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RESI'MO

A área de estudo possui cerca de 1OO Km2 e Localiza-se
entre os municípios de Atibaia e Bom Jesus dos Perdões no
EsEado de são Paulo. O Maciço de AEibaia, esÈudado em maior
deÈalhe, cobre área aproximada de 65 Km? ' coloca-se em Eerreno
meEamórfico (rochas da fácies anfiboliÈo) com forma de cunha,
limiEado por duas grandes zonas de ciSalhamenE,o e suas
manifestações colaterais (uma à noroesle e outra à sul do
maciço) .
DenE,ro do maciço são descritsas 3 fácies principais. A
primeira, ocupando cerca de 98? da área, é representada por um
róseo acinzencado de texEura
síenogrâniEo porfiróide
inequigranular média-grosseira e índice de cor (rC) em tsorno de
10. A segunda fácies é còmposta por um monzograniEo cinza de

granulação fina a média cuja característsica marcant.e é a
presença de nódulos esbranquiçados quarÈ zo - feldspát icos de aEé
2 cm de diâmeEro, A lerceira fácies, monzograniEo cinza claro
(granulação fina a média) , é muiEo semefhanÈe a antserior mas em
Iugar dos nódulos surgem esporadicamenr.e aJ.grrns crisÈais de
feldspaEo alcalino.
Associados ao sienograniEo porfiróide ocorrem diques sinptuÈônicos de granui-ação fina-média, bol-sões graníE.icos,
enclaves e xenóIiEos.
Marginais ao maciço são observadas várias fácies de
granitóides consideradas pré-AEibaia. DenEre eLas destacam-se
ocorrências mapeáveis de uma variedade de graniEo branco a duas
micas com granada como acessório príncipal
Outsra ocorrênci-a marginal imporEantse é um granít.óide
(IC em E.orno
(monzograniEo a granodioriEo) cinzento porfirítico
de 15) ; aparece consEiLuindo corpos de centenas de meEros
apenas na porção a oeste do maciço. Ocorrem ainda um
sienograniEo cinza (IC=10) de granulação fina-média l-ocaLizado
à leste do maciço e um sienograniEo cinza avermelhado
porfirítsico (IC=l-0) Iocalizado à norte.
.

Rochas granodioríticas ' EonalíEicas e quart zo-dioríticas
aparecem à oesEe do maciço e ocorrem geralmente como corpos
alongados na direção NNE; possuem uma foliação penetraÈiva bem
wisíve] em rochas aIÈeradas.
A exisEência de um paralelismo das esEruEuras EecEônicas
regionais com as de fluxo magmátsico, observada no interior do
maciço, aIém da própria geomeÈria alongada em sentido NNE
sugerem uma deformação cont.ínua desde a colocação do granito
(fase dúctil) aEé a sua crisEalização final com formação de

mil-onitos e cat.aclasiLos (fase rúptil) . A inÈensidade dessa
deformação disEribui-se de forma anasEomosada criando subtsipos
E.exturais - estruturai s no inEerior do maciço, onde a foliação
tsectônica é mais ou menos marcante.
As anál-ises químicas (L4 amosEras) aponEam Lendências
alcali-cáfcica (diagrama de Peacock) e meEaluminosa (diagrama
de Maniar & Piccoli). Nos diagramas de discriminação (e.9., R1
versus R2) as amostras aparecem representsadas na transição dos
campos Eardi - orogênicos a sin-orogênicos. os Eeores de Ba, sr,
Rb e Zr, entre ouE.ros, são semel-hanEes aos observados em ouE.ros
graniÈóides do cinEurão IEu.
A
homogeneidade observada dos E,ipos enconE.rados
(principalmente sienograniE,o porfiróide) sugere uma fonte
tsambém homogênea ou uma quase compl-eta homogeneização do
Iíguido magrmátíco anEes da cristalização.
No conLexto regíonal o Maciço de Atibaia (idade de 573 t
15 M.a., isócrona Rb,/Sr) relaciona-se provavelmenEe às

associações mais jovens que constiluem o cinEurão rEu de
graniEóides Eardi- a pós-orogênicos, cujas manifestações mais
recenEes têm idades próximas a 580 M.a. A razão inicial- do
(0,7]-32) é relat,ivamenE,e elevada
sienogranítso porfiróide
indicando contribuições significaEivas de áreas fontes
isocopicamenÈe mais ewol-uidas.
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The mapped area, covering about 100 Km2 in Ehe AEibaia and
Bom ,fesus dos Perdões townships, eastern São Paul-o SEaEe, shovTs
as iEs main geologic feature the AEibaia granitoid ma6sif
(ouEcrop area about 6s Km') . It appearE as a wedge (general NNE

orient.aEion) wiE,hin amphibot ite - facies meEamorphic rocks,
IimiE.ed by c$¡o large shear zones and associatsed faults, one Èo
Ehe NW, the ot,her Eo Ehe S .
Three main facies are described as Ehe massif's
consEiEuenEs. The predominant one (abou! 98å of ouEcrops) is an
inequigranular medium-coarse grained porphyroid syenograniEe,
grayish pink, with a coLor index (Cl) of about L0. The second
facies is a fine Eo medium-grained grey monzograniEe presenting
whiÈish quartzo - feldspaEhic nodules, up Eo 2 cm in diameEer.
The E.hird facies is very similar Eo the former, buÈ devoid of
nodules,. sporadicalfy, some larger K-feldspars appear'
The main syenograniE.e shor/ts synpluÈonic dykes and granitic
(pegmaticic tso aplitic) irregular smaller bodies, as well as
microgranular enclaves and meEamorphic xenoliLhs.
Several small-er occurrences of older pre-AEibaia graniEes
are found wiÈhin meLamorphic rocks. Mappable units of a garneLbearing t.$lo-mica whirish graniEe are observed as wel-l- as a
greyish porphyritic monzograniLic Eo granodioritic rock (CI
about 15) ,. one larger uniE (seweraf hundred m) of Ehis facies
occurs Eo Ehe w of the AEibaia massíf. To Ehe E a grey finegrained syenograniE,e (cIÈ10) is found; a porphyricic greyreddish syenogranit.e (CIÈl-0 ) occurs Eo t.he N.
Appearing wit.hin basemenE rocks Eo Ehe W of E.he massif,
several penet.racj-vely foliated granodioritic, EonafiEic and
quartszo-dioritic rocks are observed as smaller bodies wiE.h a
NNE elongation.
A general parallelism beEween Ehe regional- NNE EecEonic
sErucÈures and a sporadically found magmaEic foliaEion within
Ehe AEibaia granit.e, as v¡ell as Ehe predominant NNE el-ongalion
m

of the massif itself, suggesE a conEinous deformaEion paEEern
conErollíng the intsrusion of magmas (ductil-e phase) as well as
the finaf generaÈj-on of mylonítses and cataclasites (rupcile
phase) by deformat.ion of Èhe crystalfized syenogranite' The
deforma!ion, concentraEed along fine anastsomosed bands, is
responsible for Ehe formation of varj-ous Eextsuraf subEypes
(from undeformed granice t,o uLtramylonites and even
phyll-oniEes) .
The predominanE syenograniEe is very homogeneous, thus
indicatsíng Ehat Ehe source region hras a uniform procoliEh or,
aLternatively, tshats the magma was Ehoroughly homogenízed before
inErusion.
Chemical daEa (14 samples) show an alkafi-calcic Èendency
(Peacock's diagram) and a meEaluminous characÈer (diagram by
Maniar c Piccol-í) . rn discriminanE díagrams (e.9., Rl versus
R2) Ehe daEa ploE within Ehe field of late orogenic granites.
ConÈent.s of some trace element,s (Ba, Sr, Rb, zt) are similar t,o
Ehose cited for ocher Itsu belE occurrences.
The Atsibaia massif (wiEh a Rb-Sr isochron age of 573 t 14
t"t.a.). is probably synchronous wiEh Ehe younger granitoids Ehat
make up tshe IEu BelE of late Eo posE-orogenic granites; an age
of abouÈ 580 M.a. is proposed in Ehe liEerature for these
inErusions. The observed 86sr/87sr iniEial ratio, Ehough, is
uncharacEeri st ical ly high (0,71321 , poinuing Lo signifícant
conEribuEions from isoÈopically evolued source regions.
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Apesar de haver vários Èrabalhos envol-vendo direta ou
indireEamenEe os granitsóides presentes no Maciço de At.ibaia,
era grande a escassez de dados, particularmenEe de Eipo
mineralógico e peËrográfico.
A caracEerização mais precisa do conEextso regional só foi
real-izada como decorrência do programa geraf de mapeamenEo do
Estado de São Paulo, em escaLa 1:50.000, coordenad.o peto PRóMINÉRIO. Resultados destes Erabalhos foram os mapeament.os das
f ol-has de Piracaia (Campos Neto e! aI . , 1983) e AÈÍbaía
(oliveira et. al ., L985), nos guais são idenÈificados, com mais
precisão, os limitses e a forma do maciço, a1ém de aspect.os
mineralógicos e estsruturais.
A deE.ermínação das caracterísEicas mineralógicas,
petrográficas, geocronoÌógicas , de guimismo de rochas e
minerais, bem como as relações estruÈurais das rochas do maciço
e das encaixanees é de suma imporEância e possíbíIiE.ou um
mel-hor conhecimenEo da evolução geológíca do Maciço de AE.ibaia.
NesEe Erabalho procurou-se Eambém contribuir para a
ramilíarização das rochas encaixanEes ao maciço gue fazem part.e
de uma complexa sequência sedimentar e \,'ul cano - sediment.ar
me!.amorfisada em alEo grau com varíável migmat.ização e
compartimentsada no bloco Jundiaí (Almeida et. al ., L976; Wernick
eE af., 1976; Campos Neto eE at., 1984).

1.2.

LOCÀ!rZÀçÃO, EXTENSÃO E ÀCESSO

A área em quest.ão está compreendida na parEe sudest.e da
folha Eopográfica de AEibaia em escaLa 1:50.000 (SF.23-Y-C-III2, IBGE, 1984) e na parte sudoesEe da fol-ha topográfica de

piracaia em 1:50.ooo (sF, 23-Y-D-r-1, IBGE, 1984) . É balizada a
norte e noroesÈe pelo município de ALibaia, a nordesE,e pelo
município de Bom Jesus dos Perdões e a sudoeste pelo município
de Mairiporã.

A área mapeada possui cerca de 100 km'z (13 x 8 km),
predominando os granicóides do Maciço de Atibaia e
secundaríamenEe ouEras ocorrências graniE.óides e as rochas
meta-vulcano-sedimentares encaixantes.
o acesso a área faz-se por estsradas de rodagem, seguindose, a partir da cidade de São Paufo, pel-a Rodovia Fernão Dias e
Eomando-se em seguida várias pequenas estradas não pavimentadas
que partem desEa rodovia, enEre Mairiporã (km 38) e AE.ibaia (Km
65), em direção lesEe (Figura 1.1) . A área mapeada ê bem
servida por est.radas vicinais não pavimenEadas e caminhos.

1.3.

ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

A região de AEibaia apresent.a, segundo Carvalho eE al .
(1975), cl-ima int.ermediáro ent.re Cv¡a e Cwb (na classificação de
Köppen) , ou seja, verões chuvosos, invernos relaE.ivamenLe secos
e Eemperaturas de verão abrandadas pel-a alÈitude, sendo
caracÈerizado como de "tropícal de aLEitude".
Nas bordas do Maciço de AEibaia, a vegeEação primit.iwa foi
subsEiEuida por cul-turas agrículas e áreas de pasE,agem de gado
IeiEero. No inlerior do maciço, com soJ.o predominant.ement.e
ácido e pedregoso e ainda com terrenos mais acidenEados, a
vegeEação original esEa melhor preservada possuindo inclusive
formações veget.ais florest,ais; ocorre, enEreEant.o, um crescent.e
aumento de áreas denudadas e reflorestsadas com Pinus sp. e
EucalipE.us sp . , mesmo sendo esta área protegida pelo IB.AIVIA.
Se$rndo Ponçano (1981), a região local-iza-se na porção
centro-oeste da rrserrania de são Rogue"¡ çn-le por sua vez esÈá
inserida na grande província do Pf anal-Eo AEI-ânt.ico. A Serrania
de São Roque é uma extensa área montanhosa de constiE.uição
l-itol-ógica diversificada que abrange xisE.os, gnaisses, granit.os

e migmaEitsos. o rel-evo do dominanE.e é do cipo monÈanhoso com
serras alongadas, Eopos angulosos e vertenE.es ravinadas com
perfís reEil-ínios a convexos; a drenagem é de alE.a densidade,
com padrão paraLel-o pinulado e de vales fechados.
São Observados pontos basEante elevedos denlro do tøaciço
de Atibaia, com destaque para a Serra da Pedra Vermelha (l-340
m) na parte sul , Morro dos PinEos (1400 m) ao centro, e Morro
da Pedra Grande (1418 m) na parte noroeste. Próximos a esEes
picos, Eêm-se vales encaixados a coEas em torno de 920 - 940 m.
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Figura 1.1. LocâlizaÇão e acesso a regiåo de Atibaia e vízinhanÇas.
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CAPÍTT'I.O 2
METODOLOGIÀ

Os Erabal-hos elaborados para a confecção desta disserEação
E,iveram início com pesquisas bibliográfícas e reconhecimenco
preliminar da região, segnrido de mapeamenEo de semi-deEal-he com

ênfase nas áreas de ocorrências graníÈicas' A pelrografia
procurou abranger e definir os diwersos Eipos ' 1itoIógicos , bem
como serviu de base para seleção das amosEras descinadas às
análises químicas e geocronológicas .

2.1.

TR.ABAI..EOS

DE CÀ}IPO

Tendo em visE.a

a complexa dist.ribuição e correlação

de

tipos granitóides dentro de um maciço, Eorna-se imprescindível
mapear esses corpos em Eermos de fácies (ver U1brich, L984¡
vtach, 1985; Janasi, 1986), agrupando as ocorrências de acordo
com as observações macroscópicas e de escaLa de afloramenEo.

Tais observações incluem coloração dos granitóídes, granulação,
caracEerísEicas dos megacrísLais eventsuafmenEe existsentes,
E,ext.ura, proporção dos minerais félsicos e máficos, orientação
estrucural e a presença de veios e bolsões pegmaEóides e
aplitóides.
Devido a existência em uma mesma unidade de sub-unidades

diferenciadas por processos Eectsônicos'rpós-empl-acement''l
julgamos necessário distingn:ir essas sub-unidades de acordo com
o grau de deformação imposE.o, atribuindo-se 1ímiEes subjecivos
enE.re uma

e outra sub-unidade (ou sub-fácies)

.

como apoio carÈográfico, foram utsifizadas imagens
aerofoEograméEricas (IBC-GERCA, I972], em escala 1:25.000,
carEas topográficas do IBGE em escala 1:50.000 (fol-has AEibaia,
Piracaia e Mairiporã) e 1:10.000 (editadas pelo IGC-São Paulo,
198s)

.

Em uma fase prelimínar, de reconhecimenEo da área,
efeLuaram-se perfis ao longo do maciço e das áreas adjacenE.es
que afloram em vias principais e secundárias de fácil- acesso, e
posEeriormente passou-se ao mapeamenÈo sisEemático de detalhe,
ut.ilizando-se basicamenEe os mapas Eopográficos em escala de
1-:

l-0.000

2.2.

.

TRÀBÀTEOS DE LÀBORÀTóRIO

concomiEantemente aos primeiros Erabalhos de campo foram
confeccionadas al-gß¡mas lâminas peErogáficas das rochas

col-et.adas que serviram para uma análise preliminar e de
orienEação dos Erabalhos de campo de maior deEalhe.
Concluído o mapeamenEo de deÈa1he e Eendo uma visão
adequada da área passou-se efeEivament.e para anáIises de
IaboraEório.

2.2.L. Mícroscopia e nodas
No esÈudo

peE

rográfíco -mineralógico - EexEural das amoslras

u!ilizado o microscópio peErográfico; as
detserminações do Eeor de An em plagioclásio foí realizada com
uma platsina universal- de 4 eixos. As modas em lâminas delgadas
foram oblidas at.ravés de um "points counEer"; es,sas lâminas
foram Eranstadadas por um "charrioE" acoplado ao mícroscópio.
Contagens modais em rochas porfiróides foram Eambém f eit.as em
faEias de rocha (100 a 200 cm') previamenle coloridas por meio
da Eécnica do cobalEo-niEriEo de sódio (coloração seletiva do
feldspato potássico)
coleEadas foi

.

PlatsÍna [Iniversal

A deEerminação da composição de alguns plagioclásios,
geralmenEe zoneados, foi realizado em cristais geminados
(Bonorino, ]-976]. .
Este mét.odo consisEe em medir a exEinção nas seções
normais às maclas de albita, caracterizadas pela exEinção
simétrica dos diferentes indivíduos jusLaposEos. O valor máximo
medido proporciona, por meio da curva dos ângulos de extsinção
simétrica (curva de Michel-L,ewy) , a porcenEagem de anort.ita.
O procedimenro é faciJ.iEado quando é possível identificar
a gemínação do Perictínio, ou clivagens (010) e (100) no grão,
jâ que a sua intersecção defíne a direção do eixo
crisEalogrático (a), que pode ser verticaJ-izado; nessa posição
são máximos os ângulos de exEinção simét,ricos para os
plagioclásios menos cálcicos.
aE.ravés do méEodo de RiEEmann

Coloraçâo do feldspato Potássico
EsE.e mét.odo compreende uma

série de

eEapas:

1- Confecção e poLimenEo da faE,ia de rocha, com dimensões
lineares pelo menos 10 vezes maior que o maior grão da rocha'
2- Preparação da solução de cobalEo niEríÈo de sódio (ver, por
ex., Sarcori, 1978 ) .
a) díssolver 1-8 g de nitrito de sódio numa guantidade de
á$ra desEilada até compleEar 50 mI;
b) dissolver 5 g de nit.raEo de cobalEo em 5 ml- de ácido
acético, acrescenEando água destilada atsé completar 50 ml
c) junEar as duas soluções, agiEando com um bastão de
vidro, para obtenção de 100 ml- de uma sol-ução de coba1E.o
nilriEo de sódio.
3- AE.aque ácido da fatia de rocha.
a) submergir a faÈia de rocha por cerca de 15 a 20
segr:ndos em ácido fluorídrico concencrado (!omar precauções
,'

adequadas ! )

;

a facia do ácido e submergir em cuba de água
desEilada (para reE.irar o ácido) .
4- Coloração.
a) submergir a faEia na solução de cobalto nicriEo de
sódío, duranEe 25 a 30 segundos;
b) Iavar a superfície colorida da fatia com água corrent.e
destíLada (não em forma de jato, pois pode arrancar a película
colorida formada) e deixar secar ao natural-.
A sotução de cobalEo nit.rito de sódio deve ser preparada
no momenEo de seu emprego; um volume de L00 mI é suficienCe
para a coloração de um conjuntso de 15 falias.
A conÈagfem modaL é realizada superpondo-se à fatia um
planímeEro de pontos Eransparentse adequado. No presentse caso
foi uEilizado um de acetatso que conEem uma malha quadrada
pontilhada com 100x100 ponÈos, espaçados de 2 em 2 rßn '
b) retirar

2.2.2. Geocrouologia
Critsérios de seleção de anostras
Os criEérios de seJ.ação basearam-se na col-etsa de amosEras
que apresentassem os menores graus de deformação tectônica, e
que guardassem disEância das margens do maciço que julgamos

suficienEe para que eventuais efeitos de migração sei-etiva de
eLementos e/ou conEaminação por maberial provenienEe das rochas
encaixanEes não invalidassem as análises '
Procurou-se, também, ucilizar amosEras distribuidas

ao longo de Eodo o maciço afim de obÈermos um maior
espalhamenE.o dos ponEos analíticos. No enEantso, Tassinari
(1988) resEringe a uEilização de afloramentos disEint.os. Para
este auE.or podem aparecer corpos graníEicos exibindo valores de
razóes iniciais diferen!es em seu inEeríor, invalidando o
sígnificado geológico de uma possível colínearidade que surja
no gráfico.

Sisle8ática de laboratório
As amostras sel-ecionadas foram fragmentadas em brit.ador de
mandíbul-as em quantidades esEaE i sE, icamente represenÈativas (14
no Eotal) . As dimensões das amostras foram geralmenEe

superiores a cerca de dez vezes o maior crisEal encontrado,
port,anE.o amostras de até 35 cm de diâmeÈro médío (ver
HuEchinson, ]-97 4') .
Em seguida as amostras foram quarÈeadas e moídas numa
primeira fase em moinho de disco de Tungstênío (IAG-uSP) e
posteriormenÈe pulverizadas em moinho de ágatsa. A granulometria
do pó, control-ada com penei.ras de cobre e de Eelas de rrnylonrr,
foi manEida sempre superior a "mesh" 200. os resíduos finais,
gerafmenEe de quartzo, foram novamenEe moídos em almofariz de
ágata, adicionados ao resEanEe da amostra e maj.s uma vez
pulverizados em moinho de ágata do DMP-USP; 20 gramas de cada
amost.ra foram enviadas ao laboraÈório de Geocronol-ogia-UsP .
Passou-se ent.ão às análises semi - quanE í E.at ivas de Rb e Sr,
aE.ravés de fluorescência de Raios-X, uE.ilizando-se de um
aparelho Philipps com Eubo de molibdênio ou EungsE,ênio. os

vaLores (Rb/Sr)r"e"r obÈidos possibiliEaram uma seleção final
das amosE.ras a serem analisadas.
As amosEras selecionadas para as análises finais foram
aÈacadas quimicamenE.e em cadinhos de E.ef lom com HF e H.CIO
duranEe 12 horas. Após a liberação dos efemencos químicos de
cada amostra o Rb e o Sr foram separados por passagem da
solução em colunas com resinas do tipo Dowes 50 v-X, de rrmeshr
200 a 400 em meio clorídrico.
As análises espectoméEricas dos isótopos de Sr foram
obtidas a parEir da separação em monofilamentso e com adição de
H:PzOs, utsilizando-se um aparefho model-o vG-354 acoplado a um
microcompuEador HP-9800 série 200 (deEalhes em KawashiEa eÈ
al-., 1983
)

As constsantes utilizadas nos cáIcuIos de normalização e de
idades são as proposEas por SEeiger e Jager (l-978):
sr86/sr88 =

o,

rL94

À = 1,42 x

R.btt

/Rbt7 (,ror."tt"" ad

10-11 ano-l

= 2r5926 + 0,0037

2.2.3. Quimismo de rochas
As anáfises químicas de rochas foram feitas primeiramente

pela GEOLAB (divisão de laboratsórios da GEOSOL) . Conforme
informações cedidas pelo laboraEório foram uc.ilizadas as
seg'r:int.es rot inas

:

Fluorescencia de Raios X: foram anali-sados os óxidos SiOz,
41203, Fe2O3 e MgO com limiEe de detecção de 0,10?, e CaO, TiO, e
P2Os com limiEe de detecção de 0,01å;
Via úmida: anál-ise de CO2 com limite de detecção de 0,01*;
Volumecria: anáfise de FeO, com limiEe de det.ecção de
0, 05?;

Absorção atsômica: anáIise de Na2O, K2O e MnO, com limite
de detecção de 0, 01-å;
Fl-uorescência de Raios X (técnica do pó prensado) : análise
de Ba, Sr, Rb, zr, Nb e Y com limice de deEecção de 10 ppm;
GrawimeEria: HrO+, com limite de deÈecção de 0,01?; água
de umidade (Hro-), com limile de 0,01?;
Técnica do eletsrodo do íon específico: anál-ises de F, com
IimiEe de det.ecção de 0,003 ppm.

os resultados em mãos, consEatamos cerÈa incoerência
nos valores principaJ-menLe de K2O com aquilo que era esperado
acravés dos estudos petrográficos e a moda já efetuados.
Com

Solícitsamos enEão que as anáfises fossem refeiEas, no que fomos
prontamente aeendidos peLos responsáveis do laboratório.
Os valores da segunda análise da GEOLAB, mais coerenEes,
mosEraram diferenças não sisEemáEicas de aEé 25å relatiwo às
anEeriores para K2o. Houve uma diminuição nos val-ores de Kro,
compensado com um aumenÈo de SiOri os demais elementsos maiores,
menores e Eraços mantsiveram-se, para nossa surpresa,
inalE.erados, indicando que foram refeiLas apenas as anáIises

para sio, e

K2O.

virEude de persisÈirem dúvidas, decidimos remeter as
amostras para o Imperial College de Londres, Ingl-aterra. Os
resul-Eados obcidos, que consideramos definitsivos para o nosso
Erabalho, mostram valores bem diferenteE princípalmente para
Em

MgO. Na2O, K2O e Fe2O3(E) .
Foram analisados os segnrintes elementos Eraços

no hperial

college: Ba, Be, Co, cr, cu, L,a, Ni, sr, v, zn e zr.

Para ilustrar

as díferenças, selecionamos 2

amost.ras

valores obEidos pela GEOSOL (se$rnda análise)
do Imperíal College (IC) (Tabefa 2.1).
apresenÈando os

r.0

e

Tabela 2.1. Comparação eDÈre valor6s. Obt.tdos pela6 aDálfsê€ na clEoSoL e ¡o rEPsriål

colleg6 (lC), êt¡ duaa é\Dostras.
ATI - 164

ÀTI - L42
GEOSOL

si02

,'t0
A1203 \4,70
6't

Fe2O3
MgO
CaO
Na2O
K20
P2O5
TiO2
MnO
PF

3,30
0,55

I,9
3, I
5,9
0 , r7
0,59
0, 05

7,46
t07 4

Cu

5

Ni
Sr
v
Zr

6

260
45

L24

rc

d?

67,95 0,37
14,80 0,67
3, 51 6,00
0,92 39,1
L,9s 2 ,56
3 ,26 14 ,2r
5,46 '7,45
0, 19 L0 ,52
0,58 r,'l
0, 04 (dme
0, 83 43 ,0
)

1110 3 ,2
<15 (dme
<15 (dme
220 \5,4
50 10, 0
480 14,2

GEOSOL IC
75 ,42
74 ,9
rr,73
12, o
2,3L
2,20
0, 18
0, 1
0,99
0,96
2,67
3,0
5,48
s,8
0, 04
<0, 05
0,26
0 ,22
0,05
0,05
0,62
0,'77
42!

)

<5

)

9

63
48

280

425
<15
20
60
<15
365

d?

,69
2,25
0

4,76
44,44
3,03
11,00
5,s1
(dme

)

15,38
(dme)

19,5

0,9
(dme

55,

)

0

4,7
68,8
23,3

Obs. Os valores dos elementos maiores e menores são dados em porcenEagem do
óxido; elementos traços em ppm,' (dme) : dencro da margem de erro ou do
limite de dececção; d?r: diferença dos valores medidos entre a GEoSoI e o Ic
dividido pelo maior valor (em porcentagem) .

CÀPÍTSI.O

3

COMTEXTO GEOLóGICO

3.1

.

SÍNTESE Dos TR]ABAIJ8oS ÀÌITERIoRES

O Maciço de AÈibaia não havia sido aEé o present,e Erabal-ho
alvo de mapeament.o geológico específico.
No Mapa Geológico do Estado de São paulo em l_:1.000.000
publicado pel-o IGG (1963) e no seu t,exE.o expticaÈivo (WohÌers,
1964t , rochas granit.óides próximas ao Maciço de AE.ibaia e o

próprio maciço são agrupadas e consideradas como "intrusivas
ácidas', em gnaisses e mica xisEos do Compl-exo Brasileiro (préCambriano Inferior) . para Wohlers, os xj.sE.os, fil_iE.os e
quartziE.os do Grupo São Roque são posEeriores às rochas do
maciço,. esEa afirmação é corroborada, s egn-rndo o auEor, pelo
f aE,o de não haver efeiEos térmicos de cont.aE,o das "intrusões,,
sobre os met.amorf iE,os a1ém de efeitos de deformação.
Ebert (L958) descreve a existência de graniE.os e
ortognaisses Ùassínt.icosÍ, e de rochas dos Grupos Amparo e
Paraíba na região de Atibaia.
Paoliel-lo & Mezzalira (t974), no Mapa Geológico do EsE.ado
de São Paul-o (1:1-.000.000), delimilam o Maciço de At,íbaia, e o
enquadram em terrer¡os gnáissicos e mígmat.ÍE.icos (Figura 3.1)
Hasui et. al-. (L978) col-ocam o "corpo" granítico de Atibaia
como perE.encente ao fácies sin-tecEônico Cantareira, L.endo em
vista,
princ ipal-mente, sua homogeneidade composicional_,
textural e foliação marcanE.e.
Wernick & Penalva (1979) descrevem rRochas GraniE.óides da
Zorra Cristalina Norte de São paulo,', situando o ,¡graniEo
At.ibaia" no grupo da porção SE, próx j.mo ao contaE.o t.ect.ôníco
entre essa zor:a e a faixa de DobramenE.os Apiaí. para os
auEores, esse grupo consEiE.ui-se de váríos corpos isolados,
circunscriE.os, meso- teccônicos, simples e t.ardi- ou póst.ectônicos. Predomina a composição granítica
sobre a
.

72

granodíorítsica, e as t.exÈuras são equigranulares ou
porfiróideÊ. Os conEaLos são discordanEes, com irradiação de
veios e apófises ¡ a tect.ônica de borda apresenÈa-se maís ou
menos inE.ensa; a presença de xenóliEos é relaEivament.e comum.
Para os mesmos auEores, a nat.ureza da rocfra encaíxante
(gnaisses e anat.exitos) impede a observação dos prováveis
ef eiL.os meEamórficos

de conEato.
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Figura 3 ,1. A geologia da região de Atibaia no contexto regional, conforme
interpretação de Paol.j.eI10 & Mezzalira (19?4) . mx: mica-xistos; mb: metabasitos
(anfibolitos);
fm: fí1itos, metarenítos e metaconglomerados; q: quÂrezitos; cd:
calcários e dolomitos; 9m: gnaisses e migmatitos; cruzes(+) : granitos e migmatitos
âssociadoe; Sc: sedimenLos cenozóicos.

No Mapa Geológico do Brasil ao Milionésimo, Fofhas Rio de
Janeiro e Iguape (Schobbenhaus FiLho, t979), o Maciço de
At.ibaia aparece inlrusivo em rochas do Grupo Amparo.
IJ

. (1981) siLuam o Maciço de Atibaia no
Maciço de Guaxupé, atribuindo-lhe caráEer sin-tectôníco (Facies
CanÈareira) , e estando encaixado à lesle no Complexo Paraíba do
Sul e à oesÈ,e no Complexo Amparo (Fígura 3.2).
Campos NeE.o eE, al . (1983) descreveram a "SuíEe Atibaia" na
sua porção 1este, caracEeri zando - se como corpos arredondados a
BisErichi eE

a1

ENffiTMruM=E
Figura 3.2. A região de Atibaia no contexto geológico do Escado de São Þaulo na escala
1:500.000 (IPT, I981). Complexo Àmparo: 8; Complexo Paraíba do SuI: ?; crupo São
Roque: 5; complexo Embu: 5; cranitóides da suíte cantareira: 4; cranitóides da Suíte

Itu: 3; craniLóidee indiferenciados: 2; Ouâternário Indiferenciados: t.

irregulares de dimensões reduzidas (com exceção do Maciço de
AEibaia) , discordanEes em refação às estrut.uras regionais e
essencialmenEe isotrópicos. Pet.rograficamenE,e, são descritos
granicos ricos em microclínio, equigranul-ares , de granulação
média e cor rosada, aIém de avermel-hada e cinzenea. As rochas
encaixant.es São agrupadas no Complexo Piracaia ("rochas
gnáissicas e blastomiloníticas gnáissicas com possanEe unidade
de xistos no topo; intsercalam um complexo granicóide
inlermediário inÈ.rusivo e o conjunto encontra-se migmaE.izado").
A Fígura 3.3 apresenEa uma compilação Ínédita de M.C. Campos
Neto e A.C.B.C. de VasconceLlos (1-985).
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Oliveira eE aI . (J_985) mapearam a parle oestse do maciço.
Observaram que o seu alongamenEo (N-S) é concordance com a
foliação regional . São descritos granit.os 3a e 3b, com quarE.zo,
microcl-ínio, oligoclásio, biotita e hornblenda; a granulação é
média a grossa ou aEé muiEo grossa, e geralmente as rochas são
equigranulares, sem conÈudo serem porfiróides. Exibem E.exEura
cat.acl"ás E.ica, com quarezo e fei_dspatos estirados, Ressalta-se a
abundância de xenólicos de formas e dimensões variadas nas
bordas do corpo. Est'udos de E.ipologia de zircões, indicou
Iinhagem subal-calina para tais granitos.
3.2.

COMPÀRTMENTAçÃO TECTôNrCA

Observamos na IiE.eraEura internacionaL vários Erabalhos
E.enE.ativos de classificação e compartimentação de rochas

graniEóides, com o desdobramento dos granit.os crust.ais em
derivados de rochas orEo- e para-met.amórficas (Didier eE. a1,.,
l-982) , da caract.erízação de uma sequência de granitos gerados a
partir de diferentes fonE.es (granitos S, I, M e A; ver resumo
crícico em V1ach, l-985), da subdivisão dos granitos I em t.ipos
Cordil-heranos e Caledonianos (pit.cher, Lgg2), e do
sequenciament.o em "séries de granitóídes cogenét.icosu (as seE.e
séries definidas por Lameyre & Bor^rden, l-g92)
No EsE.ado de São paulo ocorrem rochas granit.óides por
praticamenE.e todo o eßìbasament.o crisEalíno (cerca de 3O* da
área ÈoEaL), cujo conheciment,o vêm sendo sat is fatoriamenE.e
.

ampliado.

Dat.ações geocronológicas Eêm permiE.ido reconhecer

a

presença de terrenos de idades desde arqueanas aEé do
paleozóico inferior. O mapa geológico do IpT (1981) apresent.a
uma subdivisão maior em áreas dobradas (São Roque e Apiaí)
supost.as de idade brasiliana,
margeadas por
Maciços
Medianos,,(de Guaxupé, a norE.e, e de JoinviLe, a sul) , admiEidos
como const.it.uidos por rochas mais anE.igas parcialment.e
retrabalhadas.
16

A existência, porém, de grande número de falhamenlos
imporEantes, que parecem justsapor áreas geolog,icament.e
contrasE.adas, IimiE.a a correlação direEa ent.re esses terrenos.
A compart,imentação em bl-ocos, admitida por diversos aulores
(Hasui & Sado\,rski, 1976 r Bistrichi et at . , J-981; Campos Neto &
Basei, 1983) parece ser naLuralmence necessária, em virEude da
evolução geológica de cada um dos "blocosrr poder eventualment.e
E,er pouco em c omum com a dos demais.
EsEudos de Faixas Dobradas mais jovens mostra, cLarament.e,
a exisEência de Eerrenos vizinhos,
separados por
descontinuidades est.ruÈurais, correspondendo a "micropl,acasl'
jusEaposE,as e com evolução ant.erior E.otal-mente independente
(ver, por ex., Kerr, 1983).
.Tanasi & Ulbrich (1985, L992\, pelo exposEo acima,
preferj-ram agrupar as ocorrências granitóides segundo domínios
geográficos limiE.ados por falhamenlos de ext.ensão regional , que
ao níveL de conhecimento aÈua1 sugere ímport,anEes.

Os principais domínios reconhecidos no embasament.o do
Estado de São Paulo, bem como as mais import.anE.es ocorrências
de graniE.óides aparecem na Figllra 3.4.
Campos Neto et at. (1990), em Erabalho mais amplo (Figura
3.5), considera que o magmaEismo baE.ol-Ítico cálcio-aLcalino a
áIcali-cálcico ocorrido denEro dos terrenos da Nappe de
Empurrão Socorro-Guaxupé pode representar regimes Eect.ônicos
compressionais associados a subducção de crosE.a oceânica. Ðesta
forma o Maciço de AEibaia refl-et.eria um magmatsismo t.ipo-I
Caledoniano (Pitcher, 1982)
.

O

bloco JundÍaí

Este bloco represent.a um Eerreno al_óctone, esE.ando
Iimit.ado a nort.e pela f rent,e milonÍEica associada à nappe de
Socorro e a sul pel-a falha de Jundiuvira, que o separa dos
metamorfitos de baixo grau do crupo São Roque. O E.ransporte
tectônico da nappe de cavalgamenÈo, para Nw, E.eria se dado no
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início do cicl-o BrasiLiano (Campos NeLo e!. aI ., 1984) .
A área, para Almeida eE al . (L976), situa-se no domínio do
Maciço Mediano de cuaxupé. Wernick (1978) considera o bloco
Jundiaí como correspondent.e à inf ra-est.rut.ura de Faixas
Dobradas do pré-Cambriano superior, tendo sofrido evolução
policíci-ica, com superposição de eventos brasilianos.
Estse bloco é formado dominanEement.e por unidades met.avutcano- sedimenE.ares e meta- sedimenEares (met.amorf isadas no
grau alE.o a médio e afeEadas por variável grau de migm.aEização)
denominadas de Complexo Piracaia por Campos Neco eE. aI . (1983).
A foliação principal do Compl-exo Piracaia gerou est.rucuras
bandadas e fiEadas. EsÈruEuras conE.orcidas de dobras sem raiz,
com incl-usões ÈecEônicas denEro da fo1íação, e dobras
preservadas com dimensões cent.iméE.ricas a
intrafoliais
decíméLricas definem uma folíação anterior a Dz e E.ransposta
por esEa (detalhes no ít.em 3.3.2)
.

3.3.

GEOLOGIA REGIONAI.

Na área em questsão, as unidades I ito - est.ruturais que
compõem as rochas encaixanEes do Maciço de AEibaía são
referidas ao Compl-exo Amparo (Wernick & Penalva, 1-978; Oliveira
eE al-., 1985) ou ao Complexo Piracaia (Campos NeE.o et aL.,
1983) . Sem enLrar em discusões mais aprofundadas sobre o
conf ront.o das duas versões, segue um resumo das várias unidades
identíficadas no rreTnbasamenLo r'
.

3.3.1. Uûidades Li t,oes traEígráf icas do Embasa.lrento
CoDp1exo Ampâro

do

Compl-exo Amparo foram reunidos xistos, gnaisses
e migmatiEos, bem como raras ocorrências de rochas granulílicas
DenE.ro
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e Eonal"íLicas. Almeida eE al-. (1981) incluem grraisses a
bioE,it.a, horn-blenda e granada, mais ou menos migma!izados,
associados a migmat.iE.os de est.ruturas díwersas com
intercalações de xj-sE.os, anfibolitos, quartziEos, gondit.os e
mela-ullrabasitos. Foram incluídos, ainda no Complexo Amparo,
granulit,os charnoquít.icos e enderbíticos.
Mais especificamente, conEornando o Maciço de AE.ibaia, são
assinalados por Oliveira et. aI . (1995), de maneira indivisa,
rrgranada -biot ita
gmaisses (por vezes com sillimanita);

itsa gnaisses; bandados, ocelares, e com
intercalações de mica-xistos, xisE.os básícos, quartzítos,
quarE.zitos feldspáticos e
micáceos,
meta - arcóseos
hornbl-enda -biot.

f ocal- i zadament.e

conglomeráticos e anfi.bolit.os", salienla-se a
ocorrêncía de meta-t.onaliEos e meca-quart zodioritos em corpos
de pequenas dimensões, próximos ao maciço
Cooplexo Píracaia

Campos NeLo eC al_. (1993) descrevem "quatro unidades

liEoestratigráfícas, em cont.aE.os normais e na maioria d.as vezes
gradacionais, gue compreendem a zonas de predominância de tipos
1itológicos distintos, norma1ment.e, int.ercal_ando níveís das
unidades adjacenE.es. possuem um compLexo ígneo incermediário
inÈrusivo e corpos graníE.icos menores, f oJ-iados e alongados".
Todas as unidades enconEram-se em grraus variáveis de
migm.atização.
DesE.acam-se duas unidades que fazem conÈaE.o direto com o
Maciço de At.ibaia. A primeira correspond.e à "unidade dos xisE.os
superiores", de filiação meta-pelíEica, contendo granada_mica_

quartzo xist.os, granada-bíot.iEa-quartzo-muscoviÈa xisE,os, e
subordinadamenE.e quart.zitos mironíEícos. Locarizad.amenE.e,
inE.ercal"am-se quartzo-anfiboLitos, meE.a-hornblenda gabros,
piroxênio - anf ibóL io gnaisses, e bioEiEa gnaisses. A segatnda
unidade ocorre em menor proporção; designada de ,'unidade alos
gnaisses bandados", é composta por granada_ labradorita_
2I

hornblenda gnaisses, com bandas quartzosas e quartzoanf ibol-íEicas,. por horn-blenda gnaisses com bandas de gnaisses
t.onai-ít,icos (porf iroclást icos ) ; mais raramenEe, ocorrem
granada - sill- imanita -bioE

ita gnaisses, gnaisses granodíoríE.icos,

quart.zo anfiboLiE.os, gonditos e quarEziEos.
oliveira eE aL. (1985) descrevem ainda graniEos brancos
hololeucocrát.icos em contaEo Eect.ônico com o Maciço de AE,ibaia.
Esses graniE.os brancos são engfobados no "MacÍço de Socorro",
que const.iEui-se em área de corpos descont.ínuos disÈribuídos em
t.oda a faixa cent.ral da quadrícul-a de AEibaia (L:50.000) . Como
variedades associadas, são descriEas E.aÍtbém fácies de granit.os
róseos, porfíríE.icos a equigranuJ-ares,. granitos róseos de
granuJ-ação fina, inequigranulares e equigranulares, e granit.os
exE.remamenE.e deformados, porfiríticos.
rrGraniE.osrr f inos, cinzenÈos, ligeiramentse porf irlE,icos e
de composição graníE.ica a Eonal-ítica são englobados no Maciço
de Atibaia, porém ocorrem como Ícorpos satélites".

3.3,2. Geología Estrut'ural
Dobra.$entos

Uma intserpretação est.rutsural- é ensaiada por Otiveira eE
aI . (1985) . Esses auE.ores reconheceram em princípio uma
foliação, S,,*r, marcanÈe e penetrat.iva a E.odos os "corposu
litol-ógicos mapeados, caract.erizada por um paralelismo ent.re
bandamenE.o, xistosidade, orienEação dos minerais achaE.ados e
est.irados, orientação de "schl-ierens", bandamento migimatítico e
ouE.ras esÈruE.uras . Nos xistos e gnai.sses, principalmenE.e em
áreas de menor grau meE,amórf ico, um bandamenEo dado pej-a

alternância decimétrica a cenEiméErica de maEeriais de
composição díferente, paralel_a à foliação, sugere um acamamento
rel iquiar

.

A foliação S,,*1 apresenta aCiLudes preferenciais próxímas a
E-w, com mergu.J-hos para Sw e SE, de baixo ângu1o; nas
22

proxímidades do Maciço de AEibaia, assume valores de direção
próxímos a NE.

As dobras D,r*r, associadas a essa fase. de deformação,
apresenEam plano axial paraleto à fo]-iação principal (S,,.r) com
at.iE,udes pref erenciais em t.orno de E-w/30S,. os eixos apresen¡.am
caimento preferencial de 20o para S10w.
Essas dobras, as mais anEigas verificadas na região, são
caracEerizadas por apresenEarem dimensões centiméE.ricas a
decimétricas, espessamento apical com adeLgasEament.o dos
fl-ancos e ângrrlo interflancos fechados e isoci,inaisi geralment.e
são dobras, canto siméE.ricas como assimét.ricas, inE.rafoliais ou
intrafol-iais sem raízes. As dobras Dn+1 af eE.am uma xist,osidade
pré-exist.ente, al-ém de várias outras est,rl¡t'uras (bandament,o
composicional , "schlierens'r de material granltico,
veios
quartzo- fel-dspáticos, etc . ) . Os granitóides do Maciço de
Atibaia e adjacências não são afelados por estas dobras.
A fol-iação Sn,1 aparece Eambém nas rochas graniEóides que
ocorrem na região; é represenEada por orienE.ação de bandas de
"schlierens", orienE,ação de megacristsais, ocelos escirados de
f eldspaE.o pot.ássico, bem como de aglomerados de quarczo
recrisEalizados, com formas sigmoidas. Nas bordas dos corpos
maiores, a foliação é marcada pela aLt.ernância de gnaisses e
lâminas granitóides.
No Maciço de AEibaia, em particular, observa-se orientsação
dos xenólit.os (gnaisses, em geraf) e dos minerais
consE.iE.uintes. A folíação medida no maciço apresenta direção
em torno de NNE e afEo mergul-ho para NW, concordant.e com a
foliação
principal
nas bordas do corpo; lineações
subhorizontais de esE.iramenE.o foram observadas junto ao conEaEo
do maciço com as encaíxantes. Oliveira et. al-. (1985) concluem
que o maciço é sin- a tardi-t.eccônico à D"*r.
Ou!.ros dois conjuntos . de dobras foram verificados na
região de AEibaia, ambos dobrando S',*r, com estsil-os semelhant,es,
cuja distinção é feiEa principalmente em termos de direções
axiais e ampliE.udes de dobramenE.o.
O primeiro conjunto envol-ve a maioria das est.ruturas
dobradas em escal-a de afloramento e é referida â F.,*r. São

dobras suaves a abert.as, centsimétricas a méEricas, sem foliação
de pfano axíal , desenvolvendo- se crenulações da xistosidade
apenas na zona apíca1 de leitos micáceos. Os eíxos das dobras,
subhorizonEais, most.ram direções preferenciais E-Vi, com planos
axiais de direções predominantes próximas a E-w e aLt.os
merg]Jlhos para S e para N.
O ouÈro conjunto, menos comum, é representado por dobras
semelhant.es às do conjunto acima descriEo. Em algumas dobras
verificou-se a existsência de uma clivagem de fraEura de pLano

axial . Para Oliveira et. al- . ( 1985 ) , est,e seg"r.¡ndo conjunto é
post.erior â F,,*¿. As direções dos eixos das dobras Dn*3, Eambém
subhorizontais, concenE.ram-se em torno de NNw e NNE, e seus
planos axiais em t,orno de N-S com mergn-rfhos subverlicais. EsE,a
fase desenvolve dobras de escala regional , consÈíEuindo
sinformes e anEiformes mapeáveis. Em escal-a de afloramento,
noEadamenÈe nas zonas apicais dessas dobras maiores D,,*, e D,,*3,
geram padrões em domos e bacias por interferências.
Na folha de Piracaia (1:50.000), Campos Neto et. aI . (1983)
apresenE,am uma evolução semelhanEe à descriE.a na fol_ha de
Atibaia (l-:50.000) . Para os auE.ores, os gnaisses e xístos do
CompLexo Piracaia exibem uma foliação principal S2 responsáve1
peJ-as estrut,uras bandadas, lisEradas ou fitadas. podem ser
observadas dobras intrafoLiais sem raízes, com dimensões
centimétrícas a decimét.rícas e que admiEem a f ol- j-ação S, como
pJ-ano axiaf. A orienE.ação de 52 é preferencialmente para
N4sE/3 0SE

.

Concluj.-se, Eambém, que a fofiação de Cransposição 52 foi
afetada por pelo menos 3 fases de dobramenEos superpostos. As
duas primeiras seriam homoaxiais, de vergência para Nw. A
úlE.ima desenvolve mega- esErÌ¡turas N-S, correL acionáveis à F
de Oliveira et aL. (r-985)
.

Falhalrentos

Várias

zonas de

foram mapeadas na região,
f requen!emenE,e caract.erizadas pelo desenvolvimenÈo de faixas
milonit,izadas. As principais são as de ExErema, na porção
f al-ha
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noroestse da quadrícula de

Atibaia (1:50.000), a de São Bento, a
leste da cidade de piracaia, e a de Jundíuvira, a sul_. Estsa
úlE.ima separa as sequências acima descrit.as d.os metamorfitos do
Grupo São Roque .

Na falha de ExErema, Oliveira eÈ aL. (1985) descrevem
zonas decamét.ricas de rochas mil_oníEicas fotiadas de direção NE
e merguj_ho el_evado. A Iineação mineraL mostra aÈiE.udes
preferencía.is em t.orno de s30w/10 e s45w/45. são interpret.adas
como indicativas de um caratér E.ranscorrente com posterior
reat.ivação de caráE.er normal com rejeico oblíquo.
Na região de Nazaré paulista, Campos Net.o et. aI . (19g3)
descrevem miloniEos e ultramilonitos, com espessuras de aÈ.é 2oo
meEros na falha de ,.Tundiuvira, ressaltando o seu caráEer
transcorrente, e possuindo rejeíco dextrar com uma component.e
obJ- ígua, evidenciada pelo caiment,o de aE.é 15" nas lineações

minerais.
Na part.e cenE.ro-oest.e do Maciço de AEibaia, OlÍveira ec
al-. (1985) observaram uma faixa de aproximadamenEe 2 met,ros de
espessura de rochas mil0níticas e ul tramil0nít.icas coLocando
Iado a l.ado rochas gnaíssicas e granitos do maciço. A foliação
apresenE.a baixo ângulo de merg-ul_ho (15o para NVil ) e direção
próxima a NEE, sugerindo que est.a zona d.e falha representa
provavelmente inflexões de f al-has maiores. para esses mesmos

aut.ores, no pé da Serra de AEíbaia, ocorre um important.e
fal-hament.o de direção ent.re N2OE e N408, com mergulhos de alEo
ângulo para NVr e para sE, considerado de caráÈer E,ranscorrenEe
e posteriorment.e realivado por farha normar inferida pero forte
contrast.e de relevo observado.
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ÀSPECTOS GEOLóGICOS E PETROGRÁFICOS DO ¡{,ÀCIçO DE ATIBAIÀ

E

ADiTÀCÊNCIÀS

O Maciço de AEibaia compreende uma área aproximada de 65
Km2 , forma grosseiramente
elipsoidal alongada segundo NNE na
parte sul e inflelindo na direção N-S a part.ir do centro para o
nort.e.

O maciço é contínuo, não sendo observado inÈ.erca1ações
maiores de rochas encaixantes.
Foram ident.íficadas 3 fácies graníE,icas no maciço.
ÐesEaca-se umâ fácies de sienogranit.o porfiróide, rocha
amplamente dominante. No campo, caracE.eriza-se por apresent.ar
malacões de 1-5 meEros ou mais de diâmetro, sendo mais comum
dimensões da ordem de 5 a 6 metros, arredondados ou
J-igeiramente alongados se$¡ndo a foliação cataclást.ica. Menos
frequentes são os afloramenE,os que aparecem como lajeados;
alguns desses possuem comprimenE,os de aEé 500 meÈros. Na
maioria dos locais, f a1t.am os af l-orament.os. O solo vermelho
al-aranjado derivado dessa fácies é bem caract.erí st, ico,' é
bimodal- com a fração grossa composta de areia grossa a seixos e
a fração fina de maEerial- argiloso.
As duas outras fácies, de granito cinzent.o nodul-ar e de
graniE.o cinza cIaro, são subordinadas. Afloram como bl_ocos e
maE.acões de dimensões em Eorno de 1 met.ro,. o solo derivado
possui coloração progres s ivamenE.e mais avermelhada à medida que
os minerais máficos aumenEam suas proporções na rocha original .
A granulação, Eambém bimodal-, distingui-se da fácies anterior
pelas dimensões mais reduzidas dos grãos de quartzo (fração
areia grossa a média)
Em torno do maciço podemos desEacar as fácies de graniEo
branco a duas micas, granit.óide cinzento porfirítico,
sienograniE.o cinzent.o marginal, sienogranit.o cinza avermelhado
porfirítíco,
além de granodioriE.os, t'onal-it.os e quart.zo
.
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diorit,os

met.amorf isados . São assinaladas Eanìbém
sedimentares e meE.a-\ ¡l canos sedimenE are s

InternamenE.e ao maciço, os enclaves,

xenó]iE.os e diques, e localizadamente
feldspaco aJ-calino, aparecem orienE,ados e
si (por uma combinação de esforços devidos
ao c.ectonismo relacionado com as falhas
margeam o maciço)

unidades

meE,a-

bolsões graníticos,

os fenocrisEais

de

paraleJ.izados ent.re
ao fluxo magmático e
E.ranscorrenÈes

çF¡e

.

4.1. FácÍes de SíenograDiÈo Porf,iróÍde
é uma rocha l-eucocrátíca com índice de
cor entre I e 12, inequigranul-ar média-grosseira. À coloração
do feldspaEo pot,ássico (rosada) e do plagioclásio (branco) ,
combinado com a dos minerais máficos e quart.zo, proporciona uma
cor róseo acinzenlada à rocha, com pequenos conE,rastes de
t.onaL idade de um pont,o a ouÈro dependendo ent.re outros faEores
do grau de alEeração e da proporção dos mineraís, diferenças
MacroscopicamenEe

eriÈret.anto que não são mapeáveis.
Ðestsaca-se o f eldspat.o alcal-ino (microcl-ínio, à observação
microscópia) , que aEinge dimensões de até 2,5 cm (1,S cm em
média) , retangulares a subarredondados . Secundariamente ocorrem
(oligoctásio,
crisE.ais de plagioctásio
ao microscópio)
possuindo dimensões máximas de 1,5 cm (0,4 a 0,8 cm em média) ,
e quart,zo variando de 0,3 a 1,3 cm. Os minerais máficos
(biociEa, Ei!,aniEa, alLaniEa e anfibóIío) aparecem em geral
associados enE.re si, Eendo o conjunt.o dimensões de 0,3 a 2 cm e

formas irreguJ-ares. A bioE.ita, dos minerais máfícos, é a mais

percept.ível a olho nú, predominando taneo em guanE.ídade como
nas dimensões dos cristais isolados (ao microscópio, encont.ramse tarnbém zírcã,o, apaEiEa e opacos)
SaIient.amos, enEreEanEo, que uma foliação cat.acLásE.íca
superimposEa, reLacionada com as megafathas E.rans correnE.es
regíonais, que afeEa principalmenE.e a fácies de sienogranito
porfiróide ampLamente dominanEe, permiEe reconhecer nesE.a
unidade wárias sub-unidades ou sub-fácies de acordo com o maior
.

)1

ou menor grau de deformação, est.iramenlo e eventual
recri s Ea1j. zação dos componenEes minerais da rocha.
Os Eipos ident.ificados são quatro. O primeiro, denominado
de A, é composEo de rochas não deformadas a muiEo pouco
deformadas, e os Eipos B, C e D represent.am as varj.edades
sucessivamenEe mais deformadas e já com marcada foliação
secundária. A classificação é meramenEe qualit.at.iva, e foi
definida em função de algumas amost,ras -padrão. Os quatro tipos
E,excurais - esE,ruturais aparecem ilusÈrados nas Fotografias 4.1,
4.2, 4.3 e 4.4 e que são uEilizadas, no campo, como referências
para identificações.
Adicionai-menE.e, ocorrem Eipos mais cisalhados, aqui

de lipos E e F, que já são rochas Eot,almente
proEomíl-onít.icas e miloníticas; forE,emence orienEados, efes
chamados

ocorrem em falhas de menor port.e ou em zonas cenE.rais de falhas
de expressões maiores.

4.1.1. XenóIiÈos
Fragmentos das rochas encaixanEes são muiE.o frequentemenÈe

observadas no int.erior do maciço, nas vizinhanças de suas
bordas podendo ocorrer como enxames notadamente na porção
oeaÈe, ou como fragmenEos isolados parcialmenE.e digeridos na
porção leste.

variadas, desde extremamence alongadas,
paraleJ.as à direção da foliação contsida nesLes xenóliÈos, a
equidimensionais quadrangnrl-ares angulosas. São de dímensões
decimétsricas a centiméticas.
Predominam biotita-xisLos com pequenos níveis milimétricos
quartzo - fel-dspát icos de granulação fina.
Ocorrem também
xenóliEos de anfibólio-gnaisses de granulação muita fina e
Possuem formas

coloração verde escura.
Na maioria dos xenóIitos foram observâdas dobras, com
foliação paralela ao bandamenlo composicional , possuindo
dimensões cenEiméE.ricas e com perfil desde aberlo a fechado.
ta

Fot,ograf

ia 4.1. Sub-t,ipo text,uraleatrutural A

Fotografia 4.2. Sub-tipo t,exturaleetrutural B

Fotografia 4.3. Sub-tipo texturalestrutural C

Fotografia 4.4. Sub-tipo texturalestrut,ural D
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No afloramento 86 (Anexo I), not.a-se um raro xenój_iE,o
irregular alongado de 20x40 cm de granito branco a duas mícas,
foliado e f raE.urado.
4.L.2.

EDc1aves

Encl-aves Mi crogranul-

ares Escuros

por todo o maciço.
Possuem dimensões cenÈiméEricas com formas desde
equidimensionais irregulares atsé ovaladas de contorno irregular
ou ainda basEanÈe alongadas; a relação eixo maior/eixo menor
pode chegar a 10. são frequencemenEe orient.ados, paraLel_a a
subparaleLamenEe à direção da foliação no sienogranito
porfiróide hospedeiro.
O lndice de cor varia enÈre 25 e 40,. a granulação é fina
(0,1a 0,3 rûn ) , e a coloração cinza escuro. A olho nú, observase bioE.ita, quart.zo e plagioclásio (ao microscópío, encont.ramse Eambém feldspato poE.ássico e anfibóIio) . Local- j_zadamenE.e a
biotiEa forma gl-omérulos e a malriz da rocha apresent.a
coloração cinza mais claro. podem conter fenocrist.ais de
feldspat,o alcaJ_ino, ret.ang'ulares com aEé 2 cm de diâmetro
São observados

máximo.

No afloramenEo 55 (Anexo I) enconEram-se enclaves com
esE.ruturas e t.exEuras muito variadas, sugerindo recrislalização
e assimilação parciaf ou acé EoEal- por part.e da rocha
hospedeira. As FoEos 4.5 e 4.6 mostram casos extremos
observados nesE.e af lorament,o em termos de assimilação parcial
dos encl-aves pei-a rocha hospedeira, aparecendo Eambém tipos com
caracE.erísticas E.exEurais-estruE.urais intermediárias
às
retrat.adas nessas foEos.
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Fotografia

4.5.

porfiróide.

AfLoramento

Enclave
55

de granulação
(Anexo f )

fina

e coloração

escura

no sienogranito

.

Fotografia 4.6. sienogranito porfiróide cont.endo enclave gue apresenca, em relação ao
enclave da foto anterior,
megacristaj.s de feldspato alcaLino capturados da rocha
hospedeira. AfLoramento 55 (pedrei.ra abandonada, porção sudoeste do maciço; Anexo I).
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Encl-aves Tonal-íticos Ricos em Máficos

Encl-aves de composição Eonalítica com quancidades
variáveis de minerais máficos (bioEita, anfibólio, aLlanit.a e
EiEaniEa, principalmenÈe ) , enEre 30 e 503, são frequenE.emente
observados próximos da borda lestse do maciço. TexE.uralment.e são
bastantse semelhanE,es ao sienogranito porfiróide dominanÈe do
maciço, di s t.ingueindo - se dest.e pela granulação algo mais fina
(média a grosseira) e pela abundância de minerais acessórios de
dimensões pouco comuns (allaniE.as e Eitanilas com acé 5 mn) .

Os contatos com a rocha hospedeira podem ser bruscos ou
difusos; as dimensões são decimétsricas a métricas, possuindo
formas irregul-ares ou grosseiramente alongadas e orientadas
segundo direções de conErole mega-estsrutsural como os cont,aEos
int,rusivos da rocha hospedeira com as encaixances e/ow a
foliação t.eccônica ímpost,a às rochas do maciço.
Esses encl-aves possuem uma ínCima rel-ação com os
xenóIitos. Foram observados alguns desses enclaves tonalíticos
possuíndo xenólitos de guarEzo xistos no núc1eo em contat.os
difusos, sugeríndo que est.es enclaves originaram-se a partir de
variedades de xenótit.os da rocha encaixanÈe ricos em quart.zo e
minerais máficos (quarEzo xistsos, por ex. ) , digeridos e
parcialmente assimil-ados pelo sienogranito porfiróide.

4.1.3. Bolsões GraníÈicos

Rosados Fiûoa

a

Médíos

EsÈas rochas dist,ribuem-se por Eodo o maciço; possuem
formas aJ-ongadas com eixo maior paralelo a subparalelo à
foJ-iação tect.ônj-ca nas rochas do maciço. Às vezes uma das
exE,remidades aparece com contaÈos ret.os. As dimensões são de
decimétricas a méE.ricas.
São rochas de composição graníEica, coloração rosada e
granulação fina-média (1 a 3 nrn) . A quanE.idade de bioEiEa é
,)1

variável-, de 8 a l-53, podendo formar glomérulos de até 6 Tnm. O
conEato com o sienograniEo porfiróide é brusco; localizadamente
bordas microgranulares, em parte mais ricas em bioE.ita, de até
5 cm de espessura, contornam parcialmenEe esses boLsões.
No centsro desses bolsões aparecem, por vezes, segregações
pegmatsóides com quarEzo e feldspato de 3 a 4 cm. Mais raramenEe
ocorrem megacrísE.ais de feldspato alcalino de até 2 cm,
retangulares a arredondados, com anéis de biot,íta circundant.es,
formando ocelos paraleJ.os à foliação ever¡tualment.e present.e.

4.L.4. Diques CrarítLcoE

F1ûos

Foram observados apenas no sienogranit.o porfiróide. São
mais frequenE,es nas bordas do maciço,
Apresentam espessuras de 3 a 50 cm e compriment.os de at.é
100 ou mais metros. O percurso é suavemenE.e ondul_ado, porém
mosE.rando direções bem definidas (FoÈografia 4.7); podem ser
enconE.rados rompidos ou ramificados e interdigitados com o
sienograniE.o.
A composição é granít,íca, a coloração rosada e a LexÈura
equigranular fina-média (1-,5 mm) com variações de um digue para

ouÈro (1 1 rrm ) . A biotic.a (10 a 15?) é o máf ico principat;
possui hábiE,o placóíde. L,ocal- izadamente ocorrem diques contendo
megacrisE.aj-s de feLdspat,o alcal"ino arredondados a
subretangulares com aE.é L,5 cm.
Em al-guns diques observam-se núcl-eos pegmaLóides, ricos em
quart.zo, gradando para faixas pegmatóides ricas em fel_dspaE.o e
prosseguindo para faixas ex!ernas de granito fino-médio

mais fino
sienogranit.o (Fi$rra 4.l-)

progressivamenE.e

.
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próximo ao cont.at.o com

o

Fotografia

4.7.

Vigta

do extenso lajeado do sienogranito

grande número de diques de espeesuras centimétricas,
subparalelos.

Notar

gue o digue

Em destaque o

e mais raramente decimétricas,

Ç¡re aparece em primeiro

ondulações, sugerindo estado algo pJ.ástico da encaixante
AfloramenÈo 114 - Morro da Pedra Grande (Anexo I)

porfiróide.
plano

apresenta

suaves

quando de sua colocação.

.

-4,rt't¿',;#

¿/,

. /a r.'/

'2

-r/

20 (m
Fi.gura 4.1. Digue zoneado, mostrando núcleo pegrmatóide rico
uma porção pegmatóide mais rica

granítica

e granuJ-ação fina.

em feldspato

e tendo a parte

(Afloramento 114; Anexo I).
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em guartzo,

gradando para

ext.erna composiçao

Local i zadamente, ocorrem alguns diques cortando

os bol-sões

granít.icos rosados.
A orienEação desses diques apresent.a sítuações pecuJ-iares.
No Morro da Pedra Grande (af l-oramenEo tt4, a oesÈe, ver Anexo
I) os vaLores de direção são de N10E a N25E, paral-el-os a
subparalelcs à direção da foliação, que também os afeE.a; os
mergul-hos são de aJ-Eo ângu1o (70o a 75o) para NW (Fignlra 4.2).
No afloramengo L24 (a 1esE,e, ver anexo I), a direção é N10E com
aLEo mergulho (73') para SE. No afloramenE.o 1-34 (a sudeste,
Anexo I), possuem padrões de direção em Lorno de N65E e N358,
de altos ângulos de mergutho para Nv'I,. o padrão N35E neste
afl-oramenco é subparalelo à foliação tectônica medida no local-.
No afloramenEo l-31 (a sudest.e, Anexo I), ocorre um padrão de
direção principal N65E e um padrão subordÍnado em torno de N-S;
os val-ores de mergulho, que não podem ser medídos pel-a falt,a de
exposição adequada, são aparentemenÈe alt.os (Fign-lra 4.3).
Mais res E.ri E.amenE.e , foram observados veios quartzofeldspáticos de coloração rosada, com espessuras cenE, iméE.ricas ,
e de granuJ-ação média, associados à Eectsônica : i:1;r:: -ì- tardia.

4.2. Fácies de Monzogranito Nodular
Ocorrem unicamenE.e como bLocos decimétri-cos a méEricos
isolados denEro do Maciço de At.ibaia, espalhadas por
superfícies de terreno de 200 meE.ros de comprimentro.
São rochas l-eucocrát.icas (Mt= 10?), de qranulação fina (em
Eorno de 0,8 a 2 mm) ,
coloração cínza int.ermediário a
escuro, e con!endo nódulos quarÈ zo - fel-dspáÈ i cos de granul-ação
fina rosados a esbranquiçados. Esses nódulos frequenEemenE.e

exíbem, nas suas partes
centrais,
aglomerados máficos
predominant.emente compostos por EiEaniEa (alguns crist.ais
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20m

F)'gura 4.2. Afloramento em laje do Morro da Pedra Grande (ponto 114, A-nexo I) . liques

subparaÌelos finos granÍticos

encaixâdos na fácies sienogranilto porfiróide, coth
bolsões pegmatóides (representadas por pequenas elipses); o maior dos bolsões aparece

ìdentificado

com

cruzes. Pontilhado: cobertura de

grama,

t;

\

(i'
cì

ique s

Figura 4.3. Laje na parte meridionat do Maciço de Abíbaia (ponto 131, Ànexo I), Dique
de granito fino ocupando espaço aberLo em fraturas conjugadas. pontilhado: cobertura.

de aEé 5 mm) ; apresenE.am formas irregulares ou alongadas e
paralelas à direção da foliação cataclástica, quando existent.e.

izadament,e, aparecem variedades de granul_ação mais f ina (t
0,5 mm) , proporcionando uma coloração basEanÈe escura à rocha.

L.,ocal-

Nessas rochas a biotíta é o mineral máfico principal_,
al-1aniE.a e E.iE.anita est,ão subordínados. Nos nódu1os quartzo_
fel-dspát.icos ocorre um predomínio de t.ilaniE,a e uma quase que

ausência de biot.ita. Mais raramente, alguns dos feldpaE.os
afcaLinos surgem como megacrisEais de atsé 1,5 cm, ret,angnrlares
a subreEangn-rlares díspersos na rocha.

4.3. Fácies de Mouzograníto Cinza Claro
Esta unidade foi observada apenas na Serra da pedra
Vermei-ha, porção sul do maciço (Anexo I) .
A forma desEe corpo, apesar de difÍcil_ delimitação, é
alongada na direção da serra (N65-T0E) , possuindo cerca de 600
meEros na direção do eixo maior.
Da mesma forma que a unídade anEerior, aparece como bLocos
de aEé 3 a 4 meEros de diâmet.ro, não enconE.rando-se
af Lorament.os do tipo lajeado.
Macroscopi cament.e é uma rocha leucocrát.ica (IC=10,
principalmente biotiba) , inequigranular a equig'ranular finamédia (1 a 2 mm) com poucos fenocrisE.ais retangul-ares de
feLdspat.o a.l-cal-ino (1 a 2 cm) , ausentes porém na maioría dos
bl-ocos observados, Por vezes exibem esÈrutsura mosqueada e mais
raramenE.e aparecem nódu1os quarE. zo - f el_dspát icos à semeJ.hança
dos observados na fácies anteriormer¡.te descrita.
4.4. Granitóides Marginais ao Uaciço de Atibaia

4.4.L. FÁcies de Granito Brarco a Duas Mlcas
Esta fácj-es enconcra-se como corpos de

E.amanhos

os maiores alingem dimensões mapeáveis (A¡Iexo II)
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.

variados;

São monzogranit.os leucocráEicas a hoJ_ oleucocráE.icas,
equigranulares (2 a 3 mm) , conÈendo bioE.ita, muscovica, e mais
restrj-camente granada,. ao microscópio, observa-se também
fibroliLa (manE.eada por muscovit.a) . Localizadamente podem
surgir variedades algo mais rosadas. O feldspato alcalino em
algumas amosl.ras pode acingir dimensões de at,é 5 ûun.
Os litoE.ipos exisEentses possuem ínt.ima relação com rochas

de caráter migmatítico, nas quais veios mobilizados do granito

branco a

duas micas inlercalam-se concordant.e ou
di scordantemence à xisEos e gnaisses diversos, possuidores,
além de quarÈzo e fel-dspat,os, de quantidades variáveis de
granada, silLimanita (fibrolita) , muscovita e bioEit.a. Rochas
e met,a quarE zo - diorí t.icas , gonditos,
anf ibo1iE.os e outsras variedades encaixant.es menos comuns podem
Eambém serem invadidos por veios desse granito para-derivado.
Escruras do tipo uschollentr, estromáE.icas, fLebíÈicas,
dobradas, ptigmáE.icas e " schl-ieren"
são frequent,emenEe
met,a - t,onaL í E.icas

observadas.

Os corpos maiores, mapeados, apresenEam as feições
descriE.as acimas mais comumente nas bordas. Em direção a seu
núcleo observa-se uma maior homogeneidade estruE.ural , È.exÈural
e composicional , com aparecimenEo esporádico de esErut,uras do
E.ipo nebul-Ítica.

A existência de enclaves de formas írregulares e dimensões
cent.imét.ricas a mélricas, Iembrando Eipos mais ou menos
Eransformados das rochas encaixant.es e apresent.and.o
enriquecimenEo relativament,e acenEuado em minerais al_uminosos
(fibrolita,
cordierita, granada e muscoviEa) , sugere que se
tsraE.a de possíveis resEitos de fusão parcial_ num ambiente de
anatexia.

É

a presença de bolsões pegmatóides, decimétricos,
alongados segundo a fol-iação principal observada /
conEendo
plaquet.as centimélricas de muscovita e cristais bem formados de
E,urma.l ina preta. Em geral , no contaEo desses boÌsões com o
monzogranito hospedeiro, ocorrem segregações fil-amentosas,
ricas em biotiE.a placóide, com até 20 cm de comprimenE.o e 2 cm
de largura.
comum
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No afloramenco 62 (Anexo I), observa-se um dioritóide
corÈado por um veio oriundo da ínjeção de um ]Íquido anat.éCico
correlacíonável possivelmente à ocorrência adjacence de um
corpo de granito branco a duas micas.
Em afloramenEos de rochas semí-al-Leradas fica evidenÈe a
exis!ência de duas foliações ptano-Iineares, ressaLEando-se o
quartzo na superfície diferencialmenEe intserperizada,
4.4.2. Fácies de Granitóide CirzenÈo Porf,irÍtico
EsEa fácies é obserwada apenas nas proximidades da margem
oesEe do Maciço de Atibaia. São corpos mapeáveis, possuindo
afg'umas cenE,enas de met,ros de comprimento.
Modal-menEe predominam monzograniE.os sobre granodioritos.
São rochas leucocrát.icas com índice de cor ent.re 13 e !72,
porfiríEicas de mat,riz inequigranul-ar f ina-méilia. À observação
macroscópica, dest.acam-se principal-menEe os meg,'ic:istais de 5 a
25 rûn de f eldspáto aÌcal-ino brancos ou I evemenc.e rosados,. os
grãos menores mostram-se geraLmenE.e arredondados a oval-ados,
enquanE.o os maiores são, mais f requent.enrenEe, ret.angulares.

Variedades E.exturais, observadas inclusive em escala de
afloramenEo, ocorrem por variações E.ant,o no t.amanho como na
forma dos megacrist.ais, afém de aparecerem eventualment.e
variedades possuindo aglomerados de aÈé 1 cm de biotitsa.
São comuns esE.ruEuras de fluxo magrmát.ico, com oríentação
de megacristais e agl-omerados máfícos;
possuem direções
paralelas à foliação caE.aclásE.ica quando esEa enconEra-se
presenE.e.

fnvariavelment.e , ocorrem nestsas rochas encl_aves escuros d.e
granulação muito fina, mesocrá!icos, composição t.onalítica a
quart. zodiorÍtica e com formas aJ.ongadas e iso-orienÈadas (em
geral- concordantes com a fol_iação catsac1ásE,ica) . As dimensões
desses encl-aves são variáveis: centimétrícos, decimét.ricos ou
aEé méEricos . O cont,aE.o com a rocha hospedeira é brusco,. às
vezes surgem alguns enclaves cransformados, exibindo uma borda
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de reação de composição inEermediária ent.re o enclave e

o

monzograniLo.

O af lorament.o 92 (Anexo I) mosEra enclaves de dimensões
decimét.ricas a métricas, sugerindo int.rusão por part.e do
monzogranito cinza porfirít.ico (Figura 4.4). Como índicad.o na
fotografia, o maÈeria1 invadido enconÈrava-se provaveLment.e em
esÈado pi.ásEico, com zonas subparal-el-as de debilidade
aproveiEadas pelo magma invasor para sua mobilização; no
conEato enE.re alguns enclawes e o monzograniÈo são enconE,rados
filetes máficos ricos em biot,iE.a e com muscowiE.a subordinada.
Esses enclaves são divididos em E.rês tipos E,exturaisestsruEurais e correl-acionáveis às Erês fácies mapeáveis
descrit.as mais adiant.e.
Mais raramente, foram observados nódulos de quartzo
E.ranslúcidos com 2 a 4 cm de diâmetro, e xenóliE.os de rochas
gnaíssicas e possivelment.e migmatíEicas.

4.4.3. F6cies de SíeDograuíto Cíuzo''to Margiual
EsEa fácies observada apenas no afloramento 53 (Anexo I),
aparecendo como pequenos mac.acões e bLocos de no máximo j.,5
met,ro de diâmeE.ro.

Possui coloração cinza intermediário, índice de cor igual
a 10, granulação fina-média e apresenta biot,iE.a como máfico

principal .
O conEat.o com o sienograniEo porfiróide do Maciço de
Atibaia é tecÈônico, por meío de uma falha transcorrenE.e de
direção NEE e deslocamenE,o sinisE.ral , que imprime a int.ensa
foJ.iação calacJ-ásE.ica observada nas duas fácies vicinais. Num
bloco do sienograniE.o marginal , entretsanÈo, veios t.abul_ares do
sienogranito porfiróide aparece corEando águelas rochas,

4L
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Figura 4.4. Granit.óide cinzento porfirftico,
contendó elevado número de enclaves
microgrânulares (de composição diorftica-tonalítica)
de formas e contcrnos dj.versoe,
equídimeneionais a a1ôngadoE e BubarredondadoÊ a angrulosos. Àfloranent.o 92 (Ànexo I) .

4.4.4. Fácies de Sienograûito CÍnza Aver:melhado PorfiríÈico
EsEa fácies foi encont,rada nos afl-oramentos 19, j-00 e l-02
(Anexo I) . No afloramento 100, a unidade é mapeável (l_20 metros
de comprimento máximo) .
É um t j-po leucocrático (IC=10), inequigranuJ-ar porfirílico
de maÈriz média (1 a 3 mm) . Os megacristais de feldspaLo
al-caLinos são avermelhados, e possuem dimensões de at,é 1,5 cm
(reEangul-ares) ou 0, 5 cm (arredondados) . O quarlzo exibe

coloração levemente azuLada. possui, localment.e, foliação
esE,irament.o mineral

.
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com

O sienogranito porfiróide do Maciço de AEibaia aparece
invadindo as rochas desta fácies nos afloramentos L9 e 102,
ora como diques de aEé 1,5 m, ora como veios de 2 cm. No
afloramenlo 19, o sienogranito porfiróide ocorre como diques
paralelos à foliação do sienogranio cinza avermelhado, ç¡r¡e est.a
afetsado por uma fort,e caEaclase prévia. Neste mesmo ponEo Lemos
um incomum exemplo de "roof pandantss" (Fi$lra 4.5) '
I,,E

\,ltN
r \ t, \r

iìù',\ì',,iN

Z,o m

Figura 4.5. Lasca de dimenÊõeÉ métrj.cas {.roof pandêntr') do sienogranico cinza
avermel.lado porfÍrftico
englobado por rochas do Maciço de AEíbaia. (Àfloramento 19;
¡\Dexo I )

.

.5 .
GraDodiori Èos
Ueta.morf Í sadoa
4.4

,

ToDaI i

tos

Quartzo Dioritos

Agui são englobados vários corpos menores que aparecem
longo da porção marginal oesEe do Maciço de AEibaia.

ao

Ocorrem comumenEe como blocos isolados, ou agrupados
formando unidades mapeáveis, ou ainda como enclaves notadament e
no granitóide cinza porfirítico.
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das variedades foi observada sendo cortsada por veios
do graniËo branco a duas micas; em aLguns pontos parece
represenLar melanossomas de rochas mígmat.izadas, em outros
aparece corlando os me!.amorfiEos do Complexo piracaia.
Possuem uma foliação penetsra!iva mais bem visíwel_ em
rochas al-t,eradas. O solo derivado desEas unidades é de
coloração roxa,
e quando inE.ercalada com rochas met.a- sediment.ares do
Uma

embasamente confudem-se com estas.

4.

5. UDidades !¡etsêssedine[t,ares e Metavr¡lcanosedimeDtates
(Xistos e Gnaisses lDdivisos )
EsE,as unidades

distribuem-se em torno do Maciço
At.ibaia, aqui denominados de xistos Índivisos.
No campo mosE.ram-se geralmente alE.erados, derivando

de

sol-o vermel-ho alaranj ado.

de afloramenÈo, os pacotes meEas sedimentares e
meta - \¡uL canos sediment.ares são heE.erogêneos ¡ /.ìr..: rjÊndament,o dado
por int.ercalções entre os diversos Eipor ,le l:.):..-as e/ou por
variações na granulomeE.ria dos minera j . compo.llelrE.es.
Predominam os muscoviE.a - síl-l -l-:" .,., :.:-,. ;..- ;1!'a-quartzo xisE.os
com granada , cordieriEa e L.:i.ri1..... .-ù como acessórios mais
comuns. São observados Eambém que veios heterogranul-ares de
composição granÍbica e co:L orî:lçào rosada invadem esses xisb.os,
formando assim um bandament.o adicíonal mígmaE.ítico d.e espessura
milimét.ríca a méÈrica; na inEerface xisE.o/granit.o invasor
aparecem níveis f iE.ados milimétricos a centimétricos de biot.ita
em crisEais bem desenvolvidos .
Local- i zadament,e (af lorament,o 22L¡ Anexo I)
observamos
níveis e pacot.es predominantement.e compostos por quarEzo.
Nesses locais a tec!ônica rúpE,iI é desLacada, sendo comum a
exitência de falhas com formação de miloniEos (ver Fíg.ura 4.6)
Em escal-a

.

Em algx¡ns ponE.os

foi possíveJ- observar,

em escala de mão,

variações gradacionais na composicão e na granulação dos níveis
meL.amorfisados (Peloggia & Melhem, 1991-)
Gnaisses ocelares de coloração cinzenÈa são mais comuns à
.

norEe do maciço; são de ocorrência restrita

e

apresenE.am

composição quart.zo-feldspáE.ica com bioE.it,a, muscowit.a, granada,

sillimaniEa e cordierita como máficos principais.
Aos xist.os, int,ercalam-se com frequência níveis
"boudinadosrr de orto- e para-anfíboliEos. Ocorrem em dimensões
centimét,ricas a méEricas e apresentam a t.ípica cor ocre devido
a alteração sofrida.

a lesÈe do maciço deEect.amos várias ocorrências
de gonditos em dímensões decamét.ricas a métricas. A maior
resisEência ao incemperismo, proporcionada pela elevada
concenE.ração de guart.zo, facilita o mapeamento d.essas rochas.
Al$rmas das ocorrências foram pesquisadas por empresas de
mineração,. os resulEados most,raram que para o momento a
exploração do mangânes desses gondiE.os é economicamente
Na porção

invíável devido ao pequeno volume

medido.

4.6. eeologia EstruÈural
4.5,1

. Estruturas r¡as rocb.as rnarginais ao naciço

Foram idencifícados nos xistos indivisos e nas rochas
gnaissicas de modo geral foliações, lineações de intersecção de
pl-anos, lineções minerais, dobras e fal_has.
A foliação principal 52 observada na área é uma feição
penetrativa em escala mesoscópica. É represent,ada pela
orient.ação planar de minerais placóides, orientação de minerais
fibrosos (sillimanita) e prismáticos (anf íból_ios) , a1ém do
esEirament.o de minerais granuÌares (granada e quarE.zo)
.
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Figura 4.6. Perfil esquemácico do afloramer,to 227 la oes¡e do maciço; À.nexo I); a e b
são debalheê ampliados do croqui c, onde deÊEâcâmo€r, em a, o espessamento apical na

fase D3 e, em b, a crenulação dos nfveis micáceos lnenos competenteÊ, além do
falhamento com aparecimento de uma zona milonÍtÍca nos nÍveis mais quartzoèoE (em c) .

Nos xisE.os indivisos, a foliação Sz é nitidamente de
E.ransposição, e apresenta, enEre os planos de xistosidade,
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"micro-lit.ons" de sill-imanita int.ensamente deformada. Arcos
poligonais em biot.ita são Eambém observados
Por exist,ir o caraEer de t.ransposição, deve-se E.omar
cuidado em admit.ir um bandamenlo composicional pré-meE,amórfico
coincidenE.e com o at,ual bandamenco composicional metamórfico
(concordanEe com Sz) . No afloramenE.o 243 (Anexo I) Eemos uma
rara exposição onde o bandamento composicional pré - t.ranspos ição
foi preservado (Figura 4.7) .

A foi.iaçao S3, representada por uma clivagem de
crenulação, é feição penet.raE,iva E,anto em escala de mão como ao
microscópio, Por vezes, pode desenvolver microfaLhas com
estrutura pré - exisE,ent.e .
Clivagens de fraEura não são feições penet.rat.ivas em
escal-a mesoscópica, sendo represenEadas por microfalhas e
frab.uras que dividem a rocha em fragmentos EabuLares ou
pequeno deslocamenco da

lamelares,

A fol-iação nos gnaisses. em especial àqueles marginais ao
graniE.o branco a duas micas, é dada pelo esE.irament.o das micas,
formação de lenE.es granoblásticas de çn¡art.zo, e fragmentação
com roEação eventual de megacrist.ais de feldspaEo.
Em al-$¡ns af lorament.os do granitóide cinzent.o

porfirít'ico
marginal , onde esÈe é corEado por uma zoîa de fa]ha, a
cat.acLase forma padrões anastomosados em t.orno dos megacrisE,ais

de f eldspat.o alcalino.

Nos xistos indivisos, as l_ineações observadas são na
maioria relacionadas ao eixo B¡ das dobras da fase D3 que por
sua vez são homoaxiais à fase Dz. As lineações de intersecção
entre 52 e S¡. coincident,es com 83, são ref l"eE.idas também por
cresciment.o preferencial de minerais prismáticos e placóides.
As dobras observadas apresent.am-se desde a escala
microscópica até a mesoscópica.
As dobras Dz, intrafoliais sem raízes (Figura 4.8), são
melhor represenÈadas por dobramenÈos dos planos micáceos.

5cm

Figura

Amostra de mão exemplificando o bandamento gradacionaL sedimentar
pregervado no
Nfveis (a) rico€ em fibrolita e micas (composição prémetamorfica argi losâ )
gradam para níveis (b) de granulação mais groseeira com
predomínio de quartzo {composição pré-metamórf icâ arenosâ)
4

.7.

As dobras D: (Figuras 4.6 e 4.9) são geralment.e fechadas a
serradas, com espessamenE.o apical- e adel_gassamento de flancos

nas variedades menos compet.ences como biot.it.a-xisE,os, e mais
homogêneas nas variedades mais competentes como quarlzit.os e
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Figurâ 4.8. Dobras D2, apareceh melhor

em

nlveis micáceos intrafoliaiê

à

s2.

meE.a-arcóseos. Pode ainda desenvoLver, nas variedades

menos

competent.es, crenulações cenEiméErícas (Figura 4.6.b) ou
associar-se a pequenos falhamenEos r:3! variedades mais
compet.ent.es (bancos quartzÍrjicos ':epresenE,ados na Figura

4.6.c).
Dobras tardias são bastanle comuns nos af l-oramenE.os; são
de perfil aberto
e não posuem at.itudes de pJ-ano axialpreferenciais, indícando porEanto mais de um evenE.o E.ardio ou
padrão conjugado (Figura 4.9).

4.6 .2 . Relações de conÈato

A fácies de sienogranit.o porfiróide, como já apresenEad.a
nÒ íE.em 4.f , apresenta 4 sub-unidades texturais mapeáveis
rèl-acionadas com a intensidade da deformação causad.a pel-o
cisalhamenE.o superimposto ao maciço de AEibaia.

Esta rácies é a única do maciço que faz
com as rochas marginais .
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cont.aL.o dÍreco
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Figura 4.9- Dobrâê CardiaE dobrando suavemente D3 (afloramen¡o 208; Anexo I).
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Os contat.os são Eectônicos e não EecEônicos.

No seEor ocidental-, dominam os contatos E.ect.ônicos;
prevalecem os Eipos b.exturais C e D (ver ítem 4.1) . A
granulação das amostras observadas é sensivelmente mais fina
que as observadas nas demais parEes do maciço, os xenólit.os das
rochas encaixanEes são angulosos e apresentam contaE.os bruscos
com o sienogranit.o hospedeiro, e o feldspaco al-cai-ino é de
coJ-oração mais avermelhada que a comumenEe encont.rada nas
variedades menos deformadas, onde é de cor rósea.
Ainda no setor ocidental do maciço, é definida uma zona de
f al-ha por forEes al-inhamentos físiográficos,
rochas miloníticas
e fil-oníticas de aEé 2 meLros de espessura e veios de quartzo
l-eitoso com espessuras métricas a cent.imétricas associados.
Est.a zona de faLha é do tipo EranscorrenLe, com reat.ivação para
falha normal , e coloca fado a lado as rochas encaixanEes, enE.re
e.Ias o granito branco a duas micas com o sienogranito
porfíróide. A direção geral deste f al-hamenEo (o mais expressivo
dos que afetam diret.ament.e o maciço) é N35E. Além de outros
criE.érios, as relações S-C (superfície de cisalhamento vs.
foliação) e a roEação dos megacrisE,ais de f el-dspaE.o alcal_ino
50
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(Ramsay, 1980; PaE.erson eE aL. , l_989) , most.ram um d.eslocamenE,o
dextral na época " pós - emplacemenE I do maciço.
No afloramento 53 (a lesEe; Anexo I), observa-se uma zona
de falha separando o sienograniE.o porfiróide (milonitizado) do
graniE.o cinzent.o marginal . A falha é dexErógira com pelo menos
l-00 met.ros de deslocamenEo na horizontal e at.it.ude
N65E/subvert.ical-.
Nas demais regiões, dominam os cont.aE,os não Eect.ônicos. É
nltido o caraE,er int.rusivo das rochas do maciço. As esE.ruE,uras

observadas sugerem que o graniEo colocou-se como um magma
" relat. ivamenE.e móvel"", com bordas de espessuras métricas
(porção leste) a decaméEricas (porção oesEe) de granulação mais

fina e cextura algo equigranular, com " inÈ,erdigiEação ', e
venulações com as rochas encaixanles e os xenóliE.os (angulosos
na porção oesce porém parcialmenE.e digeridos na porção
leste) . No sienogranit.o porfiróide, salient.amos a ocorrência de
xenóliEos do granito branco a duas micas próximo ao contaÈo
marginaJ- oestse do maciço

.

Pel-o exposto acima, o magma graníE.ico colocou_se em
porções onde exisE.iam gradient.es cérmicos e estruturais

diferent,es. A porção oesEe, apresent,ando uma tecÈônica
relat.ivamentse mais rúpEi1,
granulação mais fina do

sienogranilo nas margens e xenóliE.os mais angulosos, sugere que
o gradienEe E.érmico era maior que o gradienE.e t.érmico na porção
IesE.e, onde aparecem xenól-iE.os parcialmente digeridos e
granuLação mais grosseira nas bordas sugerem' um ambient,e de

tect.ônica relativamenEe mais dúcEiI .
O contaE.o enE,re o sienogranito porfiróide e as d.uas ouE.ras
fácies mapeadas no maciço é brusco, aparecendo enE.reEant.o em
alguns locaís próxímos a esses cont.acos fenocrísEais ale
felsdspat.o aLcalino possivelmenE.e capt.urados do sienograniLo
porfiróide hospedeiro. Estas são indicações de que essas fácies
menores colocaram-se como diques sin_plucônicos e
post.eriormenE.e foram rompidos petos movimentos pi_ást.icos do
sienogranítico em fase de resfriamento. Al- t.ernat.ivamenE.e,
essas fácies menores podem representar 1íguidos magmáEicos

magma
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imiscíveis, formando

pequenos

diápi ro s

dentro

do

magma

hospedeiro.

4.6.3. EatruÈuras iûter[as ao Maciço de ÀÈibaia
Intsernamente ao maciço, além da foliação cat,ac]ást.ica,
podemos observar uma orientação preferencíal paraLel_a enE.re

digues,

enclaves, xenóIiE,os, bolsões granít.icos,

e

megacrist.ais de feldspato alcal-ino. Na porção sul
do maciço essa est.ruÈuração é um pouco mais complexa, devido
provavel_ment.e ao conE.rol_e Ioca1 exercido pela inE.eração de
esforços causados pelos falhamenE,os cranscorrentes de direção
NEE, Iigados à falha de Jundiuvira, com os falhamenE.os NNE
evenÈ.ual-ment.e

ligados à falha de

Camanducaia

e as forças ligadas ao fluxo

magmáE.ico.

A oest.e do maciço a foliação possui díreção geral

N2OE com

al-Eos merg'u]hos (80o) para SE. Uma segunda foliação
caE,acÌásÈica, de distribuição heÈerogênea, aparece nesse seEor;
posEerior à primeira, represent.a pequenas fafhag esparsas, de
atit,uEe preferencial- N4 Ol'f /subverc ical- transcorrenÈes e de
deslocamenÈo sínistral_,

com rejeiE.os míliméEricos

a

cent imé t' ri cos
Na parte lesEe do maciço a foliação catacfástica apresent.a
val-ores em Èorno de N10E e NLsE, com al_tos merguthos (g0o) para

SE. Novamente observa-se um padrão de f al_has Eranscorrentes
sinistrais, com cataclase associada; as direções são variáveis
ent.re N60W e N30W subverE.icais. Aqui essas fal_has são ainda
mais esparsas gue na parte oeste porém mais intensas, com
rejeitos de aEé 1 metro e zonas mil-onitizadas associadas d.e 1 a
10 cm de espessura.
Na parte central do maciço a foliação principal apresent.a
direções em E.orno de N10E e 75o de mergrulho para SE.
A sudoeste do maciço, onde a int,eração dos dois sistemas

regionais de

al-ha é mais int.ensa (Jundiuvíra, NEE e
Camanducaia, NNE) a foliação estsá em Eorno de N35-408 com
f
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de 65 a 70o para NW; ocorrem pequenas falhas com
atiEudes N80W/50N8 conEendo rochas miloníEicas e fal-has

mergulhos

transcorrentês de at.itudes N10w subverE,icais.
A su1 do maciço a foliação possui direções ent,re N25E e
N358, subvert.icais ou com aLÈos mergulhos para NW; têm-se,
ainda, falhas E,ranscorrenEes sinisE.rais de alitudes N60w/70N8,
correlacionáveis às demais observadas nas ouEras part.es do
maciço. Part.icularmente r¡o aflorament.o 58 (Anexo I) aparece uma
expressiva falha de direção N6 0E/ subvert ícaL , condicionando o
alinhament.o de blocos e matacões

a foliação catacfástica mostra uma direção
em Eorno de Nl-08 a N20E do cenEro para o norte do maciço com
alEos mergulhos para SE. Na porção cenLro- sul , essa direção
infleEe para N25E com mergulhos vert.icais e passa finalmenÈe
Resumidament,e,

para N35E com al-tos mergulhos para NW na exLreminade meridionaL
do maciço.
Os faLhamentos e fraturas podem ser divididos em dois
grupos direcionais principais. O primeiro ocorre do cenÈro para
o norte do maciço e possui direção predomj-nante NNE e

representa manifescações cofaEerais da zona de falha
Camanducaia localizada a oesEe do maciço, Do centro para o sul
predominam direções NEE, representando as manifestações
colaLerais da zotra de falha Jundiuvira, situada a su1 do
maciço. As pequenas falhas de direção Nvl distribuem-se por todo
o maciço, variando apenas na inÈensidade, ora com mitoniE.os e
cataclasitos associados, ora sem eles.
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C.à,PÍTT'LO 5

PETROGR¡,FIA

E

MODA

5.1. Petrograf,ia das Fácies Graoítóideg uo lrfaciço de Àtfbaia
O maciço de AEibaia encont,ra-se constituído, na sua çfu.ase
EoÈaIidade, por uma fácíes de sienogranito porfíróide, no qual
identifica-se pelo menos quaEro Eipos ou variedades distintas,

conforme o menor ou maior grau de deformação tectônica a que
foi submeeido. Predominam os Eipos sem deformação, ou apenas
pouco deformados (cipos A e B, ver Fot.ograf ias 4.! e 4.2, e

comentários no ítem 4.tl , mas os ouEros Èipos são Eambém
mapeáveis, na escala adoÈada (1:l-0.000) e podem até ser
represenÈados em escaLas menores (1:50.000).
Muito mais subordinadamente, aparecem ouE,ras duas fácies,
a do monzograniÈo nodular e a do monzogranit.o cinza claro.

5.1.1. Fácieg de Sieaograûilo Porf,iróide
fácies é constit.uida por rochas de granulação médiagrosseira, leucocráCicas e de coloração róseo - acinzentada
Modalmentse, predominam os granitos 3a sobre os 3b.
Ao microscópio, é dominanÈe a textura hipidiornórf ica . As
dimensões do feLdspato alcalino são, em média, sempre
superiores às do plagioclásío. O plagioclásio dispoem-se, em
geral , em g:rupos de vários indivíduos (Figura 5.1) . Os poucos
grãos menores de fel-dspaÈo alcal-ino são inE.ers iciai s ; os
maiores imprimem locaLment.e uma orienlação de fluxo magmático.
O quarEzo exibe, em algumas amosEras, Ieve extinção ondulante,
enquanEo que em outras pode aparecer inÈensamenE.e deformado,
estirado e recristal-izado (Focomicrograf ia 5.1-); desE.aca-se
Est.a

.

E,
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de plagioclásio (synneusis) (amoEtra ÀfI

Figura 5 .1.
581.

peLas dimensões que aEínge (1,5
2,0 cm) . Pouco ou
exEremamente deformada, a depender da deformação imposta, a
biocila, enconE.rada em placas isoladas ou agrupadas, associa-se
frequentemenEe a outros minerais máficos e ao plagioclásio.
O plagioclásio possui granul-ação bastance variável- (f - 17
mm) , predominando cristais em Corno de 2 a 6 mm. Subidiomórfico
a j-diomórf ico, mos¿ra hábiEo ripiforme a tabular. A geminação
da Äl-biEa é acompanhada por Carlsbad e mais raramente por
Periclínio. O zoneamenEo é complexo, sendo f requent.e o aspect.o
seEorial . De modo geral , os núcleos nos grãos maiores são de
o.Iigoclásio intermediário a cáLcico e as bordas de oligoclásio
sódico a albit.a; nos menores, o zoneament.o é geralment.e menos
marcado e varia de oligoclásio sódico a int.ermedj-ário no núc1eo
a albit,a nas bordas. As bordas, de conL.ornos irregulares,
aparecem compl-examenEe intercrescidas com quart.zo e microclínio
(sugerindo relações de substituição) . Habitualment.e, os grãos
est'ão deformados (com l-amel-as de geminção encurvad.as,
Fotomicrografía 5.21 e fraEurados (com preenchímento das
fraturas por quarE.zo, epídoto, zoísíta / cLínozoi s í t.a, fluoriÈa,
t.urmalina, e uma biotiEa verde, tardia, que grada à clorita)
.
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Fotomicrografia 5.1. cristais deformados, estirados e recristalizados
Nfcois cruzados. (amostra ATI 16).

como incrusões t,em-se

de quartzo.

apatit.a, zírcão, opacos, alIanit,a, raras
plaquetas diminutas de biotita, manchas de microcrínio e
rrgotas" de quartzo. Mirmequitas marginais são observadas
nos
contaEos do plagioclásio com o microclínio vizinho. A
alteração, moderada, se dá por saussuritização.
o feldspato arcalj-no (r - 40 mm) , possui granulação mais
f requente em t.orno de 1, 5
a 2 , o cm. A textura é
predominantemente subidiomórfica tabuLar, com os grãos maiores
mais alongados. A geminação em grade aparece setorialmente, e a
de carl-sbad ê mais comum em grãos maiores. As pertitas são de
diversos tipos: lentes, chamas, veios, e manchas. As bordas dos
crist.ais são irregrurares, em parte interpenet.radas com as de
microcl-ínios vizinhos, e com "corrosões" formando reentrâncias
abauradas ocupadas por quartzo globurar. As inclusões são de
apatit.a, zircão, a1lanita, opacos, titanita, biotita e gotas de
quart.zo. são f requent,es Eambém as inclusões de pragioctásio,
que aparecem de dois tipos. o primeiro é encont.rado como
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3 nun

l---------1
Fotomicrografia
(amostra ATI l-6)

5

.2. Grão de plagiocláeio dobrado e fraturado.

Nfcoie cruzados

.

"manchas" isoradas iso-orientadas,

alongadas e de aspect.o
esquelético, constituídas de oligocrásio sódico e com bordas
albíticas, cuj o crescimento está cLarament,e cont.rolado pela
estrutura do cristal hospedeiro (Fotomicrografia 5.3). o
segundo t.ipo ê como verdadeiras inclusões, most,rando grãos, não
orient,ados, composicionalmente similares aos encont.rados na
mat.riz da rocha; são ora subidiomórficos e homogêneos, ora
portadores de mirmequitas e xenomórficos e com con¡ornos de
aspecto "corroído". Bastante raro é o manteamento por
plagioclásio.
As deformações são caracLerizadas por
frat.uramento e exEinção ondulante dos grãos; em casos extremos
ocorre rotação de alguns cristais.
O quartzo é seriado, com dimensões médias de 3 a 7 mm. Os
crist.aj-s menores são interst,iciais, os maiores (até 2 cm)
constituem mosaicos irregn:lares alongados ou arredondad,os, e
chegam a englobar plagioclásio e alguns cristais menores de
feldspaEo al-calino. Nas amosLras mais deformadas, o esLiramento
é taL gue a relação comprimento/Iarg"ura pode chegar a 10.
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Fotomicrografia 5.3. Megacristal de Feldspato Alca1ino, com inclusões ieo-orientadas
de aLbita com gotas de guartzo nae bordas deeeas inclusões. Nfcois cruzados (amostra
ATI 55).

A biotita possuí granulação média em torno de 3 a 5 rnm,
não sendo raros os cristais
de at,é L,2 - L, 4 mrn.
subidiomórfica, dê hábiE,o placóide, possui preocroismo em E,ons
de cast,anho amarelo claro a castanho esverdeado escuro. As
inclusões são de apat,it,a, zircã,o, allanita, opacos (enEre eles,
ruE,í1o com estrut,ura sagenítica) , tieanita, anfibólj-o e vermes
de quart,zo (intercrescimenÈo simplectítico) ,. os três primeiros
provocam halos pleocróicos. Biotita esverdeada secundária,
pouco pleocróica, aparece freguentement,e associada à biotita
castanha, formando-se nas suas bordas, ou ao longo das
superfícies de clivagem; aparece como múlciplas fibras e
lamelas distint.as, de t,amanhos pequenos . Pref erencialmente nas
bordas, observa- se, t,arnbém, recristalização para lamelas de
muscovit.a, acompanhadas de agrulhas de mineral opaco (rutiro) e
finos grãos de citanita. Clorita verde encontra-se desenvolvida
a partir da biotita esverdeada secundária.
o anfibóIio (<2,s mm) ocorre associado aos agromerados
máficos, êÍr especial à biotita , com relações de inclusão mútua
ou intercresciment.o oü, mais provavelment.e, de substiLuição
(Fot.omicrografia 5.4) . subidiomórfica a xenomórfica, pode
aparecer macLada; o pleocroísmo (x=cast,anho claro, y=verdê
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oIiva, Z=verdê fortemente azulado), o2Y=I7-20,eovaIor
angular ZAC=76 definem uma hastingsita. As inclusões de
apatita, zj-rcáo, opacos e Litanita são comuns.
(< 3 nun) é
Dentre os acessórios, a titanita
subidiomórf ica r most.ra comumente geminação polissint,ética
(Fot.omicrograf ia 5 . 5 ) e por vezes aparece manteando ilmenit,a;
inclui apatita , zírcã.o, allaníta e anf ibóIio, a1ém de uma
biotita castanho esverdeada. A allaniCa (< l- mm), idiomórfica,
pleocróica em tons de castanho amarelado claro a intermediário,
apresent,a geminação simples e zoneamento concêntrico; as bordas
são comumente Lransformadas à epidoto; inclui apatita, zircão e
opacos. Apat.ita e zírcão (< 0, 3 mm) são prismáticos,
idiomórf icos, e as relações t,ext,urais sugerem criscali zação
praticament,e conjunta. Os opacos, magnetit,a e ilmenita (< 0, B
mm), incluem apatita.

L--------J
lt
3mm
de substituição ou de incLusão mútua entre biotita
(castanha) e HaetingsiÈa (verde azulado) Nfcois descruzados. Amostra ATI 149.

Fotomicrografia

5.4.

Relação
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Encl-aves TonalíEicos Ricos em Máficos

comuns nas porções orientais
do maciço,
caracÈerizando - se pelo pronunciado enriguecimento em máficos e
empobrecimenÈo em feldspato alcalino em relação ao sienograniEo
hospedeiro. Os contsornos dos enclaves são irrregnrlares e a
passagem para o síenogranito, mineralogica e EexEuralmente
gradacional , desenha uma zonaLidade peErográfica: as áreas
centrais e/ou menos E.ransformadas são EonalÍEicas, enquanÈo que
as bordas (ou os enclaves mais E.rans f ormados ) são
granodioríticas ou aE,é graníticas. Ressalta-se que a ocorrência
desses enclaves esEá inEimamentse rel-acionada com a presença
proximal de xenó]it.os das encaixarites.
A EexEura porfiríCica ocorre quando as variedades exibem
megacrístais de feLdspalo ai.calino em matriz equigranular; isto
é mais comum nas bordas mais t.ransformadas de encLaves, e
parece represencar crislais aprisíonados e incorporados at.ravés
da mist.ura mecânica de maEerial do encl-ave com o magrna
circundant.e, ou Ealwez crescimenEo dos feldspatls na maEriz
ainda sólida do encLave
O' plagioclásio (1 - 4 ûrn ) , Eabular, subidiomórfico a
idiomórfico, exibe bordas irregnrlares com inEerpeneE,ração dos
grãos, comument,e agrupados. A geminação da AIbiE.a é acompanhada
muiE.o raramenLe por Carl-sbad e Periclínio.
O zoneament.o,
compl-exo, é setorial . Possui varíações ent.re oligoclásio
cáÌcico- inLermediário a sódico. QuarEzo (< 4 mm) , raros
crisE.ais de feldspato alcalino e ainda os abundanEes minerais
máficos, possuem E.ext.uras comparáveis ao que já foi descrit.o
para o sienogranit.o porfiróide. Os máficos dest.acam-se pel_o
noEáve1 desenvol-vimento nas suas dimensões, como por exemplo a
al-lanica (3 - 4 mm) , o anfibóIio (até 5 mm) e a E,iE.anita (aLé
São

.

4

mm)

.

Enclaves MicrogranuLares Escuros
São caracE.erí s t. i cos desE.a fácies os enclaves al_ongados de
granu]-ação fina e cotoração escura, que apresent.am composição
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modal enE.re quartzo monzodioritos e quartzo monzonitos, sendo
sempre mais máficos que as rochas encaixant.es. São afet.ados por
uma foliação penetraliva paral-ela ao seu alongamento e que não
ocorre na rocha hospedeira .
Ao microscópio, o plagioclásio (0,3 - L,0 nrn) é
subidiomórfico E.abul-ar,. apresenta-se geminado segundo AIbit.a,
Carl-sbad e mais raramenE.e Periclínio, e zonado de forma normal

ou

complexa. As composições variam de oligoclásio
cá1cico/andes ina sódica a oligocLásio sódico, sendo em média
algo mais cálcicos que os represent.anEe da rocha encaixant.e. Os
conEaEos enE.re os grãos são intserpeneErados ; as inclusões são

de zírcão, apatít,a, allaníta, biotiEa e opacos. O núcleo
apresent.a-se moderadament.e saussurit.i zado . O feLdspato alcalino
(0,3 - 2,0 rûn) , subidíomórfico a xenomórfico, E.abul_ar e de
contorno irregui.ar, exibe geminação em grade e pertit,as em
lentes e em chamas; engloba goEas de quartzo, além de minerais
máficos (incl-usive t.itanita) e plagioclásio. O quartzo (< 0,5
mm) , é essenc ial-menE.e xenomórfico e intersticial , deformado e
parcialment.e recrist.al izado; exceção a isto são as gotas de
quartzo em feldspat.o aLcalino. A biotita (< 0,4 rr¡n) ,
subidiomórfica a idíomórfica (nas wariedades menos
diferenciadas) , placóíde, é pJ-eocróica em Eons de cast.anho
claro a casEanho esverdeado escuro. Ela ocorre comumenE,e
agrupada e ocupa posições progressivamente maj-s int.erst.iciais
variedades mais diferenciadas; possuí ínclusões de allaniE.a,
apatita, zlrcã.o e opacos e aLE,era-se para muscoviÈa e uma
bioÈita verde cLara. O anfibóIio (< 0,3 mm) , subidiomórfico a
xenomórfico, apresent'a caracterísE, icas ópE,icas semeLhant,eE às
apresent.adas peJ-a hastingsit.a da rocha hospedeira.
em

Diques craníE.icos Finos

Este l-it.oE.ipo é caracterizado pel-a text.ura f ina-média, a
coloração rosada, e a expressiva variabilidade no conEeúdo em
máficos (2 a 13?). Variedades porfirícicas,
cont,endo
megacrist.ais de f eldspato alcalino de at.é 1, 5 rÌìm, são
6L

observadas localmente. A anáIíse modal de
estes diques no campo dos granítos 38.

lrês amoscras

siEua

O pJ-agioclásio, deformado e fraEurado, ocorre em pel_o
menos dois Eipos EexEurais diferenEes. O primeiro Eipo reúne
crislais menores (1, 5
2,5 nun) , muiEas vezes agrupados,
subidionrórf icos , de contorno irregular e geminados (A1bita,
Carlsbad e Pericl-ínio) . Possuem hábiEo Eabular a ripiforme, e
são zonados de forma complexa, Em geral , as porções mais
ínt,ernas variam de oligoclásio cáLcico a andesina sódica, e as
porções mais externas variam de albita a oligoclásio sódico.
Mirmequitas são frequent.es no conÈaEo com o feldspato alcaLino,
Incluem apat.it,a, zircão e diminutas plaguetas de biotica, aIém
de manchas de microclínio em conLinuidade óptica. Encontra-se
moderadament.e saussurit, izado . O segundo E.ipo é formado por
grãos menores (< 1,0 mm) , xenomórficos a subidiomórficos,
tabuLares, e geminados segundo Albita e mais rarament.e por
Carlsbad; são pouco zonados (wariando de al-biE,a a oligoclásio
sódico) e menos alterados.

alcaÌino (0,3 - 2,0 mm) é perEítico, cont,endo,
mais concent,rados nas bordas do crist.al , albit,a em filmes,
lentes e chamas. Subidiomórfico a xenomórfico, E.abular a
ripiforme, desenvol-ve geminação em grade e Carlsbad, send,o a
primeira mais comum nos grãos int.ersticiais menores.
FrequenÈemenEe ''invade't o plagioclásio. Possui incLusões de
bioE.it.a, plagioclásio e apat.íta. Grãos maiores (5,0 a 7,0 mm) ,
com E.endência a constituir megacrist.aís esparsamente
disrribuídos, são subidiomórficos a idiomórficos, tabulares e
de conEorno irregular, caracE.erizando - se pela abundância de
incÌusões got.iculares de quarE.zo nas bordas. Ðesenvolvem
incipiente geminação em grade e raras per!,iE.as em filmes.
O quarE.zo, em todas as amost,ras observadas, encontra-se
parcial ou EotsaLmente recrisEalizado, formando porções
granoblásEicas. Alguns cristais maiores (2 , O mm) não
O fel-dspato

recristaLizados apresencam intensa extinção lamelar,
A biotit.a (< 1,5 mm) , subidiomórfica, placóide, pleocróica
em E.ons de castanho claro a casEanho esverdeado, deformada,
forrna grupos de vários indivíduos ou aparece isoLada,. inclui
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apatsita, zírcã.o, allaniEa e opacos. Encont.ra-se alterada de
modo similar ao que foi descrito para o sienogranito
porfiróide. DenÈre os acessóríos desÈacam-se a all-aniEa (1,0 2,0 mm) , idiomórfica, pleocróica, e a EitaniE.a (0,3 - 2,0 mm)
subidiomórfica, geminada pol iss intet icamenEe e associada à
,

ilmeniLa.

5.L.2. Fácies de Monzograr¡ito Nodular
As rochas desta fácies são cons!ituídas por tipos de
granulação fína-média, coloração cinza int.ermediária a cinza
escura (nas varj-edades aLgo mais finas e de maior índice de
cor)

.

CaracEerísE,ica proeminenL.e dessas rochas é a presença de
concenErações ou rrnódulosrr de at.é 20 RR, consE.iEuídos por
agregados equigranuJ-ares de quartzo e feldspaEos, nos quais

desLacam-se, macroscopicamente ,
EiE.aniE.a no cenEro.

al-guns cristais

maiores

de

Ao microscópio, predomina a Eextura hipidiomórfica
inequigranular a equigranular. O plagiocl-ásio, com geminação da
AlbiEa, Periclínio e mais raramenE.e Carlsbad, é subidiomórfico
a idiomórfico, apresenEando contornos reE.os ou irregulares, com
reentrâncias ocupadas por quart.zo e feldspato al-cal-ino. Ðe
hábito Eabular, possui dimensões que variam de 0,3 a l-,5 mm;
raros cristais maíores com até 2 mm são geralment.e alongados.
Pode ocorrer em grupos de mais de dois indivíduos. Apresenta
nítido zoneamento; as bordas finas e re1at.ívament.e homogêneas
variam ent.re An 17 a An 20, enquant,o o núc]eo, por vezes com
zonal-idade ligeiramenE,e oscilaLório, apresent.a val-ores mais
dispersos (An 31 - 371 , sendo aLgo mais sódico nas variedades
mais ricas em f el-dspat.o al-calino. Desenvolve mimerquiE.as em
contato com o fel-dspato alcal-ino. Apresenta-se deformado e
fraturado, e possui inclusões de biotit.a, apatit.a, zírcáo,
t.itanita, opacos e manchas de microcl-ínio. O núcLeo enconcra-se
por vezes f ort'emenE.e saussuríEizado.
O fel-dspalo alcalino, com dimensões entre 0,2 e 1,0 mm,
compreende cristais subidiomórf icos - tabul-ares a xenomórficos;
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os crisEais maiores (aEé L,7 mm) são incomuns, sendo
idíomórficos e ripifonnes. A geminação carlsbad é acompanhada
por geminação em grade seEoriaL (principalmente nas bordas) '
Albita perEíE,ica em duas gerações é comum; ocorre como lentes e
chamas (1-" geração) ou f il-mes Q" geração) . Incfui
pi-agioclásio, biocita, EitaniEa, apatiÈa, zircáo, opacos e, nas
variedades mais deformadas, goEas de quartzo'
Quartszo (0,2 - 0,7 mm) , xenomórfico, aparece ora
inEerst icial-mente, ora formando gIóbulos recristalízados e
alongados de até 2,0 Íim, Apresenca-se intensamente deformado,
com estírament.o e surgimenEo de exEinção l-amelar ou mesmo
f il amentsos a
A bioEíEa (< 0,5 mm) é subidiomórfica e pleocróica em Eons
de casEanho escuro a casEanho- amarel-o claro (ocorre gradação
para tons mais esverdeados nas variedades mais diferenciadas
e/ou mais al-t.eradas), formando comumenEe grupos de vários
indivíduos. Incfui, aIém de minerais opacos, muita apatita e
zírcáo, com desenvol-vimento de halos pleocróicos. os minerais
de alLeração são os mesmos já cítados na fácies anterior.
Al1aniEa, maclada e zonada, pleocróica em Eons de
intermediário,
cas Eanho - amarel o
cas Eanho - amarelo escuro a
apresenE,a-se como crisEais prismáticos com até 1,5 ûfr,
destacando-se na rocha; incluí apaEiEa e zircão. A ciLaniLa (<
0,3 mm) , gemínada polissinteEicamenEe, é em geral xenomórfica,
ocorrendo associada à bioEita ou manEeando a ilmenita. ApaLita
e zircão são díminutos e idiomórficos. Como minerais de
al-Eeração aparecem bioEitas secundárias em tons de verde a
amarel"o esverdeado páIido, sericita, carbonatsos e minerais do
.

grupo do epidotso

.

os nódufos enconErados nesEa fácies Eêm composição
sienograníLica, e possuem índice de cor comumenEe inferior a 5'
a. disposição EexE,ural e as caract.eríst i cas ópE.icas dos mineraÍs
félsicos são comparáveis às descritas para a rocha hospedeira,
sendo o plagioclásio algo mais sódico. É notável a assembl-éia
de minerais máficos. A bioEiEa encontra-se em proporções muj-to
reduzidas, enquanto que vários ouEros minerais máficos atingem
dimensões incomuns. A ciEanita, em cristais xenomórficos a
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subidíomórficos com 0,5 a 6,0 mm assocla-se a, e em parte
inctui, crisEais de aEé 1- nìm de apaEiEa, 0,4 mm de zircão e 2,0
mm de alfaniEa, além de opacos (0,2 - 0,5 mm)
.

5.1.3. Fácies de lfor¡zogranítso cÍnza claro
Rocha teucocrát.ica (LO<IC<12) de granulação média a fina,
cont'êm megacrisE,ais de fefdspaEo afcalino esbranquiçados e
ret.angulares bascante dispersos na rocha. Modal-ment.e é um

graniEo 38. Local- j.zadamente foram observados nódul-os
mil-imétricos com núc1eos de titsaniEa, de modo semelhance ao que
foi descrico no lit.oEipo ant.erior.
O plagiocJ-ásio (0, 5 - 2,0 mm) , ao microscópio, é
subidiomórfico E.abul-ar a ligeiramentse ripiforme com cont.ornos
irregnrlares; é deformado. Geminado (Carlsbad, Albíta e mais
raramente PericLínio) e zonado, ocorre muiEas vezes em grupos
(synneusis) . os criseais maiores (em geral mais bem formados)
possuem l-argos núcleos saus suriEi zados , compostos por andesina
sódica, bordejados por oligoclásio cálcico a inlermediário. os
cristais menores (subidiomórf icos a xenomórficos) possuem
zoneamenÈo menos destacado,' os núcl-eos são de oligoclásio
inEermediárío e as bordas de oligoclásio sódico a albiEa, com
presença por vezes de mimerquiEas marginais. rnclui diminutas
pl-aquetas de biotiEa, apa¿i¿a, zírcão e opacos.
O fel-dspato al-cal-ino (0, 3 - 3, 0 mm) , perE.ít,ico, exibe
geminação em grade secorial e Carl-sbad. os crisE.ais são
subidiomórficos a xenomórficos, Eabulares ou oval-ados, e os
contsornos, basEanÈe írregulares, são bordejados por finas
películas al-bíEicas. São ricos em incl-usões goE,iculares de
quartzo (principalmente nas bordas), bioEiEa e plagioclásio. As
pertiE.as em fiLmes, lent.es e chamas são mais comuns próximas
às incl"usões, bordas ou fracuras no grão.
o quarEzo (< 2,0 mm) é globular ou possui conE.orno
irregular e ocupa posições incersE.iciais. Exibe exE.inção
onduLanL.e ou lamelar, e forma níveis e porções recrislalizadas
granoblás!icas.
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A bioEiEa (< 0, I mm) possui pLeocroísmo em Lons de
casEanho escuro a casEanho claro, que grada para t.ons mais
esverdeaclos nas bordas. Placóide, subidiomórf.ica, às vezes
aparece agrupada junEo com ouEros minerais máficos
(principalmenEe allaniEa e opacos), formando gJ-omérulos de 3,0
a 4, o mm. Inci"ui apatiLa, zírcáo e opacos, e engloba
parcialmente aIlanita. AlEera-se para muscovita e um opaco
acicular, aIém de uma bioE.ita em tons pleocróicos verde claro.
EnÈre os acessórios, desEaca-se a allaniEa (1,0 - 0,5 rûn)
idiomórfica, maclada e pleocróica. zírcã,o e apat.ita são
pequenos e idiomórficos. o mineral opaco, eqidimensional ,
inclui apatita.
5.2. !Íoda das Fácies no Maciço de Atibaia
Para o sienogranito porfiróide foram feiE.as cont.agens em 9
faEias de rocha dos diferentes tipos EexLurais (4, B, c e D) ,
em 1 pLaca ornamental- polida do cipo textural- -estrut,ural A (20
x 30 cm) e em 17 Iâminas, e extraÍdo o valor médio. Foram
feitas mais 3 concagens para os diques, 2 para os encl-aves
microgranulares escuros, e 1 para um encfave E,onal-íE.ico rico em
máficos (média de 3 l-âminas) . Para o monzogranit.o nodul-ar foram
feitas 4 contsagens em lâminas e mais 1 (média de 2 tâminas)
especificamenEe nos nódulos; no monzograniE.o cinza cLaro foi
feiEo 1 conE.agem (Tabela 5.1) .
Os dados foram Iançados no diagrama QAP-M (Fi$¡ra 5.2)
Notsamos um espalhamenÈo nas várias modas do sienograniE.o
porfiróide Eipo A, condicionado pelas variações na distribuição
dos díf erenE.es minerais; com efeito, o Eamanho de grão é por
demais grosseiro, contribuindo para que as várias amosEras de mão separadas não sejam esE.ritamenEe equiwalenE.es, ou
.
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TabêIê 5.1. DadoÊ ¡nodals de rochas grsnltLcas do l{acLço dê Àtlbaia 6 enclaveÈ.
AmoÊtra 16 À

16 B

20 À

428

588

58 D

Tipo

ep D-f

6p À-f

sp A-f

sp C-f

€p

34,1
43,2
11, 3
10,3

23,9
32,7

37.6
42,O
13,6
L2,O

,5
45,4
a6,A

o,2
o,2
Cr
o,2
0,2

0,2
0,1

o,1
0,4

32,6
44,7
I3,1
7,8
ct
0,3
0,1
O,2
0,3
0.3

5AG

t9 a

1"4

êp D-f

QuârÞzo 29 ,3
F,À.
45,A
Plag.
14,A
BioLitsa 9,2
IIa6tsin.

Tltan.
Apatsi!â
Zj-rcão
AlaniEa
Opacos

0,2
o ,2
0,1
0,4
o,2

o,1
0,

3

tsr
0, 5

o,2

Amo6hra 145

sp À-f

Quarlzô
F.À.
PIag.
Bj-otsiEâ
Hestin.
Tlcan.
Àpatsita
zj-tcão
AlâniEâ
Opacos

26

,5
A

t1 t7
E,

3

0.5
0,6
o,2
o, r
0, 1

o,2

sP À-t

31.5
39.9
19,3
7,5
0,3
o,4
o,2
0.1
0,3
o,4

47

Tipo

scn

gcn

Quartszo

3!,2
1'7

.1

ÀIanitsa

-

0,2
0.1
0,5

0,5

0,5
0,4
0,1
0,2
0.3

0,3
0,3
0,1
0,7
0,9

9,5

0

,6

31,
4L

0

t7

79,O

6,A

0,2

.p i-r

Èp

a-f

0,1
40,6
x.8, 1
10, 5

3

3

0.3
0,1
Cr
0,1

25,1
35,4
23 ,9

22 |

0,5
0,3

2,7
0,4
0,2
3,6
0,9

1.3
0,3
0.1
0,3
0,7

0,6
0,2
0,1
0,7
0,7

L29 C

129D

130

14,8

2A,A

3E,4

o,6
0,1
o,6

25,3
16,5
38,1
10,

r

57

nódulo

gêc

diquê

dique

di.que

,5
35.1
29 ,2

24, A
38,0
27,2
5,1

O
40,9
26,L
4,ø

40,8
25,2

tr

0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

tsr

ET

Cr

tr

tr

,9

4,3
L,2
0,2
0,5
0,5

Þr

25

9,7

0,3

0.1

2A,

Em
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3O,7

2.A

0,1

cr

0,1

F.A. (feldapatso âlcalino) inclui albiba Þertsltsica
plag. (p1agiocIáÊiô) inclui produeoÊ de alEeração
À, B, c. D: Êub-tipos tsextsuraie do Éienogranit.o Þorfiróide (ep)
f: falia de rocha; eme encLave nicrogrânuÌar e6êurô;
gcn: grânitso êinzenco nodular; nódulo: médie de doiÊ nódutos
eÈrm: enclawe honalltsiêo rico em náficoÈ; gcc: granitso cinza claro
M: média obtida na contagem de 17 lâmj.nas
P: contsagem feitsa em uma placÀ de 50 cm por 40 cm.
Em

6

34,4

26,5

!1'_', :::

N

4'l ,o
25, O

br

gcn

6,9

B

0,4
0.1

gcn

0,4

0,r

0,3

,6

8,4
19.3
13,9

6

6

0,1
o,2
0,1
0,1
0.1

0.3
0 ,2

27

130 B

31,

:::

B

0,3

L2,2
0

?9

0,2

sp A-pp

0,5

Eåãhin.

Titan.
Àpatita

0,5

20

2A,A

Plag.
BioEiba

20,A

0,6

A

Tipo

45,

2r,2

26

B-f

79 À

0,1

t'-t

Figura 5.2 Diagrama modâ1. oFP-M pâra as rochas graníticas do Maciço de Atibai.a e
enclaves. Cfrculos cheios: sienogranito porfiróide, tipo textural À (M: média de
contagem modal em 17 1âminas; P: média de contagem modal macroscópica em placa polida
de 20x30 cm; os demais cÍrculos cheios representam contagenE nacroscópicas em várias
fatiaB de rocha) ; quadrado cheio: sienogranito porfiró1de tipo B (fatiâ de rocha);
bríângulo cheio: sienograniCo porfiróide riÞo C (faCia de rocha); losangos cheios:
sienograniLo porfiróide tj.po textural. D; círcì.rIos vazios: granÍto cinzenbo nodular
(Iâminas); pont'o identificâdo com N: média de contagem de 2 nódì.rIos; losango vazio:
granito cinza claro (lâmina); X: dique granittico (1âmina) ; T (enclave tonalítico rico
em máficos; 1âmina) e E (enclave microgranular eêcuro eln sienogranito porfiróide;
Iâminas)

.
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. É inE.eressanEe notar, enÈret.ant.o , que as
médias modais obEidas na placa (P) de 600 cm2 e na média de j_7
Iâminas (M) são coincidenE.es e represenEatsivas do espal_hament.o
moslrado pelas outras conE,agens. Por outro lado, a amostra
representsaE.ivas

204 (subEipo tsextural A) aparece bastanËe desl-ocada das demais,
siEuando-se no campo monzogranlE,i co,. como será discut.ido mais
adianÈe, no capítulo que versa sobre quimismo de rocha, esta
amostra, localízada bastante próxima dos conEaÈos orj.entais com
as rochas encaixantes ao maciço, parece represenE.ar uma
variedade mais transformada dos ecLaves Eonalíticos ricos em
máficos ou, t.alves, uma amostra de estruLura cumulát.ica
As modas dos out.ros Èipos folíados (8, C e D) enconEram-se
IigeiramenE.e deslocados, com respeit,o às do E.ipo A, indicando
proporções algo maiores de feldspaEo alcalino (e algo menores
de plagioclásio) , sugerindo leves mudanças mineralógicas
(conEroladas por recri sE,ali zação duranEe a etapa de
deformação)

.

Os encl-aves t.onalít,icos ricos em máficos apresenEam uma
composição modal- muito peculiar (quase 60 îr em quarEzo) ,
levando-nos a supor . que esÈes represenrem, de faE.o, como já
dicucido anEeriorment.e, xenólitos de rochas ¡::as em quartzo e

minerais máficos e que foram digeridas e

parcialmenEe

assimiladas pelo sienogranitso.

Os enclaves microgranulares escuros, relativamence
dispersos no diagrama, são mais máficos e mais ricos em

plagioclásio

à rocha hospedeira dominante no maciço.
Os diques granícicos finos mostram ser, modal_menle, rochas
menos evoluídas que os sienogranitos encaixant.es, possuindo
quant.idades maiores de plagioclásio que estas, que por sua vez
em reJ-ação

são mais cálcicos.

e o monzograniEo cinza cl-aro são
litotipos menos evoluídos que o sienograniÈo porfiróide,
apresenE.ando varíações gradativas; um aument.o no Eeor de
máfícos é acompanhado de uma pequena diminuição na
granulomeEria e aument.o na quantidade de pj_agioclásio
(compos icional-menE.e mais cálcico) . Nota-se Eambém que os
O monzogranito nodular
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nódul-os são mais enriquecidos
em f eldspat.o alcal_ino e
empobrecidos em minerais máfícos.
Considerando-se os encl-aves microgranulares escuros como
cogenéticos em relação aos graniEóides dominanÈes no maciço,
noE.a-se que os pontos modais assinal-ados no diagrama Q.A.p,
desenham, globalmente, uma 'IÈendêncía" que passa pelo campo dos
quart.zo monzodj.orit,os e quartszo monzonitos, sugerindo gue
existe uma sequência modal provavelmenE.e contsroLada por
processo de diferenciação, que se iniciaria pela invasão de
1íquidos magmáE.icos inícias menos diferencíados e finalizaria
com a aparição do magma mais evoluído, formador do sienograniEo
dominanEe no maciço

.

5.3, Petrografia das Rochas MarginaÍE ao Macíço
5.3.1. Fácies de Granito Branco a Duas ¡{icas
São um grupo de rochas de granulação média a fina,
predominanEemente hol-ol- eucocrát icas e coloração branca;
variedades rosadas e porfiríticas aparecem esporadicament,e. São
granit,os 3b, e as suas projeções modais situam-se muiEo
próximas do cenE.ro geométsrico do diagrama Q.A.P.
Ao microscópio, prewalece a EexEura hipidiomórfica. São
comuns nódulos miliméEricos quart zo - feldspát. icos , de E.extura
granoblástica, ricos em muscoviEa e com biotica e sillimanita
subordinados, represenEando possíveis pequenos rest.it.os de
fusão parcial
O plagioclásio (1,0 - 3,0 mm) , em parEe mírmequÍt.ico, é
subidiomórfico, e na maioria das vezes incipientemente geminado
seg'undo leis de AlbiEa, Carl-sbad e mais raramente PericlÍnio. A
maioria dos crist.ais exibe um zoneament.o seEorj-al irregular ou
oscilanÈe (em parte devido à deformação) . A composição varia de
oligoclásio sódico a inEermediário. os conlalos enEre os grãos
são irregr:lares, lobulados e inEerpeneËrativos. As inclusões
são de apatsiEa, zírcão, opacos, bioEita, quartszo e outros grãos
.

70

de plagioclásio, aIém de manchas irregulares, não orienE.adas,
de feldspatso alcalino (por vezes com geminação em grade) .
O fel"dspatso al"calino possui granulação semel-hante ao do
plagioclásio; são perE.íticos e geminados (Carlsbad e em grade)
As pertitas, em geral-, não ocorrem nos seE,ores geminados em
.

grade, e possuem f ormas de veios, lent.es ou chamas ,. algnrns
grãos exibem bordas a1bÍE.icas. Os cont.at.os com o quarEzo e
plagioclásio são irregulares e j-nÈerpenelrativos . As incÌusões
são de apaEita, zírcã,o, biotiÈa, muscovita, opacos, gocas
iméErj-cas de quart.zo, e plagioclásio.
O quarlzo possui dímensões de 0,6 a

submil-

2,0 mm, sendo na
maioria das vezes xenomórfico e int.erscicial . Apresenta-se
deformado com inE.ensa extinção ondulant.e e parcial-mente
recrisE,al-izado.

A biot.iE,a (0,3 - 1,0 mm) é subidiomórfica a xenomórfica,
de hábiE,o placóide, pleocróíca em tons de amarel-o - awermelhado a
vermelho acastanhado. Aparece medianament.e deformada. As
inclusões são de apatit.a, zircão e opacos. A al-t.eração é dada
por sericitsa e agulhas de um mineral opaco.
A muscovit.a (0,4 - r,2 rûn) , placóide, subidiomórfica,
aparece comumente associada à bioEiEa, em forma de estrac.os ou
placas jusLaposÈas.
Ent.re os acessórios, zircáo aparece como cristais "sujosu,
arredondados, oval-ados ou prismátícos (de dimensões muiÈo
variadas) . A apatit.a aparece mais comumente em crisE,ais
idiomórficos, porém não são raros os crisEais arredondados.
Turma]-ina, com pleocroísmo em t.ons azulados, associa-se ao
f el-dspaEo aLcaJ-ino. A sillimaniÈa forma cordões de fibras isoorientadas denEro de crislais de muscovit.a, além de encontrarse nos nódulos granobláslicos.

Nas variedades maís grosseiras e J_igeiramente
porfirít.icas, o feldspatso al-calino e plagioclásio são mais bem
formados, e a biot'it,a apresenta intercres c iment,o simpLectít.ico
com quartszo. Foram deE.ectsados, aIém dos minerais acessórios
observados na variedade predominante acima descrita, granadas
mil-imétricas subidiomórficas a idiomórficas e monaziE.as
subidiomórficas a xenomórficas.
7t

Enclaves

Estes encl-aves são observados mais comument.e nas bordas do
graniÈo branco a duas micas, e podem reresenE.ar rochas
meEamórficas È,ransformadas e/ou recrisCalizadas oü, ainda,
restitos de fusão parcial .
Possuem granulação média-fina, e mostsram ao microscópio
Eextura hipidiomórf ica.

, o plagiocLásio (0,3 - 1,0 rmn) e
o feldspat.o alcalino (1,0 - 4,0 m; microcl"ínio) aparecem, em
geral , inlerpenet.rados, com conEaEos frequent.emente encurvados,
e exibindo relações de inclusão mútua; são xenomórficos. O
plagioclásio, com bordas mirmequíEicas e geminado (AIbita e
Carlsbad) , possui composição entsre oligoclásio cálcico e
O

quartzo (1,0 - 2,0

mm)

andesina sódica; al-guns grãos apresenlam, nas bordas, películas
finas e descontínuas de albit.a.
A bioEiEa (1,0 - 2,0 mln) , pleocróica em E.ons de amarelo
pá1ido a vermeLho alaranjado, é subidiomórfíca a idiomórfica e
possui hábito placóide. IncLui muscowíEa, sillimanita (nas
bordas)

,

apaÈitsa

e zircão; este doís

desenvol-wem

intensos

hal-os

pleocróicos.
A granada (1,0 - 5,0 mm) , subidiomórfica a xenomórfica, de
conlornos reE.os ou encurvados, incl_ui muit.o quarE.zo e bioL.it.a.
A fibrolit.a dispõe-se, juntamente com a muscovita (0,3 0,7 mn) , em cordões dobrados, simulando pequenas dobras sem

raízes e de espessamento apical e flancos mais estreitos. A
cordierita (1, 0 - 2 ,0 rnm) , subidiomórfica, exibe aspecto
esquelético, e possui inclusões de guartzo; apresent.a manchas
amareladas de alE.eração nos seus cont.atos e nos planos
irregulares de fraturas. Os minerias máficos que perfazem cerca
de 40? podem aparecer agrupados.
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5.3.2. Fécies de craaltóide CíEze|lt,o PorfírÍtíco
EsE.a fácies
Maciço de AE.ibaia.

é observada apenas na margem ocidenE,al

do

É composta por rochas leucocráticas (IC = 13 - L7+) ,
caracEerizadas pela cor cinzent.a e presença de megacrisE.ais de
f el-dspaEo al-calino
em formas e E,amanhos variados.
Local izadament.e são observados orienEações de fluxo magmáCico.
Predominam monzograniÈos sobre granodioritos.
O plagioclásio, de coloração esbranquiçada, mostra ao
microscópio hábit,o Eabular a ligeiramenle ripiforme;
subidiomórfico a idiomórfico, seu compriment.o varia de 0,7 a
4,0 run. Geminação de A1biÈa, Periclínio e Carl-sbad são comur¡s e
muitas vezes associadas num mesmo crist.al . Normalmence. possui
zoneamenco concêntríco destacado; na maioria dos grãos, o
núc1eo, que pode represent.ar aEê 3/4 do diâmeEro do cristal ,
acha-se fortement,e saussuriÈizador est,e núcleo é composlo por
andesina (An 40-43) e a borda, oscilat.ória, por oligoctásio (An
16-20) . O contorno, irregmlar, é recortado, e enwolve
parciaLmence o feldspato alcal-ino e o quartzo, aLém de haver
inE.erpenetrações com out,ros grãos de plagiocJ-ásio. Cintas de
biot.ita, formadas por plaquetas e acículas, bordejam alguns
crisE,ais . São comuns......es.t.r-u.tur.a.....em......l1.synneusisrr , f ormada por dois
ou mais indiwíduos. Como inclusões, aparecem diminuE.as
plaquet.as de bioEita, apatita, allaniEa, zírcão, crisEaís
quadráE.icos de feldspaEo alcalino pertítico e gotas de quarEzo.
Aparecem EaÍìbém "antiperEitas" como manchas de microclínio, em
conlinuidade óptsica com o plagiocl-ásio hospedeiro. No conE.aE.o
com o feldspaEo alcal-ino, ocorrem mirmequiL.as formadas por
vermes radiais de quartzo, com o plagioclásio mosErando
conE.ornos irreguJ.ares e aspect.o I'corroídorr . ALém da
sas suriE. i zação, normalmente constituída por epidolo, carbonaEos
e sericiEa, são observados clinozoisiE.a e zoisiEa.
O feldspato alca]ino da mat.riz é subidiomórfico a
xenomórfíco, estando muiEas vezes associado a mosaicos
granobl-ást.i cos de quart.zo em variedades mais deformadas. Os
grãos, mais ou menos equidimensionais, possuem granulaÇão entre
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rnrn. A geminação em grade é secorial , e a de Carlsbad
comum. As perÈit,a, fenÈiculares e em filmes, são mais

0,2 a 2,0

é pouco

requent.es nas bordas ,. podem ocupar mais da met.ade do grão .
Inclui apaEiLa, zircão e goEas de quarLzo; engloba parcialment.e

f

plagiocfásio.
Os megacrist.ais de feldspaÈo afcalino possuem formas e
dímensões variadas,. a text.ura é em parE.e seriada com gradações
aEé às dimensões dos feldspat,os da matriz. A maioria são
alongados reeangulares (enÈre 25 x 5 mm e 6 x 2 Ím) ou
quadráticos (10 x 10 rffn e 5 x 5 mm) , outros são arredondados
(enEre 10 e 5 mm de diâmeEro) ; val-ores em Eorno de 10 e 14 ûìm
são mais f requenE.es. A geminação Carlsbad é mais comum, a
geminação em grade aparece em seEores nos críst.ais e é menos
comum que nos grãos da matriz. As bordas, às vezes parcialmente
envol-E.as por biotita, são irregulares e ocupadas por diversos
outros minerais da rocha. Possuem duas prováveis gerações de
pertsiEas; a primeira é mais difusa, aparecendo como manchas
nebulosas irregulares; a segunda, mais Iímpida, jusE.apõe-se à

primeira em forma de filmes. Atguns raros crislais são
mant.eados por plagioclásio (observação macroscópia) . São comuns
incl-usões de plagioclásio, grãos de fel-dspaE.o alcaLino
pert,ít.ico e goÈas de quart.zo. Frat.uras, com preenchimento por
quarzo, cort.am alguns critais.
Quartzo é inEersEicial , ou gl-obular e incl-uso nos grãos de
feldspatos; possui dimensões de 0,7 a 3,0 nìm. Em todas as
amosÈ,ras encontsra-se mais ou menos deformado, com apareciment.o
de exEinção ondul-anle e/ou lamel-ar, e desenvolvendo mosaicos

granoblást.icos. Os contaE,os enEre os grãos de quartzo
deformados são denÈeados a serrilhados; nos mosaicos
granobJ-ást icos , são retos e er¡curvados. Inc1ui pequenos
crisEais de plagioclásio, biorita (em gerai- idiomórfica),
zírcáo e apatiEa.

A biocit.a (< l-,5 mm) é casEanho-esverdeada, com X =
amarel-o pálido e Y = Z = casE.anho esverdeado a verde oliva
acast.anhado. Placóide, subidiomórfica, aparece isolada, ou
forma grupos de vários indivíduos; associa-se f requent.ement.e a
outros minerais máficos e a pequenos cristais de plagiocJ_ásio,
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formando glomérulos de aEé l- cm. Exibe intsensa al-t.eração nas
bordas, surgindo muscoviEa radiada e justsaposEa às plagueÈas de
bioE.iEa e grãos opacos granulares e aciculares, al-ém de epidoto
e possivel-mente EiEaniEa microgranul-ar. É comum aparecer uma
bioE.ita secundária (pteocroÍsmo verde pálido a incolor) , como
manchas e fiapos associadas à primária. As inclusões são de

apatit.a, zircão, allaniEa e opacos; as Erês primeiras
desenvolvem halos pleocróicos. Titanita e epidoE,o (aLguns
aparecem associados à biotsitsa.
Ent.re os acessórios, a apaEiÈa e zircão ocorrem em criE.ais
prismáticos, em geral inclusos ou em contato com os demais
minerais máficos. A allanita é bege-amarelada, pleocróica ent.re
o amarelo escuro e amarelo intermediário, e prismática (0,5 x
0,3 mm) , apresenlando manchas irregnrJ-ares de origem meE,amlt.ica;

idiomórficos)

aLEera-se parcialmenEe para epidoco. Titanitsa, em geral

xenomórfica, IevemenEe pleocróica em tons de caramelo
intermediário a c1aro, associa-se à biotsita e à iLmenita
(manleando est.a) i ocorrem Eambém al-gruns crist.ais isolados
subidiomórficos exibindo geminação polissintética. Um mineral
opaco (magnetj-Ea ?) aparece incl-uso em biotita e inclui
apaEiua. CrisEais idiomórficos de piriÈa, com aE,é 2,0 mm são
observados em amostras de mão. EpidoÈo, incol-or a levemente
amarelado, em parte idiomórfico (0, 5 mm) , é comum nas
associações máficas; é derivado em part.e da all-anita e Eal-vez
da bioEiEa. Clinozoisita e zoisiEa são, a1ém de carbonatos e
serícita, comuns em núcleos de plagioclásio.
Deformações indicadas por ondufações e fratsuras são E.ambém
observadas em pj-agioclásio, feldspato alcaIino, biot.ita e
muscoviEa (derivada da biot.iEa)

.

5.3.3. Fácíes de Slenogranito Cinzento Marginal
De ocorrência restrita,
nordeste do maciço .
75

esta fácies aparece na

porção

As

rochas são J.eucocráticas, caracÈerizadas pej_a
granulação fina e col-oração cinzenE.a.
Ao microscópio, predomina a E.extura subidiomórfica a
xenomórfica, com os grãos ext.remamenE,e deformados. A biotiEa é
fil-iforme e aparece contornando os ferdspaE.os, dando à rocha um
aspecto ocelar, não visíveL macroscopicamenE.e.
O plagioclásio (0,3 - L,0 mm) é Eabul_ar subidiomórfico, e
geminado segundo AtbiE.a e periclínio
(Car1sbad é rara) . O
zoneamento apresenEa-se normal , com núc]eo espesso composto por
origoclásio inLermediário a cár.cico e bordas de oligocJ-ásio
sódico. rncrui raras pJ-aqueEas diminut.as de bíotiE.a, apatiEa e
zircão. A arEeração é moderada, com saus surit.i zação no núcr.eo.
O feldspato al-calino (0,5 - l_,5 mm) é xenomórfico. cie
conEorno irregular e pert.ítico (tent.es e chamas) . As geminações
de Carlsbad e em grade (setorial_) são comuns, Incl_ui
plagioclásío e goEas de quarE,zo.
Quart.zo (< 1,3 mm) é xenomórfico, intensament.e deformado e
recrístar'izado. Em amostras de mão, aparece como gIóbur_os ale
coJ-oração cinza azulado.
A biociE.a forma plaqueE.as subidiomórficas (0,4 mm) ou
f ile.es (2, O x O, l- rffn) circundando os f eldspat.os. O pl_eocroÍsmo
é castanho cl-aro, com gradações para tons mais esverdeados. As
inclusões são de apaEit.a, zírcão, opacos e al_Ianita. A
alEeração é simil_ar ao que já foi descrit.o para o sienogranito
porfiróide.
A aJ-lanita (acessório principaj.) é idiomórfica, pleocróica
em t.ons de caslanho claro a casE.anho escuro e zonada.
5.3.4. Fácies de Sienogranito Clnza Avermelhado porfirÍtico
EsE.a variedade aparece na borda norte do Macíço de
AE.ibaia, corEada por veios do si.enograniE.o porfiróide, ou ainda
como pequeno corpo isolado, mapeávet, à norte do maciço.
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É caracEerizada pela coloração cinza avermel_hada e peJ_a
EexÈura porfirít.ica, com megacristais de ferdspaco alcar-ino em
mat,ríz média-fina. A composição modal é a de um granito 3A.
Ao microscópio, o plagiocJ_ásio (0,3 - 4,0 rnm) , deforma¿lo e
f ra!.urado, é subidiomórfico a idiomórfico, tabular, de conEorno
irregu.lar e geminado (Afbita e Carlsbad; periclÍnio é raro) . O
zoneament.o é incipiente e varia de oLigoctásio sódico (borda) a
intermediário - cár cico
(núcr-eo espesso) .
rncr-ui biotita
principal_menE.e nas bordas, zírcão, apaEiE.a e opacos . A
al-t.eração é fraca, com 1igeira saussuritização.
O feldspat.o alcalino (0,3 - 3,0 mm) aparece na maE.riz e
como fenocrisLais. o da maE.riz é xenomórfico int.erst.iciai_ a
subidiomórfico, geminado (CarIsbad e em grade) , e pertítico
(lenles e chamas ) ,' alguns dos crisE.ais são mesoperE. ít.icos com
,
albiEa concent.rada em veios mais grossos.
Os megacrísE.ais de feldspat.o alca]ino (0,5 _ 2,5 rún) são
subidiomórficos a idiomórficos, EabuLares a ripiformes. Os
contornos são irreguÌares e ocorrem abundant.es inclusões de
biot.iÈa, apaEit.a, zircão e opacos. Inclusões de quarczo e
plagioci-ásio concentram-se principalment.e nas bordas. Exibem
geminação em grade seE.orial e Carl-sbad, e pert.it.as em veios
e
manchas

.

o quart.zo (o,z - 4,0 mm) , macroscopicamente, é levemenEe
azulado. Ao microscópio, são observados grãos menores
intersEiciais, e maiores gue chegam a englobar plagioclásio.
IntensamenE.e deformado, aparece parcialment.e recri st.al_ izado .
Os minerais máfícos ocorrem comument.e agrupados em
agLomerados de até 4,0 mm. A bioE.iE.a (0,3 _ 1,0 mm) exibe
pleocroísmo em E.ons de casEanho cJ.aro a casE.anho esverd.eado
escuro,. subidiomórfica a idiomórfica, placóíde, enconE,ra_se
moderadamente deformada e aIE.erada. Incl-ui apaE.ita, zírcão,
opacos e al-.IaníE.a e f requent.emenE.e aparece íntercrescid.a com
E.itaniEa. A titanir,a (0,2 - 0,7 mm) é geminada, subidiomórfica
e pleocróica (caramel_o claro a inEermediário). A allanita (0,5
- l-,0 mm) é idiomórfica, maclada, zonada e pleocróica (amareLo
pátido a amarel_o acasEanhado cl_aro)
.
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5.3.5. Graûodlorit,os, loaaLiEos e QuarÈzo DiorÍtos
A maneira mais c omum de ocorrência dessas rochas é como
enclaves nos granitóides cínza porfiríEicos, porém vários
grupos de maE,acões e blocos formam unidades mapeáveis,
distinguidos
E.rês Eipos
PeE,rograf i camenEe foram
principais.
o prímeiro, porf iríÈico - seriado, apresenta composição
granodioríEica. A biotita é o máfico príncipal porém o
anfibóIio (10 a 12?) desEaca-se, formando glomérulos de l- a 5
ffi, alongados e paralef os à uma oríentação de f l-uxo. Biot,ita,
Eitanita, apatita e zircão aparecem subordinados nesses
gJ-omérulos, e o quarEzo pode aparecer aí inÈerstícial em forma
de vermes ou no núcleo em forma de glóbulos com indivíduos de
aEé 2,0 mm.
Os crístais maiores são de plagioclásio (2,0 - 4,0 mm) ;
são idiomórficos a sibidiomórficos, e exibem hábiEo ripiforme a
Eabu1ar. ApresenEam-se geminados segundo Al-bita, Carlsbad e
PericJ-ínio, e zonados de forma normal- ou complexa. As
composições variam de .¡rn 45-50 no núcleo e An 20-23 na borda
geralmentse espessa. os conEa¿os ent.re os grãos são ret.il-ínios a
pouco irìtserpenetrados . Os tamanhos variam de forma seriada
desde os megacristais aEé os grãos da maEriz. Os grãos menores
(0,2 - 0,3 mm) são subidiomórficos e de conE.orno irregular, o
hábiEo é EabuLar a prismáEico. São geminados segundo Carlsbad e
Albíta; PerícLínio é menos comum. A composição dos núcleos
varia de An 36 a An 40 e das bordas de An 18 a 20, sendo
portanto mais sódicos que os crisEais maiores; incluem biotsita,
opacos, apat.iEa e manchas de microcl-ínio. No cont.aE.o com o
f

eldspat,o potsássico aparecem mirmequiEas.

Os cristais de feldspaEo afcaÌino (0,2 - 0,5 mm) são
subidiomórficos a xenomórficos, e geminados em grade e
Cartsbad. As pertiEas, em lenles e fílmes, são mais comuns nas
bordas. Inc.Iuem plagioclásio, gotas e vermes de quarEzo, e
bíoÈiÈa. Em contato com o plagioclásio, desenvolve bordas
a1bíticas. O quartzo (0,1- - 0,3 mm) é inrerst.iciaL,
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xenomórfico, e deformado. A biotita (S 0,5 ûBn ) , subidiomórfica,
placóide, pJ-eocróica em Eons de verde acastanhado, ocorre
isolada ou agrupada, e inclui crisEais de apatiE.a, zírcão e
opacos; engloba parcialmenEe EitaniEa. Hornblenda (0,1 - 0,7
mm), maclada, subidiomórfica a idiomórfica, pleocróica (X
amarel-o eswerdeado páIido, Y = verde oliva, Z = verde levemenE.e
azul-ado) , inci-ui bioE.it.a, opacos¡ tiEaniLa, apa!iEa e zírcão.
TiEaniEa (0,3 - 0,5 mm) , pfeocróica em Eons de caramel-o escuro
a claro, subidiomórfica a mais comumente idiomórfíca, apresenE.a
geminação poJ.issintéÈica e incl-ui biotsiEa castanho-avermeLhada.
A al-laniEa (0,6 - 0,8 mm), pleocróica em tons de casÈanho
avermelhado a casEanho incermediário, é maclada e por vezes
manteada

por epidoEo.

O segundo E.ipo possui Lextura porfirítíca não seriada. A
composição é Eonalítica a quartzo diorítJ-ca, e mostra
orienÈação dos cristais de plagioclásio e dos minerias máficos.
Hornblenda é um mineral mais raro do que no E.ipo anE.erior.

Os fenocrisEais são de plagioclásio (L, 5 - 3, 0 mm) ,
agrupados e basEante dispersos na rocha. São subidiomórficos a
mais comumenEe idiomórficos, geminados (Al-bita, Carlsbad e
Pericl-ínio) e zonados de forma normal ou oscilaEória compJ-exa.
Possui núcleos com An36-44 e bordas com An 20-24. Incluem
plaqueÈas de bioEiEa, apaEiEa e microclínio em forma de manchas
com continuidade óptica ( " antipertitas " ) os críst,ais de
plagioclásio da maEriz (0,3 - 0.6 mm) são algo mais ripiformes,
subidiomórficos e geminados; o zoneamentso é dado por núc]-eos de
An 34-40 e bordas de An19-22; íncluem t.itaniEa, al.ém dos já
cítados para os fenocrist.ais.
QuarEzo deformado, parcialmente recris E.al- Í zado, e os raros
são intersticiais;
as
crisEais de microclínio per!ítico
dimensões de am.bo s variam em Lorno de 0,4 mm.
A biotsiLa (< 0,4 mm) , pleocróica (X = amarelo páIido, Y = z
= casEanho esverdeado escuro) , placóide e subidiomórfica,
aparece agrupada e parcialmente englobada por plagioclásio;
inclui apatita, zircão, opacos e EiEaniEa. Hornbl-enda (X =
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amarefo esverdeado páIido, z = verde azul-ado) é subidiomórfica,

e aparece assocÍada ou inclusa na biot.ita como pequenos
criscais (< 0 , 3 mrn) . TiE.anita (S O ,7 mm) , subidiomórf i.ca a
idiomórfica, pleocróica e com geminação polissinLéfica, inclui
biot.iEa e associa-se em grupos com bioliE.a, apaEit.a e opacos;
por vezes bordeja ilmenita. A11anita (0,T mm) é idiomórfica,
maclada, pJ-eocróica em tons de cast.anho awermel-hado a casE,anho
int'ermediário.

O t.ercej_ro Eipo é E,onaLíE.ico. Os mineraj-s máf icos
(principalmente bioE.íE.a) dispoem-se como cristais aÌongados com
até 6 ûìm de comprimento no eixo maior e j. mm no eixo
intermediário.
O plagioclásio dessas rochas (0,5 - 2,0 mm) é idiomórfico
a subidiomórfico, de hábiE.o ripiforme a t.abul_ar, e com os grãos
imbricados e inEerpeneErados . É geminado (AtbiEa, pericÌínio e
Carlsbad) , e apresenE.a forte zoneamenÈo, com alguns crisE.ais
exibindo marcada oscilação inversa no núcleo. var.ores extremos
medidos são Ä¡ 60,66 no núcleo .e An 22-27 nas bordas. Inci_ui
apatiE.a, diminuEas pLaquet.as ret.ang.ul.ares de bíotita, zi_rcão e
opacos

.

O quartzo intersticial , deformado, possuJ. granulação de
aEé 2,0 mm. Engloba cristais menores de plagioclásio. O
microclínio (<O,t nnn¡ é xenomórfíco e perE.ítico.
A biot.ira (< l-,0 mm) , subídiomórfica a idiomórfica,
apresenta-se agrupada, e forma agromerados máficos bastant.e
alongados (5,0 x 0,5 rm) . pleocróica (X = cast.anho claro, y = Z
= castanho esverdeado eacuro) , incl_ui apat.iEa, opacos, e
pequenos e irreguJ_ares grãos de titaniL.a (muitas vezes
mant.eando a ilmenit'a) . Hornblenda (< 1,0 rnm ) (X = casEanho
claro, Y = verde acasE.anhado, Z = verd.e azulado) é
subidiomórfica, alongada, e inclui biot.ita, t.iEaniE.a e apatita.
Tit.anit,a, pleocróica e geminada, ora é idiomórfica, ora ocorre
como grãos de aspecto esguelético; inclui biot.ita e pequenos
cri s t.ais de horn-blenda.
Nos E.rês tipos descritos acima, desE.aca- se o epidoE.o, que
aparece, muit.as vezes, em críst.ais idiomórficos, maclad.os, com
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2,0 mn, associado aos minerais máficos. Sugere-se para
epidoto uma possívei- origem magmática.
aEê

5

.3

esEe

.6. xistos indivisos

Nest,a unidade, os quarÈzo-mica xistos são dominant.es,
enquanto que são subordinados os xisEos com mais ou menos
fetdspat.o, meEarcóseos, para e orto - anfibol i Eos e gondiÈ.os.
A granulação dos xistos varia de submiliméE.rica a
mil-imét,rica, com destsaque para os minerais micáceos. A
xistosidade principal é marcante e encontsra-se mais ou menos
crenulada. Bandamenco metamórfíco milimétríco a cenE,imét.rico é
comum nessas rochas. A tsexLura é predominantement,e
granolepidobl-ásE, i ca (Figura 5.3)
Os quarE.zo-mica xistos e os mica-quart.zo xist.os
apresenEam, ao microscópio, quart.zo est.írado, recristalizado,
com E.exE.ura em mol-dura ou como microporfiroblasto ocelar e
englobando, muito frequenEemenLe, fibrofiEa (Fignrra 5.4); os
contatos entre os grãos são reEos a encurvados (Fignrra 5.5), e
em algumas amostras chegam a ser denEeados.
A biot.ita apresenEa, em geral , pleocroísmo em X = casE.anho
cl-aro e Y = cast.anho escuro, habito placóide subeuedral , kink
bands e arcos poligonais (FÍgura 5.6) . Os cont.aEos com o
quartszo são ret.os e por jusE.aposição; zírcão, quando incLuso,
desenvol-ve halo pleocróico.
A muscovit.a sugere formas em arcos poligonais, com
indicação de haver mais de uma geração; comumente engloba
f ibrol-it.a. Em aJ.guns casos aparece como porfiroblast.os
milimétricos a cenÈ,imétricos ocelares; a geração de muscovit.a
mais ant.iga apresenEa cont.aE.os difusos e formas anedrais, al-ém
de extinção em legue (polarizadores cruzados; Figura 5.7)
A sill"imanita aparece como fibras isoLadas ou agrupadas em
cordões, muítas vezes reEorcidos e dobrados de forma isoclinat
enEre dois planos micáceos represenLanEes da foliação
principal , ou mesmo incl-usa nessas micas.
.
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A granada pode ocorrer EanEo como mí croporf iroblast os ou
porfiroblasEos miliméEricos. Aparece fraturada, escirada e
reEorcida (lembrando EexÈura heÌicítica) ; os grãos são
subeuedrais a euedrais e os conEaEos com os demais minerais são
ret.os (Fign¡ra 5.8).

Ol
l+

4mm

Figura 5.3 . Textura granolepídobláEt íca de um gillimanita-biotj.ta-quartzo
poeeuindo deformação tardiå sem deêenvolvitnento de xiÊtoEidade plano-axí41.
ÀTt.158)

xisto
(Àmostra

.

OI
L+

4mm

Figura 5.4. Nlveis intercalados compôstos por quartzo parcial (nfvel a) ou totalmente
recristalizado (nlvel. b) Nocar talnbé|ll nicroporfiroblascos de quârtzo englobando

fibrolita

(c) e os cordões de fíbrolica
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(d). A¡no8tra 166.

Flgura 5.5. Anostra de kJiotita quarfzo xisto desEacando os coneat-os retos a encurvados
dos grãos recristÂIizados de quartzo. Nottar possível dobramenLo deBenhâdo pelos grãos
de biotÍta,

subordinados nesta amosera. Amostrâ ATI

I

{

)

153

..r
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Figura 5.6. À-rco poligonal fechado (em formato de 'V") Possíve1 recristalizâÇão póscinemática de biolita sob alto gradiente ter¡nal seguidâ à D2. Qìlârtzo em branco;
Amostra ATI 188.
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Fígura 5.7, Plaquetas de muscovita estirâdas e dobradas com incLusões de fibrolita
Biotita (ponÈilhada) em matriz de grãos de quartzo. Ànostra ÀTI 166.

Figura

5.

L

AmosEra de granada - bioti ta - guâr! zo xisto,

(alguns esqueté!ico-lntersEiciais)

mostrando grãos estirados

de granadâ. Àmoslra ATI 143.

A turmalina apresenE,a pleocroísmo em E.ons casE.anho
esverdeados, aparecendo como microporf irobl-ast.os euedrais póscj-nemáeicos

à foliação principal

.

OrEo-anfibol"iLos, para - anf i-bol i Eo s e gondiLos
EsÈas rochas são encontradas alojadas nos xist.os diwersos,
const.ituindo corpos lenticul-ares concordantses com a foliação.

As espessuras desses 1iËotipos variam de deciméE,ricas

a

decaméL.ricas.

Os orÈo - anf ibol itos são constiE.uídos por hornblenda (4060Zl , pJ.agioclásio (50-30?), biotita,
quarE.zo, t.it,anita,
apaEita e opacos.

Ao microscópio, mosÈra texEura wariável
ent.re
granoblásEica decussada, nematoblástsica e granobláscica. O
anf íból-io (X = castanho claro esverdeado, Y = verde, z = verde
l-evement.e azulado, z A C = L6), uma hornblenda comum, aparece
em indivíduos euedrais a subeuedrais, com conÈat.os retos a
encurvados e justapost.os. Engloba plagioclásio, mineral opaco,
t.it.anita, e goEas de quarÈzo. Por reE,rometamorfismo gera-se
biotiEa.
O pJ-agioclásio apresent,a-se em grãos subeuedrais a
anedrais, com composição variando de andesina a labradorita (An
= 55?); al-guns crisE.ais são nitidament.e zoneados (zoneament,o
inverso e normal- ) . A geminação polissintéEica é comum (Lei de
AlbiE.a, Periclínio e Carl-sbad) . A alE,eração é íncipiente e dáse por ligeira saussuricização.
Como acessório principal , a ticanit.a ocorre sob a forma d.e
crisLais subeuedrais geralmente diminuE.os, sendo frequente
aparecer como mineral secundário nas bordas de il-menit.a e/ou
ruÈiLo.
Ao microscópio, o quartzo dos para-anfíbolitos aparece em
níveis ou lenE.es com Eextura granobfástica, localmente
poligonal , sendo Iigeiramente estírado segundo a foliação

principal

.
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O anfibólio (2V = 80, negaEívo, Z = werde levemenE.e
azulado,Y=verdelevementeacasEanhado,x=casEanho
esvedeado; Z A C = 16) é uma hornblenda comum com possíve]
componenEe pargasít.ica. ocorre concenErada em nÍveis que na
maioria das vezes se juntam aos vizinhos, apresenE,ando t.exE,ura
nemetobfásLica orient.ada segundo a foliação principal . Os
crisEais, subeuedrais a euedrais, engJ-obam plagioclásio,
quarEzo e opacos; os conEaEos são retos e jusE.apost.os.
A bi.oEíEa, possuindo pfeocroísmo em Eons de verde
acascanhado, aparece subordinada enEre os grãos de quartzo ou
nas bordas do anfibólio (neste caso aparece um mineral opaco na
inÈerface dos dois minerais) .
O plagiocl-ásio, basE.anÈe subordinado, varia de andesina a
labradoriEa (An = 55) e aparece como crisÈais equidimensionais
em cont,aEos encurvados com

quartzo.

5.4. uoda das Rochas Grauitóides Margínais ao Maciço
Dados modais para essas rochas são apresentados na TabeLa
5.2 e pl-oEados no diagrama 0.4.P. da Figura 5.9.

Para os granitóides cinzentos porfiríEicos foram feit.as
conE.agens em 1 fatia de rocha (70 cmz) e em lâminas (média de
4). os val-ores obE.idos, muito próximos, situam esE.a fácies no
campo dos graniEos 3b Eransicionando a granodioricos. Dos 3
tipos de enclaves, o primeiro (com megacristais de
plagioclásio) ê, modal-mente, um granodioríto rel-ativamente
pobre em quartzo e muito rico em máficos. As proporções
relativas de minerais félsicos são bastante parecidas às do
granitóide encaíxante, mas EanLo o teor e caracEerí st.icas dos
seus máficos (hornblenda e bioEiEa no enclave, só biotita na
encaixant.e) como a ordem de cristalização dos seus minerais
(plagioclásío,
félsicos
megacrisEalino e
microclínio
inlersEiciaL ) são indícios da possÍvel falt.a de reJ-ações
genét.icas enEre enclave e hospedeiro. O segundo t j-po de enclave
é consEiEuído por Lonalitos porfirít.icos (transicionais para
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biotita como máfico príncipal e anfibóIio
Eambém
basEant.e subordinado. O Eerceiro Eipo, não porfirlcico,
é tonalíEico e apresenLa bioE,it.a como mineral máfico mais
imporeanEe (com anfibóIio subordinado) , em partse disposta como
possíveis pseudomorfos de minerais máficos pretériEos. Trata-se
nos três casos de rochas ígneas provavelmente pré-exisLenEes à
invasão do granitóide encaixante
quarezo dioritos)

com

.

Tâ.bêIe

5.2

graaltóIdeÉ mårglnela ao È{aclço de Àtslbåia.

DÂdos modalõ da6 ocorrêDclag

B

B

64-F

91

91

Tipo

SÕp

Scp

El

E1

E2

E2

E3

E3

Quartzô

32.5
19,0
33.0
LA,L

32.0
!'l ,2
34,1L5,2
o,4
0,3
0,1
O,2
o,4
0,1

20,6
13,3
32,7
19,3
LL,2
O,E
0,3
0,1
0,1
0,1
r,5

11,6
0,3
46,4
15,1
0,6
1.1
1.1
0,1
0,1
0,3
2,2

16.9
1,7
43,8
2912
èr
3,3
1,8
o,z
0,1
1,8
L,2

L4'S
3,8
41'4
28,9
3,1
a,1
0.3
0'1
tsr
o,4
3,2

L4,3

0,3
0,3
0,1
0,1
0,3
0,1

18,1.
l2,o
34,9
2O,3
11,6
1.5
0.4
tr
tr
o,L
L,L

ÀmoÊcra 53 A

102 B

102 c

135 A

14 A

19 J

40

Tipo

sch

scvp

Sê\'p

gbdm

gbdm

grbdm

en-gbdm

2A,0
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6.1.

ROCEAS G&ÈùIITóIDES DO ldACrçO

Quimismo

6.1.1. Apreseûtação dos dados químícos das rochas do Maciço
As análises geoquímicas (Tabela 6.1) most.ram, a exempl-o
das análises modais, rest.rita variação composicional existenEe
nas rochas referídas ao sienograniLo porfiróide. Não foi
possível amostrar sat i sfaE.oriamentse os enclaves microgranulares
escuros (dimensões cenÈimétsricas e localizados em pont,os não
amoscráveis de matacões méEricos) que, pelas anáIises modais
feiÈas em aLgumas lascas, propiciaram um maior espalhamento no
diagrama QFP-M (Figura 5.21
cont.rasEes entre o
Ainda assim podemos ídentificar
sienogranito porfiróide e o monzogranitso cinzenEo nodular, al-ém
de consEanEes diferenças apresentadas pelas amosLras que
consideramos mais ou menos conE,aminadas - 20 A, 27 e 146 (ver
anexo I, para localização de ponL.os) - EexEuralmenE.e idenÈicas
ao sienogranito porfiróide e siEuadas na margem orient.al- do
maciço e ínEimamenE.e associados com porções onde afloram
xenólíEos meEas sedimenEares parcial ou totalmente digeridos - o
digue granít.ico sin-p1utônico alinha-se à fácies dominante
.

hospedeira.
6

.L.2 . Normas

A figura 6.1 apresenEa os dados químicos das rochas do
maciço analisadas lançados no diagrama Q-A-P normativo. Neste
diagrama notamos um deslocamenEo dos pontos para o campo 3b
quando comparado ao diagrama modal- no qual os pontos siluam-se
predominantemente no campo 3a. Este deslocamenLo deve-se ao
caraÈer extremamente perL.ítico do feLdspaÞo alcaIino, haja
visL.o que nas contagens modais não é possível- idenE.íf icar essas
perLit.as.
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Tå.bel.a 6.1. À¡¡áIisês guímicas PaEa lochas do maclço ÀElbaia
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A 6renosranlto porfiróide

hrpo

B

fÇatcu" sranÍrico fino

A sienogranlro porfiróide

Èipo c

*monzogranitso nodutar

E Êrenogranitso porfiróide

Cipo

D

Figura 6.1. Diagrama Q-A-P normâtívo. NoEar um deslocamento para o
comparado com o diagrama O-À-P modal (Fig. 5.2)

cÂmpo

3b

guando

A figura 6.2 il-ustra a tendência mais potássica no
sienogranito porfiróide em relação ao dique de granit.o fino
(mais sódico) e o monzogranito nodular (menos alcal-ino)
.

6.1.3. Diagramas de variação e DiscriDiDação
os diagramas de Harker (Figura 6.3) mosEram para 412o3
CaO, FezO¡, Pzos, Mgo e TiO2 uma diminuição na concentração com o
aumento no teor de SiO:. como 1â esperado para rochas
granít.ícas; para Mno e Na2O a distribuição dos pontos
analíticos é mais ampla, sendo praE.icamenEe constant.e para o Mn
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Fígura 6.2. Diaqramâ normativo Ab-À¡r-or.

e Eendo uma pequena diminuição nos E,eores de Na corn o aument.o
de sí1ica ,' Kzo apresenEa Eendência de enríqueciment.o com
aumenEo de SiOz. EnLreLanto, se admiE.irmos que as Erês âmostras
com menores Eeores em sÍlica do sienograniÈo porfiróide forem
Eipos rrcontaminadosrr esses diagramas de variação ficam
mascarados.

os graniLóides presenLes no maciço apresentam valores
alEos para os áIcalis (8 - 9), possuindo segundo Peacock (1-931)
Eat discriminação deve-se
comporEamenco aLcali-cáIcíco;
unicamence ao Eeor de sílica (enEre 66 e 7641 . Fi$rra 6.4.
ComparaEivamenÈe às rochas wr¡Lcânicas podemos situar o
liEoEipos do maciço AEibaia no campo dos Riofitos proposE,o por
Cox eE al-. (1979), como índicado no diagrama Sllica rrversusrl
Ál-ca1is Eolais (Fign:ra 6.5.a)
.
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Fìgura 6.3. Diagramas de variação de silício
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Fig(¡ra 6.4. Diagrama cao e (K2o + Na2o) x SiO2 (fndices de Peacock, 1931) para rochaÊ
do maciço Àtibaia. sfm-bolos são os me6mos dÂ Figura 6.1.

izando-se o diagrama proposto por Le MaiEre (1-989), a
maioria das amoslras. situam-se no campo R (rioLitos ou
graníEos) . uma amosEra gida como conEaminada e as duas amostras
represenEativas do monzogranitso nodular aparecem no campo T
(E.raquíLos) . (Figura 6.5.b)
MiddlemosE (1985) sugere dois diagramas al-t.ernativos de
discriminação. No primeiro diagrama (Fígn¡ra 6.5.c) , as amost.ras
aparecem no campo 6 (riolitos) ; no segundo (Figura 6.5.d) , as
amostsras Eidas como conEaminadas e o monzogranilo nodul-ar
UE,if

.
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aparecem no campo f4 enquanlo as amosEras do sienogranito
porfiróide Eendem mais para o campo 15.

15
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(7" em mqsso)

Figura 6.5.a. Diagrama (Na20 + K2o) x sio2 para claaaificação quflnica de rochaa
vulcânicas, com os catnpos defj.nidos por cox ec at. (1979) . simbolos são os meernoe da
Figura 6 .1.
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SiO2(7" em peso)

Figura 6,5,b. Diagrama

TÀ1,

x slÌíca

com osr campoE¡

defínidoe por Le Maitre

(1989)

.

A figxrra 6.6, exE.raída de Maniar & Piccoli (1989), onde
são ptoEados os val-ores da relação (A/NK, A/CNK) ¡ mosE,ra que
Eanto o sienogranico como o monzograniLo siLuam-se no campo
meEaluminoso, mas muito próximos dos demais campos. Faz-se
excessão às amosEras 1504 e 129 (dique) onde nas normas CIPW
(trabalhos preliminares) aparece algum corindom e na mesonorma
não se forma t.ilaniEa. As amosEras 204, 27 e ]-46 já ciEadas
anE.eriormenE.e são mais ricas
em alumínio (efemento
relativamenEe mais abundanEe nas rochas
enca ]-xanE. e s
met

assedimentares

)
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Figrrra 6.5.d. Diagrama lAI, x sflica,
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definidos por Middlemost

(1985)

pero luminoso

meto lu minoso

D
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Alp3l(CoO+ Ih20+ K2O)

Figura 6.6, Diagramâ A/CNK x A./NK (Maniar e PiccoIí, 1989; baÊeado nos Índices
shand) para rochaÊ do maciço Àcibaia. sf¡nboloÊ são os mesmos da Figr¡ra 6.1.

de

O diagrama KzO X SiO: de Pecerill-o & Taylor (1974) mostra
Eendência shoshonítica a de alto potássio para as rochas do
maciço (Figura 6.'l). Jâ no diagrama de Irvine & Baragar (1971) ,
onde considera-se a soma dos álcafis, a Eendência apresentada é
subalcalina (Figura 6.8) . EsEa peculiar diferença enLre os dois
diagramas deve-se à rel-ativa abundância de pocássio nas rochas
do maciço comparativamenLe ao sódio.
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Irvine & Baragar (1971) em outro diagrama discriminaEório
(TAL - Feor - Mgo) colocariam as rochas do maciço de AEibaia no
campo calcio-alcalino em cor:.tsraposição ao campo de Eendência
tsoleí!íca (Fignrra 6.9) .
No diagrama R1-R2 com discriminação de ambienEe teccônico
proposLo por BaEchel,or & Bov/den (1985) (Fignrra 6.10), o
monzogranitso enquadra-se dislincamente no campo "tardiorogênico"; já o sienograniEo juntamente com o dique localizamse numa zona de t,ransição en¿re " cardi - orogênicos " e
"

anorogênicos " .
FeO'

NÞ0+ l9o

fvlgO

Figura 6.9. Diâgrama TAl, - Feot - Mgo com divígão de campos loleÍ!íco
alcalino proPostô Por Irvine & Baragar (19 71) .
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e cálcio-

Figürê 6.10. Di.agrâmâ R1-R2 com diEcriminação de ambiente tectônico (Batchelor
Bowden, 1985)

&

.

Dos elemenEos menores e Eraços destacamos a alta
concenEração de Ba nos monzogranitsos nodulares (em Eorno de
1.1-oo ppm) , uma média concenEração refaÈiva nos sienogranitos
porfiróides (425 a 680 ppm) e uma baixa concentsração no dique
granítico sin-pl-uEônico (35 ppm) . Novamenle, as amostras do
sienogranito Eidas como contaminadas apresentsam valores
elevados para Ba (835 a l-070 ppm)
Out.ro elemento lraço gue deslacamos é o cobaJ-to cujos
valores para as rochas do maciço variam de 120 a 220 ppm'
Com rel-ação aos elemenEos terras raras Eemos uma maior
e uma menor
concentração no sienograniEo porfíróide
concentração relativa no dique graníÈico e no monzogranito
nodular (wer fi$rras 6.11 e 6.L2l.
.

.
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Figura 6.11. DiSÈribuiçãO do6 elementos Eerras raras e nenores normâIizadoÊ para
condrito.

.aTt.1 290ATI.l 4gArATl.242E xAll'42E

Figura 6,12. DisEríbUiçãO dos elemenios terraa rarâÊ normâIizadoÊ para a conpoêição
manto

primilivo.
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5.1.4. TeEperaEuras de ctistsalízação
WaEson & Harrison (1983) apresenEam um model-o para
esEimaEiva de EemperaEuras de início de cristalização dê
1íquidos magmáEicos a partir da Eemperacura de saÈuração com
,'precipiÈação'r do zírcão (nucleação do zircão) .
O importanÈe deste modelo é gue as mudanças de pressão
tesEadas em laboratsório são descons ideráweis para obtenção das
curvas de ÈemperaÈura. As varíáveís referen-se apenas às
concenÈrações de zircônio (zr\ e o índice M = (Na + K +
2.Cal /(Si.Al) em proporções catsiônicas recafculadas para 100?.
Como observa-se no diagrama Eemos ¿emperatsuras da ordem de
850 - 860 oC para o início de criscafização do magma graníEico
(sienograniÈo e monzograniEo) , e Eemperaturas em torno de 760oc
para a criscalização do dique. A petrografia não most,ra zlrcão
herdado, consubsEancj-ando os resufEados obÈidos. As amosEras
E.idas como con!aminadas mosEram discrepâncias já esperadas.
(Figxrra 6.13).

3000
Zr
(ppm)

2000

1000

Figura 6.13. Conteúdo de zr versus M [(Na+K+2.ca)/(Si.A]']) para rochas do maciço
Atibaia. são indj.cadas aÉt curvas de eaturação em zr para várias temperaturas,
acordo com ¡latBon e Harrison (1983). sfmbolo gão og meEmos da Figurâ 6 1.
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6.2. Isotopia Rb-Sr
Foram sel-ecionadas sete amostras para as det.erminações

geocronológicas e de razões iniciais,
Cinco amostras são
representativas da fácies dominanEe de sienogranito porfiróide
não deformado, as duas ouEras correspondem a manifestações sinplutônicas, representadas por diques graníEicos (ponto 5) e da
variedade de monzogranito cinzenEo nodular (ponto 6). Na
isócrona construída (Fignrra 6.f4, os dados para est.as duas
variedades alinham-se com os dos sienograniE,os porfiróides,
sugerindo, em primeira anáIise, que encontsram-se em equilibrio
isotópico com os úLEimos e que derivam de font.e idenE,ica ou
pelo menos isoEopicamentse semeLhanEe (seja de magma parenÈal
comum, seja por fusão de área-fonle similar.
A idade obtida (573 r l-5 M.a., com uma Ri = 0,7132 r
0,0009) refere-se, naEuralmenEe, ao último evenco de
homogeinização do sisEema Rb-Sr nas rochas granít.icas, aqui
inE.erprecado como represenEativo da crist,alização dos
respect.ivos magmas, durante o período lardí -brasil íano
Janasi & Ulbrich (1991) apresentam uma compilação sobre o
magrnatismo granitóide do Neo - ProEerozóico do Est.ado de São
Pau1o. Nesse Erabal-ho são subdivididas as várias manifestações
magmáEicas em seis grupos principais com base em critérios
geológicos, petrográficos, geoquímícos e refações de idade. Aí,
o Maciço de AEibaia estaria relacionado às associações mais
jovens que consÈituem o denominado Cint.urão lt.u de granicóides
Eardi- a pós-orogênicos, cujaE manifesEações mais recenE.es t.êm
idades próximas a 580 M.a. (Vlach et aI ., 1990).
O magmatismo granítíco e diorí!ico Lardi- a pós-orogênico
que ocorre na área sob estudo e suas vizinhanças (Maciço
Piracaia, granitóides de Morungaba, o próprio AE,ibaia) têm sido
Eradicional-menLe comparado ao que gera graniEos de Eipo I
Caledoniano de Pitcher (1982) (cf . vlach, 1985; Ol-iveira et. al .,
1986 e Campos NeEo et al-. 1990, entre ouEros) EntreE.ant.o,
quando se compara o vaLor obtido para a Ri no sienogranito de
At.ibaia com os interva.Ios mais t.ípicos de razões iniciais dos
.
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graniLos caledonianos (ca 0,704-0,708), verefica-se que o valor
obEido é bem mais elevado e implica em conlribuições mais
significativas de áreas-fontse isoEopicamenEe mais evol-uídas
RegionaLmenEe, pefos dados at.é hoje conhecidos, as únicas

ocorrências que podem ser apont.adas como semel-hant,es
isoEopicament.e com as rochas do maciço são as observadas por
Artur (1988) em rochas migmatílicas próximas de IEapira (SP) . O
autsor ciEado confeccionou uma isócrona (errócrona, na werdade)
a partir de setse frações de mobilizados não deformados e obteve
a idade de 570 + l-4 M.4., com F.í=0,7I2L. Esses mobilizados
represenÈam neossomaE cenE.iméEricos de coloração branca a
rosada e composição sienograníE. ica, e que invadem um paleossoma
de gnaisses embrechíticos. Tais manifescações, porém,
representam evenEos geológicos aparenÈemenEe muito disÈinEos.
TÀAELÀ

6.2. Valores enaLfÈLcos do dlagraDa
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- gn: granito cinzento nodular
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Figura 6.14. Diagrama ieocrônico Rb-sr pÂra o maeíçeo de Agibaia. Pontog 1, 2, 3t 4 e
7 são do sienogranito porfiróide não deformâdo. Ponco 5: dique granÍtico fino sin-

plutônico. Ponto 6: monzoqranito ci.nzento nodular,
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O Maciço de Abibaia atsravés de um mapeament.o detalhado
mostrou possuir grande homogeneidade. O sienogranito porfiróide
ocupa cerca de 98? da área. As principaís diferenças nesLa
fácies foram impostas por uma "catacl-ase" " pós - emplacement " de
inE.ensidade variável e que gerou Eipos ou sub-fácies mais ou
menos deformadas. Essas foliações distribuem-se de forma
anasEomosada como "pods" de deformação (Choukroune & Gapais,
1983), surgindo em várias escalas de observação, desde amostra
de mão aEé em escal-a de mapa.

7.1. Aspeclos Petrográficos e Condições de Cristalização
Os sienogranitos porfiróides dominantes no Maciço de
AE.íbaia possuem granulação média - gros seira ; no ent.anto, a
deformação imposta à essas rochas provocou, em graus variáveis,
granulometría,
com redução de
mudanças texEurais
recri st.a1 i zação de minerais (quartzo em especial), formação de
minerais secundários (biotitas com pleocroismo em Eons
esverdeados, clorita e fl-uoriEa ocupando espaÇo nas f rat.uras
formadas) e rearranjo esErutural em minerais com o aparecimenEo
de titanitas com lamelas de geminaÇão múltipi-as.
O plagioclásio é seriadoi os crist.ais menores ídiomórficos
e o núcleo dos crisEais maiores são de oligoclásio cá1cico a
inE.ermediário, e as bordas dos cristais maiores são de
oligoclásio sódico a albiEa; alguns crisEais de pl-agiocl'sio
enconÈram-se f orE.emente arquedos demosErando que ocorreu
deformação com as rochas ainda em estado plástico. o f el-dspat.o
alcafíno é pertíEico e nas rochas deformadas encontra-se
rel-ativamenEe preservado, formando local-menEe os fenocristais
do augen-gnaísse orto-derivado.
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A hastingsiEa ocorre associada aos demais máficos e parece
esEar sendo subsEituida por bíoEiE.a, que, em alguns casos,
preserva 'a forma original do crisEaf de anfibófio substituido.
As t.emperaEuras relaEivamenE.e elevadas, esE.imadas em t.orno
de 860"C para o início de cristalização do Iíquido mag'mático
(WaE.son e Harrison, 1983) apontam para esta composição de magma
uma baixa atsividade de água, al-ém disEo as altas razões Fe/Mg

nos minerais máficos (análises preliminares) como na
hast.ingsitsa, a ausência de tilaniEa primária (a t.ít.anit.a
aparece manEeando il-meniEa) e a coexisEência de ifmeniEa e
de
magneEiEa indicam condições reduEoras no início
crisÈalízação do magma. Fases mais oxidantres e hidratadas
surgem no final da cristal-ização, ou quando da deformação
imposta acompanhada de recrisEalização e com aparecimenEo de
biotitas formadas a partir da hast.ingsita e biotitas tardias
associadas às bordas da primeíra e por vezes acompanhadas de
açiculas de muscovita e ruÈilo.
7.2. Aspectos EstruÈuraís
o Maciço de AEibaia coloca-se em área de embasamento, com
forma de cunha, limiEada por duas grandes zonas de falha e suas
ocorrências cofaEerais (Camanducaia e Jundiuvira; e.9., IPT,
1981), que para vários aut.ores são manifesEações policíclicas e
poJ.ifásicas. A origem das feições cataclásticas, no Maciço de
Atibaia, deve-se principalment.e às manifesEações consideradas
derivadas das f al-has maiores.
A existêncj-a de um paralelismo nas direções das estruturas
t.ect.ônicas

com as de fluxo (e.9., diques, veios, bolsões, enclaves,
xenól-itos, e local i z adament.e dos megacrisEais de feldspato
al-cal-ino orient.ados) , além da própría geomeEria do maciço,
sugere uma deformação conÈÍnua desde a coJ-ocação do granit.o
(fase magmática mais dúctil) aÈé depois da cristal-ização final
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com formação de miloniEos e cacacfasitos (numa fase mais
rúptil)
EsEas est.rutsuras EecEônicas e de fluxo possuem direções NE
a sul e infletem progressivamenEe para NNE em sentido nort.e do
.

maciço.

As relações S-C (superfície de cisalhamenco x foliação
referente) e a rotsação dos megTacrist.ais de fel-dspato al-calino
(Ramsay, 1980; PaE.erson eE aI . , 1989 ) , além de outros
critérios, mosÈram um deslocamenÈo dexEral- das mega-falhas que
afeEaram e imprimiram a foliação às rochas do macj-ço na época
de "pós-emplacement."
.

7.3. Aspectos Genéticos
Pe.los dados químicos e isotópicos noEamos que o maciço de
AEibaia é um tipo pouco comum.
Destacamos a sua homogeneidade, o que sugere uma f ont.e
também homogênia ou uma quase que compl-ela homogeneização do
1íquido magmáEico antes da cristalização; a inexistência de
zírcáo herdado, e as EemperaEuras de inícío de cristalização
rel-aLivament.e aLEas para um sisEema granítico apoiam esta

hipótese.
O diagrama de Bat,chelor & Bowdem (1985) col-oca essas
rochas em um campo particularr
" tardi - orogênico " , E.ransicional

para o "pré-anorogênico". A idade isocrônica de 573 M.a.
corrobora esta suposição, no conlexto da geologia do
embasamento do EsÈado de São Paulo.
A alE.a razão inicial (Sr87/S186) , é acípica, enconlrando
simiLaridade apenas com fi1ões graníticos estudados por Art.ur
(1980, 1988) nas proximidades de IEapira. Al- Eerna! ivament.e
esL.es val-ores el-evados podem ser explicados por extração de
1íquido magrmático de rochas fonEes mais evol-uídas.
Admitidindo-se a concepção aLual de que a Nappe socorrocuaxupé (Campos NeLo eL al-., 1985) cavalga sobre os domínios da
Faixa A1t.o Rio Grande (Campos NeEo et aI-, 1990), podemos
,
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sugerir que a formação do magma graníEico para o Maciço de
AEibaia deu-se d.uranle um processo de subducção do Eípo A.
Assim, o matserial fonEe pode Eer sido extraído próximo da
interface Domínio Amparo/Nappe Socorro -Guaxupé
Dados geocronológicos aponÈam EanEo na Nappe quanto na
Faixa Alt.o Rio Grande, onde inclui-se o Domínio Amparo,
condições faworáveis à geração de magima graníEico aEé 500 M.a.,
com o pico enEre 650 e 600 M.a. onde at,inge-se a fácies
anfiboliEo e t arnbém onde são formados os principais corpos
baEoIíEicos da região (Bragança Paul-isÈa, Morungaba e Nazaré
Paulista, entre outsros
As falhas EranscorrenEes e o aTnbiente tectônico por elas
criado e/ou inffuenciado podem, a]ém dos efeicos deformacÍonais
e de orienEações de f1uxo, propiciarem o aparecimenEo de zonas
de al-ívio de pressão em porções inferiores da crosta çnre,
conjunEamenEe com uma fonte de calor mantélico ou até de um
possíve] atsriEo enÈre pl-acas, result.arem em fusão de maÈerj-aL
da crosta inferíor. Essas mesmas falhas serviriam, pelo menos
em parte, como conduto do Iíquido formado (ver Hutton, 1988;
Davies, 1982 i Cast.ro, 1987)
.

)
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