idade de LW ! ! m.a. para

esta anostrar eil dataçäo feita em felospal;o, pelo método

K-Ar. Emt¡<l.r'a se trate de un dado isolador êil vista das

características geológicas e petrográficas da i-ntrusãoo

parece cometo adniti-la como integrante do nagmatismo bå

sico que afetotr o sul do Brasil. Confiar:.do ainda neste va

1or, a intrusão seria uma <las primeiras manifest,ações deå

se nagnatismo: eüe se estabeleceu entre 1.O0 e 110 m.a. er

trås.

5. IITNFAA].,OGTA

Os minerais mais importantes das rochas de Jos6

Fernancles säo feldspatos (ptagioclásicr e feLclspato potás-

de

da

de

G.eocronol.ogia do

Uni-v'ersi.dade de

pr-'ef ixo SPK BB9,
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sico), piroxênios, olivinas e biotita, aparecendo subordi
nadanente os acess6rios opacos e apatita. euartzo e anfi-
¡61ios constituem os principais acj-dentais, enquan.bo que

sericita, de ocor.r.'ênci.a ampla, crorita e serpentina são

os produtos de alteração maj-s comuns.

5.1. Plagioclásios

Aparentemente toclo o plagioclásio acha-se geni-
nado segundo a 1ei da albitao sendo ta¡rb6m comum a gemina

çäo complexa do tipo al-bita - carlsbad. Embora rarosr fo-
ran igualmente observados cristais sem geminaçäo. Alguns

desses mj-nerais apresentan-se zonados. En geralr os cris-
tais de plagioclásio apresentam indícios de sericitizaçäo.

A natureza do plagioclásio varia de

(h+¡) a bytor,mita (nn7a), sendo labractorita o

maLs comum.

5.2. Feldspato Potássj-co

Raramente o feldspato alcalino acha-se geminado

em grade. comumente esse mineral 6 xenomórfico, ocupando

o espaço dej-xado pelos demais. Jrrntamente com o quartzo,
repregenta a fase tardia de crj-stal-ízaçã,o dessas rochas.
A julgar pelas características óticas, trata-se de orto-
c1ásio.

Nas rochas de indice fetdspático elevado, caso

cle alguns monzonitos, ocorre intercrescido com o quartzon

formando então típica estrutura gráfica (Fotomicrografia

1).

andesina

termo
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^.).5. PLroxenl-os

Clinopiroxênios são os princÍpais representag

tes do grupo, aparecendo apenas suborcìinadamerrte ortopiro
xênios. Estes últimos, exibindo forma de pequenos bastone

tes, acham-se restr:itos à parte perifórica de al-guns cris
tais de olivj-na, formando típica coroa de reaçäo.

Augita (2V , = +, - 97e, ângu1o cle extinção ZaQ=

41 - 47e) e pigeonita (2rr, = 25 - V\e, Z^c = 75 - 49e)säo

as variedades de clinopiroxêníos. A augita, por6m, 6 o pi
roxênio mais abundante.

Comrrmente os cli-nopiroxênios mostram tendência

xenomórfica, com os cristais de pigeonit¿.r apresentando di
mensões menores que os de augita, Bstruturas z.,onadas näo

são feiçäo rara, o mesmo ocorrendo com a geminaçäo segqg

do (roo).

Para a avaliaçäo da composiçäo qulurica das augå

tas, utilizoü-se os parânetros óticos, ?-n o Ar^c (Af - ei-
xo ótico mais próxi-mo cte q). A Tabela fI apresenta os va-

lores obtidos, assim oono o conteúdo de cálcio, ferro e

nagnésio avalj-ados pelo método <le Rtlegg (1964).

Na [abela II verificä.-se que a vari.açäo de cât-
cio é pequena (6%), enquanto que a do ferco 6 de L5% e a

do magnésio, 16%. A composiçäo do termo méOio, calculado a

partir: de 10 amostras analisadas, 6z C^7g Mg.,, Fu26.

A Fig. ! mostra a tendência de variação de eom-

posição das augitas para os três cátions, cålcio, fe::ro

e magnêsio.
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Tabela fI

2V rt Or^" e compcls;ição das augitas

5.4. Biotita

A biotita forma coroas de reaçäo em torno dos

opacos, indicando nitidamente ter-se cristal-izado a par-
tir desses últinos (Sotonicrografia 2). Tem cor castanho-

avermel-hada, sendo fortemente pleocróica.

5.5. OU-vinas

Comumente exibem formas equi.dirne:nsionais, de

contornos amedondados. Ocorrem como fenocr:istais e como

parte integrante da massa fundamental. Os crj.stals ûos-
-2tram indicios de alteraçäo em se::pentina e magnetita.

Associam-se intinamente aos piroxênios¡ .forman-

do bordas de reaçäo com ortopiroxênios (ainda que de ocor

rência rara)r ou entäo, como inclusõos no interior de

ar¡ostra 2Vz Ar^" %ca o/' IYg %Pe

29 46e l_Be 7;B t14. 1B

t2 t+59 lge 4B 4t. 21
I 52e L7e 42 7;9 L9

18 49e 100 40 t7 24
1T aoo 20e t9 7;5 ?_6

22 ¿t_o o 20e 19 1' 26
11 Àoo 2re 1A vl 4L
LV 49e 2Le

'B
tt

'L41 47e 22-o- 77 to 3V

2 54e 19a 44 29 28

cristais de augita (tr'otonicrog::af ia V). Apr:esentan 2V al-
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Fotomicrografiq l- - Estrutura cle intercresoimen
to reunindo quartzo e feldspato potåssico. Ni-
cóis cruzados. Aumento 2J X.

tr'otomicrografia 2 - Biotita for¡na$.do coroa de
reaçäo no mineral opaco. À direi.tao cristal de

oLj,vina. Nic6is cruzados. Aumento 25,X.



24-

Ito

Fa-

trc. t - vAnrAçlo DA ÇoHposrçio Elr cÁuc¡o r FE R Ro E üÂoNÉ6ro

NAg AUO|lAs .oe JO9É FERllA]rOE3

to (.2Y* - 76 - BZa).

5.6. Anfibólios

Forma$-se a partir dos piroxênios, s;en.do sempre

êncr¡ntrados como coroas de reaçäo em torno destes últimos
(ïotomicr:ograf ia 4). Säo xenomórf icos de cor verde ê per.-

tadores da seguinte f6rmuLa pl-eocróica: X (verde-amarela

do) r Y (verde oliva) e Z' (ver:de eBcu.r'o). Possuem



-25-

Iotomicrografia z2 - Crtstais arredondados de oli
vina, incluídos pelo piroxênio. Parte inferior,
textura sub-ofíti.ca. Nicóis cruzados. Aunento
25 X.

l!'otonicr:ografla 4 - Anfi¡6fio (mais
mando-se äs expensas do piroxênio.
los - Aumento 2, N.

escuro) for-
t.I\r-cor-s parale



2Y*=60-7Oe
características
parecem indi_car

comum.
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e ângulo de extinçäo Znc = 22 - 25ç. Essas

óticas, associadas à par:ag;ênese da rocha,
que a variedade presente 6 uma hornblenda

5.7. Opacos

Em ger:al são xenom6rficos;, mostrando-se por ve-
zes digitiformes. Aparentemente formaram-se du::arrte todo
o transcorrer da cristal.izaçäo do magma.

,.8. Quartzo

Ao lado do feldspato potá.ssico, r'epresenta a úr
ti¡na fase de cristalizaçäo magmåtica. Apr:esenta-se 1ínpi-
do e invariavelmente xenomórfico. Bm algurnas amostras as_
socia-se intimamente ao feldspato alcalino, originando tÅ
pica estrutura de intercrescimento (tr'otomicrografia 1).
Face a sua cristalizaçäo tardia, preenche os interstícios
dei-xados pelos demais minerais, vindo entäo circunstancial
mente a exj-bir contornos trj_angulares, como resultado da
associaçäo das ripas de plagioclásio.

5.9. Apatita

os cri-stais säo prismâticos, ocorrendo em geral
como incl-usões em outros minerais, prj-ncipalmen.be no fel-
dspato potássico.
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5.10. l4inerais de Alteraçäo

Serícita, cIo:rita e serpentina são os minerais
de alteração mais comuns, com o pri-meir.o ocorrendo inva-
riavelmente na quase totaticlatle clas anostras investigadas.
Provên cta alteração dos plagioclásios, enquanto a clorita
resulta pripcipalmente da trarrsfornação clos piroxênios e

da biotita. Por sua vez a serpentina associa-se intimamen

te às olivinas e, por razões prátj-cas, os alois últinos ni
nerais de alteraçäo näo se achau indivj-dualizados nas ariá

Lises nodais.

6. PETROGRAFTA

6.1. Classificação e Análiçes Modais

Nas Tabelas IïIa e TITb säo apresentadas as aná

lises moclais de 71 anostras de rochas faneríticas da in-
trusäo bâsica ale José X'ernandes. Por sua vez, a Tabela IV

cont6m daalos referentes a 4 anostras porfiríticas do cor-
po. Baseado nas ariálises modais, e sêguindo o esquema cle

Streckeisen (f967), cujo$ princípios forem descritos no

capítulo da nietodologia, procedeu-se å classiflcação des-

sas rochas.

6. 1.1. Rochas Faneríticas

As Tabelas IfIa e ITTb estão organizadas em or-
dern decrescente do índice felclspåtico para os diferentes



lltll€naL

Pt-¡oocl-Âsro6

FELCËHITO potÁss¡co

snoxâr¡los

oLrvttras

oPACOS

BrolrlA

APAÎIlA

rrrleól¡o

orxrRlzo

CLORIlA

sERrcllÂ

AtrGIIRA

lxa-^ I

lr*-l
249to23262723t8222t8662:¿83(}

r8t¡l 363 ¿7'o zsp gt,4 g€B g3'g gq go,z 298 z4F go,o 19/ n,z zs;? 6q6
37,8 32F 4lB ?€rS 3q5 27,g 3tr2 49 28,t ¿q9 25,3 tgp t5r4 2q2 q6 t4,4
3O'8 I l'3 16'{ lqp l4B 42 ZF ZtZ Z4rS 3O,7 g3rt 2919 SqO 4qZ gr5 q,O

2,t qZ 4rg 4p 16 U Ep 
"/4 

Z,S 4p rI,S 42 t,7
5'O 4'l 4'3 316 .p qZ 4É qF qo Sr9 4p q¿* 49 7,9 42 qz
2F 5,4 5p 5,4 q9 2,ø 3p ga qo 43 Er? 6,7 3F _ 3,? 5Ë
o,5 O,3 qF o¡ o3 _ gt l,o _ tro t¡l tr4 or4 q2 q9 trl

TABELA o - atlÄLlses xooars

ilotlzolllros | *a.ororrzo¡rlos I LEUco- |I I roilzo6ArRos 
I

96 an Do 
'LACTOCLÁS'O 

54 52 51 6 58 æ 49 a6 53 50 52 56 60 60 66 63

l¡olce oe sAruRAÇÃo 49 q8 v s,r q4 1,4 op qp qo q4 qo qo qo qo op qo
ítrorce relospÁttco 6?¡ 4zF Gqs 5?o sz. 4?þ 4Eo ar' 4qz 4q4 5o,z 

'qs 4q5 64rB rorg tztt
tfrorce oe con 4q9 2:,t 2aB æa geo g4r9 gs,o gsrc 4t;? 4sp so,l Erro 6qs 6sr6 n;? rqo
ftotce anorÊuco 3s'4 t4't tqz t3's ts'g 2å9 25F 3lro 29,6 5q9 gqg 3r9 6zrt sg,g 5,6 3rrpeso especírrco 2æ' 2'er2 a,s apz 2'83 zgz a,æ 2,g0 aB5 3po 316 gË 3rr¡ 3,n ?,4 qz

- q,o 2F 9,2 q8

2,9 4P 2ã a6 2F or9

oa z,z tro

rp - q2 - qs r3,o 12,8

ot2

o3

o3

3B o,2 23,

orl

h8

t;7

t+6

I

ru
@

I



''Acroc'Ásros 44,a s,7 42F s3p zt,z æ,8 rgp t7,7 r6F t2B tEo ?4p 42F zs,o z6é 32,6
FÊLæparo potÁsstco t4,a tgF l2,t t4,9 tq7 3,8 6,9 3F 4¡s ,7 2,t 3,o 19 2,7 2F 17,2prRoxÊNtos 22$ 2s,8 24ß 26,t 346 6'rt 52,4 s8,4 5q2 59,2 647 t.,t 44ì5 55,o 4\4 3,Oo.-lvlNAs 9'7 s¡ 12'6 rsr6 z'z Er r3F 9'6 o'4 r2,o q,o 42 5,r t,? ¡a,z 6,4oPACOS 46 s,4 4,? 3,a 4? 3,6 6,4 Et q,t g3 3,4 srt 4ß t,4 +5 48Bto'TA 2,? 4,9 3,O 5,6 4ã 3,4 t,8 4F t4,o r,8 5r3 O,5 t2 qe q5 4,o
APATIÎA o,? 0,6 o,Ê trr t,e o,Z r, oJ o,4 qt o.5 t, _-_ gs
¡t'lPledc¡o 

- opquÀRTzo 
- oÞcLoR¡TA o,¡ _ o,t qr _ oñsERrcrTA q6 5,t _ 3,? t,o oJ t? q2 t,o or5 qt o,t q8 o¡5 1c

an oo p'-¡eroc,_ísro zz 66 66 6¡ 66 6A 64 66 64 6¿ 68 69 6? 74 66 60
í¡¡o¡ce or sarunação o,o o,o qo o,o go o,o o,o go qo o,o op qo qo qo qo r,o
l¡¡Dlc' FELDSPATI.' z4'B B'3 zz'2 3r,r a3¡s f4'3 26,6 rq5 21,4 gq6 nr6 3,9 q3 B,B qo 3,S
í¡orcs oe con 4or4 e,o 6,4 sz,r 5B,r .,3,4 74,t zq€ z9,o er,4 ar,g ¿3,o ss,6 6s,3 zlt4 49p
l¡rorce prcox€rrco z¿'? 3qs 3rÉ 3s'3 n'-s 69'a 6,9 z+4 ?z,s 76,1 79¡r rs¡s sort 6413 @¡B 3q9psso especí¡rco 3'06 ¿96 3'O5 3'<r¡ 3,O4 3116 127 3ã 4r7 3;¿4 3,77 2,9r 3,r? 3,?O 3,r4 3,O3

ÌÀBELA tlrb - nr,líLlSeS uOOarS

no¡rzo.A'Ros L.
I MELAMoNzoGÂERos lL€uco I I ELA I

lcaaRo lGÂsÀosl GABRos 
I

29 7 Z4 3 95 A 40_ ll I gZ t3 4t tZ 4 3g ¡-M-

¡

ru
\0
I



-to-
IAB€LA Tg

aÍÁLrsEs Mo DÂts

8ASALIO6 PóRFIRos

AMOSfRA

MINERAL
t2 t6 t4 t6

t-

e
(t
2
bt

'LAGTO CLÁStOs 24,6 22,7 ?,7 l'0

PrROXÊ¡t tOS Iro ðr9 r216 E6,e

)Ltv I t{ a o,2 ql l'6 Ito

)PACOÊ o'4 2,O o'3 ?,2

roftTA o'9 l'6

MASSÂ FUNDÂMENÎAL 7 rr6 69,3 77 rG ð6,7

ít'rorce neoxÊ¡rco torg 2O,6 6t,8 06F

P€SO ESPECíFICO 2's 2,94 288 3,o9

96 Ân Do PlAotoclÁsto 6() 5A 66 f2

l

grupos lii;ológicos. Por outro l-ado, dentro de cada grupo,

levou-se em coïÌta o índice de cor, tambén ordenaalo de fo! 
l

ma crescente. i

AIém desses atados, as tabelas contên os índices l

de saturaçäo (fS), piroxênico (Ipx), bem como o peso espe

cífico das alrostras. 
l

O índice cle saturaçäo dessas rochas varia de O r

a StBt enquanto que o índice feldspâtíco de 7)g a 6?13. 
l

De confornidade con a Fig. 2o essas rochas podem ser clas
sificadas en: sienitos, monzonitos, nonzogabros e/ou mon-

zodiorítos e dioritos e,/ou gabros. Por outro lado, p ode-çe 
l

notarnasTabe1asIIIaeITIbque,nasIochascomíntlice
.i

I



feldspá.tico compreendido entre lO e j5, o teor de

ta do plagioclásio é maior que jO%, o que pernite
drâ-las no grupo dos monzogabros segundo a Fig. t.
mo podê-s€ observar quanto ao teor de anortita das rochas

quecom índice feldspátjco compreendido entre 3rg a 10,

seräo classificadas genericamente como gabros.

levando-se em conta o índice de cor, constante
das Tabelas rrf a e rrrb, e segui-ndo ainda os critérios es

tabelecidos por streckej-sen (L962), pode-se enquadrar as

rochas da intrusäo dentro das seguintes famírias: melasie
nitosr monzonitos, meJ-amonzonitos, leucomonzogabros, üoî-
zogabros, melamonzogabros, leucogabros, gabros e melaga-
bros.

O exame dos dados modais permi_te concluir que

feldspato potássico, plagíoclâsios e pj-roxênios säo os nIL

nerais essenciais, enquanto que o quartzo está restrito
aos monzonitos e sienitos. Em algunas rochas a olivina
chega a coexistir com o quartzo, a crespeito da baixâ coî-
centraçäo desses minerais.

Sem qualquer intuito de estabelecer regras parg
genóticas, vale a pena salientar que o antibótio está res
trito às rochas monzoníticas, enquanto a biotlta e os opg

cos aparecem em todas as variedades.

A Fig. 6 contém os histogranas de composição ur!

neralógica para 3r amostras fa¡.erítj-cas anal-isadas. como

prontamente se depreende da análise dessa figura, plagio-
c1ásios, feldspato potåssico e piroxênios säo os minerais
mais abu-ndantes, estando p::esentes em todas as variedades
petrogrâf icas examinadas.

71

anorti-
enqua-

O mes

Os plagioclásios säo os componentes que apresen
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tam maior variação porcentual (ttre a ?BrT/ù? com a m6dia
das anostras situada em 7216%. O conteúdo em paglioclá_
sios da maioria das amostras (Br%) varj-a de 10 a 4a/or eê
tarrdo a moda concentrada na classe 70 a 4a/o e correspon-
dendo a 2T/o das amostras. Deve-se notar o caráter bimodal
do histograrna, com uma moda securdária na classe de ?o a

Bú/o, causada pelas arnostras leucocráticas.
o feldspato potássico varia de Lr9 a 41 tg/o, sen

do a classe de o a La/o a mais freqüente, correspondendo a
35% das arnostras. A méoia aritnética para o teor de felds
pato potássico dessas rochas 6 de TT rZ%.

Os piroxênios variam de 70 a 64rT/o, com um vâ_
lor médio de 3t%. Sua distribuiçäo ó bimodal, com a moda

principal entr:e 20 e jO%, correspondendo a ZV/o das änos_

tras- A moda secrrndária sittr¿¡.-se entre 50 e 6a/o1 cobrindo
rV/" das amostras arralisadas. Esta segunda moda é dada pe-
las rochas melarrocrâticas.

os opacos têrn u:na variaçäo limitada en'bre rr4 e

Bt7% com um valor m6dio ,le 4 tB%. A noda, coruesponrlendo a
?I% das anostras, situa-se entre V e 6%.

A variação da biotita está compreendida no in-
tervalo de O a t4%¡ sendo o val_o:: méAio de 4%. A moda s!
tua-se na classe de 7 a 6%, perfazendo jZ/" aas amostras.
Apenas uma arnostra, um melamonzonito, näo contém biotita
em sua composição.

o anfibório possui- uma distribuição limitada,
sendo que apenas 16% dessas rochas säo portadoras desse

mineral. sua presença estâ restrita aos monzonitos. A sua

concentraçäo acha-se confinada ao intervalo o a )r?/o, con

nm valor nédio de or4%.
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As olivinas encontrârn-sê anpl.amente distribuí
das nas rochas da j.ntrusão e apena.r LU/o das amostras säo

desprovidas desses minerais (varieclades monzonlti.cas). O

seu conteúOo var:ia de O a LB2?/o2 com um valor médio de

614%. A moda situa-se ent¡..e O e 5r(Y/ot corl:espondenclo a

75% das amostras.

O quartzo se r:estri.nge às va::ieriades monzoní.ti-

cas, não estando presente em ?'/% das rochas da intru"säo.
sua concentraçäo varj-a de o a trr?/n, sendc o teor m6dio r1e

o r5%'

6.I.2. Rochas Afaníticas

Face à granrrlação muíto -f ina, tornan.do imprati.-
cáveL qualquer iniciativa no senticlo cle r:staber€cer-sê a

proporção dos seus mi.nerais, e 'benrlo em vi-pta sua composi

ção basáltica, tais roehas foram agruperrlas sob o nome ge-

nérico de basaltos. Nas amostras por:firí.tj-cas, fez-se una

contagem voh¡m6trie.a dos fenocristais, consbantlo os dados

conseguidos da Tabel-a IV.

Os fenocrj.staj-s säo de plagiocLåsio e piroxê-
nios, e subordinadamente de olivinas, opacos e l'rior';ita.

Nas quatro amostras examinadBsr a T)roporção de

fenooristais consbituj-u cere,a de 22rtr a 47rJ% ao total da

rocha. Os índíces cal-culados a partir dos fenocristais per

nj-ten classificar esses basal.tos em três grupos distin-
tos: ricos ern p1-agi.ocl-ásios (IPx = 1.O a 20)o ricos em pi-
roxênios (IPx = 9Ð e eom quantidades intermedj-árias de

piroxênios e plagioclâsios (IPx = 61).

Convérn ressaLtar que o teor de anortíta dos p1a
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gíoclâsios que constam cla Tebela TV refere-se àqueles ui-
nerais ocorrendo cono fer¡oc¡istais.

6.I.3. Rochas Anfibolíticas

Como obse::va(lo anteríormente, ::ochas anfíbolíti
cas, cor?espondendo às amostras Ig1 ZO e J6r foram assina
ladas junto à borda SW da intrusã.o.

Srra texbura é típicamente granoblástica, assu-
roindo por vezes cará.ber porf ir'oblá.stico face ao desenvol-
vimento mais acentuadc¡ tlos cristais de anfibó1io (Fotoni
crografia 5). À gnanulaçäo é variáveI, com gräos exíbindo
dirnensões médias da orden de O, ) ¡nrn.

A mineralogia é rel-ativamente sínples, tendo a¡¡

fibólio, hornblenda ve::de oomum, e feldgpato, intensamen-

te alterado, e provavelmente corrospondendo a pagioclá-
sios, como principais constituintes. Çomo acessórios apg

rlecem opacos e apatita, enquanto epídoto ê o p¡oduto de

alteração ûtais inporta-nte.

6.2. Ðistribuição das Rochas no Interior da In-
trusäo

Como já discutido a¡teriornente, näo é possível
estabelecer-se a posição original exata de muitas amos-

tras, pois várias delas fora$ obtiilas a partír de blocos

rolados na superfície. Con o auxllio, porén, de mapa pla-
nimétrico contenilo a localização das alîostras pode-se ter
una idéia aproxinacla de sua posiçäo relatÍva, na vertical
e horizontal.
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Na Fig. 7, pode-se notar que os valores obtidos
para o íntlice feldspåtico näo exibem distribuiçäo homogê-

nea no interior do corpo intr:usivo. Quanto ao índice de

cor? a despeito da ausência de um comportamento mais regu-

Iar, é possível tec.er-se algumas consj-derações. Os monzo-

nitoso de índice de coi: nédio (lO a +5)? oc'upam a parte
SE da intrusäo, a sua porçäo mais elevada. No perfil NS

feito na parte média do colpor åo longo do principal val-e

que corta a intrusão, pode-se ol¡servar a tendência de di-
minuir o índice de cor à medida que as a¡nostras se situem

em cotas mais elevadas (amostras 1 a B - Fig. 4). As amo$,

tras leucocráticas (índice de cor 12 a 27) estäo interca-
ladas no corpo intrusivo e, como se discutiu n.o capítulo

de geologia IocaI, säo diques ou apófises e näo oclrparn ne

cessarj-anente as partes mais elevadas da j.ntrusäo. De um

modo geral, observâ-sê a tendência das amostras com índj.-

ce de cor mais elevado ocuparem as partes mai-s baixas da

intrusäo, ao passo que aquelas de índice de cor menor sj--

tuam-se nas porções mais elevadas.

6.3. Peso Bspecífico das Roch.as

A lrig. B mostra a variação do peso

rochas faneríticas com o indice de cor. Para

simplificaçäor âs rochas fora¡n agrupadas em

desprezando-se os prefixos rrleucotf e ttmelatt.

O peso específico das var:iedades fanrerítj-cas de

José Fernandes varia de 2rB4 a 737¡ com um val.or: nédio

de V rOV.

êr:ipêc.í-f ico das

eleíto de

trôs classes,

Para um mesmo índice de cor, pode-se observar
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gue os monzonitos tendem a exibin peso específico menoll
gue o dos monzogabros e gab:ros. Nos monzonitos e gabros,
a relaçäo peso específico e í.nclice de cor possui urp con-
portamento mais regular, seguindo uma linh¿r bem clefinida,
enquarto que nos monzogabros observa-se maior dispersão
de pontos. fsto talvez possa selr ex¡rlicado pelo grau de

alteração mais intenso clessas rochas.

Como observado na Tabela IV, o peso específieo
das variedades basálticas varia ð.e 2r)4 a lrOB) com um va
1or nédio de 2r)). Esta nédia está bem próxima da obtida
para as variedades faneríticas t j¡Oj. Nota-se tamb6n que

o peso específico cresce com a elevaçäo do índice piroxê_
nico. Por outro lado, essa pequena varierção do peso espe-
cífico parece índicar uma composição miner:al6gica seme-

thante para a nassa frrndamental das diversas variedades i¡r
vestigadas.

6.4. Caractetre s Texturais

A intrusäo de Jos6 Fernandes possui rochas com

granulação variável- de afanítica a farerîítica grossa. Es-
tas úl-tiuras, no entaîto, são muito ¡aras, tendo sido reco
nhecídas apenas num único afloramento (amostra ]9). Säo

rochas porfiríticas, de cor escura, com fenocristais de

piroxênJ-os alcançarrdo dímensões de 2 a 7 crL (f'oùo l.).
A grande ¡naioria das rochas do corpo int¡usivo

pertence ao grupo das faneríticas de g::anuIaçäo médiarcorn

o tamanho m6dio dos grânu1os compreendido entre lr! e 5

¡rm. Para essas rochas, foram fej.tas nedidas da naior di-
mensão aparente dos cristais maiores e mengltes, em cada
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tâmina, num total de 1l amostr:as"

Analisa*do-se esses crados, notou-¡se pequenas di
ferenças nos tamarnhos dos grârruJ-os das rochas leucocráti_
cas, nesocráticas e melanocráticas. As Figs . ga e gb evi-
denciam cl-aramen.te essas tendências;.

A Fig. 9a mostra, para cada grupo, o tamanho mí
nimo e máximo encontrado, respectivame*te, irrnto aos meno

res e maiores gräos das amostras analisadas. Na Fig. 9b,
observa-se a média dos taman]ros mírLimos e máximos das jt
amost-::as, assim como o tamanho médj.o para cada espécie mi
neral.

As rochas reucocråticas e nel-arrocráticas tendem
a exibir granulaçäo m6oia maior que a das mesocråticas.As
dimensões das diver:sas esp6ci-es mir:.erais tambóm variam de

um tipo para outro" Em geralr os plagiocl-ásios das rochas
leucocráticas são maiores que os píroxênlos" Já nas ro-
chas mesocráticas, esses dois minerais possuem aproxirnadq
mente as mesmas dimensões, enquanto eüêr nas meLanocråti-
casr o tama¡-tro dos piroxênios sobrepuja o dos plagiocl,å
sios.

os opacos possuem dimensões m6dlas de o12 a ol)
nm nas rochas leucocráticas e mesocråticas, com valores
um pouco maior:es para as variedades melarror:ráticas.

A granulaçäo média das variedades afaniticas så
tua-se ao::edor de oro] mm. A maior:ia dessas rochas é por
firíticar eom os fenocr-istais varj.ando em tamarho de or7
a 2r0 rnm (Fotomicrografia 6).

As rochas leucocrâti.cas apresentaru orientaçã.o
conspícua causada por dois fatores: a) orientação subpara
leIa dos maiores ei-xos dos cristais de plagioclásio; b)
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segregaçäo dos minerai-s fe.rromagrlesianos em leitos subpa-
rale10s. o aspecto macr,oscópi.co dessa orientaçäo 6 visto
nas Fotos 2. e 3, en.quanto que o mie..roscóp.i.co na Fo-bomicro
grafia /.

Âs demais variedades far.leríbicas apr,esentam text-tura dominarltemente intergranular, ocorrendo apenas subor
dinadamente as texturas subofítiea e ofítica. Nesta úrt-i_
ûâr os crista1s de plagioe.lâsio possuem dj.mensões di¡ninu_
tas quando comparados com os c:ristais de piroxênio que os

englobam (Fotornicrog::afj..a B) .

6.5. Relações petrográf j,cas

Neste ítem procura-se .relacionar o í.ndice felds
pático das rochas de Jos6 tr'ernandes com outras carac.be::lq
ticas petrográficas, t-ai.s como: porcen.tagem das vár,ias eå
pécies minerais, índice de cor, í.ndice piroxên-ico, teor
de an.ortita do plagioclásio e composiqão das augitas.

6.5.I. Indice Teldspåtico e % dos lïineraj.s

As Figs. :l-o e r-r relacionam o índice ferdspåt:--
co com a porcentagen dos mj-ner:ai.s para as diver:sas libo.lg
gias do macj-eo. Para simplif-i.e.açäo do gráfico, a única
anostra de melasi-eni.to foi- in.cluída en.tre os melamonzoni_-

tos o enquarrto que as vari-edades leucocráticas estäo todas
representadas com a mesma simbologia (leucogabro e leuco_
monzogabros).

Apesar da dispersão de pontoso algumas concru-
sões prell.minares podem ser ext::aídas desses gráficos.



-41 -

tr'otonicrografia þ - Rocha anfibolítica mostrando
crj-stais maj-ores de hornblenda dispersos numa ma

tríz fina quar:tzo-feldspática. Nicóis cruzados.
Aumento 10 X.

Fotomicrografia 6 - Basal-to porfirítico rj-co em

fenocristais de plagioclásio. Na parte inferior
da foto, observå-se fenocristal de piroxêrrio.
Nicó-i-s cruzados. Aum,ento 10 X.
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Fotomj-crogr:af ia f - Rocha leucocrá'b ica
orientação subparalela dos crisbais de

a-sio. Nicois cruzados. Aumento 10 X.

mostrando
plagiocl á

Fotonicrografia B - Textura ofí.tica. PiroxênÍo in
cluindo totalmente crj-stal de plagioclâsio (parte
central da fot-o). Nicóis cru.zados. Arment,o 2, X.
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os principais componentes dessas r"ochas (plagio
cl-ásios, feldspato potássj-co e piroxênios) ocuparn nesses
gráficos ca:npos bem definidos para as vari.edades leucocrá
ticas (leucogabro e leucomonzogabros), mesocráticas (mon-

zonitos e monzogabros) e rnelanocráticas (melarnonzonitos ,

melamonzogabros e melagabros),

o índice ferdspâtico das variedades leucocrát¡_-
cas, assi.m como das melanocrâticas, tende a se]] menor que

aquele das nesocráticas.

Nas r.chas mesocrâticas, o conteúdo de pragio-
cIásios tende a diminuir com o aumento do índice feldspá-
tico; essa tendência näo está bem definida nas rochas mg

lanocráticas. para o feldspato potássico essa r:elaçäo se

inverte, fato visíve1 nas va::iedades melanocráticas, meso_

cráticas e leucocráticas.

conquanto o comportamento dos p:iroxênios seja
marcado po:: grande dispersäo de pontos, parece altamente
sugestiva uma diminuiçäo do teor desses mj_neraj.s com o au

mento do índice fel.rlspático.

Nos gráficos da Fig. 11, relacj-ona-se o índice
feldspático com as concentrações de olj-vinas, opacos, bj_o

tita e guartzo. Nota-se que nesses gráficos não apareoem

os três campos definidos par,a as variedades leucocráti-cas,
mesocráticas e mel-anocrátj-cas, nítidos na fi.gura anterior.

Apesar da dispersäo dos pontos, obser:va-se reve
tendência de diminuiçäo de conteúdo das olivinas com o ag

mento do índice feldspático, levando mesmo a seu quase to
tal desapar:ecimento acima do valo:: |iO.

A exemplo da biotita, os opacos têm um carnpo

restrito de vari.açäo e näo modlficam eïpressi-vamen.te suas
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porcentagens com a variação do i.ndice feldspático.
0 quartzo, como o anfibólio, aparecem apenas

nas rochas com índice feldspático elevado. o primeiro nas
portadoras de í.ndice s'uperior a 40, e o segundo naqr:.elas

onde esse parâmetro 6 supe::i-or a 45.

6.5.2. lndice Feldspâtico com fndices de cor e piroxênico

A relaçäo ent'e ín.dice feldspático e lndi-ces de

cor e pì-roxênico para as rochas de Josó Fer:nandes 6 vista
na Fig. 12.

Para os índices de cor e piroxênico, percebê-s€

nitidanente, a exemplo do observado na Fj.g. 1O, para os
-,plagioclásios, feldspato potåssico e pi-roxênios, a exj-s-

tência de três carnpos definidos, marcados pela pïesença

de rochas leucocráticas? mesocráticas e melanocrâticas.
Não obstante a disper,säo de pontos, principal-

mente na parte da curva em que o índice feldspático alcan

ça valores acima de 50, nota-se a tendência dos índices
de cor e pì-roxênico ilininuirem com a elevação da concen-

tração relativa de feldspato potássico.

A gremde similaridade ent::e os dois gråficos
constantes da Fig. 12 indica claranente que o primej_ro

parâmetro.é quase uma erq)r:essão direta do conteúdo em pi-
roxâni-os da rocha.

6.5.7. Teor de A¡rortita do Plagioclásio

A Fig. 17 correlaclona o

rochas de José Fernandes com o teor

índice feldspåtico das

de anortita do seu
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ê ae 6+70, semelhatìte àc¿uele obtialo para as variedades fa-
neríticas.

Verifica-se tarnÌ¡ém que o teor de anort j_ta aumen

ta junto aos basaltos maj.s ::icos en fenocristais de pi::o-
xênio (Tateta IV).

6.5.+. Composiçäo das Augitas

Eurbora seja pequeno o número de amostrarj em que

se dete::minou a composiçäo das augi_tas ? mer.ece destaque o

comportanento desses dados em fr:nção do ín.dice fefdspáti-
co. A Fig. 14 correlaciona o ínclíce fefdspático com o con

teúdo relativo de cálcío, ferro e magnési-o das augitas.
O teor de nagnésio das augitas ben.de a ¿.umentar até que o

índice feldspático da rocha atínja valor:es rla ordem de

2J1 acima desses valores, o teor <1e rnagnésio ten.de a dimi
nuir. O compoÍtamento do fe::ro 6 inverso ao do rnagnésío.

O teor de cálcio das augitas tem uma variação pequena,

não apresentando nen.huna tendêncj.a erçressiva err

do índice feldspático.
funç ão

6.6. Análise Conparativa com a província Basál-
tica Meso zóica

Os gráÎi.cos da fii.g. 1g mostram os campos de va-
riaçäo das diver:sas esp6cies m1nerais para Jl anostras fa
neríticas de José Fernantles, em con.fïonto co¡r os resulta-
dos obtidos por Rtlegg (fg6g), para 2O amostras de diabá-

sio do Estado de Säo Paulo, e por Bettencourt (em prepara

ção) n para B arnostras de diques de diabåsio cla região de
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Guapiara, Sp.

Nota-se que a mineralogi.a dos três grupos de
chas guarda certas si-mi-laridades, tendo pl_agioclásios
piroxênios como minerais essenciais. o fel_dspato potássi-
co näo consba <ias modas -flornec:i-das por aqrreles autores,
mas provavel.mente constituí pa::te j-ntegrante da mesósba_

sis e fase mic:ropegmatítica.

As orivinas encontram-se amplamen.te distribu.i
das nas rochas de Jos6 Fernandes, imprimindo-l_hes assim
um caráter insaturado, enquanto eüêr na província básica
mesozóica do Estado cie säo pau1o, sua d j.str-.ibuiçäo 6 mais
restri-ta.

A biotita, freq{rente nas rochas estudadas, näo
possui representação significati-va junto às roch.as da prg
vlncia. o quartzo, individualizado nas rochas de José Fur
nandes, a exemplo do feldspato potássico, näo consta das
análises modals de Rttegg (1969) e Rette'court (op. cit.),
devendo r rro enta¡.to , f azer parte da mesóstasis e fase mi-
cropegmatítica.

rg

e

chas

para

A varj-açäo na porcentagem dos mi-n.erais das ïo_
José rernandes é ¡em mais ampla que a observada
variedades pertencentes à província bá.si.ca meso-

z6ica. os valores ¡nédios para cada espóci.e mineral são,
contudo, muito próximos. A mesma observaçäo ê váriaa para
os índices de cor e pi-::oxênico.

Para as rochas, investigadas, o índi.ce piroxêaico
apresenta variação de 2 a7g, c.om um valor: rnéoio da ordem

de 40,prati-camente igual àquet.e o'btido por. Rüegg(1.969) pa
ra as rochas da províncj-a no Bs.bado de säo paulo, va]ores
.a.^do r-ndlce prroxénico ao redor de 4.o säo, segwrdo 1¡rlalker

de

AS
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(r95?), freqllentes para as rochas toteíticas, enquanto
que valores em torno de 7oo ou menores, säo mais comuns

às rochas de caráter mais alcalino, em gue o magma origi-
nal contém proporções significativas de olivina modal.

7. PEIROIOGTA

A despeito da inexistência de informações quím!
cas, poder-se-ia, com base nos dados petrográficos e mine

ralógicos rermidos, tecer tentativamente alguma.s conside-
rações sobre o magma primário que deu origem à intrusäo
diferenciada cle José Fernandes.

como observado anteriormenten a mineralogia des

sas rochas é muito semel-hante à das rochas pertencentes à

provlncia basáltica nesozój-ca do sul do Brasil. A presen

ça de olivi-naso freqtlente nas variedades do corpo intrusi
vo de Josó Fernarrdeso poderia ser erçlicada pela acumula-

ção sel-etiva do mineral nas zonas mais profundas da câma-

ra. como decorrência, os diques e sills da província näo

seriam portadores de olivinas em sua composiçäo por esta-
rem mais distantes da câmara magmåtica original. o enri-
quecimento em sílica da província reflete-sê Ð.â abundân-

cia de agregados mj-cropegmatíticos, restritos nas rochas

de Jos6 Fernandes às variedades com índice feldspático e-
levado.

Parece pr'ovável que as rochas de José Fernandes

tenham-se formado a partir do mesmo material magnático

que deu origem aos grandes derrames, sills e diques da

província basáltica da Bacia do paraná.

As rochas dle José Fer:nandes, da mesma maneira
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que as da província, uma vez classific.adas segu:rdo esque-

ma de Yoder e Tilley (tgøz), enquandram-se no grupo dos

toleitos. rsto 6, possuem como minerais essenciais, augi-
ta, plagioclåsio (com teor de anortlta maior que 5O%) e

óxidos de ferro. olivina estå presente em quantidade su-
bordinadas ou mesmo ausente. Ainda como características
dos toleitos, cita-se a reaçäo da olivina com o iíquido
nagmático, formando piroxêni-os pob::es em cálcio, como bor.

da de reaçäo.

As variações porcentuais dos minerais, levando

à diversificação de tipos petrográficos dentro da intrusão

de José Fernandes, exigem uma elcplic:açäo mais complexa

que a de um magma homcgêneo colocado na atual posição sem

que tivessem atuado sobre o mesmo processo de diferencia-

çäo.

As rochas de índice de cor elevado ocupam cotas

inferiores no corpo intrusivo (¡'iS. ?), levaado-se assim

a pensar num processo de dj-ferencì-ação pcL: c:ristalizaçäo
fracj-onada e por açäo da gravidade. Ainda na mesma figu-
râr ot,serva-se uma distribuiçäo caótica do índice feldspá

tico, feiçäo sugestiva que, a16m dcr processo de diferen-
ciação citado, im¡,1.i.carj-a na participação de c:ritro meca-

nismo.

Evidências de campo indicam que certas varieda-
des petr'ográficas (basaltos, leucononzogabros e J-eucoga

bro) ocorrem i-ntrusivamente nas demais rochas do corpo.

Em adiçäo a isto, menciorre-sê tanb6m o fato de que os ti-
pos leucocráticos constituem, como visto nas Figs. lO e

12 r¡m ca:npo bem definido e separado daqueles exj.tridos pe-

los das rochas mesocråticas e mel-an.ocráticas. Dessa manei
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ra parece forçoso admitir que a formaçäo do corpo de Jos6
tr'ernandes esteve ligado a mais de uma fase intrusjva.

A Fig- 16 apresenta a relação do teor de ferds-
pato potássico, plagioclásios e minerais ferr,omagnesì-arros
(rc) r com os canpos de classif icaçäo das roc:has conf orme

sugerido trror streckeisen (tgoZ). A disposj-çäo dos pontos
nesse grâfico sugere uma curva de diferenciaçäo como a in
dicada. observe-se aj-nda. que as rochas leucocrátic;as näo

seguem a ]inha de dif erenci.ação, constitrrindo un caapo

ben distinto das demais rochas. Esse fato vem corroborar
a hipó'Lese, ;á aventada, de formaçäo dessas rochas por
meio de rrm n¡ecanismo que envolv'e intrusäo rnúlti_pla.

levarrdo-se em conta a composiçäo elementar rer a
tiva dos mj.nerais usados para carcular os índices da Fig.
rDt poder-se-ia conch:-ir eüêr à medj.da que se acorrpar:-ha a

curva de di-ferenciaçäo, a partir da olj-gem, haverá empo-

breci-mento dessas roc,h.as em ferro e rnagn6sio e enrlqueci-
mento relatj-vo em sílica, arunlnio, potássio, cálcio e 

"gdio. Mas a raz,äo Na/ca irå aumentar no decurso do proces-
sor pois como observado rra Fig. rjt o teor em cálcio dos

-aplagioclásios tende a diminuir à nedida que aumenta o ín-
di.r;e feldspático.

B. CONSTDTAAÇÖES FTNATS

1. A intrusäo básica de José Fernarrdes é um

po irregular, diferenciado, ocupando área aproximada
2t lLfrl .

2. Os mjnerais essenciais dessas rochas säo plg.

gioclâsios, piroxênios e feldspato potássicor sêguidos

cor

de
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Fdx 90 80 70 60 50 40 30 20 tO
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8Eil (le€?). vÊ-se r¡MaÉ¡n A LTNHA xrporÉrrce tNDrcaltvA oa orreReucrnçÂo

por biotita e olivinas. opacos e apatita constituen os a-
cessórj-os mais importantes, enquanto o quartzo e o anfibó
lio säo os plincipai-s acidentais. os nj.nerais de altera-
çäo mais comuns säo sericita e clorita.

3. O índice de saturaçäo varia de O a 5rB, o ín
dj-ce feldspátic.o de tr9 a 6T17 e o í.ndic.e de coï.c're tlrZ
a 81r!, evidenciando assim o carácter a:nlr]amente diferen-
ciado da intlusäo" util-j-zando-se esses índices, e com ba-
se no sistema de classificaçäo de .qtreckeisen (L96Dr âs

rochas faneríticas de Josó Fernandes folam cl assificadas
em nrelasieni'l-;o, nclnzonitos r il.€l_amon zonj tosr, l-eucomon zota-
bros, nor,zogabros, melamonzogabros, Ieucogabro, gabro e

nelagabros.
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4. Existen rochas afaníticas nas bordas e cor-
tando as variedades plutônicas. A maioria dessas rochas ê

porfirítica, sendo os fenccristais constj-tuídos, princi-
palmente, de plagioclásios e pi.roxênios.

,. Nas :rochas faneríticas, o conteúdo em plagio
clásios e piroxênios tende a d-i.minuir con o aurnento do ín
dice feldspâticor âo passo que o conteúdo de feldspato pg

tássico tende a aumentar paralelamente a esse í-ndice.

6. O teor de anortita dos plagioclásios varia
de 4J a 74%, sendo o teor méaio de GO%. O teo:r de anorti_-
ta dos plagi.ocl-ásios tende a diminuir com o arr,:rlentr¡ do ín
dice feldspático.

7. As augi-tas aprese.ntam a segu.inte composiçäo

n6aia cuTg MgtS F"26 e varlam de composiçäo com o índice
feldspátj-co da rocha. o teo:: de magnésio tende a aumen.tar

até que o índice ferdspáti.co atinja valores da ordem de

25; acima desses valores, o teor desse elemento tende a

dininuir; o ferro tem comportamento i-nverso, enquanto que

o câlcio apreserrtar pequena variaçäo e näo demonstr:a quaÄ

quer variaçäo significante ern frimção do índic,e feldspáti-
co.

B. O peso especí"fico dessas rochas va::ia de

Zr3t+ a tr27? com u:n valor rródio em tor:no de trot. Verifi-
cou-se tam'ìr6rn que a 'variação do peso específico 6 direta-
mente proponcionar à variaç.ão do índice de cor da rocha.

9. Para as r:ochas fanerítj-cas mesocr:åticas e me

lanocráticas, aventoü-se rrma hipótese de formação lig;ada

a processos de dj.ferenciaçäo por: c::istalização fracionada
e ação da gravidade.

10. Para as r:ochas leucocr.áticas e basaltos que



cortaTn as demais roch.as do corpo, aventou-se a

de sua formaçäo por intrusão múttipta a parbir de

magmáticas mais profundas, num eståaio posteri.or

são principal.
11. Admitiu-se que o magma original da intrusäo

de José Fernandes ê semelha¡te àquele do magmatismo bási-
co que afetou o sul clo Brasil- no mesozóico. Esses magmas,

segnndo o esquema de Yoder e Tj-I1ey (tgAZ), enquadrarn-se

no grupo dos toleitos.
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