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RESUMO

0 maciço de Piracaia aflora na parte N cro Estado de
são Pau1o, ocupando â.r ea de 32 kmZ. É conposto por uma suite
de
rochas em boa parte gnaissificadas e metanorfisaclas, dominacln por
nonzodioritos e monzonitos, mas com variações desde dioritos at6
á1ca1i-quartzo sienitos e á1ca1i granitos. A tendência conposicio
nal assim definida é semelhante ã da série granitóide,,alca1ina',
(Lameyre Q Bowden, 1982)

.

As rochas do maciço invaclem a região de contato en
tre ortognaisses do complexo socorro e rochas supïacrustais nigma
tizadas do complexo Metamõrfico Piracaia. São invadidas restrita
mente por veios granitóides; as relações de contato conì corpos maio
res de granitóides anatéticos vizinhos não são claras. A geração
da foliação presente nas rochas do maciço é atribuíd.a ã fase de
deformação Fn*z; dobras nega e mesoscópicas da fase Fnrs
afeta¡n
essa foliação.

nonzodioríticas e mon zoníticas fornran a par
te central do maciço, e são invacliclas, nas borclas, pelos teïmos
nais diferencj-ados, numa seqüência geïa1 cle colocação ,,máf ico-fél
sico" ' A colocação dos f acies tardios se processa sob urìì rc.gime
Roclras

de esforços.

As rochas Ígneas preservaclas no maciço t em c otno lni
nerais principais plagiocrásio, felcrspato a1ca1i'o, biotita e au
gita. Fe-hiperstênio só aparece e¡n alguns nonzonitos e quartzo,
,
nas rochas mais diferenciadas. como acessórios mais comuns, encon
tram-se apatita, magnetita e ilmenita.

A cristalização dos feldspatos. geralrnente se 1nrcla
com o plagioclásio, mesmo em termos mais cliferenciados,
onde e le
6 mais sódico. Nas rochas monzodiorÍticas-monzonítì_cas, após a co
precipitação de ambos os feldspatos, pode ser atingido um estágio
de reabsorção do plagioclãsio.
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0s máficos principais, e a sLla seqüência cle cristalização (biotita antes de augita, em especial nos monzocliorì.tos)
refletem a conposição das rochas (principalnrente, a riqueza etn po
tássio), e o caráter pouco hidratado c1o sistena. A tendência, conì
a diferenciação, é de um aumento da -razão Fe/ (Fe + Ifg) em anrbos
os minerais, considerada compatíve1 com a progressiva dini¡ruição
de f(flZ0) e f(02) no sistema.
rochas monzodiorít.icas e ntonzoníticas, são comulls estruturas de segregação, como ocelos "sieníticos" e vônu.las
estictotíticas, €fl parte con migração posterior ao clesenvolvintento de uma foliação. Os litotipos dos facies claros tardios clo na
c1ço sao petrograficanente semelhantes ãs vônu1as naiores, o sc
colocam, ao menos em parte, após o inÍcio clos processos de segre
Em

gação.

A geração inicial dos faci.es clioríticos a nonzoníti
cos "antigos" parece devida ã cristali zação f racionacla , possive.l- mente governada pela extração de cristais em meio 1íquiclo. A gône
se das estruturas posteriores de segrcgação (e dos facies "tarclios")
é adnitida conÌo resultado de processos cle extração de 1íquiclos l-e
siduais , ao que parece favorecidos pela ciefornação. A hipótesc. cie
que as segregações sejam reflexo de processos anat6ticos pocle jus
tificar a distribuição dos elementos traços, e não pocle sel- cles
cartada, mas parece menos viáve1, clacla a similariciacie cla conrposição dos mi.nerais aí presentes conr a clo.s que cristali zar¿Lm rìas, ro
chas ígneas primárias clo maciço, e as tenìperaturas lelativ¿rnrente
elevadas requeridas para a fusão cle pt'otolitos cle coÌrposição in
termediária.
As hipóteses genéticas foranr testadas, cre Llnì nrt¡clo
semi-quantitativo, por modelagens geoclr-rírnicas. A extração cie L'a
ses de cristalização precoce (plagioc.lásio, biotita e augita) res
ponde de modo satisfatório pelas tenclências quínicas princiltais clo
maciço. Nos nodelos de cristalizaçã,o fracionada, o plagioclásio
responde por nais de 50% da fase sõtida extr:rÍ<la, e tern sua part_i
cipação aumentada nos estágios tarclios clc cliferenciação, oncle o
clinopiroxônio ó fracionado em prol)orção ìtìenor; a biotita ó gcral
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mente o mineral máfico mais irnportante no fracionanento.

0 meta¡norfismo inicial no rnaci.ço é consicler.¿rclo
"sin-plutô.ico", e contemporâneo à geração cle segregações. pr.ovoca reequi 1íbri-os químicos , como aclaptação a tcmperaturas ilìenores
(por6m ainda e levadas) e fugacidacles cle FI, o maiores . A
cont ínua .tl
ninuição de'r e o aporte cle mais ágr-ra provoca unìa sucessão cle pe
ragêneses de grau metarnórfico mais baixo nas rochas do maciço,com
a instabirizaçáo dos piroxênios e geração de hornblenclas, que pos
teriormente dão lugar a paragêneses com biotita esvercleada e epiclo
to ' 0 metamorfismo de grau mais baixo af eta as rochas de 7
Sso clo
naciço, que paralelamente são as que tôn aspecto gnáissico mais
narcante' A distribuição espacial clas rochas afetadas pelo meta
morfismo indica que o aporte de fluiclos foi facilitado na zona
de
borda do maciço, em especial a 1este.
uma isócrona Rb-sr enì rocha

total de sgzrls ma foi
obtida em rochas netamorfisadas clos facies tardios do naciço, eó
interpretada como a idade de rehornogerìe .-zaçã,o isotópica clo si ste
ffiâ , qLre acompanha a recri stal ízação clas rochas
, corìtenporânea a
fase de defornação F.r*2.
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TEMA

fase preliminar para a escolha de maciços grani
tõides para estudo de detalhe, foi iniciado em 19g2 um projeto de
inventário bibliogrãfico crítico sobre as várias ocorrências pre
sentes no Estado de São Paulo (Janasi G Ulbrich, 1gg5 e en prepa
ração) . 0 trabalho de compilação, eu€ resume as informações sobre
as ocorrências em fichas individuais para cada maciço, verificou
o que i6' era antecipado por consultas nâo sistenáticas à literatu
ra. Enbora as rochas granitóides ocupen cerca de 30eo da área aflo
rante no embasamento cristalino do Estado, o volune de dados dis
ponÍve1 para elas era pequeno, e resultava difÍci1
es tabe 1 ecer
agrupamentos ou relações de consanguinidade, ao nÍvel do que
é
realízado corriqueiramente na literatura internacional. Destacans€, até o início da década de 80, apenas alguns trabalhos de nuior
detalhe, alguns deles pioneiros na literatura brasileira
(e.g.,
wernick, L967, L972) que, junto com outros cle cunho mais regional,
fundamentaram as primeiras tentativas de correlação e síntese (Ha
sui et. ctL. , 1978b; wernick, lg7gb) . o volume de inforrnações bási
cas de campo e petrografia tem crescido bastante desde LgBZ, prin
cipalmente a partir do inÍcio dos proj etos de mapeamento
em
Como

1: 50.000 coordenados

pelo

pRó-MINÉRIO.

A importância do estudo de rochas granitóides para a
própria caracter ização dos eventos geotectônicos em que elas se
geram vem sendo crescentemente reconhecida na literatura geológica. Cada un dos ambientes tectônicos modernos pode ter ti-pos ou
associações de granitóides bastante caracterÍsticos (e.g., pitcher,
1982). A extrapolação dessas correlações para eventos antigos c1a
ramente requer cautela, nas tem pêrmitido a montagem de esquemas
interpretativos. 0 potencial para possíve1 identificação de ambientes geotectônicos tem sido reconhecido por alguns pesquisado

res nos granitóides do Estado de São Paulo e adjacências, e tem
estinulado tanto a obtenção de dados adicionais como definição, a
título tentativo, de "modelos" geológicos-geotectônicos prelimina
res (Canpos Neto øt aL. , 1984a; Wernick ¿t aL. , 1984; Wernick, 1984 ;
Janasi Ê Ulbrich, 1986).
A definição de alvos para estudos,petrogenéticos e
também dependente da existência de trabalhos prévios de reconheci
rnento. Parece certo, êil todo caso, que a maior parte das o.orrê.,
cias, se trabalhadas com cuidado, se mostran com potencial int"r",
sante para estudos petrogenéticos mais aprofundados; os trabalhos
preliminares revelam apenas alguns "talentos" aparentemente desta
cados.

Qualquer que seja o alvo escolhido, entende-se como
necessária a obtenção de uma base descritiva sótida, para permitir uma melhor caracterízação da ocorrência e de seu potencial pa
ra estudos petrogenéticos. O mapeamento faciológico de
de talhe
permite reconhecer a variabilidade petrogenética e estrutural da
ocorrência; a montagem de uma "estratigrafia" interna, considera
da imprescindíve1 na elaboração de hipóteses genéticas mais con
sistentes, só pode ser obtida com a definição das relações de con
tato entre as unidades reconhecidas. 0 mapeanento! acompanhado da
petrografia, resulta na citada "base descritiva"; com e1a, podese partir com maior critério para teõnicas mais refinadas (mas ain
da em boa parte descritivas), tais como quimismo de rochas e mine
rais, isotopia, etc., na procura do entendimento dos fatoros res
ponsáveis pela variabilidade mineral6gica, química e estrutural
da ocorrência.
No início dos trabalhos para a dissertaçâo, foram es
colhidos para estudos petrogenéticos dois naciços granit6ides vi
zinhos: o maciço de Piracaia, descrito como una suite diorítica a
quartzo monzonítica com grande variabilidade faciológica e estru
tura1, eil parte metanorfisado e migmatizado (Cavalcante e Kaefer,
I974b; Campos Neto e Artur, 1983), e o maciço de Nazaré PauIista,
composto de granitos peraluminosos, ricos en glom6rulos granatífe
ros, e com "transição" para gnaisses migmatÍticos encaixantes,clos
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quais eles aparentemente se derivaram por anatexia (Campos Neto
øt a.t.,1983). A tarefa cedo se revelou muito pretensiosa. A des
peito da superfície relativamente pequena ocupada por cada unn das
ocorrências, a variabilidade interna e o número de problemas que
cada um oferecia eram tão grandes que se optou por abandonar a se
gunda dessas ocorrências para que a outra pudesse ser
enfocada
com o cuidado necessário. A opção pelo maciço de Piracaia foi di
tada principalnente pela maior disponibilidade de afloramentos de
boa qualidade, €Ír especial onde a rocha é explorada comercialmen
t€, ficando disponíveis para a observação estruturas extremamente
intere ssantes

r.2 -

.

LOcALrzAÇÃ0 E

ACESSOS

A 'area estudada tern centro geográfico aproximado na
cidade de Piracaia, Estado de São Paulo, que se local-íza cerca de
75 km (em linha reta) a NNE da cidade de são paulo (fig. r). Está
compreendida principalmente na parte centro-norte da Folha topo
gráfica de Piracaia em 1:50.000 (sF-23-y-D-I-1, editada pelo iGG
em 1971), incluindo pequena porção do extremo su1 da Folha de Ex
trema (SF-23-Y-B-IV-3, editada pelo iBGE em I97Z).
0 acesso ã 'area se faz por estradas de rod.agem, se
guindo-se, a partir da cidade de são paulo, pela Rodovia Fernão
Dias e tomando-se em seguida (próxino a Atibaia) um trecho da Ro
dovia D. Pedro I no sentido campinas-JacareÍ, at6 o trevo para a
cidade de Piracaia. Desta cidade, partem duas rodovias pavimenta
das: o acesso ã rodovia D. Pedro I, para ss!V, e a rodovia que a
liga a Joan6polis, situada a NE; o acesso a Bragança paulista, si
tuada a NlV, sê f.az por estradas não pavinentadas. A16m das estra
das principais, existe uma rede relativamente boa de estradas vi
cinais e caminhos.
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I GURA

I'lapa de l-ocalização

ASPECTOS DA GEOGRAFIA

e acessos da região cle piracaia

FISICA DA ÃREA

A região de Piracaia si-tua-se no PlanaIto At1ântico,
zona da "Serrania de São Roque", limitacla a Nl{ pelo "p1ana1to Jun
diaí", a N pelos contrafortes cla subzo¡ra ocidental da serra da
Mantiqueira, e a SE pelos morros cristalinos do I,lédio Vale clo pa
raÍba. o relevo dominante é de "morros isolados, con topos al.re
dondados,. e vertentes ravinadas de perfis convexos e retilíneos,'
(Ponçano ¿t' aL., 1981). Os topos dos morros mais elevados situan-
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SE

em

torno dos 1100-1200 m, e os vales situam-se em torno

ta de 800

da

co

m.

'a'tea ocupada pelo naciço cie Piracaia
é formacla por
morros alongados (cotas em torno de 950-1200 m) que grosseiramente o circundam a s, sE, E, N e NW. Rerevo bastante suave, com co
tas em torno dos 850 n, aparece nas porções central e centro-oci-

A

dental do maciço, onde e1e é percorrido pelo Rio Cachoei.ra, afluen
te do Rio Atibaia.0s morros mais elevados que aparecem no extre
no N do maciço de Piracaia (que chegam a rz3g m) fazem parte do
divisor de águas que separa as bacias dos rios Atibaia (a s) e Ja
guari (a N).
0 clima na região ê subtropical mesotérmico úmido,
sem estiagem, tendo em julho o mês mais seco e em j aneiro o mais
chuvoso. 0 índice pluviométrico situa-se entre 1100 e 1S00 mm.
A cobertura vegetal primitiva foi substituÍda por pe
quenas culturas de car.'e, cana-de-açúoar e pastagens para o gado,
e por áreas de plantio de eucalíptos. Restritamente, se preservam
áreas de mata, nos topos de alguns morros e em alguns trechos das
margens do Rio da Cachoeira. A cobertura vegetal primitiva da re
gião seria, segundo o Atlas Nacional d.o Brasil (1966), de flores

ta subtropical.

I
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METODOLOGIA

0s trabalhos realizados no maciço de piracaia, após
uma familiarização com a bibliografia sobre a geologia loca1, ti
veram início com perfis de reconhecimento, depois scguidos de rna
peamento faciológico em escala I:25.000. Concomitantemente, foran
realizados estudos petrográficos em amostras das várias unidades
reconhecidas no maciço. Com a base descritiva fornecida pelo na
peamento e petrografia, foram escolhidas anostras para análises
químicas em rochas e minerais. Paralelamente, foram feitas deter
minações geocronológicas pelo método Rb-sr, principalmente em ro

chas de colocação tardia

I.4.1 -

Mapeamento Faciológico

representação de massas ígneas como "corpos"

homo

geneos em mapas regionais refleteîem gera1, um conhecimento rnuito
superficial dessas manifestaçõer.' To.l" a variabilidade petrográfi
ca e estrutural que é geralmente encontrada quando essas ocorrên
cias são napeadas com maior detalhe refletem diretamente os pro
cessos que sobre elas atuaram, e constituem assim a "chave" para
a compreensão da sua evolução.

A execução de mapeamentos de detalhe em rochas ígneas,
que praticamente se inicia com os trabalhos pioneiros de Larsen
(1948) no Batólito da Califórnia do Su1, tem entre os exemplos re
centes rnais destacados os trabalhos realizados no Bató1ito Costei
ro do Peru (Cobbing øt. aL,, 1981; Pitcher, 1978), que revelaram
uma evolução geol6gica complexa nesses bató1itos graníticos, cons
truídos através da intrusão seqüenciada de um número muito grande
de intrusões magmáticas.

faciolõgico procura distinguir unidades
descritivas, definidas por suas características petrogrãficas e
estruturais macroscõpicas, os chanados facies. Entre os
var 10 s
critérios que se utilizam para distinguir os facies, citam-se coq
posição mineralógica, cor, granulação e estrutura, a1érn de muitos
outrosr eu€ podern ser definidos em cada caso.
O mapeamento

Essas unidades descritivas nem sempre poden ser re
presentadas em mapa, seja devido ã escala adotada, seja pera au
sência de afloramentos adequados. E necessário, dessa forma, defi
nir associações de facies, que constituem as unidades mapeáveis.
Esta etapa do mapeamento j6. envolve um conponente interpretativo
maior, ã medida que, para não obscurecer as relações geológicas re
gionais, devem ser agrupados idealmente apenas facies cogenéticos
relacionados intimamente, o que nem sempre pode ser garantido.

Dois conceitos adicionais ernpregados no presente tra
balho precisam ser definidos. O corpo ígneo é entendido cono uma
unidade reológica, de movimentação indepenclente. A suite
reúne
conjuntos de unidades Ígneas relacionadas genética e temporalmeg
t€, constituindo-se assim em uma unidade "estratigráfica" (cf. ul

brich, 1984).

0 mapeamento faciológico tem sido enpregado, nos úr
timos anos, no estudo de algumas manifestações ígneas
brasilei
ras, e maiores detalhes sobre a metodologia e os conceitos empre
gados são encontrados em Ulbrich (1984) e Vlach (198S) . Detalhes
específicos sobre o enprego da técnica no maciço de piracaia são
dados no item IIi.1.1.

0 mapeamento geológico na maciço de piracaia e adj a
cências teve inÍcio em fevereiro de 1984, desenvolvendo-se princi
palmente no transcorrer desse ano. Algumas visitas adicionais fo
ram feitas em 1985, pâTâ complementação do mapeamento, detalhamen
to de relações geolõgicas e estudo de estruturas em afloramentos
específicos.
Para auxí1io em trabalhos preliminares de campo, fo
ram utírizadas as cartas topográficas em escala 1:s0.000 de Pi. ra
caia (edição de 1971, do Instituto Geográfico e Geológico) e de
Extrema (edição de r9z?, do Instituto Brasileiro de Geografia e
EstatÍstica). Na etapa de mapeamento de detalhe, a base topogrãri
ca util izada foram as cartas em 1: 10.000 do Proj eto lr{acro-netrópo
1e, editadas pelo Instituto Geogrãfico e Cartográfico de São pau
1o. Estudos de fotointerpretação foram real izað,os com aero-fotografias da Terrafoto s/4., ên escala 1:35.000, do ano de 197g.

I.4,2 - Aná1ises petrográficas
Foram analisadas

por volta de 100 1âminas petrográfi

cas do maciço de Piracaia, além de cerca de 25 1âninas das rochas
encaixantes. Adicionalrnente, foi examinada a coleção de 1âminas e
arnostras do maciço coletadas por M.C. Campos Neto e A.C.. Artur,

.:
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que ali tinhan realizado mapeamento anterior (Carnpos Neto e Artur, 1983). As análises foram feitas em microscópios petrográficos
de J-uz transmitida. As observações enfatizaram a textura, a mine
ralogia, e as feições que permitissem definir seqüências de cris
tal i zação .

cerca de 20 das seções preparadas para microssonda
eletrônica foran examinadas ao nicroscõpio de 7uz refletj-da, para
identificação e análise das relações dos ¡ninerais opacos.

realizadas anârises modais em 44 amostras do
maciço de Piracaia, e 15 das anãlises apresentadas por campos Ne
to e Artur (1983) foram reclassificadas segundo as unidades de ma
peamento aqui reconhecidas,. após exame das 1âminas petrográficas.
Para a realização das análises modais, foi definida em cacla ro
cha, em função de sua granulação, uma malha de pontos espaçados de
uma maneira regular, com o auxÍlio de un vernier e um contador de
pontos, segundo o ,nétodo descrito por chayes (1949) . o núnero de
pontos contado foi normalmente de 1.000, chegando a 1.500 em al
Foram

gumas amostras mais grossas e/ou heterogêneas.

III.4.3 - Análises QuÍmicas de Rochas
escolhidas, a partir das aná1ises petrográfi
cas 10 amostras de rochas frescas consideradas representativas
'
das principais unidades reconhecidas no naciço. As amostras foram
fragnentadas, moídas e pulveri zadas segundo nesmo procedinento uti
lizado na preparação de amostras para análises radiométricas, des
crito adiante (iten III.4.5).
Foram

As análises químicas foran realizadas pela Geosol Ltda,
em Belo Horizonte-MG, sob a direção do prof. c.v. Dutra.
Foram
analisados erementos maiores e nenores (si, A1, Ti, Fe2*, F"3*,
Mn, Ca, Mg, K, Na, P) , a]-guns elementos traços (Ni , Cr, V, Nb , y
zr, Pb) , além de c1, F, s, coz e Hro. os mótoclos empregados foran:
fluorescência de raios X, com fusão de pó da amostra com tetrabo
rato de Li (si, 41, Ti, ca, Fe total); fluorescência de raios x,
,

o

po prensado (p, S, Cl, Zr); absorção atônica (Mn, Nâ, K, pb,
I'fg); espectrografia óptica (Nbr y, Ni, cï, v); titulação com per
manganato de K (F"2*) . os erros estimados são: fluorescência
de
raios x (fusão) , zeo i f luorescência de raios x (pó prensado)
, sso;
absorção atômica, Zeoi espectrografia óptica, 10%.
com

utilizados padrões internacionais de roch a (USA,
canadá) e padrões sintéticos preparados com reagentes puros.
Deta
thes técnicos sobre os processos analíticos são encontrados
en vá
rias obras de compilação (e.g., Gomes, 19g4).
Foram

amosrras

.r."ï:lt:":-u:"i:;

Sr e Ba forarn feitas, nas mesmas dez
de 30 amostras adicionais, por fluo

rescência de raios X, corn pó prensado, no Centro de pesquisas
cronológicas do Instituto de Geociências da USp.

Geo

I.4.4 - Aná1ises Químicas de Minerais
reali zadas aná1ises químicas de minerais máfi
cos e feldspatos, por microssonda eletrônica, em anostras
setecio
nadas a partir das análises petrográficas e de quimisrno
de rochas.
As análises foram feitas no Laboratório de Microssond^a
Eletrônica
do Departamento de Mineralogia e Petrologia, rnstituto
de Geociên
cias-usP, com aparelho EMX-sM da "Applied Research Laboratorr,,,
provido de três espectrômetros, cad.a um com um par
de cristais
(LIF/ADP, LIF/ADP, LIF/Mp) . As seções delgadas
polid.as foram me
talizadas com um metalizað,or CV_144 da C.V.C.
Foram

As condições de operação foram: potencial de acelera
çao, 15 kv; corrente de amostra, em torno de 0,02óuA; tempo de in
tegração de contagens,10 s; diâmetro do feixe eletrônico,3
ir.
(para maiores detalhes t6cnicos, ver Ruberti, lggs;
Gomes, lgg4).
Feldspatos

0s feldspatos

de

29 seções foram analisados,

apenas
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para os elementos Ca, K e Na, em uma única corrida em nicrossonda
eletrônica. As anãlises dos plagioclásios se concentraram no nú
cleo e borda dos cristais maiores e nos cristais da mat riz. Em a1
guns casos foram também analisados pontos situados na porção in
'
termedi'atía de cristais maiores, para caracteri zação dos padrões
de zoneamento, a1ém de cristais texturalmente diferentes dos ti
pos principais (inclusões I plagioclásios presentes em estruturas

ocelares; etc.).

0s feldspatos alcalinos são geralmente pertíticos, e
o diâmetro "normal" do feixe eletrônico só permite a análise da
fase hospedeira, e eventualmente da fase albítica. Foram feitas
tentativas de reintegração da composição "g1oba1" do feldspato a1
calino original, com valor interpretativo de interesse em petrogê
nese. Nos casos en que as exsoluções pertíticas são finas ,
a
reintegração foi feita com o aumento do diâmetro do feixe eletrônico para 20u a 100pn conforme a ãtea a ser analisada e a homogeneidade e coerência observadas entre as várias aná1ises.
Quando
as pertitas são mais grossas, a estimativa da aná1ise global por
microssonda eletrônica ê dificultada; nesse caso, apenas são
obti
das estimativas grosseiras, com a análise das duas fases e
ava
liações visuais (quando possíve1) de suas proporções relativas.
0s padrões utirizados foram a Albita Tiburon ,a

bradorita e o ortoclásio ¡e 1,
drões do laboratório.

nomes

citados

como constam

nos

Lg
pa

Minerais Máficos

Entre os minerais máficos, foram analisados grãos de
piroxênios, anfibó1ios e biotitas, escolhidos de forma a cobrir
aproximadamente o espectro de tipos texturais observado. os pon
tos analisados se concentraram na borda e no centro desses mine
rais; vários pontos intermediários foram também analisados, €*
parte para se investigar padrões de zoneamento, e em parte porque
outras porções dos minerais não pud.eram ser analisadas (como no
caso dos piroxênios, que têm as bordas em parte alteradas, ou mes
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só aparecem colno núcleos em cristais de anfibólios) . um proble
adicional nas análises de piroxênios é representado pela pre
sença de larnelas de exsolução, de forma e dimensões variadas
: em
bora a incidência do feixe em lamelas maiores possa ser evitada,
não se pode garantir que lamelas menores, não identificadas
ao
exame óptico, não sejam parcialmente atingidas pelo
feixe. por ou
tro 1ado, a reintegração da composição do piroxênio ,,globa1,, não
pode ser obtida, rrâ maior parte dos casos, mesmo com
o alargamen
to do diâmetro do feixe eletrônico, dado o caráter muito heterogô
neo que têm esses minerais, seja pela abundância de inclusões,
se
ja pela passagem a minerais de alteração.
mo
ma

Foi feita, para quase todos os pontos, a análise de
nove elementos principais, em três corridas , agrupando -s e Àfrr-Si-A1
,
Ca-Fe-Mg e Ti-K-Na. As biotitas de algumas amostras foran
analisadas, adicionalmente, para outros três elenentos, Ba-C1-F.
drões as

0,".i:;:

?ì,'i;:]'l';,';;î'"'äi'l;::','lî",î,'ïi:"';::

tritamente, utilizou-se a biotita Basel. A hornblenda Kakanui roi
utilizada como padrão de ca e en algumas anárises de Na, a escapolita como padrão de cl e a benitoíta (san Benito) (pd. 4 ne
4)
como

padrão de Ba.

para os anfibólios, os padrões principais
ut ilizados
foram as hornblendas Kakanui, Arenal e Wilbenforce, todas
do pd.
7.

para os piroxênios, utilizou -se cono padrões
a aug!
ta A-209, o clinopiroxênio CpX-S-1gB (pd. 3 nç 7) e o ortopiroxê
nio OPX 2525 (pd. 3 ne 9). A egirina_augi ta 164 foi util tzada co
mo padrão de Mn.

0s nomes dos padrões sao aqueles que constam nos re
gistfos de padrões do laboratório de microssonda eletrônica. Maio
res detalhes são dados em outras referências que se utilizaram des
ses padrões (e.g., Ruberti, 1995)
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Tratamento dos

Dados

dados de intensidade obtidos no aparelhos foram
convertidos em porcentagens em peso de óxidos dos elementos por
comparação com os padrões mencionados. para a conversão, foi uti
lizado programa de correção adaptado para nicrocomputador cp-s00,
da Prológica. 0 programa faz correções pontuais para a
vari ação
da corrente de amostra e para o ',bctcbgnctund,, ,
0s

"î":î:::',::ì,
r,lì
"" "
"T:::";:::"::,
grama BETA,
adicionalnente

par

a os

QUê

ï::::' ":::"::'ä1"ïi;
calcula os núneros de cátions

"u
base de um número de oxigênios escolhido (nornalmente, 6 para pl
roxênios, 22 par? biotitas e 23 para anfib6lios) . Estimativas das
proporções de Fe3* nos piroxênios, e de intervalos de proporções
de Fe" possiveis nos anfibólios foram feitas, en algumas análi
ses, pelo n6todo descrito por papike ¿Í. aL, (1g74) .
JI

As porcentagens em õxidos dos feldspatos são conver
tidas em porcentagens em peso dos componentes moleculares An, Ab
e 0r para apresentação dos resultados.

III.4.5 - Aná1ises radiométricas
Ao final do primeiro ano de trabalhos na dissertação,
com um mapa faciológico preliminar e parte das aná1ises petrográficas completada, foram escolhidas cerca de 30 amostras do maciço
de Piracaia para a real ização de análises radiométricas no Centro
de Pesquisas Geocronológicas da usp (cpGeo). um programa geocrono

lógico anterior tinha sido iniciado por A.c. Artur e M.c. campos
Neto no cPGeo, e se encontrava, na época, rrâ fíla de espera para
análises espectrom6tricas. Procurou-se, con o consentimento des
ses pesquisadores, integrâ-Lo ao novo programa, readpatando-o aos
novos dados obtidos com o mapeamento de detalhe; Mauro yassuo Fu
j i , então es.tagiário no cpGeo, colaborou com o autor nas várias
etapas de coleta, preparação e análise clas amostras.
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Quantidades consideradas representativas d.as
anos
tras foram fragmentadas em britador de mandíbulas, e em seguida ta
vadas com ã,gua corrente. Após a secagen, são nroídas em alno fariz
de ferro e depois pulveri zadas em um noinho cie bolas com cápsula
de tungstênio, at6 granulometria inferior a z00,,mesh,,.

Procedeu-se, em seguida, ãs aná1ises semi-quantitati.
vas de Rb e Sr por fluorescência de raios X. As amostras foram es
colhidas para aná1ise radiométrica em função de suas razões Rb/Sr,
procurando-se obter uma variação adequada para a confeção de dia
gramas isocrônicos. 0s teores de Rb e Sr das amostras escolhidas
foram, então, determinados quantitativamente por fluorescência de
raios X, aumentando-se o tenpo de contagem e o número de leituras.
Em duas amostras com teores nuito baixos de Sr, estes foram
deter
minados quantitativamente por diluição isotópica. Descrições *ui,
pormenorizadas das metodologias, dos processos analÍticos e dos
aparelhos utilizados são encontradas em Kawashita (rg72). 0s er
ros esperados são da ordem de 3so.
Determinações isotópicas de Sr foram feitas em espes
trômetro de massa de fonte sólida mode 1o TH-5, de fabricação Va-

riant-Mat. As aná1ises são reali zad,as com o nricro-computador Hew
lett-Packard acoplado ao espectrômetro , utilizando-se os programas
DRBSR e DRSRN, desenvolvidos no CpGeo. Maiores detalhes
sobre a
metodologia são encontrados em Kawashi ta (1972); os erros espera
dos são inferiores a 0, S%.
const antes utilízadas nos cá1cu1os
de idades são aquelas propostas por Steiger e
As

ção e

sr86/sr88
ÀRb

0,1194;

= I,42 x 10-11

Ru85/R¡87

de normali z?
Jäger (19i8)

2

u.,o

-1

,59

idades são calculadas pelo programa DISODy (york,
1966, adaptado por Kawashita, 197Z), que traça a melhor isócrona
As

.L4

pelo método dos Mínimos Quadrados Cúbicos. O grau de colinearidade dos pontos é avaliado pela Variança Média Quadrática (MSWD) de
;
fine-se ainda um coeficiente de correlação. O erro indicado cor
responde ao nível de confiança de 0,S% (Z ).

CAPITULO

II

GEOLOGIA REGIONAL

Dois tenas de geologia regional são enfocados neste
capítu1o. O primeiro f.az um apanhado da evolução dos estudos rea
lizados em rochas granitóides no Estado de são pau1o, euê ê com
pletado com um resumo da situação do conhecimento atual sobre es
sas rochas. O segundo tema en.foca a âtea oncle se situa o naciço
de Piracaia, posicionando-a no contexto geológico regional e des
crevendo as unidades estratigráficas reconhecid.as na literatura.

II.1 -

OS GRANITOIDES DO ESTADO DE SÃO

PAULO

II.1.1 - Evolução do Conhecinento
As rochas granitóides distribuem-se por todo o emba
samento cristalino do Estado de são paulo, correspondendo a pelo
menos 30 eo de sua ã.rea exposta. Relativamente cedo chamaram a aten
ção dos geólogos que pesquisaran esse embasamento, destacando-se,
jâ' na d6cada de 30, o trabalho pioneiro de Moraes Rego 6 souza
santos (1938) no batólito da cantareira, com o mapeamento de ti
pos 1ito1ógicos e estudos petrográficos de algun detalhe. Apenas
no final da d6cada de 60 e início dos anos 70 , entretanto, os ,ã
ciços granitõides voltaram a ser alvo de estudos específicos de
mapeamento e petrografia, com os trabalhos de Ellert (19ó4), ain
da no batólito da cantareira, e de wernick (rg7z) no bató1ito de
Morungaba. Destaca-se, no trabalho de wernick, a apresentação de
un mapa geológico do batólito de Morungaba, onde â mostrada a dis
tribuição dos vários tipos de granitõides reconhecidos; o auror
apresenta tamb6m várias análises modais para essas rochas.
Datam também dessa 6poca os primeiros trabalhos
geocronologia realizados en rochas do embasamento cristalino

de
do
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Estado , eue enf at izaram as rochas granitóides. Cordani & Bi.ttencourt
(I967 ) apresentan idades K-Ar que se reportam ao ciclo brasiliano.

Cordani ö Kawashita (1971) apresentam isócronas Rb-Sr de referên
ci-a, reunindo amostras de granitóides de situação geográfica e
geológica diversificada em dois grupos principais: as tardi-tectô
nicas (610 m.a.) e as pós-tectônicas (540 m.a.). Hasui Ê Hana
(I972) f.azen datações K-Ar em granitóides do Grupo São Roque, ob
tendo idades da ordem de 650 m.a. para "suites" consideradas sin-

tectônicas (tipo Pirituba), 605 m.a. para as tardi-tectônicas (tl
po Varejão e Anhanguera) e 560 m.a. para as pós-tectônicas (tipo
Itu).
0s primeiros trabalhos que enfocaram os granit6ides
sob o ponto de vista geoquímico foram os de Gomes Øl aL, (1975a,b)
para ocorrências da região do Ribeira. Esses autores comparam o
quimismo dos vários maciços, con ênfase para o naciço Itaoca e o
batólito Três Córregos, e reconhecem a pïesença de granitõides com
tendências alcalinas na região.
A ênfase em aspectos petrogen6tì.cos , j á encontrada
nos primeiros trabalhos de Wernick no batólito de Morungaba (e.g.,
L972), foi estendida por esse mesmo autor para outras ocorrências
de granit6ides do NE do Estado de São Pau1o, colìo os batólitos So
corro e Pinhal, eu€ constituiriam o chamado "Grupo Pinhal"(Wernick,
1978 ; Wernick Q Penalva, 1980) , e para ocorrências do vale do Ri
beira (Wernick & Gomes, I977; Wernick, 1979a) .

At6 1978, o

cristalino do Estado de São
r:250.000, em especial atra
vés de projetos executados pela CPRM, para o DNPM (Projetos sudes
te de São Pau1o, Santos-Iguape, Paraíba do Su1, Sapucaí) e para a
SUDELPA (Projeto Sudelpa); destaca-se ainda o mapeamento do extre
mo leste do Estado (vale do Paraíba e adjacênci-as) realizado pelo
IPT para o DAEE (Hasui ¿L aL,, 1978a). Desses projetos de mapea
mento regional e de trabalhos acadêmicos correlatos resulto.u o re
conhecinento preliminar da naioria das ocorrências de granitõides
do Estado de São Pau1o. Baseados nessas informações, Flasu i ?'t a"!-,
(1978b) apresentaram um trabalho de sÍntese em que os granit6ides
embasamento
Paulo se encontrava mapeado na escala
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do Estado são considerados como produtos do ciclo brasiliano, sen
do reconhecidas "suites" sin-tectônicas (migmatítica e Ca¡rtareira)e

p6s-tectônicas (Itu), as três com distribuição areal anpla, e as
"suites" Graciosa e granofírica, pós-tectônicas e restritas ao ex
tremo su1 do Estado. Trabalhos de síntese em escala ainda nenor
são os de Wernick $ Penalva (1978) para os granit6ides do sul do
Brasil, e Wernick (1979b) para granitóides das regiões de dobra
mento Nordeste e Sudeste. Este ú1tino trabalho distingue "suites"
sin-tectônicas (com granitos "anatexíticos", e porfir6ides) , tarditectônicas (com as associações tonalito-granito, monzonito-adamelli
to e á1cali granito-sienito) e p6s-tectônicas ao ciclo brasiliano
(com as associações plutônica e efusiva-fissural).
A partir do início da década de 80, un volume maior
de informações vem sendo obtido para os granit6ides do Estado de
São Pau1o, €fl grande parte devido aos proj etos de mapeamento em
escala 1:50.000, coordenados pelo PRÕ-MINÉRIO. Desses trabalhos,
vem resultando uma caracterização geol6gica e petrográfica preliminar de muitas ocorrências de granit6ides até então praticamente
desconhecidas, e mesmo o reconhecimento de novas ocorrências , es
pecialmente de granitóides gnaissificados, que possivelmente cor
respondem
quase não

a remanescentes d.o magmatismo pré-brasiliano, até então
referido.

maior freqtlência vêm surgindo na literatura,nos
últimos anos, trabalhos de cunho geoquímico para rochas granitõi
des do Estado de São Paulo, seja em projetos de mapeamento siste
mático (e.g., Campos Neto & Figueiredo, 1985; 0liveirae-taL,,1984),
seja em artigos versando sobre aspectos petrogenéticos e geotectô
nicos [Wernick ¿t a"L. , 1984a, 1985; Carnpos Neto ¿t &L, , 1984a) .
Com

0s dados geocronol69i-cos para os granitóides do Es
tado se restringiam, atê há pouco, aos trabalhos pioneiros do 1i
miar da década de 70, Podem ser mencionados, como dados mais recentes, as is6cronas Rb-Sr para ortognaisses transamazônicos da
região de Itapira (Artur, 1980) e para charnoquitos brasilianos
de Ubatuba (Gasparini Ê Mantovani, 1979) .
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A despeito da precariedade atual de informações ra
diom6tricas (conquanto vários dados venham sendo obtidos no momen
to) , o estabelecimento de relações estratigráficas para os grani
tóides vem ganhando corpo com os trabalhos de mapeamento mais re
cente. Campos Neto e.t a"L. (1984b; 198óa,b) e Campos Neto Q Figuei
redo (1985) reconhecem, através das relações de contato mútuo e
da superposição de eventos de deformações impostos aos diferentes
pacotes 1itol69icos, uma "estratigrafia" para os granitóides do
NE do Estado de São Paulo. Carneiro (1984), tamb6m com critórios
estruturais, reconheceu que os grani.tóides do Grupo São Roque ps
dem ser reunidos em tipos pr6- a sin-tectônicos e sin- a tarditectônicos ã segunda fase de deformação regional.

0 reconhecinento da estratigrafia interna aos maci
ços granit6ides nereceu ênfase no trabalho de Vlach (1985) no ba
tó1ito de Morungaba. o autor mostra, atrav6s de mapeamento de de
talhe e exame das relações mútuas entre os facies reconhecidos, a
"construção" do bató1ito através de sucessivas intrusões. O rnapea
mento 6 acompanhado por trabalho geocronológico, especialmente pe
1o m6todo Rb-sr, euê sugere, para o autor, a colocação dos suces
sivos corpos intrusivos em intervalo de tempo relativamente curto,
con as primeiras manifestações datadas en 610 m.a.
Mais recentemente, novas metodologias de estudo vêm
sendo aplicadas ao estudo dos granit6ides, merecendo destaque o
método da tipologia do zírcão (wernick, 1984) e a aplicação de sen
soriamento remoto a problemas estruturais e de mapeamento (Ricco-

mini,

1984)

.

crítica, das inforrnações disponíveis
até o momento para os granitóides do Estado de São Paulo foi rea
lizada por Janasi Ë Ulbrich (1985 e em preparação); os dados fo
ram reunidos em fichas individuais para cada uma das cerca de 200
ocorrôncias. A síntese dos traços gerais da granitogênese do Esta
do, apresentada a seguir, segue as linhas gerais da descrição en
Una compilação

contrada nesses trabalhos.
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II.I.2

- Síntese das Informações

0 reconhecirnento de associações de granitõides rela
cionados gen6tica e temporalnente entre si (suites, no sentido de
Ulbrich, 1984) é urn corolário desejâvel na montagem de um quadro
descritivo para essas rochas. Idealmente, a definição de uma sui
te deve resultar da sucessão de etapas de mapeamento, que parte
de unidades descritivas (facies) , via unidades mapeáveis (associa
ou
ções de facies) , até o reconhecimento de unidas reológicas,
corpos ígneos , nos maciços enfocados. En trabalhos de cunho regio
na1 n entretanto, onde os dados disponíveis são heterogeneamente distribuídos, e os trabalhos de detalhe são escassos, os agrupa
mentos de granit6ides têm que ser reconhecidos através de caracte
rísticas por vezes nuito gerais, e têm um catãter mais ou menos
precário. A visual ízaçã.o da distribuição dos granitóides atïav6s
desses conjuntos ê, de qualquer forma, irnprescindível ã caracteri
zação petrogen6tica dessas rochas, a partir do quê pode-se esbo
çar a def inição de suas possívei.s impli.cações geotectônicas. A de
finição dos agrupanentos de granit6ides requer o máximo cuidado,
sendo necessário valer-se de crit6rios que sugiran a possibilidade de relação temporal e gen6tica entre as ocorrências que os
constituem. As relações estratigráficas e as características quÍ
mico-nineralógicas dos granitóides são consideradas especialmente
importantes.

0s granitóides se inserem em un quadro de conheci
mentos ainda precário do enbasamento cristalino do Estado, onde
as correlações entre pacotes descritos em áreas geograficamente
distantes poden ser tidas como prelirninares, principalrnente em fa
ce da falta de colunas estratigráficas bem definidas. A existên
cia de um grande número de falhamentos importantes, que parecem
justapor áreas geologicamente contrastadas, ê feição proeninente
no Estado de São Pau1o. A compartimentação em blocos, admitida por
vários autores que aí trabalharam (Hasui 6 Sadowski, I976; IPT,
1981; Canpos Neto Ç Basei, 1983a) parece, assim, necessárj.a: a
evolução geológica de cada um dos "blocos" pode eventualmente ter
pouco em comum com a dos demais, uma asserção cautelosa justifi.ca
da pelos estudos em Faixas Dobradas mais jovens, onde "terrenos"
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vizinhos separados por descontinuidades estruturais podem corres
ponder a "nicroplacas" justapostas e com hist6ria geol69ica ante
rior totalmente independente (e.g., Kerr, 1983). Em função desses
argumentos, Janasi & Ulbrich (1985) propõem que os vários agrupa
mentos ou "suites" de granitóides do Estado de São Paulo sejan de
finidos em domínios geográficos limitados por descontinuidades que
o nível de conhecimentos atual sugere importantes. Até a existên
cia de dados mais refinados, a correlação entre agrupamentos si
tuados em dornínios distintos deve ser tomada com precaução.
0s principais donínios reconhecidos no embasamento
crìstalino do Estado, bem como as nais importantes ocorrências de
granitõides aparecem na figura 2, extraída de Janasi f¡ ulbrich
(1985) . Nota-se que o chamado "Maciço lvlediano de Joinville" (iPT,
1981), situado a su1 da Falha de cubatão, ð dividido pela Falha
de Itariri em domínios Igua"yte (a w) e Libatuba. (a E); o "Maciço lvfe
diano de Guaxup6", situado a norte da Falha de Jundiuvira, 6 divi
dido pela Falha de Jacutinga em donínios Jundíaí (a S) e Gua-xuytõ.
(a N); a Faixa Dobradà Apiaí é dividida pela Falha da Figueira em
donínio s Açungui (a l{I) e Embu (a E) ; a Faixa Dobrad.a são Roque cons

titui o domínio São Ro c¡ue. . Os domínios apresentados podem ser pas
síveis de novas divisões, como no caso dos donínios Jundiaí (sub
dividido pela nappe de cavalcarnento de Socorro em uma porção al6c
tone e outra para-autóctone) e Embu (subdividido pela Zona de Ci
salhamento Juiz de Fora, cf . campos Neto ¿t. ax-. , 1986c). A grani
togênese associada a cada um desses domÍnios 6 bastante caracte
rística, como é esboçado a seguir.
No domínio Iguape (fig. 2), ao lado de uma série de
ocorrências de (muscovita) -biotita grani.t6ides gnáissicos , em par
te associados ao embasamento e ainda na1 caracterizados, aparecem

os granitóides da "suite Serra do Mar". 'Irata-se das ocorrências
mais típicas de granit6ides de tendências alcalinas do Estaclo, eu€
formam maciços circunscritos dominados por (hornblenda) -biotita
granitos, con freqtlente associação de á1ca1i-granitos e granitos
e sienitos portadores de náficos alcalinos (riebeckita, egirina).
Rochas subvulcânicas se associan a esses granit6ides, destacandose as ocorrências de riolito e riodacito-p6rfiros, diabásios, lam
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prófiros e granófiros, que localmente aparecem formando verdadei
ras províncias.
No domínio Ubatuba (f ig.

, ìrá um zoneamento nar
cante das principais ocorrências de granitóides, que apaïecem em
?.)

corpos bastante alongados segundo ENE. No extremo N do domínio,jq
to ã Falha de Cubatão, afloram granitóides peraluminosos, comumen
te a duas rnicas, associados a nigmatitos e manifestações pegmat6i
des (tipo Natividade da Serra) . Para S, ocorrem hornblenda-bioti
ta ortognaisses e granitõides porfiríticos, com facies átca1i-gïa
níticos e charnoquíticos restritos (ti.po caraguatatuba) e, mais
para o litoral, afloram os charnoquitos ricos em K ("alto K" ; em
parte, de composição monzonítica e sienítica) , com passagens para
hornblenda granitos róseos (tipo ubatuba). Esse zoneamento
tem
continuidade parcial para 1este, no Estado do Rio de Janeiro, on
de uma importante faixa interna de granitóides gnáissicos (tipo
serra dos órgãos) ê lade ada, no litoral , por ocorrências de ro
chas charnoquíticas (tipo Ilha Grande).

parte do domínio Embu a su1 da Faixa de Cisalha
mento Juiz de Fora (campos Neto øÍ. &L., 1986c), aparece uma típi
ca associação de biotita granit6ides porfiríticos (tipo Santa Bran
ca-Santa Catarina) e granitos peraluminosos a duas micas, fluitas
vezes equigranulares, e com pegmatóides associados (tipo Serra do
Quebra cangalha), em um número nuito grande de maciços de dimen
sões variadas, sempre alongados segundo a estruturação regional
ENE (fig. 2). A associação lembra nuito aquelas encontradas
no
herciniano europeu, com "granodioritos" e "leucogranitos" (Didier
& Lameyre, 1969) . Intensamente afetada pelo cisalhamento atuante
na "Faixa Juiz de Fora", ocorre uma faixa de ortognaisses
cuJ a
area-tipo situa-se nos arredores orientais da cidade de São Paulo
(os gnaisses do Butantã de coutinho, rg72), bordejando as Bacias
de São Paulo e Taubaté. (Hornblenda)-biotita granitóides porfirí
ticos são o litotipo principal do bató1ito Agudos Grandes, aflo
rante a W de São Paulo; assemelham-se a equivalentes menos defor
mados dos "gnaisses do Butantã", mas as relações de contato entre
Na

anbos não são descritas.
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No domínio São Roque, predominam os núc1eos graníti
cos (en parte de dinensões batolíticas) da suite Cantareira (bio
tita granitos e granodioritos porfiríticos). A }V, aparecem grani

t6ides rosados, tamb6m porfiríticos, da suite sorocaba. Esparsas
ocorrências de granitos peraluminosos são encontradas, comumente
formando pequenos "^tocl¿^", cono o maciço de Tico-Tico.
No domínio Açungui, destaca-se o "bat61ito Três Cõr
regos" (fig . 2) , em parte constituído por (hornblenda) -biotita gra
nitos a quartzo monzodioritos porfiríticos e en parte (em especial
na metade N) por ortognaisses de composição similar, nas conside
rados mais antigos por alguns autores (e.g., Hasui ¿t aL., 1gg4).
Várias ocorrências de granitos róseos , maciços, invaden essas ro
chas, e constituem a "suite'capão Bonito". ocorrências isoladas

de granit6ides porfiríticos, em parte com hornblenda,
referidas (maciços Itaoca, Apiaí).

são

tarnb6m

Nos terrenos alõctones do donínio Jundiaí, a su1 da
frente milonítica associada ã nappe de Socorro, aparecem núc1eos

batolíticos de granit6ides porfiríticos com hornblenda (bat6ritos
socorro, camanducaia, Jaguariúna, campos do Jordão) que constituem
a "suite Bragança Paulista" (campos Neto ¿f. &!-,, l9g4a). possuem
facies charnoquítico restrito (Wernick ¿t a[-. , 1984b; Oliveira ¿1.
ct.L., 1983) e são invadidos por granitóides róseos da "suite
Sa1
não". O conjunto ê considerado de idade p16-brasiliana por Campos
Neto øt a.L. (op. cit. ) . Intensa nignat ização afeta esses terrenos
a1óctones , e localmente ocorrem pequenos maciços de granitõides
anatét icos em parte portadores de glom6rulos granatíferos (suite
Catapora) . Na região de Piracaia, em área afetada por nigmatiza
ção intensa, ocorrem rochas dioríticas e mon zoníticas en parte ne
tamorfisadas e deformadas que constituen o maciço de piracaia.Gra
nitõides tardi- a p6s-tectônicos ao ciclo brasiliano constituen
algunas ocorrências de dimensões batolíticas, sendo reconhecidas
suites porfiróides (parte de Morungaba) e róseas (parte de Morun
gaba, Itu, Atibaia). Nos terrenos para-aut6ctones, reconhece-se a
presença de associações ortomigmatíticas do Arqueano-Proteroz6ico
inferior (Complexo Amparo) -e de uma suite trondhjemítica a graní
tica gnaissificada (suite serra Negra, canpos Neto øt a.L., lgg6b)
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que invade o Grupo Itapira, mas 6 afetada pelas mesmas fases
deformação impressas nas rochas desse grupo.

de

todo o donínio Guaxupé no Estado de São paulo
6 constituído por rochas granit6ides e ortognái.ssicas de afilia
ção plutônica. Granit6ides porfiríticos do batõ1ito Pinhal (suite
Ipuiúna) aparecem no extremo sul, e são aparentemente semelhantes
aos da "suite Bragança Paulista" (ver acima). São invad.idos por
granitos equigranulares róseos, nebulÍticos, associados ã remobi
Iizaçã'o anatética de seqtiências ortognáissicas. Na parte N do do
mínio e em meio aos ortonigmatitos gerados por essa remobilização,
afloram rochas de uma associação gnaissificada mangerito-charnoqul
to-granito (suite são José do Rio pardo) , que formam maciços rela
tivamente extensos, de forma condicionada pela estruturação regio
nal.
Quase

IT.2 -

GEOLOGIA DA REGIÃO DE ATIBAIA-PiRACAIA-NAZARÉ PAULISTA

0 maciço de Piracaia, alvo central do presente tra
balho, aflora em região situada cerca de 80 km a NE da cidade de
são Pau1o, balizada pelas cidades de Atibaia (a ltl), piracaia (cen
tro), e Nazaré Paulista (a S). Interessam, na presente síntese geo
1ógica, basicamente os terrenos situados a N da Falha de Jundiuvi
Tâ, no chamado "Maci-ço Mediano de Guaxup6", tal como entendiclo no
mais recente mapa geológico do Estado (Ipr, 1981). Assim entendi
da , a ã,rea estudada inclui a maior parte das quadrículas em l:50.000
de Atibaia e Piracaia e trechos das quadrículas de Bragança Pau
1ista, Camanducaia, Extrema e Guarulhos (fig. 3).
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- Evolução do Conhecinento Geol69ico

A área foi considerada do "aïqueano indiviso"
nos
prirneiros mapas geológicos do Estado. Setzer (1953) descreve a"Z9
na de Atibaia" como um "tQ.tttt¿no de gnaí,s a"tLctue-0"n0, ,LøLut-tant¿ do
dontø dobna.m¿nto ø metnmott[i,smo de micaxí¿tct,s quxlLtzoLoL. 0 m¿Í.a
mon(itmo dona Loca"Lmønt¿ dotte pa.tLs. gnanítízan o^ gnaida¿a".
1954, o IGG publicou um mapa da quadrícula de Jun
diaí, €il 1:100.000. 0 texto explicativo, apresentado por Wohlers
øÍ. aL. (1954) considera a maior parte da ãrea dentro do "Complexo
Cristalino", arqueoz6ico, distinguindo-o da s6rie de São Roque, a
sul, Proteroz6ica. 0 maciço de Atibaia e alguns pequenos stocks
vizinhos são considerados duvidosamente como granitos arqueozõi
cos. Esse trabalho se refletiu no mapa geológico do Estado de 1963
(Wohlers, 1964) , ao milionésino, onde as rochas da região são atri
buídas ao "Complexo Brasileird'.
Em

seu "ma,yJa Q.LttLuturLa"L do ,suL dø Mína¿ e ãn¿a,s ad
j aeent.e.,5 " , Ebert (1968) distingue, na ãrea, rochas do Grupo Paraí
ba (em sua maior parte) e do Grupo Amparo (extreno NW) , a1ém de
" gnanito's ø otLto gnai¿ ¿ ø,s at tíntico t" .
Em

No Projeto Sudeste do Estado de São Paulo (Algarte
øt &L., L974), foram mapeadas as Folhas Santos em São Paulo, en
I:250.000. A área 6 atribuída ao "Complexo gnáissico-mignatítico",

no qual se distinguem "embrechitos facoiciais" e "migmatitos indi
ferenciados, de estruturas diversas".

0 Projeto Sapucaí (Cavalcante ¿t &L,, 1979) mapeia
partes do extremo N da ârea estudada, reconhecendo nela duas uni
dades principais, o Cornplexo Socorro (dominado por ortognaisses
de afiliação plutônica) e o Complexo Paraisõpo1is, a leste.
da região metropolitana de São Paulo, apre
sentado por Coutinho (1980) , inclui partes do extremo meridional
da ãrea; baseia-se, entretanto, em mapeamento mais amplo, no qual
se inclui quase toda a ãrea, efetuado por esse autor, e ainda iné

0

dito.

napa
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A separação de unidade metamórficas, e a forma dos
corpos de granit6ides apresentada no mapa geolõgico do Estado en
1:500.000, do IPT (1981) (.f ig. 3) , segue de maneira bastanre mar
cada os traços dos mapas in6ditos de coutinho para a região. Tra
ça-se, no mapa do IPT, um limite tentativo entre os Grupos Amparo
e Paraíba, suposto tectônico, a oeste do maciço de Atibaia, seguin
do a sugestão de Ebert (1968).

0s trabalhos mais recentes realizados na â.rea são
frutos dos projetos de napeamento em 1:50.000 coordenados
pelo
PR0-MINÉRI0, que resultaram na apresentação dos mapas geolõgicos
das Folhas Piracaia e Igaratá (Campos Neto ¿t dL. , 1983) , Atibaia
(01iveira øt dL., 1985), Camanducaia (Oliveira ¿t aL., 1g8S), Bra
gança Paulista (Canpos Neto øt eL,, 1984b), e Guarulhos (Dantas
Teixeira, 1984) . Un volume bastante grande de informações resul
tou desses mapeamentos, destacando-se a melhor caract erização es
tratigrãfica e petrogrãfica das unidades aí aflorantes, bem como
de aspectos estruturais (Morales et aL,, 1985) e da sua situação
geotectônica dentro do quadro evolutivo regional (Hasui, 1g8J; Cam
pos Neto G Basei, 1983b).
G

II.2.2 - Contexto Geol69ico
A área em estudo se situa no domínio do Maciço
Mg
diano de Guaxup6 (Almeida øt &L. , 1976). Para Wernick (1978) ,o
Maciço corresponde ã infra-estrutura de Faixas Dobradas do
preCambr-iano superior, tendo sofrido uma evolução policíc1ica, com a
superposição de eventos brasilianos sobre ã.rea de rochas mai san
tigas.
(1981) dividiram o território
brasi
leiro em 10 provÍncias estruturais, def iniclas cono " gLo,ndø,s -ane,o,,s
quØ mo ¿ tnam (1øiçõ ø,s dø e-v o Lução e,s t nafignîtdíca , f ectô nica ,
mef.a"
m6tdica. e- rnagmã"tíca. dí(ønøntød da,s a,p/Le6¿ntada,s pz,(-aa pnovíncia.,s
vizinha,¿" , 0 limite entre as províncias Tocantins (situada entre
os crãtons Amazônico e do São Francisco, e borciej ada, a E, pelas
Almeida ¿t.

a"I-.
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Faixas Dobradas Uruaçu e Brasífia) e Mantiqueira (situada a E do
cráton do são Francisco) 6 traçado na Falha de Jacutinga, que cor
ta o Maciço de Guaxup6. A ã,rea estudada se situaria, assin, no ex
tremo N da província Mantiqueira, correspondendo a " Q-mba^ctme.ntcs
antígo ne-tna.baLhado dunante o p,Ld--Ca.mbnía"no,5upuLíotL¡t .
Alguns trabalhos real ízados em escala regional tên
sugerido a correlação de unidades p16-brasilianas situadas en an
bos os lados da Falha de Jacutinga (e.g., Ebert,19g4). uma iden
tidade estrutural e metamõrfica entre os Grupos Andrelândia - Car
rancas - São João de1 Rey, correlacionáveis ãs Faixas uruaçuanas
tipo Araxá (Trouw øÍ &L, , 1gB4; Almeida ¿1. dL, , 1gg1), e seqtiên
cias do tipo Grupo Itapira, situadas no domínio da província Man
tiqueira, vem sendo sugerida por trabalhos recentes (M.c. campos
Neto, 1985, com. verbal) .

realizados nos úttimos anos vôm sugerin
do que o domínio geográfico situado entre os Falhamentos de Jacu
tinga (a N) e Jundiuvira, no Estado de são paulo (metade s do Ma
ciço de Guaxupé) , pode ser subdividido em uma porção para-autócto
ile, a norte (a ãrea de ocorrência do Grupo ltapira, con Lln embasa
mento transamazônico ou mais antigo, o Complexo Amparo) e urna a1óc
tone, a sul (área de ocorrência do Complexo Piracaia, possíve1 cor
relato do Grupo Itapira, e de extensos batólitos de granitóicles
pré-brasili-anos). O transporte tectôni-co dos terrenos meridionais
para Nltl teria se dado no início do ciclo brasiliano, através de
uma nappe de cavalgamento (Campos Neto øt aL. , 1984c).
Mapeamentos

II.2.3 - Unidades Litoestratigrãficas
0

cristalino ê conposto, na região estu
dada, por um conjunto de rochas gnáissico-migrnatíticas invadidas
localnente por granitóides. Dentro do pacote gnáissico, distinguese uma seqtlência meta vulcano-sedimentar pr6-brasiliana (Complexo
Metamórfico Piracaia) e un conjunto de ortognaisses de afiliação
plutôníca, que aparentemente a invade (complexo Socorro). Dentre
os granitõides, separam-se metaplutônicas de composição interme
embasamento
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diária, granitos intinamente associados ã anatexia regional (e.g.,
maciço de Nazaré Paulista) , o maciço granítico de Atibaia e o na
ciço monzonítico a diorítico de Piracaia. Como referência para a
distribuição dessas unidades apresenta-se a figura 4, extraída de
mapa de síntese inédito de M. C. Campos Neto q A.C.B.C. Vasconcellos.
Conplexo Piracaia

A designação Conplexo Metam6rfico piracaia foi pro
posta por campos Neto et aZ.(1983) para os gnaisses e xistos mig
matíticos situados a N da Falha de Jundiuvira nas Folhas piracaia
e Igaratá (1:50.000) . os ortognaisses locar izad,os na porção NW da
Folha Piracaia, colocados por esses autores na base da seqtiência,
podem ser destacados do conjunto e atribuídos ao Conplexo Socorro
(M.C. Campos Neto, com. pessoal).
Os únicos autores a proporem um ordenamento litoes
para o pacote na â.rea foran Carnpos Neto ¿t a.L. (LgB3).

tratigráf ico
A unidade basal, melhor reconhecida a leste da cidade de piracaia,
6 conposta de duas sub-unidades gnáissicas, uma de biotita gnais
ses cinza-rosados, graníticos, bandados e fitados, e a outra de
hornblenda-biotita gnaisses cinza-médios a escuros, granodioríti
cos a tonalíticos, de granulação média, em parte protorniloníticos.
A unidade lito-estratigraficamente intermediária é
composta de gnaisses con um bandamento composicional centim6trico
decimétrico. São descritas bandas de biotita gnaisses a hornblenda,
(sillimanita) - (muscovita) -granada-biotita gnaisses, e um níve1
("espessura" de cerca de 100 rn) de (granada) - (hornblenda) -biotitaondesina (até labradorita) gnaisses banclados, com intercalações quartzo anfibolíticas e de quartzitos. Banclas de biotita
xisto
quartzoso são mais importantes para o topo, quando ocorïe transi
ção para a unidade superior.

0s "xistos superiores" têm a filiação metapelítica,
com alternância de mica xistos, mica-quart zo xistos e quartzitos
micáceos , de forma rítmica, €fl alguns níve is. São geralmente gra
natíferos, e sillimanita 6 localmente assi nalada. 0 contato supe
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rior é truncado por falhanentos.
Todas as unidades se acham afetadas por

ção em

migrnati za

grau variáve1.

A continuidade das unidades aci-ma descritas nas re
giões vizinhas ã Folha piracaia e Igaratá 6 de difíci1 definição,
na ausência de ênfase em aspectos estratigráficos nos mapeamentos
a1i realizados.
Na Folha de Atibaia, a oeste, 0liveira

¿t aL.(1gg5)
reconhecem a ocorrência de um conjunto de tipos 1ito1ógicos repre
sentado dominantemente por gnaisses e migmatitos, por eles atri
buídos ao Complexo Amparo, embora reconheçan a sua continuid.ade
lateral com o Complexo Metamórfico Piracaia de Campos Neto ¿t a.(.,
(1983) . 0s gnaisses, dominantes a oeste da Fo1ha, dão lugar a
ro

chas mais profusamente migrnat ir-adas, a leste. Destaca-se a fre
qtlência com que aparecem os granada-biotita-gnaisses, oïa de carâ
ter peraluninoso (com sillimanita e/ou muscovita) , ora nais cátci.
cos (corn hornblenda e/ou plagioclásio cã1cico). As bandas de horn
blenda-biotita-gnaisses têm composição tonalítica a granodiorítica. Intercalações de mica-xistos, embora comuns por toda a ãrea,
são mapeáveis apenas no seu extremo SW. Outras intercalações 1o
calrnente assinaladas são de gonditos, quartzitos micáceos, meta_
arcõseos e anfibolitos a labradorita e hornblenda. Mais locais são
ocorrências. de rochas meta-ultramáficas (antofilita-actinotita-ta1
co xisto) e de possíveis tipos meta-vulcânicos de conposição i;
termediãria

Importante pacote de mica xistos, possivelrnente mar
cando a continuidade ocidental da unidade de topo de Campos Neto
et aL, (1983), aparece a sul da Folha Atibaia, no extremo meridio
na1 da ãrea de afloramentos do complexo, junto ã Falha de Jundiu
vira (J.M.V. Coutinho, in6dito). No mapeamento da Folha Guarulhos,
Dantas Ë Teixeira (1984) relatam a ocorrência de (biotita)-muscovita-quartzo xistos com intercalações de metarenitos, filitos
e
rochas calco-si1icáticas. Biotita-muscovita gnaisses,
em parte
quartzosos, às vezes con sillimanita, migmatizados, e
com fre
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ql.lentes intercalações de nica xistos e quartzitos, associam-se
arealmente a essa seqüência.

Conplexo Socorro

A designação complexo socorro, originalmente propos
ta por Cavalcante ¿t. a.L. (19 7 9) para rochas de derivação do¡ninan
tenente plutônica, incluindo as ãreas ocupadas pelos batõ1itos de
socorro e cananduc aia, foi adotad.a por campos Neto ¿t a.(.. (1gg4b)
para os granit6ides em parte gnaissificados da região de Bragança
Paulista. o complexo tem continuidade, na região estudada, com os
granitóides e ortognaisses mapeados po1' Coutinho (in6dito) e des
critos por 0liveira ¿t aL, (1985). Os ortognaisses originalmente
atribuÍdos por campos Neto ¿t aI-. (1ggs) ã porção basal do comple
xo Piracaia são tentativanente correlacionados ao Complexo Socor
ro, do qual se separam pela Falha de Extrema.
As rochas mais importantes arealmente no batõlito
Socorro constituem a chamada "suite Bragança paulista" (Campos Ne
to et eL., 1984a, b), composta de (hornblenda)-biotita granitos e
granodioritos porfiríticos, com megacristais de microclínio rõseo
(raramente, plagioclásio) em matriz m6dia, de composição tonalíti
ca a granítica. Possuem, restritamente, facies charnoquítico, a
de Atibaia (oliveira øt eL.,19gs). são invadidos por biotita gra
nitos geralmente equigranurares, grossos, róseos a esbranquiçados
(suite salmão de campos Neto ¿t ãL. , l9g4a) que formam pequenos _
"^Íoclz^" localmente. Na regíão a Nlv de piracaia, os granit6ides
têm feições marcadamente gnãissicas. A unidade principal 6 un horn
blenda-biotita gnaisse facoidal que parece corresponder aos grani
tóides porfiríticos da suite Bragança Paulista gnaissificados e
localmente transformados em blastomilonitos. Facies mais claro,
em parte alasquítico, compreende ocorrências de granito-gnaisse
do
extremo NW da Folha de Piracaia, possivelmente correlatas da ,,sui
te Salmão". E observada uma freqtlente intercalação dos tipos lito
1ógicos,em parte devida à intensa deformação. Esses ortognaisses
passam, a norte a leste, a granitóides menos deformados, o conjun
to situado entre as Falhas de Extrema e São Bento constituindo o
14¡
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batólito

.

Camanducaia.

Na porção NE da Folha Atibaia, Oliveira et aZ. (19S!
mencionam passagens transicionais de granitõides da suite Bragan

ça para charno-enderbitos (opdalitos) e enderbitos com clinopiro
xênio em parte afetados por retrometamorfismo. Rocha gabronoríti
ca aparentemente associada foi tanbém assinalada.

Rochas Metaplutônicas Intermediárias

Junto ã Falha de são Bento, na Folha camanducaia, 01i
veira et. aL, (1983) mapearam uma ocorrência de biotita granodiori
to-gnaisses, sob a forma de um corpo alongado segundo NE. As rela
ções de contato não são descritas. As rochas são cinzentas , n6dias
a finas, e homogêneas; embora de aspecto is6tropo no campo,
mos
tTam certa cataclase ao exane microscõpico.
Na parte meridional da Folha Atibaia, oliveira
eÍ.
a'L. (1985) mencionam a pïesença de pequenos corpos de rochas tona
1íticas e quartzo diorÍticas cinzentas, aparentando concordância
com a estruturação NE. Descrevem desde tipos quase afaníticos (suþ

-vulcânicos?) atê equigranulares médios. A existência de fenocris
tais de plagioclãsio reflete una textura pretérita ígnea nascara
da pelo metamorfisno. Os máficos principais presentes nessas ro
chas são biotita e anfibõ1io. Localmente, elas parecem constituir'
o mesossoma de migmatitos; em alguns casos, no entanto, contatos
discordantes podem ser observados con os gnaisses encaixantes.

Rochas ortognâissicas semelhantes, poderiarn eventual

mente ocorrer na região de piracaia (parte da "unidade gnãissica
basal" do Cornplexo piracaia?), mas a intensa rnignat ização dif icul
ta seu reconhecimento.

Mignatitos e Granitóides Anatéticos
como mencionado

anteriormènte, as rochas aflorantes
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na reglao, especialmente aquelas atribuídas ao Complexo piracaia,
se encontram conumente nignat izadas. São reconhecidas áreas irnpor
tantes ocupadas por rochas nas quais já não se pode mapear o pa
leossoma (diatexitos, nebulitos) , ou mesmo onde o produto do pro
cesso chegou a gerar pequenos corpos de granitóides.

suites principais de granitóides anat6ticos
dem ser reconhecidas na região, diferenciadas pela associação
máficos nelas encontrada.
Duas

po
de

A suite catapora (campos Neto et dL., 1gg3) corres
ponde a (rnuscovita) -granada-biotita granitos corn aspecto pintalga
do ("cataporas") dado pela abundância de aglomerados arredondados,
de diâmetro variável em torno de 1 cm, de granada e biotita (even
tualmente com algum quartzo) . A cor dominante das rochas 6 r6sea,
enbora localmente possa ser cinza; a granulação é bastante varia
da, em geral m6dia, e a foliação, quando existente,6 discreta.
são referidos, como acessórios, apatita, zircão e ilnenita; turrna
lina e sillimanita são encontradas muito espaï.samente.
lVern i c k
(1984) menciona tamb6n a ocorrência de cordierita nesses granit6i
des. São também descritos abundantes enclaves metassedirnentares e
"

LchLí¿ttøn" micáceos

.

Neto ¿Í. aL. (1983) atribuem ã suite Carapora
os granitõides situados a NW da cidade de Nazaré paulista, que cor
respondem a uma massa com cerca de L4 km2 de exposição, quas" quã
totalmente circundada por auréo1a migrnatítica, com largura de 600
m a 3 km. Outros dois núcleos de dimensões semelhantes foram ma
peados , râ porção central da Folha Atibaia, por oliveira
¿t a.(-.
Campos

(1e8s).

A suite Quatro Cantos (Janasi G Ulbrich, lggS) cor
responde a biotita granitos em parte nebulíticos e com estruturas
. Contrastan com os da suite Catapora pela ausência clos
"
^chLie,tt¿n"
aglomerados arredondados granatíferos. Muscovita ocorre como aces
sõrio eventual; monazita foi tanb6n assinalada. corpos de grani
tos dessa suite podem ser mapeados localmente a SE de piracaia
(campos Neto øt a..L., 198j), na parte sw da Folha cananducaia (01i
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veira ¿t
Atibaia.

a,L,

,

1983)

, e possivelmente

em

alguns trechos

da

Folha

relação aos nigmatitos, predominam os tipos es
tromatÍticos, com leucossomas graníticos (raramente, pegmatíticos)
cinzentos ou rosados, às vezes com granada. Enbora sejarn comuns
feições que denotam injeção do leucossona, estruturas indicativas
de segregação anatética local são freqtientemente reportadas (01I
veira øt &L., 1985). Também as estruturas ",5chlx.LØn,,, surreítica
e ocelar são descritas localmente. Como paleossonas, podem apaïe
cer rochas gnáissicas, anfibolíticas, quartzÍticas e calco-si1icá
ticas do Complexo Piracaia, e ortognaisses do Complexo Socorro.
Com

Maciço de Piracaia

A primeira notícia de um "tipo 1itológico não corri
queiranente encontrado noutros setores" na região de piracaia foi
dada quando do napeamento da Folha de santos en r:2s0.000
pe 1a
CPRM, por Cavalcante & Kaefer. A edição de l-g4: do Mapa Geol6gico
do Estado de São Paulo ao.milion6simo, do IGG, assinalava na ârea
um corpo básico jurássico-cretácico (Cavalcante & Kaefer, I974a).
os mesmos autores apresentam un esboço geol6gico (fig. 5) onde de
lineian os contornos do maciço, denominado "Complexo intermediã
rio de Piracaia (Cavalcante & Kaefer, Ig74b). Descrevem o predomí
nio de monzonitos e dioritos com biotita, augita-diopsídica e horn
blenda, a ú1tima em parte desenvolvida sobre o piroxênio. De dis
tribuição restrita, são referidos termos charnoquÍticos com bioti
ta e hiperstênio e textura granoblástica, e também una amostra de
"kersantito". A ú1tima rocha tem natriz fanerítica fina orientada
con plagioclásio dominante, feldspato alcalino "por vezes inter

,

crescido com quartzo", biotita, augita e algum hiperstênio,
na
qual aparecem dispersos fenocristais de plagioclásio e, em menor
quantidade, de piroxênio e biotita, ãs vezes formando aglomerad.os.
(Deve ser destacado que a presença de fenocristais de minerais fé1
sicos, no caso a do plagioclãsio, torna impr6pria a utilização do
termo kersantito na concepção que 6 dada ãs rochas lamprofíricas
por vãrias autoridades, entre elas Williams ¿t aL.,19S5 e outros).
,-:
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Esses autores descrevem, marginalmente ao "Cornplexo", granodiori

tos gnáissicbs com biotita e hornblenda e quantidades variáveis
de quartzo, considerados rochas encaixantes do naciço. Ressaltam
ainda o caráter petrográfico heterogêneo do maciço, com importan
tes variações tanto granulornétricas cono conposicionais e de índi
ce de cor, e tanb6m a freqtlência com que ocorrem veios e vênulas
quart zo-f eldspáticas em suas rochas. Interpretam-no conto um ,,coltpo
de natuLøza" bã",sica" ø idade p,Ld.-Cl"mbniana" qu¿ 6cti, po^'t.Q-tLLlnmøntø,
a"Lvo d¿ p)Loca.6^o^ met.a,mõn(ico¿ ø met.a-t,somã-tíeott, num e,stã"gio do
CícLo Bno"tíLíand"

.

No mapa geológico da Folha de piracaia em 1: S0.000
(carnpos Neto ¿t aL. , 1983) , o maciço aparece com seus contornos de

limitados com maior precisão. A descrição apresentada no relató
rio de mapearnento é retomada com detalhes adicionais na contribui
ção apresentada por Campos Neto 6 Artur (lg83). Esses autores apre
sentam un esboço geolõgico onde mapeiam ãreas com predomínio de
sete associações litol6gicas (fig. 6), reconhecendo entretanto que
há heterogeneidades importantes mesno a níve1 de afloramento. pro
põern um modelo evolutivo pelo qual o naciço teria sido formado por
"quatro intrusões sucessivas e diferenciadas", a primeira corres
pondendo ã associação diorítica fina migmat izada, a segunda pelas
associações monzodiorítica fina e monzonítica inequigranular ,
a
terceira pela associação quartzo monzonítica microporfirítica,
e
a quarta, periférica e serni-anelar, na porção meridional do maci
Ço, pelas associações quartzo monzonítica porfirítica, quartzo mon
zodiorÍtica grosseira e quartzo monzonítica. São apïesentadas ZI
análises modais para rochas do maciço. Os autores descrevem tam
b6n alguns aspectos estruturais do maciço, reconhecendo localmen
te a presença de uma foliação tectônica por eles considerada prébrasiliana. Tonando como referência essa superfície, reconhecen a
existência de um evento de nigmat izaçã.o pré-brasiliano (restrito
ã associação diorítica fina migmat izada) con leucossomas granodio
ríticos a graníticos, cinza. claros, médios a finos. várias fases
de migmatização brasilianas teriam ocorrido, desde as sincrônicas
ã prirneira fase de deformação até as tardias a posteriores ã se
gunda fase de deformação do ciclo. Os leucossomas cinza-claros ou
de tonalidade r6sea, m6dios ató muito grossos, formam por vezes
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corpos métricos,
tores.

são de composição graníti-ca o segundo esses

au

Maciço de Atibaia

relativanente esparsas as descrições dos grani
tóides do maciço de Atibaia. Algarte ¿t a.(-. (rg7 4) descrevem a
ocorrência de um biotita "granodiorito" cinzento na porção cen
tral do maciço. A rocha tem localmente aspecto gnáissico, e musco.
vita, titanita, apatita, zircão e allanita entre os acessõrios.
Nas bordas, os autores distinguem a presença de biotita-hornblenda
mi crogranodiorito cínza-escura .
São

A parte leste do maciço foi descrita por Campos Ne
to ¿t. a.L, (1983), que reconhecem o seu caráter intrusivo nos mig
natitos regionais. São descritos granitos (3a e 3b) rosados ou cin
zentos, equigranulares m6dios (1ocalmente, grossos) , com ínclice
de cor inferior a 70eo (biotita dominante; muscovita por vezes im
portante; granada descrita em alguns casos) .

0liveira et aL. (1985) mapearan a metade oeste do
maciço, onde aparecem biotita granitos, ãs vezes com anfibólio.
Destacam esses autores a homogeneidade petrográfica do maciço, o
seu caráter poï vezes gnaissificado, e a presença comum de encla
ves das encaixantes nas suas bordas.

II.2.4 - Geologia Estrutural
As rochas aflorantes na região encontram-se folia
das e dobradas; o conjunto é cortado por uma série de falhamentos,
marcados por faixas miloníticas ãs vezes espessas.

.39.
Dobranentos

Na região de Atibaia, Morales e.t aL, (19gS) e
01i
veira ¿t a-L. (19gs) reconhecem a foliação principal presente
,",
rochas como "uma" ¿,sÍnutu¡ta- penøt.natíva ct ytncttica-ment.¿
tod.o,s 0^ corL

po^'t'itoL6 gico's
bandamznto

,

ma-pea"do,s, ca"ttaetøzízad.a- porL um ytana"x-ex.í,smo
ent.ne
xí¿ t'o ¿ idad¿ , o rtiznt.açã"0 d.¿ mínøna-i¿ ael,ta-ta"d.o,s
, o ni¿n

t'ação dø '¿ehLi¿nØfl' , øt,c,". Nas áreas de menor grau
metamõrfico,
a alternância centimétrica a decin6trica de bandas de composições
diversas paralelas ã foliação ,'LembLa. um a-cama"mento
nøLícauiarr,,;'
com o incremento do metamorfismo, geran-se
nigmatitos onde as ban
das graníticas paralelas ã foliação são bastante
irregulare, (r;;
tes e bolsões alongados e interligados).

A foliação principal 6 plano axial a dobras recum
bentes, centim6tricas a d.ecim6tricas, não reconhecidas
em
regional (Morales ¿t eL., lgSS). São dobras fechadas,
"r.;;;
isoclinais,
simétricas a assim6tricas, geralmente intrafoliais.
Afetam uma
xistosidade pr6-existente en todas as litologias,
ã exceção dos
granit6ides, e são portanto atribuídas a um evento
de deformação
Dn*1. Não foram observadas dobras da fase Dn.
De acordo com os autores citados, a foliacão
está presente tanb6m nas bandas granÍticas dos
rnigmatra"r,

S

granit6ides do bató1ito socorro e maciço de Atibaia,
"-t:å
refletindo-se
na orientação de megacristais de feldspato, e
de cristais de bio
tita e quartzo estirado , al6n de ', ¿ chLiQ-)LQ-n,t e enclaves
. Lineações
sub-horizontais de estiramento mineral observadas junto
to do maciço de Atibaia con as encaixantes são tomadas ao conta
por olt;;i
Ta ¿t' a"L' cono indicativas de seu caráter sina tardi-tectônico
a Dn*l'
Duas fases de dobramento afetan sn+l, de
acordo con
¿t'
a'L.
s
o primeiro conj unto consti.tui a maioria das estru
turas dobradas em escala de afloramentos, não tendo
sido
das dobras em escala de mapa. são dobras suaves
"n.orrtru
a abertas,
.;";i
métricas a n6tricas, assin6tricas ou simétricas,
e sem ;"r;;;;;
de plano axial: apenas na zona apical de leitos
micáceos desenvol
Morale
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ve-se una crenulação sobre Srr*r. Os planos axiais se orientan pre
ferencialmente em torno de E-l{, com mergulhos altos. os eixos
Bn+2 também se dispõern, em geral , segundo E-l{.
As dobras do segundo conjunto, menos comuns, têm em
alguns locais uma clivagen de fratura paralela ao plano axia1, e
se superpõem ãs dobras Dn*z, com as quais se assemelham em estilo
estrutural. Essa fase r F¡"r3, desenvolve tipicamente dobras de es
cala regional, desenhando grandes sinformes e antiformes em mapa.
Apenas na zona apical dessas megaestruturas são observadas dobras
mesoscópicas Dn*S; geram-se aí padrões de interferência en donos
e bacias com as dobras Dn*2 , iâ que Dn*3 tem planos axiais subver
ticais e eixos orientados em torno de N-S (ortogonais ãs d.ireções
dc D.r*2)'
evolução estrutural semelhante 6 adnitida para
a parte leste da ãrea (carnpos Neto øt aL. , lgg3; carnpos Neto & Ba
sei, 1983b) . Esses autores destacam o caráter honoaxial de fases
correlacionãveis a Fn*1 e Fn*2, que teriam vergência para NW, e
nostran que a disposição das unidades, nas Folhas piracaia e Iga
ratâ', segue -. um mega-anticlinal de plano axial N-S (correlacioná
vel a Fn*3) que expõe, na base das rochas supracrustais do Conple
xo Piracaia, os ortognaisses do complexo socorro. campos Neto ô
Basei admitem a existência, nessa área, de uma fase intermed iãria
entre Fn*Z e Fn*S, tardia, pós-metanórfica, descontínua, e que ge
Ta dobras anisopacas, orientadas NW-SE. Para esses mesmos autores,
os gnaisses basais do Complexo Piracaia mostram, em alguns aflora
mentos, um redobranento intrafolial de dobras contorcidas, suge
rindo a existência de uma fase de deformação pr6-srr, o que pode
ria indicar uma idade mais antiga para essa unidade.
Uma

A foliação Sn*l é admitida como prinãria nos grani
tóides e ortognaisses do bat6lito socorro por campos Neto ¿t a"L.
(1984b). 0s corpos graníticos maiores da suite Catapora são consi
derados sincrônicos a Fn*z, enquanto os granit6ides do naciço de
Atibaia são tidos como pós-tectônicos.
A foliação principal do maciço de Piracaia,

de

fini

.4r
da pela orientação planar de mãficos e estiramento paralelo de
feldspatos, ê considerada pré-Sn*1 por Canpos Neto ö Artur (1983),
sendo afetada por dobras Dn*l e Dn*z.
As fases de deformação acina descritas guardam cor
respondência com aquelas identificadas nas seqtlências adnitidas
cono de idade brasiliana (Grupo são Roque), como sugerido por cam
pos Neto et aL. (1983) e Campos Neto 6 Basei (19S3b). A foliação
principal st das rochas desse Grupo corresponde a sn*l, e é afeta
da por dobras mesosc6picas homoaxiais D", e por ondulações
D-.
J'
orientadas N-S a NNE (ern geral definidas em escala de mapa), às
quais se associa clivagern de fratura ou de crenulação (Carneiro,
1e84).

Falhamentos

Várias zonas de falha foram mapeadas na região, fre
qtlentemente caracterizadas pelo desenvolvimento de zonas niloniti
zadas. As principais falhas aí definidas são a de Extrenao na por
ção centro-oeste n a de São Bento, a 1este, e a de Jundiuvira, a
sul, esta ú1tima tomada como limite da área, separando as seqtiên
cias aqui descritas dos metamorfitos do Grupo São Roque.
Na falha de Extrema, Oliveira ¿t aL. (1985) descre
vem faixas decam6tricas de rochas niloníticas, localmente espessas
de at6 centenas de metros, com a foliação de direção NE e mergulho
elevado. As estrias se concentram en duas direções preferenciais,
S30W/10o e 545W/450, interpretadas como indicativas de um caráter
transcorrente com posterior reativação de caráter norrnal com re

jeito oblíquo.
Na região de Nazaré Paulista, Carnpos Neto ¿t aL.
(1983) descrevem espessuras de at6 2000 m de milonitos e ultrami
lonitos na Falha de Jundiuvira. No mapearnento da Folha Guarulhos,
â W, Dantas & Teixeira (1984) napeiam rochas blastomiloníticas co
mo do embasamento do Grupo São Roque, e sugeTem um caráter descon
tÍnuo para a Falha de Jundiuvira. Campos Neto ¿t aL. ressaltam o

42.

caráter transcorrente da falha, jâ admitido anteriormente por Ha
sui ¿t. a"L. (19ó9) , sugerindo um re j eito dextral cgrn importante
componente oblíqua, para explicar os caimentos de até 150 observa
dos en estrias.
distensiva ê admitida por Campos Ne
to & Basei (1983a) para explicar a preservação, €il estruturas ti
po graben, de estreitas faixas de metassedinentos de baixo grau
("epizonais") pouco ou nada cataclasados embutidos nas Falhas de
Jundiuvira e São Bento.
Uma componente

CAPITULO I I I

GEoLoGIA D0 MACIç0 DE PIRACAIA

0 naciço de Piracaia tem, em planta, foram grossei
ranente elipsoidal alongada segundo N35E (14,5 km) , com a porção
central de largura náxirna (3,5 kn de largura, em uma extensão de
cerca de 6 kn) e a terminação NE bem mais afinada que a st\/ (ver
mapa geológico, anexo 1) . A áréa total ocupada pelo maciço é de
32 kmZ (incluindo-se esparsas rnanchas isoladas na parte sul), dos
quais 4 ktZ (Iz,5e") correspondem a rochas gnáissicas encaixantes.

II I.1 -

FACTOLOGIA

Iii.1.1

-

Mapeamento

Faciolõgico no Maciço de piracaia

jâ indicado nas apreciações dedicadas ã metodo
logia (itern I.4.1), o mapeamento detalhado de um maciço Ígneo se
constitui na "chave" para r por un lado, guiar os trabalhos de la
boratório e para, por outro, fundamentar com maior autoridade con
clusões e interpretações gen6ticas. Embora o mapeamento faciol6gi
co repouse, em parte, em crit6rios algo subjetivos - ã nedida que
autores diferentes podem definir e agrupar facies de maneiras di
versificadas - resta pouca dúvida de que é através desse procedi
mento que se revela toda a complexidade presente nos macicos íg,r?or,
truísmo já claramente documentado na literatura internacional e rra
Como

c

ional

.

Requisito necessário para ta1 mapeamento detalhado,
com vistas a distinguir os "facies" ou unidades constitutivas,
é
a variabilidade petrográfica a níve1 macroscópico. Por vezes , tais
variações são não s6 de fácil percepção como tamb6m passíveis de
rápida classificação o que acontece no caso de tipos petrográfi
cos muito contrastados, imunes a qualquer possibilidade de erro
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.

j etivo (.e. g. , granito equigranular ve-tLtuA granito porf iríti-co).
Muito mais freqtientes, por6m, são os casos em que a variabilidade
petrográfica s6 pode ser retratada por complexa nomenclatura. Ilut
tração desse caso é o maciço de Morungaba, no qual os trabalhos
pioneiros de wernick (.e.g., rgTz) mostraram constituição petrográ
fica muito variada e onde o efl trabalho de remapeamento, Vlach (1gBS)
chega a identificar, apenas nas porções neridionais, nais de trin
ta tìpos facìo16gicos, agrupados em três conjuntos ou "suites', di
sub

ferentes.

Ãs variações naturais j6, existentes em maciços de
rochas ígneas podem ser adicionados ainda fatores de complicação
quando, ã mineralogia e textura primãrias, superpõen-se processos
de remobirização e metamorfismo. Ta1 é o caso no naciço de pira
caia, onde a variabilidade petrográfica estende-se por vezes até
a escala de amostra de não. Foi preciso um extenso trabalho pré
vio de familiari zação com a tipologia do distrito, antes cle se
partir para o mapeamento final. O procedinento adotado foi o de
enfatizat princì.palmente texturas e conposições consideradas pri
márias, procurando abstrair as complicações adicionais, em parte
secundárias. os facies descritos, num total de vinte e nove, de
vem ser considerados "membros finais" de tipos eu€, em nuitos ca
sos, apresentam toda uma transição entTe si, em escala de aflora
mento ou de menor detalhe.

se na identificação de facies jã, foram necessárias
algumas abstrações, maior ainda foram as clificuldades encontradas
para caractetizat as unidades rnapeãveis. Raras vezes os facies são
mapeáveis, e optou-se assim por identificaï no napa os conjuntos
ou associações onde predominassem um ou vários tipos faciol69icos
que a observação geológica mostrava serem provavelmente cogenéti
cos. 0 napa resultante é então, de certo nodo, uff mapa de "domí
nios petrográficos", enfatizando o predonínio de determinados ti
pos de rochas, sem entretanto significar a ausência conpleta de
eventuais associações adicionais.
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Nonenclatura dos facies reconhecidos no naciço
P i racai a

TABELA

Rochas de granulação

nuito fina

Fl - ltlonzodioritos muito finos escuros equigranulares
FZ - l"lonzodioritos muito finos escu¡.os porfì.ríticos
Rochas de granulação

F3
F4
F5
Fó
Fi
F8

-

I'fonzodiori tos
l"Íonzodioritos
lrlonzodiorit,os
I'fonzodiori to's
l.fonzodiori tos
I'fonzodioritos

fina

finos
finos
finos
finos
finos
finos

equigranulares
Lnequigranulares
metanorfisados equigranulares
metanorfisaclos dobrados
metamorfisados porfiríticos I
metamorfisados porfiríticos lI

Rochas de granulaçâo média

F9 F10 Fll Fl2 F13 F14 FI5 Fl6 Fl7 Fl8 F19 -

I'fo¡rzodiori.tos médios equigranulares
.l'lonzodioritos módios metamorfisados
I'lonzonitos m6dio a finos cinzentos
lrtonzonitos finos cinzentos
I'f onzoni. tos médios esverdeados
Monzonitos nõdios cinza-claros
Monzonitos médio a finos esbranquiçados
Monzonitos metamorfisados
Monzonitos "microporfiríticos', de matriz cinza-escura
Monzonitos "mj-croporfiríticos" de matriz cinza-mõdia
Sienitos cinzentos m6dios

Rochas de granulação grossa

F20 - ìvfonzodio¡itos grossos escutos
F2l - l"fonzodj.oritos grossos claros
F22 - (Quartzo)-rnonzonitos escuros
F23 - Quartzo rnonzonitos cinzentos
F'24 - Quartzo monzonitos cinzentos porfiríticos
F25 - Quartzo monzo¡ìitos c1a¡os
F26 - Quartzo monzonitos claros com piroxðnio
F27 - Quartzo sienitos róseos
F2B - Ã1ca1i-quartzo sienitos róseos
I-'29 - Ã1ca1i-quartzo sienitos brancos

OBs.- Fl,

F2,

: Facies l, .Facies 2, etc

de
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III.1.2 - 0s Facies

.

Reconhecidos

0s vinte e nove facies reconhecidos no maciço de pi
racaia são apresentados na Tabela 2 (no encarte) , onde se descrevem resu¡ricra
mente características gerais como cor, granulação,
mineralogia,
presença e densidade de megacristais, classificação
petrográfica,
aspectos texturais e estruturais, etc. Dada a possibilidade
de ha
ver variações importantes nos vãrios afloramentos, considerou-se
interessante definir, para cada facies, um afloramento-tipo,
onde
suas características gerais se acham melhor representadas.
A loca
rização desses afloramentos pode ser vista no napa de pontos (fig.
7) ' Aspectos adicionais sobre os vãrios facies
são descritos nos
itens seguintes.

III.2 -

UNIDADES MAPEÃVEIS

E

RELAçOES DE CONTATO

A unidade rnapeãve1 adotada raramente corresponde ã
ãrea de predomínio de um único facies ; geralmente, trata-se
de
uma associação de facies. procurou-se, como regra,
evitar a reu
nião, €Ír una mesma unidade, de facies predominantes (que dão nome
ã unidade) que tivessem contrastes petrográficos e estruturais
mais
marcantes. Ta1 procedimento, entretanto, não evita algumas
sirnpli
ficações indesejáveis, ã nedida que facies que mostram relações
de contato intrusivo entre si tiveram que se., em alguns
casos,

reunidos em uma nesma unidade (ver adiante).

As várias unidades mapeáveis serão designadas por
abreviações, no transcorrer da dissertação, para facilidade
de ex
pressão; a tabela s mostra a correspondência entre unidade,
,bre
"
viações correspondentes. A tabela 4 resune as características
d;
vâ"rias unidades, no que se refere aos facies que as constituem,
ã
forma das suas áreas de ocorrência, e a suas relações de
contato.
un detalhamento maior dessas características será dado a
seguir,
para cada unidade.
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rrr.2,r - Monzodioritos Muito Finos, Escuros

(Mde)

As rochas reunidas nessa unidade napeável se distin
guen especialmente pela sua granulação muito fina,
QUe chega qua
se a afanítica em alguns termos; tên coloração cinza-escura ou
preta, conquanto o índice de cor seja em geral semelhante ao dos
facies monzodioríticos cinzentos de granulação maior. os facies
porfiríticos tên microfenocristai s de plagioclásio ripiforme,
QU€
en alguns locais são aconpanhados por fenocristais de biotita (no
ponto 170, abundantes, atê subcentim6tricos) e piroxênios.
Apenas em un 1oca1, na

parte centro_sudoeste do na
unto
aos
transformaclores da cESp , há uma ocorrência ,napeá,
vel dessa unidade, de dimensões muito reduzidas (cerca de 200m de
diâmetro, veT anexo 1) . As d.emais ocorrências foram observadas co
mo enclaves em rochas aflorantes na parte centro-oeste
do maciço:
em monzodioritos grossos (Mdr; ponto 255 e outros),
em quartzo
nonzonitos grossos (.Qnp, pont o 172) e em monzonitos cinzentos (Mfc)
(com hiperstênio, ponto 17g e no facies n6ciio a fino, ponto
170,
como possível enclave rico em fenocristais de biotita).
cì-ço

j

As relações de contato observad.as sugerem colocação
anterior ã da maior parte das outras unidades. Relações con Mdf e
Mdm (ver item seguinte) , entretanto, não foram encontradas
, e hã
sugestões de passagem gradual, a níve1 de afloramento, para
ro
chas monzodioríticas de granulação fina cla unidade lvldf.
Deve-se
considerar, de qualquer forma, euê se trata de um conjunto de
ro
chas relativamente heterogêneo, com características petrográficas
indicadoras de cristalização abrupta, que poden incruir tanto
in
trusões iniciais como bordas de intrusões maioïes, como ainda
di
ques sin-p1utônicos e mesmo tardios.

rrr

.2 .2

- Monzodioritos Finos (Mdf , Mdf (t ) ) e lr{6<iios (Mdn) e Equ i
valentes Metarnorfizados, .ûráissicos (Mdf(g), Mdm(g) )

As cinco unidades indicadas acham-se intimamente as
sociadas e mostrarn freqtlentemente transições entre si.
Trata-se
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TABELA

Nomenclatura e abreviações utilizadas
para as asso

ciações de facies

- Irlonzodioritos nuito finos, escuros
- Monzodioritos finos
- Monzodioritos finos com plagioclásio tabula¡

A1

^z
A3

ab undan

te

- Monzodioritos finos metanorfisados,
gnaissifi.

A4

cados

- Monzodioritos médios
- Itlonzodioritos médios meta¡norfisaclos,
gnaissi_
fi cado s

A5
A6

A7 - Monzodioritos grossos, arroxeados
A8 - Monzonitos médio a finos, cinzentos
Ag - [onzonitos nédio a finos, cinzenros
fisados, gnaissificados

A1, A2,

f

r'tdf ( r )
l.fdf (g)
illdnr

l.fdm(g)

d¡

Irlf c

metamor-

- (Quartzo; monzoni.tos cinza_escuros
^LZ
Al3 - quartzo monzonitos cinza_nódios
414 - "Leuco"-guartzo nonzonitos
AtS - Quartzo monzonitos cinza_módios,
com piroxênio
416 - "Leuco,'-quartzo sienitos
Al7 - Ãlcati-guartzo sienitos

-

ì\ld

Itf

Al0 - Monzonitos "microqorfiríticos,,
All - Sienitos cinzentos rnédios

oBs.

ivldc

= associação 1., associação 2, etc

Itf

fc (g)

lt{p

Scm
Qme

Qnn
Qrn

f

Qrnp

Qs1

QsÌ
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das rochas arealmente mais importantes, cobrindo cerca
de 1l,s
)
km' (4re" da área total do maciço, excetuadas as intercalações
gnássi
cas) ' seus afloramentos concentram-se na porção
central do maciço,
de relevo mais suave, onde formarn uma ,,mancha,, alongada
con B x
1,5 km; pequenas ocorrências mapeáveis, alongadas, são vistas
em
vários outros locais no rnaciço (ver anexo i).
As unidades principais são os nonzodioritos finos
(Mdf) e nédios (Mdrn) , e seus equivalentes metamórficos.
os termos
finos são dominantes, enquanto os m6dios ocupam áreas menores,
ge
ralmente nas bordas de ocorrências de Mdf. Existe, entratanto,uma
extrema variabilidade granulon6trica, nesmo em escala
de aflora
mento, de tal forrna que o que se reconhece são áreas
de predomí]
nio dos tipos finos e nédios. "Ãreas mistas,,são rnarcadas
por ter
nos de granulação intermediãria ou pela coexistência
de propor
ções equivalentes de blocos de rochas finas e médias, feição
oÞ
servada especialmente como zona de transição entre
a unidade mé

dia nor-oriental e a fina adjacente (ver anexo 1). A
variabirida
de granulon6trica é bem acentuada tamb6m internamente
ã unidade
Mdm onde em um intervalo de poucos
netros, são vistos incremen
'
tos de granulação desde os termos nédios predominantes
at6
poi
ções grossas e nesmo "pegmatóides". A textura das rochas da unida
de Mdm é definida pela distribuição honogênea de
minerais f6rsi
cos (predomina plagioclásio tabular) e máficos (predonina
biotitat
de tamanho similar, os últimos relativanente abundantes
(30s0 ou
mais) . A cor preto e branca ("ta|t and. pepytøn,,) junto
com a abun
dância de parhetas desorientadas de biotita dão ã
rocha um
to bastante caracterÍstico. A textura das rochas da unidade ";;;;
Mdf é
semelhante, mas o aspecto nacroscópico 6 contrastado,
dado que a
granulação mais fina as deixa com uma cor cinzenta
mais homogênea.
A unidade Mdf(t) 6 mapeada em pequena faixa alonga
da na parte centro-oeste do maciço; seus contatos
com Mdf (d.r),a
E, são considerados de transição. corresponde ao facies
monzodio
rítico fino inequigranular (tabela 2); a maior abundância de feno
cristais tabulares milin6tricos de plagioclásio gera textuïa dis
tinta daquela observad.a em Mdf .
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As rochas das unidades lr{df e Mdm estão em parte
transformadas, adquirindo mineralogia metamórfica (o piroxênio dâ
lugar a anfib6lio; titanita passa a ser acess6rio abundante) e 1o
calnente foliação tectônica, por vezes muito pronunciada, êfl espe
cial nas bordas do maciço. Esses equivalentes netanórf icos (Iadf (g),
Mdn(g)) ocupam a maior parte da â,rea de afloramentos do conjunto de
unidades descrito; as rochas ígneas preservadas (Mdf, Mdm a.á.)se
restringem ã porção centro-meridional do maciço e ã rnaior parte
da ârea de Mdm mapeada a NW (anexo 1). As passagens entre os ter
mos metanórficos e seus equivalentes menos transformados
são ge
ralmente de transição, heterogêneas, e difíceis de serem reconhe
ciclas no canpo; a1érn disso, a região onde e1a se daria, na ,,man
cha" central, 6 extremamente pobre em afloramentos. Dessa forma,
não foram traçados contatos, no mapa geológico, entre as unidades
Ígneas e os termos metamórficos correspondentes.

Estas rochas aparecem tambén como ocorrências isola
das e de menor expressão, fora da grand.e ,,mancha centrar,,.
Algu
mas das áreas mapeadas como Mdf(g) tên feições que merecem
descri
ção adicional. uma estreita faixa dessa unidade, a NW do maciço,
que inicia seus afloramentos, â N, €il contato tectônico com
as ro
chas encaixantes (gnaisses da unidacle Gngd, ver anexo 1) 6
pu,
te constituída por un litotipo distinto. são monzodioritos"*finos
con foliação milonítica, e que têm veios e bandas centj-nétricas
"ap1íticas" de cor creme ou com tons rosados, por vezes abundan
tes, o conjunto aparecendo freqtlentemente dobrado [ver item III.3.1,
e foto 7, adiante).
Mais para o su1, ainda no extremo oeste do maciço,
existe outra faixa ainda menoï de Mdf(g), en contato tectônico com
augen-gnaisses (unidade Agn) e que, â E , faz contatos com
Qme e
Mdn (ver anexo 1). 0 litotipo aí presente corresponde ao facies
monzodiorítico porfirítico, com plagioclásio e anfib6lio que dão
ã rocha um aspecto pintalgado. Algumas ocorrências semelhantes
são vistas na â,rea de afloramentos da unidade Mp (parte N do maci
ço), mas aí os cristais rnaiores de anfib6lio podem se confurdir com
aqueles que aparecem associados a ocelos sieníticos
(ver item
III.2.5). Finalmente, outra ocorrência no extremo sul do maciço,
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praticamente isolada, corresponde a monzodioritos
porfiríticos,
por vezes com megacristais centimétri.cos
de plagioclásio, cle as
pecto gnãissico bem marcado, e em geral
invadidos por ,;;"r-;r";;

ticos.

I

-

Todas as unidades acima descritas podem
ter segrega
ções e renob irizações de tipos diferentes, além
de serem recorta
das por veios leucocráticos, feições
que podem tr"rrri"rru ;;;";;;

nificativamente, e serão descritas no
item rrr.3.2.

0s contatos das rochas das unidades rvËf e
rvrdm (,s. r .
con as rochas encaixantes gnáissicas
podern ser tectônicos (faixas
de Mdf(g) do extremo w do maciço) ou paralelizados
segundo a fo
1iação (-ponto 1 , região central veï
f ig. 7) . Biotrtu'g.u.rr.J, ;;
,
bulíticos que invadem os gnaisses circundam
toda a ar"] ;; ;;;";;
mentos da ocorrência isolada de Mdf(g)
porfirítico do
do maciço, e en parte aparecem como
"*;r";;-;;;
finos veios invadindo
estas
rochas. Tamb6m na parte sul do maciço,
ern corte arterado da rodo
via de acesso ã cidade de piracaia, pouco
adiante da.,riiu-¿";;;;
tuba (ponto 7; fig. 7), vê-se rochas monzodioríticas
ern ;;r;;;;
com granitõides portadores de aglomerados
granatíferos da suite
catapora (ver item IrI.4.3). As rochas
monzodioríticas formam,nes
se local uma estreita faixa onde se
acrram invadidas po; ;r;;;;;r
'
tes leitos subparalelos de quart zo monzonitos
claros (unidade Qnl,
ver iten rrr.2.7). uma pequena ocorrência
de granito portador de
granada, com rnenos de dois metros
de largura, cont'm pequeno xenó
lito de "monzonito" e trunca a faixa de
monzodioritos no extremo
sul desse corte de estrada; do lado oposto,
fica isolada una pe
quena porção de rocha "monzonítica,,
(Qml?) que aflora na ¡"r" ;;
barranco e que, para o topo, tem contatos
paraleli zad.o.s (?) com
gnaisses granatíferos .
¡

0s contatos internos das unidades Mdf e lvldm (,s.
t ,1
sugerem que elas se situam entre
as de co10cação mais precoce. os
contatos descritos nesse conjunto de unidades
parecem ser,
como
jâ observado, geralmente de transição,
sugerindo uma contemporanel
dade global entre as várias unidades que
o compõem. por outro ra
do, essas unidades não foram vistas invad.indo
nenhuma ;"r--;;.r;;
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rochas do maciço, e são invadidas por vários facies de
rochas mon
zoníticas finas e médias, quartzo monzoníticas, quartzo
sieníti
cas e sieníticas, relações que serão descritas nos itens
seguin
tes.

III.2,3 - Monzodioritos Grossos, Arroxeados (Mdr)
As rochas monzodioríticas reunidas nessa,nidade são
texturalmente contrastadas con as unidacles descritas no
item ante
rior. 0s aspectos nais destacados são a granulação, grossa e
mais
homogênea, e os feldspatos, de cores escuras (normalmente,
com tons
arroxeados, mas tamb6m cinzentos ou esverdeados) entre
os quais
,
o plagioclásio aparece como abundantes negacristais tabulares.
A
unidade inclui os dois facies de monzodioritos grossos (escuros
e
claros ' ver tabela 2) que aparecen nuito associados geograficamen
te. seus afloramentos concentram-se em uma ã.rea elipsoidar (1,g
x
na parte sw do maciço (anexo 1), ocupando superfície
de 1,s
Ikmo,
I^l que
representa Seo da ã¡ea total aflorante do maciço de pira
caia, excluídas as intercalações gnáissicas.
Dos dois facies reconhecidos, o escuro (diorítico
a
nonzodiorítico) parece ser o mais abundante. 0 facies claro (mon
zodiorítico a monzonítico) foi observado em uma parte dos .aflora
mentos 256-Z57 (centro da ã.rea de ocorrência da unidade,
fig , 7) ,
aparecendo ainda em alguns pontos isolados a NE da
área de aflora
mentos da unidade (ver anexo 1). No ponto zs7 vê-se
em um to.oi
,
un contato brusco, algo irregular, entre os dois facies,
que por
sua vez são cortados por veio de contornos retilíneos,
de rocha
monzonítica clara (foto 1). Para fora da â.rea mostrada
na fotogra
fia, o facies claro. tem "manchas,, escuras,
QU€ aparentemente cor
responden a enclaves do facies escuro parcialmente
assimilados,
portanto provavelménte precoces .

A granulação das rochas da unidade Mdr, ernbora de
homogeneidade dest acad'a se comparada a tì-pos como
os descritos em
Mdf e Mdm, pode mostrar variações locais. No ponto zs6 (corte
em
rocha fresca) , nota-se uma rápida transição de rocha grossa,
homo
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gênea, do facies escuro, para rocha rn6dia,
texturalmente semelhan
tê, que aparece como faixa de menos de um metro.
Já no ponto-;;;:
há sugestões de que rochas grossas crão lugar
a rochas mais finas
en faixas de cisalhamento estreitas (centim6tricas)
cia restrita' No ponto 14 (fig. 7), o monzod,iorito , de ocorrên
ten ,r";;;;;;;

nuito grossa'

o plagioclásio tabular e a biotita
alcançando
dimensões superiores a 1 cm. Ainda no
pont o zs7 , hã, locais onde o
plagioclásio se destaca de modo mais forte
da rocha, emprestancro_
the um carãter porfirõide.
com

0 carã.ter maciço 6 típico das rochas de Mdr,
locais (e. g. , ponto 181, fig. T) onde uma
foliação (tectôni
portante 6 vi sta em rochas do facies escuro.

nas há

ca?) im

A presença de enclaves alongados cle rocha
muito fi
na escura (Mde) é conum em muitos afl0rarnentos
cle Mdr, em espe
cial na parte N da ãrea cre af loramentos
da unicrad,e. Loca lmente,es
ses enclaves parecem passar para estruturas ,,,scl,tx-í¿nØft,,,
de conta
tos difusos com a rocha que os engloba (e.g.,
ponto ZS7)

0 limite da área de afl0ranento.s de Mdr a sul
trunca nitidamente foliação e bandamento das
unidades gnáissicas Gnp
e Gnc (ver anexo 1). No ponto 160 (barranco
em rocha alterada; fig.
7) nota-se o que pode ser interpretado
'
como contato intrusivo de
Mdr em granito-gnaisses muito deformado,
em parte rniloníticos. o
nonzodiorito 6 maciço, e contém um pequeno
enclave alterado de ro
cha drientada mais quartzosa. os contatos
ocidentais d" ;;; ;;r",
nessa região, correspondem aos contatos
do pr6prio maciço) são com
augen-gnaisses graníticos; eres foram
traçados tentativamente no
mapa geolõgico (anexo r), pois se
dão en área de relevo suave e
sem afloranentos.
alguns locais, as rochas c1e Mdr são cortacras
por
diques de rocha monzonítica nédia a fina,
tentativamente atribuÍ
da ã unidade Mfc (ver item seguinte), que
a invadem ,"gu.,ao .;;;;
tos quase retilíneos. No ponro zg0 (fig. 7)
em cortu ¿l anti;;;;
ttada de ferro, afloram granitos grossos, róseos,
homogêneos, con
figurando uma possÍvel ocorrência intrusiva
Em

em

Mdr. Em alguns

1o
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cais, são vistas estruturas agmatíticas , com veios claros (de
cor
creme ou esverdeada) , feldspáticos (monzoníticos, como
aquele vis
to na foto 1) , invadindo as rochas da unicracle Mfc, que podem
apg
recer cono xen6litos angul.sos por eles engl0bados. Em l0cais
on
de são mais largos, esses veios podern ter núcleos pegmat6ides
,;
sados' com quartzo e palhetas centimétricas de biotita.
feição distintiva de Mclr é a ausência das segre
gações leucocráticas e veios quartzo monzonít icos
irregulares , tão
abundantes em quase todas as outras unidades nonzodioríticas
e
Uma

monzoníticas.

IIL2 ,4 - Monzonitos M6dio a Finos , Cinzentos (Mf c)
tes Metamorfisados, Gnãissicos (Mfc (e) )

Equivalen

são agrupados, nestas duas unidades, vários facies
que poden ter contatos intrusivos mútuos e aparecer
com relações
geológicas distintas (ver tabelas 2 e 4). Embora idearmente
facies
con esse tipo de contrastes não devan ser reuni.dos em
uma nesma
unidade, a sua distinção em mapa não foi possíve1, dada
a sua as
sociação geográfica íntina, a escassez de afloramentos en
parte
da área, e a superimposição parcial de netamorfisno e
deformação,
que tendern a mascarar diferenças texturais e mineral6gicas
pré
vias ' Mesmo a distinção entre rochas monzoníticas e
monzodioríti
cas finas e m6dias é dificultada, 10ca1mente, pe10 úttimo
fator
citado acima, e a ãrea ocupada por Mfc (g) pode seT, eventuarïnente,
um pouco maior que o representado em mapa, engl0band.o
parte
da
ã.rea de Mdf (g).
cono consideradas no mapa georógico em anexo, as uni
dades Mfc e Mfc (g) afloram por cerca de ó km2, que representam :
2r,seo da ã'tea do maciço. Duas áreas de af loramentos principais
são
reconhecidas (anexo 1). A primeira 6 uma faixa formada por rochas

de Mfc, na parte ocidental do rnaciço (largura en torno de 400
m),
que poderia ser contínua, para N, com os monzonitos metamorfisados
(Mfc(g)) que aparecem a w da "nancha" principal de Mdf; faltam,
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entretanto, afloramentos entre as duas regiões.
A segunda área de
afloramentos, ocupada quase que apenas por
nonzonitos metamorfisa
dos (Mfc(g)), constitui porção consideráve1
da parte sE a; ;;.;;;.
os afloramentos situados entre as duas áreas principais
citadas
são escassos' mas a presença ocasional de
blocos d,e rochas nonzo
^;;
nÍticas (e.g. , pontos rr/b, L7g , r.ig. 7) sugerem
a
alguma espécie de continuidade entre e1as.
"*ir.ã".r;"
cinco facies reunici.os em Mfc, dois são vistos
em contato direto. No ponto 35g (fig.
7), nota_se que o facies fi
Do o de aspecto cinzento nais
escuro, 6 invadido pelo racie, ,nãor"
a fino [cf' tabela 2) , que tem enclave de rocha
monzodiorítica fi
na mais escura, con alguns fenocristais de
biotita (lvlde? *icai
?) ' o conjunto 6 truncado po'
",
finos e esparsos veios feldspáticos
e
por dique maior (largura aproximada, 10 cm)
de granito róseo, mé
dio a fino (foto 2). Embora a distinção entre
os facies fino e m6
dio a fino seja mais difícir quando os dois
não são visro,-;;-.;";;
to parece que os pontos encontrados no
'
restante da ãrea de afrã
rarnentos de Mfc são quase que exclusivamente
do facies m6dio a fi
no.
Dos

0 facies m6dio, cinza_esverdeado, é portador
cie hi
perstênio e facilnente distinguíve1 d.os
demais. Foi
;;
apenas dois locais, como ocorrências
"or;;;";;
de blocos isolados
, a leste
da â'rea de afl0ramentos de Mfc (pontos 17g e
175, fig. 7) . os f a
cies cinza-c1aro e esbranquiçado (ver tabela z)
o.orr", aror."r"o
te cono veios, geralmente centim6tricos, que
invadem rochas monzo
diorít icas
Nas áreas de ocorrência de Mfc(g), as diferenças
per
ceptíveis entre as rochas monzoníticas são menos
destacadas;

apa
rentemente, os afl0ramentos mais próximos
ao extremo sul do maci
ço (junto ao contato com o "corpo,, maior de Qnl, ver anexo ,)
;;;
de rochas mais ricas en feldspato alcarino.
A faixa de Mfc(g) que
constitui a borda leste do maciço a sul da cidade
de piracaia (1ar
gura em torno de 400 n) 6 composta de tipos
francamente gnáissi
cos em parte protonilonÍticos. Gnaisses
graníticos, tanbém proto
'
milonÍticos, que formam faixa de largura semelhante,
mais interna,
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intercalados, €r alguns 10cais, con as rochas monzoniti
cas gnáissicas (por dobramento; tarnb6m corno restos
de teto?) . o
conjunto de rochas aflorante nessa faixa de nonzonítos
6 heterogê
neo, destacando-se a presença 10ca1 de monzonitos gnãissicos
.t;
za-c1aros, quartzo monzonitos [uniclade
Qm1) e monzodioritos (uma
estreita lente da unidade Mdrn(g) foi tentativamente separada
das
demais unidades, ver anexo 1) .
aparecem

contatos entre as rochas dessa unidade e os gnaisses encaixantes s6 são vistos na área de ocorrência
de Mfc(g) na
metade neridional do maciço. o contato leste
do maciço nessa re
gião é em parte tectônico (e.g., ponto g3; fig. 7);
em outïos ro
cais, entretanto, não são encontradas rochas niloníticas,
e a dis
tinção macrosc6pica entre os gnaisses graníticos médios,
.irrr..,
tos, e os monzonitos gnáissicos pode ser difÍci1, e s6
definida
pela identificação de quartzo. Em um 10ca1 (ponto 361,
fig. 7),os
monzonitos têm xenõ1itos centin6tricos a decin6tricos,
alongados,
de gnaisse migmatítico com feldspato rosado e d.e
rocha xistosa ri
ca em biotita, ar6m de xenólito anguloso, com 7 x 5 cm,
de ,,horn
blendito" m6dio a grosso. No ponto sz (fig . 7) extenso cort"
,
rochas alteradas na rodovia de acesso a piracaia, predominam ",
am
planente gnaisses graníticos diversos (unidade Grg).
Na parte ini
cial do corte, lado esquerdo (sentido da cidade de piracaia),
na
base do barranco, observa-se pequena ocorrência (ap6fise?;
largu
T&, 5 m) de monzonito m6dio, com encraves eripsoidais
mais escu
ros (da unidade Mdf ?) e raros ',á chLi¿n¿n,, biot íticos
, local*"naã
perneado por veios mais claros. Em direção
ao contato com gnaisses
graníticos, os monzonitos passam a una faixa decinétrica
de monzo
nito com negacristais de feldspato rõseo e esparsas ',manchas,,
es
curas, depois para faixa de pegnatóide róseo, quartzo monzonítico,
com biotita, e finarmente, para estreito ,,1eito,,
rico em biotita
que narca o contato.
As unidades monzoníticas parecem ser, en conjunto,de
colocação posterior ãs unidad.es monzodioríticas. Enclaves
de mon
zodioritos muito finos (Mde) são vistos no facies cinza-esverdeado (ponto 179) e no facies médio a fino, cinzento (ponto 170; fig.
7) ' Tanb6m enclaves de monzodioritos finos (Mdf) são vistos
em aI
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guns locais (.e,9., ponto n/a, fig, 7), veios centimétricos a de
cin6tricos de biotita monzonitos do facies cin za-c1aro cortam ro
chas das unídades Mdn (ponto 190) , I,fdf (pontos 5 , 171) ; veios cen
tinétricos de monzonitos do facies esbranquiçado invadem Mdf (pon
tos 4, 1ó6). As rochas da unidade Mdr são truncadas localmente por
veios monzoníticos retilíneos, tentativamente atribuídos ã unida
de Mfc.
Rochas da unidade Mfc(g) são invadidas

por quartzo
monzonitos em vários pontos no extremo sul do maciço ( ver item
rrr,2.7). No ponto 3s8 (fig. 7), os facies fino e médio a fino de
Mfc são, como j á mencionado, truncados por dique d,e hornblend.a-bio
tita granito r6seo, m6dìo a fino (foto Z)
.

As segregações eos veios leucocráticos que são vi:
tos com freqtlência en rochas das unidades Mfc e Mfc(g) serão des

critos no iten III.3.Z.

III.

2.

5 - Monzonitos "Microporfiríticos"

(Mp)

A unidade Mp reúne um conjunto relativamente hetero
gêneo de rochas caracterizad,as pela presença, €fl meio â natriz fi
na (at6 média) cinza escura, de elevadas proporções de manchas oce
1ares, geralmente subcentim6tricas, ricas em feld.spato alcalino ,
que ã observação macroscõpica assemelham-se a microfenocristais.
Cristais milimétricos de anfibõ1io geralmente aparecem no interior
desses ocelos (ãs vezes, em seu centro) ou esparsamente distribuÍ
dos em meio ã natriz.

A área de ocorrência da unidacle À,rp se concentra no
extremo N do maciço de Piracaia. Ocupa superfície aproximada de
')
3 kn' çrrno do total do maciço) , numa região de relevo destacado
(Serra do Juncal e outras) , aparecenclo cono um rrvrt invertido inva
dido em seu flanco leste por quartzo sienitos grossos (Qsl, Aqs)
e a oeste por sienitos cinzentos n6dios (scm) [ver anexo 1). Em
meio ã ãrea de domínio de Mp, bem como nas suas bordas, aparecem
várias pequenas ocorrências mapeãveis de Mdf(g).
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Contaro abrupto entre facies nonzodiorÍtico grosso clar.o
(mctaclc supcrior direita da foto) e escuro (ñetade infe
rior direita); o conjunto é invadido por veio monzodiorí
tico esbranquiçado. Ponto ZS7 (para lõcalizaçâo, ver figT
7),

Facies nronzonÍtico fino cinzento (metadc superÍor esquer
da, conr tons mais escuros) é invadido pelo facies médio ã
fino cinzento (met,ade superior direita, mais claro, conr
enclave de nonzodiorito). 0 conjunto é cortado por "di
quc'' granítico sub-horiiontal (ðentro) e por finoi veiol
feldspãticos. Ponto 358.
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As rochas da unidade Mp têrn um carã.ter gnáissico bem
marcado em quase todos os afloranentos visitados.
As variaçõesmais
destacadas se dão na freqtlência dos ocelos sieníticos
e megacri:
tais de anfib6lio; localmente, a matriz tamb6m pode variar.
Em um
bloco cortado encontrado na parte su1-ociclental da â,rea
de aflora
rnentos de Mp (ponto rzz, fig. 7), vê=se em contato
brusco dois fa
cies de rocha "microporfirítica": o primeiro tern matriz
escura
(rnais típica da unidade) e fenocristais de plagioclãsio
subcenti
métricos alongados segundo a foliação gnáissica, e o outro
t", ,"=
triz cinza-médio, raros fenocristais de plagioclásio e
megacris
tais de anfibõlio de tamanho menor; a geometria do contato
não per
nite inferências sobre a idade relativa dos facies.

0s contatos de Mp com as várias pequenas ocorrências
de Mdf(g) da parte norte do maciço não podem ser definidos,
no cam
po, e são supostos de transição ; ocelos sieníticos, mesmo
que es
parsos' são vistos tamb6m em Mdf(g). Rararnente são vistos
conta
tos diretos entre Mp e una "mancha" maior cie Mdf (g)-Mdm(g) (parte
interna do "v", ver anexo 1), já que normalmente outros tipos
li
tolõgicos se interpõem entre anbos. No ponto r4g (fig . 7) entre
,
tanto, há feições sugestivas de invasão de rocha com ocelos siení
ticos, eu€ isola xenõlitos de contornos arredondados, até ,étr!
cos' de Mdf(g). Localnente, nota-se uma variação da concentração
dos ocelos sieníticos em Mp, que se tornam gradativamente
rnais
abundantes em porções distantes do contato com os xenõ1itos.
Nos
xenó1itos monzodiorÍticos , eu€ contras ta¡n corn Mp por sua
cor nais
escuTa aparecem nuito raros ocelos sieníticos
com anfib6lio
'
em
sua parte central.
Não foram observadas as rerações de contato com os
monzonitos da unidade Mfc(g) e com os sienitos de Scm, embora
b1o
cos de un e outro tipo litol69ico ocorïessen, localmente,
rnuito
próxinos ' Jâ as rochas quartzo sieníticas e quaïtzo monzoníticas
grossas (ver item IIL2,7) invaden de modo profuso os nonzonitos
Mp, em praticanente todos os afloramentos, de uma forma tal
que
foi distinguida en mapa, aproximadamente, una área em que Mp e

quartzo sienitos ocorrem em proporções semelhantes (Aqs + Mp, ver
anexo 1).
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TABELA

Nomenclatura e abreviações utj.lizadas
para as

ciações de facies

A1 - lrlonzodioritos nuito finos ! escuros
AZ - Monzodioritos finos
A3 - Monzodioritos finos con plagioclásio
tabular
abundante

A4 - I'lonzodioritos finos metanorfisados,
gnaissi fi
cado s

AS - Monzodioritos m6dios
Aó - Monzodioritos ¡nédios netamorfisaclos,
gnaissi_
fi cado s
A7 - Monzodioritos grossos, arroxeados
A8 - Monzonitos módio a finos, cinzentos
A9 - Monzonitos médio a finos, cinzenros
netamor_
fisados, gnaissificados
410 - Monzonitos "microporfirÍticos,,
All - Sienitos cinzentos médios
- (Quartzo¡ monzonitos cinza_escuros
^I2
413 - Quartzo monzonitos cinza_nódios
Al4 - "Leuco"-guartzo monzonitos
AI5 - quartzo monzonitos cj.nza_médios, com

de

i\'ld

I'fdf (g)
Ildnr

iifdm(g)
I'f

dr

l-lf c

I,lf c (e)
I{p
Scm

Qnn

QnI

piroxênio

Al7 - Á1cal.i-guartzo sienitos
= associação l, associação 2, etc.

f

I'fdf(r)

Qme

416 - "Leuco',-guartzo sienitos

OBS.- 41, AZ, ...

l"f

as50

Qmp

Qsr

Qsl

.
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arealmente mais importantes, cobrindo
cerca de 11 , s
i:;
::::":
km- (4reo da ã'rea total do maciço, excetuadas
as intercalações gnássi
cas) ' seus afl0rarnentos concentram-se
na porção central do maciço,
de relevo nais suave, onde formam uma ,,mancha,,
alongada con g x
1,5 km; pequenas ocorrências napeáveis, alongadas,
são vistas em
vários outros locais no maciço (ver anexo 1).

As unidades principais são os nonzodioritos
finos
(Mdf) e médios (Mdm) , e seus equivalentes
metamórficos. os teïmos
finos são dominantes, enquanto os m6dios ocupam
áreas menores, ge
ralmente nas bordas de ocorrências de
Mdf. Existe, entratanto,uma
extrema variabilidade granulom6trica,
nesmo em escara de aflora
mento' de ta1 forma que o que se reconhece
são
nio dos tipos finos e nédios. ,,Ãreas mistas,, áreas de ,r;;;;;r
são marcadas
ter
-; por
mos de granulação intermediãria
'or"o"a'
ou pela coexistência
ções equivalentes de blocos de rochas finas e m6dias,
feição ob
servada especialmente como zona de transição
entre ,rr;;;;
;;

dia nor-oriental e a fina adjacente (ver
"
ar\exo 1). A
;;;;;i1i;;
de granulom6trica 6 ben acentuada tamb6m
internarnente ,
;;;;;;;
Mdm onde em um interval0 de poucos
metros , são vistos
'
incremen
";;
tos de granulação desde os terrnos médios predorninantes
uau-ções grossas e mesmo ',pegmat6ides,,. A textura das
rochas da un j-da
de Mdn é definida pela distribuição
homogênea de ,i.r"r"i,
;;;;;
cos (predomina plagioclásio tabular) e máficos
(predo*r.r" ,;;;;i
de tamanho similar, os últimos relativamente
abundantes (30e" ou
mais) ' A cor preto e branca (",sa\t
and. pøppen,,) junto com a abun
dância de parhetas desorienradas de biotita
dão ã ,o.nl";rto bastante característico. A textura das
"ro"n'
rochas da unidade Mdf
6
sernelhante, mas o aspecto macroscópico
ó contrastado, dado que a
granulação nais fina as deixa con uma
cor cinzenta mais hornogênea.
A unidade Mdf(t) 6 mapeada em pequena faixa
alonga
da na parte centro-oeste do maciço
seus
contatos con Mdf (,s .,s) ,a
;
E, são considerad.os de transição. correspond,e
ao facies
nonzodio

rítico fino inequigranular (tabela z); a maior abundância
de feno
cristaìs tabulares milim6tricos de plagioclãsi.o gera
textuïa dis
tinta daquela observada em Mdf.
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As rochas das unidades rr{df e Mdm estão
em parte
transformadas, adquirindo nineralogia
rnetamõrfica (o piroxênio ð,ã,
lugar a anfibõlio; titanita passa a ser
acess6rio abundante)
";; e 10
calmente foliação tectônica, por vezes
muito Oro.r,.,.r.r;;;;
;r;;
cial nas bordas do maciço. Esses equivalentes
metamórficos (Àacf(g),
Mdm(g)) ocupam a maior parte da ã.rea
de afloramentos do conjunto de
unidades descrito; as rochas Ígneas
preservadas (Mdf, Mdm l.a.)se
restringem ã porção centro-meridional
do maciço e ã naior parte
da ârea de Mdn mapeada a NW (anexo 1).
As passagens entre os ter
nos metarnórficos e seus equivalentes
menos transformados são ge
-;;."";;
ralmente de transição, heterogêneas,
e difíceis de ,"r"rn
-;;;;
cidas no campo; alén disso, a região
onde ela se daria, râ
cha" centTar, é extremamente pobre em
afloramentos. D";r;.. ,".;;;
não foram traçados contatos, no mapa
geológico, entïe as unidades
igneas e os termos netam6rficos corïespondentes.

Estas rochas aparecem tanbém como ocorrências
isola
-;;;
das e de menor expressão, fora da grande ,,mancha
."n.r"iil"
mas das áreas mapeadas como Mdf(g)
tên feições que ,"r"."* o";.:;
ção adicional. uma estreita faixa dessa unid.ade,
a NW ;; ,;.;;;;
que inicia seus afloramentos,
a N, em contato tectônico com as ro
chas encaixantes (gnaisses da unidade
Gngd, veï anexo ir-ã
te constituída por um litotipo distinto.
São monzodiorito, "r"0"î

;r;;;
foliação mil0nítica, e que têm veios e bandas
centin6tricas
"ap1íticas" de cor creme ou com tons rosados,
poT Vezes abundan
tes, o conjunto aparecendo freqüentemente
d.obrado ¡.,r",^ it"ro;.;:;
e foto 7, adiante).
com

Mais para o su1, aincla no extremo oeste
do maciço,
existe outra faixa ainda menor de Mdf(g),
en contato tectônico con
augen-gnaisses (unidade Agn) e que,
a E, faz contatos com .Qme e
Mdm [ver anexo r). 0 litotipo
aí presente corresponde ao facies
monzodiorítico porfirítico, com plagioclási_o
e anfib6lio que dão
ã rocha um aspecto pintalgado. Algunas
ocorrências semelhantes
são vistas na área de afloramentos
da unid.ade Mp (parte N do maci
ço), mas aí os cristais maiores de anfibólio podem ,"
.onr*¿ir;;;
aqueles que aparecern associados a ocelos
sieníticos
(ver item
IIr ' 2.5) . Finalmente, outra ocorrência no extrerno
su1 do maciço,
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praticamente isolada' coïïesponde
a mon zodioritos porfiríticos,
por vezes com megacristais
centin6tr.r.cos de plagioclásio,
pecto gnãissico bern marcado,
de as
ticos

e

em_ Þva
gerar
s4 invadio"r';::rll;^-ol_
¿¡rvdLrrcros por veios granl
_=

Todas as unidades acirna
descritas podem ter segrega
ções e remob iTizações de tipos
diferentes, al6rn de seren
das por veios leucocrãticos,
recorta
feições
que
podem
transforrnã-las
nificativarnente,

sig

e serâo descritas no item
rrr,3.2.

0s contatos das rochas das
unidades À*Jf e Mdn (,s. t .
gnáissicas podem ser tectônicos
;:":;,;;'Ï'";:::;Jï';'
(raixas
1iação (ponto 1, região
:"Tï;i,'"::
bu1íticos que invadem os gnaisses
circundam toda a ãreade
rnentos da ocorrência
arrora
isolada de Mdf(g) porfiritico
do extreno ,ui
do maciço, e en parte
aparecem como finos
veios invadindo estas
rochas' Tambén na parte
sul do maciço, em corte alterado
via de acesso ã cidade de piracaia,
da rodo
pouco
adiante
da vila de gata
tuba (ponto 7; fig. 7), vê-se
rochas monzodioríticas
com granit6ides portadores
em contato
de agl0merad.os granatíferos
catapora (ver iten Irr
da suite
' 4 ' 3) ' As rocrras ¡nonzodioríticas
se 10ca1 uma estreita
faixa onde se acharn invadidas formam,nes
'
tes leitos subparalel0s
por abundan]
de quartzo monzonitos
claros (unidade Qnl,
ver iten rrr'2'7) una pequena
'
ocorrência
de granito portador de
granada com menos
de dois metros de largura,
'
cont'm pequeno xenó
lito de "monzonito" e trunca
a
faixa de monzod.ioritos no
su1 desse corte de estrada;
ext.emo
do
lado
oposto,
fica
isolada uma pe
quena porção de rocha ,,nonzonítica,,
(Qnl f ) que aflora
na base d;
topo, tem contatos
)

iî;:r;i]ïï:r:;ï:ïrr:, i:

::;i:::: ,,lli;r::::,:

paraleli

zados

(?)

com

0s contatos internos das
uni.dades Mdf e Nfdrn (¿ . r
.
elas se situam entre as de
col0cação
nais
contatos descritos nesse
precoce. os
conjunto de unidades parecem
jâ observado, geralmente
seT, como
de transição, sugerindo
uma contemporanei
dade global entre as
vãrias unidades que o compõem. por
do essas unidades
outro 1;
não foram vistas invadindo
'
nenhurna das outras
sugerem que

)

54.

rochas do maciço, e são invadidas
por vários facies de rochas non
zoníticas finas e médias, quartzo
monzoníticas, quartzo sieniti
";;;;;
sieníticas,
relações que serão ctescritas nos
"
,."",

:::.

III'2'3

- Monzodioritos Grossos, Arroxeados

(Mclr)

As rochas nonzodioríticas reunidas
nessa unidade são
texturalmente contrastadas com as
unidad.es descritas no iten ante
rior. 0s aspectos mais destacados
são a granulação, grossa ,ai,
homogênea, e os feldspatos, de
"
cores escuras (normalmente, com
tons
arroxeados, mas tanb6m cinzentos
ou esverd.eados) , entre os quais
o plagioclásio aparece cono abundantes
megacristais tabulares. A
unidade inclui os dois facies
de monzodioritos grossos (escuros
e
claros ver tabela 2) que aparecem
'
nuito associados geograficanen
te. seus af loramenros concentram-se
em uma área eriploi;;;^;;;"ï
na parte s}V do maciço (anexo 1)
,]-It',
km'' que representa Seo da ãrea total , ocupando superficie de 1,5
afl0rante do maciço de pira
caia, excluídas as intercalações gnáissicas.
Dos dois facies reconhecidos,
o escuro (diorítico a
monzodiorítico) parece ser o mais
abundante. o facies claro (mon
zodiorítico a nonzonítico) foi
observado em uma parte dos .aflora
mentos 2s6-zs7 (centro da área
de ocorrência da unidade, ,ru.-;;:
aparecendo ainda em alguns pontos
isolados a NE da área de afl0ra
mentos da unidade (ver anexo
1). No ponto ZS7 , vê_se em um -;;;;;
um contato brusco, algo irregular,
entre os dois facies , que por
sua vez são cortados por veio
de contornos retilíneos, de
rocha
monzonítica clara (foto .1) . para
fora da ã.rea mostrada na fotogra
f ia, o facies claro tem ,,manchas,,
escuras, que aparentemente cor
responden a enclaves do facies
escuro parcialnente assimi;;;"r:":
portanto provavelménte
precoces.

A granulação das rochas

da unidade Mdr, enbora de
homogeneidade dest acad.a se comparada
a tipos como os descritos em
Mdf e Mdm, pode mostrar variações
locais. No ponto zs6 (corte em
rocha fresca), nota-se uma rápida
transição de rocha

grossa,

homo
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gênea, do facies escuro, para
rocha média, texturalmente
semelhan
t€, que aparece como faixa de
nenos de urn rnetro. Já no ponto
zs7 ,
hã' sugestões de que rochas
grossas clão lugar a rochas
rnais tinas
em faixas de cisalharnento
estreitas (centin6tricas)
, de ocorrên
cia restrita' No ponto 14 (fig.
7), o nonzodiorito te m granulação
muito grossa, com o plagioclásio
tabular e a biotita
alcançando
dinensões superiores a 1 cm.
Ainda no pont o ZST, hã,1ocais
onde o
plagioclãsio se destaca de
nodo mai.s forte da rocha,

the

um

emprestando_

carãter porfiróide.

0 carã.ter naciço 6 t ípico clas
rochas de Mdr, nas há
locais (e. 8.' ponto 181, fig.
7) onde una foliação
(tectônica?) im
portante é vista em rochas
do.fac ies escuro.
A presença de enclaves alongados
cle rocha muito fi
na escura (Mde) 6 comum en
muitos afl0ramentos de Mclr,
em esPg
cial na parte N cla ârea cle
afloramentos da unidade.
Loca lmente , es
ses enclaves pareceÌn passaT
païa estruturas ,,¿ert{-ienØfr,,,
tos difusos com a rocha que
cont a
os engl0ba (e.g.,

ponto

257)

0 limite da área de afl0ramento.s
de Mdr a sul trunca nitidanente foliação e
bandamento das unidades gnáissicas
e Gnc (ver anexo 1). No ponto
Gnp
160 (barranco em rocha alterada;
7) nota-se o que pode
fig.
'
ser interpretaclo como contato
intrusivo
Mdr em granito-gnaisses
mlito deformado, en parte ni10nÍticos. de
nonzodiorito 6 maciço, e cont6m
o
um pequeno enclave alterado
cha drientada nais quartzosa.
de ro
os contatos ocidentais de rvfdr
(qu",
nessa região, corïesponden
aos contatos do pr6prio maciço)
são com
augen-gnaisses graníticos;
eTes foram traçados tentativanente
no
r-), pois se dão em área de relevo
suave e
i:;""i;:iïï:"i:""*o
Em alguns 10cais, as
rochas cle Mclr são cortaclas
diques de rocha monzoníqica
poï
m6dia a fina, tentativamente
atribuí
da ã unidade Mfc (ver itern
seguinte) , que a invadem segundo

conta
tos quase retilÍneos. No ponto
2g0 (fig. 7) em coïte de
antiga
trada de ferro, afloram granitos
grossos, róseos, homogêneos, ",
.on
figurando urna possíve1 0corrência
intrusiva em Mdr. Em arguns
ro

.5ó

ca]-s, são vistas estruturas agnatíticas,
com veios claros (de cor
creme ou esverdeada) , feldspáticos
(monzoníticos, como aquele vis
to na foto 1) invaclincro as rochas da unidacle
'
Mfc, que poa", ;;;
IeCer colno xen6litos angulosos por
eles

englobados. Em locais on
mais largos, esses vei.os podern ter núc1eos
pegmat6ides ro
sados, com quartzo e palhetas centim6tricas
de biotita.
de

são

feição distintiva c1e Mclr é a ausência clas
segre
gações leucocráticas e veios quartzo
monzonít icos irregulares , tão
abundantes em quase todas as outïas
unidades nonzodioríticas
e
Uma

monzoníticas.

IIL?.4 - Monzonitos M6dio a Finos, Cinzentos
(Mfc)
tes Metarnorfisados , Gnáissicos (tvtfc (g)

Equi val en

)

São agrupados, nestas duas unidades,
vários facies
que podem ter contatos intrusivos
mútuos e aparecer com relações
geológicas distintas (ver tabelas 2 e
4). Embora idearmente facies
com esse tipo de contrastes não
devan ser reunidos em uma mesma
unidade, a sua distinção em mapa não
foi possível, dada a sua
'";"r;; as
sociação geográfica íntirna, a escassez
de afloramento;--";
da área, e a superimposição parcial de
netamorfismo e creformação,
que tenden a mascarar diferenças
texturais e mineral6gicas pré
vias. Mesrno

a distinção entre rochas monzonÍticas
^;;;;;
cas finas e n'dias 6 dificultada, 10calmente,
" io.rr"di"r;;;
pe10 ¡,.rr"
citado acima, e a ãrea ocupada por Mfc(g)
pode ser, eventualmente,
um pouco naior que o representado
em mapa, engl0bando parte
da
área de Mdf(g).
Como

consideradas no mapa geolígico em anexo,
as uni

dades Mfc e Mfc(g) afloram por cerca
de ã trr", ,u";";;";;;;-:
2L,'eo da ã'rea do maciço. Duas áreas
de afloramentos principais são
reconhecidas (anexo 1)' A primeira 6 uma
faixa formada por rochas
de Mfc, na parte ocidental do maciço (largura
en torno de 400 m) ,
que poderia ser contínua' para N, con
os monzonitos metamorfisados
(Mfc(g)) que aparecem a w da "mancha,, principal
de Mdf; faltam,

.s7.

entretanto, af1oïamentos entre as
duas regiões. A segunda área
de
afloranentos ocupada quase que
apenas
poï
'
monzonitos metamorfisa
dos (Mfc(g)), constitui porção
consideráve1 da parte sE do
maciço.
0s afl0ramentos situados entre as
duas áreas principais
citaclas
são escassos' mas a presença
ocasional de b10cos de rochas
monzo
nÍticas [e'g., pontos 17/r), 17g,
fig. 7) sugerem a existência de
alguma esp6cie de continuidade
entre elas.
cinco facies ïeuniclos em Mfc, dois
são vistos
em contato direto. No ponto
JSg (fig. T), nota_se que o
facies fi
Do, de aspecto cinzento mais escuro,
6 invadido pe10 facies médio
a fino (cf' tabela 2) , que tem enclave
cre rocha monzodiorítica
fi
na mais escura, com alguns fenocristais
de
biotita
ru¿er
?). o conjunto 6 truncad.o por
"" *rc,_
finos e esparsos veios feldspáticos
e
por dique maior (largura aproximada,
10 cm) de granito rõseo, né
dio a fino (foto z). Embora a distinção
entre os facies fino * ,ã
dio a fi'o seja mais difÍcil quando
os dois não são vistos em conta
to, parece que os pontos encontrados
no restante cia área de arro
ramentos de Mfc são quase que
exclusivamente do facie, ,6¿io
;-;;
no.
Dos

0 facies n6dio, cinza-esverdeado,
6 portador cle rri
peïstênio e facilnente distinguíve1
dos denais. Foi observa.do
apenas dois 10cais, cono ocorrências
",
de
da área cle afloranentos de Mfc (pontos b10cos isolados, a leste
cies cinza-c1aro e esbranquiçado (ver 179 e I7S, fig. 7) . Os f a
tabela 2) ocorren tipi.ur"n
te conìo veios, geralnente centim6tricos,
que ¿¡¡
invadem
v ssvrrr rochas

diorít icas

,onro

Nas áreas de ocor.rência de
cepríveis entre as rochas monzoníticas Mfc(g), ¿5 diferenças per
são
rentenente, os afloranentos mais próximos menos o"ra"."i;;i--"*
ao extremo sur do maci
ço (junto ao contato con o "corpo,,maior de
Qnl, ver anexo 1) ,ao
de rochas nais ricas em feldspato
alca1ino. A faixa de Mfc(g) que
constitui a borda leste do maciço
a su1 da cidade de piracaia
--;;;;ì (rar
gura em torno de 400 m) 6 conposta
de tipos francanent"
cos, em parte protomil0nÍticos. Gnaisses
graníticos, t"*¡é,i ;;;;;
milonÍticos, que formam faixa de largura
semelhante, rnais interna,
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aparecen intercalados, êÍr alguns 10cais
, com as rochas monzoniti
cas gnãissicas (por dobrarnento; tamb6n
cono restos de teto?).
o
conjunto de rochas aflorante nessa faixa
de monzon,itos 6 heterogê
neo destacando-se a pïesença 1ocal
'
de monzonitos gnãissicos cin
za-claros, quartzo monzonitos (unidade
Qrnl) e monzodioritos- (;;;
estreita lente da unidade Mdrn(g) foi tentativamente
separada das
demais unidades, ver anexo 1) .

Contatos entre as rochas dessa unidade
e os gnais_
ses encaixantes só são vistos na ã,rea de
ocorrência de Mfc(g) na
netade meridional do maciço. o contato
leste do maciço nessa re
gião 6 em parte tectônico (e.g., ponto g3;
fig. 7);;_ ;;;;;,
;;
cais, entretanto, não são encontradas rochas
niloníti.",, ' ;-;
-.;";;;a;;
tinção macrosc6pica entre os gnaisses granÍtico,
tos, e os nonzonitos gnáissicos pode ser difíci1, *éaior,
pela identificação de quartzo. Em um 1oca1 (ponto e só d"f;;;;;
3ó1, fig. 7),os
monzonitos têm xenó1itos centim6tricos a
decim6tricos, alongados,
de gnaisse migmatítico com feldspato rosado
e de rocha xistosa ri
ca em biotita, a16m de xenólito anguloso,
com 7 x 5 cm, de ,,horn

blendito" n6dio a grosso. No ponto sz (fig. 7),
rochas alteradas na rodovia de acesso a piracaia,"*a"nro ."ra"""";
predominarn am
planente gnaisses granÍticos diversos (unidade
Grg). *" o;;;" ,;î
cial do corte, lado esquerdo (sentido da cidade
de piracaia) , na
base do barranco, obseTVa-se pequena
ocorrência (apõfise?; largu
Tã, 5 m) de monzonito n6d.io, com enclaves elipsoidais
ros (da unidade Mdf ?) e raros ,,ó el,¿Lí¿n¿n,, biotíticos, mais escu
i"."r_""aã
permeado por veios mais claros. En
direção ao contato com gnaisses
graníticos, os monzonitos passam a uma faixa
decinétrica de monzo
nito con megacristais de f eldspato rõseo e esparsas ,,nanchas,,
es
cuT'as, depois para faixa de pegmatóide
róseo, quartzo monzoniai.o,
com biotita, e f inalmente, para estreito ,,1eito,,
rico em biotita
que marca o contato.
As unidades monzoníticas parecem ser, em conjunto,de
co 1 o cação posterior .ãs unÌdades
nonzodioríticas. Encraves de mor
zodioritos nuito finos (Mde) são vistos no facies
cin za-esverdeado (ponto 179) e no facies mõdio a fino, cinzento (ponto
170; fig.
7). Também enclaves de monzodioritos finos (Mdf) são vistos
em al
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guns locais (.e,g., ponto n/A, fig, 7).
Veios centin6tricos a de
cin6tricos de biotita monzonitos do facies cin
za_claro .;;;";
;;
chas das unidades Mdm (ponto 1g0) I,fdf (pontos
,
5, 171) ; ,"r", .",
timétricos de monzonitos do facies esbranquiçacro
in,ruå"o, ;;" (;;;
tos 4' 16ó)' As rochas da unidade Mdr são truncadas
localmente por
veios monzoníticos retilíneos, tentativamente
atribuíd.os ã unida
de Mfc.
Rochas da unidade Mfc

(g)

invadidas poï quartzo
vários pontos no extremo su1 do naciço ( ver
iten
III.2.7) . No ponto 358 (fig. 7), os facies fino
e m6dio a fino de
Mfc são, como já nencionado, truncados pol.
dique de hornblenda-bio
tita granito róseo, m6dio a fino (foto Z)
monzonitos

são

em

.

As segregações e os veios leucocráticos que
são vis
tos cotn freqüência em rochas das unidade s Mfc
e Mfc (e) serão des
critos no item III.3.Z.

III.

2.

5 - Monzonitos "Microporfiríticos,,

(Mp)

A unidade Mp reúne um conj unto relativamente
rretero_
gêneo de rochas caracterizadas pela
pïesença, €, meio

ã matriz fi
na (até média) cinza escura, de elevadas proporções
de nanchas oce
1ares, gerarmente subcentinétricas, ricas em
feldspato alcarino ,
que ã observação macrosc6pica assemelham-se
a microfenocristais.
cristais milim6tricos de anfibó1io geralmente
aparecem no interior
desses ocelos (ãs vezes, em seu centro)
ou esparsamente distribuí
dos en meio ã matriz.
A área de ocorrência d.a unidade
se concentra no
N d9 maciço de piracaia. ocupa superfície
^,rp
aproximada de
:*.tt;mo
J Km- (11% do total do maciço), numa região de
relevo destacado
(Serra do Juncal e outras) , aparecenclo cono
,,V,'
um
invertido inva
dido em seu flanco leste por quartzo sienitos grossos
(Qs1, Aqs)
e a oeste por sienitos cinzentos m6dios (scrn) (ver
anexo r).
Em
meio ã ãrea de domínio de Mp, bem como nas suas
bordas, aparecem
várias pequenas ocorrências napeáveis de Mdf(g).
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'oro

1 - contato abrupt,o ent¡e facies mon¿odiorÍtico grosso
(meradc supciior direiià ãà roroi ;-;;;;;;"(rnetade clar.o
infe
rior direita) ¡ o.conjunto
é invaáicto poi-u"ìo monzodiorí
Þonto
ãsi'ip"rä"rã.ålilåceo,
ver figì
lf.o "roranquiçado.

F.'lo 2 - Facies nronzonítico fino cinzento (metade superior
esquer
da, com rons mais uscutorj ó-ï;;"àIão-iãråiu.iu, médio
fino cinzenro (metade supårioi di;;i;ci'Åãrï.r"ro, cor,ã
enclave dg-Tglr9¿iorito)ì o con¡;;;;
p¿, ;ãî
que', granírico sub_horiãontar (É;;a;"té'.äriãao;"n;;'finos
veioF
ponto
feldspáticos.
3S8.
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A presença de segregações e veios leucocráticos nas
rochas da unidade Mp 6 conspícua, e serâ descri ta
mais detidamen
te no iten rrr.3.2, j untanente con os próprios ocelos.

iII.2.6

- Sienitos Cinzentos, Médios (Scn)

A área de afloramentos cressa unidade restringe-se a
un "corpo" alongado segundo NNE (3 x 0 ,4 krn; 1 kmZ)
na região N}V
do maciço ' Na sua parte centro-nordeste, encaixa-se
uma cunha sub
paralela de Mdf(g) (anexo 1). IJá uma relativa imprecisão
na deli
mitação da forrna desse "coïpo", en função de sua
ocorrência em 1;
ca1 de relevo íngreme, e da falta de afloramentos.
As rochas que constituem a unidade scrn são equigra
nulares médias, de cor cinza-c1ara (refletindo
os baixos índices
'
de cor) , e têm foliação perceptÍvel. são em geral
homogêneas, mas
vê-se localmente pequenas nanchas de granulação grossa
e cor ró
sea.

Enclaves decim6tricos de augen_gnaisses,
são as
rochas encaixantes do maciço localmente, são vistos em eu€
alguns aflo
ranentos de scn (e.g., ponto 25, fig. 7). Bastante comun,
en vã.
rios dos afloranentos da unidade, é a presença de enclaves
alonga
dos e de contornos arredondados de rocha monzodiorÍtica
fina (Mdf
(g) ) . Localmente, esses enclaves são mais
abundantes que a prõpria
rocha invasora, que pode aparecer como vênu1as irregurares
sepa
rando-os. Também rochas do facies Mdm(g) , que se associam
a lacf (g),
podem aparecer como xen6litos em scm.
Não foram observad.os conta
tos con rochas da unidade Mp, que afloram i.mediatamente
a E de

Scm.
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III.2.7 - Quartzo Monzonitos
Qnl, Qs1, Aqs)

e

Quartzo Sienitos Grossos (Qme,

Qmm,

os afloramentos de rochas quartzo monzoníticas e
quartzo sieníticas grossas cobrem cerca de 5 kn2, gu€ representam
1B% da ã.rea total do naciço de piracaia. concentran-se em duas
ocorrências principais, uma em forma de "v" no extremo su1 do na
ciço (Bairro do Pedroso) , e a outra alongacla (2,7 x 0,4 kn) na sua
parte NE (Serra do Juncal), ambas sustentando relevo destacado (ver
anexo 1) . Duas ocorrências nenores, alongadas, foram assinaladas ,
uma na borda w (Qme) e outra, isolada do maciço, a slV (Qmm) . veios
de rochas dessas unidades são vistos praticamente por todo o maci
Ço, por vezes em volumes importantes, invadindo os demais facies
em especial nas bordas das duas áreas de ocorrência principais aci
na referidas.
,

Dos seis facies reconhecidos de rochas quartzo non
zoníticas e quartzo sieníticas grossas (tabelas 1 e z) , cinco ti
veram suas áreas de predomínio assinaladas em mapa, constituindo
assim unidades rnapeáveis. As áreas mapeadas são realnente ,,áreas
de predomínio", não só porque podem incluir volurnes consideráveis
de outras unidades "englobadas" pelos quartzo monzonitos, mas tam
b6n porque existe, localmente, importante variabilidade faciológi
ca entre essas últinas rochas.

As rochas mais escuras são reunidas nas unidades ene
(monzonitos e quartzo monzonitos cinza-m6dios) e Qrnm (quartzo mo!
zonitos cinzentos inequigranulares e porfiríticos). Tendem a apa
recer especialmente nas bordas das duas ocorrências principais,
situação em parte representada no mapa geol6gico (anexo 1), e for
man ainda as duas ocorrências menores acima referidas. A presença
de quartzo 6 normalrnente difíci1 de ser definida nacroscopicamente nessas rochas.

0s "1euco"-quartzo monzonitos (índice de cor ern tor
no de 10), de cor esbranquiçada a levemente rosada, fornam a naior
pa rte da ocorrência do Bairro do Pedrbso (unidade
Qml). É en ge
ra l difíci1 separá-1os das rochas quartzo sieníticas rosadas e
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com índice de

cor similar (unidade Qs1), que parecem se rest rin
gir a pontos esparsos no extremo sul da ocorrência do Bairro
do
Pedroso, mas devern formar a quase totalidacle da porção
central da
ocorrência da serra do Juncal. o quartzo é visto, erì ambas as
uni
dades em aglomerados "sacaroidais" esparsos, em especial
nas
ro
chas da Serra do Juncal e adjacências.
Termos ainda mais

claros, da unidade Aqs, aparecem
invadindo os monzonitos Mp no extremo noïte do maciço. A cor
é ró
sea ou branca, narcando o predomínio de microclÍnio ou
feldspato
alcalino' 0s minerais máficos (em gera1, anfib6lio ou produtos
de
transformação de prováveis piroxênios) aparecem como cristais
ou
"pseudomorfos" isolados e esparsos. o quartzo é mineral importaS
tê, chegando a ser relativamente abundante. As composì-ções
dessas
rochas são quartzo sieníticas, ã1cali-quartzo sieníticas
ou at6
ãrca1i-graníticas (corno observado em duas amostras coletadas jun
to ã borda do maciço).
foliação tectônica é quase sempre observada nas
rochas quartzo monzoníticas e quartzo sieníticas, mas 6 muito
mais
pronunciada na região da serra do Juncal, ond.e elas chegam
a ad
quirir aspecto de gnaisses ocelares, com os minerais mãficos
cquã
se que só biotita) formando cordões alongados em torno dos
feldspa
tos. Foliação devida a fluxo magmático , mais restri.ta,
aparece
nitidamente apenas em afloramentos da pequena ocorrência
cle Qme
assinalada na parte IV do maciço (ver item IiI.3.1).
uma

0s contatos das várias unidades de quartzo monzoni
tos e quartzo sienitos com as rochas encaixantes gnáissicas e
com
as demais unidades do maciço são sempre intrusivos . Jâ, com
os gra
nitóides nebulíticos rõseos (descritos no iten i II.4.3) os
conta
tos são pouco claros. Muito embora sejan vistos blocos de quartzo
monzonitos e granitos róseos por vezes lado a lado (e.g.,
no con
tato su1 da ocorrência do Bairro do pedroso) , não se pôde definir
relações de idade. chega a ser difíci1, em alguns casos,
a pró
pria diferenciação entre anbos: biotita é o mineral máfico prig
cipal e são sinilares granulação (embora o granito por vezes seja
mais fino), cor (rósea) e índice de cor, e assim apenas as propor
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ções de quartzo poden restar como crit6rio de distinção. No ponto
7 (corte alterado no interior
do naciço; fig . 7) uma ocorrência
granítica parece truncar quartzo monzonitos claros
r eue fornan
veios na unidade Mdf (para descrição, ver i tem
III.2.Z) .
No ponto 2Ts

(fig. 7), próximo ao contato da ocor
rência do Bairro do pedroso com os granitos nebulíticos,
,;" ;;;
tos enclaves de granito-gnaisse hololeucocrático,
centinétricos a
decim6tricos, de forma alongada ou angulosa.
os enclaves se ali
nham segundo sua maior dimensão, sugerindo
orientação por f1;;;
magnãtico. A foliação de enclaves angulosos
nai.ores se mostra, em
alguns casos, deformada nas bordas segundo um padrão
que sugere ci
salhamento sinplutônico (contemporâneo ã sua
incorporação .l^o
claves). Já no contato sr{i da ocorrência da serra
"a
do Juncal , er ra
jedo que ocupa praticamente toda uma encosta,
são vistos enclaves
m6tricos de gnaisses migrnatíticos protoniloníticos,
alongados se
gundo a foliação dos quartzo monzonitos.
Nesse loca1, observa-se
que as rochas quartzo nonzoníticas (Qme,
Qs1) fazen contato dire
to com grande "mancha" principal de monzoclioritos
escuros (ro..t
nente, representados pela unidade Mdm(g)), truncando
parci"i*urra"
uma faixa de gnaisses graníticos (ver
anexo 1).
0 contato entre a pequena ocorrência do extremo
slv
do maciço (Qmm) e os sillimanita-granada-biotita
gnaisses
títicos (Gnp), observado na rodovia de acesso a piracaia migma-g,
(ponto
pouco adiante d? vila d.e Batatuba; fig.
7) pode ser consideraclo

co
indicativo de intrusão forçada. o quartzo rnonzonito,
rocalmen
te porfirÍtico, torna-se progressivamente mais
foliado
;""";
grosso junto ao contato, e afeta a foliação
"
d,o gnaisse.

mo

A única ocorrência de rochas associadas ãs unidad.es
quartzo nonzoníticas e quartzo sieníti.cas que
afl0ra na parte iv
do maciço, onde e1e f.az contato com ortognaisses
do conprexo so
corro, tem â.rea reduzicla, nas 6 rica em xen6litos
de r^o.nu, gnáis
sicas. Esses xenó1itos, jã em parte descritos por
campos Neto 6
Artur (1983), são craramente litotipos derivaclos do complexo
so
corl'o' são principalmente hornblenda-biotita gnaisses com
megacris
tais ocelares , centin6tricos, de nicroclÍnio
(secundariamente,
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plagioclásio) esbranquiçado en natri z cínza protomilonítica.
Tan
b6m comuns são hornblenda*biotita gnaisses
m6dios, i;;;;;;;;,
.;;
za-escuros e protomil0níticos, e granito_gnaisses
grossos, esbran
quiçados, que podem apaTecer como bandas decim6tricas
a .""atrã
tricas em meio aos outros gnaisses, em enclaves rnaiores.
os aona"
tos entre xenó1itos e quartzo monzonitos cinza_médios
podern
ora difusos (como alguns pequenos enclaves de augen gnaisses) ,",
, ora
abruptos;; muitas vezes, são marcados por auréo1a
de assimilação,
onde o quartzo monzonito adquire cor mais clara
e fica mais rico
em quartzo' são conspícuas, €Ír alguns locais,
estruturas bandadas
com alternância irregular de faixas claras
em meio ao quartzo mon
zonito cinza-nédio; a presença constante
Iembora por u"r"s rerar!
ta) de enclaves gnáissicos nessas faixas sugere relação
íntina
tre o surgimento do bandamento e o processo de incorporação en
--;-;r" des
ses enclaves (por exemp10, por assirnilação de
materizri,
,-/
;;;
tribuição em faixas por fluxo magrnático concomitante).
No ;";;;
50 (fig. 7) , o quartzo monzonito escuro 6 rico em
quartzo, e ten
abundantes xenocristais de microclínio (foto
4) , feições atribuí
das a assimilação de augen gnaisses graníticos (dos
quui, p";;;
do quartzo e os megacristais serian herdados);
a foliação protomi
1onítica do quart zo monzonito poderia refletir fluxo
de ,,mu^1,1,,
magmático, jâ, corn proporções elevadas de cristais.
geral, as várias unidades de rochas quartzo
monzoníticas e quartzo sieníticas parecem ser
contemporâneas, re
presentando as rochas de colocação mais tardia
no naciço de pira
caia. 0s contatos entTe elas são, aparentemente,
de transição (os
facies escuros representando bordas de corpos naiores?),
mas em
alguns locais foi assinalada a invasão de facies
mais claros em
facies escuros ' A situação 6 evidente em blocos aflorantes
nas bor
das da ocorrência do Bairro do pedroso, em corte
da rodovia de
acesso a piracaia (ponto 7; fig. 7), A1i, os
monzodioritos finos
(Mdf(g)) tên aspecto listrado, devido ã profusão
de veios subpara
lelos de quartzo monzonito craro que os invadem, de
ta1 forma que
os monzodioritos podern restar como enclaves elipsoidais
alongados
ern meio aos veios. Feições semelhantes,
desenyorvidäs entre (quartzo)
monzoniro cínza nédio (Qme) e monzodioritos finos (Mdftg)),
são
observadas em um local, eformam faixa de aproximadanente z0
cm que
De um nodo
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Quarczo nonzonito cinza-escuro corn "bandanento de fIuxo,'
¡c ado pc la presença de porções mais claras , e¡n parte

ma

devido a provável assimilação de enclaves gnáissicoi
texto). l)onto 288.

FOTO

(ver

4 - Quartzo ntonzonito cinza-escuro protornilonítico, com fo
iiação cle fluxo de origen magmáiica e enclaves de "gr?!i
to-gnaissc" pobre en -quartzo e xenocristais de rnicroclÍnio occlares. centinétricos.
Ponto 50,

ó8.

ê truncada pelos veios mais claros, ainda mais ricos
em enclaves
(foto 5) . Na ocorrência de Qme d.a parte r\i do maciço(i
tem III.2.7)
as faixas que constituen estruturas bandadas parecem
ser contempg
râneas (ver parágrafo anterior e foto 3).
0s quartzo monzonitos e quartzo sienitos invadem os
denais facies do maciço como veios de espessura variãvel
e irregu
1ares, isolando-as comurnente como enclaves de contornos
arredonda
dos, em geral alongados (e.g., foto 5). A persistência
desses u"ioi
mesmo en locais distantes da área onde são
mapeadas as ocorrências
principais dos quartzo rnonzonitos e quartzo sienitos
, d.ã. a boa par
te do rnaciço un aspecto "migmatítico". os contatos irregulares
_
abruptos e de contornos arredond,ados entre veios e
encaixantes su
gerem invasão dos veios em rocha encaixante
p1ástica com contral
tes pequenos de temperatura.
No ponto 288 (fig. 7), os quartzo monzonitos
cinza_
m6dios (Qme) da parte w do rnaciço, a16m dos abundantes
enclaves

de ortognaisses acima descritos, têm em alguns locais
enclaves non
zodioríticos ' outros blocos mostram enclaves menores,
g"r"r*"naarredondados, de dioritos escuros ricos em minerais
máficos, por
vezes com finas auréolas ricas em feldspato. Em
um b10co cortado,
são observados vários enclaves angulosos de monzodioritos
escuros,
com veios e oce10s leucocráticos, en boa parte
bordejados por ag
16olas claras ricas em feld.spato (foto 6). Toda região
prõxima ã
área ocupada pelos enclaves é notavelmente mais clara
que o res
tante da rocha invasora o e as evidências texturais e
estruturais
são outïa vez compatÍveis con processos de assimilação.

A intercalação entre veios quartzo monzoníticos e
"encaixantes" monzodiorÍticas e mon zoníticas 6 notãvel em
alguns
locais, e chegam a existir ãreas mistas de dimensões
mapeáveis.
um exemplo 6 a associação Aqs + Mp, na parte
norte do maciço (ane
xo 1); outro são os lajedos que afloram na parte interna
da ocor
rência do Bairro do Pedroso, ond.e veios e faixas de ,,leuco,,
quartzo
nonzonito (Qn1) ou cinzento (Qrun) envolvem monzonitos cinzentos
da unidade Mfc (g) .
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5 - Quartzo monzonito cinza escuro Qme com enclaves elipsor
dais cle nonzodiorj.to fino, nais escuro, invadido por leü
co-quartzo monzonito Qrnl ainda mais rico ern enclaves eliþ
soi.clais de monzodiorito Mdf. Ponto 7, borda meridional.
da ocorrência de quartzo monzonitos do Bairro do Pedroso.

ó

Lncllvcs angulosos de nonzoclioritos f inos a méclios, ci¡r
za-escuros, con cs truturas de segregação (ocelos)
quartzo nonzonit.o crnza, 0s enclaves têm fina auréolaeñi
feldspitica branca ; o quartzo nonzonito
cor nrais clara que a normal. Ponto 2SS. tem localmente
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Enclaves dos facies encaixantes (principalmente c1e
) são rnuito comuns en blocos de quartzo rnonzonitos, mesmo
na parte central de sua ã.rea de ocorrência. Esses enclaves
sao
parcialnente assimilados, e prováveis testenunhas dessa
assimila
ção são as pequenas inclusões ricas em náficos ou alguns ,,autõli
tos ricos em hornblenda", vistos por exemplo no ponto g (corpo
cle
Qmm do extremo slv; f ig. 7) . Estruturas ",s chLí¿nØtr,,
, por outro la
do, podcm estar bem cresenvolvidas nos quartzo monzonitos
, en espe
ttldf [g)

cial os de índice de cor intermediário.

III.2.8 - Manifestações

pegrnatõides

Diques, veios e bolsões pegmatóides, en geral de pe
quenas dimensões, ocorrem esparsamente; tardios, podem
invadir tc
das as unidades do maciço. 0s traços clos contatos de veios
e di
ques com a rocha encaixante, retilíneos, denunciam
um comportamen
to rígido quando da invasão. Jâ os bolsões têm contatos
mais irre
gulares. A composição dos pegrnat6ides 6 quartzo monzonítica
a grt
nÍtica: biotita ocorre en grandes palhetas; feldspatos rosados
(e
eventualmente brancos, subordinados) aparecem em
cristais centimé
tricos, e quartzo, embora por vezes raïo, pode formar grande,
.rr,
tais no núcleo de algunas ocorrências. Finos veios feldspáti.o,
pu
dem aparecer em alguns locais; veios de quartzo
são muito raros.

III.3 -

ASPECTOS ESTRUTURAIS

0 naciço de piracaia tem estruturas as mais varia
das, que podern ser atribuídas a causas tanbém diversas. A detor*u
ção regional superimposta imprimiu nas rochas do naciço uma folia
ção, perceptíver em quase todos os afloranentos, e que chega a
ser muito intensa localmente. A16m disso, condicionou fortemente
a forna dos corpos e do prõprio maciço, como pode ser observado
no prõprio mapa geol69ico. As estruturas rnais destacadas no
maci
ço são , entretanto , as que empïestam aspecto ,,migmat ítico,, a mui
tas de suas rochas, erl parte devidas ã invasão dos facies tardios

.7r.
nos mais antigos, mas em parte geradas como "segregações" . A des
peito da intensidade con que as estruturas tectônicas e "mi gnat í
ticas" se superimpuseram ãs rochas do rnaciço, são ainda ob s erva
das , localmente, estruturas magmáticas atribuÍveis ã sua própria
colocação.

IiI.3.1 - Estruturas Tectônicas
foliação tectônica é vista em boa parte do maci
Ço, sendo definida pela orientação planar da biotita e pelo esti
ramento de feldspatos e aglorarnerados de máficos. É menos evid.en
te en pontos das porções central e centro-sudoeste do maciço, e
bastante pïonunciada por todas as suas bordas E e NW e em seu ex
trerno N. Localmente, nos contatos a E e Nl{, aparecem rochas proto
miloníticas a miloníticas eu€, conquanto não observadas como fai
xas contínuas, denunciam contatos tectonizados, jã, sugeridos pela
extrema linearidade dos traços de contato nessas bordas do maciço
(ver anexo 1).
uma

A presença de uma segunda foliação, superimposta obli
quamente ã principal, é vista em esparsos afloramentos nas bordas
do maciço, principalmente em sua rnetade setentrional (e.g.,
pon
tos 139 e 202) . Em um 1ocal, na parte NW do maciço, são observa
dos veios pegmat6ides, que se colocam paralelamente ã foliação dos
monzonitos Mp encaixantes, com as biotitas em palhetas dispostas
obliquamente ãs suas paredes, definindo uma segunda foliação (pon
to 20I; fig. 7).
O alongamento predominante do rnaciço e das unidades
de napeamento nele reconhecidas, segundo NNE, reflete a deforma

ção que atuou sobre eles.

No extremo SSW do maciço, os quartzo monzonitos Qm1
ocupam area con forma de rrvrr aberto para NNE, parecendo refletir
a charneira de uma dobra macrosc6pica, cujo contorno externo acory
panha grosseiramente a foliação de rochas gnáissicas encaixantes.
Esse macro-dobramento, corn plano axial orientado segundo NNE a

1.,

N-s, segue o mega-anticlinal definido na Folha cle piracaia
por
carnpos Neto ¿t a"L. (1ggJ), correlacionáver ã fase de
deformação
Fn*s de Morales ¿t aL, (198s), que desenvolve mega-estruturas
ïe
gionais ' Outras dobras desenhadas a nível de mapa deven responder
pelas variações de atitudes e em parte pelas intercalações de mon
zonitos gnáissicos e gnaisses graníticos na parte E do maciço e
de augen-gnaisses com rochas monzoníticas cla sua parte NW. Embora
mais apertadas, essas dobras poderiarn tanbén ter sido geradas na
fase Fn*3, já que o maciço de piracaia situa-se na zona apical da
mega-estrutura mencionada o onde Fn*3 poderia gerar até dobras
mg
soscópicas (Morales et dL., lggs). Dobras em escala de afloramen
to são observadas esparsamente pelo maciço, mas são conspicuamen
te desenvolvidas em parte de seu contato NW (ãrea de aflorarnentos
do facies nonzodioríticos fino netamorfisado dobrado) . A1i, os mon
zodioritos gnáissicos, poï vezes com foliação milonítica, têm um
bandanento centimétrico, alternando-se com reitos mais
claros, em
parte aplitõides (pontos rz4 e LZS; f ig. 7) , en parte ,,monzoníti
cos" (ponto rgz, fig. T) e o conjunto se acha afetado por dobra
mento apertado (foto 7). uma foliação incipiente pode se gerar
se
gundo os planos axiais dessas dobras, que são aproximadamente
sub
verticais e orientados segundo NNE nos raros blocos
obs ervadol
aparentemente "ín ,síÍu" (ponto rgz e adjacências; fig. T).
A atua
ção de uma fase de deformação pré-Fn*3 provavelmente Fn*2, está
registrada principalmente pela foliação' principal reconhecida as
rochas do maciço, mas aparentemente desenha, €n alguns locais,
do
bras a nÍvel de mapa, formando estruturas en domos e bacias por
interferência com Fn+3 (cr. vari.ações de atitude na parte central
do naciço e forna da nancha da rocha a encaixantes, Grg, a1i pre
sente, no anexo 1).
alguns locais, foram observadas feições sugesti
vas da atuação de processos de d.eformação contemporâneos ã cotoca
ção das rochas do maciço. No ponto 270 (fig. 7), como jã foi ,"r!
rido no item rrr,z.7, enclaves angulosos e alongados de gïanito_
gnaisse em rocha quartzo nonzonítica mostrarn-se afetados por
cisa
thamento que "encurva" a foliação nas suas bordas. um dique
de
quartzo nonzonito de largura decinétrica injetado em rocha monzo
nítica, râ parte NIV do maciço (ponto r97; fig. 7) mostra feições
Em
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que tamb6n sugerem cisalhamento contenporâneo a sua colocação; o
quartzo monzonito nas bordas do dique 6 homogêneo, sem foliação
destacada, mas no núcleo mostra cluas direções de foliação, melhor
desenvolvidas em domínios, cada uma a 600 entre si e formando,com
as paredes do dique, ângulos aproximados de 30o. Em outras porções
do núc1eo do dique, são observadas dobras descontínuas, isoladas.
Nesse mesmo ponto, €il meio aos monzonitos, são observados xenõli
tos m6tricos, alongados, de augen-gnaisses con cisalhamento nargi
na1, de forma similar ã descrita nos xenó1itos de granito-gnaisse
no ponto 270 (ver item III.Z.7).

5 (corte da rodovia de acesso a piracaia
fig. 7) observa-se,em alguns blocos de rochas fresca, nonzodiori
tos finos (Mdf) com ocelos sieníticos que se d.ispõem segundo uma
foliação bem evidente. Veios de biotita monzonito (Mfc) do facies
médio cinza-claro (ver tabela 2) se d.ispõern subparalelamente a es
sa foliação, isolando localmente enclaves elipsoidais do monzonito. A foliação nesses veios 6 marcada pela disposição planar das
palhetas de biotita; nota-se, na foto B, que essas palhetas têm
sua disposição condicionada mais pelas paredes dos veios que pelo
plano da foliação observada nos monzodioritos escuros. Essas fei
ções parecem indicar que as biotitas clos monzonitos Mfc orientamse, pelo menos em parte, durante a etapa c1e colocação dos veios.
Nesse mesmo afloramento, próxirno ao local mostrado na foto, desen
volvem-se segregações quartzo nonzoníticas (ou quartzo sieníticas)
grossas, não foliadas e portadoras de anfibó1ios (pseudomorfos de
piroxênio?) milimétricos; a disposição dessas segregações é irre
gular, "desmanchando" localmente a foliação pré-existente.
No ponto

III.3.2 - Estruturas "Migmatíticas"
0 caráter "migmatítico" do maciço de piracaia deves€, em boa parte, ã injeção de veios dos facies tardios em facies
mais antigos e escuros, formando estruturas sugestivas de elevada
plasticidade do conjunto, como jâ, foi observado no iten rrr,2.7.
Chama a atenção a distribuição dessas estruturas, cobrindo qllase

,
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Faci cs monzodiorítico metamorf isado , dobrado, borcla Nli
do maciço. Fino bandarnento dado pela alternância de Iei
tos "aplíticos,' cinza-rosados, säcaróicles, com Iej,tos moñ
zodioríticos escuros, afetado por dobramento apertadol
Ponto 124.

8 - veios de biotita monzonito cinza-cl.aro en monzodiorito
fino a n6dio com estruturas ocelares. As palhetas
biotita no nonzonito claro.têm disposiçâo' subparalelade
ã foJ.iaçâo da rocha invadida, e ern'pari" cóndicionada
pelas paredes dos veios (ver texto). ponto S.

4
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toda a â.rea de afloramentos de alguns dos facies antigos
(lvldf ,
Mdm, Mfc e equivalentes metamórficos). 0 contato entre veios e ro
cha invadida é quase sempre abrupto; não existem orlas ricas
em
máficos separando-os. Não há, por outro lado, contraste metamórfi
co ou de deformação entre ambos (ver, entretanto, observações fei
tas no último parágrafo anterior para veios de Mfc em Mclf). Nas
áreas dominadas pelos equivalentes metan6rficos dos facies anti
goS, tamb6m os quartzo monzonitos e quartzo sienitos dos veios es
tão metamorfi-sados e foliados. Na parte centro-oeste do maciço,
onde ocorrem as rochas ígneas menos transformadas, os quartzo mon
zonitos não estão deforrnados, e podem ter granulação maior r-ìir par
te central dos veios; é o único local oncle essas rochas tên textu
ras ígneas e piroxênio em lugar de anfib6lio, e foram aí descri
tas como um facies quartzo monzonítico distinto (Qmp; ver item
III.2.7 e tabela 2) . A foto 9 mostra o aspecto geral de um aflora
mento de Mdm invadido por vários veios quartzo monzoníticos.
Outras estruturas "migmatíticas" presentes no maci
Ço, entretanto, não podem ser entendidas como devidas ã injeção
de material externo. Entre e1as, citam-se os ocelos sieníticos, oca
sionalmente presentes em rochas dos facies monzodioríticos m6dios
e finos, mas muito mais abundantes na metade norte do maciço, ao
ponto de definirem a unidade mapeãve1 Mp de monzonitos "rnicropor
firíticos". (ver. item III.2.5). Os ocelos têm dimensões em geral sub
centimétricas, podendo ser maiores, d.e granulação grossa e cor cra
ra contrastadas com as da "matriz", e sempre se mostram algo a10n
gados segundo a foliação das rochas, quando e1a 6 evidente. É co
mum a presença de megacristal (is) de minerais máficos, geralnente
anfib6lios, no interior dos ocelos, rnuitas vezes ocupando a sua
parte central (foto l0). Em dois afloramentos na ârea em que as
rochas do maciço se acham mais "preservadas" do retrometamorfismo,
são vistos ocelos alongados desenvolvj-dos sobre litotipos da uni
dade Mfc, que se mostram foliados de modo incipiente (ponto r73)
a intenso (ponto 5; fig. 7),

alguns locais , os ocelos parecem se coletar, for
mando vênu1as ou veios de segregação centin6tricos, con estrutura
sernelhante ã estictolítica
(Mehnert, 1g6B). petrograficamente, es
Em
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Aspecto "nignatÍtico,' pronunciado em afloramento de mon¿odiorito fino, e1áissico (Mdf(g)). Veios quartzo monzo
nr t rcos de dimensoes variadas (formando re levo destacadõ
por intenperismo) se interligam formando padrão flebíti
co. Ponto 108.

10

Monzodiori to rico em ocelos e segregações sienÍticas . us
ocelos têm geralmente megacristaís ãe'hornblenda em sua

porção central, e podem gradar para vênulas, ponto l0g.

sas vênulas são semelhantes aos quartzo monzonitos e quartzo sie
nitos (.Qm1 , Qs1) que formam os veios acima referidos. As evidên
cias estruturais sugerem migração restrita de material, em espe
iì
cial os contatos algo difusos com a rocha hospedeira, aa- relação
con os ocelos,e descontinuidade,,r entre parte das vênulas. Desen
volvem-se não somente sobre Mp, mas também são vistas com r.ã
,
qtlência, em af loramentos de outras unidades , eff especial lvldf (g) ;
Mdm(g). As vênulas podem aparecer permeanclo as rochas de naneira
irregular, e em alguns locais elas são vistas ',desmanchando', uma

foliação pr6-existente, como se expôs no item anterior. lvlegacris
tais nilimétricos (raranente, centim6tricos) de anfib6lio, g"r"!
mente como nineral máfico único, aparecem associados a essas vênu
1as, e poden se concentrar ocasionalmente nas bordas das vênulas;
restritamente, ocorrem vênulas escuras muito ricas em anfib6lio.
como exemplo, cabe o retratado na foto 11: nota-se vênulas desen
volvidas sobre Mdm(g), forrnando padrão bastante irregular, geral
nente interligadas entre si, e com os contornos algo difusos; ob
serva-se ainda a presença de uma vênula escura subhorizontal, mui
to rica em anfibõlio, na metade ã direita da foto.
III.3.3 - Estruturas

Magmáticas

estruturas observadas no maciço de pira
caia podem ser atribuídas ã própria colocação dos magmas. A1én
das estruturas "mi-gmatíticas" de injeção jâ descritas, destaca-se
a existência de foliações de fluxo magmático, localmente ressal
tadas por variações no índice de cor (en parte causadas por assi
nilação de xen6litos), observada em quartzo monzonitos cinza-nédios
(jâ descritas no item rrr,z.7; ver fotos 3 e ó). A presença de xe
nó1itos tamb6m pode facilitar a visual ização de foliações de fl!
xo quando eles aparecem alinhados segundo o seu maior alongamento
e/ou quando são contornados pela foliação.
Algumas das

(parte NW do rnaciço, fig. 7), observa_
S€, em lajedo aplainado pela drenagem, uma estrutura dobrada admi
tida cono gerada quando da invasão de un magma monzonítico (foto
12). As rochas doninantes são da unidade Mdm (monzodioritos m6No ponto 189
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dios), que ali afloran como parte da faixa estreita dessa unidade
situada no extremo w da "mancha" principal de Mdf (cf. anexo 1).

As rochas monzodioríticas mostram heterogeneidade granulométrica
considerãve1, variando desde finas at6 muito grossas, com algum
predomínio de termos médios, e não mostram sinal de deformação ou
metamorfisrno mais intensos. O material monzonítico invade essas
rochas de maneira algo irregular, e con algunas projeções en cús

pide em direção a elas; 6 dominantenente porfirítico, con megacris
tais subcentinétricos de feldspato esbranquiçado de seção quadra
da ou retangular. Na região mostrada na foto rz, a rocha porfirí
tica ocupa a parte central da dobra; como ápice da estrutura, e
por boa parte de seus flancos, encontra-se faixa de material fino
finamente bandado, com alternância de bandas claras e escuras bas
tante regulares e contínuas.

III.4 -

ROCHAS GRANITOIDES

E

METAMÕRFICAS REGIONAIS

A área total originalnente mapeada se estendeu para
a16m daquela apresentada no napa geol6gico, €il especial para s}V,
onde afloram os granit6ides granatíferos de Naza16 paulista. A re
gião que figura no mapa geol6gico (anexo 1) , entretanto, represen
ta a porção trabalhada com maior ênfase, e considerada com níve1
de informações compatíve1 com.a apresentação em escala L:25.000.
As três unidades principais presentes na área correspondem ãs ro
chas gnãissicas do Complexo Metamõrfico Piracaia (Campos Neto ¿t.
dL., 1983), aos ortognaisses de afiliação plutônica do complexo
Socorro (Cavalcante ¿t dL., lgTg), e aos granitóides nebulíticos
que se colocam principalnente en neio ãs rochas do Complexo Meta
mõrfico Piracaia.

IIi.4.1 -

Complexo Metamõrfico piracaia

As rochas do complexo Metan6rfico piracaia
encon
tram-se, na região estudada, comumente afetadas por um processo de
migmat ização rnuito forte, que chega a obliterar as suas relações
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em
sieníticas formando estrutura estictolíÈica
monzodiorito. Notar a presença de vênula escura sub-horj.zontal, composta principalrnente por hornbJ'enda, na me
tade ã direita da foto. Ponto 108.
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geológicas originais e mesmo a dificultar o reconhecimento dos ti
pos litol6gicos que existiarn anteriormente. Trata-se, entretanto,
de pacote de rochas bastante variado. Na ã,rea apresentada no mapa
geol6gico, reconhece-se três unidades litoestratigráficas
princi
pais: "gnaisses granodiorÍticos", (Gngd) , "gnaisses graníticos"
(Gng) e "gnaisses peraluminosos" (Gnp), estes úttimos com interca
1ação de um níve1 mapeáve1 doninado por rochas diopsidíticas (Cnc).
Vãrias outras unidades podem ser descritas, especialmente a SW da
ãrea apresentada em mapa, destacando-se seqtlências de gnaisses ban
dados com intercalações anfiboríticas, andesina gnaisses (con gra
nada, biotita, quartzo e andesina) aos quais se associam freq¡en
tes bandas de rochas mais cálcicas, onde podern aparecer hornblenda e labradorita, e nica-xistos diversos, comunente peraluminosos.

os gnaisses granodioríticos (Gngd) formam faixa que
aconpanha o contato E do maciço de Piracaia por toda sua netade
setentrional, e tem sua continuidade reconhecida até cerca de 1, s
km a s da cidade de piracaia (ver anexo 1) . sua largura média, é
difíci1 de ser estimada: o conjunto ê profusamente migmatizado, e
a passagen para granitóides nebulíticos, a E, 6 de transição, ã
medida que reflete a diminuição da freqilência de rochas gnãissicas
ern meio ãs granitõides. Inclui-se na unidade uma pequena mancha
isolada a w do maciço de piracaia (.ver anexo 1). os gnaisses são
em geral reconhecidos como mesossomas (paleossomas transformados)
de rochas escuras em meio aos granitõides. São (hornblenda)-bioti
ta gnaisses granodioríticos e tonalíticos, mais raramente graníti
cos, de cor cinza-m6dio e com forte foliação, localmente protomi
lonítica. No ponto 16, en blocos retirados de corte da rodovia que
liga Piracaia a Joan6polis, ocorrem rochas gnáissicas cinza-claras,
com aspecto de netaplutônicas e com feições indicativas de conta
tos nútuos intrusivos; essas rochas, entïetanto, não Tepresentam
o litotipo característico do pacote. Mais acliante, nessa mesma ro
dovia (ponto 17, prõximo ao extremo N do rnaciço de piracaia, fig.
7), vê-se rochas ã'Ica1i-graníticas r6seas clo maciço invadindo con
junto',de gnaisses escuros heterogêneos bastante afetados por
mig
matização, QUê têm leucossomas cinzentos. os contatos com o paco
te de gnaisses graníticos (.Gng) não foram obseryados.
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0 conjunto

gêneo ê,

mapeado como Gng é relativanente hetero
se considerado com maior detalhe, deve ser passÍve1 de

subdivisão. Inclueil-s€ no pacote a naioria das rochas gnáissicas
que aparecem no interior do maciço de Piracaia e ainda aquelas que
afloram a E de sua metade meridional, em meio a granitõides nebu
1íticos [anexo 1). O litotipo característico é um gnaisse graníti
co cinza-claro de granulação n6dia, fitado, e em geral bastante
migmatizado. As intercalações são variadas. Na porção con orienta
ção NE-SW da faixa que aparece internamente ao maciço é comun a
presença de níveis centimétricos de rocha quartzosa, fina, de cor
de alteração anarelada (gondito?). Já na porção mais inteïna des
sa faixa, onde ela se orienta segundo NW-SE, aparece um extenso
corte de rocha alterada na rodovia de acesso a piracaia (ponto SZ,
fig. 7). A1i, os gnaisses graníticos têm intercalações de bandas
centim6tricas-decinétricas de gnaisses pobres em quartzo, alguns
dos quais ricos em minerais mãficos, de cor anìarelada de altera
ção (anfibó1ios?), com foliação localmente pouco destacada, supos
tamente de afiliação plutônica (gabrõide?).
0s "gnaisses peraluminosos', (Gnp) afloram a SSW do
maciço, e consistem principalnente de (sillimanita)-granada-bioti
ta gnaisses diatexÍticos médios, acinzentados. A presença de cor
dierita é assinalada em algumas rochas coletadas próximo ã vila
de Batatuba, no extremo su1 do maciço de piracaia (pontos g e 13;
fig. 7). Tamb6m nessa área, os gnaisses diatexíticos possuem por
ções restíticas, eue podem ser extremamente ricas em náficos, com
muita silimanita e espin6tio verde. Intercalações de anfibolitos
são raras. Uma faixa bastante característica desses gnaisses, con
largura aparente de 200 m, mostra como feição típica uma profusão
de "erì.claves" angulosos de diopsiditos (unidade Gnc), fornando es
trutura agnatítica; a faixa pode ser acompanhada por cerca de 3
km, intercalada aos gnaisses peralumi-nosos, e 6 em parte truncada
pela ocorrência isolada de quartzo monzonitos cinzentos do extre
no su1 do.maciço d.e Piracaia. Os diopsiditos são verde-c1aros, mé
dios, e aparecem como fragmentos em meio a ',matriz" feldspática
(com algum carbonato) branca. Associados especialnente a essa fai
xân afloram, eil corte da rodovia de acesso a Piracaia (ponto 9;
fig. 7), gnaisses dioríticos finos, escuros, em parte com finas
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bandas tonalíticas,

e mignatizados. Esses gnaisses foram conside
rados por Carnpos Neto 6 Artur (1983) corno pertencentes ao naciço
de Piracaia ("associação diorítica fina migmat ízada") , mas a sua
conposição (con intercalações tonalÍticas) e características
pe
trográficas parecem sugesti-vas de que se trate de uma manifesta
ção independente.

III.4.2 - Complexo Socorro
Bordejando o maciço de Piracaia em seus lirnites ltl e
N, aparecem rochas gnáissicas fortemente foliadas, por vezes pro
tomiloníticas. Em contraste com os gnaisses do Complexo Metamõrfi
co Piracaia, são relativamente homogêneos. Trata-se de rochas me
taplutônicas, eil parte com bandamento que pode ser atribuído a in
tercalações tectônicas ou a sucessivas inj eções de material ígneo.
Predominam (hornblenda)-biotita augen gnaisses graníticos (nais ra
ramente, até tonalíticos) , com rnatriz cinza e porfiroclastos cen

tinétricos de feldspatos, dominantemente microclínj.o [r6seo ou
branco) (unidade Agn) . Essas rochas mostram transição), em áreas me
nos deformadas, para granitos porfiróides con foliação
(magmáti
ca?) de fluxo. rntrusivos nessas rochas, são vistos granito-gnais
ses m6dios a grossos, rõseos, e granito-gnaisses gïossos esbran
quiçados,

QUe geralmente ocorrem como bandas decimétricas na área
rnapeada, mas em outros locais podem formar ocorrências mapeáveis.

Restritamente, (hornblenda) -biotita gnaisses cinza-médios , finos
a médios, e rochas dioritóides finas se preservam em meio a esses
tipos litológicos, e parecem ser as encaixantes dos augen gnaisses.
Característica de toda a ârea de afloramento do Complexo Socorro
é a quantidade relativamente elevada de magnetita eue, provenien
te da alteração dessas rochas, se deposita em canaletes de escoa
mento de âgua, sobre o solo.

0 contato entre os ortognaisses do Complexo Socorro
e o conjunto atribuído ao Complexo Metanórfico Piracaia não pôde
ser definido satisfatoriamente na ârea estudada. Cada urn dos paco
tes tem sua ãrea de ocorrência em um dos lados do maciço de Pira
caia e, para SW do maciço, o contato deve passar em parte por sob
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os aluviões do Rio da cachoeira (ver anexo 1). Na parte Nlv do
ma
ciço' urna pequena ocorrência de gnaisses granodioríticos do
col
plexo Metam6rfico piracaia Gngd aparece entre o maciço e
os orto
gnaisses. 0 contato entre Gngd e Agn, observado no ponto
J33 (fig;
7), é dado por uma faixa milonítica de baixo ângu1o de mergulho
(falha de enpurrão?). As rochas do maciço de piracaia invadem
os
augen gnaisses , como jã, descrito no item rrr.2, mas contatos
tec
tônicos e intercalações por dobranento são tamb6n assinalados.

IiI.4.3 - Granitóides Nebuliticos
Associados â intensa migmat izaçã,o regional, os gra
nit6ides nebulíticos formam núc1eos de dimensões variadas, ê*
gg
ral pequenos e intimamente associad.os ãs rochas encaixantes,
de
ta1 forma que o seu mapeanento, [â ausência de afloramentos contí
nuos é dificultado em escala de maior detalhe. Cada
'
uma das ¿r",
suites de granitóides reconhecidas associa-se geograficamente ãs
áreas de predomínio de rochas gnáissicas cie composição aparente
mente adequada ã sua geração por anatexia.

A "suite Catapora" ( y
6 ïepresentada poï grani
tos róseos (cinzentos apenas próxino n)
ã cidade de Nazar6 paulirtu,
cono nos cortes da Rodovia D. pedro I), equigranulares
m6dios,nos
quais aparecen aglonerados arreclondad.os (0 ,7 -r
,5 cm) compostos por
granada, biotita, e eventualmente clorita secundária quartzo,
e
eue
emprestan ã rocha un aspecto pintalgado ("catapora,,).
A área de
ocorrência da "suite" se concentra a ssw do maciço de piracaia,
on
de aparecem associados principalmente gnaisses e xistos granatífe
ros. Alén da cor, a densidad.e e o tamanho dos aglomerados podem
se constituir em fatores de variabilidade. Heterogeneidade impor
tante, porén,6 vista mesmo em escala de afloramento: comunente a
rocha 6 composta por dois tipos petrográficos que se interpene
tram, un de granulação nédia e com até 7-geo de biotita em palhe
tas distribuídas regularmente, e outro hololeucocrático e mais
grosso' A forma de interpenetração sugere maior mobilidade e cará
ter tardio C?) do ú1tino tì-po. Esses tipos são semelhantes (embc
ra de cor contrastada) ãqueles vistos em corte da Rodovia D. pe_
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dro I (junto ã cidade cle Nazaré Paulista), onde os tipos mais gros
sos e claros invaden o-s m6<1ios segundo estruturas nais rígidas,
r!
nat iticas . A granacla pocle apaïecer em cristais isolados
, idiom6r
ficos-subidiom6rficos, cm porções "aplíticas,, praticamente isen
tas de biotita. Pegmatóicles con biotita são vistos comumente .o*o
veios e bolsões em meio aos granitos róseos. Localmente aparecem
facies nebulíticos, con estruturas "4chliQ-tten,'abundantes, e em
parte preservando estruturas gnáissicas. xenólitos de gnaisses
e
xistos encaixantes são vistos en quase todos os afloramentos.
A "suite Quatro cantos" ( yqc) inclui os biotita gra
nitóides róseos que afloram a E do maciço'de piracaia, região
on
de ocorrem biotita gnaisses graníticos e granodiorÍticos
(unida
des Gng e Gngd) . Foran ntapeaclas várias áreas de predornínio
dessas
rochas, que incluem o maciço cle Quatro cantos (campos Neto
et aL.,
1983)' 'l'rata-se de um conjunto heterogêneo de granitóides
e nebu
1itos, que inclui aincla volume consideráve1 de gnaisses, pro..u.,r",
mente passível de naior subdivisão, mas de grande heterogeneidade
a níve1 de afloramento. os tipos dominantes são biotita granitos
equigranulares m6dios, róseos, a grosso nodo semelhantes
aos da
"suite catapora" sen os aglomerados granatíferos. As mesmas estrq
turas de interpenetração "p1ástica", ou, mais raro, formando
agna
titos, descritas na "suite catapora" o são vistas em alguns aflora
mentos desses granitóides. De ocorrência mais restrita,
aparecem
granitóides porfiríticos com negacristais centin6tricos
de micro
c1ínio e biotita granitos cinza m6dios, ri.cos qm biotita;
ambos
parecem ser manifestações relativamente precoces,
sendo invadidos
pelos granitos equigranulares. Estruturas ',LchTi¿tten,,
e veios e
bolsões pegmatóides aparecen con freqtlência elevada nos
granitói
des da suite. xen6litos gnáissicos são muito conuns.
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III.5 -

SEQÜÊNCIA DE EVENTOS

As relações de contato observadas foram utilizadas
para a def inição de uma seqüôncia de colocação aproximad.a par.a
as
rochas do maciço de piracaia, importante para a fundamentação
de
quaisquer hipóteses gen6ti.cas . (f ig. g) .

0s facies mais antigos reconhecidos no maciço são
aqueles reuniclos nas unidades monzodioríticas nuito f ina, f ina e
rn6dia, respectivamente Mcle, l'Idf e Mdm. Embora possivelnente repre
sentando vãrias unidades reom6rficas, essas rochas, €D conjunto,
não nostram relações de contatos intrusivos mútuos; tanpouco
os
contatos com rochas do embasamento são d.efinidos. As passagens gra
dacionais são marcantes entre Mdf e Mdm. Mde deve corresponder,
em alguns casos, a rochas liipoabissais (?), mas a pequena
ocorrêq
cia napeada dessa unidacle poderia representar facies de borda de

um

corpo de Mdf.

0s monzodioritos gr:ossos (Mdr) truncan gnaisses do
complexo Metamórfico Piracaia e invaden nilonito-ortognaisses
pro
vavelmente pertencentes ao Conplexo Socorro. possuem enclaves
cle
Mde ' A seqtlência de colocação interna â
ocorrência principal
de
Mdr indica a sucessão de facies escuros por facies claros, e
des
ses por rochas monzoníticas ainda nais claras e de menor granur'
ção, que formam veios em cujos núcleos podem apareceT porções p";
matóides' Mdr é invadido por diques monzoníticos aparentemente da
unidade Mfc, mas não ê clara a distinção entre esses diques e os
nonzoni tos localrnente associados a pegmat6ides que parecem
ser ma
nifestações finais da pr6pria unidade Mdr. Alguns aspectos partr
culares contrastam Mdr com as unidades que são claramente de colo
cação.mais precoce (Mdf, Mdm): as rochas de Mdr estão pouco
defor.
rnadas e metamorfisadas e, principalnente, não são invadidas
por
veios irregulares de quartzo monzonitos dos facies tardios.
Os monzonitos (Mfc) são

posteriores

aos

monzodiori

tos rnuito finos, finos e m6dios, e aparentemente (?) aos g1'ossos.
Invaclem augen gnaisses clo cornplexo socorro e gnaisses
mignat i za
dos do complexo Metamõrfico piracaia. 0 facies cinza fino é inva
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Fn*Z' I"::^!::_p:ra foliação prirnária no maciço de piracaia (onde
e aconpanhada de meta¡noifismo oe grau
nais
baixo) , e dobras apert"aãi, ,rãs rochas progressivamen¡e
encaixantes.
Fn*3, fase que gera [¡egaestruturas regionais.

I:ICURA

Quadro csquenÁtico,da seqüência de evencos no
-¡,laï- macico
cle Piracaia f oara discuss'ão ver

,
rextõi.
.ï;å::
Mdr., tinhas d'btíouas.t Mfc, -iinñår-ñorrront"is;
Mp: Ii
nhas ondutadas tniancti";-;;.;;;r-i"pr"r.unram
-ñã"iii¡åãã.
ocelos) ;_
Qm e Qs: em brancg;
veros
reDre
sentaclos por,bandas"$ñ,
uurtiôãi;"i;;"g"i;;;r;-; sao å;Ëi;
ves por elipsóides.
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dido pelo cínza nédio a fino, e os facies mais leucocrãticos (cin
za-claro e esbranquiçado) só são vistos como veios. Há sugestões
de que veios do facies cínza-claro tenham se comportado plasticamen
te quando da defornação que gera foliação contemporaneamente (?l
aos ocelos sieníticos en nonzodioritos finos (Mdf).
0s sienitos cinzentos médios (scm) invadem monzodio
ritos f inos e n6dios (Mdf , Mdrn) , mas são d,esconhecidas suas rela
ções com os demais facies.

0 grupo i-ntegrado pelas unidades quartzo nonzoníti
cas (Qme,Qmm, Qnl) e quartzo sieníticas (Qs1, Aqs) é, em conjun
to, de colocação tardia, invadindo encaixantes dos conplexos so
corro e Piracaia, e os demais facies do maciço, em especial Mde,
Mdf' Mdm e Mfc. As relações corn Mdr e Scm não são conhecidas. pa
rece haver uma contempoTaneidade geral de colocação, havendo pa.:
sagens dominantemente transicionais entre as unidades do grupo,
mas há localmente evidências de colocação inicial'de facies mais
escuros.

0 surginento de estruturas ocelares e segregações,
especialmente sobre rochas das unidades Mdf, Mdm e Mfc (e assim,
tambén, o surgimento da uni.dade Mp) parece conternporâneo a tardio
ã geração de uma foliação tectônica nas rochas do maciço. Nota-se
localmente a presença de encraves portadores de segregações em ro
chas dos facies quartzo nonzoníticos e quartzo sieníticos [',facies
tardios"). FIá sugestões, por outro lado, de que (parte da?) colo_
cação dos facies tardios se deu contemporaneamente a um regime de

cisalhanento inportante.

A mignatização regional se deu em mais de una fase.
as prineiras anteriores ã colocação do maciço de piracaia. Fases
tardias de geração de leucossomas granitóides, entretanto, são vis
tas restritamente invadindo monzodioritos do naciço de piracaia.
As relações dos facies tardios do maciço con os leucossomas tar
dios e com os granit6ides nebulíticos são pouco claras.

A foliação observada nas rochas do naciço

de

Pira
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cala p¿ìrece ser sempre posterior ãque1a que aparece nos augen gnais
ses clo Complexo Socorro (que apaïecem como enclaves foliados no
naciço). Rochas do maciço tïuncam tamb6m a foliação principal das
rochas gnáissicas do conplexo MetamóTfico piracaia, que não é ge
ralncnte primária (uma foliação anterior é sugerida pela presença
de micas en arcos poligonais enì rochas mais xistosas). pelo menos
duas fases de deformação regionais se sucederam ã colocação das
rochas do maciço de piracaia: gera-se uma foliação que é dobrada
em fasc à qual localmente se associa una segunda foliação. A tec
toni zação de alguns trechos dos contatos do maciço pode se dever
ã concentração rnaior cle esforços nesses locais, talvez contempora
neanente a essas fases de deformação.

CAPITULO fV

PETROGRAFIA DO MACIçO DE PIRACAIA

Descreve-.se, neste capÍtulo, a petrografia rnicrosc_ó
pica das ro.chas do mac iço de Piracaia, agrupadas seguncio as asso

ciações definidas no capítu1o anterior. Enfatiza-se, na descrição,
a1érn dos dados modais e cla caracterização da mineralogia e textuTã , ¿rs observações que permitern inf erir .seqtlências de cris tali za
ção rì¿ls rochas ígneas. A recristal ização metamõrfica, muito r.nten
sa enì parte do maciço, gerou associações mapeãveis que podem, com
naiol- ou menor seguïança, ser corïelacionadas com algunas das as
soc i¿¡ções ígneas. As característi.cas conpatÍveis com processos
tamórficos (ou tanbém, em 1)arte, tardi-magmáticos) são descritas
em separado , apõs a caract erização cla textura "ígnea,,. Dados de
quirnisno de feldspato-s, obtidos por nicrossond.a eletrônica,
são
apresentados como parte da descrição, mesmo porque são necessários
par¿l definir petrografÌcamente as rochas. O quimismo de minerais
mãficos (bi.otitas, piroxênios e anfibólios) é apresentado no capí
tulo VI.
nr-e_

TV.

1-

MONZODIORITOS Ì\,IU]TO FINOS

,

ESCUROS (Mde)

As rochas incluídas nestâ associação têm na cor es
cur¿l c na granulação muito fina suas características
nacrosc6pi
cas ¡nais marcantes. Concluanto volumetrj-camente pouco expressivas
no n:rciço, são importantes - em especial as variedades porfirÍti
c¿ìs - Para a conpreensão dos processos de cristalização
magmáti
ca. llssas rochas, que ocorrem mais comulnente como enclaves em l.i
totipos de outras associações, formam pequeno corpo napeável em
apenas un local (cf. napa geol6gico, anexo 1).
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Modalmente, s¡ro nronzodioritos (tabela 5; fig. 9),

ir f reqtlôncia e compos ição de f eldspatos e minerais máf icos in
dicam tratar-se de un grupo de rochas heterogêneo. Os tipos preclo
min¿rntcs são ora porf i rít icos , com ma trtz f ina , ora equigranuJ
a
res; estes últimos, erìt-retanto, podenì ter alguns poucos crist¿ris
de plagioclãsio mais clestac¿rdos isolados, eu€ lhe conferem cará
ter porfirítico incipi cnte.
lnas

A natriz

ilia (0,1-0,2

constitui entre gg e 7Teo
da rocha. É composta essencialnente de feldspatos ( plagioclásio,
coln telclspato ¿r1calino peltítico subordinadoJ, biotita,
clinopi
roxênio e opacos, com arranjo "granoblãstico" marcado por algu¡s
contatos retos entre grãos aproximadamente equiciimensionais. O
feldspato a1calino, entret¿rnto, ten carãter intersticial e conte
tos algo irrcgulares ; :tlguns cristais de plagioclásio são subidj o
mórficos. Por vezes, existe uma orientação incipiente, narcacla pe
1o alinhamento de bioti.ta.
f

mm)

o plagioclásio cla matriz tern composição no inte rva1o 4t,25_Zg nas amostras PI-2S5 e pI-17Z/2, ambas praticamente isen
t.as de fenocristais desse nineral; na arnostra pI-170a, onde os fe
nocristais são abundantes, o plagioclásio da matriz situa-se no
intervalo ÃnSZ-34 (fig. 12). O feldspato alcalino tem geralmente
pertitas finas concentradas em sua parte interna. As composições
"g1obais" (obtidas conì o feixe da nicrossonda com diâmetro maior
que o usual, com 20v ou rnais) são de at6 or2 na anostra pl-2s5;
a composição da fase hospedeira e da borda não pertítica do rnine
ra1 (obtidas com o feixe de diâmetro "normal", ju ), situam-seem
torno de orgg_90 (arnostras pI-2ss, pI-170a) e de até otg3 (arnos
tra PI-172/2) (ver fig. 14).

0 clinopiroxênio, que ocorre cono grãos incolores
pequcnos e isolados, pocle ter finas lamelas de exsolução de cor
de intcrferência geral¡nente aci.nzentada (pigeonita?1. Tem passa
gells, eilÌ gïaus variados, a a¡rf ibõ1io (ver adiante) . A amostr'¿j pI 179a (enclave en monzonito con hiperstênio) tem grãos pequenos de
clino e ortopiroxênio coexistentes, ambos incolores.

9l
A biotita 6 marrom (.p1eocroÍsmo , x=anarelo pát icto
Y= Z =ma rrom) e con 2v enì torno de 10o; em raros casos,
se desenvor
ve cnì torno cle nagnetita. Na amostra pI-255, inclui esparsos cr.is
t¿r j:; pr ismát icos de apat i ta .
:

A apatì"ta acicrrl ar. 6 abundante na matriz, ocorrendo
tipicanrente como inclusão nos feLdspatos menoïes e na-s bordas s_ó
clic¿rs clos fenocristais. os crcmais acessõrios são magnetita e ilme
nit¿r. c* proporções seilìc1h¿rntes, e raros zircão e allanita
(c1e-s
critos apenas em una anostra).

Entre os I'enocristais, destacam*se os de plagi.ocl4
sio, ciLlc- estão prescntes enì quanticlades variadas em quase tocia,s
¿ls anìostras estudadas ; bioti ta só é importante na amostra pI-l 70a.
'l'amhóm ocorl'em, €fl algunils
amostras, agloneraclos de tamanho equi
valente ao clos fenocr j stais , compostos de clinopi roxênio clominan
te, conl proporç:ões subolclinadas de biotita, plagioclásio e opar:os.
lune ) ,

Na amostr'¿r PT-170a, rica em fenocristais (s0e" en vo
c.stes aparecenl clistriLruícios sem orientação preferencial ern

io ã ntatriz "granobl iística". Preciorninam os fenocristais de pla,
gioclásio tabulares, coln o conprimento em geral bastante superior
à largura (0,8-1,S x 0,2-0,6 mm; cristal m6dio, 1,j x 0,4 mm). A
geminaçiìo nais freqtlente 6 urna combinação clas leis da albita
e
Carlsb¿rd podendo ocorrer cristais geminados segundo apenas
Lrnì¿ì
'
delas. [Jm forte zonearnento normal é observado ao exame óptico; os
núc1eos são tipicamente rnais cá1cicos, na faixa de labradorit.a sõ
dica (Anss-60) , e passam, para regiões intermediãrias, a cornposi
ções de andesina-labraciorita e andesina cá1cica (fig. t2) . As boI
das desses fenocristais são bem marcadas por seu relevo mais bu.
xo e por uma quebra no ¡ladrão de zoneamento; são por vezes relati
vamente largas' mas de composição constante, em torno de An3s_3s,
senelhante ã da matriz c1a rocha. Essa composição contrasta com a
clas áreas nai s externas <1os núc1eos (por volta de An43) que
es_
.
tão cln contato direto LtoìÌì a borcla e que en parte mostram sinajs
de corÏosão. A presenç¿l cle abundantes inclusões de apatita acicu
ì¿rr níls bordas (e nos feldspatos cla matriz) contrasta de nodo acetì
tuaclo com sLla quase ausência na parte central labraclorítica dos
ne
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fenocri stais de pragioclás io

(

torornicrografia

t)

llmbora so j am nais comuns os f enocri st¡ri s de p tag io
c1á-sio ìsolados, não r¿ìro são observaclos dois ou mais indir¡i¡111,,rs
tlnidos por uma face principal, fornanclo estruturas enì ,,óAnnØu¡.(,r,,
ressaltadas pela assirnetri ¿r no zoneamento dos crist¿ris envolviclos.
Ireldspato alcalino freqtlentemente aparece emoldurando esses fe;rcr
cri staí s , contornanclo suas f¿rce-s oL¡ loc.almente com contato-s i¡.rc
gula res. Da nlesma forna, localnente, as bordas clos Fenocrist.ars

de plagjoclásio podem ter contatos irregulares com a biotita e o
clinopiroxênio da natriz. os fenocristais podem ser algo poiquilí
tico-s; as inclusões nais comLrns no núc1eo são de biotita e, subo!
dinaclatnctttc, opaco, anbos conì os contornos arreclondados. pequenas
inclusõcs aciculaïes, cl ispost¿rs segundo orientaçõcs cristalogriîf i
cas do Ìrospedeiro , cotn re-l evo e l¡i rrefringência altos e ext inçncr
reta, são observadas esparsamentc 1ìo núc1eo de alguns
fenocris
tai.s. l-:sses ¡l1agioc1ásios tal¡ul.ares são menos frequentes nos ile

nais t ipos cla associação ; tarnb6nl ¿rl i tôn núc1eos nai s cálc i.n,
clreS¡ando a At44 na anostr¿r PI-172/2 e em torno cìe An-a na anostra
PI-2ss (fie.I2).
,

A biotita mal rom, com pleocroísmo idêntico ao cla pre
sentc n¿ì matriz' forma fenocristais tamb6m bastante alongados, n¡rs
de contornos caracteristicanente nais irregulares que os clo
pLa

gioclá-sio n¿ì. ¿rrnostra pI-170a (fotomicrografia z), 0 compriment.o
pode chegar a 3 mn, e a largura, sempre variável, tem até 0.s ,'rm.
É conum a presença c1e inclusões xenomõrf i cas , comunrente orienta
clas segtindo as suas clivagens, cle prováve1 ilnenita I inclusòes clc
zipat i ter estão ausentes .

0s aglomerados ricos em crinopiroxênio cor-rsti trrelrr
teição s ì ngltlar ern a lgunas rochas cla uniclad.e. Al ém cle 1)resent(,.s
con relativa abundância na amostl'a P1-170a, são vistos na anìo.stra
PI-172/2 e, naj-s esparsanìente, nas amostras pl:-L7zb e pI -r7z¿.
Dois t i¡los extrenos poclem ser reconheciclos: o prine iro coÌ-resporì
de a fenocristais mais ou menos cclulclimensionais cle clinopiroxQ
nio poicluilítico, com inclusões cle proporções variaclas (até Sf).;
em volune) de biotita, opaco e plagioclásio. o segundo tipo
são
-

.)

I
a

t¿
I - Fenocristal zonado de pragiocrás io com incr.u
sões de apatita acicutai nos boräasi-Ãi-üãr¿"r,
nais clã
ras e mais s6dicas, são recortadas. Noi"r-å dist¡ibui
da
aciéuIar,
ç-ão
pr"r.nt" apenas nas bordas dol
"p1lit"e nos feldépätos
fenocristais
da ,"trii.
¡iàrrr" pI_170a,
unidade Mde (enctave), nIcoi, ii"rããårl'rsïi.
para loca
I i zação dos pontos , ver figura 7 .
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aglotnerados "equidimensionais" de cristais pequenos, com

dinpnsoes

senelhantes ãs da natriz e enì parte com arranjo granoblástico,que
também têm proporções geralmente elevadas de biotita, opaco r: pìa

gioclãsio.

0s fenocristais isolados de clinopiroxônio poden ser
pri 'smát icos, con atê 5 ntnt, e têm comunente larnelas cle
exso ltrção
1-abttl a res a algo irregulares <Ie pigeonita
invertida orientaclas se
gundo (001); podem incluir parcialmente fenocristais alongados
e
corroidos de biotita Ifotomicrografia z) . Notam-se, entretanto,
texturas mais complexas, que denotam passagens textur.ais païa ,''9152
merados". Em fenocristais da anìostra pI-170a, nota-se a
presença
de duas ou mais porções onde o clinopiroxênio tem orientação
di:
tinta, marcada por variações nas propriedades ópticas e pera prg
sença de seções onde aparecen (ou não) as lamelas de exsolução.As
sim, um desses "fenocristais", com cerca de 1 mn, tem o nút1eo
Capr' 0,5 rrun) com cores de interferência elevadas, e abundantes rrì
clusões de biotita e pragioclásio. o contato com a borda tenr
em
boa parte contornos irregulares. Esta borda tem baixa
cor de rn
terferência no corte observado, nìostra lameras de exsorução er
não
tern inclusões de plagioclásio I em um dos cantos do ,,fenocrlsta.l ,,,
aparece como "borda" outro cristal con lamelas, nas cores
de in
terferência mais elevadas e contatos irregulares. tjm segundo ,,fe_
nocristal" tem un núc1eo con predomínio de palhetas iso-orrenta
das de biotita [-ó0%), que passa para uma borda com proporções
*;
nores de biotita não orientada e de dirnensões menoresr
o pragro
c1ãsio, paralelanente, estã quase ausente. um terceiro exernplc.r
é
o de um "fenocristal" cuj o núc1eo nostra lamelas de exsoluçári
a-[
go irregulares; os contatos con a borda, caracterizada
por mudan
no
arranjo
e orientação das 1anelas, são irregulares e estão
ças
marcados, en todo um lado do núc1eo, por fino anel de
biotita xe
nonórf ica ' os contatos dos f enoc ristais e dos aglomerad.os
cle f eno
cristais com a natriz são bern definidos, e nornalmente dados
por.
faces de cristais subidiomõrficos. um quarto exempì-o de aglome.a
dos de fenocristais 6 ilustrado na fotornicrografia i.
0s aglomerados "equidinensionais" de cristais peque
nos de clinopiroxênio são, por sua vez, texturalnente
nuito v¿l
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riados. Descrevem-se desde tipos semelhantes aos aglonerados de
fenocristais acima descritos, com textura complicada pelo menor
tarnanho e maior variabilidade de orientação dos cristais, até aqug
1es que são "manchas" melanocráticas a ultranáficas de contatos
mal definidos con a matriz. No primeiro tipo, estão os aglomera

dos maiores presentes na amostra PT-I72b (aproxinadamente equidi
mensionais, com até L,4 ilil, ou alongados, com até z,z x 1,0 mm) ,
de contatos nítidos com a matriz. observa-se neles uma distribui
ção complexa de dornínios iso-orientados de clinopiroxênio, e zo

pela distribuição relativa [e, em parte, tamb6m
por orientações divergentes) dos demais rninerais; em particular, des
taca-se a maior concentração de opaco fnagnetita?) próxirno ãs bor
das de alguns aglomerados. Na mesma amostra, aparecem "manchas,, ir
regulares de dimensões menores (até 0,9 nm de conprinento, dispos
tas paralelamente ã orientação incipiente vista na rocha), compo:
tas de clinopiroxênio e biotita (com esparsos plagioclásio e opa
co) em arranjo granoblástico; as dimensões dos grãos são idênti
cas ãs da matriz, com a quar os contatos são ma1 definidos.
Na
amostra PÏ-I72a, onde estão praticamente ausentes os fenocristais
de biotita e os de plagioclásio são esparsos, predominam amplamen
te os vários tipos de aglomerad.os ricos em clinopiroxênio: são des
de "manchas" pouco destacadas da matriz (mais rica em máficos que
nas demais amostras) até fenocristais de clinopiroxênio relativa
mente pequenos e isolados; ambos os tipos, entretanto, são raros,
havendo predomÍnio dos aglomerados "equidimensionais" de cristais
e dos aglomerados de fenocristais, que mostram zoneamentos análo
gos aos descritos anteriormente. Ernbora raros, são observadds tarn
bén aglomerados pequenos (.0,5 mn) com a biotita dominante (até g0%
em volume) sobre o clinopiroxênio. Feição destacada nessa anostra,
que aparece como enclave, é a presença de urna nítida borda de rea
ção com a rocha quartzo nonzonítica que a envolve [da uridade enp) ,
marcada pelo desenvolvimento de uma fina camada de contato,
com
posta essencialnente por clinopiroxênio [foto¡nicrografia 4).
neamento marcado

9ô

)'

3 -'lÂglomerado"_de fenocrisrais ¡roqurr.írrcos de
cli.nopiroxênio. .Â porção centrar
tem biåiii" iro_orien_
radír, c .s "bordasi' (ácina e abaixo
no- ióiãmicrografia)
rôn mais, r¡iotita (nãò-óilãntuaåi-;-r;;";";îagiocrásio
cuÍdo. observar o'carátãi ern. parte difuso do contato in
da5
"bordas', com a marriz da rochã.
unida_
de Ì'lclo (cnclave em Qmp) , nl.ors ñ";;;;'i,lIizzu,
paralclos, 50x,

I:0T0¡'lIcR0GRAFi^
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Ir

- llorda enriquecida em clinopiroxênio no conraro
entrc rnonzodiorito porfirÍtico e quärtzo monzonito.
monzodiori to, da unidade Mde (ã eJqueraa;', - a"ln marri C
"granobLás!i:1" u um aglomerad-o riio
áiinóptro;ã;i;;
e o quarr:?-Tgnlonito. (claro, ã dircita)
", é grosso, e
tem como minerais máficos l¡iotita marroi À
nio. Ârnostra pI-172b, nÍcois paraf"iós, Sõ*.Ëtinopiro*ê-
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Efeitos do Metamorfisno
As ãnostras da unidade que forarn examinadas ao rni
crosc6pio achan-se afetadas em gïau comparativamente pequeno pelo
netamorfismo. cristais xenomõrficos de calcita e titanita ocorrem
esparsamente nas 1âminas analisadas, a prirneira associada
aos fel€
patos, e a segunda junto da biotita, da ilmenita ou da hornblenda,
e eventualmente tamb6m isolada. A hornblenda verde associa-se a
algum carbonato (com quartzo e titanita eventuais) como produto
de alteração do piroxênio. os "fenocristais,, ou aglomerados ,,equi
dinensi'onais" de clinopiroxênio têm normalrnente apenas parte
das
bordas substituídas pela hornblenda; nes.se caso, sugere-se que
a
titanita que se associa seja en parte derivada das inclusões de
biotita e opaco ali presentes. Essas bordas de anfibólio são irre
gulares, projetando-se para os cristais de plagioclãsio da
matri;
(nais raramente, para a biotita ou o ferdspato arcalino),
em con
traste con as bordas dos piroxênios originais, retiríneas. En
ra
ros casos , nota-se a presença de porfiroblastos de hornblenda,
",,
PI-170a, ocorre um destes, com 1,1 x 0,s ilfl, com inclusão
de pla
gioclásio e carbonato, e nanchas irregulares de actinolita.
Orden de Cristalização
Nas amostras porfiríticas, os fenocristais de pra
gioclásio e biotita são as primeiras fases que cristal Lzam,
âo
que parece simultaneamente; as bordas corroÍdas, encontradas
espe
cialmente na biotita, mostran desequilÍbrio com a natriz.
os aglo
nerados e fenocristais poiquilíticos de clinopiroxênio
são mais
tardios ' localmente englobando fenocristais de biotita, e
sugerem
cristalização sinultânea de biotita, plagioclásio, clinopiroxênio
e, em certos momentos, de opaco [rnagnetita?) . A granulação
muito
fina da matriz, junto com a abundância de apatita acicurar, sugg
rem cristarização rãpida. A textura granoblãstica pode
refletir
taxas de nucleação equivalentes para os minerais que cristalizam
simultaneamente; o feldspato a1ca1ino, algo intersticial,
deve
ser um pouco tardio. As bordas mais s6dicas dos fenocristais de
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plagioclásio devem ter se desenvolvido ao nesmo tempo que a nntriz;
o mesmo pode ter ocorrido com alguns aglomerados menores de cl ino
piroxênio. Finalmente, ocorreram os efeitos "metam6rficos" acima
descritos, que geraram anfibó1io, titanita e carbonato, princi_pa1
nent

e

.

TV.2 -

MONZODIORITOS FINOS

(Mdf) E MONZODIORITOS MÉDIOS (MdN)

Estas rochas são, em conjunto, levemente ou até mar
cadanente porfiríticas,
e a diferença principal entre os monzodio
ritos finos escuros e oa nìonzodioritos nuito finos (Mde) 6 a gra
nulação da matriz, menos fina em Mdf, onde o contraste de matriz
e fenocristais (essencialmente de plagioclãsio tabular: fenocris
tais de biotita e clinopiroxênio são raros) 6 geralmente pequeno.
Como j á mencionado no capítulo anterior, Mdm constitui uma varie
dade de Mdf, havendo transição entre ambos por variação da granu
1ação.

Associada aos dois tipos principais, aparece a va
riedade MdfCt), fina e com abundantes fenocristais de plagioc14
sio tabular que the dão aspecto textural peculiar. São semelhan
tes a Mdf, para o qual parecem transicionar. Predoninam monzodic
ritos, mas localmente, por dininuição da proporção de matriz (e
do feldspato alcalino que aí se concentra), chega-se a termos dio
ríticos [tabela 5; figura 9).

(t), os :tenocristais de plagioclãsio são alon
gados, normalmente com o comprimento em torno de r-z D[,
embora
cristais menores não sejam traros; sua largura pode chegar a 0,5
flfl, mas comumente 6 prõxima de 0,2 mm. Zoneamento normal 6 tÍpico;
os núcleos situam-se no limite labrad.orita-andesina na amostra pI169 (At+s-ss) e na faixa de andesina cãlcica en pI-170 (Anoo_¿s);
as bordas têm composição no linite andesina-o1igoc1ãsio (Arzs_sr)
(fig. 12). Os cristais tên geminação polissint6tica muitas vezes
ern combinação com a de carlsbad; mais rara ê 'a combinação com a
geminação do periclínio. Estruturas en ",sqnnøu6iâ', , envolvendo dois
ou mais cristais de plagioclásio, aparecem localmente; na amostra
Em Mdf
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PI-170, onde são mais freqüentes, evidenciam-se pela presença de
bordas únicas envolvendo dois ou mais cristais distintos de pla
gioclásio zonado ou pelo aspecto de mosaico conferido a conjuntos
constituídos pela justaposição de cristais de plagioclásio de vã,
rios tamanhos, que poden ter suas geminações com orientações di
vergentes. Como inclusões nos fenocristais, aparecem biotita (com
contorno arredondado ou, menos comumente, como cristais retangula
res), apatita e opaco. Na amostra pI-172a/2, as inclusões de bia
tita ocorrem, êfr alguns fenocristais, dispostas em ,,ane1". Manchas
retangulares de feldspato arcalino pertítico, sempre muito peque
nas aparecem muito raramente no interior de alguns dos fenocris
'
tais de plagioclásio na amostra pI-172a/2.
A proporção e granulometri a da matriz de Mdf(t) são
variáveis. Na amostra pI-l7za/2, e1a é rnuito fina (0,1-0,2 nm) e
contrastada com os fenocristais, lenbrando aquela encontrada em
Mde, inclusive pela abundância de apatita acicular como inclusão
nos feldspatos da matriz; representa 40so da rocha, e é composta
de cristais xenom6rficos de feldspatos, biotita, clinopiroxênio e
opacos' em arranjo "granoblástico". A matriz das amostras pI-16g
e PI-r70 é semelhante, mas o contraste em granulação com os feno
cristais tabulares 6 nenos marcado (granulação da matri z em torno
de 0,3 mn) , dando um caráter seriado ã rocha; estão ausentes os
cristais aciculares de apatita. Jã, na amostra pI-17t/1, (rocha dio

rítica,

ver tabela s), a matríz está praticanente ausente.

0 feldspato alcalino pertítico (apenas alguns cris
tais têm a típica geminação em grad.e do microclínio) ocorre exclu
sivanente na rnatriz. Na amostra pr-L7}a,6 comun e1e aparece,
durando os fenocristais de plagioclásio, em especial nas suas"*1
fa
ces mais alongadas [fotomicrografia s). os contatos com os feno
cristais são em parte retilíneos, mas pode haver irregularidad.es,
com projeções do feldspato alcalino invadindo a borda do plagio
c1ásio. As pertitas são finas, eripsoidais, e poden se concentrar
em domínios no interior do feldspato; mais raranente, aparecem in
divíduos um pouco maiores. Na arnostra PI-169, os núc1eos chegam a
composições globais (hospedeiro mais pertita) da ordem de org0, tendo a fase "hospedeira" Ca níve1 do d.iâmetro de feixe util izað.o,
de 3¡r ) cornposição na f aixa otg6-gg (idênt ica ã das bordas não

.100

pertíticas). Na amostra pI-170, hã urna maior d.ispersão dos va 1o
res obtidos para a fase hospedeira, sendo comuns composições mai s
ricas no componente ortoclásio (orgo) (.fig. 14). o feldspato alca.
lino 6 sempre xenom6rfico e, ã exceção de alguns dos cristai s que
forman arranjo granoblástico na matriz, tem caráter interst ic ia1
bem definido.
A biotita é marrom, pleocr6ica (X=amarelo pátido;
Y=Z=marrom), e aparece isolada. E mais freqüente na matriz, e ten
dimensões semelhantes ãs dos feldspatos. Ocorre tamb6m, ernbora nais
esparsamente, en ctistais alongados , de contornos irregulares, nas
em parte subidiom6rficos; na amostra pI-172a/2, eles atingem tama
nho próxino ao dos fenocristais de plagioclãsio, com o conprirnen

to

torno de 1,0-1,5 mm e a largura variãvel (0,2-0,s flil, em m!
dia) ; na amostra PI-169, um cristal de biotita chega a cornprimen
to de 3 mrn. Estas palhetas maiores podern ser consideradas
feno
cristais semelhantes aos descritos em anostras da unidade lr,lJe, aqui
com as bordas ainda mais irregulares. Alguns desses critais
têm
terminações laterais irregulares: QUe en parte parecen se proje
tar para fenocristais de plagioclásio. Embora seja inclusão comum
no clinopiroxênio, a biotita tamb6m pode ocorrer cono cristais xe
nom6rficos externos, amold.ados aos contornos desse mineral. As in
clusões mais comuns presentes na biotita são de ilmenita xenonór
fica (comunente alojada em suas crivagens), apatita prisnática e
magnetita; clinopiroxênio aparece muito raramente. Ocasionalmente,
podem ser vistas biotitas da matriz xenomõrficas, intersticiais,
que aparecem em torno de cristais de magnetita.
em

o clinopiroxênio é incolor a levemente esverdeado,e
aparece como constituinte da natriz ou em raros cristais mai_ores,
subidiomõrficos e poiquilíticos. Raramente, possui geminação (sim
ples ou núltip1a) segundo (100) e exsoluções de pigeonita segundo
(001) . os cristais rnaiores incluem biotita, opaco e algurna apati
ta, Hã passagens parciais do piroxênio para anfib6lio (ver adian
te).
0s acess6rios têm relações idênticas ãs observadas
na unidade Mdf, descrita a seguir.
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As rochas típicas da unidade Mdf, Volumetricamente
inportantes na constituição do maciço, distinguern-se texturalmen
te de Mdf(t) pela presença de uma matriz feldspática dominante;
os fenocristais (quase que exclusivamente de plagioclásio), embo
Ta comuns, são mais dispeïsos, e em parte menores e menos idionór
ficos. Em termos modais, 6 típica a composição monzodiorítica,con
índices de cor na faixa d,e 30, um pouco inferiores aos de Mdf(t)

(tabela 5; fig. 9). Nessas rochas, embora o feldspato alcalino se
ja intersticial e menor que o plagioclásio, poden ocorrer porções
ocelares doninadas po1" feldspato alcalino maior; essa feição 6 tí
pica da unidade Mp e será descrita com detalhe no iten r\i.7.
0s cristais tabulares de plagioclásio são subidio
m6rficos a idionórficos, com r-z nm de comprinento n largura máxi
ma de 0n5 nm, e gerninação polissintética por vezes combinada com
a de carlsbad. A sua freqtlência ê variável (cerca de ls% na anos
tra PI-75, e menos de s% na amostra pI-2gg), e en parte difícil
de ser estinada, pois pode haver uma grad.ação de tananho para a
rnatriz. Normalrnente, eles têm zoneamento destacado; em algtmas amos
tras, o núc1eo ou una ã.rea concêntrica próxima d.e1e se acham for
temente saussuritizados. As porções mais cálcicas do núc1eo
na
amostra PI-75 encontram-se no linite labradorita-andesina (Ar4S_S/
e apresentam forte zoneamento at6 composições em torno de oira-,
que são tamb6m as composições do núcleo de âlguns fenocristai.s "rng
nores , Jâ a borda 6 mais homogênea, por vezes relativamente ampla,
nas sempre irregular, com contornos externos recortados,
QU€ são
parcialmente invadidos por minerais da matriz (biotita, feldspato
alcalino' clinopiroxênio). As bordas dos fenocristais e os cris_
tais da natriz tên composições semelhantes, QU€ se distribuem no
intervalo Atz6-Jl' com maior freqtlência das composições mais sóai
cas (fig, Lz). Na amostra pI-5a, as composições dos fenocristais
são sinilares ãs citadas para pr-7s, merecendo nenção a presença
de um núc1eo com composição Anuo; as conposições de matriz e bor
da são bastante variáveis, em funçã.o da recristali zação da matriz
nessa anostTa, e o desenvolvirnento de estruturas ocelares (ver item
IV.7) . Inclusõe.s de biotita, opacos e apatita são conuns nos feno
cristais.
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ê

a presença de biotita subidiomórfica,
aIc,ngada, nas amostras dessa unidade, nas apenas alguns cristais
esparsos presentes em PI-289 (menos de Teo em relação ã biotita to
tal da amostra) e PI-5a são fenocristais como os descritos em Mde,
alongados (1-2 x 0,3 mm) e com inclusões abundantes de magnetita
(e, muito rara, apatita prismãtica). Tanbém na amostra pr-z89,apa
recem concentrados em um local cinco "fenocristais" de clinopiro
xênio poiquilítico Capr. 2Tso de inclusões de biotita, com raro opa
co e apatita) , o maior deles com 1 x 0,7 mm. Pelo nenos duas por
ções com orientação õptica distinta finarcada pela variação na pe
sição de extinçãoj são observadas, ãs vezes com uma delas ocupan
do o núcleo do "fenocristal".
Não

incomum

A matriz 6, a grosso modo, equigranular (en m6dia,
0,2-0,3 mm) . 0 plagioclásio ê, também aí, o tnineral mais inportan
t€, comumente como clistais equidimensionais a levenente alonga
dos e com geminação polissintética; zoneamento é pouco comum. o

feldspato al.calino (rnicroclínio, €il geral) 6 xenom6rf ico e pertÍ
f.ico [pertitas finas em filmes ou em pequenos elips6ides) e ten
carãter intersticial em relação ãs fases principais da locha; por
vezes, bordeja as faces de cristais tabulares de plagioclãsio. A
composição da fase hospedeira na amostra PI-75 situa-se no inter
valo Argg-91; a composição 91obal, no centro pertítico de um cri:
tal, foi determinad¿r como 0r7gAr01, e nas bordas e em grãos mene
res como 0t90 (fig. 14). Inclusões de apatita acicular (maiores
que as presentes em Mde) são comuns em ambos os feldspatos da ma
trìz; o microclÍnio pode tanb6n incluir opacos e biotita.
A biotita narron é xenom6rfica a subidiomõrfica na
matriz, Distribui-se de rnaneira homogênea pela rocha; localmenten
cresce contornando cristais de plagioclásio e ao redor de grãos
de magnetita. Inclusões de apatita prisnática são freqüentes.

0 clinopiroxênio ê incolor a leyernente esverdeado,
aparecendo em cristais pequenos na matri z, É

subidion6rfico
distribui regularmente.

com

caráter prismático ou xenon6rfico, e se
Mui
to raramente, ten geminação sinples. As inclusões mais comuns são
de opacos e biotita; cristais isentos de inclusões não são inco
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nuns. Mostra quase sempre passagens a anfib6lio.
A apatita, comumente ern prisrnas pequenos, aparece
incluída nos minerais principais, e 6 contornad.a pela nagnetita. En
tre os opacos, a magnetita pode ser idiom6rfica e ocorre.r em pro
porções semelhantes ãs da ilmenita. Pirrotita 6 muito restrita e
pequena; ùn cristal arredondado foi observado como inclusão
em
magnetita. Allanita marrom-avermelhada e zircão são muito raros.
As rochas da unidade Mdn diferem de Mdf principalmen
te pela granulação, e as variações entre os dois termos podem ser
totalmente transicionais, sendo vistas ocasionalmente em escala
de 1âmina petrográfica. Em termos modais, ocorrem desde restritos
termos dioríticos at6 composições prõximas ao campo dos nr¡nzonitos

(tabela S; fig.9).

l

Como j6, apontado

no capÍtulo anterior, a adoção de
um limite de granulação fixo para a distinção das unidades Mdm e
Mdf durante o Inapeamento se mostrou inviável. A amostra pl.-41b exem
plifica a variabilidade granulométrica d.a unidade Mdm: Na porçã9
central da 1âmina petrográfica estudada, a granulação 6 algo mais
grossa [típica de Mdm) , com os cristais de biotita e clinopiroxênio em n6dia maiores que 1 mn, e os plagioclásios tabulares maio
res que 2 run, chegando a 4 rnm; nas partes laterais da 1âmina , bio
tita e clinopiroxênio tôm cerca de 0, s ilfl, e plagioclásios
com
rnais de 1,5 mm são raros.
As texturas de Mdm são similares ãs encontrad.as em
Mdf (e em parte, MdfCt)): o plagioclãsio é mineral doninante, pre
sente na matriz e cono fenocristais tabulares zonados, os mãficos
(biotita e clinopiroxênio, por ordem de freqüência) são abundan
tes, aparecendo como cristais de tananho sinilar ao da rnatriz, e
o rnicroclínio é intersticial. As proporções relativas entre
ma
triz e fenocristais podem variar; algurnas amostras com pouca ma
tríz tornam-se texturalrnente similares a Mdf Ct).
A mineralogia e caracteristicas dos minerais presen
tes em Mdm são basicamente as mesmas vistas em Mdf. 0 plagioclá
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sio tabular 6 alongado, comumente com gerninação albita-Carlsbad ;
estruturas em ",\ynneu,si,5" entre dois ou nais indivÍduos são vis
tas localrnente. 0 zoneamento 6 pronunciado; os contornos desses
cristais são algo irregulares, devido a reentrâncias da matriz.
0 plagioclásio da matriz é mais equidimensional, não zonado e com
gerninação polissint6tica. 0 microclínio, pertítico ou micropertítico, 6 subordinado, e tem sempre caráter intersticial. A biotita
marrom, pleocr6ica, 6 com freqtlência xenorn6rf ica , e nuito irregu
1ar, em parte intersticial; como é ilustrado na fotornicrografia ó,
ela pode se desenvolver tardiamente a partir de aglonerado de cli
nopiroxênio, do qual se projetao invadindo um fenocristal tabular
de plagioclásio. Em algumas amostras, a biotita tem abundantes in
clusões de apatita e opacos, em especial a nagnetita, a partir da
qua1, eil alguns casos, a biotita parece ter crescido, englobandoa como consequência desse processo. O clinopiroxênio aparece cono
cristais isolados ou pr6xinos da biotita oü, raramente, em aglome
rados de cristais com diferente orientação 6ptica. E freqlentemen
te poiquilítico, incluindo biotita, opacos e apatita, e em parte
é intersticial ao plagioclásio. Um cristal maior de clinopiroxênio,
na anostra PI-189b (parcialmente substituído por anfib6lio verde),
tern inclusão de plagioclásio tabular zonado. 0s acessórios são os
mesmos encontrados

en Mdf.

Aspecto destacado em uma porção da amostra pr-41b ð
a presença de "inclusões" de palhetas de biotita rnarrom relativamente pequenas e iso-orientadas em alguns cristais de clinopirqxê
nio; tais "inclusões" continuam para fora do piroxênio, e podem
mesmo aparecer isoladas no interior do plagioclásio vizinho, sem

pre mantendo a mesma orientação (fotonicrografia z, p. 1s0). Notá
vel, na região em torno dos cristais de clinopiroxênio referidos,
ê a presença de uma matriz granoblástica composta de biotita mar
rom e plagioclãsio homogêneoo na qual estão ausentes os cristais
zonados de plagioclásio, o microclÍnio, e mesmo outros cristais
de clinopiroxênio.
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5 - Plagioclásio tabular com "molduras" de felclspalo alcalino xeno¡nórfico.0 fetdspato alcalino aparece
p.rincipaJ.mente ladeando as faces maiores clo plagiôclásio.
Notar contatos localmente retilíneos entre biotlta
e
feldspatos. Amostra PI-172, unidade l,ldf(t), nÍcois cru
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ó - Biotita naÌrom xenomórfica se desenvolve na
borda dc aglornerado granoblástico de clinopiroxênio (ã
direita), e forna reentrâncias ern plagioclásio tabula¡.
zonaclo vi zinho (ã esquerda) . Amostia Þt -q tb ,
unidadc'
t"ftlnr, nícoi.s paralelos, 62,5x.
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Efeitos do Metanorfismo
Transformações metamdrficas estão presentes em graus
varìados nâs amostras das unidades Mdf(t), Mdf e Mdn, e há transi
ções para equivalentes totalmente metamorfisados r QU€ serão des
critos no item seguinte. Estes efeitos, notados nesmo nas rochas
menos transfornadas, ocorrem principalmente por rnudanças na mine
ralogia: passagens do clinopiroxênio paT'a hornblenda verde (que
pode crescer em direção ao plagioclásio, e euê, em estãgios mais
avançados da transformação, aparece em cristais isolados com res
tos de piroxênio em seu interior) ; presença de titanita xenomfirfi
ca corn núcleos de ilmenita ou junto da biotita, e de carbonato jug
to dos feldspatos; desenvolvimento de biotita marrom a partir de
magnetita e clinopiroxênio. A ú1tima feição é característica not4

vel nas rochas descritas,

especial em Mdm: a biotita
marrom,
secundária, aparece como cr:istais xenomórficos, geralmente inters
ticiais e irregulares , eu€ en parte invadem os feldspatos. Aparen
temente associado ao crescimento da biotita secundária, está o de
senvolvimento de porções granoblãsticas com plagioclásio e bioti
ta marron, descritas en Mdm e conuns nas amostras que têm segrega
ções ocelares (ver item iV.7).
em

Orden de Cristalização

0s fenocristais, quando presentes, são os primeiros
a se formar, não havendo aparentemente mudanças en relação ao ob
servado na seqtlência definida para Mde (ver item anterior). Feno
cristais de plagioclãsio podem ter inclus,ões de biotita, opacos e
eventualmente apatita finclusive nas proximidades de seus núcleos),
o que denuncia urn início de cristalização precoce dessas fases. O
clinopiroxênio 6 algo mais tardio; tem abundantes inclusões
de
biotita, opacos, apatita, e mesmo de plagioclásio tabular
(uma
amostra de Mdrn), e pode crescer contra faces deste feldspato. A
biotita marrom ten uma longa hist6ria de cristalização Ígnea, que
tem início com as inclusões en fenocristais de plagioclásio e (em
algumas anostras) com o crescimento de fenocristais individuais,
e segue atê a cristalização da matriz; a essa hist6ria, superpõen-
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se processos de recristal ização, quando a biotita marrom se desen
volve sobTe a magnetita e o clinopiroxênio. o feldspato alca lino,
intersticial a quase todas as outras fases, parece ter sido auI
tina fase a cristalizar do magma.

IV.3 -

MONZ0DIoRIT0S METAMORFTSADOS (Mdf

(g),

Mdm(g))

pode ser vÌsto no mapa geol6gico fanexo 1),por
ções consideráveis da área de afloramentos das unidades Mdf e Mdm
são dominadas por rochas consideradas como seus equivalentes meta
m6rficos, e que em païte tên foliação gnáissica ben desenvolvida.
0 contraste textural e mineral69ico 6 marcante. A textura pr6via
da rocha 6 mas carada, desaparecendo total ou parcialmente os cris
tais tabulares de plagioclásio; nas amostras nais transforrnadas,
os feldspatos são praticamente hornogêneos. Os nãficos principais
são hornblenda verde e biotita castanho-esverde ada, com titanita
Como

e epidoto

como acess6rios abundantes.

Algumas amostras incluídas na unidade tên
composi
g;
monzonítica
(Ma
zz4, tabela
ção
ver tambén fig. 11), o que re
flete a dificuldade de separação, no campo, de facies diferentes

dessas rochas metamórficas e, em parte, as prõprias dificuldades
na contagem modal, dada a abundância de minerais félsicos micro
granulares. Entre as transformações mineral6gicas que contribuem
para variações nodais em relação ã rocha ígnea original, destacase o surgirnento de quartzo adicional , €il reações retrornetamõrf i
cas envolvendo rnáficos, e o descr6scino da quantidade de plagio
craslo inicial, por reações que geram principalnente biotita
e
epidloto.

0s cristais rnaiores de plagioclásio, tabulares e zo_
nados, se preservan parcialrnente em algurnas amostras, cono en pIL1'2, onde foran identificados núc1eos de at6 Anro e porções inter
mediárias de At4s e Anag; as bord.as, contudo, achan-se reequiribradas , tendo compos ições semelhantes ãs da rnatriz metarn$rf ica É
(AnZO ou menos, ver fig. 13), Efeitos do metamorfisno são vistos
tamb6m no interior desses cristais. Biotita verde ou castanho-es
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verdeada aparece em palhetas muito delgadas que se desenvolven se
gundo as clivagens do plagioclásio; cristais maiores de biotita,
que substituen áreas rnaiores no interior do plagioclásio original,
são vistos en estágios mais avançados do processo. Cristais xeno
mórficos de epidoto (mais raramente, clinozoisita) são tanb6m fre
qtientes no interior do plagioclásio, normalmente concentrando-se
pr6xinros ao seu centro. Algurna calcita pode estar associada.
A natriz dessas rochas é texturalmente variáve1, €fl
parte herdada da natriz da rocha ígnea pré-existente, e em parte
desenvolvida com o metamorfismo. Assin, nas amostras nais trans
formadas, os rnegacristais de plagioclásio não mais existem, e o
plagioclãsio da rp,atriz tem composição praticamente constante, Do
intervalo Antg-zz (amostras pI-149a e 7a, fig. 1s); na amostra pIrrz, estão presentes na natriz, a16m de cristais de oligoclãsio
tílnidos (Anto- z0) , pequenos cristais de albita cAno_r0). 0 nicro
clínio' com geminação em grade ben desenvolvida, teñ pertitas gros
sas heterogeneamente distribuídas; a composição da fase hosped.ei
Ta 6 sempre rica no componente ,or e praticamente isenta de AD, si
tuando-se no intervalo otg0-93 (amostra pr-r1z) e orgz-9s (amos
tras Pr-149a e pr-7a) (fig. L4). comumente, os feldspatos se dis

arranjo granoblástico, algo desnanchado pelas pro
jeções de outros minerais, em especial a biotita.
põem segundo um

A biotita castanho-esverdeada 6 xenonõrfica, apaTe
cendo em cristais de tamanhos variados, com os contornos
tipica
ment e muito irregulares, e projetando-se para os feldspatos
É
nuito comum a sua associação com titanita xenom6rfica, que apare
ce ora como inclusão, ora nas suas vizinhanças.
.b

A hornblenda verde -azuLada, pleocr6ica fx=verde-ama
relado; Z=verde-azulado) é xenon6rfica a subidiomõrfica; raramen
t€, ten gemìnação sinples. corno jã referido, a hornblenda substi
tui o clinopiroxênio original da rocha, Em algumas amostras, há a
preservação de relictos do clinopiroxênio no seu interior,
mas
nas amostras mais transformadas, 6 rara a presença de núcleos com
tons verdes .mais claros [actinolita ou hornblenda com componente

actinoríticdi þer capítulo V). Carbonato e quartzo (.eventualmente,
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opaco) aparecem incluÍdos na hornblenda ou ao seu lado;
alguns
grãos têm abundantes inclusões de titanita xenorn6rfica que por ve
zes preservam núcleos de ilmenita. Vários cristais de hornblenda
mostram passagens para biotita castanho-esyerdeada ou verde.
A
biotita se desenvolve ou nas bordas da hornblenda, projetando-se
para grãos vizinhosr de feldspatos, ou mesno em seu interior,
o
que pode ser condicionado por planos de quebra do anfibõrio, apa
rentemente induzidos pela deformação. Nas rochas com deformação
nais intensa, a hornblenda aparece comumente como restos preserva
dos ern meio a aglonerados de biotita, aos quais se associam epido
to, quartzo fem parte, como inclusões vermiformes na biotita) , ti
tanita (corn ou sem núcleos de ilmenita) e eventualnente calcita
na matriz destas amostras, os contatos entre os cristais, êfl espg
cial os feldspatos, tornam-se mais irregulares, e estão parcial
ou totalmente circundados por rnicrogrânulos. Mais conum é o desen
volvinento de faixas que definen a foliação da rocha, formadas por
nosaicos microgranulares de minerais félsicos ou, nuitas vezes,
por cristais muito pequenos de biotita castanho-esverdeada ou ver
de, em fiapos, acompanhada de algun epidoto e titanita.
;

0s acess6rios mais comuns nessas rochas são o epido
to e a titanita, ambos tipicamente retrometamõrficos, o primeiro
nunca encontrado nos equivalentes não transformados de Mdf e Mdm.
Ambos, comumente xenom6rficos, têm associação mais característica
com a biotita. Parte da titanita se associa ã transfornação da il
menita, que dininui sensivelmente sua freqtlência nas amostras mais
recristalizadas e nais ricas em titanita. O epidoto, cono jâ apon
tado, associa-se ã biotita retr69rada, tanto nas reações desenvol
vidas sobre a hornblenda como nos núcleos cálcicos do plagioclá
sio. 0s opacos são menos freqtlentes que nos equivalentes não trans
formados: a ilnenita participa da geração da titanita,e a nagneti
ta parece ser em parte consumida por biotita retrógrada, jã. que 6
notável a presença de cristais desse rnineral em torno de grãos de
magnetita. Localmente, preserva-se magnetita com lamelas de exso1ução de ilnenita bem desenvolvidas. Alguns grãos de ilnenita têm
pequenas exsoluções de hematita de forna elipsoidal concentradas
en sua porção central. Pirita pode ser relatiyamente conum em al
gumas amostras. Allanita aparece localmente no interior de cris
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tais de epidoto. Apatita prismática e zircã,o são acessõrios rela
tivamente conuns.

Dois facies distintos, porfiríticos, foram mapeaclos
conjuntamente com Mdf(g). As rochas que aparecem em uma mancha iso
lada no extremo sul do maciço (ver anexo 1) são quartzo monzodio
ritos porfiríticos (para anã1ises modais, ver tabela 8; fig. l1),
caracteristicamente com megacristais de plagioclásio tabular zona
do (comprimento, 3-5 mm; ern alguns casos, centim6tricos), que por
vezes formam conjuntos de cristais em relação de "âqnnøuyí^,,. os
megacristais têm bordas irregulares, invadidas pela natriz; a sua
parte central pode estar fortemente alterada para uma associação
de epidoto, clinozoisita e biotita verde. A deformação e transfor
mações metam6rficas dificultam a detecção das diferenças texturais
entre as várias amostras estudadas. Em algunas de1as, entretanto,
nota-se um contraste nítido entre porções de rocha fina e lentes
de porções grossas, onde aparece quartzo alongado, eu€ podem co.!
responder a inj eções de material granítico, enbora pareçam semethantes aos ocelos presentes na unidade Mp (ver j-tem I\t.7) .
As outras duas ocorrências de rochas porfiríticas
metamorfisadas distinguem-se pela presença de porfiroblastos ou
aglonerados de hornblenda ao lado de magacristais (ou aglomerados
em "óqnnQ-u,sí¿") de plagioclásio zonado. correspondem ao facies non
zodiorítico metamorfisado fino porfirítico II (tabela z; ver tam
b6n iten lrr.2.2). O anfibólio é uma hornblenda pleocrõica (de ver
de-amarelado pátido a verde azuLado) , em parte heterogênea, poden
do ter núcleos nais claros de hornbrenda actinolítica, €n
espe
cial na amostra PI-136b. Enbora localmente apareçam cristais isolados
de hornblenda com até 1 mm, mais conurente os aglomerados são cons
tituídos por vários indivíduos com dinensões m6dias em torno de 0,J0,4 mn em arranjo granoblástico, atingindo dinensões globais de 1,52 mn e até 4 mm. Inclusões de apatita e titanita são comuns e carbo
nato aparece eventualmente no interior desses anfibó1ios. Biotita
castanho-esverdeada se desenvolve localmente a partir da hornblen
da. Por analogia com rochas da unidade Mde, é possível que os aglo
merados de anfib6lio correspondam a antigos fenocristais ou aglo
merados de clinopiroxênio. Na amostra PI-136b, onde os aglomera
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dos de anfib6lio são menos freqtlentes e menos regularmente distri
buídos eln relação a outras amostras, ocorren esparsamente cris
tais maiores de biotita castanha con até 2 nm de conprimento, que
têm abundante titanita xenomõrfica em seu interior.

IV.4 -

MONz0DI0RIT0S cROSS0S (.Mdr)

0 contraste petrográfico principal entre os monzo
dioritos grossos Mdr e as rochas das unidades Mdf e Mdn 6 dado por
sua granulação mais grossa e nais homogênea e por sua textura; além
disso, termos de menor índice de cor são freqtlentes em Mdr. Em ter
mos nodais, reconhece-se uma anpla variação, con a identificação
de conposições no intervalo diorito-monzonito rico em plagioclá
sio g de índices de coï entre ls e 50 [tabela 5; figura l0).
0 aspecto mais marcante na fãbrica das rochas Mdr ê
dado pelos abundantes megacristais tabulares de plagioclãsio zona
do, en parte agrupados em estruturas em ,,Ãqnneu,sLÁ,' , por sua vez
circundados por aglonerados de palhetas de biotita. O clinopiroxê
nio aparece em prismas pouco alongados que podem estar isolados
ou junto da biotita. Localmente, aparecem porções compostas por
cristais menores, equidimensionais, de plagioclásio com arranjo
granoblástico. O feldsp¿to alcalino, xenom6rfico, 6 intersticial,
e ocorre em proporções variadas nas diferentes amostras.
0s megacristais de plagioclásio são alongados, e
rnostram comumente zoneamento normal; esparsamente, existem suges
tões de zoneamento oscilat6rio. O comprimento dos cristais
maio
res pode chegar a 10 mm; nais comumente, sìtua-se na faixa de 4-s
rilo com larguras da ordem de 1 mm. A geninação albita-Carlsbad é
a mais freqtlente; mais raramente, 3ão vistos indivíduos gerninados
segundo Carlsbad e albita-periclínio.
A formação de estruturas en
"aqnnøu,5i,s" é feição destacada nas rochas da unidade. o arranj o
mais comum 6 dado por dois ou mais indivíduos alongados de pla
gioclásio que se unen segundo o plano de geninação polissint6tica;
nesse caso n existe en geral uma assinêtria bem marcada no zonea
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FIGURA
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Diagrama modal Q:A-p_l,l para rochas meta
morfisadas do mâciço
de' piracaii.-ciiiü
1os cheios , unidad,ã Mdf (g) ; círàuros cõ,n=
a parre e.s-querda cheia , Mdm (g) ; círcu los
vazios, Mfc(g); rriângutos
ùf;;
triânguro irivêrtido uãrió, vãiios.
ò;;l--'to;ã;
gos cheios, Qme_Qnni losangos '
Qml

-Qs1

;

cruz

,

Aq-r.

"";i;;;

cErlro

I cmsru:;
x^ ctrTnGaoio I IâffiS
o æio^
l
o I¡fiU
o qfrd ñ-ffillo E ocEo aonu luæsfnø

tt våurs Fãnfuß

Ab?5ð16975
lrco
n?J'z

q
fz.O

5

FICI.JRA J.2

n9/b

f79o

t66

f72c

Ab65

136o

- Conrposição quírnica dos plagioclásios d e rochas ígneas
do nraciço de Piracaia. Arnoitras 170a, 255 e 172/2,uní
tJade I'lde (enclaves) ; 169 e 170 , Ifdf (t) ; 75 e 5, lr'dfl
256, Ildr;179b,358a, 179a, 175 e 16ó, I'tdf ;
172/1.
Qrnp; 172c, I'ldf com ocelosl l56a, Aqs.

ts
}J

9r

A CEXTRO I
cEflTn+smal cRrsrxs
i r. þREs
o æu

x

O I'trRU

a c8tsrrrs xAþat€suraATFZ
+ nculsõ€sÐtrmoq¡þ

O carrnol puæct-¡go

oEoc€_

o m Jr.æsaúr6
-H FAt€ IC¡PED€NAÐ XEsægfirir

l49o
26b

FIGURA

T3 -

plagiocrásios de rochas
;:T?i:ååi: å:tilå:i-9"t
"'å-ï13"1",,,åii;;?t;¿

mera
rrz, unîãàï
å'9:.."
qs^. uril.ô,"iî
í,r,r1: ü:;Írìi, il,:
3åi: ¡?;.43b, Qme,

dc Mdn(;i.

;;

|J

H

o\

Õ

r¡sÉtcÐÐ^

15

a Êf 'aoxt!
I

as¿'int-.b^
ÍAr-r..t{:.gTn
nsc'ft¡t1l:.¡ü10
ã¡rEcgræe FU

d/ ^ \,

/.*\t

FIGURA

14 -

quÍnica dos fetdspatos alcalinos
9:i!g:trUometa¡norfisadas
de rochas
rä¿i¿; de Piracaia.
lq::i:_"
Ver ob
servaçoes nas figuras 12do
e it:-''

P
H

._¡

.118.

nento dos cristais. Arranjos mais complexos são obseryados cono
aglornerados onde aos cristais alongados se unen outros menores
[em
gera1, não alongados e de contornos algo irregulares)
, eu€ se co
locam oblíquos ou até perpendiculares ao cornprimento dos grãos
naio
res. Em algunas amostras, vê-se megacristais de plagioclãsio .rt
vados por efeito de deformação superinposta. os contornos
dos me
gacristais, geralmente irregulares e com reentrâncias, são
muitas
vezes marcados pela pïesença de agl0merados de palhetas
de bioti
ta. A presença de inclusões 6 pouco frequente; esparsamente,
bio
tita narrom, apatita e opaco poden aparecer no interior do plagio
c1ásio; na arnostra Pr-II-154, foram identificadas raras inclusões
de clinopiroxênio. Alguns megacristais têm, €Ír sua parte
central,
inclusões de mineral acicular não identificado extremamente
finas,
orientadas segundo 3 orientações cristalogrãficas principais.
Ape
nas os plagioclásios da arnostra Pr-2s6, que constitui termo
mais
diferenciado, tiveran sua conposição deterninada em microssonda
eletrônica' Destaca-se a composição bastante contrastada entre
os
núcl eos labradorít ico s (An,
as
bordas
)
de oligoclãsio (tuZS-ZA)
O - SS

"

[fig. 12),

todas as amostras da unid.ade são vistas porções
dominadas por plagioclásio menor, €euidimensional (0,2.
0,4 ffifl, em
m6dia), não zonado (composição senelhante ã das bordas dos
megS
cristais), com geminação polissint6tica e arranjo tipicamente gra
noblástico. Dispõem-se normarmente entre os megacristais de pra
gioclásio; a presença de outros minerais al6n do plagioclásio
é
rara.
Em

0 feldspato alcalino [em poucos casos, com gemina
ção em grade bem desenvolvida) 6 sempre pertítico. Está presente
en proporções variáveis nas várias amostras da unidade,
desde as
dioríticas, onde 6 ausente ou pequeno e intersticial, até
as mon
zodíoríticas e monzoníticas, onde pode formar cristais
maiores alon
gados, con at6 4 nrn. A pertita geralrnente ê
fina, aparecendo .o!
centrada em pequenos dominios, distribuÍdos irregularmente
na par
te interna do cristal hospedeiro; em outras áreas desses hospedel
ros' encontrâ-se pertita mais grossa. Na amostra pr*2s6, a fase
hospedeira 1Ímpida fbordas e áreas hornogêneas de cristais maiores;
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cristais isolados) tem composições na faixa de otgz-90.
A conposição global dos domÍnios com pertita fina fhospedeiro rnais
pertita) varia com a localização do donínio dentro do cristal hos
pedeiro: os situados no núc1eo mostram-se mais a1bíticos(OrOZAbZg
Anr), e os que aparecen perto das bordas são aparentemente mais
potássicos e menos cátcicos (cf. fig. l4). o feldspato alcalino 6
pobre en inclusões; plagioclásio 6 o rnineral nais comumente encon
trado em seu interior, sendo mais raros biotita, apatita e clino
piroxênio. O feldspato alcalino cresce contra as faces dos mega
cristais de plagioclásio, QUe muitas vezes são invadidas por e1e;
êâ tambêm intersticial em relação ao clinopiroxênio, aos aglonera
dos de biotita, e mesmo, êm alguns casos, ãs porções granoblãsticas corn plagioclãsio menor.
pequenos

Quartzo, intersticial

e pequeno, é muito raro, e de
ve estar associado ao retrometamorfismo que afetou as rochas (ver
adiante).
A biotita marrom (.com pleocroÍsmo X=amarelo pátido;
Y=Z=marrom) , forma tipicamente aglonerados de palhetas, de forma
e tamanho variados, eue se amoldam aos cristais naiores de felds
patos; 6 comparativamente rara a ocorrência de palhetas isoladas.
A biotita 6 maior e muito mais abundante nos termos diorÍticos,on
de são comuns comprimentos da ordem de 2 nm ou mais; nos monzodio
ritos e monzonitos, tem em geral menos que 1,5 nm. Aos aglomera
dos de biotita se associam os acess6rios principais da rocha (apa
tita, magnetita e ilmenita) , muitas vezes nela incluídos. Ilmeni
ta lamelar 6 cotnum nos contatos entre palhetas de biotita ou alo
jados segundo a clivagern deste nineral. Muito esparsamente, são
encontrados cristais de biotita que invadem os feldspatos vizinhos.

0 clinopiroxênio aparece em cristais prisnáticos sub
idionõrficos, gue em geral se situarn nas vizinhanças dos aglomera
dos de biotita. Tem comprimento em torno de r-z nm, com largura
podendo atingir rnais de 1,5 nm. Com certa freqtlência, encontra-se
cristais geninados segundo Cl00) [gerninação simples e mrittipla,por
vezes descontínua). Lamelas de exsolução tabulares de pigeonita
se
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dispõem em plano norrnal a essa gerninação (.segund.o
c001) ) ; en al
guns cristais, há feições sugestivas da existência de uma
segunda
geração de exsoluções, bem mais fina, segundo
Cl00) [hiperstênio?).

uma

forte partição é vista

alguns dos cristais de clinopiroxê
nìo ' Inclusões são relativanente comuns, €n especial
as d.e bioti
ta marrom, apatita e opacos; pequenas e raras inclusões d.e plagic
em

clásio são observadas em clinopiroxênio

d.a arnostra

pI-II-1s4.

rnagnetìta granular pode envolver a apatita

e

apa

recer mais raranente, incluída em megacristais tabulares de p1a
gioclásio; restritamente, tem pirita pequena em seu interior. I1
menita granular 6 relativamente nenos cornum na amostra pI-256, on
de por vezes 6 intersticial ao plagioclásio. A apatita forna pris
mas de base hexagonal que podem chegar a 0,s mm de comprimento.Es
ses acess6rios se associam aos máficos [em especial aos agromerados de biotita) , nos quais pod.en estar incluídos.

Efeitos do Metarnorfis¡no
Transformações retronetanórficas, observadas em maior
ou nenor grau nas amostras analisadas, não chegam a ser extrema
das, desconhecendo-se equivalentes metamórficos das rochas da
""i
dade' 0 aspecto mais marcante é a transformação do clinopiroxênio
em anfib6tio, €^ parte aná10ga ao que jã foi descrito para as
uni
dades anteriores. carbonato e quartzo, em pequenas proporções,
z
companharn o anfibõlio como produtos da reação. Em alguns
casos,os
clinopiroxênios estão totalmente substituídos, com núc1eos deacti
nolita e abundante magnetita associada, e finas bordas de hornblenda actinolÍtica (com passagem externa para hornblenda).
Nas anostras pouco transformadas, a reação acima

des

crita, re.lativanente restrita (-en pI-II-1s4, preservam-se vãrios
cristais de piroxênio totalnente rímpidos), é o único efeito de
retrometarnorfismo visíve1. Eventualnente, as porções com oligoclá
sio granoblástico possam representar também recristal izaçã,o meta
n6rf ica. En amostras rnais transformadas, anfib6lio 6 rnais abundan
te que o clinopiroxênio r euê se preserva como restos em seu inte
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rior. Adicionalmente, são prováveis sinais de transformação inci
piente a presença de titanita xenom6rfica como larnelas na biotita
dos aglonerados, e a aparição de ilnenita nas clivagens e conta
tos de palhetas de biotita. Alguma titanita metam6rfica pode ,apa
recer no int,er:ior do anf ib61io, nas bordas de ilmenita n ou como
cristais isolados.
Orden de Cristalização

Destaca-se, nas rochas da unìdade, a cristalização
ind-cial dos nricleos labradoríticos de'megacristais de plagioclá
sio, que a partir de um certo momento têm apatita, opacos e bioti
ta (que neles aparecem incluídos) cristalizand.o simultaneamente ,
ainda que em proporções pequenas. A apatita parece ser o primeiro
acessório a se formar, seguida pela magnetita e ilmenita;
todos
eles são tamb6m incluídos pela biotita dos aglomerados, que 6 tar
dia em relação aos megacristais de p1ag.ioc1ãsio. A cristalização
do clinopiroxênio tem aparentenente una pequena superposição com
a dos megacristais de plagioclásio (no qual aparece como inclusão
en um caso); o mineral 6 tardio em relação a parte da biotita
e
aos acess6rios. O nicroclínio 6 senpre intersticial n denotando seu

caráter tardio, €il parte aparentemente posterior até ao desenvol
vimento das porções de oligoclãsio granoblástico. Algun sobrecres
cimento da biotita rnarrom 6 observado, aparentemente jâ em proces
so de estado s61ido.

IV.5 -

MoNZONITOS MÉDIoS

E FTNOS, CTNZENTOS

CMfc)

ficou exposto no capítulo anterior n a unidade
de monzonitos Mfc engloba, além do tipo petrográfico dominante,
una série de facies não mapeáveis, sinilares entre si e ao facies
principal , especialmsnte na composiçã9 e coloração, nas com textu
ras e relações geolõgicas distintas. Descreve-se, dessa forrna, ao
lado dos monzonitos cinzentos que constituern a unidade :mapeáve1,
como

outros quatro tipos petrográficos.
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0 tipo mais comum 6 uma rocha levemente inequigranu
1ar, onde o plagioclásio subidiom6rfico predomina sobre o nicro
c1ínio, e os máficos (biotita e clinopiroxênio) se d.istribuem regs
larrnente pela rocha. Diferenciam-se da unid.ad.e Mdf pelo menor ín
dice de cor (em torno de z0) , granulação n6dia a fina, mais t o*o
gênea, e pela maior proporção de microclínio (com composições ain
da pr6ximas do campo dos monzodi-oritos, cf. fig. 10 e tabela 6) .
0 plagioclásio 6 por vezes idion6rfico-subidionórfi
co, tabular (dimensões em torno de 1 ,0-1 , s x 0, s mm) , zonado, e
com geminação albita ou albita-Carlsbad. Na amostra pI-179b, onde
esses cristais tabulares são comuns, a composição do núcleo pode
chegar a uma andesina cãlcica (An+z-49), e as bordas, êfr alguns ca
sos relativamente largas, são de oligocrásio (Arzs_zg). ocasio
nalnente, dois ou mais cristais podem aparecer unidos pelas faces
maiores em relações de "aqnne-u,siL", As bordas podem estar invadi
das por outros minerais o eil especial por feldspato a1calino. Tem
inclusões de biotita, opaco e apatita. os cristais menores (0,2_
0,3 flil, mais comumente), com geminação polissintética, são em ge
ra1 os que predorninam; poden chegar ã conposição Arss em sua por
ção central, como na amostra pI-17gb (.fig. Lz),mas em geral estão
na faixa Ar2s-zg, sinilar ã das bordas dos cristais maiores.

0 feldspato alcalino, xenon6rfico, 6 intersticial en
relação ao plagioclásio, e aparece ocasionalnente formand.o moldu
Ta em torno de crist,ais tabulares deste nineral. As nicropertitas
são geralmente gotículas densamente distribuídas por quase todo o
mineral' localmente interligadas. Rnálises por microssonda eletrô
nica com o feixe largo (z0u - 100¡r ) forneceran composições glo
bais da ordem de orroAbsgAng-0rurAbrgAn4, indicando cristais ori
ginais com as composições mais ricas nos componentes Ab e An en
tre as amostras analisadas no naciço (fig. 14). A composição da
fase hospedeira, difíci1 de ser nedida mesmo com o feixe fino, da
da a densidade de micropertitas, parece se situar no
intervalo
0tgz-gg' 0 feldspato alcalino tem inclusões de plagioclãsio (.nais
comuns), biotita, clinopiroxênio? magnetita e apatita.
Quartzo é intersticial,

pequeno e muito

raro, e

de
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ve resultar de reações retrometam6rfìcas.
A biotita narrom, xenorn6rfica a subicliom6rfica [corn
pleocroísrno x=amarelo claro , y=z=marrom), se distribui de modo re
gular pela rocha. E em boa parte intersticial ao plagioclásio, e
em alguns casos parece invadir ambos os feldspatos, sej a por
so
brecrescimento a partir de cristais anteriores, seja pelo desen
volvirnento de novos cristais a partir da magnetita e do piroxênio.
Ten inclusões de apatita e opacos, e pode crescer contornando as
faces de clinopiroxênio.

o clinopiroxênio aparece em grãos esparsos, xenomõr
ficos ou com tendência a prisnãticos, com 0,s-0,7 ¡lun, e parcial
mente transformado em anfibólios e outros produtos de retroneta
morfismo [ver adiante). Pode ter geminação sirnples segundo (100)e
lamelas de exsolução de pigeonita. E intersticial em relação ao
plagioclãsio e ã magnetita, e freqtlentemente inclui opacos, bioti
ta e apatita.
Entre os acess6rios, destacam-se a apatita prismãti
ca e magnetita e ilmenita, que ocorren em proporções . semelhantes
e freqtientemente estão em contato. A magnetita, que nuito xaranen
te tem lamelas de ilmenita, pode incluir apatita prismãtica e ra
ra pirrotita pequena, arredondada. Alguns grãos tardios de magne
tita e ilnenita contornan o plagioclásio, tendo sido identificada
inclusão deste nineral em magnetita. Allanita marrom, pleocróica,
e zircão, ocorrem em grãos muito pequenos e raros. Titanita apare
ce em amostras mais afetadas pelo metamorfismo.

0 segundo tipo textural corresponde ã arnostra pI358a, uma rocha mais fina e equigranular, que em um loca1 6 inva
dida pelo facies anterior Ccf. capítu1o III), Distingue-se pela
quase ausência de plagioclásio tabular zonado, cujos poucos grãos
Presentes contrastam em di.mensões (1-1,5 mm) de maneira marcante
con a matríz fina L0,2-0 t25 nm). Os fenocristais são senelhantes
aos do tipo acima descrito (núcleos de andesina cálcica,
bordas
de oligoclásio, Aî24-26), e a matriz ê de oligoclásio, Arzs-zs
(t:.g. Lz). Máficos e f6lsicos se distribuem regularmente na
ma
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triz, e são dorninantemente xenom6rficos. 0 feldspato alcalino per
títico 91oba1 pode chegar a orrrAnr, e a fase hospedeira situa-se
em torno de 0tg0 (fig. 14). Entre os rnáficos, a biotita marrom po
de crescer contornando faces do clinopiroxênio; o ü1timo mineral
se destaca pela abundância com que aparecem lamelas de pigeonita
segundo [001) , €m geral tabulares e largas, mas que podem tei
o
contorno bastante irregular. Praticamente não são observadas in
clusões de biotita no clinopiroxênio. A presença pret6rita de hi
perstênio prinário ê sugerida pela identificação de pseudonorfos
com cumningtonita [ver adiante). A magnetita tem comunente larne
las de exsolução de ilmenita em 3 direções, e alguns grãos neno
res e intersticiais de biotita marrom poden crescer a partir dela.
Muito raros são os grãos isolados de pirita, e de pirrotita
con
inclusão de pirita.
0 terceiro tipo textural [amostra pI-179a) distin
gue-se pela cor cinza-esverdeada (.embora com menor índice de cor),
presença de hiperstênio e caráter seriado bem marcado. A rocha tem
orientação definida por um alinhamento aproximado de mãficos e
dos cristais mais destacados de plagioclãsio, e pela pr6pria dis
tribuição dos grãos menores. O zoneamento observado no plagioclá
sio, comumente pouco destacado opticamente, tem pequena variação
(composições em torno de Arjs no centro são raras; mais comumen
tê, megacristais e matriz situam-se no intervalo Arz3 _26i cf. fig.
2). os cristais alongados [1,5 x 0,4 mm em nédia; comprimento at6
3 mm) ' com gerninação Carlsbad, têm bordas irregulares, invadi¿as
por outros minerais, em especial o feldspato alcalino. o últino
mineral, sempre pertítico, tem geminação em grade en geral ma1 de
senvolvida; xenorn6rfico e em parte intersticial, é mais abundante
que nos tipos texturais acima descritos Ccf. tabela 6; fig. r0)
e chega a formar cristais rnaiores que z mm. A cornposição global
[hospedeiro + pertita) varia no intervalo orrgAnr-0rgoAn2 (fig.
14). A proporção de feldspatos que aparecen com granulação fina
(at6 t 0,1 nn) e arranjo granoblástico é variável nas diferentes
porções das lâminas, mas chega a ser elevada Cmais de 40?) . É bas
tante destacado o desenvolyinento de mirnequitas nas bordas
cle
plagioclásios que têm contato com feldspato alcalino,
A biotita
marrom aparece mais freqüentemente isolada; é o mineral
má fi co
,

.r27

.

principal en algumas partes clas lâminas estudadas, mas pode estar
quase ausente em outras. 0s cristais tardios de biotita podem
ser
intersticiais ao feldspato alcalino ou mesmo invadi-1o. 0 piroxê
nio nais comum 6 o hiperstênio, em geral prismático nos cristais
maiores, fraturados (i x 0,s mm), ou mais equidimensional nos cris
tais menores, mais freqüentes (0,2 mm) . pode ser intersticiar
em
relação ao plagioclásio, mas opacos, nicroclínio e biotita
são
vistos contornando-o localmente; por vezes inclui ilmenita, bioti
ta e ocasionalnente zircão. Quase sempre, o hiperstênio
mostra
passagens para biotita marrom e anfib6lios
[cunrningtonita, horn
blenda); ocasionalmente, só são vistos pseudomorfos com estes rni
nerais (ver adiante) . o clinopiroxênio, subordinado, 6 em g"rui
pequeno e xenom6rfico. Magnetita granular e ilmenita, en
propor
ções semelhantes, se distribuem regularmente; 6 comun a associa
ção de biotita rnarrorn e hiperstênio com magnetita, a partir
da
qual parecem cTescer, em alguns casos. pirrotita 6 nuito
rara,
granular, e pode ter pirita (grão menor) associada. um grão isola
do de calcopirita foi observado em uma amostra. Em um pequeno
mo
saico recristalizado de granulação fina e arranjo granoblãstico,
constituído por plagioclásio e arguma magnetita, foram encontra
dos cristais de hercinita.
A amostra PI-17s tem semelhanças con a pI-l79a em
sua composição modal e índice de cor (en torno de 15; cf. tabela
6 e figura 10) e tamb6m na composição do ptagioclãsio; a conposi
ção de núcleos e bordas de cristais maiores e cristais da rnatriz
varia pouco, restringindo-se ao intervalo Anr
z-zs (rig. L2). A ro
cha 6, possivelmente, um equivalente da amostra
pI-179a com trans
formação metam6rfica mais intensa, causando o desaparecimento
do
hiperstênio (aparentemente substituÍdo, €il parte, por esparsos
cristais 1írnpidos de cunrningtonita) e o reequilÍbrio parcial do
feldspato alcalino, com geminação em grade geralmente ben desenvol
vida [as conposições da fase hospedeira estão entre o:r9o-93' e as
globais entre org6-gg, sempre praticamente isentas do componente
An, cf. fie. 14).

0 quarto tipo textural, encontrado apenas cono veios
de in j eçâo em nonzodioritos (.Mdf , Mdf (t) , Mdr) , 6 semelhante ao
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facies monzonÍtico rn6dio a fino cinzento o se distinguindo
pela
rnaior proporção de microclínio e pela quase ausência de piroxênios
[cf. anostra PI-190, tabela 6 e figura r0), os cristais maiores,
subidiom6rficos , de plagioclásio zonado são escassos. o nicroclí
nio pertítico [pertitas grossas são comuns) , com gerninação en gra
de, tem tamanho maior (,dimensões em torno de 1, s nm) que os do pri
meiro facies (.ver acirna). um cristal rnaiorr presente em pI-171, 6
aproximadamente retangular (z,g x 2 run) , tem geminação em grade
muito ma1 definida, e 6 poiquilítico, incluindo plagioclásio
e
opaco' 0bserva-se localmente que o feld.spato alcalino com genina
ção em grade mal definida 6 mais antigo, invadido pelo microclí
nio. A biotita marrom é xenomórfica, e bastante frequente. Ê, mui
tas vezes intersticial. em relação aos felclspatos, e pode mesmo in
vadi-1os, embora pequenos cristais possam aparecer corno inclusão
nesses minerais. Anfibõlio verde é raro, e pode ter restos de pl
roxênio. Na amostra pI-rg0 aparece uma allanita alaranjada que
pode incluir opacos.
0 quinto tipo texturar, tamb6m presente como veios
(em Mclf), 6 representado pela amostra PI-166. Caracteriza-se
pelo
caráter equigranular fino (0 ,z - 0, s mm) , o baixo índice de cor
(-10) , e a textura dominada por cristais xenom6rficos, êñ geral
com contatos interlobados; o nicroclínio é pertÍtico um pouco
mais
freqtlente que o plagioclásio tfig. 10). o plagioclásio 6 un oligo
c1ásj.o (AnZS_26; raramente, at6 Anrr; cf. fig. IZ), e o nicroclí
nio situa-se en torno de Org0 (áreai não pertíticas.; cf. fig.l4).
Quartzo 6 raro, intersticial,
e aparece en cristais de dimensões
similares ãs da matriz. A hornblenda 6 geralnente 1ímpida, poden
do incluir magnetita e apatita; 6 intersticial, mas não foi
obser
vado crescinento en direção aos ieldspatos. Biotita marrom 6
um
pouco nais freqtlente, e tem, en álguns casos, crescimento poste
rior ã hornblenda. A ilnenita, pouco mais rara que a magnetita,
pode se desenvolver sobre este nineral ; ocasionalrnente, ê inters
ticial aos feldspatos e mesno ao quartzo, zircão e rara allanita
marrom, pequena? aparecem entre os acess6rios,
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Efeitos do Metanorfisno
As reações de transformação retrometan6rfica, espe
cialmente aquelas envolvendo piroxênio, que podem ser observadas
em anostras das várias unidades do maciço de piracaia, estão par
ticularmente ben representadas na unidade Mfc.

A reação mais comum, identificada em quase tocias as
amostras onde aparecem os piroxênios, 6 a passagen simples clino
piroxênio ------ hornblenda verde. O surgimento do anf ib61io se d,ã.
geralmente nas bordas do clinopiroxênio, rnas ele pode, mesmo em
estágios precoces da transformação, aparecer no seu interior como
manchas, eD parte condicionadas pela presença de inclusões (de bio
titan nagnetita; ver fotomicrografia g). Quartzo e carbonato (em
alguns casos, tamb6m magnetita) poden aparecer cono inclusões no
anfib6lio, representando subprodutos da reação. En estãgios mais
avançados, o clinopiroxênio aparece como núcleos ou restos espar
sos na hornblenda, e os demais produtos de reação podem aparecer
nas bordas deste nineral, ou mesmo não serem encontrados.

tipo de reação envolve o surgimento de
actinolita, comumente de aspecto fibroso, ocupando parte do nú
cleo do clinopiroxênio. A actinolita é poiquilítica, incluindo pro
porções relativamente elevadas de grânu1os de magnetita, que pe
demo em um certo estágio, migrar para próximo da sua borda. Tem,
sempre que em contato com feldspatos, uma borda (geralmente fina)
que passa rapidamente de incolor a tons levemente esverdeados até
finalmente tornar-se uma hornblenda verde. Algum quartzo e carbo
nato poden se associar. com o avanço do processo, o clinopiroxê
nio desaparece, e a borda de hornblenda se torna mais espessa.Nas
rochas mais afetadas pelo rnetamorfismo, a hornblenda é geralmente
o rinico anfibõlio presente, mas pode ter núcleos de tons claros,
con componente "actinolîtico" importante.
Um segundo

De ocorrência mais

restrita, e particularmente

bem

desenvolvidos nas anostras pI-358d e 125, são os "pseudonorfos"de
tamanho equivalente aos cl inopiroxênios prinários , ou rnaiores (0 , 8
ilil, como média), constituídos por aglomerados de cristais onde a
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presença de proporções elevadas de quartzo Caté 50%) é típica. Nes
tes aglomerados, as proporções e otamanho dos cristais de anfjb6
lios e biotita marrom são variáveis, e magnetita e calcita podem
ser relativamente abundantes. O quartzo geralmente aparece como
uma massa opticamente contínua, e em meio a ele se dispõem os de
mais ninerais. Estes podem formar cristais maiores, irregulares,
que se distribuem com algum zoneamento (,e.g., uil cristal de bioti
ta no centro, bordejado por dois cristais de hornblenda), ou apa
recer em cristais menores, irregulares, mas que tanb6m têm, em ge
ra1, un padrão de distribuição. F, notáve1 a disposição prefere!
cial da biotita marrom ao lado da magnetíta, repetindo uma relq
ção bastante comum nas outras porções das amostras. En alguns des
ses "pseudonorfos", o anfib6lio pode aparecer ern quantidades mui
to pequenas ou mesmo estar ausente; nesses casos, a biotita
mar
rom constitui mais de 50% do "pseudomorfo". Alguns dos cristais
de clinopiroxênio da matriz da amostra PI-358d têm pequenas man
chas de biotita marrom microlamelar.

0 hiperstênio da amostra pI-179a está senpre muito
fraturado, e biotita marrom pode substituÍ-to a partir das suas
fraturas. Em estágios mais avançados , podem restar grânulos de hi
perstênio em meio a un mosaico formado poï massa de biotita
maï
ron ou amarelada, ãs vezes rnicrolamelar. para as bordas, ou junto
a grãos de magnetita, a biotita é melhor cristalizad,a, 1ínpida, de
cor narrom-avermelhada forte; algun anfib6lio incolor ou levemen
te esverdeado [cumningtonita) pode aparecer associado, geralmente
en proporções subordinadas.

tipo diferente de pseudonorfo derivado de piroxê
nios é visto na fotomicrografia 9; está presente em especial na
arnostra PI-358a. Toda a sua parte central é formada por um mine
ral que se assernelha a um aglomerado microcristalino de biotita.
Sua cor pode variar em tons vivos de marrom-avermelhado, marromanarelado e verde-oliva em uma lnesma 1âmina delgacla. As proprieda
des 6pticas parecem ser as de serpentina, incluindo-se extinÇão
geralmente reta (-em alguns casos, contudo, hã um ângulo de extin
ção bem pronunciado em relação ao alongamento do mineral) e pq
drão de pleocroísmo (.e .g. , Kerr , 1979) ; algumas tentativas de anâ
Um
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lise por rnicrossonda eletrônica forneceram teores baixos de K (da
orden de 0,3-0,4q0) , e não foi possível obter um fechamento -supe
rl'or a 80%, analisados 10 6xidos principais. Caracteristicamente,
esse agregado tem fina borda composta de uma parte mais interna
c1ara, de actinolita, e uma parte externa verde, de hornblenda.Es
ses pseudomorfos têm, quando bem desenvolvidos, uma forma um pou
co alongada ("prismática"), mas 6 comum apaïecerem "desmanchados,,,
"invadidos" parcialmente por anfib6lio claro e, mais caracteristi
camente, por biotita ilìarrom que forma simplectita com quartzo veT
miforme (ver fotonicrografia g) . Muito raramente, pequena porção
dessa "biotita microlamelar" 6 vista no interior de clinopiroxênio, na amostra PI-J5Ba.
A cunmingtonita é interpretada como produto do meta
morfisno de ortopiroxênio. ocorre geralmente em pequena proporção
j unto ã biotita que se desenvolve a partir do hiperstênio da
ano:_
tra PI-179a, como mencionado, mas tamb6n é vista em cristais maio
res , de cor verde pãlido, formando pseudonorfos onde está intirna
mente associada ã biotita marrom na amostra pI-35ga. Jã, na
tra PI-175, a cummingtonita aparece com tamanho relativamente "*o,
gran
de (0,8 mm); em um caso, encontïa-se como cristal incolor, com gg
minação simples, com bordas de hornblenda verde iso-orientada.
Orden de Cristalização

A variação petrográfica e as transformações p6s-mag
rnáticas observadas nas rochas dessa unidade dificultan a interpre
tação da ordem de cristalização. Entre os feldspatos, o plagioclá

sio sempre cristariza prineiro; o feldspato alcalino, mesmo nas
rochas onde 6 nais abundante, 6 intersticial e xenomõrfico. A bio
tita marrom, cujo início da cristalização deve ser mais precoce
nos termos mais pobres em feldspato alcalino (onde está incluída
no plagioclásio tabular e no clinopiroxênio) , parece que pass a a
ter caráter tardio nos outros facies, onde pode cTescer contornan
do as faces do clinopiroxênio (¡o qual raramente aparece incluída;
€,9., anostra PI-358a). 0 caráter tardio de parte da biotita, en
tretanto, deve refletir crescimento em estado s6tido, a partir de
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nagnetita e piroxênios; esta característica 6 especialrnente impor
tante nas amostras do quarto tipo textural descrito [ver acima)
,
onde a biotita intersticial predonina amplamente entre ps máficos,
e o clinopiroxênio 6 raro. En geral o clinopiroxênio 6 tardio em
relação ao plagioclãsio tabular, e precede em parte o feldspato
a1ca1ino. 0 hiperstênio tem aparecirnento esporãdico nas rochas do
maciço de Piracaia, e ao que parece quase que restrito ãs amostras
mais diferenciadas da unidade Mfc; como o clinopiroxênio, cristaIíza antes do feldspato alcalino e depois do plagioclásio tabular;
biotita e opacos são em parte anteriores (inclusões) e em parte
posteriores (intersticiais) ao hiperstênio. Entre os acessõrios,
apatita e zircão cristalizam cedo, e os opacos parecem ter crista
lizado em intervalo relativamente longo, aparecendo desde incluí
dos no plagioclásio tabular até intersticiais a cristais menoïes
desse nesno nineral. Em algumas amostras, há indicações de cresci
mento tardio da ilmenita sobre cristais de magnetita
Ce.g., anos
tra PI-166).

IV.

6-

MONZ0NIT0S METAMORFTSADOS (-Mdf (s) )

De modo semelhante ao que ocorre para as unidades
maior parte da área napeada como de Mfc 6 constituí-

Mdf e Mdm, a
da por seus equivalentes metamórficos. são rochas que têm em ge
ra1 uma foliação pouco desenvolvida, rnas que podem chegar a ter
mos gnáissicos €, 10calmente, mesmo protomil0níticos. Em termos
modais, são reconhecidos dois grupos principais, um de rochas mo3
zoníticas onde o plagioclásio é o feldspato dominante [amostras
PI-52, PI-56), que deven coîresponder ao tipo textural principal
reconhecido ern Mfc, e outro onde o microclínio torna-se mais im
portante (.arnostra PI-74a), possivelrnente o equivalente netam6rfi
co de rochas do tipo pl-179a e pl-l7s (ver iten anterior);
Nas rochas metamorfisadas do prirneiro grupo, o plg
gioc 1ás io tabular é rnuitas vezes preservado, enbora tenha as bor

das sempre recortadas e invadidas principalrnente pela biotita me
tam6rfica. Na amostra PI-56, os núcleos desses cristais têm compo
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sição na faixa orrr-45' enquanto as bordas se situam no intervalo
Anzz-zl (fig. 13). A fase hospedeira do microclínio pertítico con
centra-se em torno de OtgZ^g4 Cfig. 14).
En rochas do segundo grupo, o plagioclásio tabular
6 nais raro mas localmente se preservam núcleos de composição em
'
torno de A^40 e at6 com Anor. As bordas desses cristais tên compo
sições semelhantes ãs daqueles pïesentes no grupo acima(Anzz-zs),
mas parte dos grãos da matriz pode ter composição mais sóaiða
fáta
Antu; ern um caso mais extremo, Ar10 i cf. fis. 13) . o nicroclínio
pode ser relativamente maior, chegando a dimensões da ordem
de
2,2 x 1 nn, €Íl grãos de contornos algo arredondados, e com gemina
ção carlsbad. A geminação en grade pode aparecer apenas em dorní
nios restritos nos cristais naiores; 6 bem desenvolvida, entretan
to, nos grãos da matriz, que são nais pertíticos (chegando at6 a
mesopertitas) nas porções com maior deformação. A fase hospedeira
do microclínio tem composições no intervalo ot91
_g4; ern um caso,
chega a 0rg7 (fig. 14). Embora relativamente escasso, o quartzo
chega a formar grãos de at6 1,5 flD, con extinção ondulante,
na
amostra PI-74a.

0s mãficos aparecem de maneira bastante semelhante
ã descrita para rochas transformadas da unidade Mdf (item IV.3) ,
embora no presente grupo de facies sejam algo menos freqüentes;
destaca-se principalmente uma dirninuição nas proporções de titani
tã, opacos e apatita. Entre os acess6rios, aparece allanita zona
da na amostra PI-74a.

rv.7 -

MONZONITOS "MICROPORFTRÍTICOS" CMp)

A unidade Mp, como jâ salientado no capítulo ante
rior, conpreende um pacote de rochas bastante heterogêneo, que ten
como feição caracterfstica a presença de abundantes ocelos compos
tos principalmente por nicroclÍnio que se destaca¡n da natri z fina
pela sua granulação e menor índice de cor. Ê comum tamb6n o apare
cimento de megacristais (porfiroblastos?) de minerais mãficos (horn
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blenda ou clinopiroxênio) associados aos ocelos ou mais raramente
isolados em meio ã matriz. Embora típicos da unìdad.e Mp, esses oce
los ocorrem esparsamente em rochas de outras unidades. A matrj z
dessas rochas, considerada individualmente, pode ser comparada a
unidades iâ' descritas, normalmente de conposição monzodiorítica
(=Mdf , Mdf (g) ) (.item rv.z) , ou, mais raranente, monzonítica(=Mfc?)
(item IV.5) . Passa-se agora ã descrição nais pormenor izada de al
gumas amostras de Mdf (.g) com ocelos , que servirão de parâmetro de
conparação para identificar matriz e ocelos nos tipos presentes na
unidade Mp. Análises rnodais de rochas da unidade Mp são encontra
das nas tabelas 7 e 8 e na figura 11.

A amostra Pr-l49a, da unidade

(g) , tem a matriz
granoblástica conposta de plagioclásio, biotita castanho-esverdea
da, microclínio e hornblenda; as composições dos feldspatos são
relativamente homogêneas (cf. fig. LS; ver tamb6m item IV.J). os
ocelos leucocráticos são muito espaïsos. O maior destes 6 consti
tuído quase que unicamente por microclínio pertítico, cujas dimen
sões (0,7-1 mm) são destacadas em relação aos ninerais da matriz;
ptagioclásio 6 raro. A1óm do contraste notáve1 em granulação com
a rnatriz (que se situa na faixa de 0,1-0,2 mm), os contatos con
ela são bruscos. Em meio ao oce1o, aparecem negacristais (o maiol
com 2,5 mm) de hornblenda verde pleocróica, que podem ter em seu
interior algum quartzo vermiforme e carbonato;nas bordas, aparecem
pirita, epidoto e carbonato. Biotita castanho-esverdeada ocorre
cono produto de transformação da hornblenda em zonas mais deforma
das, projetando-se em direção aos feldspatos. um megacristat de
hornblenda, €fl boa parte transformado em biotita, tem tanbfn, nas
bordas, titanita e apatita em cristais grandes. Em outra porção
da amostra-estudada, aparece um megacristal isolado de microclí
nio alongado C4,5 - 3, s mn) extremamente poiquilítico, eu€ na sua
parte central ten inclusões de albita e de plagioclãsio com borda
albítica, a1ém de microclínio anterior; mais para as bordas, ocor
rem tamb6m esParsas inclusões de hornblenda, opaco e biotita.
Os
lados menores do megacristal são formados por urna borda albítica
(corn largura mãxima de 1 nm) que tem a mesma orientação fiptica das
inclusões de albita presentes no interior do microclínio;
espar
sas "manchas" de microclínio aparecem em meio ã albita da borda
tvrdf

13ó

(fotomicrografia

10)

.
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A amostra PI-5a, da unidade Mdf, tem uma foliação
nÍtida, dada pelo alinhamento de palhetas de biotita marrom, de
plagioclãsio da matriz, e nesno d.e alguns cri-stais tabulares de
plagioclásio zonado (ver fotomicrografia 11, p.151 e itern rv.z).

meio a essa matriz fina, e tamb6m orientadas, aparecen manchas
claras, ocelares [at6 1 cm; ver fotomicrografia ll)ou como finas le¡
tes (1argura, 1 run); localmente, esse material claro e de granula
ção média (em torno de 0,8 mm) forma manchas maiores, de material
"coletado", con at6 z-4 cm (segregações) . As porções leucocráti
cas constituem cerca de 20eo da ârea das amostras. Ao exame micros
c6pi.co, nota-se um nítido contraste textural entre rnatriz e oce
los: os contatos são abruptos , e nas porções onde as manchas leu
cocráticas são mais freqtlentes há por vezes finos septos da matriz
fina separando-as. Os ocelos são dominados por cristais
rnaiores
de microclínio xenom6rfico (0 ,7 -1 rnn) , geralrnente com pertita ve
nular de distribuição heterogênea e alguma hornblenda verde -azuLa
da (0,5 mm) que pode ter núcleos relativamente grandes de clinopi
roxônio; plagioclásio é ïaro e pequeno, resultando uma composição
g1obal sienítica ou á1cali-sienítica. A fase hospedeira do micro
clínio tem composição em torno de otg0," o plagioclásio, que po
de ter composição mais s6dica que aquela encontrada na matriz da
rocha (chega a A^2s, mas são comuns conposições na faixa de Antz)
tem ocasionalmente bordas de albita (Anr_7) (cf. fig. rz). caruo
nato e quartzo são produtos da transformação do clinopiroxênio ori
ginal em hornblenda, e podem estar incluídos nela, ou a seu lado;
ilmenita, quando aparece prõxima â hornblenda, pode ter bordas es
pessas de titanita. A biotita castanha pode ser resultado de rea
ção sobre a hornblenda, mas existem cristais d.e biotita
marrom
(0,3-0,4 nm) no interior de alguns megacristais de anfibfilio que
devem corresponder a antigas inclusões no clinopiroxênio prirnário;
sempre há anfib6lio entre essa biotita e os restos de clinopiroxê
nio eventualmente presentes. Junto à hornblenda, aparecen em um
local dois cristais de zircão, ufl deles com borda sobrecrescida.
A presença de opacos nas segregações ê esporádica, São observaclos
localmente grãos xenonõrficos alongados [corn até 1 run) de pirita
(com pequena calcopirita associada) , magnetita e ilmenita
(esta
Em
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que se torna nrais esverdeado na parte
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sua parte infe:

loMIcrìoGIì.A¡rIA

¡ror biotita narrom. ¡ uiãiit; ã; ãi;"i.;,
quancìo
'ior,
"adentra,' o .-porfiroblasto, forma ,i;pi;;;i;ä
.on' quur.
zo. Anrostra pI-i58a, unidacìc ¡rrc, niðäii-pàrài"r"s,

25d-x

F0'IoIIIcRoGonFIA 10 -

dc nicrocrínio en monzodiorito fr
^r'rcgacristal
no metanìorfi:lo:
(NIdr. (e)). o megaCiirior'i.r
incrusôei
dc microcl-ínio e praglôEiásio ern sua
Darre cent¡al (can
to superior..cs_queiaoi e <le-mincrai;-rå;i;;r.
(especiar
,rcnte hornr¡rcncla) próxino ãs borclas. ,u¡,vrLt(
' Ar;;ira pr_r49a,ní
cois cruz.clos. só*'.

.

.138.
pondendo ter exsoluções globulares, alongadas e finas de hemat-ita
em seu interior). Há cristais de pirita con fina borda de magneti
ta e outros com inclusão de ilmenita.

outra amostra coletada em rneio ã unidade Mdf(g),
a Pr.'7a, a matriz, que tem alguns ocelos, 6 toda permeada por veios
leucocrãticos, milimétricos a centim6tricos, de quartzo-sienito(cf.
aná1ise modal, tabela 7 e fig. 11), grosseiramente orientados,mas
irregulares e localmente se interligando. A rnatriz monzodiorítica,
granoblãstica, 6 composta principalmente por oligoclásio Artg_22
e biotita castanha; o contato com os veios é sempre abrupto. -Ã
hornblenda verde Cque pode ter quartzo e carbonato nas suas prox!
midades ou, mais raranente, em seu interior) , 6 o mineral que mais
se destaca macroscopicamente (at6 1 mn) , e em parte estã transfor
macla em biotita castanha. O quartzo presente nos veios 6 intersti
cial ao microclínio pertítico. Plagioclásio, subordinado, up"r"."
em cristais pequenos de composição similar aos da matriz. Allani
ta zonada parece ter seu desenvolvinento associado ãs vizinhanças
Em

do leucossoma.

As características dos ocelos da unidade Mp são, co
no exposto, as mesmas dos ocelos isolados encontrados em neio a
Mdf, acirna descritos. A diferença principal se dá na maior densi
dade de ocelos , jâ que algumas amostras de Mp chegam a teï quase
50% de leucossoma, eüê se interliga pela amostra, isolando
nan
chas da matriz fina (e.g., amostras pr-z6a e pI-40). outro fator
de variabilidade 6 a composição e textura da matriz. Usualmente ,
ela pode ser considerada semelhante a Mdf, com maior ou menor pre
sença de fenocristais tabulares de plagioclásio, e maior ou menor
recristalização. Em alguns casos, as rochas possuem megacristais
de plagioclásio de tananho bastante destacado se cornparados aos
presentes em Mdf e que normalmente se agrupam en conplexas estru
turas en ",5gnnQ.u,si^". A porção central desses megacristais achase em geral fortemente metamorfisada, com sericita e biotita
em
palhetas pequenas orientadas segund.o as clivagens do plagioclásio,
ou como cristais xenonórficos ao lado de epidoto e clinozoisita.
Alguns dos núc1eos desses megacristais chagan a composições no li
mite labradorita-andesina (.cf. amostras pI-40 e pI-26a, fig. l3).
A composição dos ocelos (ou lentes) 6 sienÍtica ou mesno á1cali-
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sienítica, já que en algumas amostras, como a pI-26a, cristais de
plagioclãsio presentes nos ocelos são de albita fcentro em torno
de Atg e borda de AnU). Deve ser mencionado que nessa mesna amos
tra, as bordas de grãos da matriz (cujos núcleos se situam em tor
no de Anrs-tz) podem ser tamb6m albíticas [Anu_gi cf. fig. 13). A
composição g1oba1 do microclínio, sempre com pertitas
irregular
mente distribuídas, 6 difíci1 de ser estimada; a fase hospedeira
6 relativamente homogênea nas amostras pI-40 e pr-z6a Corg2_9s)
[fig. 14). A hornblenda verde com tons azulados tem tamanho eq;i
valente ao do nicroclínio médio (0,7-1 mm; alguns cristais chegam
a quase 2 nm). A biotita presente nos ocelos parece ser derivada
da hornblenda. A allanita marron, zonad.a, aparece apenas nos oce
1os ou em suas vizinhanças.

As amostras PI-I72c e PI-I72d são da porção centrooeste do naciço, onde se preservan associações pouco afetadas pe
1o retrometamorfisno. são compostas de urna porção fina, escura,de
monzodiorito rico em biotita narrom em meio ã qual aparecem oce

los e lentes sieníticas, leucocráticas, onde o clinopiroxênio (em
parte com passagens a anfib6lio) é o mãfico principal. A porção
monzodiorítica é inequigranular, com amplo domínio de uma matriz
granoblástica (0,2 mm) , onde ocorrem cristais de plagioclásio apro
ximadamente equidimensionais (AnZS-Zì e nuitas vezes de contatos
retilíneos entremeados por biotita narrom de dinensões semelhan
tes; clinopiroxênio e opacos, mais raros, têm contatos mais irre
gulares com esses minerais , e o nicroctínio, relativanente escas
so, é intersticial em relação ao plagioclásio. Destacan-se dessa
matriz alguns fenocristais tabulares (.r-z x 0 ,4-0, 5 nm) de plagio
c1ásio zonado [núcleos con até An45), com geminação albita-Carlsbad,
e com as bordas irregulares, invadidas por ninerais da mat riz; ar
guns deles têm pequenas inclusões de biotita na parte central
e
de apatita e raramente clinopiroxênio nas bordas. Há urna orienta.
çâo perceptÍve1, especialmente em PI-172c, marcada pelo alinhamen
to de biotitas, segundo a qual se dispõem os ocelos, que em parte
são contornados pela natriz,
Os ocelos da-s amostras acima citadas, como jâ, indi
cado previamente, têm um nítido contraste petrográfico com a por
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çao escura, marcado pela granulação (0,9-1 nm, €ü m6dia), textura

e mineralogia, dominada pelo nicroclínìo xenorn6rfico, com pertita
grossa! em vênu1as, distribuída heterogeneamente. Cristais com ge
rninação em grade bem definida, por vezes com inclusões de plagio
clásio ou albita, são comuns, e poden envolver outros, mais raros,
que têm a geminação menos definida. O plagioclásio presente nos
ocelos tem composição variável, mas sempre mais sódica que a en
contrada na matriz da rocha (fig. rz): ao lado de composições a1
bíticas [An7-II), foram identificadas outras na faixa de oligoclã
sio (Anrz -zù. Tentou-se deterninar a composição global do micro
c1ínio dos ocelos (hospedeiro + pertita) correndo a lânina com o
feixe de microssonda relativamente largo (-50 u ), com um tempo de
contagen de 20s para cada leitura. Cono resultado, obteve-se com
pos ições globais em torno de orrrAb
(f
cr.g.
z41.Trs ig, 14) , o que é
ranente utna aproximação algo grosseira.

0 clinopiroxênio é o máfico que comumente se asso
cia aos ocelos; ten dinensões variáveis (em torno de 0,4-0,g Rr,
e at6 2 nm), superiores ãs dos máficos presentes nas porções mon
zodioríticas (en especial se comparado ao clinopiroxênio a1i pre
sente). Pode ser parcialmente englobado pelo microclÍnio, nas tam
b6n (raramente) tem inclusão desse mineral. Magnetita, que pode
envolver parcialmente a apatita, e alguma biotita marrom são vis
tos esparsamente nos ocelos; a biotita pode tamb6m, raramente, es
tar incluída no clinopiroxênio. Anfib6lios substituem parcialmen
te o piroxênio; tanbém podem aparecer actinolita com o núc1eo rico
em inclusões de magnetita granular, e hornblenda verde, mais co
mun' que ocorre como manchas QUê, nas bordas, se projetarn
para
cristais de feldspato vizinhos.

IV.8 -

QUARTZO MONZONITOS GROSSOS, coM PrROXÊNIO cQmp)

As únicas ocorrências de quartzg monzonitos grossos,
com p1 roxênio (Qnp) constituem yeios que envolvern
¡nonzodioritos
finos , escuros , na parte centro*oeste do rnaciço þonto L72 e adj g
cênc ia s ver item rrr.2.7) . o aspecto macrosc6pico e estrutura l
'
suge re correspondência com os quartzo monzonitos da unidade
Qml
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(ver item IV.10) , da qual essas rochas poderian ser equivalentes
não metamorfisados.

A granulação pode ter variação entre a parte central
dos veios mais largos, grossa, e as porções marginais, m6dias a
grossas. A textura 6 granular hipidiorn6rfica seriada: cristais sub
rdiomorficos de plagioclásio têm bordas irregulares muitas vezes
invadidas pelo feldspato alcalino, que em parte forma megacristais
xenom6rficos a subidiomórficos ; os mãficos aparecen em cristaj s
isolados e o quartzo ó subordinado e francamente intersticial.

0 feldspato a1ca1ino, micropertítico, tem forrna ir
regular com tendência a retangularo alcançando dinensões máxirnas
de 2-3 ffio com os cristais menores en torno de 0,5 mm. Alguns crjs
tais maiores têm geminação carlsbad; a geminação ern grad.e pode apa
recer bem definida, seja nos cristais menores, seja como domínios
dentro dos naiores. Pertitas grossas são restritas, e só aparecem
na borda de alguns cristais. As inclusões , quase sempre presentes,
são abundantes em alguns grãos; podern ser de plagioclãsio, clino
piroxênio, biotita, magnetita e apatita. Aparecem ocasionalmente
inclusões de microclÍnio [de uma provável geração anterior?), de
contorno algo irregular; uma dessas inclusões tem plagioclãsio mir
mequítico acompanhando parte de sua borda.
0 plagioclásio aparece em cristais de forma e tana
nho variados. 0s maiores são subidiomórficos, de z a 4 mm, aparen
temente com zoneamento normal ou oscilat6rio, e com geminação po
lissint6tica (rnais comun), albita-carrsbad e, em alguns setoïes,
periclínio. Parte da geminação periclínio e mesmo a de Carlsbadpg
recem resultar da união de cristais individuais em ',,!qnnøu,si.Á,,0 o
que é rnarcado, entre outros fatoïes, por irregularidades no plano
de geminação. A análise do plagì.oc1ásio da amostra pI,17?./r ( tig.
12) revelou pequena variação composicional, corn os cristais da ma
triz, os núcleos e as borclas de cristais rnaiores, todos se situan
do no intervalo An,
4_27. Inclusões ocorrem em pegueno número_. sen
do ainda mais raras no núcleo dos cristais maiores; as inclusões
de biotita fen um caso incluindo opaco) são as maiores fem torno
de 0,05-0,1 run); a apatita, en parte acicular, aparece nas bordas
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de cristais maiores e nos menores. Mais raras são inclusões nuito
finas de mineral acicular não identificado [rutilo?) que se dis
põem ern 3 direções preferenciais no interior de cristais
maiores
de plagioclásio (comparar com as descritas na unidade Mdr;
ver
iten IV.4). No interior de alguns plagioclásios, aparecem tamb6m
manchas de microclÍnio irregulares e opticamente iso-orientadas ,
en geral esparsas. 0s cristais menores de plagioclásio (em torno
de a,2 mn), com geminação polissintética, são mais equidimensio
naì.s , e nuitas vezes têm os lados reti líneos .

0 quartzo 6 subordinado, intersticial, sendo carac
terísticos os traços retilíneos de seus contatos com os outros mi
merais. Localmente, observa-se quartzo invadindo plagioclásio.
A biotita 6 marrom, pleocr6ica, e aparece esparsape
la rocha; raramente forma aglomerados com outros máficos. Como as
amostras analisadas correspondem a veios em rochas ricas em mine
rais náficos, 6 possÍvel que parte destes [em especial aqueles pre
sentes em aglomerados) sejam xenocristais. Apenas localmente, em

veio nais fino, aparecern cristais de biotita idionfirfica, com
atê 1,5 x 0,4 ilfl, comumente cercados parcialmente por quartzo in
tersticial. Em gera1, a biotita 6 xenomõrfica a subidiom6rfica;po
de ser intersticial em reração ao plagioclásio, opacos, clinopiro
xênio, e mesno a alguns cristais de feldspato a1calino. Por vezes,
nota-se que cristais isolados de biotita têm projeções finas e ir
regulares para o feldspato vi zinho, o que pode refletir sobrecres
cimento põs-magmático. Tem inclusões de magnetita, ilmenita, cli
nopiroxênio, apatita e zircão.
um

0 clinopiroxênio, incolor ou com tons esverdeados,
tamb6m aparece isolado, eÍr cristais xenom6rficos com cerca de l
mm. Inclui magnetita, e mais raramente apatita e plagioclãsio. La
nelas de exsolução de pigeonita bem desenvolvidas e geminação sim
ples ou múltipla são observadas en alguns locais. Mostra passagens
locais para anfib6lio claro, actinolítico, QU€ aparece em agrega
dos fibrosos ricos em inclusões de magnetita e algum carbonato,
ocupando parte do seu núc1eo ou substituindo-o totalrnente. Quando
em contato con os feldspatos, o anfib6lio ê uma hornblenda esver
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deada, mineral que, muito raramente, aparece em cristais
Fiapos de biotita marrom formam*se por vezes ng contato
lio claro com grãos de magnetita.

1

do

ímp i do s.

anfib6

Entre os acessõrios comuns está a apatita n ora no
interior de feldspatos [em pequenos prismas arongados, ou acicu
1ar), ora como prismas maiores nos aglomerados de máficos em par
te como inclusão na biotita) . Os opacos são nagnetita e ilmenita,
e o zírcão ocorre como pequenas inclusões prisnáticas na biotita.

Orden de

Cristalização

0 plagioclásio taburar 6 o prineiro mineral f6lsico
a cristalizari fases em parte contemporâneas são os opacos e a bio
tita' Biotita de cristalização inicial (inclusões ern plagioclásio;
cristais subidiom6rficos) 6, aparentemente, restrita; o mineral con
tinua a cristaLizat at6 estágios tardios, podendo ser intersticial
ao clinopiroxênio e mesmo ao feldspato alcalino. o clinopiroxênio
é posterior ao plagioclásio, €m relação ao qual pode ser intersti
cia1, e em parte contemporâneo ao feldspato alcalino (tanto pode
estar incluído como, rnais restritamente, ser intersticial a esse
nineral). A apatita acicular cristaríza simultaneamente à matriz
da rocha' concentrando-se como inclusão nas bordas de megacristais
de plagioclásio e nos feldspatos da rnatriz. o feldspato alcalino
6 tardio em relação ao plagioclásio e a parte dos máficos, e pre
cede o quartzo, que acaba preenchendo espaços deixados pelo cres_

cimento dos denais minerais.

IV.9 -

SIENITOS CINZENTOS, MEDIOS

CScm)

Os sienitos cinzentos [Scm) se dist inguen dos demais
facies reconhecidos de rochas nais diferenciadas pela cor cinza,
granuração m6dia e ausência de quartzo. A análise nodal apresenta
da na tabela 7 e figura 11 mostra um predonÍnio não rnuito marca
do do microclÍnio entre os minerais f6lsicos, nas a maior parte

144

do plagioclásio coïresponde a uma fase a1bÍtica aparentemente re
cristalizada e separada de urn único feldspato alcalino original;
a composição global 6 sienítica a â.rcali-sienítica.

A textura 6 seri.ada, con cristais naiores irregula

res de microclínio, pouco destacados da matriz feldspática,
os máficos se distribuem de modo quase homogêneo.

onde

0 microclínio, senpre com contornos irregulares , tem
geminação en grade geralmente bem definida, enbora possa haver" em
cristais maiores, donÍnios de aspecto 6ptico honogêneo. 0s cris
tais maiores [até 2 mm) são pertíticos, com predomínio de perti
tas grossas, em veios irregulares, que parecem passar, de maneira
contínua, para manchas maiores de albita iso-orientada e geminacla,
ainda con contornos em parte irregulares. Essas feições são menos
marcadas nos microclínios menores da matriz, sugerindo processo
de recristal ízação e desmisturação de feldspato alcalino original
honogêneo para duas fases separadas, microclínio e albita.
como
inclusões nos cristais naiores de microclínio, ocorrem cristais
de plagioclásio precoce, sem orientação, com bordas de aspecto cor
roído. A composição da fase hospedeira, rica em or, situa-se na
faixa 0t9s-gz (fig. 14). Biotita castanha, hornblenda e apat i ta
são outras inclusões comuns no microclínio.
0 plagioclásio [albita) mostra-se em geral intima
Inente relacionado com o microclínio, seja aparecendo como manchas
nos cristais maiores desse mineral, seja na prõpria rnatriz, onde
os contatos entre arnbos são interpenetrados. Predominantenente, aparece como grãos nenores na matriz, onde por vezes se concentram
em arranjo granoblástico; cristais maiores são nais raros. A com
posição ê a1bítica, com os cristais d.a matriz, as manchas no inte
rior do nicroclínio, e as bordas de cristais naiores se situando
na faixa de 4.2-6, enquanto alguns núcleos de cristais maiores e
inclusões no microclínio chegarn Arg-11 Gig. 1S).
"

biotita 6 comurnente esverdeada (_x=amarelo pãr iao
Y=Z=verde oliva) mas esparsamente são identificados alguns cri
:
tais isolados castanhos e mesmo marrons, eu€ podem ter tons esve T
A
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deados nas bordas. A16m de ocorrer em palhetas isoladas, está mui
to comumente associada ã hornblenda, crescendo nas bordas desse
mineral ou, com menor freqtiência, cortando-o. Quando substitui a
hornblenda, a biotita tem algum epidoto xenomórfico associado, e
pode ter ocasionalnente quartzo verniforne em seu interior. As pq
thetas de biotita são senìpre irregurares, e se pro j etam para cri.s
tais vizinhos de feldspato; em alguns casos, a biotita aparece em
cristais pequenos no interior do plagioclãsio, ao lado de alguma

calcita. Apatita e zircão são inclusões comuns na biotita; titani
ta pode aparecer isolada ou em torno de inclusões de ilnenita.Mui
to localmente, nota-se a presença de estreitas faixas de cl.orita
paralelas ã clivagem de alguns cristais.
A hornblenda verde-azulada (X=verde-amarelado médio;
Z=verde azulado) 6 o máfico principal, aparecendo em cristais iso
lados equidimensionais ou pouco alongados, em nédia com 0,5 mm.
Tem as bordas irregulares, ocasionalmente se projetando para feld:
patos, e é geralmente 1ímpida, aparecendo esparsas inclusões de

apatita e ilmenita. Muito localnente ten

passagem

para cloritaver

de.

Entre os acessórios, destaca-se a allanita, em cris
tais esparsos, mas com comprinento de at6 2 nm, prismáticos, QUê
podem incluir opacos e biotita marrom, e têm fina borda de epidoto. Titanita xenom6rfica se desenvolve ao redor da ilmenita. Mag
netita e pirita são raïas. Epidoto ocorre junto ã biotita
verde
como produto de substituição da hornblenda; rnais rara 6 a presen
ça de clinozoisita, associada ao plagioclásio. Apatita prismática
6 esparsa, e aparece incluída nos demais minerais. Zircã,o é rela
tivamente freqtlente. calcita ê secundária, e aparece junto
aos
feldspatos.
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IV.10 -

QUARTZO MONZONTT0S CTNZENTOS

cROSS0S

[Qne,

A

QUARTZO SIENITOS

ROSËOS,

Qmm, Qm1, Qs1)

"Leuco"-quartzo sienitos grossos (Qs1) e variedades
claras e escuras de quartzo monzonitos cinzentos (Qne, Qmm, Qnr),
ocorrem em íntima associação geográfica, e se distinguem clas de
ma j.s rochas do maciço pela composição, granulação grossa e
ínclj.
ces de cor relativamente baixos ( < 10 nos termos mais leucocráti
cos, mas podendo chegar a cerca de 30). O metamorfisno que atuou
sobre essas rochas, eìn parte acompanhado por deformação que chega
a gerar termos com gnaissificação pronunciada, provocou drásticas
mudanças em sua mineralogia original, que dificultam una classifi
cação modal mais precisa. cono exemplo mais destacado, cita-se o
plagioclásio, composicionalmente albita ou oligoclásio s6dico. A
albita, que se torna progressivamente mais freqtlente nos termos
mais leucocráticos, parece ter se originado por recristalização
de um feldspa.to alcalino original. Assim, parte do plagioclãsio
deve ser considerada como feldspato alcalino nos diagrarnas de cla:
sificação de rochas ígneas da IUGS. A proporção entre albita
e
plagioclásio mais cá1cico não pode, contudo, ser estirna opticamen
te com maior segurança, inclusive porque o contraste de relevo 6
mínino, e 6 comum a presença c1e bordas de albita em cïistais
de

oligoclãsio sódico.
As anãlises modais, lançadas nas tabelas 7 e B e em
parte representadas na figura 11, identificam apenas aproximada
mente a conposição original das rochas ígneas p16-metamfirficas.
com efeito, os tipos mais ricos em máficos (Qne) devern estar ago
ra enriquecidos em quartzo, por acr6scimo de quartzo secundário
geraclo principalnente en reações metamõrficas entre minerais máfi
cos ; pode se tratar mesmo, em parte, de rochas originalmente mon
zoniticas. Por outro 1aclo, se utilizadas as estinativas feitas pa

ra a relação albita: oligoclásio em algumas amostras (-combinando
dados 6pticos e de microssonda) , parte dos lrquartzo nonzonitos"
(ver tabelas 7 e 8) corresponde na realidade a quartzo sienitos e
mesno álca1i-quartzo sienitos (cf. fig. 11). 0 conjunto descríto
deveria portanto estar conposto originalmente por uma série de ro
chas ígneas que nostrava varl'.ação, possivelmente contínua, desde
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"me1a"-quartzo monzonitos c "me1a"-monzonitos até "1euco,,-quartzo
sienitos e "1euco"-á1ca1i-quartzo sienitos, passando por
tipos
monzoníticos e quartzo nonzoníticos ricos em feldspato alcalino e
com índices de cor intermecliários entre os dos extremos.

A textura mais comum nas rochas dessas unidades 6
granular hipidiom6rfica deformada, que resulta em arranjo parcial
nente granoblástico seriaclo, onde se destacam cristais maiores de
feldspatos (normalnente, com z-s run) que poden perfazer mais de
50% da rocha. A "matriz", que circund.a os cristais maiores,6
vo
lumetricamente nais importante com o aurnento da d"eformação, e po
de ter arranjo granoblástico em mosaico. Os nãficos se concentram
em aglonerados poliminerá1icos irregulares de tamanho variado (at6
5 mm), por vezes com alongamento segundo a foliação da rocha. Em
amostras da unidade Qmm e especialnente de Qme, a proporção de ma
tr:_z 6 maioro e os máficos, rnais freqüentes, aparecem tanto
em
aglomerados como em cristais isolados.

0 microclÍnio, pertítico e quase sempre com gemina
ção em grade, predomina entre os cristais maiores. E em gerar pou
co alongado, com 2:5 ilfl, mas há facies porfiríticos onde localmen
te são encontrados cristais centin6tricos Ie.g., amostra pI-I r-rz\
Embora parte dos megacristais tenha contatos bem definidos com a
matriz da rocha, observa-se que muitos deles tên pîojeções bastan
te irregulares, englobando parcial ou totalmente os cristais
d,a
rnatriz, e podendo inclusive aparecer como manchas descontínuas
iso-orientadas. Alguns dos megacristais de contornos
de fin i dos
apresentam-se com geminação Carlsbad. A forma e distribuição rlas
pertitas são bastante heterogêneas. Destacam-se as pertitas gros
sas' geralnente em duas "gerações", a última mais grossa, en fire
tes esparsos e irregulares, se dispondo em direção oblíqua ã a'te.
rior. É conum a coexistência de pertitas finas e grossas, apaïen
ternente da mesma geração, iso-orientadas; nesse caso, as pertitas
finas se concentram em alguns domínios, e são circundadas
por
áreas onde a fase hospedeira aparece 1ímpida, ou com pertitas gros
sas. A presença de incl,usões condiciona de modo narcante a dispg
sição das pertitas grossas, que se concentram em seus arredores"
A cornpos ição da f ase hospede ira na anostra ltt^Zl4 6 de 0rg4
e
- gZ
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nas amostras 43a e 4ib 6 de otgs-g5 (fig. 14). Entre as inclusões
presentes no microclínio, destacam-se as de plagioclãsio. um pri
meiro tipo são cristais comumente pequenos L0,2-0,s mm) de contor
nos retilíneos e ben definiclos, que aparecem dispersos e sem orien
tação no interior do microclínio. Tên núc1eo de oligoclásio s6¿i
co por vezes saussuritizado, e podem apresentar bordas albíticas
;
são contornadas por pertitas grossas. outro tipo de inclusões,bas
tante freqtlente, constitui-se de '"manchas" de albita de dinensões
variadas, todos com a mesma orientação óptica e de contornos mais
irregulares; são mais homogêneas, mas ocasionalmente podem ter bor
das mais claras, de composição mais sõdica. En geral, as irclusões
do último tipo., pela forna e composição, poderiam seï interpreta.
das cono fases exsolvidas melhor cristalizad.as; em algumas amos
tras, contudo, existen "manchas" com um ou mais núc1eos maiores,
de dimensões conpatíveis com as de cristais rnaiores de plagioclá
sio [e.g., em PI-58, aparece um cristal zonado, con 4,s x 1,s nm
e geninação albita-carlsbad) e, nas vizinhanÇâs, "nanchas,, rneno
Tes iso-orientadas apaT'entemente "ilhadas" pelo crescinento clo mi

croclínio.

Três tipos de inclusão são destacados, embora menos
freqtlentes que as de plagioclásio. O primeiro são tamb6m cristais
de microclínio com geminação em grade, pertíticos, de contorno ir
regular, que se destacan por terem as direções de geminação orien
tadas obliquanente ãs do megacristal. o segundo tipo são mesoper
titas de contorno ainda mais irregular, que geralmente tên bordas
de albita relativamente largas; em m6dia, têm 0,s-l rnm, embora a
maior dessas inclusões atinja 4 x 0,5-0,7 nm. As mesopertitas são
heterogêneas. Em gera1, ocorren proporções semelhantes de albita
e rnicroclínio' nas pode haver passagens em um mesmo grão paraáreas
de microclínio predorninante com lamelas de pertita grossa interli
gadas; da mesna forna, bordas de albita tên esparsas vênulas de
microclínio, e podem ser considerad.as antipertíticas. Uma tentati
va de determinação da fase a1bÍtica da mesopertita presente na
anostra M 274 forneceu composição Abgo,sAngorr,5 [amostra M zr4,
fig' 14)' 0 terceiro tipo de inclusões'são criétais de plagioclá
sio mirrnequítico, mais raras e aparentemente de menor inportância.
0 nicroclínio pode incluir praticanente todos os denais ninerais
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pïesentes na rocha [biotita, hornlrlenda, magnetita,
titanita
quartzo), mas en proporções relativamente pequenas, en especial se
comparadas ao

plagioclásio.

0s rnegacristais de pl.agioclásio são sempre subordi
nados en relação aos de rnicroclÍnio; são mais comuns na unidacle
Qme, podendo estar ausentes em amostras das outras unidades. Megg
cristais com até nais de 1 cm, zonadoso e com abundante epidoto e
biotita verde xenomórfica no núc1eo, por vezes constituindo agls
nerados em "ÂqnnQ-u6íá", são encontrados em algumas amostras (pI58, 6ó) . Mais comumente, os megacristais de plagioclásio são r.e
tangulares, têm geminação polissint6tica (en alguns casos combina
da com Carlsbad), zoneamento opticamente fraco ou irnperceptível,e
as bordas irregulares; o tananho 6 variado (em média, 1,5 - z mnr.
mas freqtientemente menores, gradando para a matriz) . Muitas vezes,
rnicroclínio bordeja parte do megacristal de plagioclásio, podendo
fazê-ro de forma irregular, invadindo-o; em alguns casos, apare
cem no interior do plagioclásio manchas de microclínio
irregula
res ou retangulares, isoladas, comumente pequenas, e opticanente
iso-orientadas entre si e com o micïoc1ínio eventualmente pïesen
te nas bordas. A biotita castanho-esverdeada xenom6rfica se proje
ta para os cristais de plagioclásio de maneira ainda mais marcan
te que para o microclínio, invadindo-o a partir de suas bordas ou
por vezes aparecendo como várias manchas de dimensões relativamen
te grandes em seu interior. Nota-se, dessa forma, que o caráter
subidiomórfico a xenornórfico de parte dos megacristais de plagio
c1ásio pode resultar da transformação cle antigos grãos idiomfirfi
cos. Em amostras da unidade Qme do extremo w do maciço, a composi
ção dos plagioclásios pouco zonados situa-se em geral no interva.
1o AntB -23i mais raramente, são identifícados núc1eos de andesina
em algumas amostras [An¡s, anostra pi-43b) e composições algo mais
s6dicas em alguns grãos (em torno de Anrr). Jã na amostra pI-II12 (unidade Qmm), há uma maior variabilidade conposicional, senclo
comuns as composições no intervalo Artg _zs, mas tamb6m aparecendo
con freqtlência plagioclásios mais s6dicos e atê albitas, Na amos
tra M 2r4 funidade Qsl), hã, núcleos de oligoclásio s6dicp
(at6

, mas a composição cominante 6 a1bÍtica Anz_ì (ver fie.ti).
A albita, além de aparecer em cristais isolados na natriz d-a ro
Ar12)
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cha, e formando bordas em cristais de oligoclásio, está nui t-as ve
zes "interscrescida" com o microclínio, seja formando
cri stais
"mistos" (fotomicrografia rz), seja formando bordas relat ivament e
espessas em alguns megacristais deste mineral.
A biotita ê o máfico principal em todas as amostras,
sendo mais abundante nos facies com maior índice de coT. É casta
nlro-esverdeada (ou, nos facies mais leuco crâ,ticos, verde)
.orn
,
x=anarelo-pátido e y=Z=castanho-esverdeado ou verde-o1iva, e ð o
mineral mais abundante nos aglomerados de minerais máficos. Bioti
ta castanha (a marrom) 6 raramente encontrada. Ern Qrne e, com ne
noï f reqtlência, ern Qnn, a biotita 6 constituinte comum da matriz
da rocha, efl palhetas isoladas. É tipicamente xenom6rfica, muitas
vezes invadindo cristais de feldspato vizinhos, podendo acompanhar
as clivagens do "hospedeiro". Tem inclusões de apatita, ilmeni.ta,
magnetita , zircão e allanita; tipicamente, aparecen a e1a associa
dos o epidoto e a titanita.
A hornblenda vercle -azurad.a (x=verde-amarelado claro;
Y=verde-azurado; Z=verde-escuro) ocorre em grãos rnaiores, isora
dos ou agrupados (1,5 nm) , ou como restos em meio aos aglomerados
ricos en biotita. os grãos são 1írnpidos, e podem ter algumas il
clusões de magnetita e apatita. Mostra passagens para biotita es
verdeada en graus variados : os grãos isolad.os podern ter
biot ita
xenomórfica junto ãs bordas ou em fraturas em seu interior; em es.
tágios mais avançados da transformação, a hornblenda aparece como
pequenos cristais em meio a uma massa de biotita (por vezes com
inclusões muito finas de quartzo vermiforne), epidoto e titanita.
A matriz é bastante variada. Nos facies mais ricos
máficos cQme, Qrun) , aparece em proporções razoãveis (at6 3s%)
entre os megacristais de feldspatos e os aglomerados de náficos
,
con feldspatos em arranjo granoblástico seriado, interlobado
Iem
n6dia, 0,5 mm), parcialnente separados por parhetas de biotita e
rara hornblenda. Jâ nas amostras da unjdade Qsl, a matriz 6 muito
subordinada. A deformação que atuou sobre as rochas dessas unidP
des gera nicrogranulação e quebrà de partes da borda cle cristais
naj.ores, eue poden se confundir com a matri z prê-existente. A mi
crogranulação contorna os pr6prios cristais da matriz, e o conjun
ern
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r1 - ocelo sienítico em monzodiorito.
ilã um con
rrasrc oronunciado. de. granulação
enti" ã -råtrl,
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brásticã rica em ui.otiËå-e.prågiociã;io-""';
ocero (aõ
cenrro),.co¡nposto principatinenEe pÀi-i.rãrparo
arcalino.
Norar cristais maiöres ¿ä rtotnui";ã;
bor<ra
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l2 - Cristal "misto" de fel<jspafo aLcalino
quartzo rnonzonito cinza (Qnre). Â parte suJ;erior do crLe¡ris
tal é de microclínio levemenre pertrttco, e a parce in
ferior de albita com "manchas" de microclínio.' Anostrã
PI -149b, nÍcois cruzados, 39x.
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to se dispõe em torno dos cristais maiores, que têm as bordas ar
redondas. 0 quartzo tipicamente aparece em lentes algo alongad.as
de arranjo granoblástico, em especial nos facies mais pobres em
mãficos. com o aumento da deformação, aumenta a proporção de ,,nìa
triz" granoblástica, e nas amostïas da unidad"e Qs1, em especial as
da parte NE do maciço, aparecen irnportantes porções da rocha com
mosaicos de minerais f6lsicos fcom 0,2-0,3 ilil, e de contatos ¡nais
retilíneos quando o cluartzo é dominante). O aumento da deformação
afeta de modo narcante os náf:"cos, tornando os aglomerados mais
alongados segundo a foliação. As palhetas de biotita fican
nais
contorcidas, e geram-se cordões de biotita fina (acornpanhada de
algum epidoto) que se alinham com a microgranulação, definindo a
foliação da rocha; nos termos leucocrãticos mais deformados ,
a
hornblenda pode faltar.
Entre os acess6rios, a apatita ocorre em cristais
prismáticos, em geral incluída ou pr6xima aos máficos. A magneti
ta 6 o opaco mais freqtiente, normalrnente subidiom6rf ica, granular,
com at6 0,2-0,4 flil, e pode incluir apatita. rlmenita, en cristais
alongados, 6 mais rara, sendo consumida em reações que geran a ti
tanita, no interior da c1ua1 pode aparecer como restos. pirita, es
païsa, em geral aparece em grãos pequenos; em parte, 6 tardia e
idiom6rfica. Allanita 6 tipicanente mais abundante em relação ãs
unidades nenos diferenciadas. É marrom-avermelhada, pleoc16ica
[até amarelo claro) , icliomórf ica (.prismática, por vezes com geni
nação simples, e at6 3 x 1,5 mm), e com forte zoneamento; .r"s bor
das, aparece quase senpre epidoto, que en alguns casos substitui
quase todo o cristal anterior. Pode incluir zírcão idiomórfico ou,
mais raramente, opacos. Zircão tamb6m 6 mais abundante nessas uni
dades, e aparece em pequenos cristais prismãticos, em parte
il
cluídos na biotita, na qual desenvolvem-se halos pelocrõicos. Ti
tanita aparece caracteristicamente associada ã biotita (cono i!
clusões xenom6rficas) e ã ilmenita (corno bordas), nas pode estar
isolada, ocasionalmente idiom6rfica. Epidoto granular, incolor a
levemente alnarelado, associa-se ao metamorfismo do plagioclásio
e da hornblenda, e em gerar ocorre junto d.a biotita; em um loca1.
um cristal de epidoto isotado, idiorn6rfico, é opticamente zonado.
Clorita verde, associada a biotita esverdeada, só foi encontrada
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nos termos mais claros da unidade Qsl, isentos de hornblenda.

rv.11 -

Ãt cRl,r-QUARTZO SiENTTOS

A

ÃLCALT-GRANITOS (Aqs)

Ã1cati-quartzo sienitos e átcali-granitos (Aqs) ocor
rem principalmente na metade setentrional do naciço, em parte co
mo veios invadindo rochas da unidade Mp. confundem-se, por vezes,
com os termos mais diferenciados da unidade Qs1, distinguindo-se
pela abundância de microclínio e quartzo (que chega a mais de Zyqo
em algumas amostras; ver anárise modal na tabela 7 e fig. 11).
A fase hospedeira do microclínio, sempre pertítico,
tem composição otg5_gz (amostra pI-17); o plagioclásior eu€ está
em geral intinamente associado ao microclínio, e localmente apare
ce fornando porções nonominerálicas de arranjo granoblástico, é
a1bít ico (Anz-oi em um caso , An10 ; ver f ig. 1s) . o quartzo apare
ce em cristais pouco maiores com extinção ondulante, ou fornando
agregados de arranjo granoblástico. 0s minerais máficos são pouco
freqllentes , e geralrnente formam aglomerados irregulares (1 ,5 - 3
mm) , compostos de bj.otita verde, epidoto e alguma titanita,
com
mine ra i s f 61-s icos subord inados (em torno de 20eo i em espeeiàl ,quartzo)
0s ntìnerais acessórios são os mesmos descritos en Qsl, com ciesta
que para a allanita prismática, zonada, eu€ forma cristais
naio
res, e a clorita, que esparsamente se desenvolve sobre a biotita.
variedade de rocha â.rcali-quartzo sienítica,tan
bén encontrada na parte setentrional do maciço (.ponto 13ó, unida_
de Aqs + Mp, ver fig. 7'e napa geológico anexo), tem mineralogia
e textura bastante típicas. A rocha tem cor brancar grânulação
grossa, e 6 constituída essencialnente por grandes cristais
de
"mesopertita" xenom6rfica, com algurn quartzo intersticial e algturs
cristais de piroxênio de tamanho menor. A deformação e netamolfis
mo superimpostos são responsáveis pela geração de uma natriz
se
cundária, bastante restrita, QUe aparece entre alguns megacristais,
e pela passagem parci.al do piroxênio para um anfibófio verde.
uma

t
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A "nesopertita" corresponde, na realidade, a mega
cristais (at6 1 cm) "nistos" de microclínio e albita, formados pe
la exsolução de pertitas em vênu1as nuito grossas (larguras naio
res que 0,1 mn não são incomuns) e interligadas que se orientam
muito grosseiramente no interior do cristal. Onde a desmisturação
foi nais efetiva, a albita ocorre como manchas naiores, irregula
res ' e com geminação poliss i.nt6tica, que aparecem em neio ao feld:
pato potássico (fotonicrografia 1s), As proporções entre as cluas
fases são semelhantes, predominando ligeiramente a fase potássj.ca.
0 clesenvolvimento de gerninação em grade no feldspato potáss ico 6,
a grosso modo, melhor nos cristais menores. A composição do felds
pato potássico 6 Orgs _g7, e a da albita situa-se abaixo de Anr(fi
guras 13 e 14).
Localrnente, ocorreu o desenvolvimento de uma matriz
mais fina (0,2-0,3 mm), feldspática, que pode consistir de
frag
mentos de "mesopertitas" quebradas, que formam cristais em parte
distintos de microclÍnio e albita. Aglomerados de cristais
de
quartzo podern aparecer restritamente entre os megacristais ? com
caráter intersticial e contatos retilíneos; os de maior tamanho
(at6 1 mm) têm forma irregular e forte extinção ondulante, e os
menores [dominantes, €r torno de 0,1 mn) mostram arranjo em mosai
co. Restritamente, o ciuartzo apa rece conìo vênulas cortando os me

gacristais de feldspato.

O clinopiroxênio ê levemente esverdeado, equidimeq
sional, e bastante subordinado. Tem dimensões bem inferiores
ãs
da "mesopertita" [at6 1 mm) , na qual pode aparecer como inclusão.
Passa a anfibólio verde-azulado , êil geral em estágios avançaclos ,

que cresce se projetando para o interior dos feldspatos. A titani
ta aparece muito esparsamente, ãs vezes com a forma de esfeno(uma
inclusão em mesopertita ten l,s mm), e pode ter nücleo de ilmeni
ta. 0s demais acessórios são zi rcão e apatita prismáticos.

I

I:01'01'f

- Àresopertira com clomínios de arbir
;;cii
pãri.ri"iãiiiã-îe-ãireita).
Albira'"_:;i,nå;i+
ca (branco)

ICRoGRT\rrIÂ t3-

cresce acompanhan,r;' ur"f;;;! do cris tar de
.
feldspato^11::lil?
da_pärte inferioi ãå-¡oiortcrografia
e forna reentrâncias nôs outros
clois. Amostra pl _l.ióa
unidade A,ls, nícois cruzaclos. j9x.
,
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CAPíTULo

V

OUIMISMO DE ROCHAS

V.1 .

CARACTERIZAÇÃO QUIMICA DO MACIÇO DE PIRACAIA

Dispõe-se atualmente de catorze anã.rises quÍnicas <le
rochas do maciço de Piracaia [incluindo elementos maiores, meno
res e alguns traços selecionados) , quatro delas retiraclas cla l ite
ratura (campos Neto et a.L. , 1983) e dez agoïa adicionadas. As anã
lises procuraram cobrir o espectro composicional observado no nìa
ciço, visando uma caracterização quínica preliminar clos pripci
pais facies nele reconhecidos. Os clados c1uímicos são apreserìtaclos
nas tabelas 9 (dados analíticos e algumas relações litoquímicas.)
e 10 (normas CIPW) e, graf icarnente, como diagranas cle var.iação
(fig. 15 e 16). Dados adicionais, realizad,os em outras 27 amos
tras para Ba, Rb e sr por fluorescência de raios x, são apresenta
dos na tabela 11 e nos diagramas de varj.ação das figuras 17 , 1g e
19.

Nota-se uma boa distribuição dos pontos nos diasra
nas de variação , def inindo "ttte.nd^" curvil íneos contínuos ; na f i
gura 15, a tendência pode ser aproxinad,a por duas retas com pon¡o
de inflexão en torno de Zso Mgo. com o empobrecimento em Mgo (que
varia entre 3,7 e 0 ,7eo) , há um enriquecinento em sio, e KrO, mais
pronunci-ado para amostras com nenos de Zqo cle Mgo, ao mesmo tenìpo
en que há um empobrecimento em cao, Feo (total) , Tioz e p2or, r_anì
b6m nais pronunciado para valores de lr,lgo abaixo de zeo. o Naro se
nantém constante, com valores em torno de 4eo , o nesmo acontecendo
com o 4120S, con teores próximos a 1S%. As quatro aná1ises ret i-r.a
das da l iteratura af astarn-se em parte da tendência geral ; os cla
dos de NarO são mais baixos e os de Feo total nais elevados, refletindo possíveis problemas analíticos. Tenclências senelhantes
ãs da figura 15 são observadas nos diagramas de variação óxiclos x
íridice de diferenciação (fig. 16), nos quais não há, entretanto,
um ponto de inflexão comum e tão marcado.
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TABELA ìO

PI-75

PI-5

Q¿

0r
Ab
An

?8,40
?7,27
t9,25

Ne

3,51

Co

o-

t

o

?6,6?

33,8t
ì

i,60

Fs
Fo
Fa

Iì
M9

Ap
Py

FI
Ha

zi
TOTAL

D.

i.

An (pla9)
I emt cos

55,67
4ì ,4
21,07

PI - I

26,62
32, I i
17,67

28,39

79t,

pt

-358e

38,04
17,46

30,76 30,76
36 ,27
37 ,20
13,24 12,99

o:o'

Hd

_
6 ,47
3,64
3,23
4,06
ì ,01
2,?0
0 ,21
0,26
0,03
0,07
99,70

PI-?56

pt _40

0,02

DJ

En

PI-lì2

iJàdo:. normatlvo: CIPLI para rochas do maciço Oe plracóì¿.

t,59
0,95
5,00
3,28
3,42
3,63
I ,28

2,ì8
0,06
0,?2
0,0?
0,09
99 ,77

60,42
34,2

2t,6t

1,?3 0,tI
0,46 0,06
6 ,92
0,95
2,96 0 ,57
3,t4
?,06
3,80 2,?8
4,06 3,48
0,63 l,0l
l,9l
ì,50
0,06 0,1 5
0,?6 0,20
0,02 0,02
0,04 0,07
98,77 99,49
58,75
35,5
22,28

Obs.: DI= índice de diferenciação
=

Qz +

0,44

36,66
36, ì 9

I2,91

2,28
ì,ì8
2,59
ì,49
2,85
4,21
I,48
ì,95
0,04
0,?3
0,03
0,06
99,10

2,A3 2,1s
ì,21 2,ìl
3,47 1,35
z,?B 1,44
2,47 l,g4
3,19 2,75
ì,3t
0,43
1,73 o,g2
0,-l3 o,o7
o,?g o,?5
0,02 0,05
0,07 0,09
99,51 99,/6

,03 67 ,96
,7 25,9
ì8,30 18,i2

72

,85

26

?6

,3

Ab nonnati vos

-

e

I-vl-

13,g6

4,74
'

:u'

2,09
?,90
0,63
I ,45
0,09
0,27
0,05
0,07
99,69

2,39

t

-u'

ì,04
ì,29
1,47
0,33
0,04
0,27

ì,64

t:

tlno

oo

0,68

I,07
0,42
o,12
0,04

2,94
3,6.|
I,02
2,90

o:ou

I 44

PI-II-ì2

9,54

9,79

34,56

36,50

?9,95

32,06

10,??

8 ,46

,09

0,02

,07

3,59

¿,¿¿

tt

5,1?

5,0t

0

0,89
0,68
6,77

0,22

67

+

0t Pi-t I - ì 5ú
¿,73 J,ì8
?6,47 28,31
30,7t 28,0t
) 4,47
ì 5,40

2t -v-ì

' _o'

0,27

66,42

0r

_

o:n' ol'n

0,35

31,5

t5,5ì

-43b PI -270e pt I ;
5,70 B,5B ?0,3C
30, I 7
40 ,79
4?,54
35,3s 35,48 25,38
r ì ,66
,:un 3,4s

PI

),4?

l,lB
7

u:

3,32

,,rt

I ,39

3,62

2,32

ì ,78

0,BB

0

,69

0,gg

2,4?

1

,24

0

,69

o:ot

o:oo

0

,04

0

,07

0,13

99,t3

99,07

0,OB

0,02

0,1?
99,35

71,22 84,94
24,8 7 ,5
'15,70 ì0,49

0,09

0

,03

99,65

99,17

98,23

59,92
32,0
24,75

tz,o
5,46

98,70
56,56

74,05

78

35,5

25,4

?0,9

?6,74

An (pìag) = conteúdo de anortita no plagiocìãsio
normativo.
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TABE LA

thidade

1l -

Teores de Ba,

Amost.ra

Iffc

PI-170
PI-47b
PI-146a
I't¿ 224
PI-34
t,I-189b
l)I-259
Pr-180
Pr-s2
PI-74a

Scm

PI - 2óB

Mdf
Irldf (g)

I'Hf (s)
ìvHf

(g)

l-kln(e)
ltfttn

l'*.tr

Iklr
l'lfc

ane
Qne
Qme

Qne
Qme

Arc
q'm
Qtnt

Anp
Qmr

qnr
Qsl
Qsl
Aos

221-5a
221-6f
r,h 221(1) -ói
PI-289a
PI-149b
PI-104
PI-275a
PI-ó
PI-172
PI-58
PI-6ó
Pl-270a
PI-270c
t'b 235-6c
fla
I'h

Ba

Sr e Rb

em rochas do maciço de

Sr

Rb

Rb/Sr

Piracaia

Ba/Sr
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r01

0

,07

3,59

4400

I 190
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3, 70

3900

l0 80

l1ó
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3,

3400

l1 20

133
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t30

0,14

3,89

ól

4900
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ó0
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t)2
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5900
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79

0,05

3, 55

3ó00
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,18
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0,ó8

,0i
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2600
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0, 28
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160

0,34
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relação aos elementos traços, nota-se clo ex¿ìnìe
da tabela 9 que as variações observaclas são menos destacada-., ã
exceção de mudanças significativas no ilâ, sr e v. os demais cle
mentos nostrarn pouca variação: 250-500 ppnì de zr, 30-s0 ppnr
clc
Pb, 30-40 ppm de Nb, 20-40 ppm de y, r2-rg ppm de Ni, e cr nuito
baixo. Nota-se nas figuras 17 e 1B que variações muito drástic¿rs
de Ba [5800-500 ppm) e sr (2000-100 ppm) não são acompanhadas de
variações significativas de Rb, que tem un leve aumento entre os
terrnos monzodioríticos e os monzonít j.cos e quartzo monzonít icos , e
peÏmanece praticamente constante entre estes e os termos mais cli
Em

ferenciados.

Pelo menos três grupos quírnicos podern ser def ini

clos.

As unidades monzodioríticas (Mdf -Mdn ..(,.; Ivldr.) são
quimicamente indistinguíveis. As variações entre as^ unidades pare
cem ser da mesma magnitude que as variações internas nelas obser
vadas, o que é particularmente evidente nas rochas da uniclacle Ntdr
[comparar amostras PI-256, facies c1aro, e I't-lS4, facies escìuro,
tabela 9, e as concentrações de elementos traços na tabela 11). À
exceção da amostra PI-25ó, que representa u¡n teïmo mais difelen
ciado, e tem maiores semelhanças químicas coÌn o grupo de monzoclio
ritos (ver adiante), o grupo de monzodioritos tem 50,6. s4,7% sjoz,
7,2-7,8e0 Fe0 total (excetuadas as amostras corn problemas arì¿rriai
cos), 2,9-3,7e0 MgO, S,1-5,6eo CaO, 4,5-4,Beo KZO, l,55_2,0% ,l.i()r,
0,79-r,Teo Pzos,0,14-0,1ó% Mno, 3400-5800 ppm Ba, 9s0-1g20 ppnì S.,
80-130 ppm Rb, r30-150 ppm v, razões Rb/Sr inferíores a 0,14 l)¿/
Sr entre 3 e 3,9, e CaO/ (_l(ZO + NaZO) inferior a 0,ó6.

0 grupo monzonítico (em especiar, a unidade rvrfc) cl
tã representado por duas amostras, uma do facies f ino a rn$clio (pf 358a), e outra do facies m6dio (PI-179b), quimicamente muito serne
thantes, A amostra PI-256, um terno mais cliferenciado da unid¿rcie
nonzodiorÍtica gïossa, CMdr) tamb6n é senìelhante a essas rochas,
distinguindo-se un pouco pela relação cao/ (Kzo + Naro) mais eleva
da. As duas amostras de Mfc tên a sua colnposição m6dia apresentada na tabela 12; o Ba varia, nas quatro amostras em que foi anali
sado, entre 3400 e 4100 ppm; o sr, entre 800 e 9g0 ppm, e o Iìb en

.164

tre I20 e 140 ppm (a amostra PI-74a, nais rìca em microclínio,tenr
173 ppn Rb). As razões Rb/Sr situan-se entr-c 0,13 e 0,18, e
Ba/Sr
entre 3,6 e 4,2.
0 grupo mais diferenciado tenr rnaior var.iabil irlacle
química, aparentemente contínua, englobanclo clesde termos qlríì rtzo
monzoníticos mais ricos en máficos (Qme) at6 rochas quartzo sie'í
ticas e ã,rca1i graníticas (Qs1; Aqs). os termos rnais escuros têm
Ba at6 3600 ppm, sr em torno de 500-700 ppnì, e Rb em torno
cre 1s0
ppm; as razões Rb/sr (en torno de 0,3) e Ba/Sr
Cen gera1, maiores
que 4) são rnaiores que as dos grupos anteriores. Jâ os
ternos nurÍs
diferenciados são pobres em Ba (4s0-1100 ppm) e sr (gz-163 ppm)
destacando-se as razões Rb/sr, que poclem ser superiores a
1. [{em
bros extremos típicos analisados são as anostras pi-43b e pI -270e,
mostrando as variações: 5g, g -63,7eo sio2, 5, s-3, s% Feo total
, I , g_
0,96% MgO, 3,5-I ,7eo CaO, 5,1-6,9e0 K2O,1,1-0,SSeo TiO2,
0,60_0,14%
PzOs, 110-80 ppm v; as razões cao/(Kzo + Naro) situan-se
enr.e
0,35 e 0,15, sempre inferiores ãs dos grupos anteriores. ,(1c¿rri _
quartzo sienitos e átca1i granitos, os termos rnais extïemos
clo
grupo, têm índices de diferenciação próxinos cre g0.
,

Não foram feitas análises quínicas de sienitos
cra
mas 6 possíve1 que eles corìstituam um gïupo qr,rímico

unidade scn,
separado, o que 6 sugericlo por algunas aná1ises químicas
cle nrine
rais , e por sua composição mineralógica (ricos em felclspato
,,1.q
lino, mas sem quartzo). Tên sr baixo (200
e razão Rb/sr rcla
tivarnente alta (0,6S) .
'pm)

v'2 -

COMPARAÇÃO COM

O QUIMISMO DE OCoRRÊNCiAS

SEN{ELI-rANIES

A tabela 12 apresenta os cracros químicos de repres en
tantes dos três grupos químicos principais clefi.nidos no naciço cle
Piracaia, e os compara aos c1e rochas petrogrzrficanente semeL¡an
tes encontradas em outras províncias. As ¿rnálises apresentaclas pg
Ta comparação procuran cobrir parte clo espectro de anrbientes tec
tônicos en que são encontradas as rochas nìonzodiorítjcas, monzoní

ticas e sieníticas.

T^BEL^ l2 - Comparaçâo químrca cntre as rochas
<io maciço
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0,57
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0,7S
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1500
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6,4
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1.28
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t0.41
0,15
0.54
0,78
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ló,8
j,6
2,0
1,2
2,5
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3,8
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t
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0,2
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t350
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S,9
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0BS'- llD"\l' QS = totf1: do maciço.de fir¿caia
¡r'cs.pccti'anenre, monzodiorito, rnonzoniro, quarrzo sienito): nú¡ne
ro cntre colchetes = núnreró de anális.es. i'l,l'=
Ñ;20,-'i'= x20, c = cao,'r = rãö totat, Àr = f.tgo.
(,\t = ¡tonzonito, p¡6yi¡çla ¿e oiio,-Noruega'lleunãfin,
ïs;o;l (nl = ¡rànioniro.ãisociado a anoitositos e gra
nitos rapakivi. riolr River ¡attrãiiii: i;ãii à"'i"'äi..Tiii"r"iÁnà;;ron

i c;u;;;,-isza¡¡ (c) Sienito pórriro.rnaciço dc,\kiìtu!.. SË <ìa transbayiãuâ,_URSS (Tarrson"ã-;ãii,".ov,_197{):
(D,[.i,=-ronronirosdo,,tìhire_lnyo Ran
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anátises. monzo<tiorito j\taröte_
can¡'on: L = néclia <le 5 aní1ir"s.-rãnioniið
s]-tvesrc.r et a!.. 1978)¡ (F) álcati non
:onito, [mpire Stock, Cotora<]o ¡ìi""i"l g"l¡ iãlri.å."e"iå[l-v"lle\-: (c)-¡årpãiii¡ài
calcutacta para o tíquidõ
rnrcr'1r. pcnrnsura Ral rier dc Bat¡., ar<1uirólag"fgr:"å¿".i,.'i9ó9)
x"r!r"i""-i'LóÅiir''i
;;ï:;'iì;;r)
.
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As aná1ises (A) e (B) referem-se a rochas nonzoníti
cas portadoras de piroxênios (mangeritos) que aparecenì assocja.las
a s6ries "a1ca1inas" de ambientes anorogênicos , a primeira cle j cia
de Perniana (nidt de Oslo) e a segunda do bató1ito cle IVolf niver,
Proterozóico n6dio. A aná1ise (c) 6 de unì sienito pórfiro, da
ta
se terminal de um nagmatisno gabro-monzonítico-sienítico que se
coloca durante a ativação tectônica nìeso z6ica no sudeste da J.rans
baykarya, URSS. As análises (D) e (E) são cle rochas monzonít
i.u,
que formam pequenos 't^toch^" pouco a E do batõlito da Sierra
Nevq
da, costa w dos EUA, produtos de magrnatismo supostamente associa
do a margem continental ativa. A aná1ise (F) 6 de um ,,1euco_nonzo
nito" do "Colorado Mineral Be1t" o associado ã orogenia Laranide
(cretáceo superior-Terciãrio inferior), onde ocorrem duas
suites
independentes, uma saturada, ri.ca en árca1is, monzonítica, e
ou
tra supersaturada granodioríti.ca IBraddock, 1g6g). A anárise (G)
corresponde ao 1íquido inicial proposto para o magmatismo
bimodal
Igabro-sienítico) da península Rallier du l]aty, arquip6lago Ker_
guelen, no 0ceano fndico (Bonin q Giret, lgSS).

0 aspecto que caracteriza as rochas de todas essas
suites 6 a sua riqueza em á1calis. sob esse aspecto, as rochas
do
maciço de Piracaia se distinguem clas denrais pela abundância
enì
Kzo, que chega a 7eo nos termos quartzo sieníticos, e
nesmo nos
termos menos diferenciados tem maior proporção em peso
que o Nar0.
Entre as aná1ises apresentadas na tabela 12, apenas o monzonr-tocle
ln/isconsin (anárise B) e o "1íquido iniciar,,do arquip6lago
Kergue
1en (aná1ise G) tên, como as rochas de piracaia, razão Kzo/(K2c) +
Nar0) superior a 0, S.
0 monzodiorito de piracaia se distingue do monzodio
rito da sierra Nevada (análise D, tabera 12) pelas proporções cle
Kzo e Ba (mais elevadas) e de CaO (nenos elevadas em piracaia).os
jotunitos (.= hiperstênio monzodioritos), que aparecem associados
a maciços anortosíticos do prot eroz6ico néclio (não apresentaclos
na tabela 12), são quimicanente muito diferentes clos nonzocliori
tos aqui apresentados, em especial por sLlas proporções de Feo to
ta1 (em geral , superiores a 14so) , razões Ìreo/ (Feo + Mgo) ext r.nra
mente elevadas, e proporções de Kzo baixas (inferiores a Zno)
, co

I(t

mo mostram

7

os dados listados por Emslie (1978 , p. 7 4) .

0 monzonito de pirac aía , se comparado ao-s mon z on i
tos da Sierra Nevada (aná1ise E) , mostra razão Kzo/ (Kzo + Nari)) _
mais elevada. o monzonito de lvisconsin (woif nivðr Batholitht
nos
tra tazão Feo/ (Feo + MgO) nais alta que a cio equivalente em pira
caia, e associa-se a anortositos, de maneira semelhante aos jotu
nitos acima refericlos r QU€ tamb6n exi.bem alta razão Feo/ (Feo +
ìr.lgo)
(cf. Anderson Ë Cu11ers, 1978)
.

0 quartzo sienito de piracaia é cornparáve1 ao sieni
to de Argun' e ao "1euco-monzonito" do colorado, s6 se cristi¡lsuin
do deles pela razão Kzo/ (Kzo + Nazo) mais erevada e teores
nìeno
res de Ba e Sr.

CAPITULO VI

CONSIDERAçô,ES SOBRE

A PETROGRAFIA/ A MINERALOCTA E A

ESTRUTURA DO MACIçO DE PTRACATA

VI.1 -

VARIAÇÕES MODAIS

A identificação de séries de rochas ígneas ten Lrilìa
longa história em petrologia, e muitas clas controv6rsias que se
instalaram sobre o tema na literatura cliscutem quais fatores cle
vem ser consiclerados em sua definição. Como aponta Turner (1g70),
"em uma escala mais ref inada, mas aincla legíve1 , cada (magma) tenr
seu caráter único: os tipos de magma não são dois ou três, mas cre
um número infinito".
Existe um problema intrínseco na defi¡ição
dessas séries, ã medida que elas procuram distinguir
diferentes
associações naturais de rochas ígneas, mas não se sabe, eD geral,
até que ponto essas associações poclem ser geneticamente indepe¡den

tes.

Urna

recente contribuição de l,ameyre

€r Bowden (1gg2)

propõe que as várias s6ries de granit6ide-s podem ser ident i tica
das por meTos parâmetros petrográfico-modais, facilmente represerì
tados em diagramas como os de streckeisen (1g67, 1976).

A figura 20 ilustra as vár'ias séries de rochas pru
tônicas saturadas e supersaturadas. As chamadas ,,séri-es calco-¿r1
calinas" de granit6ides apresentam variação entre diorito e erani
to' sendo subdivididas em três tipos, conforme o enriquecinento
inicial dos termos menos diferenciados se clê com o aunento
enì
quartzo (s6rie trondhjenítica) , em felclspato alcalino (s6rie rnorl
zonítica) ou em proporções semelhantes <1e ambos (s6rie ,,norm¿ì 1',
ou granodiorítica). A "s6rie alca1ina" (6) inclui rochas que se
situam paralelas e nuito pr6ximas ao lado AP do d.iagra:na de Streckeisen, com enriquecimento em quartzo aperìas na presença única
orl
predominante de feldspato alcalino. A "s6rje alcalina aluminosa"
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é intermediária entre a "alcalina" e a calco-alcali-na monzonitica.
Outras duas séries são def inidas , una a dos granit6icles e ntobil i
zados anat6ticos, com concentração no canìpo 7 (fíg, z0), e a oL¡
tra, a dos plaglogranitos ou granitos de derivação toleítica (cam
po 1), que não possuem feldspato alcalino.
As análises modais das rochas clo maciço de piracaia
(cf. capítu1o IV) são reapresentadas simplificadamente na figura
2I- As amostras de rochas metanorfisadas forarn evitadas, dadas as
nodificações modais que el-as sofreram, jâ, cliscutidas no capítulo
IV. Para mostrar o espectro composicional completo do naciço, con
tudo, foi necessário considerar os dados rnodais de tipos mais d j.
ferenciados, ainda que metanorfisados, na ausência cle equivalen
tes não transformados. Procurou-se, nas análises de rochas tr¿l¡s
formadas, a máxina aproximação das nodas primárias, incluinclo-se
estimativas das proporções originais cle feldspato alcalino e
a
aval iação das proporções de quartzo secunclár j-o.

0 "tLe.nd" obtido (fig. ZI), em parte reproduziclo enì
diagramas normativos (Q'-ANoR, fig. zz), corresponde ao da ',sórie
arcalina" (carnpo 6, fig. 20): o enriquecinento em quartzo só ocor
re nos termos sieníticos e átca1i-sieníticos, e há amostras
SO
con feldspato alcalino (e.g. , pI-136; cf . j.tem IV.1l) . parte clo
espalhamento observado na fig. 2I cleve-se provavelmente às aproxi
mações adotadas para algumas amostr:as, acina referidas, e tarnbórn
a processos de assimilação de rochas encaixantes, localmente ob
servados (cf. item rrr.2.7), que poderiarn enriquecer en quartzo
atrgunas rochas monzoníticas.

Enquanto a própria s6rie granit6ide "alca1ina" não
é considerada de ocorrência muito abundante, as características
do "l./18-nd" obtido também contrastan com as nais comunente observa
das nessa s6rie. Assim, Bonin 6 Giret (1gBj) referen_se a um hia
to na série "a1ca1ina" supeïsaturada, rnarcad,o pela quase ausência
de tenos monzoníticos, observado tanto em arnbiente geológico cou
tinental (província dos "vQungøtt Gttanít¿,s" c1o Níger e Nig6ria;
província de oslo) como oceânico [arquipé1ago Kerguelen), certa
nente, as composições nonzoníticas estão bem representadas en pi
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FIGURA

20 - Sérics cle.granitóides no diasra

[1âlli';;;ñåõ
il^i;iå'uu;"ilsi
texro para explicàçõei1'

FIGURA

2

1

Variação modal no diagrama

QAp,

simplificada a parrir-das finu
ras 9, l0 e 11.'Símbolos:. uñi
ctade Mdf -Mdrn; o Mfc ; o Mdr ;
x Scm; O Qne-Qmm; ô Qml-Qsl ;
+

Aqs

.

FIGURA 22

Variação normativa no diagrama
Q'-AN0R. 0s sÍmbolos sao os mes

mos
t
F'

da figura Zl.

I7

racaia, e

I.

hiato composicional maior 6 reconheciclo (fie. 2L).
comparações adicionais com outras s6ries plutônicas e
consiclera
ções sobre possíveis inplicações genéticas da tendência
obt ida
são díscutidas nos itens VII,l e VIII.3.
nenhurn

As proporções aproximadas en que aparecem as
dife
rentes conposições no maciço de pirac¿ria são as seguintes; diori
tos, menos de reo I monzodioritos, cerca cle 4soa; nìonzoni tos ,
30%;
sienitos, 4eo; quartzo monzonitos, rs%; quartzo sienitos, á1caliquartzo sienitos e átca1i-granitos, menos cie seo,

VT.2 -

METAMORFISMO

Discutem-se neste item alguns aspectos relaciona
clos com o metamorfismo que atuou sobre as rochas do naciço cle pi
racaia, enfatizando-se principalmente as transformações dos mine
rais principais. A origem dos ocelos sieníticos e estrutura,
";
tictolíticas é desvinculada da presente discussão, e consicleracla
conjuntamente com os processos cle cristali zação ígnea clo nacJ
ço,
no item VI .3.

VI.2.I - Transformações dos Feldspatos
As principais transforrnações impostas aos feldspatos
jã' foram referidas no capítu1o IV (em especial itens IV.3, TV.b
e
IV.10), e são evidentes na simples comparação de figuras que apre
sentarn as composições de feldspatos cle rochas ígneas e metamorfi
sadas do naciço (.f ig. rz, 13 e 14) . Destac¿r-se, con
o netamorf i-s
ilo' a tendência ã homogeneização química (p1agioc1ásios mais
sócli
cos e feldspatos alcalinos mais potássicos), e as vãrias
textu.",
indicativas de desnisturação dos feldspatos arcalinos.
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Plagioclásio

os ef eitos do rnetamorf isno no plagioclás io se f.azem
sentir, en um prirneiro momento, Dâ ïecristarização da natriz
e
das bordas dos fenocristais e no surgimento de paragêneses novas
nos núc1eos dos fenocristais. Com o progresso das transformações,
esses fenocristais tenden a se tornar mais esparsos ou mesno a cie
saparecer.

A identificação de recristal ização na matriz pode
ser difíci1 en amostras nenos transformadas, já que a cristaliza
çao lgnea parece, en alguns casos, gerar texturas
" granob 1 ás t i
cas" de aspecto netan6rfico (.e.g. , unidade Mde, iten vI .1) . A tex
tura granoblástica presente em outras anostras [en especial aque
1as que apresentam ocelos sieníticos, unidade Mp) , acompanhada de
uma orientação dos minerais (incluindo-se fenocristais de plagio
c1ásio, aí esparsos) , pode ser interpretada como netamórfica. As
aná1ises dos plagioclásios das anostras pI-s e pI -17zc (fig. Lz),
que aparecen nessa textura, mostram o predornínio de composições
em torno de Ar25' o que pouco contrasta com as composições obser
cadas em equivalentes pouco transformados (e.g., amostra pI-169,
unidade Mdf(t), fig. rz), onde o plagioclásio da matriz sirua-se
no intervalo Arzg-st. As diferenças químicas, como se vê, não são
destacadas, e não permitem identificar com segurança plagioclãsios
recristalizados em amostras pouco transformadas (.e.g., pI-l70,pI75, fig. rz), Nas amostras mais metamorfisadas (fig.13), as com
posições dos plagioclãsios d.a matriz podem ser mais s6dicas
(em
torno de Anr6).
As transformações dos núcleos cálcicos dos fenocris
tais de plagìoc1ásio podern ser pronunciadas, e tên iomo produtos
principais observados a biotita esverdeada, o epidoto, a calcita
e eventualmente a clinozoisita, que aparecem como cristais
xeno
m6rficos. o surgimento de ninerais do grupo do epidoto e de carci
ta no plagioclásio é fenômeno bastante típico, e reflete a descal
cificação desse mineral. s6¿io é riberado na decomposição clo plt
gioclãsio, e pode ser utilizado na formação de um conponente albí
tico, cuja presença não foi- investigada junto aos minerais de al
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teração. Acredita-se, entretanto, que alguns crista is de albita e
oligoclásio s6dico encontrados na natriz de rochas rnetamorfisadas
(-e.9., amostra PI-LL?, fig. 13) possam ser reflexos da nigração
do Na produzido em reações como estas.

A aparição da biotita esverdeada junto aos produtos
de alteração no núc1eo dos plagioclãsios 6 sempre inportante. E1a
aparece inicialmente em finas palhetas orientadas , para ocupar,
en estágios mais avançad.os, parte desses núc1eos. A formação da
biotita requer ingresso de pelo menos K, Fe e Mg nos plagioclá
sios, provavelmente por mera redistribuição de elementos na rocha.
Feldspato alcalino

A transfornação do feldspato alcalino 6 facilmente
visualtzada na figura 14 (capítulo IV). os microclínios das
ro
chas metamorfisadas são praticamente homogêneos, e de composição
senelhante nas várias anostras analisad.as (fase hospedeira acima
de 0rg2). A composição do microclínio global nunca pode ser inves
tigada satisfatoriamente nessas rochas, onde as pertitas são gros
sas e dispersas.
A evolução desses feldspatos com o netamorfismo 6
particularmente intrincada nas rochas mais diferenciadas (quartzo
monzonitos, quartzo sienitos) , onde eles são mais abundantes, e
cristalizaram originalmente com um componente albítico importante
(cf. item IV.10). Descrições pormenorizad,as das texturas indicati
vas de desnisturação do feldspato alcalino são apresentadas nos
itens IV.9 e IV.10.
A desnisturação tem inÍcio com a geração de perti
tas finas, densamente distribuídas, observadas nas anostras pouco
(ou não) afetadas por netamorfisno. As mesopertitas, eue aparecem
como inclusões irregulares em megacristais de microclínio, devem
ser tamb6m testemunhas de processos iniciais de desmisturação, A
forrnação de pertitas grossas reflete maior migração de rnaterial i
geram-se domínios naiores de albita e de microclínio
hospecieiro
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(particularmente destacados na anostra pI-1J6; cf. item IV.11). A
albita migra no interior do feldspato alca1ino, e tem sua 1ocal.i
zação clararnente condicionada pela presença de descontinuidades
Ce.g., formando bordas irregulares em inclusões de plagioclásio,
ou se concentrando como faixas de pertitas grossas ao redor de in
clusões de minerais nãficos). Podem se fornar manchas maiores ("patche,s") e cristais iso-orientados de albita, €[ païte com ge
minação polissint6tica, Estágio também avançado da migração é a
formação de bordas a1bíticas externas no microclínio, por vezes
espessas (.fotos 10 e 11, capítulo IV). Em um passo adicional ,
a
albita mi gra para fora do feldspato original, e pode formar cris
tais independentes na matriz. Essa etapa, condicionada pela inten
sidade da deformação que afeta as rochas, se associa ã geração de
proporções maiores de natriz secundã.ria ãs expensas dos megacris
tais primários.
Praticamente

todas as amostras das unidades mais
diferenciadas, nota-se os efeitos da desmisturação do feldspato
alcalino original, mas a composição das fases resultantes pode va
riar: conforme as condições em que o processo ocorreu. As mesoper
titas encontradas como inclusões corroídas no microclÍnio repre
sentam desmisturação a temperaturas mais elevadas, e chegam a ter
albitas com a composição Arr,5 Camostra Mzr4, fig. 13) . As nlanchas
albíticas iso-orientadas são'mais pobres en An, mas podem ter zo
neamento, com as bordas ainda mais pobres nesse componente, sugg
rindo uma evolução contínua do processo de desmisturação, sob tem
peraturas progressivamente mais baixas. Finalnente, cabe ressal
tar que parte dos megacristais de nicroclínig, ora encontrados nas
rochas quartzo monzoníticas e quartzo sieníticas
metamoïfisadas
(Qtr¡1 , Aqs) deve ter crescido durante os processos
de recristaliza
ção; guardam em seu núc1eo resquícios das fases primitivas (como
mesopertitas) e, por crescimento progressivo, pâssam a engl0bar
cristais produzidos pelo metarnorfismo (nicroclÍnio, anfibó1io,bio
titar Quartzo)' Em estágios finais, esse microclínio envolve at6
parte da mattíz recristal izada das rochas.
ern
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vr.2.2 - A Transfornação dos Piroxênios e o surgimento das

Horn

blendas

As reaçõ'es netan6rficas de transformação dos piroxê
nios são conspícuas em muitas amostras do naciço; foran menciona
das nos vários itens do capÍtulo IV, e descritas com mais detalhe
no item IV.5.

clinopiroxênio tem como produtos principais
de
sua transformação anfib6lios (hornblenda, actinolita), e como sub
produtos quartzo, carbonato e nagnetita. O surgimento de actinoli
ta no interior do clinopiroxênio sugere uma reação simples de de
composição e hidratação, com pouco envolvimento de fases adicio
nais , jã que os piroxênios da sêrie diopsídio-hedembergita são
quimicamente semelhantes aos anfibó1ios da s6rie tremolita-actino
1ita. A reação proposta por Beach (1990) para composições sinpli
O

ficadas:

5 Ca (Mg, Fe) Si2O6 + 6 H+

--Ca,

(Mg,Fe)S SiSOZZ(OH)Z

, 3 CaZ+ *

?SiOr+Ilr]

clinopiroxênio
tremolita-actinol ita
(vr.r)
ponde ser tomada como uma aproximação. o ca?* liberado pode for
mar carbonato (calcita); a sílica forma o quartzo que aparece in
c1uído no anfibó1io. Rnátises químicas realizadas em actinolitas
revelam uma extrema heterogeneidade, nas de um modo geral permi
ten avaliar gue, na parte onde o minerar não sofreu
transforma
posteriores
por
interação
ções
com outras fases, as relações lr{g/
Fe são maiores no anfib6lio, e menores no clinopiroxênio primário
(cf. aná1ise D, anfib6tio da arnostra pI-256, tabela 1s, e análi
ses de clinopiroxênios da mesrna amostTa, tabela rT). Assim,
a
transfornação origina excesso de Fe, que se evidencia como inclu
sões de magnetita no interior da actinolita.
A passagen do clinopiroxênio para hornblenda requer
o envolvimento de fases adicionais, que forneçam o Al e o Na para
a formação do anfibó1io. A participação dos feldspatos nessa rea
Ção, em especial o plagioclásio, é texturalmente eyidente em mui
tas lâminas, já que a hornblenda se desenvolve nais comumente nas

TABEL

Unldðde ttdf(t)
Arþstrà
170
Ponto
D
st02
41203
Tl02
FeO
Fe203
ilnO
ll90
Cao
lla.o
xzo
lorÂL

ì3 - Anárises quimrcas e

¡tdf

ildf

75

5

A
c
rèpr. >Fe
46,85 45,t2 42,50
8,0s 8,67 ¡0,42
0,72 0,84 ì,08.
12,80 t5,6t t6,07
2,93 3,48 S,Z2
0,55 0,56 0,53
12,37 t0,ì I 8,50
l¡,9¡ ìt,89 il,53
0,62 1,09 I,25
0,4? 0,9t 0,86
97,22 98,14 97,96

FG

centro

bordà

núnero de cãtions para anfibõìios do nuciço de piracara.
l.ldm( g

BOF

6,927
I,073
At
0,330
Ti
0,0æ
PeZ
I,583
Fe3
0,325
lln
0,069
trg
2,7?6
X(oct)
0,ì l3
Ca
I,887
ll¿
0,000
llâ
0,t78
x
.0,079
A
0,257
F3 ¡íx.
6,5t
F3 ¡ln.
2.93
FerlFer+llg 0,41
AI

256
B

repr.

44,73 43,74 45,73 44,38

.
OADHJBO

7,03

3,42
0,58

üfc
ì66

52.39 44,82 47,30 53,22 53,58 43,85
4,67 2,29 8,65 6,73 3,2ì 0,69 0,64
0.77 0,ì9 0,9¡ 0,6t 0,03 o,o2 t,57
ì4,4ì il,t6 ì4,43 ì4,98 ì6,48 25,38 t6,63
?,16 ?,45 5,28 4,48 ¡.d. n.d. Z,?g
0,64 0,68 0,64 0,69 o,s3 2,ì0 0,35
ì2,4s ìs,65 ì0,3ì t0,70 ì2,57 ì4,70 g,62
lì,84 il,5¡ lì,28 ¡t,35 t0,88 ì,13 ìì,6s
0,60 0,26 1,2? 0,70 0,36 o,o7 |,26
0,5ì o,It 0,77 0,68 o,l.t _
¡,.14
97,65 96,69 98,3t 98,?2 97,4s 97,6i 97,9.9
49,60

fifc
t75

53,34

ì,3ì
0,ì6
23.33
0,0,0

2.4s
t4,93

t,9t
0,¡7
st,64

cátions na base de 23 oxigênios

6,750 6.447 6,735 6,s72 6,891 6,673 6,770 7,322 7,638
I,2s0 I,553 ¡,265 t,428 t,¡09 1,3?7 1,230 0,678 0,352
0,279 0,31 ì
o,??t 0,213 0,249 o,ì89 0,2ì6 0,135 0,032
0,095 0,t23
0,179 0, t59 0,095 0,174 0,025 0,086 0,02t
t,953 2,039
2,079 ?,083 2,389 1,992 1,48? ¡,780 1,360
0,392 0,596
0,267 0,413 0,236 0,406 0,872 0,240 0,269
0,07ì 0,068
0,061 0,065 0,054 0,083 0,077 0,080 0,084
2,?s4 1,9??
?,?5? 2,121 2,028 2,223 2,398 2,739 3,400
0,044 0,059
0,069 0,054 0,05t 0,067 0,070 0,060 0,ì56
1,906 I,874
I,85t ì,88s I,89t ì,86t I,8st I,873 I,798
0,050 0,067
0,080 0,06t 0,058 0,072 0,079 0,057 0,036
0,266 0,30ì
0,320 0,338 0,325 0,30t 0,095 0,¡05 0,038
0,174 0,t66
0,179 0,207 0,167 0,¡61 0,078 0,096 0,02ì
o,4n 0,467 0,499 0,545 0,492 0,46? 0.t73 0,æì 0,059

3,49
Z,l1
O,st

Hfc
35ea

centro
45,23

8,37 9,26 7,64 8,55 8,19
I,58 I,4ì 0,8it I,54 0.22
.16,5ì
ì6,s8 t8,96 ì5,84 n,84
2,35 3,65 2,08 3,58 7,38
0,48 0,5t 0,4? 0,65 0,6¡
ì0,08 9,47 9,03 9,92 t0,75
¡1,47 ìì,7t ìì,7t
il,ss ìt,s4
.t,37 I,37 I,3t
t,28 0,60
0,93 I,08 0,87 0;84 0,4ì
97,88 98,78 98,s9 98,¡3 97,t3
!l-¡¡æro de

si

Hdr

)

ìt2

?,3s s,3ì 2,08 5.60
0,ì9 ì,99 0.50 t.56
0,509 0,540 0,564 0,5t9

9,9t
a,s7
0,495

6,694

I,306

7,0?7 7,779
0,973 0,221

o,?17' 0,206 0,332

7,971 6,607
0,029 ì,393
0,092 0,3t9

0,ì02 0,068 0,003 0,002 0,ì78
1,803 1,86t 2,0ì5 3,158 2,095

7,899

o,toì
o,t?7
0,0t8
2,889

0,593 0,50t
0,259 0,000
0,08ì 0,087 0,066 0,265 0,045 0,3t2
2,?95 2,369 2,760 3,259 2,160 3,295
0,09t 0,092 0,t76 1,776 0,056
I,64t
t,805 I,807 .t,704

0,,l80

ì,881

o,ì04 o,l0ì 0,ì02 0,020

0,303

0,063

0,049

0,249 O,toì
0,147 0,tæ 0,02ì _

0,305
O,?tg

0,396 0,2æ 0,02ì 0,524
4,04 3,47 s,lz 7,24
3,03
0.8 1,42 2,43 1,72
0,00
0,4?4 0,3?4 0,5n 0,499 0,382 0,492 0,5t2

0,00
0,00
0,467

Obs.: F3 ¡nãx. e min. são os v¿ìores mãxinos e mínimos admitidos pârå o Fel+ que.m¿ntãm o equiìíbrio dð estruturà do mineral, determin¿oo5
peìo nÉtodo de P¿pite et ôì. (ì974);.o.valor-de Fer+ admitido na ¿nãtiie é;trì;;nio-ì;i;ñáiãiio-entre ambos. x(ocr)= núr¡ero
de

citlons

excedente nôs posìgões octaãdricas;_A=
lqT"l9 de átomos na posição l; ã.¿.= "iã-¿"iã-iiã¿à.-nì ""ãiii"i';;;l;r;;;;,
coarposlção de hornbìenda, i exceção de 256/8 e 35Ba/H (actinoìitô),'35d/J e-175/0 (¿-.iùi";ii;j
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bordas do piroxênio, e por vezes se proj eta de modo irregular
direção ao plagioclásio.

em

A actinolita s6 aparece em amostras onde a transfor
mação do piroxênio não 6 muito pronunciada. As bordas de
hornuren
da esverdeada encontradas nas actíno1itas, quando em contato
com
feldspatos, nostram que esse mineral constitui, €n algunas casos,
fases metam6rficas intermediárias entre hornblenda e porções do
clinopiroxênio que não tinham contato direto com feldspatos. per
fis real izados com a microssonda eletrônica revelam um forte gra
diente químico na actinolita, que muda progressivarnente sua compo
sição em direção ãs bordas, com enriquecimento em conponeptes de

"hornblenda", identificado, entre outros fatores, pelo aumento nas
proporções de Fe, A1 e Na, e diminuição concomitante de
si e rr{g.
Nas amostras nais recristalizad.as , nota-se ao exame ópt
ico aincla
possíveis resquícios dessa transformação, evidenciada por
restri
tas nanchas verde-claras ocupand.o partes do núcleo de hornblenclas
verdes, que a aná1ise por microssonda revela terem composição de
hornblenda actinolítica.

A reação seguinte, também proposta por Beach [19g0),
mostra a geração de hornblenda a partir de clinopiroxênio e pla
gioclás io :

9Ca(irþ,Fe)SirOU + CaAlrSirOrNa

clinopiroxênio

Si3OB

^l
plagioclásio

+ t2H+ .+

JNaO,rCar(l,tS,te)4,SAl0,SSi7Ä1022(ctt)2.

óCa2.,

gsio'

+

4H2O ( Vt.¿)

hornble¡rda

0.s subprodutos são en parte senelhantes aos da reação
(são
liberados sí1ica, que pode precipitar cono quartzo, na[vI.1)
razão voru

métrica de 1 para cada 3 hornbrendas, e quantidades erevada,
;;
ca, que ern parte precipitarn corno carbonato) . A hornblenda tem ra
zão \lg/Fe nenor gue a do clinopiroxênio coexistente; quando
origi
nada sobre actinolita, a hornblenda parece consumir magnetita
(os
cristais de magnetita, geralmente abundantes na actinolita, são
muito raramente encontrados no interior da hornblenda),
As observações texturais mostram que

o

ort

op i

roxê
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nio comumente se altera a biotita narrom, o que requer envolvimen
to de feldspato a1ca1ino, A reação (sirnplificada) é:
9(llg,Fe)rSir0' + t2KAlSirO,

ortopiroxênio

.

ó1t20

. 4H' *

4

K2 (lil8 , Fe)

feldspato potássico

4 , SNSiOÆZOZO

(Oft)

4

+ J6iO2 +

4K+

( vr.;

J

biotirâ

As conposições observadas nas amostras PI-179a (.ortopiroxênio) e
PI-175 (biotita), ambas do facies cinza-esverdeado, mostran
ra
zões Mg/re pouco contrastadas entre os d.ois minerais (tabelas
17
e 16). Alguns dos pseudomorfos de biotita desenvolvidos sobre o
ortopiroxênio são acompanhados por pouco (ou nenhum) quartzo, e
nesse caso deve ter havido nigração de sírica. por outro
lado,pa!
te da sí1ica pode se envolver no surgimento de quantidades subor
dinadas de cummingtonita, que aparecem associadas ã biotita
como
produto da decomposição do ortopiroxênio. uma possíver reação
ea
seguinte:
7 (Mg

,Fe)

tSit06 *

ZSilO2

ortopiroxênio

+ 4HZO --- 2 (Mg, Fe)

(vr.4J

,SirO ZZ|()H) z
cunrningtonita

A composição da cummingtonita da anostra pI-17s Sê comparada
,
do ortopiroxênio da anostra pI-179a (taberas 13 e 18) mostra-se
empobrecida em Fe e enriquecida em Mn.

A composição da cumrningtonita da amostra pI-175 6
heterogênea' e o mineral tem borda espessa de hornblenda (cf.item
IV.5). A cumrningtonita, analogamente ã actinolita, s6 é estáve1
em amostras pouco transformadas; quando o processo
avança,
e1a
reage con o plagioclásio, gerando-se hornblend.a,
QUe a substitui a
partir de suas bordas. A passagem cumrningtonita hornblenda
6 anã
loga ã passagem direta ortopiroxênio --+ hornblenda, à medida que
é necessário o envolvimento adicional de ca, A1 e Na. uma reação
simplificada þroposta é a de Beach (1980):
9(-Mg,pe)2Si2O6

ortopitoxênio

+ 2CaAlrSirOrNaAlSi30B *
plagioclás io

6Ca2*

+ t0H2O
->

,I7I

-+

4Nao

,sc^2,"ï;i:ll¿iålr, ssiTAro zz(oï) z

+

[vr . s)

12H*

Contrariamente ä reação CVI.2), neste caso CaZ* é consumido. A
maior abundância de clinopiroxênio na maior parte das unidades ma
peadas indica que as reações metam6rficas originaram um excesso
1t
global de Ca"-, êil parte refletido no surgimento de ninerais aces
s6rios [titanita, carbonato e outros).
O pseudonorfo coronítico descrito na amostra PI-358a,
con núcleo de mineral com aspecto de "serpentina" (.ver item IV.5
para d.escrição) é tamb6m interpretado como produto da alteração de
ortopiroxênio. A sua composição, determinada em microssonda e1e
trônica, mostra proporções nuito pequenas de Ca; trata-se, por otr

tro lado, de um silicato ferrcimagnesiano. Kerr (1979) descreve a
quebra de ortopiroxênio ern rochas granulíticas no Lewisian, e men
ciona a presença de un mineral de cor variável, pleocróico, de hã
bito fibroso ou laminar, com extinção paralela, QUê aparece em um
estágio intermediário da transformação do ortopiroxênio em bioti
tã, ou em biotita e hornblenda. Vielzeuf (1982) refere-se ao mes
di
mo "mineral", em situação Semelhante, e menciona eStudos por
fração de raios X, que mostram intensidades notavelmente baixas,
sugerindo que se trate de agregados constituídos, êÍt sua maior par
tê, por uma fase pouco cristalina; quantidades pequenas de calci
ta e minerais de argila interestratificados foram detectadas.
Viel zeuf apresenta ainda oito an6.Iises por microssonda eletrônica
desses "produtoS de alteração". Destaca-Se, nessas aná1ises, a Va
riabilidade das conposições obtidas, con SiOZ entre 43,4 e 53,3,
FeO (total) entre 15,3 e 26,7, e os totais variando entre 83,5 e
g8,3. para comparação, apresenta-se abaixo a aná1ise realizada na
anostra PI-358a LZ) e una das análises de Vielzeuf [1982) (1);
si02
43 ,38

40.97

Tio2
0,0ó

41205

Fe

0a

5,28

18,81

5,22

z?,85

t'ln0

Mgo

.8r

Nar0

Kzo

BaO

n:o'

,74

I,02

ì ,38

0,23

8,94

l,.n

0.31

0

15
0

CaO

.3?

LI

0,ls

total
8ó,00(li
80.94121

A borda desses "pseudomorfos" da amostra PI' 358a, uma fina corona como a actinolita na parte interna e hornb lenda
CASOS
na parte externa, é tanbém semelhante ãs que aparecem nos
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descritos por Kerr [1979) e vielzeuf [1982). Resulta da reação do
ortopiroxênio original com plagioclãsio.
As observações texturais nostram, por outro 1ado,
que esses pseudomorfos são instáveis, e podem constituir um passo
intermediário na passagem do ortopiroxênio para biotita e quartzo
(reação vI.3, acima), sendo sugestiva, nesse sentido, a fotonicro
grafia 9 (p.137), QU€ rnostra uma simplectita de biotita e quartzo
"invadindo" parte do pseudomorfo. Os "pseudomorfos" ricos em quartzq
e com cristais pequenos de anfib6lio e biotita em proporções va
riadas, acompanhados de algum opaco e carbonato (referidos no item
IV.5), parecem ser produtos da progressiva instabiliz.ação desses
pseudomorfos coroníticos. A variação das proporções de biotita
e
hornblenda deve refletir a maior ou menor participação de feldspa
tos potãssicos e cálcicos em reação com o ortopiroxênio; a abun
dância de quartzo é esperada quando há a passagem ortopiroxênio
-> biotita [ver reação (VI .S)).

a recristalização das rochas 6 mais avançada,
e os piroxênios tornam-se quase ausentes, os mãficos principais
estáveis nas rochas são a hornblenda e a biotita marrom. A horn
blenda, mesmo nessas rochas , rararnente 6 homogênea, apresentando
variações que envolvenr principalmente as proporções de Mg, Fe e
41, seja entre a borda e o centro, seja entre domínios distintos
dentro de um mesmo cristal. Essas variações, que en parte parecem
resquícios da progressiva transformação de anfibõlios anteríores
en hornblenda, dificultan a conparação química entre diferentes
amostras, por exenplo para a variação de Fe/(Fe + Mg) (cf.
amos
tras PI-75 e PI-5, tabela l3) . A despeito disso, nota-se um incre
Quando

mento progressiyo dessa tazã.o nas anostras nais
diferenciadas
não evidente nas análises apresentadas na tabela 13, mas que 6 re
velado em análises parciais adicionais, que mostram valores
de
Fe/(.Fe + Mg) da ordem de 0, ó1-0,6 Z (230., FeO total , g% MgO)
nos
quartzo rnonzonitos da unidade Qme, de 0,70 em monzonito Mp rico
ern nicroclínio (-amostra PI=40) , e chega a 0,77
lzgeo Feo tota1,
4,5% MgO) em sienito Scn CpI-Z6b), A razão dos coeficientes de par
tição CFe/Mg hornblenda) / (Fe/Me biotita) e prõxina de 1(.cristais
en equilÍbrio textural); cono contraste, a biotita esverdeada que
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deriva da hornblenda parece ser mais nagnesiana que
(ver item seguinte).

VI

o

anfibót io

.2,3 - A Geração de Biotita Secundária

As reações que geram biotita em estágios pós-magmá
ticos nas rochas do naciço de Piracaia se desenvolyeran conspicua
mente em várias das amostras analisadas. Dois tipos principais de
biotitas metam6rficas são reconhecidos: as biotitas marïons, asso
ciadas a reações metam6rficas de alto grau, e as biotitas
casta
nho-esverdeadas e verdes, que se geïan nas rochas afetadas por me
tamorfismo de grau mais baixo.

0 surgimento de biotitas marrons metamórficas foi
referido principalmente nas unidades Mdm e Mp (cf. itens rv,z e
IV.6) e nos facies cínza-c1aro e esbranquiçado da unidade Mfc(cf.
item IV.5) . A biotita marrom associada ao netamorfismo do oltopi
roxênio jã' foi referida no item anterior. Vale destacar, adicio
nalmente, o crescimento de biotita a partir de clinopiroxênio, e
em direção ao plagioclásio, sugerido pelas texturas
retratadas
nas fotomicrografias 6 e 7 (item rv,2) . A reação que aí ocorre de
ve ser semelhante ã reação (VI.3) , envolvendo uma fonte
de K'
(feldspato potássico?) , mas para o seu balanceamento deve haver
uma fase que abrigue as quantidades elevadas de Ca?* derivadas do
clinopiroxên j.o e do plagioclásio.
I

0 desenvolvimento de biotita marrom ao redor
de
grãos de rnagnetita é notável em algumas rochas metamorfisadas em
mais alto grau no naciço. Essa relação, ademais comum em vários
terrenos metam6rficos, pode ser parcialmente descrita pela reação:
ZFerOO

+ 2KAlSisOB +

2H20

=

nagnetita feldspato potássico

KTFeUAITSiOOZZ (OH)o + O,

(vl.

o)

a:rnita

que 6 fortemente dependente da ativiclade de HZO e Oz
por enquanto, de dados analíticos dessas biotitas.

Carece-se,

.r82.
considerações sobre possíveis efeitos de recristati
zação e sobrecrescimento de biotitas marrons rnagmáticas,
euê colo
cam algumas restrições äs atividades de fluidos, são apresentadas

no iten VI.3.1.

Três nodos de origem principais podem ser reconheci
dos para a biotita castanho-esverdeada a verde, de grau netamfirfi
co mais baixo (para anál-ises, ver tabela 14) . o primeiro, e geral
mente o principal, é a derivação por transfornação direta da bio
tita marrom pré-existente. o segundo 6 a geração a partir da horn
blenda. Em ambos os casos, as texturas indican participação dos
feldspatos, iâ que as biotitas se projetan, invad.indo esses mine
rais. 0 terceiro modo 6 o surgimento d.a biotita diretamente no in
terior do plagioclásio, jâ referido no item VLZ,
cono prevê a observação textural (biotitas esverdea
das têm freqtlentemente titanita xenom6rfica em seu interior), uma

diferença significativa entre biotitas marrons e esverdeadas refe
re-se ãs porcentagens de Tiozr eu€ se situam entre 2,76 e s,01%
(m6dia, 3 ,87 eo) nas biotitas marrons , e entre r ,zz e 3
,4zuo (média ,
2,22e0) nas esverdeadas (cf . tabelas 14 , 1S e 16) . As anã1ises
com
menos Tioz das amostras com biotita marron (e.g., pI-5a,
tabela
15) referem-se a grãos já parcialmente transformados, e as análi
ses com mais Tio, nas anostras com biotita esverdeada (e.g., anâ
1ise,.7, amostra pI-112, tabela 14) representam relictos de anti
gas biotitas marrons preservados no núc1eo de alguns grãos.
As melhores comparações entre biotitas primãrias e
secundárias podem ser feitas entre as que são encontradas em ro
chas de conposição semelhante pouco transformadas e as que jã, es
tão mais rnetamorfisadas. Assim, poden seï comparadas biotitas da
unidade Mdf (-PI-s, pI-75) com as de Mdn(.g) (-pI-1Lz) , e biotita de
Mfc fanostra pI-J58a) con as de Mfc (.g) (-pI-56) ftabelas L4 , t5 e
16) . Nota-se , de inÍcio , que a razã.o Fe/ (pe + Mg)
fFe= Fe total)
parece pouco afetada pelo rnetamorfismo que gera biotitas esverdea
das, rnantendo-se na faixa de 0, s0-0, sl. Fica evid.ente tanb6m que
a dininuição do Ti é aconpanhad.a por um aunento em A1, sugerindo
substituição direra d.o tipo Cri4*rvr * (.R2*)VI = (A1s+rVI,
Qüe é

IABTLA

Hdm(9)

ufc(g)

Pt-ìì2

PI-56

5(r)
si 0j
Al ?0.

ri0
Fe0
Mn0

H9o
C¿0
lria

¡0

Kro
8a0

cìI

-O=r,r,
TOTAL

l4 - Análrse-r ':uín: ¡¿¡ e rurrcro

7

,72 35 ,96
ì5,52 r5,45
ì,75 3,42
20,ì8 20,ì0
0 , 37
C,43
10,74 ìì,60
0,08 0,07
0,08 0,06
9,09 9,32
0, ì 7
0,82
0,0ì 0,04
0,3ì 0,?8
0,t3 0,13
94,88 97 ,42
36

3(c)

Qmr

A2(c)

si

Aì

ïi
Fe
Hn
Mg
Ca
Nð
K

8¿

T0TAL
FelFelMg

5,660
2,340

0,0ì

0,022

5

2,35ì

1 ,479 0 ,205
0,202 0,390
2,602 2,546
0,048 0,055
2,q67 2,62A
0,0ì3 0,0t ì
0 ,024 0,018
ì ,788 ì,80ì
0,010 0,049

ì5,633 15,69t

0,514

I,870

5,663
2,367
0,235
0,27 4
2,694
0,056
2,519
0,022
0 ,0ì 5
|,92't

5,447

2,553

0,49-?

,649

0,

3 2',t

0,246
2,574
0,049
) coc

0,03

ì

0,02a
7

,30

14

,24

2,62
?3,98

0,62
0 ,09
0

,01

o

7?

n.a.
n.a.
n.a.

95,96

Número de

AI

36

Aqs

)Cñ

PI-40

PI-ì7

4(re;

s(r)

nõdi

36,39 36,26
t4,lì 13,72
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bastante comum na passagem de biotita de mais alta temperatura pa
Ta as de mais baixa (-e.g., Gorbatchev, rgTz), comparando as bioti
tas de Mdf e Mdm[g) , nota-se gu€, em m6dia, as biotitas esverdea
das da anostra PI-112 (-Mdm(-g¡ I rêm 0,300 de AlvI; apenas o ,,nã
cleo" preservado de urn grão mostra teor mais alto en Ti e, parale
lamente, conteúdo menor de AlvI (0,205; aná1ise 7, tabela 14). As
biotitas marrons de pI-7s, pouco transformadas, têm AlvI inferior
a 0,085; as biotitas de pI-s jâ, têm alguna transformação (são, em
média, as mais pobres em Ti entre as biotitas marrons analisadas),
e chegan a um mãxino de 0,r27 d.e AlvI (tabela 1s). cornparanclo ago
Ta as biotitas marrons da amostra pI-s5ga (unidade Mfc) e as es
verdeadas de PI-56 (Mfc(g)), nota-se que as primeiras chegan a
ter "vacâncias" no tetraedro (pe1a nornalização utilizað.ar
eu€
não coloca Ti ou Fe3{rressa posição), e têm portanto zero de RtüI,
enquanto as biotitas de pl-s6 têm cerca de 0,g00 de Alvr (tabelas
14 e 16).

0 aumento nas proporções de A1 nas biotitas
esver
deadas requer uma fonte desse elemento; as observações texturais
indicam a participação dos feldspatos na reação, eil especial
o
plagioclãsio, eu€ podetia fornecer adicionalnente ca e si para a
cristalização da titanita como cristais xenom6rficos junto da bio
tita.
A comparação entre biotitas marrons e esverdeadas
mostra ainda que as últimas têm maiores proporções de Mno (média
de 0,40% nas amostras PI-s6 e pI-112, e 0,zgeo nas amostras pl-js8a
e PI-75). Notável é o enriquecimento en Mn das biotitas esverdea
das com rnaior razão Fe/(Fe + Mg) [tabela l4), tendência contrária
ã do quirnismo global, eue indica decréscino do Mn com a diferen
ciação nas rochas do maciço (-ver capítulo V) .

0s dados disponíveis païa o Ba, embora mais espar
sos, indicarn que esse elernento aconpanha o Ti, diminuindo nas bio
titas metam6rficas fcomparar as amostras das unidades Mfc Pl-358a,
com n6dia de 0,4g so de Bao, e de Mfc (.g) , PI-56, com média de 0,szso
de BaO, e as análises apresentadas païa a amostra PI-112, unidade
Mdm(g), onde a análise nais rica en TiO, tem nuito nais BaO; tabe
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las L4 e 1ó).
A geração de biotita esverdeada a partir da

horn

blenda 6 fenômeno amplamente observado enì rochas meta¡norfisacìas.
É necessãria uma fonte de K para a transformação, e Beach (lgs0)
propôs a seguinte reação simplificada:
2NaO,,Ca,(l'lS,Fe)4,SAl0,SSi7AlO22(0ll),

hornblenda

+

2K*

16¡1*

--

Kr(r're,rè)o,sAlsj.6Âr,020(oH)o + 85i9,

.

4,5(¡lg,Fe)2*

Irìa-

biotitâ

( \¡

A reação é coerente con a observação de que o quartzo se associa
à biotita metam6rfica, por vezes aparecenclo como inclusões vermi
fornes em seu interior. As proporções volumétricas biotitoTqunr-t.o
(3:2) obtidas na reação vr.7 são apenas indicativas. parte cla sí
lica poderia ser consumida na formação de epidoto, que tipicanen
te se associa ã biotita derivada da hornblenda nas amostras do ma
ciço de Piracaia. A necessidade de excesso de A1 na reação de for
mação do epidoto sugere que o feldspato potássico estã direau*"n
te envolvido como reagente. Balanços mais refinados desta reação
poderiam permitir uma melhor avaliação do comportamento do K; em
amostras muito deformadas, a quantidade de biotita derivacia
da
hornblenda 6 consideráve1, podendo refletir nob j.lidade maior cles
se cát ion.
A bi.otita derivada da hornblenda na amostra pI-43a
(análise 5, tabela 1i) tem razões Fe/ (Fe + lvfg) menores [0, s4) que
as demais biotitas (0,60) e a própria hornblend.a original (em tor
no de 0,62). 0 epidoto deve consumir parte do Fe liberado na r.ea
ção vr.7 no estado trivalente, sugerindo que ela se dá sob .on¿i
ções oxidantes. o excesso de Mg, por outro lado, é apenas parcial
mente fixado localmente (como carbonato?), e pode migrar. o c.n7*,
liberado em proporções elevadas na reação, é consunido na formação
de epidoto e titanita fe apatita, em alguns casos?). A presença
comun de titanita associada ã transformação da hornblenda por
ve
zes se deve ã participação de minerais opacos cono reagentes adi
cionais , que constituem uma fonte de Fe.

8l

t?o
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VI .2 . 4 . - Outras Transforrnações Metamórf icas

As transformações descritas nos itens anteriores são
aconpanhadas de nodificações nos minerais acess6rios das rochas,
alguns dos quais só são obseryados en rochas metanorfisadas.

0 epidoto se restringe ãs rochas metamorfisadas em
grau mais baixo, quando a hornblenda, já produzida pelo metanor
fisrno, se instabiríza, o que ocorre praticanente ao nesmo tempo
em que o epidoto tambén começa a surgir nos núcleos cálcicos dos
plagioclásios. Essa' caracterÍstica 6 explorada na figura 24, on
de o aparecimento de epidoto é considerado diagnóstico pax.a as ro
chas metamorfisadas em grau rnais baixo. As reações envolvidas no
surgimento do mineral jâ, foram discutidas rapidamente nos itens
fV.2.1 e IV.2.3.
0 surgimento de titanita nas rochas do maciço de pi
racaia tamb6m se deve ao metamorfismo. o mineral pode estar pre
sente, €il pequenas proporções, mesmo en amostras quase não afeta
das pelo metamorfisno, mas suas feições texturais sugeren sempre
uma origern secundária. O Ti se hospeda , nas rochas cristal i zad.as
sob temperaturas mais elevadas, principalmente na biotita narrom
e nos 6xidos opacos [ilmenita, nagnetita). com o abaixamento da
temperatura, as quantidades de Ti presentes originalmente nesses
minerais não podem mais ser mantidas em sua estrutura. A ilmenita
passa a ter bordas de titanita, e a biotita ígnea se recristaliza
e perde mais Ti conforme a transfornação se processa a temperatu
ras nais baixas. A titanita tardia é, assim, combinação desse Ti
com Ca e sí1ica, subprodutos abundantes de reações retrógradas.
A transfornação da biotita marron já foi discutida
no item vr.2.3; a presença de ilmenita depositada nas clivagens e
nos contatos entre palhetas de biotita se afigura corno una feição
de exsolução inicial do Ti nessas biotitas, acompanhado de F"2* ,
e sob condições de f.OZ comparatiyanente mais baixas (,cf . item VI.S.1,
adiante) . 0 aparecirnento de titanita, euê se dã nais intensamente
em una etapa subsequente, pode consumir essa ilmenita pr6-existente,
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A instabilidade da irmenita nas rochas netamorfisa
das 6 notáve1. Com o avanço do retrometamorfismo, especialmente em
grau mais baixo, a ilmenita quase desaparece, sendo esporadicamen
te observada como núcleos em titanitas. A presença de alguns cris
tais de pirita junto ã titanitao €il algumas lâminas [e.g., pl_149a)
sugere a existência de atividade de Sz localmente suficiente para
precipitar o Fe liberado na transformação ð,a ilmenita. 0 nais das
vezes, contudo, parecem ter prevalecido consições de oxidação, e
fornação de minerais secundários com Fe3* (epidoto; magnetita?) .
0s cristais maiores, zonados, de allanita
foram
encontrados ern rochas recristal izad,as das unidades mais diferen
ciadas' mas não nas poucas rochas ígneas diferenciadas preservadas (e.g.,
das unidades Qnp e Aqs). 0 mineral se mostra instável sob metanor
fisno de grau mais baixo, formando-se ao seu redor uma auréola de

epidoto.

vI.2.5 - considerações Gerais sobre o Metamorfismo no Maciço
As feições texturais das rochas netam6rficas presen
tes no maciço de piracaia indicam a atuação de um processo de me
tamorfismo que ocorre sob temperaturas progressivanente nais bai
xas ' As várias etapas desse metamorfismo se acham registradas
em
porções distintas do maciço (fig. 23),

A f igura 2,4 mostra que os vários graus de metamor
fisno registrados no maciço de piracaia, embora possam ter toda
uma transição entre si, poden ser divididos em três
estágios prin
cipais.
0 prineiro estágio 6 o da geração de ocelos sieníti
cos' aconpanhados de negacristais de clinopiroxênio, fenôneno
',*e
tan6rfico" que possiyelmente atuou em um momento em que as rochas
do maciço ainda não se encontravam totalnente cristali zad.as,
e
que serã discutido no iten VI.3,3. Esse metamorfisno, aparentemen
te condicionado a um aporte de água no sistema, gera biotita rnar
rom a partir de magnetita e clinopiroxênio, e porções granoblãsti
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cas dominadas por biotita marrom e o1ì-goc1ásio Ar25; tarnb6n pode
ser responsáve1 por reequilíbrios dos máficos prinðipais
origi
nais (ver itern VI.3.1). Distribui-se heterogeneamente no maciço,
se concentrando em sua parte setentrional (área de ocorrência da
unidade Mp); sua identificação em outros locais 6 esparsa (fig.23).

o segundo estãgio (piroxênio instáve1, hornbrenda
estáve1, fig. 23) parece afetaro efl graus variados, as rochas de
todo o naciço (incluindo-se as dos facies mais tardios, que pare
cern não ter sido afetadas pelo primeiro), mas s6 pode ser estuda
do nas porções onde o terceiro estágio , de mais baixo grau, não
destruiu as paragêneses nele geradas. As vênutas geradas na fase
anterior "desmancham" a foliação segundo a qual se dispõem os oce
los; o segundo estágio é posterior a e1as, e ocorre en um monento
em que as rochas se encontram totalnente cristal izadas,
Embora
nao se possa descartar a possibilidade de existência de um hiato
temporal entre o prirneiro e o segundo estágios, 6 possível que es
te último represente um atenuamento das condições de netamorfismo
iniciais, aconpanhado de aporte adicional de água ao sistema . c!
racterística desse estágio é a instabilidade dos piroxênios,
"i
pressada em vários tipos de reações que podem ter como produtos
intermediários actinolita, cummingtonita e urn nineral semelhante
a "serpentina", mas euê, quando progridem, e envolven os feldspa
tos como reagentes, geram como produtos finais principais
horn
blenda, biotita marrom e quartzo.
0 terceiro estágio fhor"nblenda instáve1, epidoto es
táve1, fig. 23) 6 acompanhado do desenvolvimento de uma foliação
tectônica importante, e deve correspond.er ã progressão do estãgio
anterior a temperaturas mais baixas. Quase 7s% do maciço (metade
setentrional e a parte su1-oriental) 6 afetada por esse estági.o.
0 exane da figura 23 mostra claramente o condicionanento d.esse me
tamorfisno ãs regiões vizinhas ãs bordas do maciço, especialnente
nas porções em que ele faz contato con o Complexo Metan$rfico pi
racaia. Parece 16gico supor que a sua atuação se deve a um aporte
externo de água fproveniente principalmente da região a leste do
maciço, ocupada por rochas supracrustais?), cujo acesso foi faci
litado nas suas bordas, onde a deformação se deu, paralelamente
,
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de maneira nais intensa. As reações netamórficas que ocorren nes
se estágio provocam drásticas mudanças mineral6gicas. A biotita
esverdeada 6 o náfico principal estáve1, originando-se a partir
da biotita maïron, da hornblenda e nesÌno do plagioclásio. O epiclo
to passa a ser acess6rio importante, acompanhando a biotita como
produto da transformação da hornblencla e clo plagioclásio cá1cico.

0 plagioclásio toïna-se nais s6dico, e o feldspato alcarino pode
se separar em duas fases, microclínio e albita, eu€ chegan a for
mar cristais individualizados.

VI.3 -

ROCHAS IGNEAS PRIMÃRiAS

0 metamorfismo transformou bastante as rochas do ma
ciço de Piracaia, e s6 em alguns locais, principalnente na área
não afetada pela recristal ização cle mais baixo grau, poden ser el
contradas texturas e mineralogia consideradas de origem ígnea.por
sua importância, e a despeito de sua menoï representação volumé
trica' essas rochas mereceram descrição pormenorizad,a (ver c¿pítu
1o IV).
Por ora, relembra-se que a mineralogia ígnea pr-irci
pal dessas rochas é composta por plagioclásio (que inicia
sua
cristalização relativamente cedo, e 6 progressivamente mais s6cli
co nas rochas mais diferenciadas), feldspato alcalino (provavelmente ortoclásio, intersticial , e que conìeça a cris talizar tarclia
mente, mesmo nos termos mais diferenciados , onde é mais abundante),
biotita marrom (que tem amplo intervalo cie cristali zação, clesde
precoce até tardia), e piroxênios [que normalmente começam a cris
ta]-izat ap6s a biotita nas rochas menos diferenciarlas). O quartzo,
intersticial, é pouco freqtiente nos termos intermediários e nìe-smo
em parte dos mais diferenciados ? mas pode ser relativanente
abun
dante em algunas rochas nuito diferenciadas (álca1i granitos).

A cristalização dessas rochas ígneas é discuticla, a
seguir, sendo subdividida em itens ref erentes ã cristal i zação clas
fases máficas (iten VI.J.1) e félsicas (feldspatos, especialniente;
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item vf.3.2). A geração de ocelos sieníticos, un aparente efeito
do metamorfisno sobre parte das rochas do maciço, 6 cliscuticla no
iten VI .3.3, pol' se tratar de um fenômeno não clararnente desvincu
lado da cristalização primária do maciço.
VI

.3.1 - Cristalização dos Minerais lvfáficos

0s minerais máficos principais interpretados
de cristalização magmática encontrados no maciço de piracaia

como

são

a biotita marrom e o clinopiroxênio. São exceções a ausência de
biotita em uma amostra de rocha muito diferenciada (álcali-cluartzo
sienito) e a presença comun de ortopiroxênio (hiperstênio) em ro
chas de composição nonzonítica (unidade lvlfc).
A associação de minerais mãficos presente en rochas
granitõides e sua seqtlência de cristal i zação são f ortemente clepen
dentes de fatores como composição da rocha, temperatura, pressão
total e pressão de fluidos (HZO, COZ, OZ) , cono mostram
var10s
trabalhos experinentais (Maalé û t{yl1ie, 197s; wyllie, rgTT; Naney,
1983). A comparação dos dados experimentais com as observações rea
lizadas no naciço de Piracaia não pocle ser feita de maneira mais
aprofundada, já que inexisten dados publicados para composições
:semelhantes. Alguns traços.gerais poden, entretanto, ser discuti
dos.

0s experimentos de Naney (1993), realizados coìn com
posições iniciais de granito e granodiorito sint6ticos, e a pres
sões de 2 e B kbar, nostram que a estabilidade da hornblencla é
fortenente dependente dos conteúdos cle HzO e CaO do sistema: e1a
s6 aparece no granodiorito (3,s2% cao, contra r,s4% no granito)
sendo necessário no nínino 3 ou 4qo de llzo para sua apaïição, res
pectivarnente a 8 e a 2 kbars. A associação biotita-clinopiroxênio
(-sern horblenda primãria) observada nas rochas do
maciço de pira
caia poderia ser entendida, dessa naneira, cono um reflexo de sua
compos içâo (-em especial , a alta razão Kzo/ cao, que aumenta
ainda
mais com a diferenciação) e/ou do baixo conteúdo de Hro durante
a sua cristalização,
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A cristalização precoce de parte da biotita
(corno
fenocristais e inclusões no centro de fenocristais de plagioclá
sio) em algumas amostras do inaciço de Piracaia 6 uma feição .ão
muito freqtlente en outras rochas gïanit6ides. A biotita ten sua
estabilidade aurnentada com o aunento cra pressão de Hzo, conìo se
pode prever, e, em composições graníticas estudadas experimentalmente, 6 um mineral de cristali zação inicial somente em sistenas
saturados ou muito ricos en Hzo. Em sistemas progressivamente
nnis
pobres em HzO, a biotita tende a cris tarizar cada vez mais tarde
(e.g., experimentos a Z kbar de Maalde & Wyllie, 1975, e Naney,
1983). Em granito sintético, Naney (1g83) mostra que o incremento
da pressão total (.de z para 8 kbar) favorece a estabilidade
da
biotita, que cri-stariza antes do cli.opiroxênio para proporções
de Hzo superiores a 6eo, e acima de 7 ,so.o 6 o mineral ',liquidus,,,em
substituição ao ortopiroxênio. caimentos variados foran obticlos
para a curva de estabiridade da bioti ta ('r. versus % Hzo) nos
tra
balhos experimentais de Maal óe 6 Wyllie (caimento levemente nega
tivo a nulo) e Naney (caimento positivo) para a região onde não
existe unìa fase de vapor 1ivre, a 2 kbar. As diferenças foram atri
buídas a variações nas condições cle oxiclação e na razão Fe (¡e +/
Iag) das biotitas , com Naney utili zand.o f
naior
ou igual e Fe/
oz
(Fe + Mg) menor, da ordem de 0,70.
A seqtlência de cristalização observada nos facies
monzodioríticos do maciço de piracaia (geralmente, plagi.oclásio_
biotita - clinopiroxênio - feldspato alcarino) não é reprodu zid,a em
nenhum dos estudos experimentais mencionados.
As variáveis envol
vidas são muitas, mas a composição peculiar cra suite de piracaia
deve exercer papel fundamental na clef inição dessa seq¡ência.
r\s
rochas são intermediárias e ricas en K , ind.icando elevada
at i-vicla
de desse cátion no magma original, o que deve contribuir para
a
cristalização precoce da biotita, nesmo sob fugacidades de
LIzo
não necessariamente elevadas. situações semelhantes parecem
ocor
rer ern algunas rochas granitóides ri.cas em potássio (e.g. ßarker
,
et a.!-., 197S).
A presença de ortopiroxênio ó condicionada clararnen
te pela composição das rochas do maciço cle piracaia, haja vista
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sua ocorrência (cono cristais arterados ou denunciada por pseudo
morfos, cf, item vI.2.2) restrita a algumas rochas monzoníticas.
A presença de Fe-hiperstênio apenas em rochas monzoníticas parece
ser típica nas séries "a1ca1inas" (.Neunann, rg7 6; Andeïson, 19g0;
Bonin Ë Giret, 1983). 0 nonento em que o ortopiroxênio aparece
na
seqtiência de cristali zação dessas rochas não pôde ser claramente

estabelecido pelas relações texturais, e as alterações nele
obser
vadas são atribuídas a metamorfismo. Nos experimentos de
Naney
(1983) para composição "granÍtica", o ortopiroxênio ê
fase ,,1iqui
dus" a 2 kbar, e também a 8 kbar, onde no entanto sua estabilidade 6 restrita a composições com nenos cle T ,seo Hzo. Esse mineral,
contudo, é sempre reabsorvido no subsoliclus, o
ãu", para Naney, é
"consistente com a ocorrência natuïa1 cle ortopiroxônio em rochas
vulcânicas calco-alcalinas internediárias e silicosas
[repr.esen
tando nagmas congelados) , e sua ausência ou aparecímento
esparso
em rochas plutônicas equivalentes,,.
são apresentadas, nas tabelas 15 a 1g, anã1ises quí
micas de biotitas marrons e piroxênios das rochas d"o
maciço de pi
racaia, que permitem algumas consiclerações adicionais sobre a cïie
tali zação dessas fases . A identif icação c1a evolução das cornposi
ções desses minerais na suite cono um todo 6 prejudicada, entre
tanto, pela ausência de anã,7ises de rochas mais diferenciadas,que
não são encontradas sen transformações metamórficas que
destróem
a mineralogia primária das rochas.

a recristalização metamórfica de alto grau
que afetou as rochas do maciço (estágios I e z, cf.
item vI.z.5)
provocou transformações mineral6gicas irnportantes. Tendo
en vista
que os produtos dessa recristalização são muito senelhantes
ãs fa
ses minerais primárias das rochas (biotita narrom e clinopjroxô
nio estáveis no estágio 1 ; biotita marrom e hor:nblencla
estávei s
no estágio 2), pode-se perceber que o metamorfismo
sob condições
de temperatura semelhantes ãs da cristali zação magnática
podem
ser ainda mais prejudiciais ã análise dessa cristali zação,
à rnedi
da que pode ser difícil distinguir produtos de um e de
outro pro_
Tamb6m

cesso.
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Texturalmente, a biotita marrom secundária é <listin
guíve1 quando vista em associação direta con a transformação
cle
fases primárias, mormente a magnetita e os piroxênios. A origem
da biotita xenom6rfica da matriz das rochas, bem como as transfor
mações impostas pelo metamorfismo ãs biotitas primárias(sobrecres
cimento; modificações químicas) não podem ser claramente identifi
cadas pela textura. o clinopiroxênio pïesente nos ocelos sieníti
cos (.ver iten VI.3.3, adiante) constitui unr tipo textural clir"r"n
t€, atribuído ao "estágio 1" do metamorf isrno; a identif icação cle
outros cristais "metam6rficos" e cle transformações impostas
a
cristais primários (.a1ém das 6bvias exsoluções de pigeonita) nova
mente não pode ser feita ao microsc6pio.
Aná1ises de biotitas maïrons (tabelas ls e 1ó) rnos
tram um incremento na razão Fe/(Fe + Mg) con a diferenciação. E1a
varia entre cerca de 0,45 nos monzodioritos nenos diferenciaclos
[arnostra PI-170a) e 0,57 nos monzonitos ricos em feldspato a1ca1i

ûo, atingindo valores intermediários, cla ordem de 0,4g-0,s1, nos
monzodioritos e monzonitos ricos em plagioclásio. o metamorfismo
de mais baixo grau (estágio s) não parece nudar de naneira signi
ficativa a razão Fe/(Fe + Mg), êm biotitas de unidades equivalen
tes (cf . item vr.z.3) . se assirn ocorre, as relações Fe (Fe + lvlg)
/
ora encontradas nas rochas mais cliferenciadas (da orden de 0,75
na anostra pr-26b, sienito scm, tabela 14), são indicativas cle
um
aumento ainda maior da tazão. A tendência a um aumento
da t.azão
Fe/(Fe + Mg) nas biotitas com a cliferenciação acompanha tenclôncia
idêntica no quimismo g1oba1, e é consideracla ,,norna1,, na evolução
de suites ígneas (e.g., Nockolds, rg47). o ,,Í.LQ.nd.,, de enriquecimento em Fe 6 atribuído ao decréscino de foz com a diminuição
cla
temperatura durante a diferenciação, e deve representar subsatura
ção do magna en água [Wones 6 Eugster, 1965).
A tendência geral de variação da razão Fel (Fe + NfB)
com a diferenciação não encontra paralelo na cristali zação
de ar
gurnas anostras. Em pI-170a (_tabela 15) pr-r72 e pI-175
,
(tabela
16), a razão Fe/(-pe + Mg) diminui nas bordas de cristais maiores
e nos cristais de biotita da matriz. Essa variação representaria
oxidação crescente e/ou saturação en água clurante a cristali zação
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de un determinado magma, tendência observada na diferenciação de
alguns naciços (e.g., maciço nonzonítico-granítico de Finnma¡ka,
Província de Oslo, Czamanske G Wones, lg73). A diminuição da ra
zão Fe/ CFe + Mg) nas biotitas de Piracaia parece aproxinar a sua
compos ição ã daquelas geradas con o metamorf ismo (.e . g .
, aná1ise 10,
amostra PI-5, tabela 15), o que pode estaï indicando uma nudança
por reequilíbrio netam6rfico das biotitas primárias (.provavelmen
te induzida por aumento de fHzo, não de foz, jâ que simultanea
"
mente parece estar ocorrendo surgimento
de biotita sobre magneti
ta). A recristalização tenderia a ser mais fácil nos cristais da
matriz e nas bordas de cristais maiores.
A diminuição da razão Fel(Fe + Mg) clo centro
iros
cristais maiores de biotita para suas borclas e para a biotita da
matriz 6 aconpanhada de uma dininuição nas proporções cle Ti e Ba,
notáve1 nas amostras pI-170a, pr-r7z e pI-17s (cf. tabelas 15 e
16). Essa variação ê compatíve1 com o abaixamento progressivo cla
tenperatura, que diminui a solubilidade do Ti na biotita (Robert,
1976), e 6 anãloga ãquela descrita na passagem da biotita marrom
para a biotita esverdeada, metamórfica, no iten vr.z,3.

As anã,Lises químicas de crinopiroxênio mostram-se
de interpretação também complexa. As feições indicativas de reequi
1íbrios a temperaturas inferiores ãs de cristalização nagmática
são bem desenvolvidas nos clinopiroxênios, observando-se lamelas
de exsolução de pigeonita por vezes espessas. A obtenção de compo
sições reintegradas (.g1obais), identificando a composição origi
na1 do piroxênio, não pôde ser real izad.a ern microssonda eletrôni
câ, em parte devido ã extrema heterogeneiclade desses cristais (al
terados e/ou ricos en inclusões). As aná1ises realizadas:
eue pro
curaram determinar a cofltposição da fase hospedeira, não definen
um "ttte-nd magnático de subsolidus" (.e. g, , Nwe, 1gz6) no diagrama
Ca-Mg-Fe* LFe* = Fe2+ + Fe3+ + Mn) tfig. 25), o que reflete reeql,i
1íbrios (metan6rficos?) sob condições variadas e/ou a presença de
lamelas de exsolução submicroscópicas em diferentes proporções nas
amostras real izadas

.
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FIGURA

2s - situação dos_piroxênios cro maciçq cre piracaia no dia
* = FeZ* * Fé3* * tfn) . Ciicuior-uä
grama Ca-Mg-Fer
.(Fe
zios, cenrlol :'*,,,
ponto- intermediário-;' å¡r."1ãi ."r*ior-,
bordas (cristais maiores) ; quadraãor-.¡,"iår, crisrais
rnenores (rnatriz). Representa_se apenas parte das
aná
lises das taberas r7- e l8, para
!rp"tporiçað-.=

"iriiàr
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A tendência geral dos clinopiroxênios, com a dife
renciação, embora menos clara que no caso clas biotitas, 6 de
mento da razão Fe/ CFe + Mg) (0 ,32 em monzocliorito Mcle menos "g
clife
renciado, amostra pI-170a, tabela r7, at6 valores en torno de 0,44
no centro de cristais da amostra pI-179a, monzonito Mfc rico
em
rnicroclínio, tabela l8), o que é bastante típico na diferenciação

de magnas toleíticos e calco-alcarinos (.e,g., Deer ¿t aL.,
1g7g),
e corresponde ao "ttLend" metaluninoso, senì enriquecimento em
corn
ponente acmítico, das séries granitóides "a1ca1inas,, (Bonin
Giret, 1983).
G

As variações encontradas em una nesma amostra,
tre as composições de cristais da matriz, centro e borda cle

en

cris
tais maiores, e mesmo entre diferentes domínios dentro dos
.ri,
tais são relativamente drásticas (cf. tabelas rT e 1g)
, " nao
usuais.
0 clinopiroxênio da amostra pI-179a (tabela 1g) tem
o núcleo augítico com maior razão Fe/(Fe * Mg), e as bordas
conr
composição sarítica, mais pobres em I.'e, sugerindo
a atuação cle
reequilíbrios metamórficos a temperaturas mais baixas
facili

tados nas bordas, analogamente ao que se observa nas biotit¿Ls

A tendência encontracra nos clinopiroxônios cre ou
tras amostras (pI-170a, pI-7s, pr-17z , pI-175, tabela 17)
é exata
mente análoga ã observada na amostra pI-179a, incluindo_se
uma
correlação negativa entre ca e A1, mas se dâ en sentido
contrá
rio. A razão Fe/(Fe + Mg) aumenta na matriz e nas bordas
dos .ris
tais maiores, êm comparação com o seu núcleo. Mais drástica,
,ao
as variações relativas entre ca e Fe, jã que o Mg permanece
prati
carnente coRstante [todas as anãrises de clinopiroxênios
apresenta
das nas tabelas 17 e 1g têm proporções de Mgo em torno
de rr-r|e").
0 centro dos cristais de clinopiroxênio tem, nessas amostras,mais
Ca e menos Fe e A1, se conparado ãs suas bordas, e tendência
a
ob
servada, se plotada no diagrama triangular ca-Mg-Fe* (fig.
2s),
não se assernelha ãquelas que se consiclera geradas por
cris tariza
ção magrnática (o ca varia muito para Mg praticanente constante).
Por analogia con a interpretação dada para a amostra pI-r79a,
que
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Análises quÍrnicas e nún¡ero de cãtions para c'linopiroxõnios de monzodioritos,
monzonitos e enclaves do maciço de piracaia
l,lde

Pl-170a

l0

t3

centro borda natriz

Si02
52,26 5ì,38 5l,98
At203 ?,01 3,3? 2,61
Ti02
0,3t 0,25 0,41
FeO, t0,ì7 t1,03 t0,90
llnO
0,65 0,64 O,7Z
H90
12,08 t2,30 ¡t,S9
Cao
?2,51 20,53 ?1,t9
lla20
0,52 0,55 0,62
ToTAL ì00,5ì 99,99 ¡00,9ì

l,tdf
Hdf
Pt-75
PI-5
I
5
ì
4
centro matriz repr.
'Fe

si

ì,957 t,93t

0,043 0,069 0,058

At

¡19

0,046 0,078 0,057
0,009 0,007 0,0ì2
0,3ì 9 0,347 0,340
0,02ì 0,020 0,023
0,674 0,689 0,662

X(oct)
Ca
Na

0,069 0,t4t 0,094
0,903 0,827 0,872
0,038 0,040 0,045

Ti
Fe
Hn

p"3(ì

¡lo
tn
Fs
Ca

ll9
Fer

'bs':

)

1,942

o,e3 o,B8 ì,2ì
49,09 44,99 47,38
36,9ì 37,49 35,96
ì4.00 17,SZ ì6,65

47,3 43,8
35,6 36,6
r 7, ì
ì 9,6

45,9
34,9
19,2

ilde

I'lfc

Hfc

üfc

Qnp

Pt-1lzlz pl-358a pl-ì79b pl-t75
pt_t7z
4
t0
8957t3
5
repr. >Fe
média repr. >Fe
centro intem. borda
52,04 51,89 52,44 5?,76 52,10 5?,76 5?,62 50,74 5t,t9 5?,37
52,68 52,5ì 52,79 5?,92
.¡
0,85 ì.25 t,50 t,03 t,63 ì,50 ì,3t
ì,83 1,?5 I,78 1,77 ì,6ì ì,35
,78
0,09 0,22 0,22 0,ì7 0,t5 0,2? 0,2ì O,?5 0,28 0,3ì 0,24 0,t6 o,ì7 o,t5
¡1,60 12,65 il,75 t3,34 12.,72 ¡3,48 ¡1,90 ¡2,t3 12,92 12,75 13,22 il,75
12,05 t3,45
0,69 0,77 0,6ì 0,9t 0,87 0,84 0,67 0,64 0,76 0,83 0,90 0,58 0,76 0,62
10,96 t0,84 10,44 t0,92 il,.t7 10,74 il,64 t.t,33 ì¡,32 lì,04 11,22
¡2,¡6 12,28 12,15
22,94 ?1 ,83 22,13 19,78 2t,5.t m)7
?t,85 ?2,O7 20,48 20,61 20,s6 21,42 ?O,æ 19,6s
0,52 0,56 0,66 0,61 0,40 0,45 0,50 0,52 0,5ì 0,49 0,64 0,56 0,56
0,5t
99,68 t0o,0¡ ¡00,26 99,53 ì00,54 ì00,¡6 t00,70 99,46 99,29
.¡00,89
99,65 tol ,24 ì00,90
¡@,84
t{úmero de

Aì

Hdr
PI_256

cãtions nå base de 6 oxigên.ios

1,984 .|,975 t,980 2,009 t,969 1,9g7 t,978 1,g42 I
,958 I ,99ì I ,975 I ,965 1,'375 I ,986
0,016 0,02s 0,020 0,000 0,03t 0,003 0,022 0,058 o,o4? 0,009
0,025 0,035 0,025 o,Ot4
0,022 0,03ì 0,047 0,046 0,04ì 0,064 0,036 0,032 0,040 0,047
0,054 0,043 0,046 0,046
0,003 0,006 0,006 0,00s 0,004 0,006 0,c06 0,007 0,008 0,009
0,007 0,00s 0,005 0,004
0,370 0,403 0,37t 0,425 0,402 0,427 0,374 0,388 0,413 0,405
0,4ì4 0,368 0,377 0,4?2
0,0?2 0,02s 0,020 0,029 0,028 0,027 0,02ì 0,021 0,025 0,027
0,029 0,0t9 0,020 0,020
0,623 0,615 0,616 0,620 0,629 0,606 0,65t 0,645 0,64s 0,6?6
0,621 0,678 0,684 0,679
0,040 0,080 0,060 0,¡25 0,104 0,t30 0,088 0,094 0,t3t
0,il4 0,ì31 0,il3 o,ì32 0,t72
0,937 0,890 0,896 0,807 0,871 0,8ì8 0,880 0,905 0,839
0,8¿¡0 0,826 0,859 0,833 0,79ì
0,039 0,04t 0,048 0,045 0,029 0,033 0,036 0,039 0,038 0,036
0,047 o,o4t 0,041 0,037
1,47 I,19 0,43 n.d. 0,54 n.d. 0,59 3,OB I,ì2
n.d. O,27 1,2.4 0,59 n.d.
49,65 47,5t 47,90 43,59 46,t7 44,20 46,57 48.90 44,99
44,89 44,92 45,93 44,38 4t,82
3?,99 32,8f 32,92 33,47 33,34 3?,74 34,5t 34,92 34.59 33,44
33,70 36,27 36,44 35,89
17,36 t9,67 19,18 2?,94 zo,4s 23,06 t8,92 ì6,t8 20,43 21,67
2ì,88 t7,80 19,18 ?2.2g
48,0 46,ì 47,'l 42,9 45,ì 43,5 45,7 46,2 43,6 44,2 43,6
44,7 43,5 4t,4
31,9 3t,8 3?,4 33,0 32,6 32,3 33,8 33,0 33,6 33.0 33,0
35,2 35,8 35,5
20,t 22,1 20,5 24,1 22,3 24,2 20,5 20.8 22,8 ?2,8 23,4 20,ì
20,8 23,ì

repr'= anãìise representôtiva; >Fe= ponto com maior razã.o Fe/Fe+Hg; interrn.= ponto
entre à bordð e o centro do cristal; x(oct)= cátìons
en excesso na posição octaãdrica¡ Fer= le7+Fe3+Hn; n.d.= não
¿eiËnnlna¿o; tliiei-"ìlirì¿ä õ.ro,,rto¿o da papike et ar. (ì974); proporções
moìeculares llo-tn-Fs estimðdas airavõs ¿õi núre.oi'åe'åãii"äliüiiãå,

p"ro-,,crí,o-rãil".-À; ã*rt".,

da unidade r{de sào encìðves.

t\)
H

)t\)

TABELA

ì8 - Anãlises químicas e
amostra pI-l 79a.

nímero de cãtions de

Amostra PI-179a
Cì i nopi
Pon

si

to

02

5l,.16
I ,50

0,27
16,43

0,72

Mn0
Mso
Ca0
Na

ro

ÏOTAL

'I
'I

I ,57
7,93

0,60
l00, l g

0rtopi roxônj
borda

50,93 5?,57
1 ,23
ì ,.ì6
0,?1 0, l g
12,92 12,39
0,62 0,58
'I 'l
,55 I ì ,46
21,56 21,67
0,36 0,53
99,38 ì 00,56
Número de

si

I ,958

AI

0

At

0,026

Ti

0

,042

Fe

,008
0,526

Mn

0

Mg

0,660

(oct)
Ca
Na
X

Fe3

,023

0,243
0,735
0,045
? r37

t,io

39 ,68

En

35,6

F5

?4 ,71

Ca

37

t'l9

,8
33,9

Fe*

28,?

1

'I

,955
0,045

I ,gg2

0,0ìg

0,0.l ì
0,006
0,4.l5
0,021
0,661

0,39ì

0,ì14
0,886
0,027

0,876

2,43
46,87
34,92
.l8,2'ì
,7
33,4
?l ,9
44

Ar

Gt

0,034
0,005
0,019
0,644
0,093
0,039

0,02
46,?9

34,05
19,66
,4
33,4
45

?1

,2

na

Unidade Mfc

o

Ft
Ht
centro i nterm.
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Ti 02

Fe0,

roxêni

clino e ortopiroxênios coexistentes

Bl

centro i nterm.

50,66 50,60
'l,64 I,0'ì
0,2-1 0,l 5
30 ,7 4
30,3ì
I,lg
1,?7
.ì6
6,26
,28
0,95 I,30
0, ì 4
0,07
ì0l,79 100,99
'I

c1

borda

o

cz

B2

centro

49,56 5l,04
0,72 I,l3
0,15 0,ì4
29 ,64
3l ,20
1,25 I,3.|
t6,lB 16,39
I,39 0,59
0,09 0,05
98,97 l0ì,85

borda

F"
ma

tri

z

50,66 51,02
0,59 0 ,7?
0,]2 0,16
29,69 29,14
1 ,?g
l ,30
I,84 17,ì3
0,92 I , ì0
o ,02
0 ,06
.l00,63
'ì00,'l3
'ì

cãtions na base de 6 oxigênìos

,940
0,060
'I

0,014
0,006
0,985
0,039
0,929
0,973
0,039
0,0.l0
2,31
2,07
49,25
48,69
2,0
46,7
5 ì ,3

ì,954
0,046
0,000
0,004
,979
0,042
0

0

,937

0,962
0,054
0,005

I,46
2,79
48,62

49,59
2,7
46,6
50,7

ì,954
0,034
0,000
0,005
0,97e
0,042
0,951
0,976
0,058
0,007

',ì

,955

0,045
0,006
0,004

ì,000
0,043
0,936
0,g8g

0,0ì

l

0,008

I,966
0,027
0,000
0,004
0,964
0,04?
0,97 4
0,984
0,038
0,002

n.d.
2,98
48,63
48,39

0,05
1,27
48,92
49,g?

n.d.
1,96
49,84
49,2ì

2,9
47,1
50,0

1,2
46,7
52,1

I,g
48,3
49,8

1,965

0,033
0,000
0,005
0,938
0,043
0,983
0,969
0,046
0,004
0,96
?,34
50,70
46,96
?,3
49,9
4g,g

Obs.: As composições "intermediãrias" (interm.) refereqr-se a pontos mais próximos da borda
que do centro do cristal analisado. Ver observações na Tabela 17.
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mostra tendências muito païecidas (fig. zs), as variações parecem
ser devidas a reequilíbrios metan6rficos, mas 6 surpreendente que
o reequilíbrio se dê de modo nais efetivo no núcleo dos cristais
maiores nessas anostras. De qualquer forrna, as texturas observa
das na passagem clinopiroxênio actinolita, no início do ,,estágio
2" do metarnorf ismo (,item vr,z.z; a actinolita ocupa, €p un primei
ro momento, parte do núc1eo do clinopiroxênio) sugerem que a alte
ração pode se iniciar nos núc1eos d,esses cristais.
A partição do Fe entre clinopiroxênio e biotita fa
vorece fortemente o último mineral, e 6 praticamente constante pa
ra os ninerais supostamente cristalizados em equilíbrio nas
va
rias amostras. Se comparadas as aná1ises aclmitidas como menos re
equilibradas das biotitas (centro de cristais maiores ou anã1ises
representativas) e dos clinopiroxênios (aná1ises com menos C¿),
obtõm-se valores de Kd (FelMg biot ita) / (FelMg clinopiroxênì.o) cla
orden de 1 ,5-1,7, bastante semelhantes ãqueles observados entre
as porções reequilibradas desses ninerais nas amostras pI-170a,
Pr-r72 e PI-r75 (tabela L7), que se situan na faixa entre 1,óB e

1,75.

Aná1ises do ortopiroxênio da amostra pI-179a, única
a apresentar cristais preservados desse mineral na unidade de mon
zonitos Mfc,são apresentadas na tabela lB, ao lado dos clinopì-ro
xênios coexistentes. Existem tendências semelhantes nos dois piro
xênios, com centros nais ricos em Fe e Al e mais pobres em ca (e
em Mg' nos ortopiroxênios). A composição do ortopiroxênio situase no campo do Fe-hiperstênio. o Kd (FelNfg clinopiroxên Lo) / (I,e/
Mg ortopiroxênio) ê de 0,75 para os núcleos (análises F1 Al)
e
"
de 0,59 para as bordas (aná1ises G1 c1 , tabela 1g) plotadas
em
;
"
diagramas de distribuição dessas relações,
como o de Kret z (rg63),
as composições dos núcleos se situam no campo dos piroxênios coe
xistentes em rochas nagmáticas, e as clas borclas, no das rochas me

tanórficas,
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VI.3.2 - Cristalização dos Feldspatos
0s feldspatos são as fases minerais princì.pais nas
rochas do maciço de Piracaia, e a definição dos passos da sua cris
talizaçã'o deve fornecer subsídios importantes para a compreensão
da evolução do naciço. A cristalização dos feldspatos em rochas
plutônicas , entretanto, é comumente intrincada, €fl especial devi
do a relações complexas de desnisturação e ordenamento a tempera
turas mais baixas; considerações mais detalhadas sobre os
cani
nhos de cristalização desses minerais s6 podem ser feitas, em mui
tos casos, em rochas vulcânicas (carrnichaer ¿t aL., lg14). Já fo
ran apontadas, no capítu1o IV, as dificulclades encontradas para a
obtenção das composições originais dos felclspatos alcalinos
nas
rochas de Piracaia; os valores disponíveis, portanto, são apenas
aproximações. Tamb6m não é possíve1 ter uma id6ia mais aproximacla
do que seriam as composições de 1íquidos residuais nas rochas por
firíticas, na falta de anãlises químicas cla matTiz, e en face da
própria dificuldade de identificação textural dessa matriz.
As
possibilidades de avaliação mais detalhada dos passos de cristali
zação dos feldspatos nas rochas de Piracaia são portanto restri
tas, e são feitas apenas apreciações qualitativas por comparação
com descrições encontradas na literatura para rochas semelhantes.
A figura 26 é um triângulo onde são plotados os va
lores de Ab-An-Or normativos convertidos para 100% das rochas do
maciço que foram analisadas quimicamente. A abundância de biotita
nas rochas do maciço conpromete a comparação entre dados nornati
vos e modais, já que o potássio pïesente nesse mineral aparece,na
norma CIPhr, incorporado ao ortoclásio. Esse efeito pode ser enì par
te avaliado na figura 26, pela comparação entre a noïma clplv e a
mesonorma, apresentada para duas amostras.
A despeito das possibil idades de variação, rota-se
na figura 26 uma tendência grosseira (curva AC), corn as amostras
rnais diferenciadas funidades quartzo s ienÍticas e átcal i-qua rtzo
sieníticas) se situando rnais pr6ximas do lado Ab-0r. Essa tendê¡r
cia reflete o papel do conponente anortítico do plagioclásio no
fracionamento das rochas (Bowen, 1945).
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na figura 26, mostra-se a posição aproximacla
das curvas LK'P, B'F'FB e DE-HG (Tuttle fi Bowen, 1g5g), que repre
sentam as composições de dois feldspatos que copïecipitam em equi
1íbrio. A curva LKsP é vátida para rochas extrusivas feldspáticas
anidras ('''traquitos"), e as outras duas ïepresentarn
feldspatos
que coprecipitam a temperaturas mais baixas. As temperaturas espe
radas para conposições saturadas [sem quartzo ou nefelina) são as
da curva LKsP oü, quando elas possuem quantidades significativas
de água, B'F'FB (Tuttle G Bowen, 1gSg, p. lS6).
Tambén

Nota-se, na figura 26, que as conpos ições das
ro
chas do maciço, ã exceção de três amostras nais diferenciadas, si
tuam-se acima da curva LKsp e do limite de campos DKl. 0 diagrama
prevê, nesse caso,. a cristalização inicial do plagioclásio,
até
que a composição do líquido atinja a linha cotética DKL,
qtr anclo
então passam a coprecipitar dois feldspatos
A figura 27 ilustra esquematicamente a cris tariza
ção com o exemplo da amostra PI-2 56 (uniclacle Mdr) . O plagioclásio
dessa amostTa ten um forte zoneamento normal (con núcleos de conì
posição I) , gerando uma dif erenci-ação d.o 1íquido , que segue
o
"tttend" curvilÍneo ML, marcado pelo fracionamento de plagioclã
sios cada vez mais s6dicos. Quando o 1íquido atinge a composição
AL, e1e está en equilÍbrio com dois feldspatos, um plagioclásio
de composição A'e um feldspato alcalino, que começa então a pre
cipitar com a composição inicial A. o 1íquido passa a mudar sua
composição ao longo de DKI até se esgotar, e os feldspatos que es
tão em equilÍbrio com e1e em cada nornento deven se situar ao 1o,
go da curva wYZ (.assim, se o líquido tem composição BL, os felds
patos têm composições B' e B; fig, 27),
A altas temperaturas, a curva DKI se interrompe an
tes de atingir o lado Ab-Or do triângulo, por inftuência do sis
tema binário dos feldspatos alcalinos, que a baixas p(H20)
nostram um mínimo do "LíquLdu,s" e não um eutético (.e. g. , carmichael
¿L &L,, 1974). Essa curva, por outro lado, pode se tornar una cur
va de reabsorção, e não de coprecipitação, na sua parte final
(Tuttle 6 Bowen,1958). Assirn, €il algumas rochas, €fl especial nas
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FIGURA

26 - siruação das amostras do maciço cle piracaia no diagra
na normarivo Ab-An_0r. A: L inñas DE-ltG, B, F,FB, -iR;F
g DKI corresponden aproximadamente aq"èfã, apresenra_
das por Tuttle G Bôwen
-(19s8). Ã ii;ñ; tracejada AC
indica a rendência de dirdrenði.açâo-ãäI-"rort.",
do
maciço. 0s pontos unidos por traço horizðntat comDa
ram valores das normas CI Þtv corn ós d" ,;;ð;;;r"
_
iã"'ã;
querda; sõ apresentados
para duas amosrrãs). oi ,.irUõ
los são os mèsmos da figirra 15.

Or

FIGURA 27

I lustração esquemática da cristalização dos feldspa
tos na arnostra PI-256, en diagrana normaEivo Ab-An-Ofl
A cornposição nornativa da arnostra é X, e o primeiro
feldspato a cristalizar ê um plagioclásio dè composi
ção I; a linha YWZ é esboçada a partir de dados dã
quimismo dos feldspatos da amostra (composições I, A,
A', B, B'). Ver observações na figura 26 e no texto.

.
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s6ries que chegam a composições traquíticas, ao final da cristali
zação o plagioclásio pode ser reabsorvido, e o feldspato alcalino
pode ser o único feldspato a cristalizar (.Tutt1e €1 Bowen, 195g;
Rahman & MacKenzie, 1969; Cox øt aL,, 1g7g).
feições texturais encontradas em rochas do
atingido un estágio de reabsorção do p1a
gioclásio en rochas nonzodioríticas; cita-se especialmente o cará
ter irregular de parte das bordas de fenocristais de plagioclásio
(de composições en torno de Rnr6). A formação de ,,mo1duras,,
de
feldspato alcalino nesses fenocristais pocle seï tomada como evi
dência de que a reabsorção é acompanrracla, e complementada, por
precipitação isolada desse feldspato. As considerações sobre a
origem das segregações ocelares en algumas rochas do maciço,
rìo
item VI.3.3, retoman o tema.
Algumas
naciço sugerem que foi

0 enriquecimento em sí1ica cras rochas do maciço com
a diferenciação, resultado do fracionamento de fases pobres em sí
lica (e.g., biotita, cf. capítu1o vII), se reflete no aparecimen
to de quartzo nos termos mais diferenciados. Esses ternos situarnse abaixo da curva DKI na figura 26, onde se espera a cris taríza
ção inicial de feldspato alcalino em rochas traquítj-cas anidras.
A presença de quartzo no sistema, contudo, abaixa as temperaturas
de cristali zação; DKI situa-se rnais próxima do lado Ab-or clo tri4
gu1o, e a curva de coprecipitação tende a se aproxinar de DE_HG.
A observação da presença de quantidades restritas de plagioclásio,
que comumente aparece como núc1eos nos feldspatos alcalinos
nas
duas amostras mais pobres em An (quartzo sienito e á1cali-granito,
f ig. 26) sugere que o plagioclásio pode ser a fase ,,Líquid.u¿,,
nes
mo nessas rochas, mas a cristali zação cleve terrninar con
o felclspa
to alcalino precipitando sozinho.
diferença na inclinação das ',tie-.(-inø¿', que unen
feldspatos coexistentes 6 notada em rochas de composições traquí
ticas e riolíticas fCarmichael, l96S; Rahnan ô MacKenzie, 19b9; _
Carmichael ¿l &L., L974). 0s plagioclásios poden se tornar mais
ricos no conponente Ab em rochas riolíticas sem que haja aparente
uma
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mente evidências de reabsorção. Os felclspatos alcalinos que coexis
tem com eles são mais pobres em An que os de traquitos (refletin

do a cristalização a temperaturas nenores), e mais ricos ¡o conpo
nente 0r fRahman & MacKenzie, 1969; ver tamb6n a fig. 5_4 enì Car
nichael ¿t &L,, 1974). As rochas mais diferenciadas de piracaia
exibem tendências compatÍveis com essas observações, registradas
principalmente nas composições dos plagioclásios dessas rochas,
incluindo-se a presença de oligoclásio sódico como núc1eos corroí
dos em megacristais de feldspato alcal ino (cf . capítu1o IV) .
tjnr
empobrecimento extremo em Ca é exibiclo pela amostra de álcaliquartzo sienito PI-136b, onde um feldspato alcalino praticamente
isento de componente An 6 a única fase felclspática original
pre
sente, e responde por quase 90eo do volume da rocha.

VI.3.3 - A Geração de Ocelos Sieníticos
As rochas portadoras de ocelos leucocráticos, cre gra
nulação contrastadamente nais grossa que a da matriz, e compostos
principalmente de feldspato alcalino (com megacïistais de náficos
associados) , ocorrem em proporções elevadas no maciço de piracaia.
Associam-se a elas estruturas de segregação (e.g., estictolít icas),
mais tardias, que podem "desfazeT,' uma foliação pré-existente, se
gundo a qual se alinham, por vezes, os ocelos. As feições estrutu
rais, a textura e a composição das segregações sugeren que elas
se relacionam geneticamente aos ocelos, dos quais devem se cleri
var por coleta nais avançada de material. por outro 1ado, a cole
ta das segregações estictolíticas em veios mais largos e interli
gados as torna indistinguíveis dos veios prod.uzidos pela i¡vasão
dos facies quartzo sieníticos claros.

Estruturas como as descritas são comuns em áreas niig
matíticas, onde são freqtlentenente interpretadas como geraclas por
anatexia, una feição tÍpica dos leucossomas que aparecem nessas
áreas, além da granulação mais grossa e <la rnaior abundância cios
minerais f6lsicos, é a presença de megacristais de ninerais máfi
cos [hornblenda, granada, cordierita, etc., dependendo da composi
ção das rochas originais e das condições de forrnação dos leucosso
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rochas de composição intermediã,ria (granocliorítica- tona
1ítica), o mineral máfico que mais comumente aparece associado a
leucossomas 6 a hornblenda (.Mehnert, 1968; Johannes fr Gupta, 1gB2).
0s megacristais máficos são interpretaclos, geralmente, como resí
duos nais "secos" produzidos em reações c1e decomposição cle mine
rais hidratados [e.g., a hornblenda, geracla por decornposição de
biotita), que ocorrem contemporaneanente ã geração de fundidos ana
téticos (e.g., Busch et a!-., IgT4; Lappin & FIollister, f 9g0). Ad
mite-se, en alguns casos, que as reações de decomposição da fase
nais hidratada sejam do tipo "desidratação-fusão" (Thompson,1982):
a ãgua nelas liberada provoca a fusão parcial da rocha eu€, sob
condições anidras, não fundiria. As reações de ',desidratação- fu
são" justificam de um modo convincente a presença c1e fusões par
ciais sem acesso externo de água, e também a natureza comumente
incompleta da refusão de rochas de composição adequada, que seria
assim limitada pela quantidade de água que essas reações podern 1i
berar. Em outras situações , contudo, há evid.ências de que a passa
gem biotita-+ hornblenda 6 condicionada pela existência pr6via cle
una massa fundida (Busch et. dL., Ig74).
Em

0s negacristais (at6 1 mm) encontrados nos ocelos e
segregações em rochas da unidade monzonítica "microporfirítica"
(Mp, ver anexo 1) são de hornblencla. Na ârea de ocorrência dessa
unidade, entretanto, nota-se a superposição de estágios metamórfi
cos de nais baixo grau (hornbrenda estáve1 e, depois, epicloto es
táve1; cf. iten vI. z. s) . Em alguns casos, os megacristais de anfi
bólio têm, €fl seu interior ou nas suas proximidades, carbonato e
quartzo, interpretados como subprodutos da passagem clinopiroxê
nio+hornblenda (.cf . iten VL2.2) . Em amostras coletadas em outras
partes do maciço, menos afetadas por esses estágios do metarnorfis
ilo, aparecem negacristais de clinopiroxênio no interior dos oce
los, en parte como nüc1eos na hornblenda, Dois aspectos básj.cos
contrastam, portanto, os oceros e vênu1as de piracaia com as es
truturas semelhantes descritas na literatura, geradas por fusão
de gnaisses tonalíticos e granodioríticos; a presença de rnegacris
tais de clinopiroxênio e a composição sienítica, arnbos podendo re
fletir, no entanto, peculiaridades cre conposição da rocha origi
nal e das condições de forrnação das segregações.
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Destaca-se, nessas rochas, a ausência de quartzo,
ou sua presença em quantidades restritas, nos ocelos e vênulas,
mostrando portanto uma composição que não corresponde, obvianente,
ao "mínimo" de fusão no sistema granítico. Claramente, a rocha
original disponíve1 não fornece quantj.dades significativas de lí
quidos graníticos mínimos, dada sua composição (monzonítica-monzo
diorítica) praticamente isenta de quartzo. 0 sistema a ser coltsi
derado 6 o dos feldspatos (Yoder Q-t. a.L. , 1957; Tuttle
I Bowen,
1958; cf. item VI.3.2 e fig.26), com um vale termal localizado
ao longo da linha cot6tica DK¡, e o ponto mínimo, a pressões de
água elevadas, correspondente ao eutético no sistema albita-orto
c1ásio. As temperaturas de ponto mínimo no sistema
feldspático
são mais elevadas, a uma dada pressão de ãgua, que as do sistema
granítico, e poderia ser assim justificáve1 a presença de uma fa
se mineral de mais alta temperatura (no caso, clinopiroxênio) , se
são atingidas condições de fusão parcial no sistema.
As dificuldades de estimativa da composição dos oce
1os menores, que seriam candidatos a representarem estágios inci
pientes da refusão do maciço, já foram apontadas no item IV.7. As
estimativas da composição global dos ocelos, realizadas na amos
tra PI-I72c, revelaram a presença quase que exclusiva de feldspa
to alcalino (com clinopiroxênio subordinado) com componente Or in
portante [0r75_gS, fig. 14). Essa composição é distinta do ponto
mínimo do sistema dos feldspatos alcalinos (-Ab6SOr3S para P(ll2O)
- 2 kbar) , mas pode representar o ponto nínino de fusão dess¿rs
rochas: ela situa-se
prõxirna da composição de feldspatos al
calinos primários (cf. fig. 14), que podem ter precipitado sozi
nhos ao final da cristalização ígnea em rochas semelhantes no ma
ciço (cf. item VI .3.2) e que, portanto, poderão ser as prirneiras
fases a se fundir, na reversão do processo.

A composição dos ocelos, cono se vê, é tamb6n compa
tivel com a de 1íquidos residuais na cristalização primãria das
rochas. 0 máfico que aparece nos ocelos (clinopiroxênio) tanbén 6
encontrado como nineral prirnário e 6, em parte, de cristalização
tardia nas rochas ígneas; assirn, a interpretação dos ocelos como
fases residuais da cristalização ígnea não parece fora de propósi
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to, ao menos quando se considera sua conposição. As composições
químicas dos minerais encontrados nos ocelos e nas rochas ígneas
prinárias mostram similaridade pronunciada, que requer condições
de cristalização pouco contrastadas (.e,g., compârar aná1ises clos
clinopiroxênios da arnostra pI-5, QU€ são de ocelos, com as de cli
nopiroxênios de anostras semelhantes sem ocelos, cono pI-7s, tabe
la 17). 0 que precisa ser explicado, pãra. justificar essa hipóte
se, é principalmente a migração desses 1íquidos residuais, e a
sua concentração em pequenos "bo1sões", e en que medida essa ni
gração pode se compatibil ízar con evidências de deformação e re
cristalizações na rocha encaixante. A deformação parece seï, pelo
nenos em parte, anterior ã geração dos mobi;^izad,os estictolíticos,
e conternporânea ã forrnação dos ocelos.
Tornando ã hipótese de geração anatética dos ocelos,
nota-se que as rochas primárias, clinopiroxênio-biotita monzodioritos e monzonitos, são relativamente aniciras (e.g., anfibó1ios só
aparecen nessas rochas com o metamorfismo). A biotita maïrom, úni
ca fase hidratada presente nessas rochas, não mostra sinais textu
rais de instabilidade. Ao contrário, o surgimento das estruturas
ocelares parece ser acompanhado do desenvolvimento cle uma rnat-riz
granoblástica composta principalmente por biotita marron e plngio

c1ásio recristalizados; a água, se necessária para o abaixamento
da temperatura de fusão do sistema, deverj,a provir de fonte exter
na. Nota-se, dessa forna, eu€ os negacristais de clinopiroxênio
não parecen produtos de reações de "desidratação-fusão,, (e.g.,bio
tita + plagioclásio --> clinopiroxênio + funclido rico em felclspato
alcalino) ; alternativamente, eles poderiam se gerar em reações on
de o fundido participa como reagente (e .g. , biot ita + fundido ___,
clinopiroxênio + fundido mais rico em ortocrásio), de nodo anáro
go ao vislumbrado por Busch ¿t aL. (rg74) para a geração de horn
blenda a partir de biotita ern estudos experinentais.
As texturas indicativas de recristal ização na natri.z
das rochas portadoras de ocelos, enyolvendo particularrnente a bio
tita, são sugestivas de que tenha havido realmente introdução de
água no sistem quando da geração dessas segregações, o que possi
velmente se associa ã deformação contemporânea que sofren as ïo
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chas. 0 fato ê tanb6m denunciado pela conrposição e estruturas dos
veios monzoníticos claros que invadem rochas portadoras de oceLos
(.iten rrr,3,2 , foto 8) , que tên relação moclal biot ita/clinopiroxê
nio anonalamente elevada, e a biotita, tardia, aparentenenteorien
tada con a rocha alnda em estado p1ástico.
hip6tese alternativa de geração dos ocelos, a
de inj eção de rnaterial magmático externo, pode ser descartacla: o
caráter descontínuo de ocelos e vênu1as estictolíticas são forte
mente sugestivos de geração por coleta loca1 de rnaterial funcliclo,
com pequena migração. Ao inv6s de se imaginar que os veios quartzo
sienÍticos de injeção pudessem, de alguna forma, gerar as estrutu
ras ocelares, parece rnais fãcí1 supor que a abundância desses
veios na região onde aparecem ocelos e vênulas seja indicativa cle
que eles possam representar, ao menos em parte, estágios mais avan
çados do processo de coleta.
Uma

VI.4 -

DISTRIBUIÇÃO

E

COLOCAÇÃO DAS ROCHAS

Pelo menos duas fases de deformação regional afeta
ram o maciço de Piracaia, e a sua pr6pria colocação parece ter-si
do contemporânea (e condicionada?) a un regime de esforços impor
tante. São várias as conseqtlências disso. Os contatos do naciço
com as rochas encaixantes estão nruitas vezes tectonizados ou para
lelizados, e assim os modos de colocação e possíveis efeitos de
contato geralnente não são observados. A forma alongada do naciço
e o caráter lenticular dos corpos crue o constituem podem ter sido
condicionados já durante a sua colocação, mas sem dúvida foram di
tados fortemente pelos esforços superimpostos. A forrna dos corpos
originais 6 nuitas vezes difÍcil de ser estabelecida, mesno por
que en áreas mais deformadas e/ou pobres en afloramentos a própria
definição de corpos não pode ser feita.
Alguma zonalidade pode ser vista no maciço. Sua par
te central , de relevo nais suave, 6 quase toda ocupada por monzo
dioritos escuros, finos e m6dios (unidacles Mdf e Mdm r ..L,) e non
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zonitos médios (.unidade Mfc 6 ,L. , principalmente a su1) , ambos de
colocação precoce. A unidade de nonzonitos "nicroporfiríticos', Ifp
se concentra na parte N do maciço, mas, cono jâ exposto, parece
resultar da transfornação de unidades pré-existentes. As clenais
unidades se colocaram nas bordas do maciço. Os quartzo sienitos
Qs1 aparecem a NE, e os sienitos scm a NI{ [anexo 1), o que mostra
uma concentração dìs termos mais diferenciados na porção setentrio
nal do mac iço de piracaia (_notar também que veios e pequenos coï
pos de á1ca1i-quartzo sienitos são, como visto no item III.z.s,
profusos ern meio aos monzonitos setentrionais Mp, e mesno rochas
desta ú1tima unidade, embora heterogêneas, são geralnrente ricas
em feldspato alcalino (cf. fig. 1r, item IV.T). Na parte mericrio
na1 do maciço, se colocarn, tamb6m nas bordas, quartzo monzonitos
Qml (borda S) e monzodioritos grossos (borda SW).

A zonaridade interna ãs unidades 6, en alguns casos,
ben def inida. As unidades nonzodioríticas lvldf -Mdn ¿ .L . mostran
al
gumas variações que podem ser vistas no mapa geológico (anexo
I).
Assim, na metade setentrional do rnaciço, a porção central cla ',*"!.
cha" de afloramentos principal dessas unidades 6 ocupada por mon
zodioritos finos Mdf , enquanto os tipos m6clios Mdn (podendo chegar
a grossos) predominam nas suas borclas. As condições de cristaIíza
ção poderiam, de algum modo, responder pera variação gradual de
granulometria entre as rochas monzodioríticas, e parecem ter sido
mais favoráveis ao crescimento dos minerais nas bordas do maciço.
Tamb6m situados marginalmente a Mdf, mais a su1, estão
os monzo
dioritos Mdf (t) e lr{de, espacialmente associaclos (e contínuos ?), que
poden também representar facies de borcla (Mcle e Mdf (t), de resfria
mento rápido' respectivamente sem e com acúmu1o de fenocristais(?)).
A ocorrência de monzoclioritos grossos Mclr apîesenta
alguna zonalidade. O facies escuro preclominante, monzoclioríticodiorítico e rico em fenocristais tabulares de plagioclásio conì es
truturas em ",sqnn¿u,sia" Cem parte cumuláticos ?) é invadido , na par
te central da ocorrência, pelo facies mais claro, nonzonítico-mon
zodiorÍtico e, posteriornente, por diques de monzonitos mais fi
nos associados a pegnatóides.
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As ocorrências de rochas quartzo monzoníticas (a
su1; Bairro do Pedroso) e quartzo sieníticas [a nordeste; serra
do Juncal) tamb6m tên uma zonalidade, êfl parte mostrada em mapa.
A porção central de ambas ê ocupada por rochas mais diferenciaclas
e claras (respectivamente, Qm1 e Qs1), e as bordas por termos cin
zentos, por vezes muito escuros (Qmm, Qme). pode haver transições
entre núc1eos e bordas, mas sâo notadas localmente invasões cle ma
terial mais claro no cinzento, sugerindo a construção das ocorrên
cias por injeção sucessiva de material nais diferenciaclo.

A invasão das rochas do maciço nas encaixantes, quan
do observada, denuncia um contraste de viscosidade ta1 que poclenr
se gerar estruturas compatÍveis com intrusão forçada (ì-nvasão de
quartzo monzonitos Qnm em gnaisses peraluminosos, cf . item IILZ,7).
Ao mesmo tempo, os enclaves de rochas encaixantes encontraclos nas
rochas do rnaciço são freqtlentemente angulosos.

os contatos entre as unidades do maciço raramen
te sugerem contrastes de viscosidade elevados entre rocha invaso
ra e invadida. São exceções os diques monzoníticos que invaclemnon
zodioritos Mdr Ifoto 1) , alguns diques pegmatóides e de qlrartzo
monzonitos grossos (¿.L.) tardios, que formam localmente agnatitos,
e os enclaves angulosos de monzodioritos com ocelos encontraclos
em quartzo monzonitos Qme (foto 5). Contatos intrusivos de traços
retilíneos são vistos entre os facies monzoníticos cinzentos fi
no a médio e médio (foto Z).
J6,

As feições de contato nais comuns entre as rochas
do maciço são aquelas formadas quando da invasão das unidade-s quartzo monzoníticas (.Qnl), quartzo sieníticas (.Qs1), álca1i-qnartzo
sienÍticas (Aqs) e sieníticas (Scm) em rochas nonzodioríticas fi
nas e médias (.Mdf , Mdm) e nonzoníticas (l'lf c, Mp) . As rochas nais
antigas são perneadas muito irregularnente pelas inyasoras, e na
zona de contato Cque pode ser espessa) , aparecem abundantes encla
ves elipsoidais alongados e païa1e1os. Essas feições indican, por
um 1ado, uilì contraste de viscosidade muito pequeno entre enclaves
e rocha invasora e, por outro, a atuação cle una deforrnação contem
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porânea ã invasão, que resulta em fábrica idêntica em ambas as ro
chas. Para Marre (-1982 , p, 66), estrutLlras como essas "traduzem a
associação de dois materiais essencialmente no estado de magmas
sofrendo o mesmo "escoamento"; elas constituem assim excelentes
marcadores de estruturas fluidais". Mais adiante (p, 70), afirma
eu€, embora a cristalização de ambos já possa estar avançada, l,a
coerência da trama do enclave era tão fraca como a de sua matriz,,,
e que "o paralelismo dos enclaves entre eles e aos planos de con
tato entre rochas maciças deve ser analisado no contexto de uma
deformação essencialmente rotacional".

Outras feições que denuncian a atuação cle un regime
de esforços inportante durante a colocação das rochas do maciço
iã foram alinhadas no item III.3.1, como o cisalhamento mar.ginal
em enclaves angulosos de rochas encaixantes, e o alinhamento cle
biotitas segundo as paredes de veios e subparalelamente ã folia
ção irnpressa nas rochas invadidas. Estruturas de fluxo magmãtico
são identi-ficadas em porções menos deformadas do maciço, mas em
outros locais elas não podem ser separadas das estruturas tectôni
cas (superimpostas?).

I

CAPITULO VI I

PETROGÊNESE

DO

MACrç0

DE

PI RACAIA

As considerações apresentadas no capítulo anterior
mostram o potencial dos dados petrográficos, mineralógicos e es
truturais na definição das linhas gerais cla evolução petrológica
do rnaciço de Piracaia. Neste capítu1o, procura-se elaborar., a par
tir dessas linhas, esquemas evolutivos de cunho maig anplo, cuja

viabilidade 6 testada, €n seguida, atrav6s
cas

.

VI I

.1 -

cle modelagens geoquími

I-JIPOTESES PETROGENETICRS

A variação modal observada no maciço de pirac aia,
entre dioritos (ou gabros, se consideraclas as composições dos ¡ú
cleos dos plagioclásios) e ârcali-granitos segue t,fn¿nd.¿,, contí
nuos' com maior freqüência de termos de composição internediárj-a.
Na maioria das suites granitõides interrnediárias, a cristali zação
fracionada 6 considerada um agente importante na produção de va
riações nodais (e.g., cox øt aL.,19i9). A tendência geral de co
locação tardia das rochas progressivamente mais diferenciadas,não
apenas no maciço como um todo, mas tamb6m a nível das ocorrências
que o compõem (cf. item III.s), 6 compatíve1 com a atuação desse
mecanisrno de fracionamento, embora não se j a cliagnóstica.Alinha-se
como evidência da atuação da cristali zação fracionada a presença
de proporções variadas de matriz e fenocristais em rochas nìenos
diferenciadas, sugerindo caráter mais ou nìenos cumulático
p ara
elas' Parte das rochas nonzoníticas e monzodiorÍticas, entretarto,
foi f ortemente remobilizada; encontram-se ocelos e vênul-as de rììa
terial mais diferenciado (em gera1, sienítico) , que como estrutu
ras são mais comumente associadas ã atuação de processos de anate
xi a.
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nodelo petrogenético simples onde um nagma se co
loca em uma determinada porção da crosta continental e passa a se
diferenciar por cristalização fracionada prevê a formação de lí
quidos diferenciados e de sua contrapartida, os cunulatos. A defi
nição da composição do magma "inicial" 6 um tema relevante para
a compreensão da s6rie assim gerada. A composição mais prováveldes
se magma 6 a de ternos intermediários entre os extremos da sórie,
mas nem sempre 6 possÍvel demonstrar que as rochas aflorantes re
um

produzem com

fidelidade a s6rie completa.

Giret G Lameyre (1980), estudando a série gabro-sie
nÍtica aflorante no arquip6lago Kerguelen, oceano fndico, acimitiram um magma inicial de composição hipotética monzonítica (tabela
12, capÍtu1o v) , que ooincide com o ',gqp,', conposicional observado
entre os termos nais diferenciados (principalmente sienitos) e os
cumuláticos (gabros, monzogabros) . A conposição proposta para es
se magma inicial é muito parecida com a de rochas monzoníticas do
maciço de Piracaia. Mi11er (1979) , procurando uma fonte para os
magmas monzoníticos(¿.2.) que se colocaram na borda leste do bató
lito da sierra Nevada, argumenta em favor da geração de um magma
parental monzonítico, por fusão direta de quartzo eclogitos manté
licos portadores de flogopita (ou sanidina). Em outras ocorrências
semelhantes, o nagma inicial parece ter sido nais "máfico" e rico
em potássio, e as rochas cumuláticas podenr ser ultramáficas (Lang
worthy 6 Blanck, 1978).
No maciço de Piracaia, as rochas mais básicas, dio
ríticas, são formadas principalmente por fenocristais das fases
minerais de cristaLizaçã,o precoce (em especial, plagioclãsio
e
biotita) ' e podem representar possíveis cunulatos; sua distribui

ção, contudo, é bastante restrita. os monzodioritos, muito abun
dantes, são quase sempre rochas portadoras de fenocristais (prin
cipalnente de plagioclásio tabular) , ãs vezes em proporções ereva
das (unidade Mdf(t)), o que poderia significar un componenre cumu
1ático importante. Rochas nuito finas equigranulares, da unidade
Mde, devem ter composição mais próxima ã de líquidos ; sua composi
ção nodal ê difícil de ser estimada devido à granulometria nuito
fina ' mas é próxima ã monzodiorÍtica . Jâ as rochas monzoníticas têm
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fenocristais de plagioclásio cãrcico esparsos a ausentes.
Não existem diferenças apreciáveis

entre as conrposi
ções dos plagioclásios ntais precoces dos vários tipos cle monzoclio
ritos e rochas nonzonÍticas menos ctiferenciadas (cf. núc1eos cios
cristais, fig. 12): o plagioclásio inicial, en rochas nronzoníti
cas, pode sel' tão cá1cico quanto aquele que cris taliza enì rocìras
rnais básicas do naciço. Nas rochas nuito f inas equigranulares , cle
cristarízação rápida (facies equigranular de Mde), o plagioclásio
é de composição menos cálcica, e aparece na matriz como espar
soÌ microfenocristais (cf. amostras pI-172/z e pI-255, fig , rz).
As relações Fe/(Fe + Mg) de biotitas e piroxênios
são tarnb6m nuito parecidas nas rochas nonzoníticas menos cli f erenciadas e nos nonzodioritos (em torno de 0,49-0,s1 em biotitas
e
0,37 -0,39 em piroxônios). Na amostra pI-170a, os máficos que apa
recem tanto en fenocristais como na matriz são, contudo, mais ri
cos em Mg que as demais rochas do maciço (Fe/ (Fe + lvfg) em torno
de 0,45 em biotitas e de 0,33 em piroxênios): esses minerais cris
talizaram em equilíbrio com um magma nenos diferenciado em rela
ção ãs rochas mais abundantes no maciço (monzonitos, monzociiori
tos mais diferenciados), e apontam a possibilidade cle existir unì
magnìa inicial mais básico que essas últinras rochas, de co¡nposição
entre a delas e a dos dioritos "cuntufáticos".
considerações sobre as relações entre os facies

nìon

zodiorÍticos-monzonÍticos e os facies nais diferenciados clo nraci
ço passan inevitavelmente por discussões sobre a geração clas es
truturas de segregação (oce1os, veios), jâ que os facies cruartzo
nonzonÍticos e quartzo sienÍticos possuenì enclaves de rochas por
tadoras de ocelos, o que evidencia que eles são, ao menos en parte, de colocação posterior aos processos de segregação.
A semelhança petrográfica entre os veios de segrega
ção maiores e as rochas mais tarclias é una feição que sugere rela
ção genética entre ambos. Un nodelo mais familiar, eu€ relaciona
estruturas menores e maiores, admitiria a seqüência que se supõe
típica da anatexia: um 1íquido se gera nos limites entre os grlios,
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e se coleta inicialmente em pequenas estruturas ocelares; existindo condições para migração adicional, são formadas estruturas
progressivanente maiores, até chegarem a corpos napeáveis. Even
tualmente, o conjunto 1íquido + rocha resid.ual pode se instabilizar e se movimentar de modo solidãrio, gerando-se massas "nebu1í
'
ticas", ricas em minerais refratários ã refusão, que podem inva
dir as seqüências pré-existentes. Uma diferenciação interna por
"separação de resÍduos" (por exenplo, durante a migração; cf. l{hi
te & Chappel1, I977 ) poderia originar variações composicionais e
estruturais muito grandes na massa como um todo. por esse mo<le1o,
os facies mais diferenciados do maciço de piracaia (Qsl, Aqs) pe
deriam resultar tanto da fusão direta cle pequenas proporções de
protolitos monzoníticos-monzodioríticos como da diferenciação por
separação de resíduos de massas nebulíticas mais máficas. por sua
vez, as unidades quartzo monzoníticas mais escuras (Qmm, Qme) se
rian massas "nebulíticas" mobilizad,as, enriquecidas em,,leucosso-

ma" de origem anat6tica.

A hipõtese de fusão anatética, entretanto, admite
reparos. As rochas portadoras de ocelos, embora geralmente nìostrem feições de recristalização rnetam6rfica, tên a mesma mineralo
gia da rocha Ígnea original, o que denuncia condições pouco con
trastadas com as vigentes durante a cristalização primária. A aná
lise textural das rochas monzoníticas e monzodioríti-cas sugere,
por outro lado, eü€ os 1Íquidos tardios podem precipitar um único
feldspato (a1ca1ino) , com reabsorção de plagioclásio, e acompanha
do de clinopiroxênio; a composição dos ocelos parece id.êntica ã
desse possÍve1 1Íquido diferenciado residual, a julgar por analo
gias mineralógicas (ver discussão no i.tem VI.3.3. ) .
evolução alternativa para o maciço nesse estágio admite que en uma etapa de processo de cristali zação fracionl
da "ín
(cf. Michael, 1984), segreganì-se os 1Íquidos resi^ítu"
duais, formando ocelos ou estruturas maiores. Uma deformação con
tenporânea à colocação do naciço, para a qual se dispõe de algg
mas evidências estruturais (ver item III.3.l),
pode responder pe
1a extração e condicionar a coleta dos líquidos.
uma
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A granulometria encontrada nos ocelos e nas segrega
ções 6 contrastadamente maior que a da rocha "hospedeira',;
se
eles são 1íquidos residuais, deve ter havido uma mudança nas condições de cristali zação. A deformação que atua nesse rnomento pare
ce ser acompanhada de algun aporte externo de água no sistema (ver
item vI.3.3), e as condições passam a ser "rnetamórficas", o que
pode se expressar, nas rochasr poï mudanças químicas nas fases mi
nerais primárias (particularmente evidentes na bioti.ta e nos piro
xênios, cf. item vI.3.1). A progressão da cleformação, agora atual
te sobre rochas i6' cristalinas, acompanhada de constante aporte
de água e temperaturas decrescentes justificaria a sucessão c1e pa
ragêneses metamórficas de grau mais baixo vista no maciço.

o modelo acima descrito propõe, como se vê, cristaIização fracionada, com extração de 1íquidos residuais p1'ovavel
mente induzida pela deformação; as rochas clas quais os líquiclos
são extraÍdos concentram as fases minerais de cristali zação preco
ce. 0 processo responsáve1 pela separação dos 1Íquidos residuais
pode atuar, em princÍpio, sobre "muâlne.^', magmáticos diversos em
composição e grau de cristali zação. Pocle-se vi.slumbrar, clessa for
ñâ, a geração de tipos variados de segregações. As segregações
nais diferenciadas (sienitos, âIcali-quartzo sienitos) poden cleri
var de "muâl,re.,s" nagmáticos j á rnais diferenciados originalmente,
ou alternativamente representar os últirnos 1íquidos extraídos de
massas menos diferenciadas e jâ quase cristalinas. Os quartzo mon
zonitos (aparentemente, o tipo mais comum entre os facies cliferenciados tardios) são rochas menos evoluídas, e poden derivar cle
massas magmáticas relativamente prirnárias (monzodioríticas, monzo
nÍticas). A composição dessas rochas quaïtzo monzoníticas sugere
que a extração se dá em um momento em que plagioclásio e felclspato alcalino coprecipitam. Se a extração ocorre em estágios ain¿a
precoces da cristali zação dos ',muâln¿6,, nagmáticos, pode haver una
instabilízação do conjunto "segregações + restito", eventualmente
gerando nassas "nebulíticas".
f6lsicos são de natureza em geral muito vis
cosa, e a separação de cristais por gravidade parece um processo
pouco efetivo (e.g., Rice, 19Bl). O mecanismo de cristalização mais
Magmas
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importante deve ser, nesse caso, a segregação, que extrái
1Íqui
dos residuais de massas parcialmente cristalinas, prevista em me
delos evolutivos de alguns maciços ígneos (e. g. , lr{ccarthy, lg7 6;
wernick, 1979a; whalen, 198s; Michael, lgg4) . Feições estruturais
que demonstram o processo de migração de 1íquidos residuais são,
contudo, raramente reportadas en maciços granit6ides. pod.em
se
alinhar alguns exemplos, que envolvem principalmente segregações
sienÍticas (vênulas, ocelos) em rochas intermediárias e básicas
(Yagi, 1953; Wilshire, Ig67, e outros).

nais marcantes exempros de migração de 1íqui
dos residuais é encontrado em sills no Parque Nacional Big Bend,
Texas, EUA. Carman ¿¿ eL. , (19i5) descrevem um sill subhori zontal
um dos

com cerca de 80 m de espessura que se coloca de modo subconcordan
te em rochas sedimentares (arenitos e folhelhos do Cretácio supe

rior) . 0 si11 é composto de dois tipos 1itológicos principais,mon
zonitos portadores de analcima (cerca de 90% en volume) e sieni
tos, estes aparecendo como 1âminas maiores, lamelas, massas cilit
dróides e ocelos, e formando cerca de l}eo do volume da intrusão.
Essas estruturas têm urna distribuição sistenática no sill: as la
melas aparecem próximo aos contatos, os cilindros na zona central
inferior, as 1âminas maiores se concentranì na zona central supe
rior, e os ocelos se restringem a uma estreita zona próxirna ao to
po do si11. A zona central possui monzonito mais máfico, do qual
os sienitos são complementos químicos; a composição g1obal
dos
dois tipos, ponderada, reproduz o quinismo do monzonito original,
preservado sem segregações apenas nas zonas de borda. Dois tipos
de sienitos são reconhècidos. 0 primeiro, "rico em plagiocrásio,,,
parece corresponder ao
1íquido residual ap6s SS-40so
de
cristalização do nonzonito original, e o outro, pobre em plagio
c1ásio, se formou tardiamente, quando pelo menos s0% do magma ha
via solidificado. Os sienitos são assim interpretados como prodg
tos da cristalização fracionada ,,Ln
, con migração lateral
condicionada por contração durante o^ittt,,
resfriamento e/ou por defor
mação do "mLL^1,1" apenas parcialmente cristalizado. A f ormação de
1íquidos imiscíveis é outro mecanismo advogado para a segregação
de massas sienÍticas em alguns magmas alcalinos (e.g., philpotts,
r972).
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VII .2 -

VARIAÇÃO DOS ELEMENTOS MAIORES

E

MODELOS DE CRISTALIZAÇ,40

FRACIONADA

As variações químicas observadas no maciço de pira
caia (ver capítu1o v; f ig. rs e 16) mostram paralelo com as var j_a
ções modais: o empobrecimento em Fe, Mg, Ti e Mn se correraciona
com a diminuição dos máficos modais (biotita, piroxênios, óxidos
opacos); o empobrecimento em Ca com a diminuição do clinopiroxênio
e do plagioclásio; o empobrecimento en p com a diminuição de apa
tita. 0 aunento em K e Si se reflete no aumento clas proporções de
feldspato alcalino e no surgimento d.e quartzo nos termos mais di
ferenciados.
As observações texturais, p01' outro lado, são coe
rentes com a atuação de mecanismos de cristali zação fracionada (ver
item anterior) . As fases de cristali zação precoce, que poden apa
recer como fenocristais em rochas menos diferenciadas, são o p1a

gioclásio cálcico (andesina-labradorita), a biotita e o clinopiro
xênio, e possivelmente o fracionamento desses minerais responde pe
los "tLe-nd^" químicos gerais encontrados no maciço. Alguns nrinerais acessõrios de cristalização precoce também podem participar
do fracionamento, notadamente óxid,os opacos e apatita, que devem
influenciar fortemente as variações de F€, Ti e p. A partì.cipação
de outras fases no fracionamento parece pouco prováve1. o hipers
tênio tem sua cristal ização restrita a rochas monzonÍticas (item
VI'3')' 0 feldspato alcalino 6 uma fase cle cristalização tarclia,
nesmo em rochas onde é relatiVamente abundante; a possíve1
atua
ção de processos de extração de 1íquidos residuais em rochas nais
diferenciadas deve considerar, entretanto, que uma certa propor
ção do feldspato alcalino i'a cristali zað.o pode permanecer como re
síduo sótido.

uma possibilidade
magmas por extração de

de modelagem de processos de deri
vação de
cristais, utilizando-se as propor
ções de óxidos, encontra-se sumar izad,a em Cox ¿f. o"!-. (lgig) .
Em
diagramas 6xidos ve,,L,suô óxidos, é possÍve1 representar a passagenl
de um magma parental para magmas derivados por extração de fases
fracionadas. Como a composição das várias fases pode ter variação
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contínua durante a evolução do processo de diferenciação, os cát
culos de extração requerem composições médias de fases minerais.
Ass j-m, quando se considera variações inportantes na composição clos
magmas, é conveniente o conhecimento da evolução
composicional
das fases potencialnente envolvidas no processo.

os "tttønd6 " quÍrnicos observados no maciço de pira
caia podern ser aproxinados por cuïvas, sugerindo não haver mudan
ças abruptas causadas pela aparição de uma nova fase fracionada.
No diagrama óxidos vQ.rL^uA Mgo, nota-se1, entretanto, que a tenclên
cia geral pode ser representada por duas retas, que se unen en um
ponto de inf 1exão, €ffi torno de z,reo Mgo. A coincidência d.esse pon
to com a passagem dos facies tardios para os mais antigos do maci_
ço sugere a possibilidade de mudança no tipo de pïocesso responsá
ve1 pelo fracionamento. Deve ser ressaltada, €rì todo caso, a insu
ficiencia do número de análises químicas disponÍve1; embora elas
cubram boa parte do espectro composicional encontrado no maciço,
acredita-se que a adição de novas análises possa ainda provocar
mudanças nos "tttend^,,.

vista das restrições apontadas, 6 adotada uma
aval-iação semiquantitativa dos processos cle fracionamento, utili_
zando a modelagem por diagramas de subtração. Das duas retas apre
sentadas na figura 28, a primeira mostra a variação entre nonzo
dioritos e nonzonitos, e a segunda se extende entre os monzo¡titos
e os á1cali-quartzo sienitos.
Em

As composições (% em peso) adotadas para
extremos A e C, e para o ponto de inflexão B são:
si

02

41203

FeO.

f

Mgo

Ca0

,0
,0
,8

3,8
2,L
0,7

5r7

A

51

18

,8

8

B

5ó

L7

6

C

66

,4
,1

1ó

?

4,4
1,0

os

pontos

Naro

K"0
L

3

,9

4

,5

4,5
5,1

4

,0

As composições de minerais fracionados adotadas pg
TAO primeiro intervalo de variação (A * B) foram as determinadas
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.

no monzodiorito porfirÍtico

Mde (amostra pI-170a, (1)), que renì
piroxênios e biotitas com as nenores razões Fe / (Fe + N,rg) encont
ra
das no maciço (tabelas ls e 17) , para o segundo intervaro (B ,
cl
os minerais utilizados foram os do monzonito fi-no a méclio, anìos,

tra PI-358a (cf. tabelas 16 e 17) (3). Embora não utilizad.as na
definição dos "ttendÁ" , são tambén mostrados, nos diagrarnas cle
variação, os minerais de uma rocha intermediária entre (l) e (3),
anostra PI-75 (2) da unidade Mdf, e os de rochas monzoníticas nnis
'
diferenciadas que (s), amostras pI-r79a (piroxênio, plagioclãsio)
e PI -L7s (biotita) (4) . As análises escolhidas correspond.em a mi
nerais supostamente menos afetados por reequilÍbrios pós-nagluáticos, e são reunidas na tabela 19.

'l^llIL^ l9

- cornposiçðes <]os ninerais utilizados

[ìiot itâs

r234
l70a (c)
sio2
A1203
FeO
IlgO

75

(r)

l

358a(r)

t3,6
19,6

20.s

20

l2,2

ll,2

10,8

,2

175

(r)

3ó,7
13,2
22

,r

9,7

CaO

Naro

KzO

OBS.-

9,3

9,3

Plagioclásios

Piroxên ios

j6,7 3ó,6
13,7 12,'t

tô ,7

cm riiagramas <le subtração

9.4

oq

_rzoa(b)

sl,4
3,3
It,0
t2,3
20,s
0,ó

zs (D_

3

58a

4t
r79a(c)

5I,9

5I, j

r,3

I,8

Lz,7

12,9

tó,4

l0,8

u,3

u,ó

2l,8

20,5

0.ó

0,s

l7,9
f),0
-

St,z
1,5

s3,8

23.t
75 358a
55,9 só ,7

29,2

27

lI,ó

I0,2
5,5
0,2

l70a

5,t
0,1

,8

27

,4

9.1
ô,2
0.,3

l79a

6l

,t,

24 ,¿

5.2
8,8

0,r

Fe total como FeOi c'centro,
b - borda (cristais nraiores); m = rnatrizl r. aniIise reprosentativa. Análises por microssonda eletrônica, extraídasrlas tabeLaj
15, ló, l7 e 18.

Foram construídos vários diagramas óxido

do, dos quais quatro foram escolhidos para mostrar
eles impõem ao fracionamento (fig. 28)

os

v e.tL,su^

limites

ó*.
que
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X' Pt^o + ctx .ür.
¡ro + cPx .oul.
Y, lto + cpx .qJt.

tprt^//

//------I-..:

X' tl^a+ cu
lr0 +

X, PL¡a + cpx

.orJr.

Y' lto + cã .M.
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28 - Diagr"Tl:-d" variação para MgO, At2O3 e K2O
contra Si.r
e cao:îl:Ii
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Od
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e
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pero fra
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X
e
"
dos corn a expressão -i;o;t-,; t-segmentos
'
f;;;;;."
^
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0 diagrama MgO x sioz (f ig. zga) i lustra a irnportân
cia da participação da biotita païa o enriquecimento en, sior:
o
"tttz-nd" { + B (segmento X) requer o fracionamento de uma fase nnis
pobre en sí1ica que o plagioclásio e o clinopiroxênio,
eue deve
ser a biotita. Adicionalmente, o diagrama nostra que o fraciona
mento conjunto de biotita e clinopiroxênio não pode responder por
nenhum dos dois segmentos (feição salientada na fig. 2ga pela
ex
pressão "cpx + bio out") . situação análoga 6 vista
no diagrama
A1r0rx Si02 (fig. 28b) . No diagrama CaO x tr{gO (fig. 28c) o seg
,
mento x não pode resultar do fracionamènto de plagioclásio *
.ri
nopiroxênio, e o segmento Y, do fracionamento biotita + clinopiro
xênio. o diagrama Kro x sioz (fig. 2scl) mostra que os dois segmen
tos, x e Y, não podem ser devidos ao fracionanento plagioclásio +
clinopiroxênio.
considerando os vários diagramas construídos, as pos
sibilidades de fracionamento simples cle biotita + clinopiroxênio
e plagioclásio + clinopiroxênio podern ser descartadas para as duas
tendências analisadas. o fracionamento plagioclásio + biotita
res
ponde satisfatoriamente pelas tenclências na maioria
dos diagranras
(proporções aproximadas de 3 plagioclásio: 2 biotita
no segnrento
x e 7:3 no segmento Y). o fracionamento cle ninerais tão alumino
sos deveria, contudo, provocar uma queda muito acentuada
nos teo
res de Arzos com a diferenciação, o que não ocorre nas amostïas
analisadas (existe, de qualquer forma, urì espalharnento grancle
dos
valores de A12OS em diagramas de variação).

A figura 29 transforna os triângulos de
minerais
fracionados obtidos nos diagranas óxiclo-óxido (inclusive
os não
ilustrados na fig. zg) em triângulos equiláteros, onde se repre
sentam as proporções dos três minerais que deveriam
ser retiraclas
para reproduzir as tendências de evolução observadas (cf.
cox ¿L
aL,, p1 156-159). 0bt6m-se assim retas que definen uma solução
gráfica, por intersecção. No caso mais sinples, a solução é
única
para cada caso considerado, quando a intersecção das várias
1inhas define un único ponto, ou pelo menos identifica um
triângulo
de erro relativamente pequeno. No caso aqui discutido, os
triângu
1os de erro são consideráveis (fig. zg), o que jâ é esperaclo,
da
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das as incertezas envolvidas. Nota-se, entretanto, um aunento das
incertezas principalnente por influência do A1203 (linhas AN{ e
AS, fig. 29), requerendo maioi participação de-ciinopiroxênio (a
participação de proporções razoáveis de fases não aluminosas a.lJcionais, não consideradas nos diagranas, teria como conseqüência
l6gica a diminuição das proporções de clinopiroxênio requeridas
por essas linhas).
considerando os pontos nédios dos triângulos de erro,
nota-se que a passagen de monzodioritbs para monzonitos (A * B,re
ta x) 6 realizada por subtração de cerca de s0% plagiocrásio rprg
porções em peso) , 30eo de biotita, e menos que z}so de clinopiroxênio. A passagem de monzonitos para âlcali-quartzo sienitos (B-+C,
reta Y, fig. 28) pode acontecer por fracionamento de mais de 60qo
plagioclásio, com cerca de ?Sqo de biotita e 1Sso de clinpiroxênio.
Nos diagramas de variação, cleve-se separar, quando
possível, as rochas formadas por acumulação de cristais das ou_
tras que representam 1Íquidos, e que portanto definem a linhagen
líquida ("LiquLd Linø od ,d,etcenÍ,, , Bowen, l92g; ver tarnb6m cox øÍ.

a,L,, 1979): as primeiras geralmente se situam, como pontos espa
thados, no extremo que representa os termos menos evoluíd.os da ,é
rie' Por razões principalmente texturais, parte das rochas menos
evoluídas presentes no maciço de Piracaia (dioritos e monzodiori
tos porfiríticos) são provavelmente conjuntos formados por acumu1ação de cristais. O fracionamento, neste início da história
de
cristalizaçáo do maciço, deve ter sido "seletivo',, separando pro
porções variadas de minerais precoces (biotita, clinopiroxênio
e
plagioclásio), em função das diferentes taxas de separação clesses
cristais, e deve responder por um certo espalhamento dos daclos qu!
micos. De qualquer rnaneira, os traços gerais da variação observa_
da mostram-se compatíveis con o "mode10" de cristali zação fracjonada, incluindo tanto representantes de linhagens 1íquidas como
algumas das rochas acumuladas.
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VII.3 -

COMPAMçÃO ENTRE MODELOS DE FUSÃO PARCIAL E DE CRISTALIZ4
çÃO FRACIONADA ATRAVÉS DE ELEMENTOS TRAÇOS

A crj.stalização fracionada, como demonstrado no item
anterior, parece um mecanismo capa z de explicar as variações en
contradas nos elernentos maiores nas rochas c1o naciço de piracaia.
A utilização de elementos traços na avaliação de problemas cle pe
trogênese de rochas granitóides, por outro lado, vem sendo cada
vez maior nos últimos anos, e permite testes adicionais.
Desta
cam-se por seu potencial interpretati'vo as terras raras (REE) e
os elementos traços abundantes nas fases minerais principais dos
granitóides, corno Rb, Sr e Ba (Hanson, 1g7g).
As concent'ações de Rb, sr e Ba nas rocrras cro naci
ço foram utilizadas na avaliação de clois nrodelos de fracionamento.
0 primeiro é um teste adicional ao necanismo de cristali zaçã.o fra
cionada para explicar os traços gerais da variação quírnica do ,t
ciço. 0 segundo admite a intervenção de um mecanismo adicional, a
refusão do maciço, com a geração dos facies tardios por anatexia
de rochas ígneas monzoníticas e monzodioríticas pró-existentes.
A modelagem geoquímica requer a definição clos coefi
cientes de partição (K¿) entre os minerais que participam clo fra
cionamento e o 1íquido coexistente. sabe-se que a partição
dos
elementos entre cristais e magnas é fortenente dependente de fato
res cono temperatura, pressão e composição do magma, mas os dados
disponíveis na literatura são ainda muito esparsos para quantifi
car os efeitos desses fatores. As incertezas são ainda maiores pa
ra o Ba e o Sr; basta mencionar eu€, para a partição sanidina-.líquido, são propostos valores de Kd para Ba e sr que variam entre
r,2 e 22 e entre L,? e zB, respectivanente (Leeman g phelps, 19g1).
Não é possÍvel eleger um conjunto de valores supostamente nelho
res entre os disponíveis na literatura, jã, que cada um deles pare
ce adequado para as condições de cristali zação para as quais fo
ram definidos, e em alguns casos os próprios autores que os defi
nem chamam a atenção para seu uso indevido em contextos diferen
tes .
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não se pôde obter daclos específicos para as ro
chas do maciço de Piracaia, os valores uti]ízados tiveram que ser
retirados da literatura. Não são citaclos valores de K¿ referentes
a composições "monzonÍticas", e foram escolhidos dados obtidos enr
traquitos e riolitos
(cf. compilações de Mccarthy, rg76, Arth,
1976; Hanson,1978; Leeman Ê phelps,1gg1). os valores aqui adota
dos são os seguintes:
como

Ba

plagioclásio
feldspato K
biotita
c linopi roxêni
quart

zo

0,4
6
o

,r2

6,36
0,131
0,001

Sr
3 ,35

3,87
0,12
0,516
0,001

Rb

0,04
0,659
3,0
0,032
0,001

onde o valor indicado refere-se à partição entre cristal

e

I

rqul

do.

0s dados foram retirados principalmente do trabalho
de Philpotts fi Schneltzler (1970), sumarizados por Hanson (lg7g).
são exceções os dados para o plagioclásio e para o Ba na biotita,
retirados da compilação de Mccarthy (1976). os valores para
o
quartzo são assumidos (cf. Whalen, 19gj).
0s "thønd^" observados nas variações entTe Ba, Rb e
sr no maciço <le Piracaia foram discuticlos no capítu1o v, e sãro rea.
presentados na figura s0. supõe-se que as variações devem-se uni
camente ao processo Ígneo, sem interferências do metamorfismo su
perimposto, o que pode não ser totalmente correto. Ba e sr dini
nuem progressivamente nos termos mais diferenciados, enquanto o
Rb tem um leve aumento entre as rochas dioríticas-mon zod.íoríticas
e as monzonÍticas, e a partir daí aumenta mui.to pouco com a diferenci ação
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I . 3.1 - Cristal ização fracionada

A concentração de un elemento traço (Cl)

num

I íqui_
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29 - Conversão dos triângulos da.figura
Zg para triângulos
-qã;";;;p"rçoes
equiláteros. Dara
requeridas
no fracionameñto ":l]:yt".
T:presgn!ado pelos segmentos X (a) e
Y (b). CPX . clinopiroxênio;
¡îO =-biotira; pLAG -,í^i
= ola
giocrásio: A - A1?g¡; ô-:-ðåoi'i
.
Na20; S SiOe. Cä¿a um dos pä.",= i;g;-ù": il;ô:
de-.letras (SM, CM.
etc. ) refere-Ëe y¡
Ca0 x MgO, respectivamenðe).
" 9î"t;ãrã'ålci¿ä_oxido (si02 x r,tgo;

æOS.lm)

FIGURA

3O

Tendências de variação
rochas do macico de Pira
caia em diagramas ¡ã-Rbdas
e Rb-Sr (reproduçåo das fiCC
ras l7 e l8).
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do derivado por cristali zação fracionada a partir de um magma pa
rental no qual ele aparece com concentração co 6 dada pela 1ei de
fracionanento de Rayleigh, como aplicada por Neumann ¿Í. a,.1. (1954):

cr/co = p

(D-1)

[vrr.rJ

,

onde F é a fração global de magma mantida no sistema e D é o coe
ficiente de distribuição 91obal do elemento considerado nos cristais que são fracionados (D = rx*Kr. i K,. é o coefirciente de par

tição do mineral i e xi é
se fracionada).

" otooår[åo ",Tt o"ro i"-rt""r"t i

na fa

As linhas pontilhadas nas fì-guras s1 e 32 mostram o
efeito do fracionamento de cada um clos principais minerais presen
tes nas rochas do maciço sobre o comportanento dos elenentos tra
ços considerados; são também mostraclos, para comparação, os efei
tos obtidos com a utilizaçáo de valores cle K¿ ciiferentes dos ado
tados para alguns minerais.
No diagrana Ba-Rb (fig. s1), as tendências de varia
ção observadas no maciço são aproxirnadas pelos segmentos x e y.
Nota-se que elas não podem ser explicaclas unicamente poï fracìona

nento de plagioclásio + clinopiroxênio, que levarian a um enrique
cimento em ambos os elementos. Como o felclspato alcalino e uma ft
se de cristalização tardia, 6 requericla a participação de biotita,
única fase precoce capaz de responder pela tendência ao enpobreci
mento de Ba observada. Adicionalmente, no segmento y ó requerida
a presença de biotita para justificar a pequena variação no con
teúdo de Rb.
No diagrama Rb-Sr (fig. SZ), nota-se que a extração
de plagioclásio deve exercer papel importante no empobrecimento
em sr. A inflexão das tendências na passagem de x para y
sugere
novamente um aumento relativo na participação da biotita no fru

cionamento, para dininuir a taxa de enriquecimento em Rb. Nesse
sentido, entretanto, cabe lenbrar mais unra vez a possibilidade cle
participação de pequenas quantidades de feldspato alcalino como
fase fracionada na diferenciação tardia do naciço (cf. item ante
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= biotira, com os K¿ ae aith,
PIgl¡)
1976). 0s números nos segmËntos indi
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32 - ModeIo_de diferenciação por cristalização fracionada
em diagrama Rb-Sr. Vér observações na iitura
st.
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terior) ; o efeito dessa participação pode passar desapercebido nos
diagrarnas apresentados , j á que a extração clo f eldspato alcal ino
provoca variações paralelas à do segnento y (fig. 31, 32).
A variação descrita pelo segnento x situa-se entre
rochas nonzodioríticas pouco diferenciadas (MDl), com 5000 ppm Ba,
1500 ppm sr e 10s ppn Rb e rochas monzoníticas (M1) que têm cer
,
ca de 3750 ppm Ba, 800 ppm sr e 1i5 ppm rìb. um 1Íquicio hiporético
de composição inicial MDl se desloca ao longo do seg¡nento x por
fracionamento de sótido com a proporção cle ss% plagioclásio, 19%
biotita e 26eo clinopiroxênio (Dg" = I,46; DS, = 2,00; DRb = 0,60)
e atinge a conposição M1 após a separação de 4ó,5% en volume des
se só1ido.
,

0 segmento Y descreve a variação entre a conposição
Ml e as rochas mais diferenciadas do maciço, at6 serem atingidas
composições quartzo sienÍticas QSl, com 10s0 ppm Ba, ló0 ppn
sr e
158 ppm Rb. 0 segmento Y é definido pela separação de 70so cle
sóti
do, com as proporções de 68% plagioclásio, 2geo biotita e 4qo clino
piroxênio (Dn* = 2,06; DS, = 2,33; DR¡ = 0,g7). A participação cle
algun feldspato alcalino no fracionamento praticamente não muda
a inclinação do segmento, nas pode climinuir o volune de sótido re
querido para o caninho entre l,llr.l e QS1.
0 comportamento dos elementos traços
compatÍve1 com dois nodelos de fracionamento.

consicleraclos

e

0 primeiro modelo considera o ,,ttLend.,,global uma
curva que indica o fracionamento contínuo entre as rochas menos
e
nais diferenciadas. A associação de ninerais fracionados que res
ponde pelo ttt'¿¿v¡çlrr inicial (segnento x) passaria, por
un aumento
progressivo da participação relativa de plagioclãsio e
bioti ta ,
ãquela que define o segmento y.
O segundo modelo admite uma evolução por etapas, co
mo sugerem os traços petrográficos e estruturais do maciço.
o seg
mento x deve-se a um fracionamento inicial, entre rochas diorítl-

cas e monzoníticas (e at6 mais ctiferenciaclas?): um magma i¡icia1
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situado em um ponto intermediário da reta evolui para ternìos nais
e menos diferenciados respectivamente por extração ou aclição de
fenocri stai s nas proporções plagioclás io/clinopiroxênio/biotita
d.e
55/26/19, o fracionamento "secundário" é apenas parcialmente
sirnu
lado pelo segmento y, já que, como ta1, ele iria se superimpor
a
um conjunto de rochas iâ diversificad.o, e não partiria
cle un único ponto como M1. A participação de plagioclásio e biotita
como
fases residuais principais nessa etapa, e as proporções
elevadas
de cristali zação necessárias para a extração de 1íquiidos
mais di
ferenciados (por exemplo, QS1) são conpatÍveis com as
obseruuções feitas na maciço, em especiar nas rocrras portadoras de oce
1os, da unidade Mp (cf. Ítens III.2.S e VI.j.S).
As proporções de cristali zação de M1 necessári¿rs pa
ra a geração de líquidos com teores de Ba, Rb e Sr próximos
aos
das rochas "quartzo sieníticas" são erevadas (TIsr). F,
certo, el
tretanto, euê em estágios mais avançados da cristali zação
de Ml o
feldspato alcalino jâ, começou a precipitar, e parte clele cleve
par
ticipar como fase sõtida residual, diminuinclo as proporções
de

cristalização necessárias. outras possibilidades de se atingir
os
teores de elementos traços compatíveis con
QS1 seriam a extração
de 1Íquidos residuais em estágios aincla maÍs avançados
cla cristalização de rochas monzodiorÍticas, e en estágios pouco
avançacros

de rochas quartzo monzonÍticas.

As proporções de cristali zação de M1 para se chegar
a 1íquidos residuais com teores de elenìentos traços semelhantes
aos de quartzo monzonitos (cf. fig. sr, 32) são relativamente
bai_
xas (30%). como alternativa, os quartzo monzonitos analisados
po
dem representar 1íquidos residuais após cristali
zação mais avança
da de rochas originalmente mais ricas em Ba e Sr que
Ml (,,monzodi-o
ritos") , ou líquidos mais evoluídos de Ml que não se separaram
to
talmente de resíduos s61idos.

VII.3.2 - Fusão parcial
0 modelo de fusão parcial admite que os facies

ma]" s
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antigos
ção que
dios.

do
se

maciço sofreram refusão, gerando estruturas de segrega
coletam e podem formar os corpos maiores dos facies tar

geral païa o fracionamento de elementos
traços durante a fusão parcial seletiva ou não modal foi desenvol_
vida por Shaw (1970). A concentração c1e um determinado elemento
no fundido (cl) relativamente ã presente no protolito que está sen
do submeti do a anatexia (Co) 6 clada por
uma equação

:

CL/C. = I/ [Do + F (1 - p)]

[vir.zJ,

oncte

ê o coeficiente de distribuição global do elemento traço
no
protolito no início da fusão;
6 o coeficiente de distribuição globa1 do elemento traço no con
junto de minerais que está se fundinclo (P = IYiKd.,r yi ea
proporção em peso do nineral i na massa fundida) .'
F ê a fração em peso do fundido em relação ao protolito inicial.
Do

Algumas dificuldades são encontradas païa a elabora
ção do modelo. Não se pode admitir, por fusão, origen direta clos
magmas mais diferenciados (supersaturados,l
) a partir de monzoni
tos e monzodioritos que não têm quartzo modal. por outro
lacio,
não parece ter ocorrido, quando da suposta refusão, nenhuma reação que produzisse quartzo. A observação clos ocelos sienÍticos,
que estruturalmente se assemlham a fases iniciais de segregação,
mostra comumente composições isentas de quartzo, e praticamente
conpostas apenas por feldspato alcalino e clinopiroxênio subordinado ' Muito pouco 6 conhecido do comportanento de
rochas dioríti

cas-monzonÍticas, isentas de quartzo, sob fusão; a cristali zação
de sistemas feldspáticos, eue poderia ser tomada como referência,
tem sua parte f inal re lativamente intri.ncada (e . g. stervart f¡
Ro
,
seboom, 1962).

menores,

e

Não exístem dados químicos para os ocelos e vônur.as
assim não 6 possíve1 a comparação direta desses,,líqu_i.

dos" com as concentrações de elenentos traços esperadas se

eles
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se originaram por fusão seletiva. É feita, assim, uma comparação
qualitativa entre os leucossomas portadores de quartzo e "paleos
somas" monzoníticos e monzodioríticos que se supõe portadores de
leo de quartzo, uma situação encontrada localnente no rnaciço de pi
racai a .

os "paleossomas" representativos utilizados na node
lagen são um "monzodiorito" MDz, com s0% plagioclásio, 20eo felds
pato a1ca1ino, Leo quartzo, Igeo biotita e 10 qo clinopiroxênio, com
teores de elementos traços: 4500 ppm Ba, rzo0 ppm Sr e rz0 ppm Rb,
e um "monzonito" Ml, com 45eo plagioclásio, 35% feldspato a1ca1ino,
reo quartzo, r4eo biotita e 5% clinopiroxênio, com s7s0 ppm lla, 800
ppm sr e 135 ppm Rb. As composições de ambos os "protolitos"
são
hipotéticas, mas compatíveis química e nodalmente com as clas amos
tras analisadas; o "monzonito" Ml é o mesnìo considerado no subitem anterior (fig. 31, 32). con os valores de K¿ utilizaclos, t€
mos:
Do

monzodiorito
monzonito

M1

MD2

(Ba)

no

(Sr)

Do

(Rb)

2 ,65

2 ,52

0 ,7 3

3,22

2 ,90

0,ó7

Prevendo uma fusão inicial

granítica (s\e" quart zo)
com uma proporção de fusão de 3 ,seo (F = 0, J j) , todo o quartzo es
tâ incorporado ã massa fundida, e 6 necessário consicierar o Dl do
resíduo sólido que resta para analisar a seqüência da fusão. As
diferenças entre os Dt e os valores de Do nesse caso são, contudo,
muito pequenas (e.g., Dl para a rocha I,l1 ê de s,zs para o Ba, z,g2
para o sr e 0,69 para o Rb) , de pouco signif icado cliante clas in
certezas envolvidas nos valores de K¿. Fusão adicional de feldspa
tos passa a diminuir as proporções de quart zo na massa funciida,
que chegan a cerca de r\eo com F = 0,1 e a seo com F = 0,2. As pro
porções em que os dois feldspatos são incorporados ao fundido são
pouco conhecidas; como ilustração, são tomadas as composições fi
nais "quartzo sienítica" QSl (com mais quartzo) e "quartzo monzo
nítica" QMl (com menos quartzo e mais plagioclásio) , a primeira su
postamente requerendo graus menores de fusão, a partir de um rììes
mo paleossoma, que a segunda. o "1euco"-quartzo sienito QS1 tem
20eo plagioclásio, 65eo feldspato a1ca1ino, 8% quartzo e 7eo clinopi
,

237

.

roxenio, enquanto o "leuco"-quartzo monzonito QI41 tem 35 % plagio
c1ásio , 48eo f eldspato alcal ino , 4qo quartzo, 5qo biotita e 8% clino
piroxênio. Os valores de P (equação lVtt.Zll são, portanto:
P

quartzo sienito QS1
quartzo monzonito QMl

(Ba)

4,15
3

,4r

P

(Sr)

P

7 )?
3,08

0,44
0,49

(Rb)

Para os elementos Ba e Sr, como Do e P são naiores
que 1, CL é menor que Co para F entre zero (Do -I) / (p-1)
(ec1ua
"
ção lVtt.Zl1. O fator (Do-l)/(p-t), para os valores de Do e p

utilizados situa-se entre 0,52 e 0,92 para o Ba, e entre 0,68 e
0,91 para o Sr. Dessa forma, pâTâ proporções baixas a intermediárias de fusão parcial, Ba e Sr tendem a ter nenoï concentração nos
leucossomas. Como F (1-P) é sempre un número negativo, a
meno r
concentração desses elementos no 1Íquido ó obtida quando F t ende
a zero, e Cl tende a Co/Do.
Para o Rb, Do e P são menores que 1, e assin CL e
menor que Co para F entre zero e (Do-f)/(P-f), fator que se situa
entre 0,48 e 0,64 para os valores considerados. Como F (1-P)
é
sempre positivo, a maior concentração de elenento no fundldo ocor
re quando F tende a zero I e assim Cl tende a Co/Do.

0s leucossomas derivados do nonzodiorito lvfDz tênt no
máximo 164 pprn Rb, e no mínimo 1700 ppm Ba e 476 ppm sr (valores
para proporções de fusão próxirnas a zero) , e os derivados do mon
zonito M1 tên no máximo 200 ppm Rb, e no mínino 11ós ppm Ba e z7s
ppm Sr. Examinando dois possÍveis pares "paleossoma-leucossoma",
MDZ-QMI e Ml-QSl (onde MDz e Ml são os prototitos e QMr e QSl são
os "magmas" obtidos) , temos:
te ores em
F

0,05
0,1
0,2
0,3
0,4

Ba

1779
1868
207 6

23s5
2669

"QMl"

Sr

(ppm)
Rb

497

15 9

519
570
633

1s3
144
13s

7TI

T2B

teores
Ba
L224
L29I
r44B
1648
1913

"QSl"
Sr
287
299
326
358
398

em

(ppm)
Rb

193
186

r73
161

151
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0s números da tabela acima deven seï apreciados sob
o aspecto qualitativo. As tendências gerai s de climinuição cle Ila e
Sr e aumento de Rb nos "leucossomas" são conìpatíveis com o que se
observa na maciço, de maneira semelhante ao que ocorre com o nocle
1o de cristalização fracionada. Dentro das incertezas envolviclas,
os valores obtidos mostram-se compatíveis com a derivação dos 1eu
cossomas observados (ver concentração de elementos traços nas
fi
guras 31 e 32) por refusão dos protolitos hipot6ticos. A deriva
ção direta por refusão de rochas con concentrações compatíveis com
a dos quartzo sienitos QS1 (cf. fig. 3r, 32) parece requerer pro
tolitos mais diferenciados que MDz e possivelmente menos que li{l.

VII.4 -

CONCLUSÕES SOBRE

A

PETROGÊNTSE

As incertezas envolvidas nas noderagens geoquímicas,
principalmente nas baseadas em elementos traços, não permitem tes
tes quantitativos dos processos de cristali zaçã.o fracionacla e cle
fusão parcial. A nÍve1 aproximado, ambos os noderos parecen acle
quados para explicar as tendências quÍnicas observadas. Alguns
1_i
mites são colocados para a quantidade de sólidos residuais reque
ridas e para as proporções de minerais nele presentes.

0 modelo aqui preferido admite que a cristali zação
fracionada 6 o mecanismo principal responsável pero espectro de
variação quÍmica 91oba1 do rnaciço, incruincio as est ruturas de
se
gregação.

A prineira etapa de fracionamento do maciço gera 1í

quidos diferenciados (em especial, monzonitos) e rochas de
compo
nentes cumuláticos (dioritos, monzodioritos porfirÍticos) a pal
tir de um magma inicial "nonzodiorítico". A separação de fases de
cristali zaçã'o precoce, como plagioclásio (mais impoTtante, consti
tuindo mais de 50% da assembléia fracionada), biotita, augita,óxi
dos opacos e apatita, responde pela diferenciação.
A segunda etapa de fracionanìento extrái lÍquiclos mui
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to diferenciados (quartzo monzonÍticos, quartzo sieníticos, siení
ticos) das rochas geradas na etapa anterior, as quais localnrente
constituem, portanto, "só1idos residuais". A preferência pelo mo
delo de cristalizaçá.o fracionada para explicar a geração das se
gregações se fundamenta principalmente em argumentos petrogrfficos:
a mineralogia de ocelos e vênulas é compatível com a de liquidos
residuais, e a composição química dos ninerais aí presentes é se
melhante ã de ninerais de cristalização ígnea primária.
0 desenvolvimento de foriação nas rochas portacioras
de ocelos é esperado , jã que a deformação parece um requisito i[
portante para a expulsão dos 1íquidos resicluais de ,,mLL,slre^,, par
cialmente cristalinos. A recristalização que afeta as rochas,quan
do da geração das segregações, parece resultar cle um aporte exter
no de água que acompanha a deformação; o regime de cristali zação
muda, de condições magmáticas para as de um "metamorfismo sin-plu
tônico". Assim, a fonte de calor para esse metamorfismo 6 interna,
não requerendo que as condições de refusão de rochas isentas de
quartzo tenham sido atingidas contempoïaneamente pelo netamorfismo regional.
As fases minerais fracionadas na segunda etapa são
as mesmas da primeira, mas plagioclásio e biotita aumentan a sua
participação, ãs custas da augita; em estágios mais avançados da
cristalizaçáo de rnagmas monzoníticos, algum feldspato alcalino po
de também participar do conjunto fracionado. Líquidos mais dife
renciados (e.g., com composição quartzo sienítica) podem seï extraídos após cristali zaçá,o avanç ad.a, com diferenciação ,'in ,5í.ttt,, ,
de "nLL,Shø^" monzoníticos, enquanto os quartzo nonzonitos
podem
representar 1íquidos residuais de magmas monzodioríticos e/ou de
magmas monzoníticos ainda pouco cristalizaclos.

A refusão em proporções intermediárias a baixas (20
-30eo) de rochas monzodioríticas-mon zoníticas para gerar os fac j-es
tardios do naciço é uma alternativa viável do ponto cle vista do
comportamento de Ba, sr e Rb. cabem, entretanto, as restrições já
apontadas: as temperaturas do metamorfisno regional devem ter si
do suficientemente elevadas, após a colocação do maciço, para fun
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dir proporções razoáveis de protolitos praticamente sem quartzo
e pouco hidratados; as condições de refusão devem ter sido sene
thantes ãs da cristali zação primária das rochas r pârâ gerar nine
rais quimicamente parecidos nas segregações; por algurn motivo, não
se formaram orlas de máficos ("melanossomas") ao reclor dos leucos
somas; finalmente, os megacristais de clinopiroxênio, presentes
em
ocelos e vênuras, não devem resultar de reações de ,,desidratação,,
por quebra de biotitasn eue permanecem estáveis na rocha.

CAPíTULo VI I I

GEocRoNoLoGIA

E coNSIDERAçôEs GEoLóGrcAS E GEorEcrôNIcAs

GERATs

0 presente capítulo procura situar omaciço de pira
caia no contexto geol6gico regional, com base principalmente em
esquemas estruturais, jã, que os dados isot6picos para a região são
ainda preliminares. Os dados químicos para o naciço são utiliza
dos como subsídio para algumas discussões de cunho geotectônico.

VïII.1 -

GEOCRONOLOGIA

Rb-Sr

Foi realizada a anãlise radiom6trica de doze amos
tras do maciço de Piracaia, seis delas de um programa geocronolõ
gico iniciado pelos professores M.c. campos Neto e A.c. Artur, e
seis outras escolhidas para o presente trabalho. Con as anostras
disponíveis ã 6poca da execução do programa, não se pôae obter um
espalhanento das razões Rb/Sr satisfatõrio para o conjunto de fa
cj-es de colocação precoce, e optou-se por concentrar o programa
nos facies tardios.
Das doze amostras analisadas,

oito são de facies tal

dios, e permitiram a construção da is6crona Rb-Sr apresentacla na
figura 33. Trata-se de uma is6crona de referência, que agrupa aÍìos
tras dos facies tardios situadas em porções diferentes do rnaciço
(ver mapa de,pontos, fig. 7), embora concentrando-se em seu extre
mo sul. As amostras PI-270 e M-214 são quartzo sienitos de pontos
vizinhos, e situados no extremo sul da ocorrência de Qml do Bair
ro do Pedroso (ver item rrI,2.7), e as do ponto M-rz fquartzo mon
zonitos cinzentos porfiríticos) situam-se na pequena ocorrência
isolacla de Qmm a SW do maciço, tambén próxima aos dois pontos aci
ma. A anostra PI-149a é um quartzo monzonito cinza-m6dio c1a unida
de Qmm mapeada na borda da ocorrência da Serra do Juncal, e PI26b é de urn sieni-to cinzento, nédio, da unidade Scm.
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0s dados analíticos clessas oito amostras são apre
sentados na tabela 20, são listaclos tanrb6n os daclos
clas outras qua
tro anostras não consicleraclas na j sócrona , j á que não perte.ccnì
ao grllpo de facies tardios. PI-259 ê clo f.¿rcies escLrro
cla lrniclacle
de nonzodioritos g1'ossos Mdr, PI -40 é cla r-rnidacle de
nìonzonr.tos

"rnicroporfirÍticos", e N1224 e NI2zr.6 são rochas ìnonzoníti.cas nìeta
norfisadas agrupadas na uniclade lrlclf(g) (para localização
clas,,n,o,
tras, ver f ig' 7) ' os dados analiticos mostran um ¿rlinhamento
apr-o_
ximado clesses pontos con a isócrona obticla, sugerinclo
iciacles senre
thantes, mas não podem ser utilizados enì sLla construção,
claclo que
pertencen a unidades cuj as relações cle contato sugerem
iclacle ,ra i s
antiga' 0 aproveitamento desses claclos analiticos p¿ìra a
corst.u
ção de is6cronas só poclerá ser feito conì a aná1ise clc arìrost'as ac[
cionais desses facies.
A idade obtida na is6crona cre ref erêncier , de sB 1 5
,
1 13,1 m.a., conì razão inicial 8'7sr.78(rg, da orcle¡n cle 0,70Sg lfig.
33) não é interpretada como a iclacle cle colocação clos
facies tar
dios ' conto foi destacado na descrição petrográfica
das uniciacles
quartzo monzoníticas, quartzo sieníticas e sieníticas
(capítur_o
IV), essas rocÌras sofreram transformações tais que praticamente
toda a mineralogia principal nelas encontrada é devida
a recri sta
lização netamórf ica. os feldspatos, minerais principais
cressa_s ro
chas, se geraram en proporções elevadas a partir cie
L¡m felclspato
alcalino origjnal que foi. clesnisturaclo; os nráficos originais,
lri.o_
tita nlarïom e clinopiroxênio, clerarn lugar a hornbtenda
e triotita
esverdeada; epidoto, titanita e parte clo quartzo
são prodr-rtos das
reações metamórf i cas. Passagens cle hornblencla para
biotita esveï
deada são conspÍcuas , e hã amos t ras em quL. a irornblencla
pocie c.s
tar ausente (cluartzo sienitos Qs1), inclicanclo una nigração
crc_. K
(possivelmente acompanhado cle Rb) eln cscal¿r nraior
que a cla anros
tra de mão.
Considera-se, do exposto, clue a iclacle cle SB0 tn. a.
reflete a rehomogeneização isot6pica clo sistema durante unì
cvento
de metamorf ismo e geração de foliação tectônica, clue
é correl¿rcio
nacla, com base em considerações regionais (-ver iten
vrrr,z, a se
guir) , a Fn*2 . A razã,o inicial (0 , 70 sg) sugere qLre a iciade
de co
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TABELA

20

Dados

analíticos para as amostras <lata¡las pelo mótodo

Ìrúnero

de ca¡rpo

7104
6î37
ó74 5
6746
7598
762?
7595
7599
673e
6740
759ó
7600

Un

Rb

idade

(prm)

sienito Qsl
sienito Qsl
(¡urtzo rnonzoni to Qml

¡f-214il

r90,8 t62,9
183,8 I7t ,9
137, i
.i0t, i
13ó,5 s0.i,9
174,5 t62 ,
Ì72,t ló5,3
137,9 202,0
113,5 898,4
153.6 4ó3,9
128,t 1090,9
84 ,5
1834 ,9
148,2 754,2

Quartzo

l,t-2t40

Quartzo

Nt-I 2ts

Ì,t-l2D

Quartzo

PI-?708

quartzo

Pt-270F2

PI-268

Pl-r4gb

nonzonito enl

sienito
sienito
Quartzo
Sienito Scm

¡h221(l)ój

I'lonzonito Qnc
iilonzonito I'Hf

I,b224N

I'bnzonito I'tlf

PI-2S9

¡bnzodiorito ¡tlr

PI-40

¡\lonzoni

to

Qsl

S

Qsl

l'þ

n¡87/srúó

trlÅl

Rb_Sr

s.B7ls.86

3,398:0,09ó

0, 7355210

3,102:0,088

0,7it)s9:0,0000.1

2

I ,312:0,037
0,781:0,022

0,717ó8!0,0000i

-ì

0,71224!0,0000ó

4

ll5:0,088

0,7312710,0001S

s

3,0S7:0,08ó

0,73080:0,000ti

ö

3,

,00005 I

1,979r0,05ó

0,722ó9r0,00008

7

0,347r0,00ó

0,708070:0,00(109

u

0,959:0.027

0,7149710,0000{

t)

0,310:0,010

0 ,

0,130:0,00t
0,

5ó9:0,01ô

70837r0

0, 70688r0

,0000i I0
,0020 ll

0,711ó4:0,0010

s r87ls186
o.73O

lr-9720

5..'

|DAD€ 5 gl,st ts,t mo

Rt.q7o586

t qOOOtS

coEF. coRREL. O.9995
o,7 t0

MSWÞ

9--

q7

FICURA 33

lsócrona Rb-Sr

facies tardios

5,5

de
do

43æ

Rboz/sro6

referência, em rocha total,
maciço de Piracaia.

para

os

,t,
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locação das rochas não seja nuito antiga. A obtenção da idade pr6metamórfica do naciço pelo m6todo Rb-Sr pocleria ser tentacla com a
utirização de amostras de rochas pouco transfornadas, QUe não es
tavan disponíveis quando se iniciou o prograna geocronolõgico.

VIII.2 -

O MACIÇO DE PIRACAIA NO QUADRO GEOLOGICO REGIONAL

anos recentes, um volume rnaior de dados cle tipo
estrutural vem sendo apresentado para as rochas do pré-Cambriano
paulista, e ten sido utilizado na construção de quadros evoluti
vos relativamente complexos Ce.g., carnpos Neto Ç Basei, lggj). As
Em

correlações estruturais têm, contudo, um caráter ainda especulati
vo em algumas áreas não trabalhadas com suficiente detalhe, e fa1
tam dados geocronológicos adequados païa o posicionamento tenpo
ral dos diversos eventos.

A foliação principar pïesente nas rochas supracrus
tais netamorfisadas em alto grau (facies anfibolito até, mais .":
tritamente, granulito) da porção do pr6-cambriano paulista situa_
da a norte da Falha de Jundiuvira 6 sempre reconhecida como clesen
volvida pela transposição de uma superfície anterior,
correspon
dendo portanto pelo menos a una sz (srr*l de Morales ¿t a.r-,,1ggs).
Essa foliação principal, admitida como ã" extensão regional,
6 cle
idade controversa. Hasui (1g83) a denomina s. e considera que e1a
se tenha originado no Arqueano, durante um regime de cisalhamento
dúctil de baixo ângulo de mergulho. tVernick & Artur (19g3)
ind i
cam que a tTansposição regional teria idacle transamazônica,
en
parte baseando-se nas is6cronas com iclades em torno de z b.a.
ob
tidas por Artur (1980) em ortognaisses na região cle Itapira. cam
pos Neto €¡ Basei (.1983b) e campos Neto ¿t ax-. (.19g4b) montan
um
quadro evolutivo regional fortemente embasado em dados
estruturais,
e adnitem que a foliação principal narcaria o início do ciclo bra
siliano na região' com grandes transportes tectônicos. A foliação
principal corresponderia ã S. de Hasui [1g83) nas zonas de blasto
nilonitos que marcam grandes faixas de cisalhamento. o exenplo
naÌs destacado dessas faixas seriam as que naïcam a frente
da
nappe de cavalganento de socorro (campos Neto ¿t ax-., 1gg4b,c),
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que transportaria tectonicamente os terrenos ocupados pelo Comple
xo Metam6rfico Piracaia e Complexo Socorro por sobre os terr.enos
"para-aut6cton€s", a NW, ocupados pelo Grupo Itapira. o limite su
perior de idade para o regime de cisalhamento seria dado pelos gre
nit6ides da suite porf i16ide do maciço c1e lvlorungaba, que invadem
a nappe de Socorro, datados em 612 + 1g m.a. por Vlach (1gBS). O
limite inferior de idade não 6 claro na nappe cle Socorro, mas os
processos de cisalhamento que atuaram na Faixa de CisalhamentoJuiz
de Fora (canpos Neto et a!-,, 19g6c), supostos penecontemporâneos,
afetam granit6ides porfiríticos com iclacles U-pb em zircão da or
den de 650 m.a. IC. Tassinari, con. verbal).

A foliação principal reconhecida nos granit6ides d.o
Complexo Socorro é admitida como tectônica primária nessas rochas,
e correlata da foliação Sn*1 principal das seqtlências de rochas su
pracrustais (canpos Neto ¿t &L., lgg4b; Morales et aL,, 19g5). A
ausôncia de uma foliação anterior nas rochas granit6ides tem sido
utilizada para considerá-1as como cle colocação posterior ä prinei
ra defornação das seqtlências supracrustais. Relações de contato
não tectônico entre o Complexo Socorro e o Complexo Metamfrfico
Piracaia, porém, são esparsamente referidas, e sempre duvidosas,
embora sugestivas de invasão dos granit6icles (Canpos Neto et aL,,
1983, 1984b). A presença da foliação sn*1 nesses gïanitóides de
nuncia seu caráter pré-cisalhamento dúcti1, ou p16-brasiliano, no
quadro evolutivo de Canpos Neto ô Basei (1gg3b).
Para se manter a coerência do quadro evolutivo aci
ma apresentado, devem ser redimensionadas as considerações estru
turais feitas por campos Neto & Artur (19gj) para o maciço de pi
racaia. Esses autores consideraram que a foliação principal
pre
sente no naciço fosse pré-Sn*l, e afetada por dobras Drr*l D.,*2
Cono observado na descrição das várias unidades ao m"ciio"
¡.äpitu
1o III), a foliação principal das rochas encaixantes (supostanen
te S.r*t) 6 truncada pelos corpos que constituem o maciço, e há en
claves de ortognaisses protoniloníticos do complexo socorro e de
gnais ses migmat ízados do Cornplexo lvletam6rf ico Piracaia em rochas
do maciço de Piracaia. De acordo con M.c, carnpos Neto (com. pes
soal) , os afloramentos nos quais se basearan as relações estrutu
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ïais apresentadas por

e Artur ClggJ) situam-se nas
regiões de borda do maciço [pontos g, na borda su1 o e 17 , a NE,
ver fig. 7). As rochas dioríticas pïesentes em ambos os afloramen
tos , que se acham intensamente mignat i zaclas e def ornaclas
, e em
parte com finas bandas tonalíticas, parecen f.azer parte do enbasa
nento regional, não pertencendo portanto ao maciço.
campos Neto

Deve-se admitir, con base nos dados estruturais dis
poníveis (o maciço trunca a foliação sn*1 e invade ortognaisses
que têm essa foliação) que o naciço de piracaia se coloca em un
perÍodo internediário entre as fases de deformação Fn*l e Fn*2, e
a foliação que localmente está impressa em suas rochas 6,
foraun
to, sn*2. cabe alguma consideração adicionar, jâ QUe, a níve1 ,E
gional, foliação e metanorfismo associados a Fn*z não parecem ter

sido rnuito intensos.

Na região de Atibaia, a it¡ da ã,rea ocupada pero rnaci
ço de Piracaia, Morales et a"L. (19gs) consideraram que a fase
Fn*z gera " dobna¿
¿ a"bent.ct¿, c¿nÍ.ím6-Ínícat a m6.tniccLó.,. . ,
^uave-,s
Ø
(o'Líaça"o de pLa.no axíaL: o.p¿ncl^ ncL zotLa a"picctl d"¿ y-¿ifo¿
¡ni
^em
cãcQ-0,5, d¿,sønvoLve-¿e uma. cnønuTctção ¿obn-e- Sn* ',. Na
região c1e pi
I
racaia, Canpos Neto øt aL, (1983) referem o desenvolvimento
local
da xistosidade Sn*z na zona de contato entre o Conplexo Socorro e
o conplexo I'fetanõrf ico Piracaia. o metamorf ismo associado a essa
foliação 6 geralmente de baixo grau, com geração de biotita esver
deada, clorita e epidoto (e.g., campos Neto ¿t ãL., 1gg4b). É
nen
cionada, entretanto, a injeção de leucossomas gïanitóides contern
porânea a Fn*2, tanto na região de Bragança paulista (campos
Neto
¿t eL., 1984b) como nas proximidades de Nazaré paulista, a sul de
Piracaia; a1i, os núc1eos anat6ticos principais dos granitos da

"suite catapora" teriam se colocado durante essa fase
[campos Ne
to ¿L &L., 1983). Mais para su1 da região estudada, esses nesrnos
autores adnitem que, nos gnaisses niloníticos do "cornprexo santa
Isabel" , "(rffia ¡tondínobLa",stø's¿ d¿ deLd,sytcttoa ¡cotã,s¿icct¿ , &frd.Lb-ot íct

e' gnctna"da ytodø 'sø d¿¿envox-vøn ¿Lncnôníect
cL e,s t ct xíl tct ¿ ida"d¿'! .

cL

f.and,La-ntønÍ.¿

0 desenvolvimento da foliação principal

Ønt nz.(-açã_o

(consiclera
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da Sn*2) no maciço de Piracaia 6 acompanhado de metamorfismo que
inicialmente tem grau elevado (.geração de segregações com clinopi
roxênio , "estágio 1" , cf. item vI . 2. 5) . Esta foliação , ben desen
volvida no maciço, seria, como visto, anômala en relação ao quudro
regional. Devem ser lembradas, nesse sentido, as indicações de
que a colocação do maciço foi ao menos em parte contemporânea a
um regime de esforços importante (iten VI.4), possivelmente rela
cionado ã pr6pria fase Fn*z,e assim as suas rochas poderian ter
um comportamento mecânico mais dúcti1 e mais suscetível a
regis
trar os esforços regionais. Dessa forma, una foliação poderia se
imprimir apenas no maciço, ficando registrada, nas rochas encai
xantes apenas em dobras ("q ua^¿ L,socLinctí,s , c0m channø.Lnct¿ agudct,s
¿ ¿^pQ-A^ctdct's , com amyt.Litudz,s d¿ ctt6. 2000 m, ¿ !-ctngo^ dx-anco,s í4
v¿ttÍ.ído,s" i Campos Neto Q.t. &L,, 1983).

0 metamorfismo que atuou sobre o naciço paxece tam
bém destoar daquele que se associa a Sn*2 nas rochas encaixantes.
Deve ser destacado, contudo, que o pr6prio magma poderia ter atua
do cono fonte de calor para um netamorfismo inicial de grau mais
elevado que aquele que afeta as rochas vizinhas Cse deformação e
metamorfismo são "sin-plutônicos") . por outro 1ado, a migração e
colocação de leucossomas anatéticos sin-Fn*2, euê localmente che
gam a cortar mesmo rochas do maciço de piracaia, sugerem que
a
formação de paragêneses de baixo grau metam6rfico registra as con
dições vigentes em momento tardio nessa fase. como Fn*1
I,n*2
"
são possivelmente fases relacionadas a unì mesmo ciclo
tectônico
(campos Neto fi Basei, 198s), e não hâ, sugestões de mais de um pl
co de metanorfismo no período coberto por elas (embora faltem es
tudos sistemáticos sobre o metamorfismo regional) , poderiarn ser
adnitidas temperaturas elevadas no período intercinenático, só ar
refecendo ao final de Fn*2. Algumas das observações realizad,as
nas rochas metanórficas encaixantes da região de Piracaia são men
cionadas em seguida, a tÍtulo de contribuição para uma caracterização preliminar do metamorfisno regional.
0s minerais netam6rficos presentes nos gnaisses pg
raluminosos [silf imanita, granada, biot j-ta) se dispõen, nas amos
tras estudadas, segundo a foliação principal Sn*1, eu€ ê dobrada
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por Dn*2. Esses ninerais parecem ter se desenvolvido sincronica
mente a Fn*l mas não há evidências inequívocas de que não tenham
'
sido gerados preteritamente e se reorientado nessa fase. Os 1eu
cossomas estromatíticos se dispõem paralelamente a sn*1 e podem
apresentar essa foliação ou "desmanchá-1a". Jâ os corpos naiores
de granit6ides nebulíticos (.ou parte cieles), supostamente gerados
no mesmo processo de rernobilização que gera os leucossomas, trun
cam essa foliação, e em parte se colocam segundo planos axiais de
Dn*z Ccf. campos Neto et 4L. , 1983). Tais feições parecem indicar
que os leucossonas (-de idade de formação sin a tardi-Frr*1)
têm
sua migração facilitada C?) pelo dobramento Dn*2.
A nível qualitativo, os trabalhos de canpo e petro
grafia mostram um grau metam6rfico sempre elevado nos gnaisses a1u
minosos da região, oscilando entre as isõgradas da sillimanitafeldspato alcalino fmais comum), sillimanita-nuscovita e sillimanita-feldspato alcalino-muscovita; apenas na ã,rea de Batatuba,pr6
xìma ao contato dos naciços de Piracaia e Nazaré paulista, foram
identificadas paragêneses com sillimanita-feldspato alcalino-grana
da-cordierita, marcando o mais alto grau registrado para o meta

morfisno regional.

ser indicadas, por outro lado, feições suges
tivas de reações metam6rficas de alto grau em rochas peralumino
Podem

SAS.

Na amostra

PI-III-6

(ponto local izado a sE da ârea

napeada) , existem grânulos de granada em meio a sirnplectitas for
madas por biotita castanho-êsverdeada, sillimanita e quartzo, que
se projetam em direção a cristais de rnicroclínio vizinhos, suge
rindo a reação
granada + feldspato potássico + HzO
biotita + si11i¡nanita + quartzo,

- decrescentes (,e,g.,
que tem esse sentido a temperaturas
Thonpson,
1976, 1982).

Na anostra Ma ,200 ,2 (_ponto g , f ig, T) , as granadas
possuem auréolas onde cordierita 6 o nineral mais abundante, com
alguma biotita castanha (.contrastada com a biotita marrom-averme-
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thada que aparece no restante c1a rocha), qtrartzo e muscovita
asso
ciados' A muscovita se desenvolve no contato da aur6ola com a bio
tita marrom-avernelhada. Pequenas qllanticl¿rcles c1e hercinita
f orarn
observadas em Llma das auréolas . A rocha é unì diatexito
de conrpos i
ção granítica ' con "^chLíette.n" de biotita onde ocasionalmente ocor
rem cordierita e sillimanita (.que pocle ter núcleos de
hercinit;rl .
A composição das au16olas sugere a reação aproximada
granada + feldspato potássico + llzo + biotita + corclierita +
quartzo,
que 6 o equivalente da reação anterior a pressões inferiores
â.s
do equilÍbrio granada + sillimanita + quartzo
corclierita,
e
que ocorre no sentido indicado a temperaturas =
e/ou pressões
cle
crescentes (Thompson, IggZ; Grant, lggS).
Ambas as reações acima

reportadas são tardi_ a pós_
cinemáticas ã foliação das rochas, e registram possivelmente
o
início do arrefecinento das condições de metanorfisno,
aincla sob
temperaturas elevadas, a primeira delas certamente
a pressões nnis
elevadas que a segunda.

Viii.3 -

QUIT{ISMO DE ROCHAS

E AMBIEN'I'E GEO]'ECTONICO

A correlação entre os tipos cle granitóides e os am
bientes tectônicos en que eles se geraln ven sendo bastante
enfati
zada na literatura nos últinos anos (e.g., pitcrrer,
1982; p"arce
øt a"[' ' , 1984) ' As sistematizações apïesentaclas baseianl-se
pri nci
palnente nas observações realizadas em ambientes
tectônicos noder
nos; seu emprego no estudo de eventos mais antigos é
uma e*t.opo
1ação não necessarianente várida, mas as conparações
poden sr.rvir
de guias para a pesquisa, e em alguns casos têm
contribuído para
a montagem de quadros interpretativos (e.g. Gass 1gB
2 ; Beckirsale,
,
,
1979),

A correlação direta entre unì t ipo de grani tóicre e
um anbiente tectônico (-e,g., granitos s sugeren
ambiente cie cor-i
são) 6 una simplif icação exageracla do problena. o estudo
cle unr¿ì
ocorrência ou grupo de ocorrências de grar.litóicles isolados
em unìa
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regiáo sö pode ser entendido como uma contribuição para a clì scr_rs
são de problemas geotectônicos se situacla clentro de um quadro niais
amp1o. Nesse sentido, as considerações feitas em seguida, basea
das essencialnente em dados quÍnicos e moclelos da literatura,
cle
ven ser enquadradas no contexto geol69ico-estrutural mais geral,
em parte discutido no item VIII.2. Ainda assirn, as considerações
são inteiramente preliminares, e cleverão ser reavaliaclas futuranente ' con maior embasamento de daclos e observações.

0 quinismo de granit6ides ven sendo bastante explo
rado como indicador de características tectônicas. Os elementos tra
ços se nostran potencialrnente inportantes; conìo ressaltado
por
Pearce ¿t a.L. (1984) e Brown ¿t a.L. (1984), por exenplo, conteú
dos altos de elernentos lit6fitos de raio iônico grande (LILEI são
típicos de granit6ides gerados enì ãreas cle colisão continental,en
quanto a combinação de elevados teores cle LILE e elementos cle
aI
ta va1ência (FIFS) caracterizam linhagens clerivadas, direta ou in
diretamente, de manto continental. um problema para a aplicação
dos diagramas de di scrininação apresentacios por pearce ef a.(-. (1gg4)
6 a necessidade, ressaltada pelos autoïes , do emprego cle técnicas
analíticas de elevada precisão na obtenção dos dados. As aná1ises
disponíveis para o maciço de Piracaia, obti<1as por t6cnicas nrenos
pÏecisas (fluorescência de raios x e espectrografia 6ptica) ìììos
tram em geral valores de y+Nb supeïiores a 50 ppm, para Rb em tor
no de 100-180 ppm, que no esquema de Pearc e øt a.(-. identif icam
granitóides cuja área fonte primária 6 o manto continental.
0 diagrama AFM, apresentacro na f igura 34a, nìostra
para o maciço de Piracaia um ,,LlLe-nd" sent enriquecimento signif j ca
tivo em Fe nos terrnos internediários f"calco-a1ca1i.no"), consicle
rado mais típico de granitóides que se colocan em a¡nbiente
conpressivo fPetro ¿t eL., 1979). Na figura 34b, nota-se uma níticla
superposição com a tendência tipicanente calco-alcalina do bató1i
to de socorro (wernick øt a-L., 1984a), enquanto os mangeritos e
granit6ides da suite são Jos6 do Rio parcro (canpos Neto q
rìiguei
redo, 1985) definem tendência com enriquecimento em Fe (nais pró
xirna ã "to1eítica"), que tipifica associações de ambi.ente exten
sional.
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FIGURA 34

Distribuição das amostras do naci.ço de piracaia em
diagrama AFM (A_' K20 + NaZO; F =-FcO rotal; I'l = IteO)
(a) , e comparação cõm os "irends,' do batótito Socoiró
e da "suite São José do Rio pardo" (dados de Wernick
et aL, , 1974a e Campos Neto 6 Figueiredo, i98S) (b)
0s s-ímbolos_na figuia 33a são os-nesmos áa figúrà is,
Na figura 33b, cÍrculos vazios: rochas do maclço de
Piracaia; triânguLos vazios, charnoquitos e narigeritos,
e cluzes, hornblenda granitóides, anbos da ',suite São
José do Rio Pardo"; llnha contínua, ',trend" do batóI ito Socorro.
.
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A figura 35 mostra a disposição das rochas do maci
ço de Piracaia no diagrama sí1ica versus razão cálcio/âtcalis
(Brown, 1981) . 0 "ttLQ-nd" def inido pelo bat-ólito cla Sierra Nevacla
(SN, fig. 35) 6 considerado típico clas suites calco-alcal.inas
99
radas em margem continental , e teni índices cle Peacock (.2 cle SiO2
para cao/ (NarO + K20)= 1 da orclem de 61. os ,,tttend^" apresenta
dos por várias suites da região <la Nova Guin6 mostram o progressi
vo enriquecimento em potássio a distâncias crescentes da zona da
trincheira em áreas de subducção, feição jâ descrita em rochas vu1
cânicas (Dickinson, 1968) e en batólitos da costa oeste americana
[Baternan fi Dodge, 1970). o arco da Nova Britânia-Nova Guiné (NB,
fig. 35), estabelecido em crosta oceânica, 6 "cá1cico" (índices
de Peacock superiores a 61); o cinturão móvel cla Nova Guin6 (Nìu
na fig. 35) segue tendências calco-alcalinas similares ãs da Sier
Ta Nevada, e o "arco continental da Nova Guin6" (NC) , que invacie
embasamento cristalino continental, 6 composto de uma série
de
granit6ides ricos em potássio, com índices de peacock na faixa át
calÌ-cátcica C51-56% de SiOZ). O extremo enriquecimento em á1ca1is (particularmente, em potássio) nas rochas do maciço de pira
caia se reflete na sua disposição no cliagrarna, onde elas se situam
no campo das suites verdadeiramente alcalinas de peacock (1931),
tendo á1ca1is > eaOpara valores inferiores a 51% SiOr; os Ínciices
de Peacock dessas rochas são ainda nenores que os dos granitos aI
calinos da Nig6ria, colocados em ambiente anorogênico (cf. Brown,
1e82).

Explorando tamb6m a variação da relação cá1cio/âIca
1is, que aumenta progressivamente atrav6s clo tempo em vários ci
clos orogênicos, de maneira análoga ã variação espacial acima ïe
ferida, Batchelor G Bowden (-lgss) propõem a utilização dos diagra
nas multicatiônicos de de 1a Roche para a identificação do ambien
te tectônico de formação dos gïanit6ides (fig. 3ó). Representadas
nesse diagrana (-fig. j6), as análises químicas do naciço de pira
caia se situan no canpo 4 dos granitóides "tardi-orogênicos,,, cìue
seriarn equivalentes petrol6gicos da s6rie alcalina aluminosa (ou
sub-a1ca1ina monzonítica) de Larneyre G Bowden (_lgg2),
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em
do maciço cie Piracaia
35 - Distribuição das amostras
(Brown
+
si02
(K20
trazg)
ãi;;;;;;-Ìó!
I
'
¡caol
.ve-tt¿.u¿
I qníl . e comoáracão õon tendênôias de outras ocorren
teq
da
figura
mesmos
os
ãiáii'ot símtotoê são Sierra Nevada; NB' Nl'l
.15'
e 9!NC= tel
ããnãi"-áo-batól'ito da
ã4"ði"r cle suites da Nova Guiné-Nova Britânia'

A

FIGURA 3ó

Distribuição das amostras do maciço de Pi¡acaia nos
donÍnios correspondentes a diferentes anbientes geo
tectônicos, definidos poÌ Batchelo¡ G Bowden (1985) no
FNI = fracionados
diasrama R1-R2 de de la Roche
tnaniélicos; PC = pré-colisão de placasi SPC = soergui
nento p6s-colisão; T0 = tardi-orogênicos; AN = anorogônicoi i PO = pós-orogônicos; SC I sin-colisão.
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visto anteriormente (itern vI .1) , em termos rno
dais as rochas do maciço de Piracaia se aproxinam mais cla sõrie
"alcalina" supersaturada em sí1ica cle Lameyre €r Bowden (fLg. 2L).
En Piracaia, no entanto , tipos internìecli ários, cono monzonitos são
,
abundantes, e não se observa uma clas caïacterísticas típicas cles
sa série, que seria um hiato composi-cional entre tipos básicos e
ácidos (Bonin Ê Giret, 1g8J). são d.escritas, poï outro 1ado, arrgu
mas suites gabro-sienÍticas com abunclantes volumes de rochas mon
zoníticas, e que aparecem colocaclas en ambientes anorogênicos (,,d.e
reativação tectono-magmática") , aná1ogos àqueles oncle ocorrenì as
associações descritas por Bonin €r Giret, e não nencionadas por
eles ; um exemplo são as rochas de Argun' , Transbayka rya, URSS
como

(Tauson Q Zakharov, Ig74).

Nota-se que duas características químicas princí
pais diferencian a suite de Piracaia das s6ries ',aIca1inas,' gera
das em anbientes extensionais ("anorogênicos") : a existêncj.a de
"t'ttQ-nd^" composicionaj.s contÍnuos e a falta de enriquecimento eflì
Fe nos (relativamente abunclantes) termos interrnediários, vista em
diagramas AIrM (comparar com Petro ¿f a.L. , 1g79) . As evidênci as geo
1ógicas tamb6rn contrariam uma origem ',anorogênica,, para o naciço,
iâ que ele parece ter se colocado em ambiente ,'sin-tectônico,, de

características conpressivas

.

Algumas ocorrências de rochas "nonzoníticas" (cornpo
sição dominante monzonítica) são referidas em anbientes orogêni
cos. Tanto os "^t0ct¿.^" nonzoníticos situados pouco a leste do ba
tõlito da sierra Nevada (sylvester ¿t a.r-.,lg7g) como a suite non
zonítica do "Colorado Mineral Be1t" (Braclclock, 1g6g) são en pa rtã

semelhantes ãs rochas de piracaia (cf . item v.z) e se co.[ocan enì
,
regiões orogênicas. o p1úton de Ilelchertown, é uma intrusão qua'tzo
monzodiorÍtica sin-tectônica do Acacliano em Massachusetts, lr{JA.
Algunas similaridades em relação ao naciço de piracaia podenr ser
alinhadas, entre elas a superimposição de clefornação e metamorfis
no em graus variados, de nodo que coexistem rochas ígneas e horn
blenda-biotita gnaisses delas derivaclos com passagens gradat i.vas
entre si, e tanb6m a raridade de outras manifestações de composi
ção parecida associadas regionalmente (Ashwall øt dL., 1g7g).
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No Estado de São Paulo e adjacências, não são co¡rhe
cidas ocorrências semelhantes ao maciço de Piracaia (Janasi
6l
Ulbrich, 19BS), havendo apenas esparsas referências a rochas ilìon
zonÍticas pouco a NE do maciço , râ região de Joan6polis (Cavalcan
te øt &L. , 1979).
No Estado do Espírito Santo, região de lvlinoso
clo
Su1, são conhecidas dezenas de ocorrências granitóides de conposi

ção variada (dioritos, monzonitos, sienitos, rochas básicas) , cìe
forrna e1íptica, e com contatos por vezes paralelos ã estruturação
regional, nas que parecem de colocação tardia em relação aos prig
cipais eventos de deformação do ciclo brasiliano. Referências nais
detalhadas sobre elas s6 vêm sendo publicadas nos úttimos anos.
Um dos maciços aí mapeados 6 o de Torre,
QUe mostra uma variedacle
de termos monzodioríticos a granÍticos, com o predonínio de nonzo
nitos e sienitos, em uma estrutura zonada, con os termos mais di
ferenciados se concentrando nas bordas do complexo (ltriedemann
Ludka, 1984). vizinho ã ocorrência, aparece um naciço gabronoríti
co menor (Jacutinga) , de possíve1 associação gen6tica com os mon
6,

zonitos napeados.

Na região do lineamento pernanbuco, NE do Brasil

,

são descritas rochas monzoníticas sin-tectônicas ao ciclo
brasi
1iano, que têm a sua colocação aparenternente condicionada por zo
nas de cisalhamento (associação }4oderna; santos, 1g7l). Essas ro
chas ocorrem em maciços "estratóides" estruturalmente
heterogê
neos, retronetanorfisados, e em parte "assemelhanclo-se a un rnigna
tito" (Santos €, Vasconcellos, 1973).

-
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SINTESE DAS PRINCIPAIS CONCLUSÕES

Aspectos geológicos

0 naciço de Piracaia ten uma grande variação petro
gráfica e estrutural, em parte primária, e en parte inposta por
eventos de deforrnação e metamorfisno que atuaram sobre ele.
A
abundância de veios leucocrãticos em quase todos os afloramentos,
o caráter gnáissico de muitas das rochas, e a parale Lização de
parte dos contatos entre as unidades que conpõen o naciço e entre
ele e as rochas encaixantes são feições que dificultam o mapeamen
to faciológico da ocorrência. As dificuldades de napeamento se re
fleten inclusive en divergências entre os autores que j'a trabalhg
ram no naciço a respeito de quais rochas devem ser atribuÍdas a
eLe: CavaLcante Ê Kaefer (1974b) consideran os quartzo nonzonitos
da ocorrência do Bairro do pedroso, extreno sul do naciço, como
"granodioritos gnãissicos" encaixantes; Canpos Neto e Artur (1gg3 )
consideran cono parte do rnaciço alguns gnaisses dioríticos finos
que aparecen iunto ãs suas bordas, associados a gnaisses migmatÍticos encaixantes. As rochas atribuídas ao maciço de piracaia no
presente trabal"ho formam uma s6rie granitóide contínua doninada
por monzonitos e nonzodioritos, com termos nais diferenciados quart
zo nonzonÍticos, quartzo sienÍticos e atê álcaLi-granÍticos, e rq
ros ternos mais básicos (dioritos). A tendência assin definida 6
conparável ã da série granitóide "alcalina" de Laneyre Q. Bowden
(1e82).

0 naciço de Piracaia invade, e trunca parte do cog
tato entre uma seqtlência ortognáissica (cornplexo socorro, a lV) Á
outra dorninada por rochas supracrustais (conplexo Metamõrfico Pi
racaia, â E e S). A invasão ocorre posteriormente ao desenvolvimen
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da
de

foliação principal nessas rochas, eue 6 correlacionada
de f orrnação regi onal Frr* .
1

a

fase

Não 6 totalmente clara a relação do maciço con a in
tensa migmatizaçã.o regional. Certamente parte da anatexia ja
ti
nha ocorrido quando da sua colocação, como atestam os contatos in

trusivos e os enclaves de migmatitos. por outro 1ado, embora de
um modo restrito, são vistos veios granÍticos invadindo
rocha s
do maciço. É possível que o naciço tenha se colocado em um nomento em que o metamorfismo regional tinha ainda temperaturas eleva
das, con a migração de leucossomas granÍticos; adicionalmente, as
altas temperaturas do magma "monzonítico" invasor poder ter local
mente contribuído para refusão adicional nas rochas encaixantes.
foliação presente
deformacão F'n+2 , o que irnporta em
A

no

maciço é atribuída ã fase

um

conìportamento mais

de

dúct i I

das suas rochas quando dessa deforrnação,já que a foliação correla
ta 6 apenas inc ipientemente desenvolvida nas rochas encaixantes.
Essa foliação e dobrada em estruturas macroscópicas na fase Fn*S.

0 maciço é constituído por um conjunto de uniclacles
que se coloca sequenci-almente num "ttLQ.nd" geral "máf ico-f 6lsico".
As rochas rnais antigas do maciço são monzodi-oritos finos e n$clios
eue, sucedidos por monzonitos m6dios, formam a porção central do
maciço, nais antiga. Esse conjunto 6 invadido, nas bordas,
por
ocorrências zonadas de rochas "tardiâs", quartzo monzoníticas,
quartzo sieníticas e sieníticas. Uma unidade de monzodioritos gros
sos (lvfdr) tanbém se coloca como "corpo" de borda, mas não e consi
derada parte integrante do conjunto de facies tardios, com
os
quais tem relação de contato indefinida.
Mineralogia prinária
0s minerais primãrios, considerados de origenr magmá
tica, encontrados no maciço de piracaia, são plagioclásio, feldspato a1ca1ino, clinopiroxênio (augita) e biotita marrom. Quartzo
aparece nos termos mais diferenciados, e Fe-hiperstênio restringe

2s8

-se a algumas rochas monzoníticas. Os acessórios mais comuns são
magnetita, ilmenita e apatita; zircáo e allanita são encontrados
esparsamente. O núcleo de alguns fenocristais de plagioclásio che
ga a composições labradoríticas; o contrate principal entre mog
zodioritos e monzonitos, contudo, se refere ã quantidade de feno
cristais de plagioclásio presentes (menor nos monzonitos). O felclg
pato alcalino 6 sempre de cristalização mais tardia que o plagio
c1ásio, e alcança composições mais ricas em só¿io nas rochas non
zonÍticas. O aparecimento de quartzo nas rochas mais diferencia
das possivelneltte favorece a coexistência de plagioclásio mais só
dicos com feldspatos alcalinos. Nas rochas nonzodiorÍticas e mon
zonÍticasisentas de quartzo, bordas de plagioclásio com a composi
ção em torno de AtZg_S0 aparecem emolduradas por feldspato alca1i
ro, sugerindo um estágio final de cristalizaçáo com reabsorção de
plagioclásio.
0s máficos principais presentes nas rochas (biotita
e augita) refletem condições de cristali zação pouco hidrataclas; a
abundância e o caráter precoce da cristali zação da biotita pare
cem se dever à elevada atividade de K no sistema magmático. Ambos
os minerais mostram aumento da relação Fe/(Fe + Mg) nas
roc has
mais diferenciadas, considerados "ttte.nd^" normais, e refletinclo a
progressiva diminuição de
uo, no sistena com a cliferen

^Hra "
ciação (wones s Eugster, 1965)
. o "Í'hQ.nd" evolutivo clos piroxônios,
embora não investigado com detalhe, parece corresponder ao da sub
s6rie "metaluminosa supersaturacla" encontrado em rochas da s6rie
"alcalina", sempre com proporções subordinadas de componente acmí
tico.

A colocação dos facies tardios

0 aspecto "migmatítico" que ten quase toda a extensão do maciço de Piracaia resulta em parte da injeção das rochas
associadas aos facies mais diferenciados nos litotipos predominan
tes em sua parte central, monzonitos e nìonzodioritos. As estrutq
ras geradas nessa invasão, entre as quais se destaca a formação de
abundantes enclaves elipsoidais alongados, denunciam un contraste
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de viscosidade pequeno entre rocha encaixante e magma invasor, e
indica que um regime de esforços importarìtes acompanha a invasão.
Algumas feições adicionais sugerem a atuação de un cisalhanento
sin-plutônico, registrado em diques, veios, e enclaves de rochas
encaixantes.

0utras estruturas "migmatÍticas" presentes no rnaciço sugerem migração de material leucossomático em escala 1oca1,
por processos de segregação (e.g., ocelos, vênulas estictolíticas).
Existem enclaves de rochas portadoras de segregações em rochas cle
unidades de colocação tardia do maciço, o euê, aliado ã similaridade petrográfica entre os facies mais claros dessas unidades e
as vênulas e veios de segregação, é sugestivo de uma relaçãc genética: os facies tardios poderiam representar, ao nenos em part€, massas maiores coletadas dessas segregações.
Aspectos petrogenéticos

A evolução rnagnática do rnaciço de piracaia pocle ser
dividida ern duas etapas principais. A primeira etapa responcle pe
1a colocação e diferenciação das uniclacles volumetricarnente mais
importantes no maciço, monzoníticas e monzoclioríticas. A variação
faciológica então gerada deve-se em parte a diferenças nas conclições de cristalízação, mas é certo que tanb6m reflete a invasão
de vários corpos magmáticos, com os termos mais diferenciados se
colocando sucessivamente mais tarde. A presença de algumas estruturas de aglutinação (estruturas em "6qnn¿utit" em plagioclásios;
aglonerados de clinopiroxênio) e o caráter marcadamente porríríti
co de algunas rochas menos diferenciadas (notaclamente os di.oritos)
sugere que processos de cristali zaçã.o fracionada, com a separação
de cristais en meio 1íquido, pode ter sido atuante nesse estágio.
Não é claro, contudo, o mecanismo cie separação dos fenocrístais,
principalmente em vista das características fÍsicas contrastadas
dos minerais supostamente envolvidos.
Proporções elevadas c1e plagioclásio e bioti ta cono
fases fracionadas são requeridas para justificar as t endênc ia s c¡-rí

(
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nicas observadas entre os elementos maiores e para provocar a di
minuição de Sr e Ba nos termos mais diferenciados dessa etapa ini
cia1. A participação de fases adicionais (principalmente, clinopi
roxênio) é requerida en diagïamas de subtração, êfl especial para
justificar a diminuição pouco pronunciada do A1 com a diferencia
ção. A participação de õxidos opacos e cle apatita responde en gïan
de parte pela diminuição das proporções de Fe, Ti e p nas rochas
mais diferenciadas. Modelagens geoquímicas indicam que pelo nìenos
50% da assembléia nineral fracionada nesse estágio era de plagio
c1ásio; há uma certa divergência quanto às proporções relativas
de biotita e clinopiroxênio, mas as observações texturais parecem
indicar que a biotita separa-se em proporções maiores; nesse ca
so as proporções indicadas na modelagem por elementos traços (26%
'
clinopiroxênio, Igeo de biotita) podem refletir incertezas nos K¿
utilizados (e.g., KU menores para o Rb na biotita viabili.zarian a
participação de maiores proporções clesse mineral no fracionarnento)
A variação encontrada entre terrnos nais e nìenos diferenciados de
rochas geradas nessa etapa se explica pelo fracionamento cle 50%
de cristais, de acordo com a modelagen por elementos traços.
o
possíve1 "magma inicial" pode ter conposição nonzod.iorítica, e as
rochas menos diferenciadas se formariam por acúmu1o, em graus va
riados, das fases fracionadas.
A atuação de processos netamórficos e cle deforniação
sobre o maciço marca o inÍcio de sua segunda etapa de evolução
com a geração das estruturas de segregação. As eviclências estruturais indicam que rochas quartzo morìzonÍticas e quartzo sicnÍticas se colocam durante esta etapa.
As estruturas ocelares e estictolíticas têm feições
bastante tÍpicas de migmatitos, entre elas a presença de negacris
tais de minerais máficos associados. Não existem, contudo, orlas
de minerais máficos ("melanossomas") separando as segregações (de
granulação mais grossa) da rocha que as contém: os contatos são
abruptos. Parte da migranção de vênu1as estictolÍticas ocorreu pos
teriormente ao desenvolvimento de uma foliação nas rochas._
A hipótese de geração das estruturas de segregação

.26I

.

por refusão de um maciço ígneo pr6-existente encontra algurnas res
trições. A composição dos "paleossoìnas",c1ue são isentos cle quart
zo, requer temperaturas elevadas para a rcfusão, e não é certo sc
o metamorfismo regional atingiu essas condições após a colocação
do maciço. A âgua requerida para o abaixanento das temperaturas
de fusão não deveria ter provindo do sistema, já pouco hidrataclo.
A biotita não mostra sinais de instabilidade; como conseqüência,
os megacristais de clinopiroxênio presentes nas segregações não
constituiriam produtos de reações de quebra da bj.otita, quando da
refusão, mas possivelmente teriam sido formados por reações envol_
vendo una massa fundida pré-existente. A ¡nineralogia e o quimismo
dos minerais presentes nas segregações refletem, por outro lado,
condições de cristali zaçáo muito parecidas com as vigentes cluran
te a cristalizaçá.o Ígnea.
alternativa considerada mais prováve1 para a ge
ração de estruturas de segregação no naciço (e consequentementecle
pelo menos parte dos facies tardios) aclmite que o fenômeno refle
te a separação, induzida por deformação sin-plutônica, de líquidos residuais da própria cristalizaçáo primária do maci_ço. Em um
certo estágio da cristarizaçã,o do maciço, os esforços regionais
provocariam a migração dos 1íquidos resicluais, que formariam e:
truturas ocelares ê, em seguida, poderianr se coletar em estrutu
ras maiores (vênulas, veios e mesmo corpos mapeáveis) . A variação
na composição dos facies tardios poderia refletir a extração de
líquidos residuais de magmas distintos e/ou que se encontravam enì
estágios de crista\izaçã.o diferentes. Assim, pode-se prever que
os 1íquidos residuais esperados em estágios bastante
avanç ados
da cristali zação das rochas monzodioríticas e monzoníticas do ma
ciço podem ser compatíveis con a composição sienÍtica (com clino
piroxênio) dos ocelos e de parte dos facies tardios; estágios rnais
precoces de cristali zaçã,o teriam 1Íquiclos residuais menos evoluí
dos, onde plagioclásio e feldspato alcalino coprecipitam, e pode
riam, se extraídos, formar os facies quartzo nonzonÍticos.
Uma

a deformação, ocorrem nucranças nas condições do
meio , e os 1Íquidos residuais cristal izan com granulação mais gro-s_
sa. 0s reequilíbrios observados nos minerais máficos (diminuiçáo
com

^l;
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das razões Fe/ (Fe + Mg) em biotitas e piroxênios ; alrnento clo ca
nos clinopiroxênios) são compatÍveis com un aumento da ativj.dade.
de HZO a tenperaturas decrescentes no sistema, que possiveln,e¡te
acompanha

a deformação.

0 modelo apresentado admite que,na segunda etapa cla
evolução do maciço, o processo principal responsáve1 pela cÌiferen
ciação continua a ser a cristalizaçã.o fracionada, mas a separação
se dá por extração de 1íquidos resicluais. A modelagenr geoquínica
em diagranas de subtração de óxidos indica uma maior proporção de
plagioclásio fracionado nesse estágio enì relação ao anterior,
o
que é corroborado pelos elementos traços; ambas as abordagens sugeren ainda o predomínio de biotita entre os minerais máficos fra
cionados. As concentrações de elementos traços nos facies mais di
ferenciados são obtidas por extração de 1íquido após a cris taltza
ção ia avançada de magmas monzonÍticos. Concentrações compatíveis
com as dos facies quartzo monzonÍticos rgquerem cerca de 30qo de
cristali zaçã,o de monzonito, ou uma cristal izaçã.o mais
avançada
com separação incompleta de sólidos residuais, ou aincla mais avan
çada de rochas monzodioríticas.
Deve ser assinalado, por outTo lado, eu€ o conporta
mento do Ba, Rb e Sr 6 considerado, êÍl linhas gerais, tamb$m coe
rente com a hipótese de gênese dos facies tardios por refusão dos
mais antigos, com graus de fusão consicierados compatíveis conì o
volume de leucossomas gerados (em torno cle ZTe,) .

A importância da atuação cle outros mecanismos cle di
ferenciação no naciço é pouco conhecida. A assinilação de rociras
encaixantes foi efetiva localmente, e pode respond,er pela presen
ça de rochas com quartzo mais abundante que o nornal junto âs bor
das do maciço. 0 surgimento de quartzo nas rochas mais diferencia
das, contudo, 6 conseqüência natural do fracionanento de minerais
pobres em sÍ1ica (e.g., biotita).
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Metamorfismo

Praticamente todo o maciço se acha afetado por re
cristalização metamórfica, eu€ instabiliza as paragêneses geradas
durante a cristali zaçã.o primária e a f ase cle geração de segrega
ções. As texturas observadas mostram a substituição das associa
ções minerais por outras estáveis a temperaturas progressivamente
mais baixas. A porção centro-oeste do maciço foi a menos a:fe tada
pelo metamorfismo; textura e mineralogia Ígneas estão em boa par
te preservadas, e o mais baixo grau metanórfico que se registra,
em reações incompletas, é responsáve1 pela instabil ização dos pr
roxênios, e geração de hornblenda e biotita marrom. Nas demais por
ções do maciço, as reações que ocorren nesse estágio metanórfico
de grau mais alto se completaram, e às paragêneses aí geradas se
superimpuseram associações de nais baixa tenperatura (epidoto e
biotita esverdeada). A quase ausência de anostras dos facies tar
dios com mineralogia e textura Ígneas preservadas deve-se a sua
local izaçáo, nas bordas do maciço, oncle as rochas se acham nrais
transformadas, com aspecto gnáissico.
As observações indicam una estreita relação entre o
metamorfismo e a deformação, que atua mais intensa e prolonga¿amen
te nas bordas do maciço, e deve ser acompanhada de um aporte ex
terno de água para o sistema, ao que parece facilitado nas porções onde o maciço f.az contato com seq{lências de rochas supracrus

tais.

IX.2 -

PERSPECTIVAS

0 desenvolvimento dos trabalhos no maciço de pira
caia encontra-se em um estágio de "colocação de problemas", e nui
tas respostas podem ainda ser procuradas. Algumas perspectivas de
trabalho adicional que deverá ser real izado no maciço podern ser
rapidamente alinhadas.

de aná1ises quírnicas ora disponÍveis é
suficiente para a caracterização adequada do maciço, en vista
O número

in
de

264.

sua variabilidade petrográfica e moda1. En particular, são necessárias anâ'Iises de elementos maiores das rochas mais básicas (clig.
ritos) , de rochas da unidade scm (sienitos) , de rochas nuito fi
nas equigranulares escuras (que mais seguramente pertencem à li
nhagem "1íquida") e, se a separação se mostrar viáve1, de ocelos
e vênu1as menores.

As análises químicas de ninerais máficos apresentadas procuraram uma caracterização apenas preliminar clessas fases,
mas se mostram de born potencial na definição de alguns parâmetros
de intensidade na cristalização Ígnea e metamórfica do maciço (e.
g., f02), estimulando a realização de aná1ises adicionais, sistemá
ticas, €ûì biotitas e piroxênios, possivelnente incluindo
pares
magnetita-ilmenita.

o conhecimento da cristali zação dos feldspatos cer
tamente fornece parâmetros importantes para considerações sobre
a evolução petrológica do maciço, mas sua melhor compreensão ó de
pendente de an'aLises adequadas para ambos os f eldspatos , cu j a ob
tenção 6 dificultada em nicrossonda eletrônica para o feldspato
alca1ino, pelo desenvolvimento constante de feições pertíticas.
A evolução do metamorfismo e defornação regionais
tanb6m impõe restrições importantes ã colocação e evolução do ma
ciço. Em particular, merecem atenção a definição mais estrita clo
intervalo de tempo em que ocorreram a geração e a coleta de mobilizados anat6ticos e das condições físicas vigentes durante esse

interval o.

A real ização de aná1ises radiométricas pelo métoclo
Rb-Sr em rochas preservadas do metamorfisno é necessária
para
una deterninação do intervalo de tempo entre a sua colocação e a
deformação que sobre e1e atua, datada en sg2t13 m.a. o enprego cle
m6todos adicionais (e. g. , sn-Ncl, K-Ar) poclerá trazer inf ornações
importantes para o traçado da história de geração e evolução clo
maci ço

.
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