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Resumo 
 
O Maciço Granítico Sorocaba (SG), aflora aproximadamente a 80 km a oeste da 
cidade de São Paulo, no Sudeste do estado de São Paulo, por uma área 
aproximada de 180 km2, junto aos limites orientais da Bacia do Paraná, no 
domínio geomorfológico da Depressão Periférica, encaixado em rochas de baixo 
grau metamórfico do Grupo São Roque. O maciço é constituído por rochas de 
afinidades cálcio-alcalinas de alto K de afinidades ferroanas, as quais podem ser 
reunidas em quatro grupos maiores: biotita granitos, biotita granitos com 
hornblenda, biotita granodioritos com hornblenda e biotita granitos híbridos. Os 
biotita granitos representam a fácies de maior abrangência espacial, dominando a 
parte ocidental do maciço. São sieno- a monzogranitos com granulação média a 
grossa, textura variável de porfirítica a porfiróide, com índices de cor entre 8 e 25, 
com biotita annítica como máfico principal e apatita, zircão, ilmenita e rutilo como 
principais acessórios. Estas rochas contêm frequentemente enclaves, 
principalmente xenólitos de rochas metapelíticas encaixantes. Caracterizam-se por 
uma ampla variação no conteúdo de SiO2 (entre ca. 60 e 74 % em peso) e no ASI 
(índice de saturação de Alumina, entre 0.98  e 1.05. O segundo grupo, os biotita 
granitos com hornblenda, afloram na porção centro-oriental e oriental do maciço. 
Composicionalmente mais  homogêneos, as principais variações observadas são 
texturais, de granulação e de proporção de megacristais. Correspondem a sieno- e 
monzogranitos de granulação grossa, porfiróides, com índices de cor entre 13 e 
25. A biotita annítica também é o máfico principal, sempre acompanhada por 
quantidades menores de anfibólio cálcico (ferro-tshermakita e ferro-hornblenda) os 
acessórios incluem zircão, apatita, allanita, titanita, ilmenita, rutilo e menos 
frequentemente magnetita. São rochas metaluminosas a moderadamente 
peraluminosas, quimicamente homogêneas, que apresentam teores de SiO2 
variando entre ca. 66 e 67 % em peso, e ASI entre 0.98-1.00. O terceiro grupo, 
dos granodioritos, aflora na porção oriental do maciço. As rochas deste grupo são 
porfiríticas, de matriz fina que apresentam megacristais feldspato potássico, 
plagioclásio e raramente quartzo; o índice de cor é sempre superior a 15. Contêm 
entre 5 e 20 % de biotita e hornblenda entre 2 e 10%, acompanhadas por zircão, 
apatita, titanita, ilmenita, magnetita, além de alguma pirita e allanita ocasional. São 
rochas metaluminosas, com SiO2 variando em um intervalo amplo (ca. 59 – 68 % 
em peso), com valores ASI entre 0,72 e 0,84. As rochas graníticas híbridas são 
típicas de algumas zonas de contato intrusivo. Apresentam biotita annítica, com 
marcado componente siderofilítico, como máfico principal, acompanhada por 
zircão, apatita, turmalina, monazita, cordierita, granada e muscovita e índices de 
cor da entre 4 e 26.  São rochas fortemente peraluminosas, com quantidades de 
SiO2 entre ca. 55 e 68 % em peso e ASI entre 1,25 e 1,97. 

Datações U-Pb (SRHIMP) in situ em zircão revelaram idades de cristalização de 
ca. 586 ± 10 Ma para os biotita granitos, ca. 592 ± 8 Ma para os biotita granitos 
com hornblenda, ca. 608 ± 9 Ma para os granodioritos e ca. 603 ± 7 Ma para os 
granitos híbridos. As idades obtidas indicam que as rochas do maciço se 
colocaram durante os estágios tardi- a pós-colisionais no final do Ciclo 
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Brasiliano/Pan-Africano. Embora alguns valores se superponham dentro da 
margem de erro, podem sugerir uma formação incremental para o maciço. A 
presença de heranças variáveis (e.g. idades 206U/238Pb de ca. 1.9 Ga; ca. 629 Ma) 
sugere também contribuições crustais diversas para os magmas. Estimativas de 
parâmetros intensivos sugerem que a cristalização dos magmas do maciço deve 
ter ocorrido sob pressões litostáticas ao redor de 3.0 kbar, sob temperaturas entre 
ca. 700° e 800° C e condições relativamente oxidantes os granodioritos  (ΔQFM ≈ 
+2 ) e mais redutoras para as rochas graníticas (ΔQFM ≈ +1).  

Informações estruturais e texturais aliadas à geoquímica elemental e isotópica 
sugerem que as rochas estudadas contêm contribuições significativas devidas à 
processos de  assimilação e/ou mistura de componentes. Determinações 
isotópicas em rocha total e minerais indicam que as rochas estudadas são 
isotopicamente bem evoluídas: os biotita granitos apresentam 86Sr/87Sri entre 
0.714350 e 0.707590, εNdi=-12 e -16, εHfiZr= -3 a -11; os biotita granitos com 
hornblenda apresentam 86Sr/87Sri =0.714284, εNdi=-15 εHfizr=-4 a -13 os 
granodioritos apresentam 86Sr/87Sri entre 0.708594 e 0.709123. εNdi= -10 e -12, 
εHfiZr= -1 a -10; e os biotita granitos híbridos apresentam 86Sr/87Sri entre  0.710657 
e 0.736992 ,  εNdi=-10 e -11, εHfiZr=-7 a -12. Estas assinaturas isotópicas indicam 
contribuições marcadamente crustais. As idades modelo TDM obtidas a partir das 
sistemáticas Sm-Nd e Lu-Hf variam entre 1,4 e 3,4 Ga, sugerindo que as rochas 
fontes passaram por períodos variáveis, relativamente longos, de residência 
crustal. A assinatura isotópica de Pb em feldspatos potássicos é consistente com 
das demais sistemáticas e sugere processos de mistura, com contribuições da 
crostas continentais inferior e superior, no caso das rochas graníticas, e sugere 
alguma participação do manto no caso das rochas granotioríticas. Dados de 
isótopos de oxigênio em zircão, com valores de δ18O inusitadamente altos 
sugerem igualmente materiais fonte predominantemente crustais ou, 
alternativamente, interação com fluídos ortomagmáticos sob altas temperaturas. 
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Abstract 
 
The Sorocaba Granitic Massif (SG) outcrops at 80 Km west from São Paulo City, 
South East São Paulo State covering nearly 180 Km2, near the eastern limits of the 
Paraná Basin in the Peripheral Depression geomorphological domain. It is hosted 
by low-grade metamorphic rocks from the São Roque Group. It is a calc-alkaline, 
high K granite. It can be classified in biotite Granites, hornblende-bearing biotite 
granites, hornblende-bearing biotite granodiorites and hybrid granites. The biotite 
granites represent the most spatially extended unit, covering the western part of 
the massif. They are rocks with medium to coarse grain size, that vary from 
porphyritic to porphyroid, with Color Indexes in between 8-25% with biotite as its 
main mafic mineral. These rocks display frequent enclaves, mostly xenoliths from 
the host rocks. They have zircon, apatite, monazite, ilmenite, tourmaline, garnet, 
cordierite and rutile. They are characterized by a wide variation in the SiO2 content 
(between ca 60-74%) in the Alumina Saturation Index (ASI, 0.98-1.05). The second 
group of rocks, the hornblende-bearing biotite granites outcrop to the center-east 
and eastern part of the massif. They are compositionally more homogeneous, with 
some textural variation, in its grain size and megacryst proportion. Rocks from this 
group can be classified as syeno and monzogranites; they are coarse-grain sized 
rocks, porphyroids with Color Indexes ranging in 13-25. It also displays biotite 
(annita) as main mafic, with calcic amphibole (ferro-tshermakite and ferro-
hornblende). Its acsesory mineralogy comprehends zircon, apatite, allanite, titanite, 
ilmenite, rutile and rarely magnetite. These rocks are metaluminous to lightly 
pereluminous, chemically homogeneous, with SiO2 varying between 66-67%, ASI 
between 0.98-1.00. The third group of rocks is the granodiorites, which outcrop 
towards the eastern part of the granitic unit. Rocks from this group are porphyritic, 
with fine matrix displaying K-feldspar, plagioclase and quartz megacrysts, all with 
Color Indexes over 15. They have between 5-20% of biotite and between 2 and 
10% of hornblende, with zircon, apatite, titanite, magnetite, rutile, pyrite and 
seldom allanite. These rocks are metaluminous, with SiO2 varies in a wide range 
(ca 59-68%) and ASI varying in between 0.72-0.84. The last group, hybrid granites 
typical from some intrusive contact zones, display biotite annite with a marked 
siderophyllitic component as a main mafic mineral, also with zircon, apatite, 
tourmaline, monazite, cordierite, garnet and muscovite and color index between 4 
and 6. They are strongly peraluminous rocks, with SiO2 content from 55-68%, ASI 
between 1.25-1.97.  
U-Pb dating (SHRIMP) in zircon revealed emplacement ages ca. 586 ± 10 Ma for 
the biotite granites; ca. 592 ± 8 Ma for the hornblende bearing biotite granites, ca. 
ca. 608 ± 9 Ma for the granodiorites and ca. 603 ± 7 Ma for the hybrid granites. 
These ages suggest that the rocks of SG formed during late to post orogenic 
stages at the end of the Brasiliano/Pan-African Cycle. Although some values are 
superimposed within the error, these ages can suggest an incremental formation 
for the massif. The presence of vary inherited zircon grains (e.g. 206U/238Pb ages of 
ca. 1.9 Ga; ca. 629 Ma) suggest diverse crustal contributions for the magmas. 
Intensive parameters estimation suggest that magma crystallization in the massif 
must have occurred at lithostatic pressures around 3 Kbar under relatively 
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oxidizing conditions for the granodiorites (ΔQFM ≈ +2) and more reductive for the 
granites (ΔQFM ≈ +1) at temperatures varying between 700-800oC.  
Textural, chemical and isotopes information of the studied rocks reflect significant 
contributions from assimilation/mixing processes. The isotopic determinations in 
whole rock and in minerals show that the studied rocks evolved isotopic signatures: 
the biotite granites display 86Sr/87Sri between 0.714350 and 0.707590, εNdi=-12 
and -16, εHfiZr=-3 and -11; hornblende-bearing biotite granites display 86Sr/87Sri 
=0.714284, εNdi=-15 εHfizr=-4 to -13; hornblende-bearing granodiorites display 
86Sr/87Sri between 0.708594 and 0.709123. εNdi= -10 and -12, εHfiZr=-1 to -10; and 
hybrid granites display 86Sr/87Sri between 0.710657 and 0.736992, εNdi=-10 and -
11, εHfiZr=-7 and -12. These isotopic signatures indicate typically crustal 
signatures. TDM ages from Sm-Nd and Lu-Hf systems vary from 1.4 to 3.4 Ga, 
suggesting that the sources have gone through variable time periods, relatively 
long, of crustal residence. Pb isotopic signatures in k-feldspar are consistent with 
the other systematic and suggest mixing process with upper crust and lower crust 
contributions, and for the granodiorites they suggest a possible role of the mantle. 
Oxygen isotopes with very high δ18O values suggest that source materials are 
predominantly crustal or alternatively interaction with high temperature 
orthomagmatic fluids. 
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Capitulo I: Introdução 

I.1 Introdução 

As rochas graníticas têm sido objeto de estudos há vários séculos. Ao 

longo desse tempo, as opiniões sobre sua natureza e origem têm mudado 

bastante (cf. Pitcher, 1993; Young, 2003) e, não obstante o evidente progresso 

no tema, particularmente para a compreensão das condições de formação das 

rochas graníticas, certamente ainda há muito por decifrar. Nas últimas décadas 

em especial, o desenvolvimento de métodos analíticos mais sofisticados, com 

destaque para os métodos geoquímicos de alta resolução espacial têm trazido 

contribuições notáveis ao tema e aberto novas fronteiras de estudo e novas 

formas de abordagem do problema (e.g. Hawkesworth & Kemp, 2006; 

Davidson et al., 2007) 

As rochas graníticas representam um dos componentes mais 

importantes da crosta continental e o magmatismo granítico é, sem dúvida um 

dos principais mecanismos de transferência de massa e energia entre os 

diferentes segmentos crustais. Assim, o seu estudo fornece substrato 

fundamental para a compreensão da evolução da crosta continental no 

decorrer do tempo geológico e, por extensão, do nosso planeta.  

Rochas graníticas ocorrem em ambientes tectônicos muito contrastados. 

Os magmas que as originam podem ter sido formado a partir de fusão parcial 

de fontes distintas, conter parcelas variáveis de fontes distintas, e a sua 

trajetória evolutiva pode igualmente seguir caminhos distintos. Em geral, os 

volumes mais significativos de granitos estão associados aos ambientes 

tectônicos compressivos; mas muitas províncias graníticas ocorrem em 

ambientes francamente distensionais. Atualmente acredita-se que mais do que 

pulsos, mais ou menos intermitentes, de geração de crosta jovem, existem 

picos de preservação cortical (e. g. Condie 1990; Condie & Aster, 2010; 

Hawkesworth et al., 2009). A mudança no paradigma traria como consequência 

possíveis mudanças nos modelos de crescimento da crosta terrestre.  

A região sudeste brasileira durante o Período Ediacarano da Era 

Neoproterozóica é caracterizada por intenso magmatismo granítico nos 
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domínios da Província Mantiqueira (Almeida et al., 1981). Esta província 

representa um importante sistema orogenético dividido, por conveniência em 

três segmentos principais: o setentrional (Orógeno Araçuaí), o central (Orógeno 

Ribeira, zona de interferência entre os orógenos Brasília e Ribeira e os Apiaí-

São Roque e Embu) e o meridional (orógenos Dom Feliciano e São Gabriel) 

(Campos Neto & Figueiredo,1995; Babinski et al., 1996; Heilbron et al., 2004 e 

outras referencias contidas neste ultimo trabalho).  

O magmatismo granítico no Domínio Apiaí-São Roque vem sendo 

estudado e por diversos grupos de pesquisa do país, por exemplo, os batólitos 

Cunhaporanga, Três Córregos e Agudos Grandes foram estudados por 

Guimarães (2000), Prazeres Filho et al. (2003), Janasi et al. (2001), Leite et al. 

(2007), entre outros; a Provincia Granítica Itú que aflora em parte no dominio 

tem sido estudada por Vlach et al. (1990), Wernick (1992), Janasi et al. (2009), 

entre outos; Os  maciço São Roque, Sorocaba, São Francisco e Piedade foram 

estudados por Godoy et al. (2010), entre outros pesquisadores. No seu 

extremo noroeste, mais propriamente no Domínio São Roque, afloram os 

Maciços Graníticos Sorocaba e São Francisco com afinidades gerais cálcio-

alcalina de alto-K e subalcalina, respectivamente, para os quais existe 

quantidade significativa de dados geológicos, petrográficos e geoquímicos (e. 

g., Godoy 1989; Godoy et al., 2010 e referências citadas), contudo faltam ainda 

diversas informações que permitam posicionar melhor estes maciços no 

contexto geral do magmatismo neste domínio, por exemplo idades mais 

precisas. Por exemplo, Wernick (1992) e Wernick et al. (1997) incluem ambos 

na denominada Província Rapakivi Itu, enquanto Vlach et al. (1990) e Janasi et 

al. (2009) consideram apenas o segundo como membro da denominada 

Província Itu.  

Assim, para elucidar algumas das questões em aberto, são necessárias 

determinações geocronológicas e geoquímicas mais detalhadas. Por outro 

lado, embora existam informações de química mineral para o Maciço São 

Francisco (e. g., Dehler, 2000), faltam dados similares para o Maciço Sorocaba 

e não se tem idéia das variações composicionais dos minerais 

petrograficamente descritos. A presente tese foi visualizada pensando-se em 

fornecer parte destas informações e examinar as implicações petrogenéticas e 
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tectônicas.  

Neste panorama, foi proposta a aplicação de ferramentas analíticas 

modernas para estudos de composição química de minerais, geocronológicos 

(datações U-Pb (SHRIMP) pontuais) e isotópicos de detalhe, em rocha total 

(Sm-Nd e Rb-Sr) e em minerais (Pb-Pb em feldspatos alcalinos, Lu-Hf em 

zircão e de oxigênio), com ênfase no estudo do Maciço Granítico Sorocaba.  

I.2 Localização e acesso á área de estudo 

A região de estudo se localiza no Sudeste do estado de São Paulo, 

cerca de 80 km ao oeste da cidade de São Paulo, junto às cidades de 

Sorocaba, Votorantim, Brigadeiro Tobias, Aparecidinha e Aparecida. As três 

primeiras cidades situam-se parcialmente sobre as áreas de afloramento do 

Maciço Granítico Sorocaba (fig. I- 1).  

O maciço apresenta uma área de exposição de aproximadamente 180 

km2. O principal acesso, a partir de São Paulo, é através das rodovias Castelo 

Branco (SP-280) e Raposo Tavares (SP-270). Partindo-se de Sorocaba, 

afloramentos do granito podem ser acessados também através das rodovias 

Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), que comunica Sorocaba com 

Aparecidinha, Raimundo Antunes Soares (SP-079) de Sorocaba a Piedade e 

João Leme dos Santos (SP-264) de Sorocaba a Salto de Pirapora. Além das 

rodovias principais, boa parte do maciço esta servida por numerosas estradas 

vicinais.  

Figura I-1: Localização da área de estudo. Croquis no qual estão representados os 
limites do Maciço Granítico Sorocaba, as principais vias de aceso e cidades próximas.  
!
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I.3 Objetivos e apresentação dos resultados 

Objetivo central deste trabalho foi a obtenção de dados que permitissem 

examinar e discutir a gênese e evolução das rochas que formam o Maciço 

Granítico Sorocaba e analisar o seu significado geodinâmico. Os objetivos 

específicos incluíram: 

–Estabelecer as idades de cristalização das diferentes rochas que 

compõem o maciço, atividade também estendida para o Maciço São 

Francisco, vizinho;  

–Avaliar e comparar trajetórias geoquímicas evolutivas e as 

características dos ambientes de cristalização (e. g. parâmetros 

intensivos) dos respectivos magmas a través da obtenção de dados 

geoquímicos em minerais e rochas representativas do maciço; 

-Investigar e propor modelos petrogenéticos para gênese dos magmas e 

sua subsequente evolução a través de processos como cristalização 

fracionada, contaminação crustal, mistura de magmas; 

–Finalmente, situar o maciço na evolução tectono-magmática do 

Domínio Apiaí-São Roque, e avaliar a sua relação com os outros corpos 

graníticos da área.  

Os resultados obtidos desta pesquisa são apresentados em parte como 

tese convencional e, em parte, na forma de um artigo em língua inglesa, que se 

encontram em fase final de revisão para submissão em periódico 

especializado. Assim, a tese apresentada contempla os seguintes capítulos e 

textos anexos.  

Capitulo 1: apresenta uma breve introdução à problemática abordada, a 

área de estudo e os principais objetivos; 

Capitulo 2: Nele são descritos os materiais e métodos empregados para 

o desenvolvimento da pesquisa e a materialização dos objetivos; 

Capitulo 3: apresenta uma revisão da geologia e petrografia das rochas 

que compõem o Maciço Granítico Sorocaba (SG), enfatizando nas 

texturas que sugestivas de processos específicos que podem ser 

responsáveis pela variedade petrográfica que caracteriza o maciço; 
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Capitulo 4: apresenta e discute uma sínteses da química mineral de 

rochas representativas do SG; 

Capitulo 5: apresenta e discute os principais resultados das pesquisas 

isotópicas feitas tanto em amostras do SG, assim como do vizinho SFG; 

Capitulo 6: apresenta e discute os principais parâmetros intensivos de 

cristalização das rochas do SG.  

Capítulo 7: apresenta as principais conclusões desta tese. 

Anexo F: artigo em revisão:! SHRIMP U/Pb dating and Hf isotope 

systematics of high-δ18O zircon from the Neoproterozoic Sorocaba and 

São Francisco Massifs, São Roque Domain, Southeastern Brazil 
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Capítulo II: Materiais e métodos 

A investigação moderna em petrologia ígnea envolve métodos de 

abordagem em geral bem estabelecidos, que incluem trabalhos e análises de 

campo e análises petrográficas, geoquímicas e isotópicas em minerais e rocha 

total mais detalhadas em laboratório. Os métodos que serviram de alicerce 

para o desenvolvimento desta tese não fugiram a esta sistemática e são 

detalhados a seguir. 

A preparação de amostras e parte das análises laboratoriais 

apresentadas neste trabalho foram efetuadas nos laboratórios do Núcleo de 

Apoio à Pesquisa (NAP) GeoAnalítica-USP, do Centro de Pesquisas 

Geocronológicas (CPGeo-USP) e no Laboratório de Microssonda Iônica de Alta 

Resolução (SHRIMP) do Instituto de Geociências. As análises isotópicas 

pontuais em minerais para Hf, Sr e Pb foram efetuadas no MidWest Isotope 

and Trace Element Research Analytical Center (MITERAC) e as análises 

isotópicas pontuais em concentrados minerais para Oxigênio foram realizadas 

no Center for Environmental Science and Technology (CEST), ambos da 

Universidade Notre Dame (EUA). No caso das análises efetuadas nos EUA, as 

atividades laboratoriais foram diretamente supervisionadas pelo Dr. Antonio 

Simonetti, colaborador na pesquisa desenvolvida, durante estágio de curta 

duração da autora parcialmente financiado pela Pró-Reitoria de Pós-

Graduação da USP. 

II.1 Trabalhos de campo e amostragem 

O Maciço Granítico Sorocaba foi mapeado em grande detalhe por 

Godoy (1989), dispondo-se já de um bom mapa faciológico de referência, o 

qual foi utilizado como base para os trabalhos efetuados. Assim, os trabalhos 

de campo estiveram concentrados em algumas áreas-alvo, selecionadas a 

partir das informações pré-existentes disponibilizadas pelo autor. Estes 

trabalhos foram efetuados de acordo com as técnicas clássicas de 

mapeamento de rochas plutônicas (Ulbrich et al., 2001; Vlach, 1985, 1993), 

com o apoio de imagens de satélite, mapas gama-espectrométricos, cartas 

topográficas 1:50.000 do IBGE e, principalmente, do mapa faciológico 
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apresentado por Godoy (1989). Para localização contou-se com apoio de 

sistemas portáteis de posicionamento geográfico (GPS).  

Nas áreas-alvo, os trabalhos efetuados estiveram focados na 

caracterização em detalhe das estruturas/microestruturas observadas em 

escalas de afloramento e/ou de mão. Sempre que possível foram efetuadas 

determinações in situ da susceptibilidade magnética e coletadas amostras 

frescas para estudos mais detalhados em laboratório. Deve ser ressaltado que, 

devido a intensa urbanização ocorrida nos últimos anos de parte significativa 

da área de interesse, ao grande número de chácaras e pequenos sítios, bem 

como ao forte grau de intemperismo que caracteriza a região e que afeta em 

maior grau as rochas de granulações mais grossas, mais abundantes no 

maciço, os trabalhos de campo e coleta de amostras foram prejudicados, 

particularmente nas porções sudoeste, nor-central e nordeste da área de 

afloramentos do maciço, algumas das quais não puderam ser estudadas e/ou 

amostradas adequadamente. Dificuldade ainda maior foi encontrada para a 

amostragem de rochas metapelíticas frescas representativas das encaixantes 

dos granitos. 

Os melhores afloramentos encontram-se nas pedreiras Julio & Julio e 

Holcim, (fig. II-1a), bons cortes podem ser encontrados também na Rodovia 

Castelo Branco, entre as coordenadas UTM 02704452,7407971 e 

0263188,7409890, e em algumas estradas vicinais (fig. II-1c). Entretanto, 

mesmo em algumas pedreiras, como a Pedreira Tech Rock Mineração, as 

rochas expostas encontram-se bastante intemperizadas. Nas áreas restantes, 

a grande maioria dos afloramentos consiste de conjuntos de matacões de 

dimensões variadas e blocos, às vezes isolados ou mais frequentemente em 

grupo (fig.II-1b). que parecem estar in situ ou pouco movimentados e/ou alguns 

lajedos. 

Considerando os objetivos do projeto, parte significativa dos trabalhos 

de campo foi concentrada nas pedreiras, onde as relações entre intrusivas e 

encaixantes metapelíticas podem ser analisadas com maior detalhe e em 

cortes frescos de blocos. Os trabalhos de campo foram conduzidos durante 

cerca de 20 dias, nos quais foram examinados cerca de 50 afloramentos e 
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coletadas aproximadamente 210 amostras, cujas localizações são 

apresentadas na fig. II-2. 

II.2 Aerogamaespectrometria e aeromagnetometria 

Resultados aerogamaespectrométricos e aeromagnéticos disponíveis 

para a região, com ênfase as áreas de afloramento de rochas graníticas, foram 

analisados e apresentados por Ferreira (1991) e Ferreira et al. (1991). Os 

resultados deste autor, juntamente com dados-fonte do Projeto São Paulo - Rio 

de Janeiro, Subárea São Paulo 6 - cedidos pela CPRM ao Laboratório de 

Pesquisa em Geofísica Aplicada da Universidade Federal de Paraná (LAPG-

UFPR), foram reanalisados para tentar refinar as respostas 

gamaespectrométricas (eK, eTh, eU e da susceptibilidade magnética aparente) 

das diferentes variedades petrográficas do Maciço Granítico Sorocaba. Estes 

dados ajudaram a construir uma base adicional de apoio para os trabalhos de 

campo e analisar as suas correlações. 

 
Figura II- 1 Fotografias de exemplos dos tipos de afloramentos mais comuns 
encontrados no maciço a) Pedreira Julio & Julio, da porção ocidental, área de 

afloramento de biotita granitos típicos b) conjunto de matacões na área central do 
maciço, estes também correspondem a biotita granitos e c) dique granodiorítico em 

meio a material bem alterado dos biotita granitos com hornblenda, da parte oriental da 
área de estudo. 
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Figura II- 2 Mapa geológico simplificado dos Maciço Graníticos Sorocaba e São 

Francisco (modificado de Godoy, 1989). Indicam-se os pontos de amostragem e a 
localização das amostras com análises isotópicas. As áreas de alta densidade de 

amostragem correspondem as pedreiras onde foram feitas amostragem de maior detalhe 
 

Os dados aerogamaespectrométricos totais corrigidos de eK, eTh, eU e 

Contagem Total foram filtrados utilizando-se do algoritmo passa-baixas para 
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analisar os contornos dos corpos/variedades graníticos com o software 

Geosoft® Oasis Montaj. 

II.3 Análises petrográficas 

As amostras coletadas, a maioria em fragmentos com dimensões 

significativas devido a granulação grossa e texturas porfiríticas e/ou porfiróides 

da maioria das variedades, foram cortadas com serra diamantada convencional 

em ambiente aquoso para preparação de fatias de rocha com os objetivos de 

ressaltar aspectos estruturais e texturais, e de realizar determinações em 

laboratório das susceptibilidades magnéticas. Neste último caso foram tomados 

os cuidados necessários para evitar resíduos da serra aderidos às fatias, o que 

alteraria significativamente as medidas. 

A partir destas fatias, foram obtidas cerca de cem seções petrográficas 

delgadas convencionais de rochas graníticas e granodioríticas, incluindo 

enclaves nelas contidos, duas de rochas encaixantes e cinco de variedades 

graníticas  

“híbridas”, coletadas junto ao contato com metassedimentos. Adicionalmente, 

foram preparadas cerca de quarenta seções delgado-polidas convencionais, 

com espessuras de 30 e 60 µm, e também algumas seções delgado-polidas de 

grande área (18 seções; ca. 50 vs. 80 mm) com espessuras de 30 µm, para os 

estudos texturais e de geoquímica mineral pretendidos. 

As seções delgadas e delgado-polidas utilizadas foram preparadas de 

forma convencional no Setor de Laminação do Instituto de Geociências 

(seções delgadas) e do Laboratório de Microssonda (seções delgado-polidas), 

em que os processos de desbaste e posterior polimento com alumina foram 

feitos em politrizes Logitech de alta precisão P4/P5. 

Os estudos de petrografia microscópica foram realizados com os 

métodos clássicos (Williams et al., 1982; McKenzie et al., 1995) nas 

dependências do Laboratório de Microscopia Petrográfica, utilizando 

majoritariamente o microscópio Zeiss AxioPlan, sob luzes transmitida e 

refletida. 
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As análises petrográficas tiveram como principais objetivos: a) 

caracterização das principais fases minerais e acessórias, para avaliar e 

comparar a mineralogia encontrada em cada conjunto de rocha das diferentes 

unidades estudadas; b) identificação de microestruturas e relações texturais, 

tendo em vista estabelecer possíveis paragêneses e sequências de 

cristalização, bem como relações de reação entre fases minerais, 

particularmente nas rochas de caráter híbrido; c) selecionar amostras para 

estudos geoquímicos e isotópicos de maior detalhe. Forma feitas estimativas 

modais visuais, e conta-se adicionalmente com uma boa quantidade de dados 

modais disponíveis em Godoy (1989). 

A documentação digital foi efetuada com a câmera digital Olympus 

EVOLT E300 adaptada ao tubo do microscópio Zeiss AxioPlan e com 

microscópio Olympus com sistema de câmera “Infinity 1” integrado a software 

de análises “Olympus Image Analysis”.  

II.4 Susceptibilidades magnéticas 

Medidas de susceptibilidade magnética (SM) foram efetuadas com o 

susceptibilímetro magnético portátil SM-20 da GF Instruments, que dá uma 

precisão da ordem de 0,01 SI. Efetuaram-se medidas in situ, durante os 

trabalhos de campo, sempre que a rocha estivesse fresca e com superfícies 

relativamente planas. Tomaram-se em torno de 10 medidas quando os valores 

medidos mostravam desvios pequenos, mas nos casos em que se observou 

dispersão maior dos resultados, até 20 medidas foram consideradas. 

Determinações de SM foram obtidas em 44 afloramentos. Posteriormente 

foram obtidas ao redor de 150 determinações adicionais em laboratório, sobre 

fatias de rocha. 

Em rochas graníticas comuns, a SM depende essencialmente da 

quantidade modal em magnetita (e. g., Sauck, 1972) e pode se converter em 

um indicador importante seja para contrastar diferentes fácies petrográficas, 

seja para avaliar condições de óxido-redução relativas, primárias e/ou 

relacionadas à processos de interação com rochas encaixantes e alterações 

pós-magmáticas, hidrotermais (e. g., Ishihara, 1977; Gualda & Vlach, 2007a) 
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II.5 Análises geoquímicas elementares e isotópicas 

Neste trabalho foram efetuadas e são apresentadas e discutidas 

análises químicas elementares (elementos maiores, menores e traços) e 

isotópicas (pertinentes às sistemáticas isotópicas Rb/Sr, Sm/Nd, U/Pb, Pb/Pb, 

Lu/Hf, bem como razões 18O/16O) em rocha total e/ou em minerais (pontuais, in 

situ, ou em concentrados). Os procedimentos adotados para a preparação de 

amostras e análise são apresentados a seguir. 

II.5.1 Preparação de amostras 

Detalham-se a seguir os procedimentos de preparação de amostras com 

ênfase nos métodos de preparação de pó de rocha total e de concentrados 

minerais. 

II.5.1.1 Preparação de pó de rocha total 

Os procedimentos empregados para a preparação de amostras foram, 

em geral, os de rotina do Laboratório de Tratamento de Amostras (LTA) 

descritos por Sertek (2010), os quais incluem as seguintes etapas principais: 

- Fragmentação das amostras com o auxílio de marreta até atingirem 

dimensões lineares máximas em torno de 5 cm; 

- Remoção de eventuais porções alteradas, manualmente ou com 

prensa hidráulica; 

- Obtenção de brita em britador provido de mandíbulas de aço e 

quarteamento do material obtido em alíquotas adequadas para moagem 

(ca. 60-100 g). 

- Moagem e pulverização das alíquotas em moinho ágata de tipo 

planetário de discos para obtenção de pó com granulação inferior a 200 

meshes. 

- Homogeneização manual e separação de alíquotas representativas 

para as análises químicas e isotópicas  de rocha total (v. a seguir). 

No caso das amostras destinadas para análises por Fluorescência de 

raios X, duas alíquotas são utilizadas para a confecção das pastilhas fundidas 
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e prensadas, as quais são utilizadas para análises de elementos 

maiores/menores e traços, respectivamente. 

Após secagem do pó em 100°C por 24 horas, as pastilhas fundidas são 

preparadas a partir de mistura homogeneizada de 1 mg de amostra e 9 mg de 

fundente (tetraborato de lítio e metaborato de lítio comerciais), as quais são 

acondicionadas em cadinhos de platina e levadas a máquina de fusão (Claisse 

M4) onde são processadas por 35 minutos, sob temperatura de 1200°C. Após 

resfriamento brusco adequado, o resultado é uma pastilha circular vítrea 

homogênea, com dimensões de cerca de 4 centímetros de diâmetro e 4 

milímetros de espessura (Mori et al., 1999). 

A outra alíquota (com 9 g) é micronizada para se obter pó com 

granulação homogênea da ordem de 5 µm em moinho de polietileno com 

cilindros de ágata. O pó resultante é seco em estufa a 60°C. A seguir pesa-se 

7.000 ± 0.005 g de amostra e adiciona-se 1.000 ± 0.005g de aglutinante 

(parafina em pó, C6H8O3N2) mistura-se e homogeneíza-se cuidadosamente. 

A mistura é então encaminhada ao pastilhador (prensa Herzog, de 40 T) e 

pressionada suavemente. Depois se aplica uma pressão de 20 MPa em dois 

ciclos de 1 minuto cada. O resultado é uma pastilha de aproximadamente 35 

mm de diâmetro e 5 mm de espessura (Mori et al., 1999). 

Duas outras alíquotas foram separadas e encaminhadas para os 

Laboratórios de Química ICP-MS e CPGeo, respectivamente, para abertura de 

amostra por via húmida e posterior análises de elementos traços, incluindo 

elementos terras raras, e dos isótopos de Sr e Nd. 

II.5.1.2 Preparação de concentrados minerais 

Foram obtidos concentrados específicos de zircão, feldspato alcalino, 

plagioclásio, quartzo, biotita e anfibólio. 

A separação e concentração de cristais de zircão, foi realizada 

seguindo-se a rotina geral sugerida no CPGeo-USP e incluiu as seguintes 

etapas: 

- Trituração de ca. 3 kg de rocha bruta em um britador de mandíbulas de 

aço; 
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- Moagem em moinho de disco e separação com auxílio de peneiras de 

fração com granulometria entre 100 a 250 meshes; 

- Remoção da fração ferromagnética (magnetita, eventual pirrotita) com 

ímã de mão; 

- Concentração de minerais com diferentes susceptibilidades magnéticas 

utilizando-se do separador magnético tipo Frantz. 

A fração separada é levada à mesa vibratória (tipo Wafler) com fluxo de 

água controlado para concentração dos minerais pesados. A amostra é 

novamente processada no separador magnético tipo Frantz, variando-se a 

inclinação e a intensidade da corrente do campo eletromagnético, por exemplo, 

0,5 A de corrente indutora com inclinação frontal de 20° e lateral de 10° para 

eliminação da grande maioria dos minerais paramagnéticos presentes, tais 

como, biotita, piroxênio e anfibólio. 

A seguir, a separação mineralógica na porção menos magnética ou não 

magnética é refinada com líquidos densos, utilizando-se inicialmente 

bromofórmio (d = 2,85 g/ cm3) e, após a secagem, iodeto de metileno (d = 3,2 

g/cm3), com intuito de concentrar os cristais de zircão na fração mais densa. Na 

etapa seguinte, o concentrado obtido é mais uma vez processado no Frantz, 

mantendo-se constantes a inclinação frontal de 10° e a amperagem do campo 

eletromagnético a 1,5 A e variando-se a inclinação lateral (10°, 8°, 6°...), 

procedimento de split, que permite separar frações de zircão com diferentes 

suscetibilidades magnéticas (ver também Loios, 2004). 

A seguir, a partir da fração com susceptibilidades mais baixas, foi 

realizado o procedimento de catação de cristais e/ou de fragmentos de cristais 

previamente imersos em álcool, sob lupa binocular. Cerca de 40 a 60 cristais 

ou fragmentos de cristais de zircão foram selecionados para cada amostra, 

procurando-se amostrar todas as variedades tipológicas observadas. Os 

cristais/fragmentos foram então montados em resina epóxi da BuehlerTM, e a 

montagem obtida foi polida com o equipamento Aerotech, feito sobre medida 

para o laboratório, utilizando-se de diamante granulado em suspensão com 

diâmetros 3 µm, 1 µm e ¼ µm como abrasivo, nesta ordem. Outra alíquota de 
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cristais/fragmentos, com cerca 0.6 e 3 mg foi separada para determinação de 

razões isotópicas de O. 

Concentrados de biotita, para determinações de FeO via húmida e de 

δ18O, e de anfibólio, para determinações δ18O, também foram obtidos. Os 

procedimentos são detalhados a seguir. 

- Fragmentação das amostras com marreta até dimensões máximas 

aproximadas de 5cm; 

- Britagem em britador com mandíbulas de aço; 

- Moagem em pilão (mortar) de aço com revestimento de tungstênio; 

- Peneiramento em peneiras de 60, 80, 100 meshes para separação de 

fração com granulação entre 80 e100 meshes; 

Como no caso anterior, os minerais ferromagnéticos são extraídos com 

imã de mão e, no material resultante, os minerais com susceptibilidades 

magnéticas diferentes são concentrados no separador magnético tipo Frantz. 

Os concentrados são processados em placa vibratória, que tende reter e 

concentrar biotita devido ao seu hábito lamelar e separá-la da fração 

relativamente mais equidimensional que “rola”. Na ausência de placa vibratória, 

este procedimento de separação pode também ser feito de forma manual, 

depositando-se o material no extremo de uma folha de papel A4, inclinando-a e 

vibrando-a cuidadosamente. 

A seguir, cristais de biotita são catados do concentrado micáceo, 

evitando-se selecionar cristais com inclusões e/ou evidências de alteração e, 

analogamente, cristais de anfibólio são catados da fração “rolada”. Os 

concentrados de biotita foram então cuidadosamente acomodados para evitar 

contato com atmosfera e consequentes fenômenos de oxidação. Pelo mesmo 

motivo, o material concentrado foi moído a 200 meshes em ágata 

imédiatamente antes da abertura da amostra para as análises de FeO via 

húmida. 

A separação de cristais de quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio para 

análises de δ18O foi em geral menos trabalhosa, face a granulação grossa da 

maioria das amostras selecionadas. Para tanto, foram utilizadas brocas e/ou 
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amostradores diamantados e perfuratriz da DremelTM para perfurar diretamente 

as amostras em seções e/ou tabletes frescos e retirar a quantidade necessária 

de material (0,3 a 3 mg). Em alguns dos cristais maiores, particularmente dos 

feldspatos, foram amostradas separadamente as zonas de núcleo e de borda 

dos cristais.  

II.5.2 Análises elementares e isotópicas em rocha total 

II.5.2.1 Análises elementares  

Análises químicas em rocha total de amostras selecionadas foram 

efetuadas para complementar o acervo disponível do Maciço Granítico 

Sorocaba (Godoy, 1989) caracterizar preliminarmente algumas amostras do 

Maciço São Francisco, e para ter um conjunto compatível de dados de 

geoquímica em rocha total, minerais e isotópicos. Os elementos maiores, 

menores e alguns traços (e.g., Rb, Sr, Ba, Zr, Y) foram analisados por 

Fluorescência de raios X (FRX) enquanto a maioria dos elementos traços foi 

analisada com plasma de indução acoplada com espectrometria de massa 

(ICP-MS). 

Para estas amostras, a determinação da Perda ao Fogo (PF, LOI) foi 

feita por gravimetria convencional. Que consiste em uma alíquota da amostra 

pulverizada é seca em estufa a 100°C por 8 horas, da qual cerca de 1 g de 

amostra é pesada em balança analítica de precisão e acomodada em cadinho 

de cerâmica seco em estufa. O conjunto é pesado e levado à mufla, mantido 

sob 1000ºC por 3 horas e, após, retirado e condicionado em desumidificador 

até alcançar a temperatura ambiente, quando é novamente pesado. A 

diferença de massa encontrada corresponde à perda ao fogo. 

As análises quantitativas por FRX foram realizadas em pastilhas 

prensadas (traços) e vidros fundidos (maiores e menores), com o equipamento 

Philips, modelo PW2400, seguindo os protocolos analíticos de rotina do 

laboratório (Mori et al., 1999). Foram obtidas análises para 27 amostras.  

A seguir, 17 amostras, selecionadas com base nos resultados obtidos 

previamente por FRX, foram encaminhadas para abertura via húmida e 

análises complementares dos demais elementos traços por espectrometria de 
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plasma, as quais foram efetuadas com o espectrômetro quadrupolo MS-ELAN 

6100 DRC da Perkin Elmer do Laboratório de Química e ICP, seguindo o 

método de preparação de amostras e análise descrito em Navarro et al. (2008). 

Os resultados destas análises foram empregados para caracterizar as 

rochas estudadas e para o cálculo de normas. No cálculo de normas das 

amostras com análises químicas em rocha total, O valor obtido de FeO/Fe2O3 

nas biotitas foi usado como referência para o estado de oxidação da rocha. 

Para as fácies que não continham magnetita, biotita granitos, foi extrapolada a 

toda a rocha, já que a biotita é o máfico dominante e o restante ferro está 

concentrado maiormente em minerais nos que apresenta-se como Fe2+ (e.g., 

ilmenita). Para as fácies que continham magnetita e ilmenita, os hornblenda 

biotita granitos, hornblenda biotita granodioritos e rochas granodioríticas, 

considerou-se um valor menor da razão, em vista de que parte do ferro contido 

na rocha esta concentrada em minerais contendo Fe3+. 

II.5.2.2 Análises isotópicas 87Sr/86Sr e 143Nd/144Nd  

Os dados isotópicos disponíveis para amostras do Maciço Granítico 

Sorocaba estavam restritos a determinações para apenas três amostras de 

rochas graníticas: duas determinações pela sistemática Sm/Nd, obtidas por 

Dantas et al. (1999), e uma determinação pela sistemática Rb/Sr, obtida por 

Hasui e Hama (1972). 

Assim, para preencher esta lacuna, foram selecionadas 10 amostras 

representativas das principais variedades de granitos, granodioritos, rochas 

híbridas coletadas em zonas de contato, xenólitos de metassedimentos e 

hornfels para estudos isotópicos em rocha total pelas sistemáticas Rb-Sr e Sm-

Nd.  

As análises isotópicas para Sr e Nd foram efetuadas no CPGeo-USP, 

com os espectrômetros de massa VG 354 e ThermoFinnigan MAT 262, 

respectivamente, seguindo os procedimentos de preparação de amostras e 

protocolos analíticos de rotina (Sato et al., 1995). As razões 87Rb/86Sr e 
147Sm/143Nd atuais foram obtidas a partir das determinações elementares 

quantitativas para Rb, Sr e Sm, Nd obtidas por FRX e ICP-MS, 

respectivamente. 
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II.5.3 Análises elementares e isotópicas em minerais 

Um dos objetivos principais deste projeto é obter dados elementares 

pontuais quantitativos que permitam identificar as composições químicas e, 

particularmente, as variações composicionais para as fases minerais félsicas 

(feldspatos, quartzo) e máficas (biotita, anfibólio) típicas e alguns minerais 

acessórios (e.g., óxidos de Fe-Ti e zircão). 

Os dados obtidos foram destinados: (1) à caracterização química 

detalhada e definição da assinatura geoquímica e das trajetórias de evolução 

química dos minerais formadores de rocha e dos acessórios mais típicos de 

amostras representativas selecionadas; (2) à estimativa de parâmetros 

intensivos de cristalização dos magmas  e (3) como parâmetros de suporte 

para modelamento de processos petrogenéticos. 

As determinações elementares para elementos maiores, menores e 

alguns traços foram efetuadas em seções delgadas polidas com espessuras 

entre 30 a 80 µm (análises com EPMA e LA-ICP-MS) e/ou a partir de 

concentrados de grãos, no Laboratório de Microssonda Eletrônica. As análises 

isotópicas foram efetuadas para fins geocronológicos (datação U-Pb em zircão) 

e para a identificação das assinaturas isotópicas registradas pelas sistemáticas 

Lu-Hf em zircão e Rb-Sr e Pb-Pb em feldspatos, bem como δ18O, para zircão, 

quartzo, feldspatos, biotita e anfibólio. Em ambos os casos, foram analisadas 

amostras representativas das principais variedades petrográficas do maciço e 

de algumas rochas encaixantes. 

II.5.3.1 Análises elementares com microssonda eletrônica 
(EPMA) 

Determinações elementares quantitativas para elementos maiores, 

menores e alguns traços foram efetuadas em seções delgado-polidas com 

espessuras entre 30 e 80 µm e em montagens de grãos no Laboratório de 

Microssonda Eletrônica. Foram analisadas amostras representativas das 

principais variedades petrográficas do maciço e de algumas rochas 

encaixantes. Infelizmente, devido a questões técnicas do laboratório no período 

de desenvolvimento do trabalho, não foi possível analisar os minerais 

acessórios, exceção ao zircão. 
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As análises quantitativas foram efetuadas com os equipamentos JEOL 

modelos JXA-8600S (EPMA com canhão eletrônico convencional com 

filamento de W) e JEOL JXA-FE-8530 (EPMA com canhão provido de Field 

Emission). Ambos equipamentos contam com um espectrômetro de dispersão 

de energia (EDS) e cinco espectrômetros  de dispersão de comprimentos de 

onda (WDS), cada qual com dois cristais analisadores. O equipamento 8600S 

é provido com o sistema de automação Voyager 4.3 da Thermo-Noran, 

enquanto que, no equipamento FE-8530, o sistema de automação é da própria 

JEOL. Neste equipamento, um dos espectrômetros está provido com dois 

cristais (TAP e PET) de grande área, que resultam em intensidades mais 

elevadas dos sinais emitidos pelos elementos neles sintonizados. Para a 

necessária cobertura de C (ca. 250 nm) das seções examinadas foi utilizado o 

evaporador Edwards Auto 306. 

Os limites de detecção (% em peso de óxidos) situaram-se entre 0.03-

0.05% para os elementos pesados 0.01-0.03% para os elementos leves. A 

precisão estimada é superior a 2% para os elementos maiores e entre 5 e 10% 

para os elementos menores, potencialmente pior para elementos traço. As 

variações composicionais foram monitoradas com imagens de elétrones retro-

espalhados (BSE) e em alguns casos com imagens de catodoluminescência 

(CL). 

No caso dos feldspatos alcalinos com o intuito de estimar as 

composições iniciais foram feitas análises com o diâmetro do feixe eletrônico 

de 20 µm, selecionando áreas com lamelas pouco desenvolvidas. Inicialmente 

tentou-se realizar medidas separadas das fácies exsolvida e hospedeira 

utilizando-se feixe eletrônico de 1 a 5 µm e 10 µm respetivamente, porém os 

resultados analíticos não foram satisfatórios. 

Para as análises foram empregados os padrões das coleções do 

Smithsonian (Jarosewich, 2002) e da Geller segundo a tabela II-1. 

Foram utilizados os procedimentos de rotina e padrões conforme 

registrados no laboratório (e.g., Gualda & Vlach, 2007b; Vilalva, 2007). As 

condições analíticas foram 15 kV e 20 nA para a voltagem de aceleração da 

coluna e corrente do feixe eletrônico, respectivamente. O diâmetro do feixe foi 
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fixado em 5 µm para as micas, anfibólios, opacos; 10 µm para os feldspatos 

homogêneos. No caso dos feldspatos alcalinos, com o intuito de estimar as 

composições primárias foram feitas análises com o diâmetro do feixe eletrônico 

de 20 µm, selecionando áreas com lamelas pouco desenvolvidas. Inicialmente 

tentou-se realizar medidas separadas das fases exsolvida e hospedeira 

utilizando-se feixe eletrônico de 1 a 5 µm e 10 µm respectivamente, porém os 

resultados analíticos obtidos não foram dos mais satisfatórios. 

Tabela II- 1 Parâmetros e Padrões para as análises em Microssonda Eletrônica. 

 

Os tempos totais para integração de contagens, igualmente repartidos 

para as posições espectrométricas de pico e background, variaram entre 10s 

(elementos mais abundantes e/ou mais susceptíveis à migração/volatilização) e 

60s (alguns elementos traços). Os efeitos de matriz foram corrigidos com a 

sistemática PROZA (e.g., Bastin & Hijligers, 1990) . As variações 

composicionais foram monitoradas com imagens de elétrones retro-espalhados 

(BSE) e em alguns casos com imagens de catodoluminescência (CL). 

O procedimento adotado contemplou em uma primeira etapa 

imageamento com elétrons retro-espalhados em modo composicional (BSE-

Compo) para exame de características micro-estruturais e texturais, detecção 

de feições composicionais não detectadas ao microscópio petrográfico, bem 

como para a seleção de pontos para as análises quantitativas por dispersão de 

comprimentos de onda (WDS). Sempre que possível, foram selecionados 

Elemento
/ linha 

Cristal 
Analisador 

Mineral 
Feldspato 

alcalino/plagioclásio  
Micas Anfibólio Opaco 

Padrões Tempo 
(s) de 
contag

em 

Padrões Tempo 
(s) de 
contag

em 

Padrões Tempo 
(s) de 
contag

em 

Padrões Tempo 
(s) de 

contage
m 

Si Kα TAP anorthoclase 10 hornblende_#28 10 hornblende
_#28 

10 diopside 20 

Ti Kα LIFL Rutile 30 Rutile 10 Rutile 10 ilmenite 10 
Al Kα TAP Anorthoclase/ 

anorthite 
10 hornblende_#28 10 hornblende

_#28 
10 anorthite 20 

Fe Kα LIFL Fayalite 20 fayalite 10 fayalite 10 ilmenite 10 
Mn Kα LIFL fayalite 40 fayalite 40 fayalite 40 ilmenite 40 
Mg Kα TAPH diopside 10 diopside 10 diopside 10 diopside 40 
Ca Kα PETJ anorthite 20 Wollastonite 10 Wollastonite 10 Wollastonite 20 
K Lα PETJ Ortoclase 10 Ortoclase 10 Ortoclase 10 Ortoclase 20 

Na Kα TAPH Albite 10 Albite 10 Albite 10 Albite 40 
Ba Lα LIFL benitoite 30       
Sr Lα PETJ strontianite 40       
Zn Kα LIFL   Willemite 40   Willemite 40 
Nb  Lα PETJ       ilmenite 40 
Cr  Kα LIFL       chromite 40 
F Kα TAPH   fluorapatite 10 fluorapatite 1º   
Cl Kα PETJ   Sodalite 10 Sodalite 10   
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cristais representativos de diferentes gerações texturais, quando contrastadas 

no exame textural. Algumas análises qualitativas por dispersão de energia 

(EDS) foram efetuadas simultaneamente com o imageamento, para 

identificação e reconhecimento gerais. 

Algumas imagens de raios X convencionais, combinando-se sinais WD e 

ED, foram também obtidas no equipamento FE-8530 que tem a vantagem, em 

relação ao 8600S, de permitir a obtenção de informações quantitativas, a partir 

de varreduras micrométricas da platina da amostra mantendo-se fixa a posição 

do feixe eletrônico.  

Os cálculos de fórmulas estruturais realizaram-se seguindo o esquema 

geral de Deer et al. (1992) com ajuda de planilhas no software Microsoft Excel. 

Empregou-se a nomenclatura de Rieder et al. (1998), Deer et al. (1992) e 

Tröger (1982) para as micas. Apesar da recente nova recomendação do IMA 

para a classificação do super-grupo dos os anfibólios (foram classificados 

segundo Leake et al. (1997). 

II.5.3.2 Análises elementares por espectrometria de massa em 
plasma de indução acoplada (Mono-Coletor) com amostragem 
por ablação laser (LA-ICP-MS) 

Análises pontuais quantitativas para elementos traços (e.g., Li, Rb, Sr, 

Ba, Cs, Y, Zr, Nb, Hf, ETR), de minerais essenciais e zircão, foram realizadas 

em amostras representativas, selecionadas a partir dos dados petrográficos. 

Foram efetuadas por ICPMS-LA monocoletor no Laboratório de Química e ICP-

AES/MS do GMG-IGc/USP, de acordo com as rotinas desenvolvidas no 

laboratório, utilizando-se dos modos spot e raster (em dependência 

principalmente do tamanho dos cristais analisados e da resposta por eles 

emitida). Para a normalização das intensidades foram utilizados valores para 

Ca e/ou Si obtidos previamente com EPMA. A redução dos dados, correção do 

drift do equipamento, o tratamento e conversão das intensidades em 

concentrações (ppm) foram efetuadas com o programa Glitter (Van 

Achterbergh et al., 2001). 

As análises para os minerais essenciais foram efetuadas em seções 

delgado-polidas de 60-80 µm, enquanto que as análises de zircão foram 
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realizadas diretamente sobre as montagens de grãos preparadas para as 

determinações isotópicas. Neste último caso, os pontos analisados foram 

selecionados com base nos resultados obtidos em análises isotópicas U-Pb e 

Lu-Hf (v. a seguir), utilizando-se como controle para o seu posicionamento 

imagens de catodo-luminescência (CL) e de luz transmitida (TL). Assim, os 

dados elementares e isotópicos obtidos para zircão guardam estreita 

correspondência entre sí. 

As análises foram efetuadas em modos spot e/ou raster com o 

equipamentos LA-ICPMS monocoletor no Laboratório de Química e ICP, de 

acordo com as rotinas analíticas praticadas regularmente no laboratório. Os 

vidros NIST SRM 612 e BHVO foram utilizados como materiais de referência e 

valores quantitativos previamente obtidos com EPMA para Ca e/ou Si foram 

utilizados para a normalização das intensidades medidas. A correção do drift 

instrumental, redução dos dados e conversões para concentrações em massa 

(ppm) foram efetuadas com o software Glitter (Van Achterbergh et al., 2001) e 

encontra-se resumida na Tabela II-2 referente aos minerais analisados. 

Tabela II- 2 Parâmetros e configuração para análises LA-ICP-MS em quartzo, feldspato, 
mica e anfibólio 

 Quartzo Feldspato Mica Anfibólio Zircão 

Elementos 
determinados 

Li7, Na23, Al27, 
Si29, P31, K39, 

Ti49, Mn55, 
Fe56, Cu65, 
Ga71, Ge74, 
Rb85, Sr88, 

Sn118, Ba137, 
W182, Pb208, 
Th232, U238 

Li7, Na23, Mg25, 
Al27, Si29, P31, 

K39, Ca42, 
Sc45, Ti49, V51, 

Mn55, Fe57, 
Zn66, Ga71, 
Rb85, Sr88, 

Y89, Zr90, Nb93, 
Cs133, Ba137, 
La139, Ce140, 
Pr141, Nd143, 
Sm147, Eu151, 
Gd157, Tb159, 
Dy161, Ho165, 
Er166, Tm169, 
Yb173, Lu175, 
Hf179, Ta181, 
Pb208, Th232, 

U238 

Li7, Mg25, 
Si29, P31, 
Sc45, Ti49, 
V51, Cr52, 

Mn55, Co59, 
Ni60, Cu63, 
Zn66, Ga71, 
Rb85, Sr88, 
Y89, Zr90, 

Nb93, Cs133, 
Ba137, La139, 
Ce140, Pr141, 
Nd143, Sm147, 
Eu151, Gd157, 
Tb159, Dy163, 
Ho165, Er166, 
Tm169, Yb173, 
Lu175, Hf179, 
Ta181, Pb208, 
Th232, U238 

Li7, Na23, Mg25, 
Al27, Si29, P31, 

Ca42, Sc45, 
Ti49, V51, Cr52, 

Mn55, Co59, 
Ni62, Zn66, 

Rb85, Sr88, Y89, 
Zr90, Nb93, 

Cs133, Ba137, 
La139, Ce140, 
Pr141, Nd146, 
Sm149, Eu151, 
Gd157, Tb159, 
Dy161, Ho165, 
Er166, Tm169, 
Yb172, Lu175, 
Hf178, Ta181, 
Pb208, Th232, 

U238 

Si29, P31, Sc45, 
Ti49, Mn55, Sr88, 
Y89, Zr91, Nb93, 

Mo95, Ba137, 
La139, Ce140, 
Pr141, Nd143, 
Sm147, Eu151, 
Gd155, Tb159, 
Dy163, Ho165, 
Er166, Tm169, 
Yb173, Lu175, 
Hf179, Ta181, 
Pb206, Pb208, 
Th232, U238 

diâmetro do 
laser 

40 µm 40 µm 40 µm 55 µm 15 a 30 µm 
 

duração do 
pulso 

3 ns 2 ns 2 ns 2 ns 5 ns 

frequência de 
repetição 

15Hz 10Hz 20Hz 10Hz 4 Hz 

energia de 
saída 

70% 75% 75% 75-80% 70% 

fluência do 
laser 

10 J/cm2 
 

10 J/cm2 
 

10 J/cm2 
 

8 J/cm2 
 

10 J/cm2 
 

padrão 
externo 

NIST-612 
NIST-614 

NIST-612 
NIST-610 

NIST-612 
NIST-610 

NIST-612 
BHVO 

NIST-612 
NIST-610 

padrão 
interno* 

- Si K Ca Si 
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II.5.3.3 Análise de FeO via úmida em biotita 

Análises pontuais com microssonda eletrônica não discriminam os dois estados 

de oxidação do Fe (Fe3+, Fe2+) mais comuns na natureza, já que quantificam apenas 

FeT, expresso seja como FeOT ou Fe2O3
T. Assim, considerando que biotita é, em geral, 

o máfico mais importante das rochas estudadas e que as razões Fe3+/Fe2+ em biotita 

primária constituem importante parâmetro para a definição de condições ox-red de 

cristalização (e.g., Hewitt & Wones, 1984), foram efetuadas análises específicas de 

FeO via húmida em concentrados de biotita de amostras selecionadas no Laboratório 

de Química e ICP, para complementar as informações prévias obtidas com EPMA. 

As análises foram efetuadas por titulometria, seguindo o método desenvolvido 

por Andrade et al. (2002). Foram analisados 7 concentrados de biotita, representativos 

das principais variedades petrográficas. 

Para o cálculo das razões Fe3+/Fe2+, a média do valor FeOT, das medidas dos 

distintos cristais analisados via EPMA foi considerada.  

II.5.3.4 Datação U-Pb de zircão com microssonda iônica de alta 
resolução (SHRIMP IIe) 

Determinações isotópicas objetivando a datação U-Pb em zircão de 

amostras selecionadas foram obtidas no Laboratório SHRIMP, com o 

equipamento SHRIMP-IIe, empregando-se os procedimentos da rotina 

estabelecidos no laboratório e descritos em detalhe por Sato et al. (2014).  

As montagens de cristais de zircão em resina epóxi, polidas, foram 

imageadas em detalhe com luz transmitida e após cobertas com uma fina 

película de Au (ca. 250 nm) com metalizador HHV ScanCoat Six. Foram a 

seguir obtidas imagens de alta resolução de eletrons secundários (SEI) e de 

catodo-luminescência (CL) no microscópio eletrônico de varredura (MEV) FEI 

Quanta 250 do Laboratório SHRIMP e imagens de eletrons retro-espalhados 

no Laboratório de Microssonda Eletrônica. As imagens obtidas foram 

analisadas em conjunto para identificar e caracterizar os zoneamentos 

presentes, eventuais núcleos herdados, sobrecrescimentos e/ou inclusões e 

zonas de fraturas indesejáveis e seleção dos melhores locais para as análises 

isotópicas. 
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De igual forma para ressaltar os contornos dos zoneamentos dos cristais 

as imagens de CL foram tratadas em photoshop com a seguinte sequência de 

filtros: 1) sharpen edges; 2) posterize; 3) high pass; 4) find edges; e 5) trace 

contour. 

As análises SHRIMP foram efetuadas com um feixe iônico com diâmetro 

de ca. 30 µm de diâmetro em condições analíticas que resultam em média em 

ca 1–2 µm de profundidade de ablação. Para rochas graníticas 

neoproterozóicas, na rotina normal estabelecida no laboratório, cada 

determinação pontual corresponde, na prática, a média de um ciclo com cinco 

determinações sequenciais independentes, cada qual com reposicionamento 

das posições de pico e background dos isótopos medidos.  Antes do primeiro 

ciclo é realizado um etapa de ablação para eliminar eventuais contaminações 

presentes na superfície analisada.  

O zircão TEMORA 2 (ca. 417 Ma, cf. Black et al., 2004) foi utilizado 

como padrão analítico principal. Em média, foram efetuadas 12 determinações 

pontuais para 4 amostras do Maciço Sorocaba e para 2 amostras adicionais do 

Maciço São Francisco. 

Os dados analíticos foram processados com o programa Isoplot (Ludwig, 

2003). Os resultados geocronológicos (idades) são apresentados 

considerando-se um nível de confiança de 95%. 

II.5.3.4 Análises isotópicas Lu-Hf com espectrometria de massa 
em plasma de indução acoplada (Multi-Coletor) com 
amostragem por ablação laser (LA-MC-ICP-MS) 

As análises de isótopos de Hf foram realizadas nas dependências do 

MITERAC, utilizando o equipamento multicoletor (MC) de ICP-MS NuPlasma II 

da Nu Instruments, acoplado a um sistema de ablação a laser Excimer NWR-

193nm da ESI-New Wave. As análises foram conduzidas com diâmetro do 

laser de 50 µm a uma frequência de 10 Hz e energia de saída correspondente 

a uma fluência de ca. 14 J/cm2.  

As razões isotópicas foram determinadas usando um arranjo de 

coletores Faraday, com aquisição simultânea dos íons 171Yb, 172Yb, 173Yb, 
175Yb, 175Lu, 176Hf, 177Hf, 178Hf, 179Hf e 180Hf. Para as correções da interferência 
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do sinal de  176Lu sobre 176Yb e 176Hf assumiu-se um viés instrumental de 

massa para o Lu = Yb = Hf, como discutido em Pearson et al. (2008). A 

redução dos dados foi efetuada com o Software Time Resolved Analysis (TRA) 

da Nu Instruments. Cada análise individual consistiu de 45s para medição da 

linha de base, seguidos por um intervalo de ablação entre 45 e 100s. A 

reprodutibilidade externa e validação do protocolo analítico empregado foi 

confirmada a partir de análises intercaladas e repetidas dos padrões 

internacionais de zircão Mud Tank (N = 19) e 91500 (N = 10), resultando em 

valores médios da razão 176Hf/177Hf de 0,28248 ± 0,00006 (2σ) e 0,28228 ± 

0,00002 (2σ), respectivamente, ambos em excelente concordância com os 

valores definidos em literatura de 0,282504 ± 0,000044 (2σ) para o Mud Tank 

(Woodhead & Hergt, 2005) e 0,282308 ± 0,000006 (2σ) para o 91500 (Blichert-

Toft, 2008). 

Sempre que possível, as medições foram realizadas no mesmo ponto de 

incidência do feixe iônico do SHRIMP para as determinações geocronológicas 

U/Pb ou, pelo menos, em zona próxima e equivalente nas imagens CL e LT. 

Foram efetuadas ao total cerca de 50 determinações pontuais em cristais de 

zircão das amostras selecionadas. 

II.5.3.5 Análises isotópicas de Pb em feldspato alcalino com 
espectrometria de massa em plasma de indução acoplada 
(Multi-Coletor) com amostragem por ablação Laser (LA-MC-
ICP-MS) 

Determinações pontuais dos isótopos de Pb foram realizadas em 

feldspato alcalino e plagioclásio em tabletes polidos das amostras selecionadas 

no MITERAC, com os equipamentos mencionados no item anterior. 

As análises foram conduzidas com diâmetro do feixe laser variável entre 

25, 35 e 50 µm, em função da resposta dos cristais estudados, a uma 

frequência de 10 Hz e densidade de energia de ~12 J/cm2. As intensidades 

iônicas de Pb foram adquiridas em modo estático usando gás He para 

transportar o material abladado, o qual é posteriormente combinado com gás 

Ar, antes da amostra alcançar a tocha. Foi empregado um arranjo de coletores 

Faraday com aquisição simultânea dos principais isótopos de Pb (com massas 

208, 207, 206), da massa 204, correspondente a ambos elementos Pb e Hg 
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(potencial interferente), e da massa 202 do Hg para monitoramento de eventual 

interferência do Hg. 

A redução dos dados envolveu o uso de intensidades integradas durante 

45s para branco e para amostra e o uso do Software Time Resolved Analysis 

(TRA), da Nu Instruments. As análises efetuadas foram controladas por  

medidas repetidas do material de referência NIST SRM 612, considerando-se 

como valores de referência os resultados da quantificação dos isótopos de Pb 

apresentados e discutidos em Baker et al. (2004) para avaliar fracionamento e 

viés instrumentais.  

II.5.3.2 Análises isotópicas de O por fluorinização com laser 

Análises isotópicas δ18O (‰) foram obtidas em concentrados de zircão, 

de amostras representativas e previamente analisadas para U-Pb e Lu-Hf, dos 

maciço graníticos Sorocaba e São Francisco. O aparato utilizado consiste de 

um sistema de fluorinização assistida por laser MIR-10 da ESI-New Wave 

acoplado a uma linha de extração de O para silicatos configurada de acordo 

com o método desenvolvido por Sharp (1990). As razões isotópicas de O foram 

medidas com o espectrômetro de massa Delta V Plus da Thermo Fischer 

Scientific. 

Populações de cristais homogêneos, selecionados cuidadosamente com 

lupa, com massas totais entre ca. 0,6 a 3 mg foram acomodados em porta 

amostra que consiste de uma placa de níquel com 44 furos cônicos, nos quais 

se acomodam as amostras. Em seguida, a placa colocada em câmara de aço 

inox com uma janela de vidro de BaF2, inerte ao gás de F. BrF5 é inserido na 

câmara de aço e reage com as amostras devido ao aquecimento destas por 

um feixe de laser de CO2 com potência de  20 W, operando em modo de 

comprimento de onda continuo, com diâmetro de1,6 mm. A reação libera o gás 

O2 e outros componentes gasosos. O gás O2
 é purificado ao longo de uma 

linha de extração de aço inox que contém vários filtros específicos 

sequenciados.  

O O2 purificado é coletado em um septo congelado (vial) de quartzo 

tampado com uma membrana que contém pérolas milimétricas de cerâmica 

cobertas de zeólitas, as quais são previamente secas em estufas em 
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temperaturas pouco acima de são 100oC para minimizar a umidade e 

consequente nível de branco. Após, o vial de quartzo e as pérolas de cerâmica 

congeladas nele contidas são aquecidas e o O2 liberado é misturado com He2 

de alta pureza para permitir a necessária pressurização. A seguir, a membrana 

é perfurada com uma sonda que captura a mistura de O2 e He2 e conduz estes 

gases para uma coluna capilar cromatográfica (mantida a 50oC), alojada dentro 

de um sistema de admissão acoplado ao espectrômetro de massas de que 

mede as razões isotópicas. 

A rotina de calibração diária envolve análises de um gás oxigênio de 

referência, calibrado com o material de referência NBS 19,  que apresenta δ18O 

=28.79‰ (per mil), uma calibração efetuada sempre ao início e ao final de cada 

sessão analítica. Uma medida individual da razão isotópica consiste da análise 

de injeções de 2-10s do gás de referência (separadas por intervalos de 40s), 

seguida por 10 injeções do gás gerado, da amostra ou do padrão analisado (a 

cada 10s separadas por intervalos de 40s). O valor médio obtido para a razão 

isotópica é calculado e reportado utilizando-se a notação δ18O (‰) 

relativamente à água oceânica média padrão (SMOW).  

Fracionamento de massa e viés instrumental foram monitorados por 

análises sistemáticas e repetidas do quartzo sintético Lausanne, com valor 

certificado δ18O = 18.15‰  (cf. Koeman et al., 2013). Duas análises deste 

material de referência foram feitas ao começo de cada sessão, seguidos de 

cinco análises de amostras e terminando com mais duas análises da 

referência.  

Cada amostra leva aproximadamente dois minutos para ser fluorinizada, 

seguida por aproximadamente 20 minutos para purificação e extração de O2 e 

depois medição da razão isotópica. Cada cristal de referência e cada amostra 

foram medidos uma única vez. Adicionalmente, frações de aproximadamente 

1mg da olivina de San Carlos foram analisadas periodicamente como material 

de referência secundário para validar os resultados isotópicos. Os valores de 

δ18O para as olivinas de San Carlos obtidos durante as etapas analíticas, 

mantiveram-se dentro  do intervalo recentemente obtido por TIMS por Eiler et 

al. (2011). Adicionalmente, várias alíquotas de gás oxigênio de referência 

(δ18O= 25.79‰) foram injetadas periodicamente nos viais de quartzo com 
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seringas estéreis e suas análises resultaram valores idênticos ou muito pouco 

inferiores (mas ainda dentro dos erros estimados) aos valores certificados. 

Após cada ciclo de análises de amostras e materiais de referência, as 

pérolas cerâmicas são aquecidas com aquecedores industriais portáteis em 

intervalos de 5 a 10 minutos para evitar que algum resíduo gere efeitos de 

memória ou contaminação cruzada; adicionalmente, o conjunto de pérolas é 

substituído periodicamente. O processo de remoção de gás residual e 

integridade de vácuo do sistema de captura de O2 é monitorado 

constantemente por válvula de vácuo online próxima ao vial de quartzo. 
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Capitulo III: Caracterização geológica das 
rochas do Maciço Granítico Sorocaba 

III.1 Introdução 

A origem dos magmas, é um tema complexo, extensamente discutido, 

que envolve parâmetros difíceis de determinar, tais como fontes, temperaturas, 

pressão, etc. Depois de sua gênese, magmas migram através da crosta 

distâncias variadas (às vezes até várias dezenas de quilômetros) antes de 

formar o corpo ígneo. Durante o ascensão do magma ele pode interagir com 

uma quantidade importante de materiais que modifiquem a sua composição e 

suas texturas/estruturas. O conhecimento detalhado dos mecanismos 

envolvidos na gênese, evolução e transporte dos magmas geradores destes 

granitoides é fundamental para a compreensão do desenvolvimento da crosta. 

Neste capitulo serão considerados os resultados das analises de 

gammaespectrometria, susceptibilidade magnética e as observações texturais 

e estruturais, obtidos em afloramentos selecionados, uma vez que dados 

geológicos e petrográficos já se encontram em literatura 

III.2 Marco geológico regional 

A área de estudo insere-se na Província Mantiqueira Central (Hasui & 

Oliveira, 1984 e Heilbron et al., 2004), ao sul/sudeste do Brasil, na porção da 

província chamada Faixa Ribeira, um segmento crustal paralelo à linha 

costeira. A qual inclui distintos domínios tectónicos amalgamados durante o 

Neoproterozico, Eopaleozoico (Campos Neto & Figueiredo, 1995). 

A Faixa Ribeira esta composta por diversos domínios tectonicamente 

limitados e de relações mútuas e com as massas cratónicas incertas. O 

Domínio Apiaí (AD) é um terreno tectônico integrante da porção meridional do 

Cinturão Ribeira, ele se estende por uns 500 Km e apresenta uns 100 Km de 

largura. O DA é constituído por rochas metavulcano-sedimentares (meso a 

supracrustais) de baixo a médio grau metamórfico. As rochas metamórficas da 

porção norte do DA estão representadas pelos Grupos Serra do Itaberaba, um 

conjunto de rochas metamórficas de médio grau com uma idade depositacional 
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de aproximadamente 1.5 Ga (Juliani et al., 2000) e São Roque, um conjunto de 

rochas de baixo grau metamórfico (Bergmann, 1988) com idades de 

aproximadamente 1.7Ga (van Schmus et al., 1986) As rochas da porção sul 

constituem as sequências metavulcano-sedimentares do Supergrupo Açungui 

(Fiori, 1990; Campanha & Sadowski, 1999). 

III.2.1 Magmatismo granítico no Domínio Apiaí 

Ao igual que os outros terrenos/domínios da faixa Ribeira o DA, durante 

o Noproterozoico sofreu uma magmatogeneses importante. Considerando-se 

que as intrusões graníticas são um constituinte de muita importância dos arcos 

magmáticos do DA. Estes arcos magmáticos que evoluíram desde 

intraoceânicos a aproximadamente 900 Ma para intracontinentais ao redor dos 

625 Ma (Pimentel et al., 1997; Valeriano et al., 2004). 

As unidades graníticas (fig. III-1) que colocaram-se durante o 

Neoproterozoico no DA, exibem uma natureza variável, com composições 

distintas (granitos do tipo A, corpos cálcio-alcalinos, etc.) e tamanhos muito 

variáveis. Caraterística interessante, assinalada por vários autores é que a 

maioria dos corpos graníticos apresentam formas alongadas na direção SW-

NE, paralela a configuração estrutural do domínio. 

III.2.1.1 Principais maciços graníticos do Domínio Apiaí  

No Domínio Apiaí existem varias unidades graníticas importantes devido 

ao seu tamanho, estas unidades são Cunhaporanga, Três Córregos, na porção 

SW do domínio e o Batólito de Agudos Grandes na porção central do domínio. 

O Batolito Cunhaporanga, como descrito por Prazeres Filho et al., 

2003, pode ser dividido nos granitos Ribeirão Butiá, Santa Rita e Piraí do Sul. 

O Granito Ribeirão Butiá que é volumetricamente maior unidade com 

hornblenda-biotita monzogranitos e granodioritos; O Granito Santa Rita, 

expressivo no centro do Batólito e que exibe biotita monzogranitos; e o Granito 

O Piraí do Sul Granite intrude o Granito Ribeirão Butiá, localizado na 

extremidade noroeste do batolito, esta constituido por por monzogranitos cinza. 

O Batolito Três Córregos esta dividido nos granitos Arrieros, São 

Sebastião, Conceição e Painá. O Granito Arrieros constituido principalmente 
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por hornblenda-biotita monzogranito a granodioritos, se estende sobre a porção 

N-NW do batolito. O Granito São Sebastião constitui a parte central do batólito, 

com hornblenda-biotita quartzo monzonitos como principal litologia. O Granito 

Conceição, o principal granito do batólito, com uma área de afloramento de 

aproximadamente 260 Km2, com duas fácies diferenciadas (Prazeres Filho et 

al, (2003)): uma fácies (Arroio Taquaral) de hornblenda-biotita monzogranito e 

raros sienogranitos isotrópicos; e outra (Vista Bonita, também definida como 

Granito Vista Bonita por Santos & Felipe (1980)) constituído por hornblenda-

biotita monzogranitos. O Granito Paina aflora ao NW do batolito e esta formado 

hornblenda biotita tonalitos. 

O Batólito Agudos Grandes, se estende ao longo do seu eixo principal 

por aproximadamente 240 km tendo de 20 a 70 km de largura. Leite (2007) 

descreveu grupos de rochas graníticas dentro do batólito colocadas em três de 

ambientes tectônicos. Um grupo mais antigo, sin-orogênico formado por 

hornblenda-biotita granitos porfiríticos grossos. Um segundo conjunto tardi-

orogênico, de características interessantes como é a ocorrência de rochas 

graníticas peraluminosas (geralmente com muscovita) indo de granodioritos 

porfiríticos ricos em máficos (IC = 8-14) no Granito Piedade a monzogranitos 

equigranulares rosa com IC <= 5 no Granito Pilar do Sul. Os grupos pós-

orogênicos podem ser subdivididos em dois, ambos dominados por rochas 

sienograniticas fracionadas de metaluminosa a ligeiramente peraluminosas. Os 

granitos São Miguel Arcanjo e Capão Bonito, com idade aproximadamente ca. 

585Ma. (Leite et al., 2006), considerados como parte da Província Granítica Itu. 

O outro subgrupo é formado pelos granitos Serra da Batéia e Serra da 

Queimada, ambos plutons aparentemente mais jovens (cerca de 565 Ma, 

Janasi et al., 2001), são sienogranitos porfiríticos com folheação de fluxo 

magmático fortemente marcada, que possivelmente pode estar relacionada a 

um evento tectônico diferente. 

Entre eles o Granito Piedade merece uma atenção especial pois para 

ele tem sido descritos processos importantes de assimilação como os 

observados no Maciço Granítico Sorocaba (cf. Analises texturais a seguir). O 

Granito Piedade (~100 Km2) é uma unidade elíptica com orientação N45E, com 

um zoneamento complexo, com rochas porfiríticas mais máficas nas bordas e 



!

! 40!

no núcleo e uma unidade félsica intermediária; no ganito os enclaves são 

abundantes (Leite et al., 2006).  

Figura III-1 O Dominio Apiaí (AD) e seus corpos graniticos. Localização e idade das 
unidades segundo Cordani & Bittencourt (1967), Cordani & Kawashita (1971), Cury 

(2003), Cury et al. (2008), Gimenez-Filho et al. (2000), Hackspacher et al. (2000), 
Hasui & Hama (1972), Janasi et al., (2015), Janasi et al. (2008), Janasi et al. (2001), 

Leite et al. (2007), Leite et al. (1997), Prazeres-Filho (2000), Prazeres-Filho et al. 
(2003), Ragatky (1998), Ragatky et al. (2003), Tassinari et al. (2004), Tassinari (1988), 

Teuppenhayn (1994), Töpfner (1996), Vlach & Gualda (2000). 
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III.3 O Maciço Granítico Sorocaba  

III.3.1 Estudos prévios 

Os primeiros trabalhos sobre a geologia e a petrografia das rochas 

graníticas que afloram no Maciço Granítico Sorocaba (SG) remontam à 

Florence (1907), que o denominou Granito Varejão. Descrições adicionais dos 

granitos e rochas encaixantes, bem como o reconhecimento de ocorrências de 

wolframita em veios de quartzo associados, são devidas à Knecht (1940, 

1949), Saldanha e Franco (1946) e Hasui (1975), entre outros. 

Hasui et al. (1978) propõem a primeira síntese classificatória do 

magmatismo na Região de Dobramentos Sudeste, entre os estados de São 

Paulo e Paraná, baseada em feições texturais, níveis de colocação, relações 

de contato, distribuição nos blocos tectônicos então reconhecidos na região e 

posicionamento em relação à orogênese brasiliana principal. Neste contexto, 

os autores subdividem as ocorrências graníticas em sin-tectônicas e pós-

tectônicas. No primeiro grupo, identificam as fácies Migmatítica e Cantareira, e, 

no segundo, as fácies Graciosa, Itu e Granofírica. Na fácies Cantareira, são 

reunidos 4 subgrupos ou tipos distintos (tipos Varejão, Pirituba, Santa Evelina e 

Tremembé); os granitos do SG foram incluídos no tipo Varejão. 

Mais recentemente, Wernick & Galembeck (1985, 1986) sugerem um 

zoneamento no magmatismo do Domínio São Roque baseados em estudos da 

morfologia de cristais de zircão, de acordo com o método desenvolvido por 

Pupin (1980). De acordo com os autores, os níveis de geração de magmas 

seriam cada vez mais profundos para Oeste e os granitos do SG 

corresponderiam a variedades cálcio-alcalinas a subalcalinas de altas 

temperaturas de cristalização. 

Godoy (1989), apresenta um mapa faciológico de detalhe, descrições 

geológicas e petrográficas para as fácies mapeadas, extensivos estudos de 

tipologia de cristais de zircão, bem como significativa quantidade de 

informações geoquímicas para rocha total. Estes dados foram retomados e 

refinados em diversas publicações posteriores (e.g. Godoy & Figueiredo, 

1991a; Godoy & Figueiredo, 1991b; Wernick et al.,1991, 1994, 1995, 1997 e 

Godoy et al. (1992, 1995, 1999, 2010). 
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Baseados nas relações estruturais e esparsos dados geocronológicos 

regionais, Hasui & Hama (1972) e Hasui (1973) indicam uma ambientação 

tardi- a pós-tectônica para os granitos Tipo Varejão, com idades de colocação 

próximas a 600-610 Ma. Os trabalho de Hasui & Hama, 1972 e no de Vlach & 

Gualda (2000) apresentam os primeiros dados geocronológicos de rochas do 

maciço. Dantas et al., 1999, 2000, apresentam os primeiros dados isotópicos 

para as rochas do maciço, duas determinações Sm-Nd em rocha total. 

III.3.2 Geologia geral 
O Maciço Granítico Sorocaba (SG) aflora por uma área aproximada de 

180 km2, junto aos limites orientais da Bacia do Paraná, no domínio 

geomorfológico da Depressão Periférica. O maciço é alongado na direção NEE 

e a sua geometria é parcialmente controlada por zonas de cisalhamento, com 

uma forma que lembra em parte um “S”. Apresenta-se encaixado em rochas 

metassedimentares e meta-vulcânicas de baixo grau do Grupo São Roque.  

Os contatos das rochas graníticas são parcialmente intrusivos e 

parcialmente tectônicos; para Oeste, são encobertos pelas rochas 

sedimentares do Grupo Itararé da Bacia do Paraná (e.g. Godoy, 1989). As 

zonas de contato intrusivo são caracterizadas por auréola de metamorfismo 

bem marcada, com espessuras de até 0,5 km, em que se alcança a fácies 

piroxênio-hornfels nas zonas mais internas (cf. Godoy, 1989, Godoy & 

Figueiredo, 1991a, 1991b). No contato sul, o SG, apresenta-se controlado por 

ramificação da Zona de Cisalhamento Jundiuvira, de direção NE-SW. 

Adicionalmente o maciço é segmentado por diversas zonas de falha de direção 

NW-SE (Godoy, 1989; Godoy et al., 2010). 

No mapa faciológico do maciço, baseado em conceitos de fácies 

petrográficas e associações de fácies (Vlach, 1985; Ulbrich et al., 2001), Godoy 

(1989) identifica 18 fácies, agrupadas em 11 unidades de mapeamento (ver 

tabela III-1 e fig. III-2). Estas fácies incluem variedades graníticas (biotita 

monzo- e sieno-granitos), mais abundantes, e granodioríticas (hornblenda 

biotita granodioritos) com estruturas variadas e texturas porfiróides, porfiríticas 

e equigranulares de granulações predominantemente médias a grossas. 

Algumas das fácies graníticas porfiróides são caracterizadas por apresentar 

típicas texturas rapakivi. Estas fácies variam de tamanho entre diques de 
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pequenas dimensões (métricos de espessura variável) muito frequentes na 

área ocidental do SG até “corpos” maiores de aproximadamente vários 

quilômetros quadrados. 

Assim, rochas encontradas no SG, a exceção de algumas variedades de 

caráter híbrido que afloram junto a algumas zonas de contato, apresentam 

mineralogia relativamente monótona. Os maiores contrastes se devem aos 

aspectos texturais. Estes aspectos permitem uma primeira subdivisão em dois 

grupos: um, constituído por rochas equigranulares e outro, predominante, 

constituído por rochas francamente inequigranulares, porfiríticas a porfiróides. 

Em todas estas fácies, biotita é o máfico dominante, observando-se raramente 

algum anfibólio (Godoy, 1989). 

Nas rochas graníticas, o feldspato potássico típico é o microclínio, cujas 

dimensões variam desde submilimétricas até centimétricas e cujas texturas 

sugerem mais de uma fase de nucleação. Os cristais, particularmente os 

maiores, são zonados e contém quantidades variáveis de inclusões de 

plagioclásio, quartzo, biotita e minerais acessórios. 

O plagioclásio presente nestas rochas apresenta composições 

principalmente no intervalo do oligoclásio. Estão frequentemente zonados 

forma normal ou oscilatória e podem apresentar-se com uma distribuição 

bimodal: fenocristais (ou megacristais) e cristais menores na matriz. Os 

fenocristais podem apresentar inclusões de apatita e minerais opacos. A fácies 

porfirítica escura apresenta plagioclásios algo mais ricos em An que as outras 

fácies e correspondem a andesina. Nas rochas com textura rapakivi, o 

plagioclásio presente nos mantos é oligoclásio intermediário a albítico. 

Biotita, com pleocroísmo em tonalidades bem variadas é o máfico mais 

típico desta rochas. Os granodioritos e a fácies melagranitóide apresentam 

anfibólio cálcico do grupo da hornblenda, com pleocroísmo variável entre verde 

e pardo. Ferro-hastingita, que apresenta pleocroísmo verde 

azulado/esverdeado claro também é reportada.  

Os principais minerais acessórios descritos por Godoy (1989) são 

minerais opacos (magnetita, pirita, calcopirita, em algumas fácies ilmenita), 

apatita, titanita, zircão, rutilo, allanita, fluorita. 



!

! 44!

III.3.3 Xenólitos e enclaves 

Uma característica das rochas granitoides do Maciço Granítico de 

Sorocaba é a abundância e distribuição de enclaves, que apresentam algumas 

variações dentro do maciço (Godoy 1989). 

Nas áreas ocidental e central do maciço os enclaves encontrados são 

essencialmente fragmentos das rochas encaixantes (filitos do Grupo São 

Roque), podendo encontrar-se secundariamente microgranodioritos e 

granodioritos porfiríticos. É na área ocidental que se identificou a maior 

abundancia dos xenólitos acima mencionados. Enclaves microgranulares 

máficos e félsicos ocorrem em ambas as áreas, com formas que variam de 

alongadas a ovaladas. Enclaves surmicáceos podem também ser achados, em 

geral de pequeno porte. Evidências de assimilação significativa, localmente 

com fusão parcial, são descritas em alguns afloramentos na área ocidental e 

em algumas zonas de contatos intrusivos. 

Localmente foram mapeadas e/ou caracterizadas fácies graníticas 

porfiríticas que apresentam índices de cor mais elevados, tendo biotita como 

máfico principal e quantidades apreciáveis de muscovita e cordierita, 

possivelmente de natureza híbrida. 

Na área oriental, os enclaves identificados são de composição mais 

variada do que os encontrados nas áreas central e ocidental, porem menos 

abundantes. Podem ser fragmentos de anfibolitos, gnaisses, gnaisses 

anfibolíticos, anfibolitos, quartzitos, granodioritos e, subordinadamente, 

metassedimentos do Grupo São Roque, que são predominantes nas outras 

áreas. Os enclaves podem ser microgranulares com formas arredondadas ou 

ovaladas de composição e aparência semelhante aos xenólitos de 

granodioritos. Enclaves surmicáceos ocorrem raramente. 
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Tabela III-1Fácies e associações de fácies do SG (Godoy, 1989). 
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Figura III-2 Mapa faciológico do Maciço Granítico de Sorocaba (Godoy, 1989). 
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Enclaves microgranulares máficos, com composições dioríticas a 

granodioríticas ocorrem em todo o maciço. Evidências estruturais, micro-

estruturais e texturais nos enclaves e rochas hospedeiras indicam a 

coexistência e mistura local de magmas ácidos e básico-intermediários 

contemporâneos (cf. Vernon, 1984). 

III.3.4 Estudos geoquímicos, de tipologia de zircão e 
geocronológicos  

Dados geoquímicos em rocha total, com ênfase em elementos maiores e 

alguns traços (Godoy, 1989, ver também Wernick et al. (1991, 1994, 1995, 

1997), Godoy et al. (1992, 1995, 1999) indicam uma tendência cálcio-alcalina 

de alto K, relativamente expandida (65 < SiO2 (% em peso) < 78), e uma 

assinatura pós-colisional, com caráter moderadamente peraluminoso a mais 

tipicamente peraluminoso no caso das variedades que incluem frações 

assimiladas das rochas encaixantes.  

Estudos prévios com dados isotópicos são escassos para o maciço: 

Dantas et al. (1999, 2000) apresentam resultados Sm-Nd em rocha total para 2 

amostras, os quais indicam valores εNd próximos a -13 e idades modelo TDM 

entre 1,86 Ga e 2,11 Ga, e apontam contribuições significativas de fontes 

isotopicamente evoluídas para as rochas graníticas, de origem na crosta 

continental. Segundo Godoy et al. (2010) variações das idades modelo TDM, 

com valores decrescentes da parte central para as bordas do maciço, sugerem 

um processo de acresção de fases magmáticas distintas na formação do 

maciço. 

Em quanto a dados geocronológicos das rochas do SG, Hasui & Hama 

(1972) publicaram uma idade K-Ar em biotita (573± 25Ma). Mais recentemente 

Vlach & Gualda (2000) obtiveram uma idade de 608 ± 20 Ma, através do 

método Th-U-PbT com EPMA, em monazita de um hornfels quartzo-feldspático 

com granada e cordierita, que marcaria o metamorfismo de contato provocado 

pela colocação de magmas e, portanto, a idade máxima para a cristalização 

destes. 

Estudos extensivos, apresentados por Godoy (1989) Godoy & 

Figueiredo (1991a), sobre a tipologia dos cristais de zircão presentes nas 
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rochas graníticas e granodioríticas, apontam afinidades cálcio-alcalinas a 

alcalinas (série 4c, com predomínio dos tipos S19, S20, S24 e S25, cf. Pupin 

(1980) e sugerem temperaturas de cristalização relativamente altas (800 - 850° 

C) para os magmas que originaram o maciço. 

III.4 Resultados 

Neste trabalho, considerando principalmente a composição mineralógica 

e a distribuição areal das fácies do SG, e tentando enfatizar os possíveis 

processos petrogenéticos associados, as fácies e associações de fácies 

definidas por Godoy (1989) foram reagrupadas. Assim, os biotita sieno- e 

monzogranitos englobam as associações de facies equigranular e porfirítica, 

porfiróide média II, porfiróide grosseira I, Porfiróide cinza I, mela Porfiróide 

rósea II do referido autor. As associações de facies mela porfiróide rósea e 

porfiróide grosseira sao reunidas no grupo dos biotita granitos com hornblenda, 

enquanto os granodioritos reúnem as associações de fácies granodioríticas, 

fina, média e porfirítica do autor. Adicionalmente, alguns biotita granitos, pela 

sua natureza tipicamente híbrida são tratados separadamente, bem como 

enclaves diversos associados. 

Na Tabela III-2, ao final, são indicadas as principais estruturas e/ou 

texturas descritas e as suas abundâncias relativas nos grupos de rochas 

caracterizados.  

III.4.1 Gammaespectrometria 

Estudos geofísicos de rochas graníticas do embasamento cristalino do 

Estado de São Paulo, enfatizando propriedades gamaespectrométricas e 

magnéticas determinadas a partir de levantamentos aerogeofísicos (DNPM, 

1988) foram efetuados principalmente por Ferreira (Ferreira, 1991; cf. também 

Ferreira et al., 1991). Recentemente, por ocasião do curso de Levantamentos 

Aerogeofísicos para exploração mineral ministrado pelo Prof. Francisco 

Ferreira (UFPR), os mapas obtidos por este autor para os Maciços Sorocaba e 

São Francisco foram otimizados com técnicas mais modernas de tratamento 

(filtros de passa-baixas) para serem utilizados como referência de suporte geral 
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para a pesquisa desenvolvida neste trabalho. Alguns dos mapas novos obtidos 

são reproduzidos na fig. III-3. 

As assinaturas mais marcantes do Maciço Sorocaba, particularmente 

quando comparada com a observada em rochas graníticas de ocorrências 

vizinhas, como o Maciço São Francisco (figs. III-3a, III-3b, III-3c, III-3d) são, por 

um lado os valores baixos das intensidades relativas dos sinais de Th e U, 

referidos nos mapas pelas suas quantidades equivalentes (eTh, eU) e, por 

outro, baixas susceptibilidades magnéticas. Esta última característica pode ser 

decorrente de processos de assimilação dos metassedimentos de baixo grau 

(e.g. Ferreira et al., 1991), uma vez que a eventual assimilação de C, presente 

em níveis mais grafitosos, por exemplo, poderia contribuir para alterar as 

condições ox-red dos magmas originais, gerando condições mais tipicamente 

redutoras, incompatíveis com a cristalização de magnetita primária. 

A análises dos sinais para K, Th, U e contagem total mostram que os 

mapas de contagem K reproduzem com boa equivalência os contatos externos 

do Maciço, particularmente no caso das rochas graníticas equigranulares, 

porfiríticas e porfiróides, predominantes a SW, e de forma um pouco menos 

evidente nas áreas a NE, em que predominam as rochas granodioríticas 

porfiríticas, uma decorrência natural do caráter relativamente rico em K das 

primeiras rochas. Os mapas de eTh destacam apenas duas áreas na região 

SW, em que predominam granitos da fácies porfiróide rósea, as quais são em 

parte também contrastadas por eU, particularmente na região onde estão 

localizadas as Pedreiras Holcim e Julio & Julio. 

É possível discernir das leituras um alinhamento que separa os maciços 

graníticos de Sorocaba e São Francisco (SFG), o que pode ser reflexo da Zona 

de cisalhamento de Moreira (Godoy et al., 2010). O equivalente Th, como se 

nota nas figuras, é também a melhor leitura para diferenciar o SFG. 

III.4.2 Susceptibilidade Magnética 

Um resumo dos resultados estatísticos obtidos das medidas de 

susceptibilidade magnética (k, dados aéreos e obtidos diretamente em 

amostras) para as rochas do SG são apresentados nos mapas e no histograma 

das figs. III-4 e III-5, respectivamente. Na fig. III-4 apresenta-se também um 
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mapa de susceptibilidade magnética aparente gerado por Ferreira (1991). 

Segundo o autor, a susceptibilidade aparente foi calculada considerando a 

diferença do campo magnético local e a soma de todas as intensidades de 

susceptibilidade magnética correspondente aos minerais presentes no ponto 

analisado. 

Mais do 80% das medidas em amostras apresentaram valores de k 

inferiores a 1,0 (x10-3 SI), com uma média de 0,857 (10-3 SI). Os maiores 

valores registrados são para as rochas granodioríticas e alcançaram 19,81 (10-

3 SI) com um valor médio de 7,18 (10-3 SI). Os granitos róseos com biotita da 

área ocidental do corpo apresentaram valor médio de 0,271 (10-3 SI). É 

interessante observar que o maior valor registrado nesta área (4,75 (10-3 SI)), 

está associado justamente a variedades com uma grande quantidade de 

xenólitos metapelíticos. Valores intermediários foram encontrados para as 

rochas graníticas com biotita e hornblenda, para as quais registrou-se um valor 

médio de 1,59 (10-3 SI) e máximo de 8,26 (10-3 SI). 

Estes resultados indicam uma correlação das susceptibilidades obtidas 

com as variedades petrográficas. Na fig. III-6, a susceptibilidade magnética 

medida foi diagramada contra o Índice de Cor (% em volume de minerais 

escuros) estimado e com o Índice de Saturação em Alumina [ISA = 

(Al2O3)/(Al2O3+CaO+Na2O+K2O), em moles] das rochas. Observa-se que das 

rochas da zona híbrida, para os biotita granitos e biotita granitos com 

hornblenda há um ligeiro aumento da susceptibilidade com o aumento do 

Índice de Cor e diminuição com ISA. Já nas rochas granodioríticas, a 

susceptibilidade magnética aumenta de forma mais pronunciada sem 

correlação tão marcada com o índice de cor. 

Ishihara (1977) definiu, com base nas susceptibilidades magnéticas 

(expressas originalmente em por unidade de volume), duas séries graníticas 

contrastadas: uma série de granitos com magnetita, com susceptibilidades 

superiores a 3,0 (10-3 SI) e outra, a série de granitos com ilmenita, com valores 

inferiores ou iguais a este valor. Takagi (2004) formalizou no sentido de que as 

séries com magnetita e ilmenita correspondem aos mais recentemente 

denominados tipos oxidados e reduzidos respectivamente.  
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Figura III-3 Mapas de a) equivalente Th; b) equivalente urânio; c) contagem de 
Potássio; e d) contagem total para o maciço Sorocaba e vizinhança. Mapas com 
filtro lowpass para normalizar as bordas. Ferreira comunicação pessoal, 2010. 
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Figura III- 4 a) Mapa de susceptibilidade magnética aparente (Ferreira, 1991); b) 
Mapa de susceptibilidade, feito com a interpolação dos pontos medidos em campo e 

em fatias de rocha. Em ambos mapas nota-se a diminuição da susceptibilidade 
magnética na porção ocidental do maciço; no mapa de susceptibilidade magnética 
aparente a resposta mais forte das rochas granodioríticas da parte oriental aparece 

mascarada. mascarada. 
 

a) 

b) 
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O comportamento predominantemente paramagnético dos biotita 

granitos estudadas corrobora o fato de que ilmenita é o principal oxido de Fe-Ti 

present, o que indica condições relativamente redutoras para a sua formação. 

As amostras com magnetita primária no maciço são consideravelmente menos 

abundantes e encontram-se principalmente associadas aos granodioritos e, em 

parte, aos biotita granitos com hornblenda. Esta constatação é contrária ao 

descrito por Godoy (1989), que indicou que as rochas do maciço, com exceção 

da porção da área oriental onde há abundante assimilação (associação 

porfiróide média II), a magnetita predomina sobre a ilmenita, o que o levou a 

classificar a grande maioria das variedades petrográficas do maciço como 

magnetita granitos. 

A presença de magnetita, ilmenita ± magnetita ou ilmenita em rochas 

graníticas é controlada naturalmente pelas condições ox-red (ƒO2) durante a 

cristalização dos magmas (e.g. Maulana et al., 2013; Takagi & Tsukimura, 

1997, Ishihara,1977). No caso das rochas estudadas, é possível que o estado 

de oxidação apresentado pelos granodioritos e, em parte, pelos biotita granitos 

com hornblenda, pode ter sido herdado da fonte, enquanto que no caso das 

rochas mais paramagnéticas, o estado de oxidação mais redutor é, pelo menos 

em parte, devido, como já sugerido por Ferreira et al. (1991) à assimilação de 

rochas metapelíticas do Grupo São Roque. Como adiantado por estes autores, 

a eventual assimilação de C, presente em níveis mais grafitosos, por exemplo, 

poderia contribuir para alterar as condições oxido-redução dos magmas 

originais, gerando condições mais tipicamente redutoras e incompatíveis com a 

cristalização de magnetita. Nestes casos naturalmente, pouco se pode dizer 

sobre as características da fonte. 
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Figura III- 5 Histograma de frequência dos intervalos de variação da 
Susceptibilidade Magnética das rochas do SG. Nota-se uma distribuição bimodal 

dos valores. Estando os menores valores registrados associados aos biotita 
granitos e os maiores aos granodioritos. 
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Figura III- 6 Diagrama de variação da susceptibilidade magnética para rochas das do 
SG com respeito ao a) Índice de cor; e ao b) índice de saturação de alumina. O 

quadro indica a área de plotagem com aumento da escala para ASI colocada acima 
a direita. A linha tracejada indica o limite entre as séries de granitos com magnetita 

e ilmenita. 

III.4.3 Petrografia 

A classificação baseada no conteúdo mineralógico modal (estimado 

visualmente neste trabalho, e comparada com dados quantitativos 

apresentados em Godoy, 1989) das rochas estudadas do SG e de seus 

enclaves é apresentada no diagrama QAP de Streckeisen (1976) da fig. III-7. 

Descrições petrográficas convencionais e detalhadas das rochas 

estudadas podem ser encontradas em Godoy (1989) e Godoy e Figueiredo 

(1991a). Em consonância com os objetivos deste trabalho, as descrições 

apresentadas a seguir enfatizam texturas e estruturas que indicam, ou pelo 

menos sugerem, a atuação de mecanismos específicos de diferenciação e 

evolução magmática e/ou pós-magmática hidrotermal. Assim, considerando os 

mecanismos de cristalização fracionada, assimilação, coexistência e mistura de 

magmas, bem a alteração hidrotermal, esta em menor proporção, como 
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processos importantes de geração de diversidade petrográfica em rochas 

graníticas (e.g. Chappell, 2010) 

Estes mecanismos serão considerados, especialmente os três primeiros 

para tentar estabelecer sua importância na evolução do SG. 

As evidências de campo e petrográficas feitas sobre o maciço indicam 

que os processos magmáticos de sistemas abertos são abundantes. Baseado 

nisso, apresentam-se a seguir as texturas mais relevantes encontradas, que 

sugerem processos petrológicos específicos de geração de diversidade 

petrográfica e que permitem um melhor entendimento deste processos no 

maciço. 

Por simplicidade, as estas texturas são agrupadas segundo processos 

maiores, não necessariamente excludentes entre si (processos de 

diferenciação magmática, de assimilação, hibridação e mistura heterogênea de 

magmas de composição diferente).  
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Figura III-7 Diagrama modal Quartzo (Q) - Feldspato Alcalino (A) - Plagioclásio (P) de 
classificação (Streckeisen (1976) para as rochas do SG. As linhas marcadas 

correspondem às tendências evolutivas propostas por Lamyere & Bowden (1982); 
1=toleitico, 5 = as series cálcio-alcalinas são subdivididas em: 2=baixo-K 

(trondhjemitica), 3=médio (granodiorítica )K, e 4=ricas em K (monzonitica)). a) Dados 
obtidos por Godoy (1989); b) dados obtidos neste estudo. Nota-se que existe certa 

correlação dos dados obtidos e as series representadas pelas linhas 3 e 
principalmente a 4. 

III.4.3.1 Estruturas e texturas indicativas de processos de 
diferenciação 

Os processos de diferenciação magmática implicam na separação de 

frações de composições diferentes, pois, normalmente, os fundidos evoluem 

para ser cada vez mais ricos em sílica.  

Nas rochas do SG, feições dadas por ligeiro acamadamento mineral de 

algumas rochas, concentração de megacristais formando capas com textura 

“tipo cumulática” (fig. III-8) que podem estender-se por vários metros, podem 

dar indícios de cristalização fracionada. Wilshire (1969) propôs que a 

acumulação por gravidade pode explicar o acamadamento mineral tabular em 

escala métrica (e.g. bandeamento de schlierens) como os encontrados no SG, 
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entretanto a maioria dos estudos recentes tem demonstrado que a acumulação 

e/ou a flotação gravitativas não seriam viáveis em meios com viscosidades 

elevadas como é o caso de liquidus graníticos (e.g. Glazner, 2014; Yamato et al., 

2015). Pelo que texturas como as encontradas no SG podem ter sido originadas 

por processos tais como amadurecimento cristalino (Boudreau, 2011), e o 

crescimento de cristais em gradientes térmicos (Lundstrom et al., 2005). 

III.4.3.2 Estruturas e texturas sugestivas de processos de 
assimilação de rochas encaixantes 

Durante à ascensão de pulsos magmáticos ou pela atividade termal 

própria de uma câmara magmática, pode se gerar o processo da assimilação, 

na qual incorpora-se ao magma material proveniente das rochas que estão em 

contato com ele. Esta assimilação pode se dar por desagregação mecânica 

dos fragmentos que caem no magma ou pela fusão em diferentes frações dos 

xenólitos (Clarke, 2007; Miller et al., 2003) Assim, a composição final de rochas 

cristalizadas a partir dos magmas e/ou mushes contaminados vai depender da 

diferencia de temperatura, da composição magmática original, da composição 

química do material assimilado e das proporções quantitativas destes na 

câmara magmática (e.g. Beard et al., 2005). 

O desequilíbrio químico produto do diferencial de temperatura entre o 

magma e rochas encaixantes, estabelece condições físico- químicas nas quais 

os processos de assimilação podem se desenvolver, inclusive até a 

homogeneização (López Ruiz, 1994). Porém, depende do volume magmático, 

a temperatura do magma e das características das rochas encaixantes assim 

como as temperaturas solidus e o grau de estabilidade da rocha invadida, seu 

conteúdo de água e pressão (Thompson et al., 2002). 

O processo de assimilação pode se estender até permitir a 

homogeneização se as condições físico-químicas o permitem (López Ruiz, 

1994). Os contaminantes com maior potencialidade para modificar a 

composição de um magma são aqueles de baixo ponto de fusão (e.g., rochas 

argiláceas), mas os produtos de fusão destas rochas tem uma composição 

similar à de algumas rochas graníticas, o que faz com que as evidências de 

contaminação das rochas graníticas por assimilação as vezes não sejam fáceis 
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de detectar, seja por homogeneização extensiva, seja por que as rochas meta-

sedimentares assimiladas sejam transformadas e interpretadas como enclaves 

micro-graníticos comagmáticos (Clarke, 2007). Macroscopicamente os 

exemplos mais típicos de contaminação de rochas magmáticas são aqueles 

nos quais a assimilação é incompleta e os xenólitos são modificados sem 

serem completamente digeridos (fig. III-9). 

III.4.3.2.1 Rochas híbridas em zonas de contato 

Rochas híbridas, com composição intermediária entre o granito intrusivo 

e os metapelitos encaixantes, foram reconhecidas localmente na nos biotita 

granitoides (associação Porfiróide Média II de Godoy, 1989). Na Pedreira Julio 

& Julio, evidencia-se o desenvolvimento de uma extensa zona hibrida (figs III-9 

e III-10) onde podem ser observadas faixas de transição com espessuras 

aproximadas de 12 metros. As características petrográficas e mineralógicas 

das rochas da zona híbrida, são em parte similares as do granito principal, mas 

o índice de cor delas é notadamente superior, aparecendo glomérulos de 

biotitas, que apresentam uma coloração relativamente mais avermelhada, 

similar a das encaixantes e distintas das do granito principal. 

Adicionalmente, em algumas das amostras de rochas híbridas podem 

ser encontrados cristais de micas brancas, granada, monazita e cordierita ao 

microscópio petrográfico. Assim, a mineralogia indica aumento do índice de 

Saturação em Alumina (ISA), uma característica química marcante de 

processos de assimilação de metapelitos. Nas adjacências das zonas híbridas 

desenvolvem-se frequentemente veios pegmatíticos com espessura variável, 

ricos em turmalina. 

III.4.3.2.2 Xenólitos metapelíticos, assimilados em graus 
variáveis 

Xenólitos são abundantes em quase todo o maciço. Os xenólitos 

identificados apresentam tamanhos que variam de centimétricos a métricos. 

Apresentam formas diversas sendo algumas vezes angulosos, outras 

arredondados ou elípticos, etc. Eles exibem também diferentes graus de 

assimilação, podendo encontrar-se desde xenólitos com contatos retos e 

bruscos, sem evidências de reação com o magma invasor, xenólitos com as 
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bordas corroídas, e em diversas situações xenólitos bastante “desagregados” 

(figs. III-10 e III-11). 

 

Figura III- 8 Texturas tipo cumulato de feldspatos em rochas biotítico 
monzograníticas, na fotografia superior (a) nota-se um ligeiro acamadamento 

marcado pelo alinhamento de megacristais de K-feldspato relacionado a estruturas 
de fluxo. 

 

Evidências notórias de processos de assimilação são a presença de 

bordas de reação nos contatos entre xenólitos e hospedeiro e a ocorrência de 

restos dos materiais assimilados dispersos no hospedeiro. Assim como a 

simples presença de xenólitos das rochas encaixantes, estes sugerem que as 

rochas encaixantes tiveram papel importante e certamente influenciaram a 

composição e a evolução do(s) magma(s) que geraram o SG.  

III.4.3.2.2 Xenocristais 

Cristais capturados pelo magma e não totalmente reabsorvidos são 

frequentes no SG. Foram observados cristais de zircão com núcleos herdados, 

cristais de quartzo, feldspato, e plagioclásio com afinidade das rochas meta-

peliticas encaixantes com diversas feições de reabsorção parcial, que serão 

discutidos em itens posteriores. 
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Figura III-9 Fotografia de afloramento de biotita granitos, na pedreira Julio & Julio, 
na qual pode se observar a zona híbrida desenvolvida pela intrusão do magma 
granítico nas rochas metapelíticas Há uma evidente fragmentação das rochas 
encaixantes, seguida de fusão-digestão de frações dos metapelitos no magma 

granítico com uma grande mudança no aspeto da rocha. 



!

! 63!

 

Figura III-10 Fragmentos xenolíticos encontrados no afloramento da figura III-9, 
onde se observa a “reação” entre os metapelitos e o “magma” granítico.  

III.4.3.3 Estruturas e texturas sugestivas de processos de 
coexistência e mistura de magmas 

A mistura de magmas acontece se frações de fundidos provenientes de 

diferentes fontes ascendem e interagem durante a ascenção e/ou etapas de 

recargas da câmara magmática (e.g. Chappell, 1996). A mistura pode ser total 

e gerar um magma/rocha homogêneo intermediário entre os dois magmas 

extremos ou ser parcial com pouca homogeneização química.  

A mistura de magmas é considerada como um processo de grande 

importância variabilidade composicional das rochas ígneas (e.g. Hibbard, 1981; 

Anderson, 1982). Adicionalmente, segundo Anderson (1976) e Eichelberger 

(1978) entre outros, a mistura de magmas parece ser um dos mecanismos 

mais importantes no desenvolvimento e a evolução de magmas cálcico-

alcalinos, particularmente em ambientes de margens ativas. Na literatura 

encontram-se muitos trabalhos que indicam a importância da mistura e 

coexistência de magmas na formação do variado conjunto de rochas em 

intrusões cálcico-alcalinas (e.g. Frost & Mahood, 1987; Baxter & Feely, 2002). 

As principais evidências da mistura de magmas, de igual forma que para 

a assimilação, é a ocorrência de heterogeneidades texturais (enclaves, 

bandeamentos, etc.), os processos envolvidos na formação destas 

heterogeneidades têm sido amplamente discutidos em diversos trabalhos (e.g. 

Didier & Barbarin, 1991). 
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Figura III-11 Xenolitos metapelíticos do SG, a) exemplar fragmentado/dissolvido; b) 
fragmento ovalado, cortado por micro-veios graníticos; c) bloco de grandes 
dimensões no qual nota-se a alternância de camadas mais quartzosas nos 

metapelitos. 
 

Hibbard (1995) apresenta mais de uma vintena de relações texturais que 

são compatíveis com processos de mistura de magma, mas que não são prova 

irrefutável dos processos de mistura, pois a formação de algumas dessas 

texturas podem ser explicadas por outros processos. Várias destas texturas 

têm sido identificadas nas rochas do maciço e serão discutidas a seguir. 

III.4.3.3.1 Enclaves microgranulares 

Entre os enclaves identificados no maciço, os enclaves microgranulares 

máficos de cor escura (preta), granulação muito fina, em geral homogêneos e 

de dimensões relativamente pequenas e composições dioríticas são, de fato, 

os menos abundantes e ocorrem essencialmente nos granodioritos. 

Estes enclaves representariam glóbulos de magmas básico-

intermediários em coexistência com os magmas graníticos e indicariam 

contribuição do manto na gênese das rochas graníticas. 
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III.4.3.3.2 Texturas dos feldspatos 

Os feldspatos são minerais importantes nos estudos da evolução 

magmática pois, além de serem abundantes, eles são sensíveis as variações 

composicionais ambientais e podem registrar processos sofridos pelos 

magmas. Foram observadas e descritas as seguintes texturas: 

III.4.3.3.2.1 Ovóides de feldspato alcalino e textura rapakivi 

Os processos de mistura de magmas têm sido indicados (e.g. Stimac & 

Wark, 1992; Rämö & Haapala, 1995; entre muitos outros) como os principais 

responsáveis pelo desenvolvimento da textura rapakivi. 

Cristais com forma ovóide de feldspato potássico pertítico (figs. III-12a, 

III-12b, III-12c,III-12d) que podem alcançar até 10 cm ao longo do eixo 

cristalográfico b, porém sem mantos de plagioclásio, foram observados nos 

biotita granitos e biotita granitos com hornblenda. A interpretação mais simples 

para a formação destes ovóides envolve fenômenos de corrosão magmática 

provocados pela desestabilização deste feldspato, seja por mudança nas 

condições de cristalização e/ou, mais provavelmente, mudança na composição 

dos magmas. 

A presença de feldspatos potássicos manteados por plagioclásio é mais 

expressiva e evidente nos biotita granitos e biotita granitos com hornblenda 

(fácies 12, 13, 14, 15 e 18 do Godoy 1989; cf. Tabela III-1). A textura rapakivi 

observada em alguns casos é diferente da textura rapakivi wiborgitica típica (cf. 

Rämö & Haapala, 1995), pois além dos ovóides manteados também podem ser 

encontrados megacristais mais idiomórficos tabulares manteados (fig. III-13), 

bem como megacristais de feldspato potássico sem mantos. 

Hibbard (1981), explica a formação desta textura a través da mistura de 

magmas de composição contrastante que leva à hidratação do magma mais 

máfico, e pode resultar no crescimento epitaxial de plagioclásio para cristais de 

feldspato potássico derivados do magma mais félsico. 

III.4.3.3.2.2 Texturas antirapakivi e rapakivi-antirapakivi  

Cristais com textura anti-rapakivi, na qual cristais de plagioclásio 

(geralmente mais cálcicos) são manteados por feldspato potássico foram 
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observados em rochas das áreas central e ocidental do SG, biotita granitos e 

biotita granitos com hornblenda (principalmente na associação de fácies G8 de 

Godoy, 1989; fig. III-13). Tais texturas têm interpretação análoga a anterior e 

indica desestabilização de cristais prévios de plagioclásio e substituição por 

feldspato potássico como fase feldspática em equilíbrio com o líquido.  

No SG os manteados rapakivi-antirapakivi são pouco frequentes, alguns 

cristais mostram núcleos de feldspato potássico com sobrecrescimento de 

plagioclásio, seguido por um crescimento parcial de feldspato potássico (fig. III-

13). 

III.4.3.3.2.3 Mantos de biotita nos feldspatos (ocelos de 
feldspato) e zoneamento de inclusões no feldspato 

As texturas ocelares de feldspatos, implicam xenocristais (de feldspato) 

encerrados/englobados por minerais, que em estágios posteriores da evolução 

do corpo ígneo podem se movimentar e quedar imersos em zonas livres ou 

com baixa concentração de biotita-hornblenda, gerando tramas que 

assemelham “olhos”. (Adamuszek et al., 2009) 

O zoneamento de inclusões, por exemplo biotita ou plagioclásio, em 

cristais de feldspatos potássicos, implica processos diferentes de acordo com a 

fase mineral incluída. Se o mineral incluso é biotita, podem se formar de jeito 

similar a textura ocelar, requerendo-se que os cristais de feldspato potássico 

do magma mais félsico estejam em contato com cristais de biotita do sistema 

mais básico. O sobrecrescimento de feldspato potássico no anel máfico, 

encerra os minerais máficos e leva à formação de zonas de inclusões. 

No caso das inclusões concêntricas de plagioclásio, encontradas nas 

amostras estudadas, podem ser indicativas de cristalização prévia dos cristais 

de plagioclásio, com posterior aderência à superfície do fenocristal (Pembroke 

& D’Lemos, 1996) e mais um período de crescimento do feldspato para 

englobar os cristais de plagioclásio. Hibbard (1995) sugere que o plagioclásio 

pode-se juntar ao feldspato em crescimento a través de um mecanismo de 

sinneusis (ver Vance, 1969; Smith, 1974).  
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Figura III-12 Fotografias de amostras de mão nas quais se observam cristais de 
álcali feldspato ovoides a-b) amostras das fácies granodioríticas; c-d) amostras das 
fácies graníticas, na fotografia aprecia-se que coexistem megacristais arredondados 

com megacristais tabulares, além de cristais tabulares na matriz.  
 

III.4.3.3.2.4 Feldspatos celulares e intercrescidos 

Pembroke & D’Lemos (1996) indicam que feldspatos com textura tipo 

“tabuleiro de xadrez”, com celas quadradas ou retangulares usualmente 

recheadas de plagioclásio progressivamente mais sódico, podem também ser 

interpretados como uma textura resultante da mistura de magmas. 

Em contraste, os cristais celulares de tipo “esponjosos” formam-se 

quando o plagioclásio do magma félsico é reaquecido ao contato com o 

magma básico injetado (Hibbard, 1995). Os cristais também amostram anéis 

não celulares de plagioclásio mais sódico. 
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Figura III-13 Fotografias de cristais de feldspato, encontrados em diferentes fácies 
do SG, com a) cristal de feldspato com um manto de plagioclásio sobre o qual se 
apresenta outro manto de plagioclásio com grande quantidade de inclusões de 
biotita; b-f) textura rapakivi; g) cristal com textura rapakivi, no qual o manto de 

plagioclásio apresenta uma textura “celular”; e h) manto de plagioclásio e sobre 
este manto tem um manto parcial de feldspato (textura rapakivi-“antirapakivi”).  
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III.4.3.3.2.5 Zoneamentos complexos e reversos em plagioclásio  

O zoneamento de cristais de plagioclásio tem sido uma ferramenta 

clássica para entender os processos de evolução magmática (e.g. Dungan & 

Rhodes 1978; Monfaredi et al., 2009). A identificação de zoneamentos 

reversos, onde há um núcleo menos cálcico que as bordas; de zoneamentos 

onde há alternância de lamelas de plagioclásio de composição cálcica com 

lamelas mais sódicas, assim como texturas de reabsorção, recristalização e/ou 

zoneamento convoluto, indicam certamente mudanças nas condições de 

pressão, temperatura ou composição do fundido onde os cristais de 

plagioclásio estão se formando. 

Assim, parte destas transformações também pode refletir episódios de 

mistura de magmas (cf. Ray et al., 2011 e referências citadas). 

III.4.3.3.2.6 K-feldspato e plagioclásio poiquilíticos 

Hibbard (1995) argumenta que K-feldspatos poiquilíticos, no contexto de 

mistura de magmas, podem ser formados pela cristalização em estágios 

avançados de fundidos silícicos hidratados, logo após cristalização em 

abundância de plagioclásio, hornblenda, biotita e apatita. Com isto, alguns 

cristais de K-feldspato e/ou plagioclásio podem ser incorporados e englobar 

suas bordas cristais outros menores de K-feldspato/ plagioclásio em sistemas 

onde o magma mais silícico é reaquecido ou superaquecido. 

III.4.3.3.2.7 Crescimentos de plagioclásio prismático-celulares  

Plagioclásios prismáticos celulares observados em lâminas delgadas 

como fases cristalinas bem desenvolvidas têm sido atribuídos a incremento na 

taxa de crescimento cristalino e baixa taxa de nucleação, seguindo a definição 

de Lofgren (1974, 1980) em Hibbard (1995). 

III.4.3.3.2.8 Megacristais de quartzo e K-feldspatos nas fácies 
máficas 

Uma das formas mais comuns para explicar a presença de megacristais 

de quartzo e K-feldspato, as vezes ocelares, como os identificados no SG, em 

rochas relativamente máficas, cristalizadas a partir de magmas com o qual 
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estas fases minerais não estariam em equilíbrio é através da incorporação de 

cristais em equilíbrio em um magma mais ácido pelo magma mais básico 

durante o processo de interação mútua. Como no caso dos feldspatos 

potássico ovoides, os cristais de quartzo podem adquirir forma ovóide devido a 

sua parcial absorção. 

III.4.3.3.3 Texturas do quartzo  

O quartzo é um mineral muito importante nos sistemas graníticos, e 

pode revelar dados importantes sobre a história evolutiva do sistema 

magmático. 

III.4.3.3.3.1 Quartzo ocelar com mantos de biotita e/ou anfibólio 

Os ocelos são texturas nas quais xenocristais que se assemelham a 

“olhos” estão envolvidos parcial ou totalmente por cristais ordenados tangencial 

ou radialmente e de crescimento posterior de biotita e/ou anfibólio (fig. III-14). 

No SG ocorrem “olhos” de quartzo rodeados por cristais de biotita nas rochas 

granodioriticas e mais raramente nos biotita granitos com hornblenda. Os 

cristais de quartzo com os mantos biotíticos podem ter sido sequestrados por 

um magma mais “máfico”, cristalizando minerais ferromagnesianos ao entrar 

em contato com o magma mais félsico e/ou de menor temperatura e isolando 

minerais nele previamente formados. Um fator importante para o 

desenvolvimento dessa textura pode ter sido o teor de água do magma. 

III.4.3.3.3.2 Sobrecrescimentos e intercrescimentos de quartzo 

Vários autores sugerem que os sobrecrescimentos e intercrescimentos de 

quartzo podem envolver uma fase de crescimento rápido (Bussel, 1985; Swanson & 

Fenn, 1986). Esta textura ocorre em domínios dentro do granito porfirítico, nos biotita 

granitos, resultando em fragmentos quasi-granofíricos que contém quartzo e 

feldspato potássico com intercrescimentos e sobrecrescimentos de quartzo. Estas 

zonas “gráficas” estão rodeadas por zonas de crescimento de feldspato alcalino sem 

quartzo, registrando uma mudança no liquidus. Por tanto, estas zonas parecem 

registrar mudanças sutis das condições magmáticas nas vizinhanças do feldspato 

alcalino em crescimento e podem representar flutuações menores e/ou mudanças 

químicas (Pembroke & D’Lemos, 1996). 
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Figura III-14 Fotografias de megacristal oval, fraturado de quartzo com manto parcial 
de biotita de uma amostra da fácies biotita granito com hornblenda.  

 

III.4.3.3.4 Texturas associadas a outras fases minerais 

Adicionalmente outras texturas associadas com processos de mistura 

podem ser identificadas no conjunto de rochas estudadas, entre elas: 

III.4.3.3.4.1 Apatitas aciculares 

Cristais aciculares de apatita são comuns nas nos granodioritos e 

ocasionalmente nos biotita granitos com hornblenda do SG. A presença de 

morfologias variadas de cristais de apatita, onde coexistem apatitas aciculares 

com apatitas mais grossas e prismáticas, pode ser interpretada por processos 

de magma mistura de magmas (Wyllie et al., 1962). 

III.4.3.3.4.2 Megacristais com sinais de reabsorção 

Quando um cristal mineral encontra-se em desequilíbrio com um fundido 

no qual esta imerso, este cristal é instável e pode ser “atacado” pelo fundida o 

que geraria que ele fosse dissolvido, reabsorvido. Quando a dissolução não é 

completa, tem-se a formação de golfos de corrosão. Este desequilíbrio esta 

associado a mudanças nas condições ambientais que podem ser produto de 

processos de mistura. 

III.4.3.3.4.3 Diques sin-plutônicos 

A presença de diques contemporâneos dentro do maciço pode sugerir a 

participação de várias fontes de abastecimento no sistema. É interessante 
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notar que vários dos diques “contemporâneos” encontrados no SG apresentam 

composição granítica.  

Na Tabela III-2, apresenta-se um resumo das diferentes texturas 

observadas empregadas para tentar entender a evolução magmática do SG. 

No qual ressalta a importância das texturas que sugerem assimilação nos 

biotita granitos. 

Tabela III-2 Abundancia relativa das diferentes texturas relevantes para 
interpretação da evolução magmática no Maciço Granítico Sorocaba 

 

 Feição Biotita sieno- e 
monzogranitos  

Biotita sieno- e 
monzogranitos com 

hornblenda 
Granodioritos 

processos de 
diferenciação Acamadamento mineral XX XX NO 

co
ex

is
tê

nc
ia

 e
 m

is
tu

ra
 d

e 
m

ag
m

as
 

Enclaves microgranulares XX XX XX 
Ovoides de álcali-feldspato XXX XXX XX 
textura rapakivi XXX XXX X 
antirapakivi e rapakivi-
antirapakivi X X NO 

Mantos de biotita nos 
feldspatos  X XX 

Zoneamento de inclusões no 
feldspato XX XX X 

Feldspatos celulares e 
intercrescidos X X X 

Quartzo com mantos de 
biotita NO NO X 

Sobrecrescimentos e 
intercrescimentos de quartzo XX XX X 

Megacristais de quartzo e K-
feldspatos XXX XXX XXX 

Apatitas aciculares e mistas X X XXX 
cristais reabsorvidos XXX XX XXX 
glomérulos de máficos NO XX XX 

processos de 
assimilação de 

rochas 
encaixantes 

Rochas híbridas em zonas de 
contato XXX X NO 

Xenólitos metapelíticos XXX XX NO 
Xenocristais XXX XX XX 

.  

NO= não observado; X, XX, XXX indicam um incremento na quantidade de amostras que apresentaram a 
feição considerada, desde rara a usual 
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Capitulo IV: Mineralogia 

No Maciço Granítico Sorocaba, como foi mostrado no capitulo anterior, 

ha texturas sugestivas de cristalização fracionada, assimilação e mistura de 

magmas (mixing e mingling). A heterogeneidade da distribuição das distintas 

texturas pela distribuição variável delas entre e mesmo dentro das litologias, 

pode indicar preponderância local de alguns processos sobre outros. 

Apresentam-se aqui os primeiros dados pontuais de química mineral na 

literatura para o SG. O SG é heterogêneo, evidenciando-se às vezes variações 

abruptas de tamanho dos cristais, podendo encontrar-se em contato fácies de 

granito grosso (até pegmatítico) com granito muito fino (de textura aplítica) (e.g. 

fig. IV-1). No geral, estes apresentam uma composição mineralógica 

relativamente simples pudendo existir uma variação significativa das 

proporções dos minerais constituintes (fig. IV-1). As rochas estudadas 

apresentam na sua composição quartzo, feldspatos (potássico e plagioclásio), 

biotita, algumas variedades contem anfibólio, os acessórios comuns são zircão, 

apatita, opacos (ilmenita, magnetita, sulfetos) e fluorita; as rochas mais máficas 

apresentam titanita e allanita, entanto que as rochas mais híbridas podem 

apresentar monazita e mais raramente cordierita.  

Neste capitulo apresentam-se, também, descrições texturais dos 

minerais que compõem as rochas do SG, e são comparadas as composições 

químicas de elementos maiores e traço (EPMA e LA-ICP-MS) dos feldspatos 

alcalinos e plagioclásio, das micas biotita, dos anfibólios, do zircão; elementos 

maiores (EPMA) da ilmenita, da magnetita, da turmalina, e da titanita; e 

elementos traços (LA-ICP-MS) do quartzo. 

IV.1 Litotipos do Maciço Granítico Sorocaba 

O SG é, como já foi dito, litológica e texturalmente heterogêneo; Godoy 

(1989, 2010) indica o reconhecimento de 18 fácies distintas que agrupou em 11 

associações passiveis de mapeamento. No presente trabalho estas fácies foram 

reagrupadas e divididas em três grupos principais junto às rochas híbridas. 

Consideraram-se para esse reagrupamento, características mineralógico-texturais, 

principalmente a mineralogia máfica e acessória. Seguidamente se indicaram 
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brevemente as características deste grupos de rochas, que a grosso modo são 

concordantes com uma subdivisão geográfica do maciço (fig. IV-2). 

IV.1.1 Granodioritos 

As rochas granodioriticas estão compostas por rochas que afloram no 

extremo oriental do maciço. Elas foram subdivididas em dois grupos baseados 

no desenvolvimento dos cristais que conformam a matriz da rocha e em base a 

composição dos megacristais dominantes. O primeiro grupo são granodioritos 

porfirítico-alotriomórficos no qual os megacristais dominantes são plagioclásios; 

e o segundo grupo são granodioritos porfirítico-hipidiomórficos, no qual os 

megacristais dominantes são feldspato potássicos. Ocasionalmente ocorrem 

megacristais de quartzo. 

IV.1.2 Biotita granitos com hornblenda 

As rochas que compõem esta fácies afloram na porção centro-oriental e 

oriental do maciço. As amostras coletadas desta fácies são no geral 

composicionalmente homogêneas, apresentando algumas variações na 

granulação e abundancia dos megacristais. Podem ser classificadas também 

como monzogranitos e ocasionalmente como sienogranitos, de granulação 

grossa, porfiróides. 

IV.1.3 Biotita granitoides 

As rochas que compõem este grupo afloram nas porções central e 

ocidental do maciço. Este conjunto de rochas é bastante heterogêneo, nelas a 

abundancia de xenólitos metapelitico, e as variações na mineralogia, 

principalmente acessória (e.g. cordierita, turmalina, etc.) indicam uma contribuição 

importante de metassedimentos, do Grupo São Roque e/ou outras unidades 

metassedimentares não aflorantes. Composicionalmente este grupo compõe-se 

predominantemente por monzogranitos e em menor proporção por sienogranitos.  

IV.1.3.1 Biotita granito pórfiro 

Pontualmente na zona central do maciço foi reconhecido um pórfiro 

sienogranítico com biotita no qual aparecem megacristais de feldspato 

arredondados com mantos de plagioclásio. 
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Figura IV-1 Fotografia de uma amostra (SO21-12) de biotita granito do SG na qual 
aprecia-se uma grande variação litotipos em contato. Tem-se de esquerda a direita 

uma rocha porfiróide em contato gradacional com uma rocha leucocratica de 
granulação fina, aplítica, que esta em contato como uma rocha porfirítica fina-

media, com maior índice de cor . 

 

Figura IV-2 Mapa geológico simplificado do Maciço Granítico Sorocaba, no qual 

indicam-se os biotita granitos, biotita granitos com hornblenda e granodioritos; e as 

fácies descritas por Godoy (1989); Godoy et al., 2010. 
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IV.1.4 Rochas híbridas 

Na área oriental do maciço no contato entre o SG e o Grupo São Roque 

aflora um conjunto de rochas híbridas de carácter misto granítico/hornfélsico, 

bem como fácies marginais super-resfriadas de segregações do magma 

granítico. Evidenciam-se em campo processos como digestão das rochas 

hospedeiras metapelíticas, as quais podem ter favorecido a transferência de 

elementos voláteis (por exemplo H2O-CO2) e outros componentes para o 

magma félsico, gerando rochas de composição modificada e aumentando o 

potencial de geração de pegmatitos e aplíticos na região, este ultimo fato é 

evidenciado pela existência de vários diques pegmatíticos (fig. IV-3). Nos 

afloramentos, estas rochas são extremamente heterogêneas, com granulações 

e composições variáveis. 

 

Figura IV-3 Fotografias de a) dique pegmatítico na zona híbrida, na pedreira Julio & 
Julio, no qual ressalta a elevada concentração de turmalina (pontos escuros na 

fotografia); b) diques apliticos, leucograniticos, muito intemperizados, aflorantes na 
pedreira Tech Rock Mineração. 
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IV.2 Mineralogia primaria  

A seguir serão apresentadas características petrográficas e 

composicionais relevantes dos distintos minerais estudados. Com estas 

descrições procura-se ter dados que ajudem no entendimento e 

aprofundamento do conhecimento dos processos envolvidos na petrogênesis e 

diferenciação das rochas estudadas. 

IV.2.1 Quartzo 

O quartzo comumente é anedral, intersticial, pode exibir extinção 

levemente ondulatória. Apresenta-se sob vários hábitos (fig. IV-4):  

• como cristais xenomórficos intersticiais, com inclusões, às vezes, 

de pequeno tamanho (biotita, plagioclásio, zircão e minerais opacos); 

raramente apresenta-se euedral nos veios e diques  

• como cristais arredondados, inclusos no feldspato potássico, no 

plagioclásio e na cordierita;  

• envolvendo total o parcialmente cristais de plagioclásio e biotita 

inclusos em megacristais de feldspato potássico; 

• como inclusões, às vezes com forma de haste, nos megacristais 

de feldspato potássico e plagioclásio, às vezes zonados; 

• como xenocristais com diferentes graus de absorção; 

• como pequenos cristais arredondados nas rochas hibridas e nos 

xenólitos metapelíticos. 

• em intercrescimento mirmequiíticos; e, 

• em vênulas e preenchendo pequenas fraturas. 

IV.2.1.1 Texturas da catodoluminescência do quartzo 

Existem características que não são evidenciadas com as técnicas 

petrográficas convencionais, mas que são reveladas nos estudos de 

catodoluminescência (CL), algumas delas são padrões de crescimento, 

estruturas devidas a processos de alteração/reação do cristal com os fluidos 

residuais, zoneamentos e que ajudam a desvendar a história de cristalização, 
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etc. Baseado nas propriedades da CL dos cristais de quartzo estudados, eles 

podem ser divididos em (fig. IV-5):  

• Cristais com texturas primárias ou desenvolvidas durante o 

crescimento dos cristais. Estes cristais podem apresentar zoneamento 

concêntrico bem desenvolvido e zoneamentos irregulares à convolutos; 

Cristais com CL quase uniforme (pouca diferença na intensidade da CL);  

• Cristais com microestruturas devidas a processos secundários de 

alteração e/ou deformação. Os cristais com estruturas secundarias 

podem apresentar linhas de distinta intensidade de resposta na CL, 

semiparalelas irregulares de espessura e espaçamentos variáveis, 

possivelmente devidas cisalhamento mecânico; e CL, diferenciada entre 

o núcleo e as bordas do cristal e também em manchas (patchy). 

IV.2.1.1.1 Granodioritos 

Foram observados zoneamentos em cristais de quartzo inclusos nos 

megacristais de feldspato da amostra SO12-01 da facies granodiorítica. Estes 

cristais apresentam resposta diferente dos outros cristais analisados na matriz 

da rocha, nos quais não foram identificados padrões de zoneamento. Na 

amostra SO58-01, da fácies granodiorítica, foram observados cristais de 

quartzo com parches diferenciados na intensidade da resposta da CL, sem 

cambio gradual e com “limites” definidos entre as áreas. 

IV.2.1.1.2 Biotita granito com anfibólio  

Nos cristais de quartzo estudados desta fácies não foram observados 

zoneamentos. A maioria dos cristais apresentam-se com uma resposta 

relativamente homogênea na CL. É possível ainda observar em alguns cristais 

bordas com respostas distintas ao centro dos cristais. Observa-se também que 

fluidos percolaram e possivelmente modificaram os cristais mais fraturados de 

quartzo, criando “zonas” com resposta diferenciada na CL. 
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Figura IV-4 Fotomicrografias de diversos modos de ocorrência de quartzo nos 
distintos litotipos do SG. a) Cristal de quartzo com numerosas inclusões, numa 
amostra dos biotita granitoides. Luz plano polarizada; b) Quartzo euedral, de um 

veio pegmatítico. Nicois cruzados; c) Quartzo envolvendo um cristal de plagioclásio 
incluso num megacristal de feldspato potássico. Nicois cruzados; e d) Megacristais 

engolfados de quartzo, inmersos numa matriz mais fina de granodiorito. 

!

IV.2.1.1.3 Biotita granito 

A amostra SO18-02, do biotita granito, na qual há uma quantidade 

importante de xenólitos, foram observados cristais de quartzo com um conjunto 

de linhas orientadas. Na CL, estas parecem ser “lamelas” de deformação. 

Estes cristais apresentam-se junto com cristais com CL homogênea, indicando, 

possivelmente, que trate-se de xenocristais herdados/parcialmente 

assimilados. É interessante notar que nas imagens de elétrons retro-

espalhados os cristais se observam uniformes. Na amostra SO61-01, foi 

identificado zoneamento convoluto. 
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Figura IV-5 Imagens de elétrons retroespalhados e catodoluminescência em falsa 
cor de cristais de quartzo do SG. a) Cristais com zoneamento concêntrico com 

bandas de diferente espessura, zona híbrida (amostra SO3-01A); b) Cristal 
intersticial com zoneamento “escalonado”, zona hibrida (amostra SO4-02); c e f) 

Sub-grãos de quartzo com zoneamentos complexos, sobrecrescimentos e 
recristalização, biotita-granito: (c) amostra SO61-01; f) amostra SO31-01 ); d) Cristal 
no qual notam-se parches com resposta bem diferenciada na CL, amostra SO58-01, 

das rochas granodioríticas; e e) Cristal homogêneo, com sobrecrescimento com 
resposta bem diferenciada na CL, biotita-granito com hornblenda (amostra SO50-

01). De forma geral nota-se que nas imagens de elétrons retroespalhados os cristais 
apresentam-se uniformes. 
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IV.2.1.1.4 Zona hibrida 

Os cristais com o melhor desenvolvimento de zoneamento concêntrico 

são observados na zona hibrida, em cristais das fácies que assimilaram maior 

quantidade de metapelitos e nos xenólitos metapelíticos. Os zoneamentos 

exibidos são tipicamente de bandas concêntricas, orientadas paralelamente as 

bordas dos cristais. São menos frequentes mas também foram observadas 

bandas não concêntricas que podem ser paralelas ou estar em angulo com as 

bordas dos cristais. A espessura das bandas é variável entre 10 e >650µm. 

Inclusive os pequenos cristais da matriz podem apresentar zoneamentos 

nestas fácies. 

As bordas de alguns dos cristais de quartzo, apresentam-se irregulares 

dentadas, com formação de pequenas bahias, as imagens CL e BSE (fig. IV-5) 

mostram que outros minerais (e.g. biotita e feldspatos) preenchem essas 

bahias. Na imagem, as linhas escuras na CL podem ser interpretadas como 

fraturas. 

De modo geral, nos distintos grupos de rochas, foram identificados 

cristais de quartzo homogêneos e cristais que apresentam, comumente 

diferentes respostas nas imagens da CL entre o núcleo e as bordas, estas 

diferencias podem em oportunidades representar bordas recrescidas, 

alterações por deformação ou percolação de fluidos. 

IV.2.1.2 Composição química - elementos traços 

O quartzo é relativamente resistente durante os processos de interação 

com fluidos e a acredita-se que a sua assinatura primaria de elementos traço é 

comumente preservada (cf. Breiter et al., 2014 e referências nele). As analises 

pontuais realizadas aos cristais de quartzo estão no anexo C, tabela XVI. A 

abundancia dos elementos analisados varia dentro de um intervalo amplo (e.g. 

o Li <1 a 17 ppm, o Ti de 5,5 a 502,5 ppm, o Mn de <1 a 5 ppm, Fe de 1,8 a 85 

ppm). Os cristais de quartzo analisados do pegmatito são relativamente pobres 

em todos os elementos traço. As maiores concentrações de Ti foram medidas 

nos cristais de quartzo do granodiorito. As menores concentrações foram 

achadas nos cristais de quartzo de um veio pegmatítico. 
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A relação Al/Ti dos cristais de quartzo, indicadora do grau de 

fracionamento de fundidos graníticos (c.f. Breiter et al., 2014 e referências nele) 

varia entre 0,08 e 167,44 para as amostras estudadas. Para o conjunto de 

amostras não se aprecia uma tendência conjunta de variação no gráfico (fig. 

IV-6a) de Al vs. Ti, porém de forma individual, a amostra SO31-01 (biotita 

granito) apresenta uma correlação negativa, a amostra SO22-03 (biotita 

granito) também apresenta uma correlação ligeiramente negativa, enquanto as 

outras amostras apresentam correlações positivas mais ou menos variáveis. 

No entanto é evidente uma separação das amostras por fácies, apresentando-

se os granodioritos num “campo” mais rico em Ti, os biotita granitoides na 

porção central e as amostras da fácies hibrida e o biotita granito pórfiro num 

campo com menor concentração de Ti e ligeiramente mais rico em Al.  

A concentração em equilíbrio de Ti no quartzo se relaciona com a 

temperatura de cristalização em fundidos saturados em Ti (Wark & Watson, 

2006). O conjunto de rochas aqui estudado apresenta assembleias minerais 

que indicam que os fundidos foram saturados em Ti (e.g. a presença de 

ilmenita; rutilo; titanita etc.). pelo que as variações observadas, que indicam 

maiores temperaturas nos granodioritos, menores temperaturas nos cristais do 

dique pegmatítico, parecem compatíveis com a correlação entre Ti e 

temperatura para as amostras estudadas. 

No gráfico de Na vs. Ti (fig. IV-6b), as amostras estudadas separam-se 

em dois campos, um deles contendo principalmente as amostras de um dique 

pegmatítico tardio com turmalina, do quartzo diorito, e um enclave, em quanto 

que no outro campo estão contidas as demais amostras, do granodiorito, do 

biotita granito com hornblenda e do biotita granito, esta separação observada 

na fig. IV-6b parece estar correlacionada com a separação observada na fig. 

IV-6c, podendo estar associada com importância variada de compensações de 

cargas, parece existir uma melhor correlação do Al e o Na nas mesmas 

amostras do “campo” inferior na fig.IV-6b. 

Estas tendências observadas, aumento da concentração de Na e 

diminuição da concentração de Ti nas amostras da zona hibrida e alguns biotita 

granitos, podem ter sido causadas por menores temperatura e pressão, em 

fundidos mais evoluídos e/ou mais hidratados. Enquanto que os cristais 
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enriquecidos em Ti parecem corresponder a cristais originados em maior 

profundidade, que representam fases magmáticas precoces menos evoluídas. 
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Figura IV-6 Concentração de elementos traço em quartzo. a) Al vs. Ti observa-se 

uma clara separação composicional consona com os tipos de rocha estudados; b) Na 

vs. Ti, observa-se que existe uma grande variação das concentrações elementares, 

superiores a uma ordem de magnitude, o que sugere variações nos fundidos; c) Al vs. 

Na, com duas tendências das amostras. As barras de erro correspondem a 1σ . Grupos 

de rochas na figura b e c como na figura a. 

 

IV.2.2 Feldspatos 

O SG apresenta feldspatos de textura e composição variada, incluindo, 

como já foi mencionado no capitulo III, K-feldspatos manteados de plagioclásio 

(textura rapakivi), outros feldspatos sem manto, plagioclásios com texturas 

esponjosas celulares grossas, mais raramente de peneira (ou esponjosa celular 

fina, sieve), “boxy” e cristais de plagioclásio com áreas de maior conteúdo de 

An ou núcleos com maior conteúdo de Ca. Estas texturas apresentam-se 

justapostas e podem variar nas distintas fácies do SG. 
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IV.2.2.1 Feldspato potássico 

O feldspato potássico observado nas amostras estudadas é microclinio, 

quase sempre pertítico. Quando estudados macroscopicamente y sob o 

microscópio petrográfico, os cristais de feldspato apresentam:  

• Tamanhos variáveis entre Mega-fenocristais que podem atingir 

até 20 centímetros e cristais menores da matriz (1mm-2cm ou muito 

raramente menores), sendo comum que o feldspato se apresente, na 

grande maioria das rochas estudadas, com uma distribuição bimodal 

(mega-fenocristais e cristais da matriz ). 

• Formas também variáveis existindo cristais euedrais a anedrais, 

cristais ovoides-arredondados e indivíduos xenomorfos, estes últimos, 

bem mais raros, preenchendo espaços intersticiais. 

• Nos megacristais de feldspato potássico (fig. IV-7) as inclusões 

tendem a ser abundantes, podem apresentar ou não um arranjo paralelo 

às faces dos cristais de feldspato, semelhante com um zoneamento. 

Estas inclusões zonadas podem ser de quartzo, biotita ou plagioclásio. 

• Geralmente os indivíduos xenomórficos contêm menos ou 

nenhuma inclusão. Quando presentes, estas geralmente não estão 

orientadas, e estão representadas principalmente por quartzo, biotita, 

plagioclásio e alguns minerais acessórios. 

IV.2.2.2 Plagioclásio 

Os cristais de plagioclásio variam no desenvolvimento das caras, 

apresentando-se de euedrais a anedrais com habito predominante tabular, 

exibem, comumente, geminação polisintética (de periclina e albita). Podem 

apresentar ou não zoneamentos complexos, oscilatórios, com superfícies 

indicativas de reabsorção. Às vezes exibem mais de uma superfície de 

reabsorção. Os cristais observados podem ser divididos em:  

• Feno/megacristais;  

• Cristais da matriz;  



!

! 98!

• Cristais inclusos nos megacristais de feldspato potássico, 

diferentes das pertitas e das bordas albíticas; e 

• Mantos dos cristais rapakivis;  

 

Figura IV-7 Fotomicrografias de megacristais de feldspato potássico, todos 
presentam texturas de exsolução e inclusões. a e c) cristais geminados com 

inclusões de quartzo definindo um zonado; b)cristal geminado com inclusões de 
plagioclásio em continuidade ótica, sugerindo possivelmente sineusis e 

transformações minerais; e d) cristal com inclusões de mica-biotita sem orientação 
preferencial. 

Os cristais de maior tamanho no SG são os que podem principalmente 

exibir zonas/evidencias de reabsorção ou dissolução com zonas de 

sobrecrescimentos de distinto conteúdo de An, textura de peneira (sieve). Em 

consequência é frequente observar zoneamentos complexos, oscilatórios com 

lamelas de diferente espessura, evidenciados, em alguns, casos pelos 

produtos de alteração (carbonato e sericita, predominantemente nas áreas 

mais ricas em Ca). Os cristais podem apresentar sobrecrescimentos de albita 

branca límpida. As inclusões, comuns, são de micas (biotita±cloritizadas, 

geralmente euedrais) e glomérulos de quartzo. 



!

! 99!

Os mantos de plagioclásio, quando encontrados, apresentam 

comumente entre 1-3mm de espessura, podendo estar conformados por 

sobrecrescimentos contínuos epitaxiais e mais frequentemente por pequenos 

cristais. 

Os zoneamentos composicionais dos cristais de plagioclásio das 

amostras estudadas foram melhor observados no microscópio petrográfico. 

Numerosos estudos ópticos tem apresentado uma grande variedade de 

padrões de zoneamento e morfologias de cristais de plagioclásio (e.g. 

Anderson, 1984). As variações composicionais intracristalinas estão 

associadas a mudanças nas condições ambientais (resfriamento, 

reaquecimento) e de composição do magma hospedeiro, variações 

morfológicas estão associadas a fatores cinéticos de crescimento e dissolução 

dos cristais, refletindo de igual forma variações nas condições ambientais 

(variações de P,T, espaço disponível, etc.) e composicionais (disponibilidade 

de material para o desenvolvimento o não) . É por isso que considera-se que 

os zoneamentos e a morfologia dos cristais é uma fonte essencial de 

informação sobre o magma (Karsli et al., 2004; Gagnevin et al., 2005). No SG, 

as amostras estudadas exibem variedade de texturas associadas com o 

zoneamento e a morfologia dos cristais de plagioclásio. Na parte de 

composição química serão colocados alguns exemplos dos zoneamentos 

encontrados nas distintas fácies estudadas. Na fig.IV-8, apresentam-se alguns 

exemplos do aspecto dos cristais de plagioclásio encontrados. 

IV.2.2.3 Texturas da catodoluminescência dos feldspatos 

A grande maioria das texturas relevantes dos feldspatos podem ser 

identificadas sob luz transmitida no microscópio petrográfico, porem imagens 

interessantes de possíveis texturas (várias vezes complexas) de dissolução-

recrescimento nos cristais encontrados foram evidenciadas na CL. Na amostra 

SO20-07LL da fácies Biotita-granito (associação porfiróide média II de Godoy 

1989), um dos cristais de feldspato estudados (fig. IV-9) exibe um 

comportamento bem diferenciado na CL, indicando variações importantes, 

ressaltando áreas de crescimento sob distintas condições.  
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IV.2.2.4 Composição química  

Os resultados obtidos da analises das amostras estudadas são 

apresentados seguidamente, os valores pontuais encontram-se no anexo 

B/tabelas III (dados pontuais de K-feldspatos) e IV (dados pontuais de 

plagioclásios) dados de microssonda eletrônica e no anexo C/tabela XVI dados 

de ablação laser para feldspatos. Foram analisados megacristais, cristais da 

matriz, os mantos, os cristais inclusos em cristais poiquilíticos, etc., e foram 

feitos alguns perfis composicionais.  

Foram medidos vários pontos nas lamelas de exsolução dos cristais de 

feldspato potássico, em bordas/mantos de cristais com textura rapakivi, de 

composição albítica (An<10). As lamelas foram medidas para intentar obter a 

composição original dos cristais a traves de integrações porem os resultados 

não foram satisfatórios.  

IV.2.2.2.1.1 Feldspato potássico  

Do estudo do feldspato potássico tem-se que as composições 

encontradas para os cristais analisados são relativamente similares entre as 

distintas fácies, com teores de anortita muito baixos. Para as amostras de 

granodiorito encontraram-se alguns cristais cujo conteúdo pode chegar a ca. 

1,1%. para as demais fácies, no geral o conteúdo esta abaixo do 0,5%; e os 

feldspatos da fácies granodiorítica e biotita granitos com hornblenda são 

ligeiramente mais restritos composicionalmente; no biotita granito, nas fácies 

de contato as composições são mais variadas (ver fig. IV-10). 

Nos diagramas de elementos terras raras (fig. IV-13) nota-se que os 

distintos grupos de rochas apresentam padrões diferenciados e anomalias de 

Eu variáveis. A amostra SO3-01A, da zona hibrida, exibe padrões das curvas e 

anomalia de Eu bem diferenciada entre os cristais da matriz e os megacristais, 

sugerindo fontes distintas para eles. Os biotita granitos com hornblenda 

mostram um padrão mais plano nas terras raras pesadas que os biotita 

granitos; ambos os grupos de rochas apresentam anomalias de Eu e 

enriquecimento dos distintos elementos variados. Os pontos analisados nas 

amostras de granodiorito apresentam padrões similares. 
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Figura IV-8 Fotomicrografias de cristais de plagioclásio com texturas variadas a) 
zoneamento oscilatório complexo, zoneamento convoluto nos cantos com 

recristalização(?) e dissolução nas bordas; b) contato serrilhado; c) tipo tabuleiro de 
xadrez, sugestiva de processos de mistura de magmas; d) megacristal, sofrendo 
processos de dissolução e assimilação. E é f)) cristais de plagioclásio crescendo 
sobre o feldspato potássico no primeiro caso o manto é constituído por cristais 

diversamente orientados de plagioclásio exibindo geminações complexas e 
incluindo k-feldspato; no segundo caso, observa-se certo paralelismo entre a 

orientação do feldspato e do plagioclásio. 
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Figura IV-9 Imagens de resposta na CL (`a esquerda) e BSE (à direita) de um cristal 
de feldspato da amostra SO20-07LL, observa-se o zoneamento oscilatório e a 

variação na resposta da CL. 

IV.2.2.2.1.2 Plagioclásio  

Para os plagioclásios não se aprecia um aumento progressivo no conteúdo 

máximo de anortita nos cristais de plagioclásio desde as rochas “hibridas” do 

contato passando pelos biotita granitos e os biotita granitos com anfibólio até os 

granodioritos (ver fig. IV-10), mas parece existir um rango composicional 

ligeiramente mais amplo nas rochas com mais evidencia de assimilação. 

Os cristais de plagioclásio analisados, no geral apresentam zoneamento 

oscilatório, com maior o menor grau de complexidades, estando este grau muitas 

vezes associado com o tamanho do cristal. A anortita dos pontos analisados varia 

entre ca. 40 e 20. Os zoneamentos observados nas distintas amostras são 

oscilatórios e descontínuos habitualmente normais (figuras IV-11, IV-12). 

IV.2.2.2.1.2.1 Granodioritos 

Este grupo de rochas estudadas podem se subdividir em dois grupos; 

No primeiro deles tem-se que os cristais de feldspato da matriz apresentam-se 

anedrais. Aparecem também ocasionais megacristais de plagioclásio, euedrais; 

No segundo grupo a matriz é hipidiomórfica, e nela aparecem inclusos 

megacristais feldspato potássico e quartzo, os megacristais de plagioclásio 

quando aparecem, são comumente de menor tamanho que os de quartzo e 

feldspato potássico; estes megacristais habitualmente são arredondados a 

subedrais. Nos primeiro grupo, os cristais de plagioclásio apresentam valores 
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máximos de anortita ao redor de ca. 35 e mínimos ao redor de ca. 24. No 

segundo grupo varia entre ca. 16 e 41. 

IV.2.2.2.1.2.2 Biotita granitos com hornblenda 

As rochas coletadas deste grupo apresentam-se mais homogêneas que 

as do resto. Neste conjunto de amostras o rango composicional medido dos 

plagioclásios foi mais restrito que nos outros grupos de rochas e as amostras 

apresentam uma concentração de anortita que varia entre ca. 17 e 37. Os 

cristais analisados apresentam zoneamento oscilatório (e.g. fig. IV-11a). 

IV.2.2.2.1.2.3 Biotita granitos 

Deste grupo o conjunto de amostras analisadas pode-se subdividir em 3 

grupos, o primeiro dele composto pelos biotita granitos típicos, o segundo 

representa o biotita granito pórfiro, e o terceiro grupo esta constituído por um 

conjunto de amostras com uma redução significativa no conteúdo de quartzo, 

que não permite classifica-las como granitos sensu strito. Nos três grupos, os 

cristais de plagioclásio foram medidos valores máximos de anortita ao redor de 

~35 e mínimos ao redor de ~9. 

A maioria dos cristais analisados apresentam zoneamento oscilatório 

(e.g. fig. IV-11). Porem no biotita granito pórfiro registrou-se zoneamento 

inverso (fig. IV-11d). 

IV.2.2.2.1.2.4 Rochas da zona híbrida de contato 

As rochas deste grupo apresentam características tanto do granito como 

da rocha hospedeira, por isso, dela foram analisados cristais de plagioclásio da 

matriz com habito variável de subedrais a anedrais, megacristais e cristais 

inclusos nos megacristais de feldspato potássico. Analises pontuais indicaram 

que o conteúdo de anortita dos cristais estudados varia entre ca. 39 e 12. 

Foram observados zoneamentos diretos, descontínuos e oscilatórios. 

Na figura IV-11 a e b, comparam-se os padrões de zoneamento de 

cristais de plagioclásio de uma amostra deste conjunto de rochas, nota-se que 

a curva definida pelo conteúdo de anortita de ambos os cristais, o a incluído 

num megacristal e o b um cristal da matriz, são similares, porem o contraste 
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composicional do cristal da matriz (fig. IV-11b) é menor, o núcleo de ambos 

cristais apresenta concentração de An quase idêntica. O zoneamento de 

ambos cristais é normal, oscilatório. 

 

 

Figura IV-10 Variações composicionais dos feldspatos, SG, de baixo para acima, 
apresentam-se os granodioritos, os Hb-Bt granitos, os Bt-granitos e as rochas da 

zona híbrida de contato.  

 
Zoneamentos oscilatórios e zoneamentos normais são os mais 

frequentes no plagioclásio do SG. Também podem encontrar-se zoneamentos 

em parche, nos quais os cristais exibem núcleos mais cálcicos corroídos, 

preenchidos e rodeados por plagioclásio mais sódico, estes cristais geralmente 

estão mais alterados. Igualmente foram observados zoneamentos devidos a 

reabsorção nos biotita granitos. Nos quais tem-se zoneamento oscilatório, 

seguido de zonas de reabsorção, seguidas de zoneamento normal às vezes 

oscilatório.  

Os zoneamentos em cristais de plagioclásio são reflexo da composição 

do magma, da temperatura (Putirka, 2005) e da fugacidade de agua (Pletchov 

& Gerya, 1998). As zonas de reabsorção podem ser produto de reaquecimento 

do magma, por recarga (Couch et al., 2001) ou mistura de magmas de 

composição similar. De igual forma o zoneamento inverso, como o encontrado 

no pórfiro biotítico granítico, atribuem-se a um aumento da temperatura do 

magma, que também pode ter ocasionado a reabsorção dos megacristais de 

feldspato potássico encontrados na rocha.  
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IV.2.3 Biotita 

A biotita é um mineral ubíquo em todos os tipos de rochas presentes no 

SG. A mesma ocorre com morfologias, hábitos, tamanhos e pleocroismo 

distinto nas diferentes fácies. Apatita e zircão são as inclusões mais comuns; 

nos biotita granitos aparece também frequentemente a monazita, nos biotita 

granitos com hornblenda nas bordas dos cristais podem encontrar-se titanita e 

ocasionalmente rutilo. As abundantes inclusões de zircão, apatita e entre 

outros, comuns nos cristais de biotita, faz que os cristais possuam uma grande 

quantidade de halos pleocroicos. Na tabela IV-1 apresentam-se as principais 

características do mineral nas distintas grupos de rochas estudadas. 

IV.2.3.1 Composição química 

As analises pontuais realizadas aos cristais de biotita estão nos anexos 

B/tabelas IV (dados EPMA) e C/tabela XVII (dados LA-ICP-MS).  

IV.2.3.1.1 Elementos maioritários 

Os cristais de biotita analisados da amostras da zona hibrida de contato 

podem ser classificados como annita (amostra SO4-02) e siderofilita (amostra 

SO3-01A), eles plotando ambas as amostras em campos bem diferenciados 

(cf. fig. IV-14), sendo que a amostra com siderofilita apresenta também mica 

branca, granada e cordierita. Para os biotita granitos as amostras também são 

classificadas como annita (amostras SO31-03, SO20-07, SO31-01b, SO61-01 

e SO18-02) e uma amostra apresenta-se uma grande variação composicional 

(AlT ca. 2,9 até 3,7 a.p.u.f) de annita a siderofilita (SO23-02). Para os biotita 

granitos com hornblenda todas as amostras são classificadas como annita, ao 

igual que para os granodioritos; nestes últimos nota-se um ligeiro aumento no 

#Mg que os aproxima do campo da flogopita (fig IV-14c). 
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Figura IV-11 Imagens de elétrons retro-espalhados (BSE) e perfis analíticos 
quantitativos (WDS) para cristais selecionados de plagioclásio. Da fácies híbrida do 
contato a) cristal incluso num megacristal de feldspato alcalino e b) cristal da matriz 
(ambos amostra SO3-01A); c) cristal de uma amostra de biotita granito, com padrão 

de zoneamento normal (amostra SO14-19); e d) cristal da matriz de biotita granito 
pórfiro com zoneamento inverso. Variações composicionais expressas em termos 

da molécula de Anortita (An) (amostra SO31-03). As concentrações de An para cada 
ponto medido estão indicadas junto à curva. 
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Figura IV-12 Imagens de elétrons retro-espalhados (BSE) e perfis analíticos 
quantitativos (WDS) para cristais selecionados de plagioclásio. a) cristal do biotita 

granito com hornblenda exibindo zoneamento oscilatório (amostra SO19-02); b, c, d) 
cristais da fácies granodiorítica exibindo zoneamentos oscilatórios com distintos 
graus de complexidade (b=amostra SO12-01; c e d=amostra SO58-01). Variações 

composicionais expressas em termos da molécula de Anortita (An). As 
concentrações de An para cada ponto medido estão indicadas junto a curva. 
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Figura IV-13 Diagramas de elementos Terras Raras para feldspato alcalino das 
distintas fácies do SG, normalizados para os valores do Chondrito de Boynton, 
1984. a) Zona hibrida, a amostra SO3-01A corresponde a um granito híbrido, as 

linhas tracejadas são pontos medidos em cristais da matriz, as linhas continuas são 
pontos nos megacristais, a amostra SO20-02 corresponde a um dique tardio rico em 

turmalinas; b) Bt-Granitoides; c) Hb-Bt Granitoides; e d) Granodioritos (amostra 
SO12-01).  

 

Tabela IV-1: Características principais da biotita no SG 

 

Zona hibrida 
Sieno-
monzogranitos 
biotíticos 

Sieno-
monzogranitos 
biotíticos com 
hornblenda 

Granodioritos 

Cor Avermelhada 
Marrom – castanho 
amarelada 
Esverdeada 

Marrom 
avermelhada – 
castanho amarelada 

Esverdeada 

Desenvolvimento 
dos cristais Subedrais/anedrais 

Subedrais/anedrais, 
com habito micáceo 
e pseudohexagonal 

Subedrais/anedrais 
Subedrais/as 
vezes 
intersticiais 

Tamanho Variável, no geral 
pequenos Variável Variável Variável, no 

geral pequenos 

Inclusões 
Abundantes, zircão, 
monazita, apatita e 
opacos 

Abundantes 
inclusões, as vezes, 
zonadas de zircão, 
apatita e opacos 

Abundantes Comuns 

Cloritização Variável Variável Variável Limitada 

Outras alterações Muscovitização 
Sagenítica Sagenítica Sagenítica Não 

observadas 
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Observa-se que as amostras da fácies híbrida apresentam-se com 

composições bem diferenciadas de AlT; os biotita granitoides apresentam uma 

correlação ligeiramente negativa do #Mg (Mg/Mg+Fe) com respeito ao AlT, 

sendo notória, como já foi mencionada, a variação composicional dos cristais 

analisados da amostra SO23-02; Nos Hb-Bt granitos observa-se uma maior 

variação do #Mg; enquanto para os granodioritos as composições obtidas 

revelaram-se bem homogêneas, no entanto aprecia-se que os pontos 

analisados na amostra SO10-01 plotam ligeiramente fora do campo definido 

pelas outras amostras, com um menor #Mg. 

Nachit et al., 2005, propuseram um diagrama ternário 10 * TiO2-FeO (= 

FeO + MnO) -MgO (fig.IV-15) para a discriminação de biotita magmática ou 

primária da biotita secundaria e/ou reequilibrada. Para os cristais analisados 

das distintas fácies do SG, observa-se uma boa correlação entre o observado 

nos estudos petrográficos e o encontrado nesta classificação, com exceção da 

amostra de granodiorito (SO58-01) que petrográficamente apresentava cristais 

sem sinal evidente de cloritização, euedrais a subedrais e nesta classificação 

plota indistintamente no campo das biotitas primarias e re-equilibradas. 

As biotitas dos enclaves xenolíticos peliticos e as biotitas dos 

hospedeiros tendem a apresentar composições não muito distintas, são 

exceção os cristais do enclave da amostra SO2-01B (bt-granito) que são muito 

mais ricos em Al que os cristais hospedeiros, os da amostras SO28-01 (Hb-Bt 

granito) que são de composição variada, há cristais muito mais ricos em Al e 

cristais com um #Mg ligeiramente maior. De um modo geral os cristais de 

biotita do enclave apresentam menores concentrações de TiO2 quando 

comparadas com os hospedeiros. 

A amostra SO8-02 (Hb-Bt granito) apresenta um enclave ovoide restitico 

(?) de granulação media no qual foram analisados também cristais de biotita. 

Os cristais da hospedeira e do enclave apresentam composição similar, 

apresentando os cristais do enclave #Mg ligeiramente superior. 

IV.2.3.1.2 Elementos traços 

De modo geral as amostras analisadas, não apresentaram 

concentrações mesuráveis de dos elementos terras raras a exceção do Ce. Do 
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conjunto de amostras analisadas a maioria apresenta anomalias negativas 

marcadas para Ce, Zr, sendo mais marcada a anomalia de Zr nos granodioritos 

(amostra SO58-01). Os granodioritos apresentam as menores concentrações 

de Nb.  

Os cristais analisados da amostra SO4-02 da zona híbrida de contato 

apresentam padrões subparalelos nos diagramas multielementares, 

observando-se apenas variações no Ba.  

Para os cristais analisados das amostras de biotita granito observa-se 

graus variáveis de enriquecimento em Ce, Zr e Sr. Também são notórias as 

variações nas anomalias de Ba. Para a amostra de biotita granito com 

hornblenda(SO19-02) os cristais analisados apresentam padrões subparalelos. 

Para as amostras de granodiorito observa-se que os cristais analisados 

apresentam diferencias, onde se tem pontos com um enriquecimento relativo 

em Ce, Pb , Sr e Zr, e outro conjunto com um marcado empobrecimento em Zr 

(ver fig. IV-18). 
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Figura IV-14 Classificação da biotita do SG, diagramas Mg/(Mg+Fe) vs Al(total); 
Mg/(Mg+Fe) vs Ti. Rieder et al. (1998), Rieder et al. (1999). a) Amostras da zona 

híbrida; b) amostras dos Bt Granitoides; c) Hb-Bt Granitos; d) Granodioritos; e e) 
enclaves 
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No diagrama (fig. IV-16) Al vs. Fe/(Fe+Mg), as biotitas estudadas dos 

granitos mostram correlação negativa, as amostras estudadas da zona híbrida 

apresenta composições diferenciadas e os cristais do granodiorito não 

apresentam uma correlação lineal, porem as duas amostras plotam 

“separadas”. A correlação entre o Fe2+ e o SI não é tão evidente, pudendo 

observar-se uma ligeira correlação negativa só nos biotina granitos. A 

correlação negativa de Al e Fe2+ é coerente com a equação de substituição 

3VI(R2+)=2VI(Al3+)+VI(□) (Dymek (1983)) 

IV.2.4 Anfibólio 

A presença de anfibólio no SG esta restrita as fácies dos biotita granitos 

com hornblenda e dos granodioritos. O anfibólio dos granodioritos é 

usualmente subedral, pequeno, com clivagem bem desenvolvida, raramente 

aparece como cristais maiores com núcleos alterados. No biotita granito com 

hornblenda os cristais de anfibólio são geralmente anedrais de tamanhos 

variados por vezes reabsorvidos (fig. IV-19). Os cristais podem conter as 

mesmas inclusões que as biotitas (apatita principalmente, zircão, opacos, etc.). 

Podem estar associado com biotita no biotita-granito com hornblenda; e no 

granodiorito apresenta-se relacionada com opacos e titanita frequentemente. 

Os anfibólios observados nestas rochas são tipicamente cálcicos, com 

pleocroismo variável entre verde à pardo; verde escuro à azul esverdeado; e 

castanho claro à amarelo esverdeado. 

IV.2.4.1 Composição química 

Os resultados das analises pontuais para os cristais analisados por 

EPMA apresentam-se na no anexo B/tabela VIII e os dados obtidos das 

analises de LA-ICP-MS estão no anexo C/tabela XVIII.  

IV.2.4.1.1 Elementos maioritários 

Nas amostras estudadas os anfibólios predominantes são ferro-

tshermakita e ferro-hornblenda (fig. IV-16). Os anfibólios analisados 

apresentam SiO2 variando entre 51,24 e 38,38 %, TiO2 1,02 e 0,09 %, MnO 

entre 1,22 e 0,69%, MgO entre 10,03 e 3,37% nos biotita granitos com 

hornblenda e nos granodioritos estes elementos variam entre 43,27 e 34,48% 
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SiO2; 2,05 e 0,49 % TiO2; 0,57 e 0,42 % MnO; e entre 7,78 e 5,78 % o MgO. 

Na figura IV-20 nota-se que ha uma boa correlação linear entre Si e a 

razão Mg/(Mg+Fe) para as amostras do biotita granito com hornblenda. 

Enquanto que as composições obtidas para os anfibólios das fácies 

granodioríticas são relativamente homogéneas, nestes diagramas e plotam 

próximo da divisa entre ferro-tshermakita e ferro-hornblenda. Os cristais de 

anfibólio dos granodioritos e dos horblenda biotita granitos no geral apresentam 

composições diferenciadas. Os cristais do primeiro exibem maior riqueza em 

Mg e Al que os do biotita granito com hornblenda.  

Os zoneamentos observados, são oscilatórios, Nos biotita granitos com 

hornblenda, os contrastes composicionais são maiores que nos granodioritos. 

No diagrama da fig. IV-21, nota-se que os cristais analisados da amostra 

SO58-01 (granodiorito) apresentam uma tendência diferente e plotam num 

campo afastado das outra amostras. 

Os anfibólios de ambas as fácies apresentam trajetórias evolutivas diferenciadas, 

sendo as tendências de oxidação mais importantes para o biotita granitos com 

hornblenda (c.f. Strong & Taylor, 1984) que para o granodiorito. Para este ultimo observa-

se a uma diminuição gradual da ocupação do sítio A com o aumento de Si. 

IV.2.4.1.2 Elementos traços 

Nos diagramas multielementares (fig. IV-22) observa-se que os cristais 

dos biotita granitos com hornblenda e dos granodioritos apresentam tendências 

bem diferenciadas; os padrões dos distintos cristais de uma mesma amostra 

analisados são coerentes, sem variações drásticas, além de um 

empobrecimento em Cs, Rb, Ba e Th nas amostras SO12-01 (granodiorito) e 

SO19-02 (biotita granitos com hornblenda) e de enriquecimento nos HREE (Gd 

ao Lu) na amostra SO19-02. Observam-se também anomalias negativas de Pb 

e Sr nas amostras em geral e uma anomalia de U na amostra SO19-02. Os 

cristais da amostra SO58-01 (granodiorito) apresenta concentrações mais altas 

de Ce, Pr e Zr, e enriquecimento relativo em Cs, Rb, Ba e Th. 
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Figura IV-15 Composição química das biotitas analisadas do SG no diagrama 
ternario 10*TiO2–FeOtot–MgO para a discriminação entre biotitas magmáticas 

primarias, re-equilibradas y neoformadas (Nachit et al., 2005). a) rochas granitóides; 
b) enclaves 
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Figura IV-16 diagrama de correlação catiônica Fe2+ vs AlVI das micas estudadas a) 
Amostras da zona híbrida; b) amostras dos Bt Granitoides; c) Hb-Bt Granitos; d) 

Granodioritos;  
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Figura IV-17 diagrama de correlação catiônica Fe2+ vs SiVI das micas estudadas a) 
Amostras da zona híbrida; b) amostras dos Bt Granitoides; c) Hb-Bt Granitos; d) 

Granodioritos;  
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Figura IV-18 Diagramas multielementares para cristais de biotita das distintas fácies 
estudadas do SG. Zona híbrida amostra SO4-02C; Biotita granito amostras SO23-02, 

SO14-09, SO22-03, SO20-07, SO31-01, SO61-01; biotita granito pórfiro SO31-03; 
Biotita granito com hornblenda amostra SO19-02; Granodiorito amostras SO12-01, 
SO58-01. Normalizado para os valores do chondrito de McDonough & Sun (1995) 

IV.3 Minerais acessórios 

A mineralogia acessória de uma rocha pode brindar informação 

significativa petrogenética das rochas , pois é um monitor dos processos 

envolvidos na gêneses da rocha em questão. A informação aqui apresentada 

sobre a mineralogia acessória é limitada,  
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IV.3.1 Minerais opacos  

Nas tabelas IX e X do anexo B apresentam-se os resultados das 

analises feitas sobre cristais de ilmenita e magnetita. Nele observa-se que a 

composição da ilmenita é relativamente similar entre as distintas fácies do SG. 

!

 

Figura IV-19 Imagens de elétrons retro-espalhados (BSE) de cristais de anfibólio 
analisados. Hb-Bt granito (amostra SO19-02) a) cristal reabsorvido, corroído 
associado a biotita e quartzo e b) cristal com um ligeiro zoneamento, no qual 

destaca a alteração penetrativa das bordas e ao longo das clivagens, muito mais 
desenvolvida do lado inferior do cristal; e granodiorito c) pequeno cristal 

arredondado, com cloritização nas clivagens e d) cristais exibindo pequenos 
cristais exsolvidos de óxido de Fe-Ti. 

A ilmenita é o opaco principal do SG (aproximadamente 80% do total de opacos) 

apresenta-se como cristais euedrais a subedrais isolados ou disseminados, às 

vezes anedrais nas biotitas, foi identificado em amostras de todas as fácies 

estudadas. Apresenta concentrações de TiO2 variando entre (44,631 e 51,641%). 

O Mn varia entre 0,196 e 0,192 para as rochas da zona híbrida com uma média de 

0,194, entre 0,309 e 0,123 para os biotita granitos com uma média de 0,195; entre 

0,318 e 0,149 para os biotita granitos com hornblenda, com uma média de 0,218 , 

e entre 0,213 e 0,097 com uma média de 0,141 para os granodioritos. 
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Figura IV-20 Diagrama de classificação de anfibólios cálcicos para as amostras do 
SG. As proporções catiônicas são por unidade de fórmula (classificação segundo 

Leake et al., 1997). 

 

Figura IV-21 Correlação entre as proporções catiônicas Si+Na+K vs Ca+IVAl em 
cristais de anfibólio das fácies Hb-Bt-Granítica e Granodioríticas do SG. 



!

! 123!

 

Figura IV-22 Diagramas multielementares para cristais de anfibólio das fácies Hb-Bt-
Granítica (amostra SO19-02) e Granodiorítica (SO12-01 e enclave SO58-01) do SG. 

Normalizado para os valores do chondrito de McDonough & Sun (1995). 
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A magnetita é um mineral relativamente raro nas rochas estudadas, 

esta afirmação é contraria ao estabelecido por Godoy & Figueiredo, 1991, que 

indicam que é o opaco dominante nas rochas do maciço. A magnetita 

apresenta-se principalmente nos granodioritos ocasionalmente nos Hb-Bt-

granitos. Os cristais de magnetita analisados são muito puros, quase 100% 

FeO; estando o teor dos outros elementos entre 0,03 e 0,16 c.p.f.u.  

A pirita sob a forma de cristais subédricos, com bordas localmente 

corroídas, foi identificada nos granodioritos. 

IV.3.2 Zircão 

O zircão é um mineral acessório comum nas rochas do SG e de 

particular importância no presente estudo, sobre ele realizaram-se analises 

isotópicos, geocronológicos e elementares, em consideração a sua importância 

será detalhado a seguir. 

O zircão é um mineral que pode apresentar grande variedade de 

morfologias externas e texturas internas reflexo da história geológica do 

mineral (Corfu et al., 2003). A morfologia de zircão é dependente, da fase de 

cristalização do magma em que são formados. Assim, em alguns magmas 

onde o limite de saturação Zr é alcançado apenas no final, os cristais de zircão 

são formado intersticialmente entre as camadas de outros minerais já 

cristalizados, dando-lhes uma forma heteromórfica (Scoates & Chamberlain, 

1995). Dentro de uma mesma rocha, uma população de cristais de zircão de 

igual idade pode ter morfologias muito diferentes (Hoskin & Schaltegger, 2003).  

Os cristais de zircão do SG estudados apresentam variedades de 

texturas internas (fig. IV-23) visíveis em imagens CL e LT. Em geral, os cristais 

estudados dos distintos tipos petrográficos variam em quanto ao tamanho entre 

150 e 500 µm. Os cristais de zircão separados das amostras são prismáticos, 

com relações largura cumprimento que variam entre 1:2 para os cristais 

grossos e 1:7 para os cristais alongados. A maioria dos cristais têm uma 

morfologia externa aproximadamente euhedral, mas também as faces de 

alguns grãos apresentam sinais indicativos de dissolução e vários cristais estão 

fragmentados. Vários dos grãos contêm inclusões e fraturas. Os cristais variam 

de incolores a marrom claro, sendo os cristais mais límpidos os da amostra 
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SO31-01. O zoneamento concêntrico de crescimento é visível em alguns 

cristais sob luz transmitida.  

Os estudos morfológicos de zircão são geralmente, mas não sempre 

(e.g. Belusova et al., 2006) realizados em grãos soltos e estão baseados na 

morfologia tridimensional da superfície do cristal. Mesmo assim, nesta 

pesquisa, a morfologia de cristais de zircão foi estudada depois de que os 

grãos de zircão foram montados e polidos para expor seu centro e serem 

imageados. 

O zoneamento oscilatório, aqui é interpretado como tipicamente 

magmático. O zoneamento oscilatório observado nos cristais de zircão 

estudados esta conformado por capas de zonas estreitas e cíclicas (1-3 µm de 

largura) ou zonas oscilatórias mais grossas (10-20 µm; que serão denominadas 

bandas de crescimento). As bandas de crescimentos estão alternadas com 

capas delgadas na maioria dos casos e são consideradas como relacionadas 

umas a outras. Em poucos cristais foi possível observar um zoneamento 

setorial tipo hourglass. 

Alguns cristais podem apresentar truncamento do zoneamento (e.g. fig. 

IV-23b), esse truncamento parece indicar períodos de mudança nas condições 

ambientais gerando a reabsorção (cf. Corfu et al., 2003). O zoneamento 

convoluto com distintos graus de curvamento e complexidades foi identificado 

principalmente nas regiões media e central de alguns cristais (e.g. fig. IV-23h e 

IV-23i), podendo, em algumas oportunidades, cobrir sectores mais esternos 

dos cristais (e.g. fig. IV-18i). Segundo Pidgeon et al. (1998) que os cristais de 

zircão tenham formas externas euedrais e zoneamentos convolutos como os 

evidenciados em alguns dos cristais aqui estudados, pode sugerir que o 

zoneamento foi originalmente oscilatório a través do cristal; e que o mesmo 

pode ter sido distorcido pela migração e concentração de elementos traço ao 

longo de estruturas em anéis e bandas secundarias, curvas e de pouco 

espaço. 

As recristalizações são identificadas principalmente como áreas que nas 

imagens CL se apresentam mais claras e brilhantes, pois supõem-se que se 

dão por uma mobilização de elementos, possivelmente os mais pesados, nos 
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períodos tardi-magmáticos. As recristalizações observadas podem ser locais e 

aparecer cortando, como lóbulos o parches, os zoneamentos descritos acima; 

ou ser mais amplas e ocorrer como zonas mais grossas nas partes centrais de 

alguns cristais (observada em cristais de todas as amostras a exceção da SO3-

01A) e como contornos irregulares dos núcleos.  

Núcleos homogéneos podem ser encontrados em alguns dos cristais de 

zircão estudados, eles tem formas euedrais a subedrais e são seguidos para 

fora por zoneamento oscilatório. Estes núcleos podem ser seguidos ou não por 

reabsorção. Alguns cristais apresentam núcleos que exibem fraturas radiadas e 

cor mais escura nas imagens CL e que parecem associados a efeitos de 

alterações metamícticas. A amostra SO12-01 é a que contem maior densidade 

de cristais com núcleos com estas caraterísticas. Janasi et al. (2015) indicam 

que em amostras de outras unidades vizinhas do SG, núcleos homogêneos 

como os identificados no SG apresentam idades correlacionáveis com herança. 

Uma caraterística que vale a pena mencionar é que a apatita é uma inclusão 

comum nos cristais de zircão das distintas amostras estudadas. 

IV.3.2.1 Composição Química 

Análises representativas para as populações de zircão estudadas foram 

obtidas para os elementos menores e traços (P, Sc, Ti, Mn, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, 

Ba, Hf, Ta, 206Pb, 208Pb, Th, U) e ETR. Os resultados obtidos são apresentados 

nos anexos B/tabela XI e C/tabela XIX dos anexos e em diagramas de padrões 

de ETR normalizados pelo chondrito (figura IV-24). No geral a composição dos 

cristais no referente a Si, P, Sc, Ti, Mn e Sr é bem uniforme, não permitindo 

diferenciar grupos o famílias de cristais. Os padrões de ETR (figura IV-24) 

estão caraterizados por anomalias negativas de Eu (Eu/Eu* = 0,04 – 0,63 e um 

ponto 1,07, média 0,22), anomalia de Ce variada (Ce/Ce* = 0 – 143 e um ponto 

alcança 1011, média 44), com um enriquecimento variável das terras raras 

pesadas com respeito as medias (LuN/GdN=6-50 media 20; LuN = 981 – 14753, 

média 4229).  
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Figura IV-23 .Imagens de cristais de zircão representativos das amostras analisadas. 
a-c) amostra SO3-01A representativa da zona hibrida do contato; d-f) amostra SO8-
02 representativa dos Hb-Bt granitos; g-i) amostra SO31-01 da Bt-granitóides; e j-l) 

amostra SO12-01 representativa da fácies granodiorítica porfirítica. Para cada cristal 
apresenta-se de direita a esquerda a imagem de TL, CL e um esquema da textura 
observada sob CL. RC: recristalização, RCL: recristalização local, I: inclusão, IC: 
inclusão cúbica; IF: Inclusão fluida, ZM: zoneamento magmático, ZC Zoneamento 

Convoluto, ZA (?) possível zona de alteração, N: núcleo. F, fratura 

Nas amostras estudadas existe uma relação, em geral, nítida entre o 

enriquecimento em ETR, principalmente nas leves, e a resposta dos cristais 

nas imagens da CL, as zonas escuras tendem a apresentar menores 

anomalias de Ce muito próxima a 0 na maioria dos pontos, sendo exceção e 

alcançando valores elevados em três pontos do granodiorito (amostra SO12-

01; Ce/Ce*= 5; 40; 79) e em um ponto dos biotita granitos (amostra SO31-01 

Ce/Ce*=143). Enquanto que nas áreas com resposta clara e brilhante na CL as 

anomalias de Ce são mais marcadas. Uma anomalia positiva de Ce é 

interpretada como uma abundancia de Ce4+ (condições oxidantes), o que 

permite o Ce4+ substituir o Zr4+. Uma anomalia negativa de Eu é interpretada a 

presença de Eu2+ no fundido (condições redutoras) porque o Eu2+ se “partilha” 

menos rapidamente a Zr que o Eu3+. Todos estas afirmações levaram a Maas 

et al. (1992 apud Hoskin & Schaltegger, 2003) a concluir que a ƒO2 não é o 

único fator controlando as razões Ce4+/Ce3+ e Eu3+/ Eu2+ nos magmas. Uma 

solução possível neste dilema é que o Ce4+ e Eu2+ podem as vezes coexistir. 
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Ainda não se conhece como as razões Ce4+/ Ce3+ e Eu3+/Eu2+ variam nos 

magmas como função das condições geológicas. Pode também ocorrer que a 

temperatura ou a composição do fundido tenham um efeito importante, seja 

nos coeficientes de partilha o na dependência de Ce4+/ Ce3+ relativos a 

Eu3+/Eu2+ nas condições oxidantes. De forma alternativa, mudanças na 

abundância relativa de Eu e Ce relativas a outros ETR devido a partilha em 

fases cristalinas iniciais podem ser importantes em sistemas naturais (Burnham 

& Berry, s/d) 
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Figura IV-24 Diagramas de elementos Terras raras para zircão das distintas fácies 
do SG, normalizados para os valores do Chondrito de Boynton, 1984. a) Zona 

hibrida; b) Bt-Granitoides; c) Hb-Bt Granitoides; e d) Granodioritos (líneas sólidas 
amostra SO12-01 e líneas tracejadas amostra SO9-01). As linhas negras são de 

pontos de resposta clara na CL e as linhas azuis de áreas com resposta escura na 
CL. 

IV.3.3 Outros minerais 

A apatita é um mineral acessório comum em todas as rochas estudadas 

do SG, os cristais maiores apresentam-se comumente com zoneamentos. Na 

fácies granodiorítica e nos enclaves apresenta-se como cristais prismáticos 

cumpridos e com hábito acicular; na fácies do biotita granito com hornblenda 

pode aparecer como cristais aciculares e prismáticos ou só como cristais 

prismáticos curtos; e na fácies do biotita granito, geralmente é idiomórfico 
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(prismático, em algumas amostras aparece acicular), mas pode se apresentar 

também ligeiramente arredondado, ou reagindo com monazita. Aparece 

frequentemente inclusa na biotita, mais raramente em feldspatos, no quartzo e 

em opacos. No bt-granito com hornblenda e no granodiorito pode se apresentar 

associado/incluso no anfibólio e na titanita (figs. IV-25a, IV-25c, IV-25d e IV-

26a) 

A allanita apresenta-se no biotita granito com hornblenda e mais 

raramente no granodiorito. Ocorre comumente como cristais hipidiomórficos a 

idiomórficos, zonados, às vezes metamictizados, de tamanho variável (fig IV-

25c, IV-25d e em BSE na fig.IV-26b). 

Os processos de metamictização parecem levar a um enriquecimento 

em La, Ce, Th e Y; enquanto que as áreas mais preservadas dos cristais são 

mais ricas em Fe e Ca. 

A titanita apresenta-se no biotita granito com hornblenda e no 

granodiorito; é comumente subedral, aparecendo também anedral, às vezes 

aparece geminada, fracamente zonada, com zoneamentos concêntricos 

regulares e com cristais com regiões de zoneamento irregular; o zoneamento é 

visível em imagens de elétrons retroespalhados (figs. IV-25e IV-25f), em BSE 

(figs. IV-26c e IV-26d).  

Por outro lado nas rochas que assimilaram maior quantidade de 

metapelitos é frequente encontrar minerais acessórios distintos tais como: 

Monazita que ocorre como cristais subédricos a anédricos (às vezes 

arredondados) que podem estar reagindo com apatitas ou aparecer como 

mantos sobre estas, de tamanho variável (figs. IV-25b, IV-27a, IV-27b). 

Outro mineral acessório identificado nas amostras dos biotita granitoides 

estudadas foi a fluorita, ela apresenta-se anédrica, incolor à lilás, e ocorre 

intersticial (preenchendo cavidades). 

Observou-se uma grande concentração de turmalina em diques 

pegmatíticos tardios que cortam os biotita granitoides da área ocidental. São 

cristais de turmalina negra de tamanho variável desde alguns milímetros até 

vários centímetros, que quando vistas sob o microscópio apresentam-se com 

um zoneamento bem marcado, e algumas inclusões de micas claras (figs. IV-
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27c e IV-27d). Também observa-se turmalina em algumas amostras de biotita 

granito, cristais menores que os observados nos diques. 

Foram observada também granada, geralmente anedral, oxidada e 

cordierita geralmente alterada. 

IV.4 Mineralogia secundária (ou de alteração) e texturas de 
intercrescimento 

No geral, não há um forte desenvolvimento de alterações secundarias 

nas rochas estudadas, mas localmente, e principalmente associado a 

fraturas/falhas, é possível observar rochas com uma forte cloritização. O foco 

deste trabalho dista muito de poder apresentar uma discussão dos processos 

tardios pelo que a seguir listam-se muito brevemente os minerais secundários 

identificados.  

A epidota Ocorre como cristais xenomórficos a raramente 

hipidiomórficos, geralmente incluso na biotita/clorita. Apresenta-se como 

alteração de biotitas, é de cor verde amarelada (fig. IV-28c e IV-28d) 

A clorita, descrita como alteração das biotitas, se apresenta com 

hábitos variados, aparece como cristais xenomórficos a hipidiomórficos, e 

pseudomorfos da biotita, e nas amostras que se formo de cristais de biotita 

mais ricos em titânio aparece com textura sagenítica (fig.IV-28c e IV-28d) 

Observou-se muscovita/sericita, também já descrita, como mineral 

secundário comum associado tanto a biotita como à transformação subsolidus 

dos feldspatos, principalmente desenvolvida na regiões mais ricas em Ca dos 

plagioclásios. 

Igualmente, como produto da alteração das biotitas (principal mineral 

ferromagnesiano) observou-se hematita anédrica e magnetita. Também foi 

observada biotita secundaria na amostra SO14-06 da fácies dos bt-granitoides 

preenchendo fraturas. 

Também associada à alteração dos plagioclásios foi possível observar 

cristais de calcita, anedrais, com geminação bem desenvolvida. 

Colocam-se aqui as texturas de intercrescimento por estar associadas 

aos períodos residuais e subsolidus da evolução do sistema magmático. A 
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textura de intercrescimento mais encontrada nas amostras estudadas foi o a 

mirmequita, encontrada frequentemente nos Bt-granitoides e nos Hb-Bt 

granitos (Fig. IV-29f). Nos biotita granitos também encontrou-se em varias 

amostras intercrescimento simplectítico de biotita e feldspatos. 

 

 

Figura IV-25Fotomicrografias de minerais acessórios do SG. b) zoom de a) cristal de 
apatita com um manto parcial de monazita; c) cristais de apatita; d) cristal de 

allanita, com uma inclusão parcial de apatita; e) cristal de titanita associado a micas 
(clorita e biotita) crescendo ao redor de um feldspato; f) cristal de titanita ao redor 

de um cristal de quartzo, e cristal de allanita 
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Figura IV-26 Imagens de elétrons retroespalhados de minerais acessórios do SG. a) 
pequeno cristal de apatita no que ressalta o zoneamento concêntrico nas bordas 
diferente do núcleo do cristal; b) cristal de allanita, ligeiramente metamíctico que 

fraturo os minerais envolta, as zonas mais claras na imagem são mais ricas em Ce, 
La, Mn e mais pobres em P, Y e Si que o restante do cristal; c e d) cristais de titanita, 

com zoneamentos variados. 

IV.4.1 Transformações tardí à pós-magmáticas nos feldspatos 

As alterações durante os estágios magmáticos residuais são frequentes 

nas rochas graníticas. Na tabela IV-2, apresenta-se um listado destas 

transformações mineralógicas e texturais mais comuns identificadas nos 

feldspatos do SG. 

Os intercrescimentos pertíticos (texturas de exsolução) observados nas 

distintas rochas estudadas são variáveis ao se considerarem as relações entre 

o hóspedes e hospedeiro. Porém, em geral, as vênulas sódicas estão 

ligeiramente paralelas e mais ou menos orientadas; são comuns as pertitas dos 

tipos filete e chama, string, intersticial e em manchas. 

Os plagioclásios das pertitas são geralmente albita, mas algumas 

bandas tipo “pertita” porem de maior espessura são de composição mais rica 

em cálcio, parecendo “pertitas” de substituição. 
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Figura IV-27 Fotomicrogafias de minerais acessórios. a e b) cristais de monazita da 
fácies hibrida e dos biotita granitoides; c) turmalina acicular encontrada numa 

amostra de biotita granitoide; e d) turmalina com zoneamento bem desenvolvido de 
um dique tardio. 

Os intercrescimentos mirmequiticos, de quartzo em plagioclásio são 

frequentes no SG, sendo mais comuns no biotita-granito. É bastante usual 

também que as bordas dos mega-fenocristais de feldspato se apresentem 

“corroídas” por mirmequita. 

Em algumas amostras, os cristais de plagioclásio de maior, tamanho 

podem apresentar graus variáveis de sericitização e de saussuritização. 

IV.4.2 Transformações tardí à pós-magmáticas nas biotitas 

Na tabela IV-3, apresenta-se um listado das transformações mineralógicas 

e texturais identificadas nos cristais de biotita do SG e atribuídas aos períodos 

“magmático residual” e pós-magmático. Na fig. IV-13 exemplificam-se algumas 

destas. A alteração da biotita para formar clorita, foi identificada só em algumas 

amostras. Quando desenvolvida, a hidratação da biotita para formar clorita ao 

longo das clivagens pode em algumas amostras liberar magnetita secundaria, que 
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forma grãos minúsculos ao longo das fraturas e clivagens, mais comumente pode 

ocorrer interestratificada com a biotita; como pseudomorfo da biotita, associada ou 

não com epidoto, preenchendo fissuras micrométricas, etc. A clorita apresenta 

pleocroismo variado entre verde brilhante e verde muito claro, as vezes aparece 

com cor roxa de interferência anômala. 

Tabela IV-2 Transformações mineralógicas mais comuns dos feldspatos do SG 

 Rochas da 
zona híbrida 

sieno-
monzogranitos 

biotíticos 

sieno-monzogranitos 
biotíticos com 

hornblenda 
Granodioritos 

Albita e 
plagioclásio 
tardios 

Raros Abundantes Abundantes Raros 

Bordas albíticas Raras Raras Raras Não observadas 
Filmes de albita 
intersticiais Ocasionais Frequentes Frequentes Raros 

Feldspato 
potássico tardio 
(formação de 
microclínio) 

Sim Sim Sim Sim 

Formação de 
pertitas Frequentes Frequentes Frequentes Frequentes nos 

mega/xenocristais 
Mirmequitas Ocasionais Frequente Frequente Ocasionais 

 

A muscovita foi outro mineral tardí –pós-magmático observado em 

algumas amostras, da zona híbrida e dos biotita granitos, ela pode aparecer 

interestratificada com biotitas primárias, com cloritas, como pseudomorfa das 

biotitas. A moscovita apresenta pleocroismo variando entre incolor e verde 

pálido-raramente rosa pálido. 

Tabela IV-3: Alterações pós-magmáticas da biotita 

 

Zona hibrida 
Sieno-
monzogranitos 
biotíticos 

Sieno-
monzogranitos 
biotíticos com 
hornblenda 

Granodioritos 

Cloritização Variável Variável Variável Limitada 
Sagenitização Variável  Comum  Limitada Não observada 
Muscovitizacão Variável  limitada Não observada Não observada 

Formação de 
halos pleocroicos 

Comum quando 
ha inclusões de 
zircão, monazita 
e apatita 

Comum quando 
ha inclusões de 
zircão, monazita 
e apatita 

Comum quando 
ha inclusões de 
zircão e apatita 

Comum 
quando ha 
inclusões de 
zircão e apatita 
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Figura IV-28 Fotomicrografias de alterações pós magmáticas da biotita. a) 
moscovita e biotita nícois cruzados ; b) cristal de biotita com abundantes halos 
pleocroicos. Luz plano polarizada; c e d) cristais de clorita (pseudo-morfos de 

biotita) com inclusões de epidota. Luz plano polarizada; e) biotita com abundantes 
agulhas de rutilo (sagenita). Luz plano polarizada; e f) biotita secundaria-tardia 

preenchendo fissuras da rocha. Luz plano polarizada 
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Figura IV-29 Fotomicrografias de texturas de intercrescimentos simplectíticos a, c, d) no 
bt-granitoide; b) Hb-Bt granito; e) zona hibrida de contato; e f) mirmequítico  
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Capitulo V: Geoquímica elementar e 
isotópica 

A origem e evolução dos magmas, é um tema complexo, extensamente 

discutido, que envolve parâmetros por vezes muito difíceis de serem 

adequadamente definidos, tais como fontes, temperaturas, pressão, interação 

com materiais que modifiquem a sua composição, etc. 

Os dados de composição química e isotópica constituem uma 

ferramenta de grande valor para o conhecimento dos processos de geração de 

magmas e sua evolução. Neste sentido, o presente capítulo objetiva: 1) com o 

uso de dados isotópicos, das sistemáticas Rb-Sr, e Sm-Nd em rocha total, Pb-

Pb em feldspato e Lu-Hf e oxigênio em zircão, e litogeoquímicos investigar 

possíveis fontes e processos de evolução petrogenética (cristalização 

fracionada, mistura de magmas e assimilação) que geraram as rochas do 

Maciços Granítico Sorocaba; e 2) considerando e analisando dados 

previamente publicados, discutir as implicações para a evolução petrogenética 

do maciço no contexto da granitogênese do Domínio Apiaí 

A sistemática Rb-Sr, de ampla aplicação em rochas graníticas , permite 

a através das razões iniciais [(87Sr/86Sr)0 ou Ris] estimar o grau de evolução e 

as interações dos materiais fonte, sendo um parâmetro indicativo de 

contribuições potenciais do manto, da crosta oceânica ou de distintos 

segmentos da crosta continental. As variações de Ris em amostras granitoides 

cogenéticas podem ser correlacionadas com fatores que incluem 

características pouco ou muito homogêneas da fonte, a influencia de processos 

petrogenéticos ligados a formação, migração, colocação e cristalização de 

magmas (cf. discussão em Vlach & Cordani 1986 entre muitos outros). 

Entretanto, uma das dificuldades no emprego desta sistemática reside no fato 

de que, as razões isotópicas pertinentes podem ser significativamente 

modificadas por processos tardios de alteração hidrotermal e/ou intemperismo.  

Por outro lado, as informações fornecidas pela sistemática Sm/Nd 

independem de alguns destes processos, já que a razão Sm/Nd, em escala de 

rocha total, não varia de forma significativa durante processos crustais, como 
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fusão parcial, eventos metamórficos, diagênese e alterações hidrotermais. 

Alterações nas razões Sm/ Nd são conduzidas principalmente por processos 

de diferenciação, por exemplo, do tipo manto-crosta (DePaolo, 1988). 

Adicionalmente, a sistemática Sm-Nd é uma sistemática isotópica de longa 

vida, é ideal para a determinação de idades modelo de extração do manto 

(DePaolo, 1988). 

Adicionalmente, as assinaturas isotópicas do Pb podem auxiliar a 

reconhecer/ diferenciar contribuições do manto, da crosta inferior e superior em 

magmas graníticos (e.g. Klötzli et al., 2001), através de modelos como o de 

plumbotectonics (Zartman & Doe 1981). Determinações isotópicas de Pb em 

rochas total podem ser difíceis, particularmente em rochas graníticas antigas, 

preferindo-se normalmente trabalhar com determinações em minerais, 

particularmente com o feldspato alcalino. 

O zircão é um mineral que fornece um registro único da história 

petrogenética das rochas graníticas. Este mineral permite a obtenção de dados 

de grande valor, já que a sua conhecida robustez física e química, que 

proporciona uma maior resistência ao desgaste natural após sucessivos 

processos crustais de erosão, transporte, metassomatismo, metamorfismo e 

anatexia, permite em muitos casos manter na sua estrutura o Pb radiogênico 

acumulado. Para os estudos isotópicos o zircão normalmente é considerado 

um sistema isotópico fechado sob condições de temperaturas relativamente 

elevadas, a menos que apresente alterações metamícticas que afetem a 

estrutura do cristal. O estudo dos isótopos de Hf em zircão é bem apropriado, 

pois o Hf é um elemento essencial na estrutura cristalina do zircão (zircão 

granítico apresenta conteúdos de HfO2 até 1,43 % em peso, cf. Wang et al., 

2010). Em estudos petrogenéticos, a sistemática Lu-Hf, dá informações 

essenciais, uma vez que, por exemplo, se os granitos foram formados pela 

fusão parcial de crosta juvenil separada recentemente de manto empobrecido, 

o que ocorre em muitos arcos magmáticos modernos, os cristais de zircão 

apresentarão isótopos de Hf com uma assinatura radiogênica inicial muito 

próxima a da fonte do manto; por outro lado se o granito se formou a partir do 

retrabalhamento de crosta continental antiga, os cristais de zircão cristalizados 
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apresentaram uma assinatura muito pouco radiogênica (e.g. Amelin et al. 

1999). 

As variações nas abundâncias dos isótopos de oxigênio estão 

associadas a mecanismos de fracionamento, intimamente relacionadas com a 

temperatura. Estes isótopos constituem excelentes indicadores dos processos 

de contaminação crustal; por exemplo eles permitem distinguir se a 

contaminação se deu no manto por sedimentos subductados, ou na crosta 

durante o ascenção e a colocação dos magmas (e.g. López Ruiz & 

Wasserman, 1991) . O registro de δ18O em zircão é geralmente preservado, 

mesmo quando os valores δ18O de outros minerais coexistentes tenha sido 

modificado por metamorfismo de alto grau ou alteração hidrotermal (cf. Valley 

et al., 2003) 

Assim, a combinação destes sistemas isotópicos e razões elementares 

permite abordar de maneira relativamente completa o estudo de rochas 

graníticas, pois cada sistema em particular traz informações distintas que, 

integradas, auxiliam na identificação dos potenciais reservatórios e processos 

magmatogênicos (Cheong et al., 2000; Zhang et al, 2004; Karsli et al., 2008).  

V.1 Caraterísticas geoquímicas das rochas do Maciço Granítico 

Sorocaba 

Os dados litogeoquímicos para elementos maiores, menores e traços 

das amostras analisadas e os parâmetros normativos são apresentados no 

anexos A, Tabelas I e II respectivamente. 

Dados prévios são apresentados por Godoy (1989), Godoy & Figueiredo 

(1991), Godoy et al., 2010. Os dados obtidos neste trabalho serão comparados 

com dados inéditos do Maciço Granítico São Francisco e com outros dados da 

literatura. 

V.1.1 Elementos maiores e menores 

As amostras analisadas, apresentam variações composicionais 

significativas. As composições são altamente evoluídas com índices de 

diferenciação (Thornton & Tuttle, 1960) entre 66 e 94. Índice de saturação de 
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alumina [ASI = Al2O3/ (CaO+Na2O+K2O) em moles], entre 1,04 e 2,08 para os 

granitóides híbridos; entre 0,98 e para os biotita granitos; ao redor de 1,0 para 

os biotita granitos com hornblenda; e entre 0,84 e 0,91 para os granodioritos 

(fig. V-1). Assim, a maioria das amostras analisadas tem características 

próximas ao limite das condições de saturação em Al (0,9 < ASI < 1,1); 

observa-se correlação positiva do Índice ASI com o conteúdo de SiO2 nos 

granodioritos e nos biotita granitos com hornblenda. No caso dos biotita 

granitos, a tendência não é típica se considerarmos apenas os nossos dados; 

contudo, quando consideradas as amostras dos biotita granitos dos estudos 

prévios (Godoy, 1989) observa-se que existe também uma boa correlação 

positiva entre o SiO2 e o ASI. 

Estas características são também reforçadas quando se considera a 

mineralogia normativa observada. Assim, os granitos híbridos, os biotita 

granitos e, em menor grau, os biotita granitos com hornblenda apresentam 

quantidades variáveis de coríndon normativo, enquanto os granodioritos 

apresentam diopsídio normativo (Norma CIPW) e biotita+titanita ( Mesonorma). 

De forma geral, como já adiantado por Godoy (1989) os granodioritos e 

granitos do maciço, apresentam uma marcada tendência cálcio-alcalina de alto 

K, com valores K2O/Na2O sempre superiores a 1 e, com alguma frequência 

superiores a 2. As relações entre Fe e Mg são também relativamente elevadas 

e a a maioria das amostras analisadas, incluindo os granodioritos, podem ser 

classificados como ferroanos (fig. V.1) pela sistematização de Frost et al. 

(2001).  

Na figura V-2, apresentam-se diagramas binários, tipo Harker, 

selecionados para as amostras estudadas, incluindo-se nestes também os 

dados disponíveis em literatura. É interessante observar que, em geral, os 

dados de literatura mostram uma dispersão maior de valores, bem como uma 

tendência a apresentar teores maiores de SiO2, que podem refletir questões 

seja de preparação de amostras, tipicamente com granulações grossas a muito 

grossas, seja de problemas analíticos. 

 Nestes diagramas, observam-se correlações positivas e negativas, 

respectivamente, entre o Al2O3 e SiO2, nos casos dos granodioritos e dos 

granitos. CaO, Fe2O3
T, MgO e TiO2 (não apresentado) apresentam as típicas 
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correlações negativas bem marcadas, que refletem tanto mecanismos de 

fracionamento de plagioclásio e minerais máficos e acessórios, quanto 

eventuais processos de mistura entre componentes relativamente mais máficos 

e félsicos. 

 

Figura V- 1. Diagramas de discriminação química para as amostras estudadas do SG. 

Cruzes azuis: granodioritos; losangos recheios azuis: Hb-Bt granitos; círculos abertos 

azuis: Bt-granitóides; estrelas roxas: granitoides híbridos; a) SiO2 % em peso vs. índice 

de saturação de alumina [ISA = Al2O3/(CaO+Na2O+K2O); b) SiO2 % em peso vs. FeOtot/ ( 
FeOtot + MgO) (Frost et al., 2001) Plotam-se para comparação as amostras do Maciço 

Granítico São Francisco, círculos abertos vermelhos: sienogranitos; cruz vermelha: qz-

monzodiorito. Os dados prévios disponíveis de amostras do maciço de Godoy (1989) em 

cor cinza e com as figuras iguais aos dados do presente estudo 

V.1.2 Elementos traços 

Diagramas binários para Sr, Ba, Zr e para a razão Rb/Sr são 

apresentados na Figura V.3. Sr e Ba apresentam concentrações que variam 

nos intervalos entre ca. 50 -700 e 0-2000 ppm, respectivamente. Ambos 

apresentam típico comportamento incompatível, diminuindo com os teores de 

SiO2, uma característica que pode refletir fracionamento de feldspatos. É 

interessante notar que as amostras analisadas apresentam razões Sr/Y 

relativamente baixas (0,4 -10,8). 
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Figura V- 2. Diagramas binários de variação, tipo Harker, para óxidos de elementos 

majoritários selecionados das amostras estudadas do SG. Símbolos como na figura IV-1. 

O Zr apresenta comportamento incompatível similar, mas o seu 

comportamento também está associado às temperaturas de saturação em Zr 

dos magmas e a sua diminuição também se associa com a diminuição das 

temperaturas em equilíbrio com liquidus equivalentes as composições 

indicadas. A razão Rb/Sr, por sua vez, geralmente associa-se a cristalização 

fracionada de feldspato, bem como ao comportamento da biotita. 
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Figura V- 3. Diagramas binários de variação, tipo Harker, para óxidos de elementos 
traços selecionados e a razão Rb/Sr das amostras estudadas do SG. Símbolos como na 

figura IV-1. 

V.1.3 Elementos terras raras  

Para o SG, a somatória dos elementos terras raras varia entre 207 e 

1207; os padrões de fracionamentos exibem vários rangos de enriquecimento 

das terras raras leves sobre as pesadas, com (La/Yb)N variando entre 4,76 a 

26,71. 

Para as amostras de granodiorito analisadas os padrões dos ETR são 

similares e subparalelos, a amostra SO10-01 apresenta a maior anomalia de 

Eu do conjunto, com Eu/Eu* [Eu* = SmN*GdN)0,5] igual a 0,48. esta amostra é 

também a mais rica em Th e U do grupo. 
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 Figura V- 4. Diagramas ETR para amostras do SG: a) rochas da zona híbrida e xenólitos 

metapelíticos; b) granitos, a mostra com triangulo preenchido corresponde ao biotita 
granito pórfiro; c) granodioritos; e e) SFG. Normalizados para os valores do Chondrito 

(Boynton, 1984).  
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Para os biotita granitos com hornblenda, a somatória dos ETR esta entre 

411 e 451; os padrões das curvas são subparalelos com anomalias medias de 

Eu (Eu/Eu*=0,57 – 0,72). 

Para os biotita granitoides a somatória dos ETR varia bastante (261-

1202). Os padrões das curvas de ETR são subparalelas, com uma anomalia 

relativamente uniforme, media de Eu (Eu*= 0,11 – 0,63). 

Na zona híbrida tem-se que a amostra SO4-02A, um quartzo diorito, 

muito rico em biotita apresenta um elevado enriquecimento em ETR, com uma 

anomalia de Eu bem pronunciada (Eu/Eu*=0,13) com (La/Yb)N=25,14; a 

amostra SO3-01A, (Eu/Eu*=0,65) com (La/Yb)N=15,03 

Os xenólitos analisados apresentam cerca homogeneidade geoquímica, 

com padrões de ETR paralelos, com anomalias de Eu quase inexistentes 

(Eu/Eu*=0,92-1,08). 

O fracionamento de terras raras ligeiras medido pela razão (La/Sm)N 

varia entre 3,81 e 4,03 para as rochas hibridas do contato; entre 2,84 e 4,23 

para os biotita granitos; entre 3,50 e 4,46 para os granodioritos; ao redor de 

4,26 para os biotita granitos com hornblenda; e para os xenólitos é igual a 4,22 

(amostra SO20-07LL) e a 5,35 (amostra SO18-02e). 

O fracionamento dos ETR pesados (Gd/Yb)N varia para as rochas 

híbridas do contato entre 2,14 e 3,59; entre 1,94 e 3,87 para os biotita granitos; 

os biotita granitos com hornblenda apresenta valores de 1,97 (amostra SO19-

02) e 2,08 (amostra SO50-01); nos granodioritos o fracionamento varia num 

rango entre 2,37 e 2,80; e para os xenólitos tem-se 2,86 (amostra SO18-02e) e 

2,57 (amostra SO20-07LL). 

Nos padrões de ETR das rochas da zona híbrida, grande 

heterogeneidade fica marcada; no caso dos granitos, grande parte dos padrões 

é subparalela, com variações na anomalia de Eu, porem há duas amostras de 

biotita granitos com padrões relativamente diferenciados; no caso dos 

granodioritos, o padrão subparalelo dos ETR pode sugerir uma origem 

comagmática. 

Para as amostras do SFG, a somatoria dos ETR é igual a 225 (quartzo 

monzodiorito, SF02-02) e 465 (biotita sienogranito com hornblenda, SF09-01). 
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Para o fracionamento das ETR leves (La/Sm)N = 4,44 e 6,80, respetivamente, 

enquanto que para o fracionamento das ETR pesadas (Gd/Yb)N = 2,80 e 1,42 

respetivamente. A anomalia de Eu é praticamente inexistente no quartzo 

monzodiorito com Eu/Eu* = 0,86 e fortemente negativa para o sienogranito 

(Eu/Eu* = 0,24). 

V.2 Geoquímica isotópica  

Este é o primeiro estudo sistemático da composição isotópica do Maciço 

Granítico Sorocaba. Os resultados das análises isotópicas de rocha total de Sr-

Nd do SG e SFG são apresentadas no anexo D, tabela XX. Os resultados das 

análises isotópicas em minerais, Lu-Hf em zircão, Pb-Pb em feldspatos, δ18O 

em zircão, e U-Pb em zircão são apresentadas no anexo E, tabelas XXI, XXII, 

XXIII e XIV, respetivamente. As razões iniciais Sr-Nd-Hf foram calculadas para 

600 Ma. 

V.2.1 Sistemática Rb- Sr 

As amostras do SG apresentam altos valores de Rb/Sr (87Rb/86Sr=1,33-

14,07) e da razão inicial 87Sr/86Sr (0,707590 a 0,714350). A amostra 

sienogranítica do SFG apresenta um valor da razão inicial 87Sr/86Sr de 

0,694126 inferior que o Basaltic Achondrite Best Initial (SrBABI= 0,69899) pelo 

que aqui considera-se carente de significado geológico, produto de possível 

alteração hidrotermal que afetou as rochas graníticas do maciço, o quartzo 

monzodiorito apresenta um valor da razão inicial 87Sr/86Sr de 0,709214. 

As amostras do SG com maiores razões inicias apresentam também 

maiores índices de saturação de alumina, porém o conjunto de amostras 

estudadas não define uma tendência linear, como por exemplo ocorre com o 

maciço Piedade (Leite et al., 2006) que aflora também no domínio e para o 

qual na sua evolução se tem uma participação importante de assimilação de 

rochas da crosta superior (ver fig. V-5). Uma explicação para isto pode ser 

distintos graus de assimilação das rochas metapeliticas nos distintos litotipos 

do maciço, com cristalização fracionada na câmara magmática. Também pode 

estar relacionado a estágios múltiplos de intrusões com distintos graus de 

cristalização de fontes com diferentes Ris. 
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Na figura V-5, apresenta-se um diagrama isocrônico de referência para 

600Ma, reunindo todas as amostras analisadas e dados publicados de distintas 

unidades graníticas do domínio Apiaí. Neste diagrama evidencia-se que são 

poucos os pontos analíticos que se situam claramente fora dos alinhamentos 

traçados, porém fica ressaltado que o granito híbrido, um xenólito e o hornfels 

do SG plotam completamente fora dos alinhamentos, certamente influenciados 

pela composição isotópica dos metassedimentos do Grupo São Roque; 

também o sienogranito do SFG plota fora dos alinhamentos, este últimos 

apresenta valores anômalos para as RIs (inferiores ao BABI). Isto sugere que 

as distintas unidades graníticas são contemporâneas, porém apresentam Ris 

distintos e, portanto, contêm contribuições variadas de fontes distintas. 

V.2.2 Sistemática Sm-Nd 

As amostras estudadas do SG apresentam composições isotópicas bem 

evoluídas de Nd, com valores de εNd variando entre -10 e -16. Para o SFG 

tem-se que o sienogranito apresenta εNd=-7, e o qz-monzodiorito εNd=-11. As 

linhas de evolução do Nd para as rochas do SFG são essencialmente 

paralelas, seguem a mesma tendência de outras unidades graníticas no 

domínio Apiaí, sendo uma exceção o sienogranito que apresenta-se mais 

radiogênico com épsilon menos negativos (fig. V-7b). O SG apresenta a 

maioria das amostras com linhas de evolução subparalelas, sendo a exceção 

um biotita granito leucocrático. As rochas do Complexo Três Córregos 

apresentam uma assinatura que solapa ligeiramente as dos outros corpos 

graníticos da área, porém de um modo geral é menos radiogênica.  

V.2.3 Acoplamento das sistemáticas Sr-Nd 

A combinação dos dados de εNdT vs. 87Sr/86SrT (figura V-8) para as 

rochas do SG e SFG e outras unidades nos domínios Apiaí – São Roque em 

estudo, mostra uma tendência regional geral de evolução, sugerindo um aporte 

importante de crosta “antiga” na sua gêneses e possível contaminação com 

rochas da crosta superior. Comportamento distinto, saindo desta tendência, 

encontra-se o Batólito Três Córregos (TCB, cf. Prazeres Filho et al. (2003)) que 

apresenta uma composição bem diferenciada, indicando que na sua gêneses 
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as fontes envolvidas foram bem diferentes (e mais antigas) que as das demais 

unidades graníticas.  

 

Figura V- 5. Diagrama de correlação binária ASI (molecular Al2O3 /CaO + Na2O+ K2O) vs. 
87Sr/86Sr (600 Ma) para as rochas do SG. Plotam-se para comparação dados do Maciço 

Piedade (Leite, 1997; Leite et al., 2006; Leite et al., 2007). O gráfico em (a) é um zoom de 
(b), da área de maior concentração de amostras. Nota-se que as amostras do SG não 

apresentam uma tendência tão clara de evolução como as do Maciço Piedade. Legenda 
em (a) como em (b). 
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Figura V- 6. Diagrama isocrônico de referência para as amostras do SG. Plotam-se para 
comparação dados do Maciço Piedade (Leite, 1997; Leite et al., 2006; Leite, 2007),e de 

outras unidades graníticas dos domínios Apiaí e São Roque (Gimenez Filho et al. (2000); 
Janasi et al. (2015); Prazeres Filho et al. (2003); Ragatky (1997); Tassinari (1988)) 
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Figura V- 7. Diagrama de evolução isotópica do εNd para amostras do a) SG; e do 

b) SFG comparados com outras unidades graníticas dos domínios Apiaí-São Roque. 
Dados de sombreado/quadriculado reúne varias unidades (Dantas et al. (2000); Janasi et 
al. (2015); Leite (1997); Leite et al. (2006); Leite et al., 2007; Töfner (1996) in Janasi et al. 
(2009) ; Prazeres Filho et al. 2003) e sombreado em cinza apresenta os dados do Maciço 

Capão Bonito (Leite et al., 2007; Prazeres Filho et al. 2003) 
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Na figura V-8, apresenta-se um diagrama que compara a composição 

isotópica de Nd do Grupo São Roque com os maciços Sorocaba, São 

Francisco, Piedade-Batólito Agudos Grandes, nota-se que o mesmo apresenta 

uma grande variação na composição isotópica, cobrindo um amplo intervalo 

das composições das unidades graníticas no domínio. 

 

Figura V- 8. Diagrama de composição isotópica de Nd para os maciços graníticos 
Sorocaba, São Francisco, Piedade e o Batólito Agudos Grandes. Dados prévios: Dantas 
et al. (2000); Leite (1997); Leite et al. (2006); Leite et al., 2007; Töfner (1996); e o Grupo 

São Roque (GSR, Dantas et al. (2000); Henrique-Pinto et al. (2015)). O campo sombreado 
representa a composição isotópica do GSR para comparação. 

 

V.2.4 Sistemática Pb-Pb 

Da sistemática Pb-Pb para SFG e SG destaca-se a composição do 

sienogranito do SFG, que se diferencia das outras amostras em estudo, 

apresentando uma grande variação composicional, com uma maior abundância 

de Pb radiogênico. Assim, com valores muito variáveis da razão 206Pb/204Pb, o 

quartzo monzodiorito apresenta: 206Pb/204Pb entre 17,0 e 17,4 e 207Pb/204Pb 
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entre 15,5 e 15,7. 

 

 

Figura V- 9. Diagrama de 86Sr/87Sri vs εNdt, para as rochas do SG. Para comparação 
foram plotados dado de outras unidades graníticas dos domínios Apiaí São Roque. 

Cruzes cinza: Maciço Piedade; xises cinza: outros Batólito Agudos Grandes e 
Cunhaporanga; xises mais escuros destacados: o Maciço Serra da Batéia; Triângulos 
em cinza claro com ponta para a direita: Batólito Três Córregos. Círculos cinza: outras 

unidades graníticas do Domínio São Roque. Setas azuis pontilhadas possíveis 
trajetórias evolutivas considerando-se processos de assimilação de metapelitos e crosta 
antiga. Dados isotópicos extraídos de Leite (1997), Leite et al. (2006), Leite et al. (2007), 

Prazeres Filho et al. (2003), Janasi et al. (2015).  
Dantas et al. (2000); Leite (1997); Leite et al. (2006); Leite et al., 2007; Töfner (1996); e o 
Grupo São Roque (GSR, Dantas et al. (2000); Pinto et al. (2015)). O campo sombreado 

representa a composição isotópica do GSR para comparação. 
BE é a bulk earth 
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No caso do Maciço Granítico Sorocaba, tem-se que a assinatura 

isotópica é mais homogênea, com 206Pb/204Pb entre 17,4 e 17,6 e 207Pb/204Pb 

entre 15,3 e 15,8. Os dados obtidos foram plotados nos diagramas 206Pb/204Pb 

vs 207Pb/204Pb e 206Pb/204Pb vs 208Pb/204Pb (fig. V-10a e V-10b) . De forma 

geral, eles definem tendências obliquas às linhas de referência de Zartman & 

Doe (1981) e Stacey & Kramers 1975, sugerindo possível mistura de fontes. É 

interessante observar que as razões medidas para as rochas granodioríticas se 

situam mais próximas ao campo do manto, sugerindo que este possivelmente 

contribuiu na formação dos magmas que originaram estas rochas. 

Os valores de µ médios calculados para as rochas em estudo do SFG 

são µ1=7,83 µ2=15,65 para o sienogranito e µ1= 8,29 e µ2 6,46 para o quartzo 

monzodiorito. No caso das rochas do SG, os granodioritos apresentam µ1 

entre 8,05 e 8,13, µ2 entre 6,45 e 7,43; os biotita granitos com hornblenda 

apresentam µ1=8,22 e µ2=6,99, os biotita granitos apresentam µ1 entre 8,09 e 

8,19, µ2 variando entre 7,04 e 7,12. As rochas graníticas híbridas de contato 

apresenta µ1 entre 8,15 e 8,18 e µ2 entre 6,71 e 7,07. Estes valores sugerem 

aportes diferentes, o valor de µ1 encontrado para o sienogranito do SFG esta 

dentro do intervalo do valor médio de µ1 do manto, entre 7,5 e 8 (Dupré 

& Arndt, 1990); o valor do médio dos granodioritos do SG se situa muito 

próximo deste limite, enquanto que os valores obtidos para as demais rochas, 

maiores que 8, apontam para contribuições crustais predominantes. 

V.2.5 Acoplamento das sistemáticas Sr-Nd-Pb 

A combinação das sistemáticas isotópicas Sr-Nd com o Pb (figs. V-11a, 

V-11b e V-11c), para o conjunto de amostras estudado ressalta que a 

composição isotópica do Sr do granito híbrido do SG é bem diferenciada, e que 

existe uma tendência geral de incremento da razão Sri com o aumento da 

razão 206Pb/204Pb. Por outro lado a composição isotópica do Nd para o 

sienogranito do SFG é muito mais radiogênica que a das outras amostras. Para 

o restante de amostras do conjunto aprecia-se de igual forma que com a 

combinação dos isótopos Sr-Pb uma tendência ao aumento da razão 
206Pb/204Pb com o aumento do épsilon de Nd inicial. 
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Figura V- 10. Diagramas isocrônicos de Pb-Pb mostrando a composição 

isotópica de SG e SFG e a evolução dos quatro reservatórios computados pelo modelo 

de plumbotectonics segundo Doe & Zartman (1979). a) 206Pb/204Pb vs 207Pb/204Pb; e b) 
206Pb/204Pb vs 208Pb/204Pb 
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Figura V- 11. Diagramas das razões isotópicas Pb-Sr-Nd para amostras do SG e 

do SFG. a) 206Pb/204Pb vs Sri; e b) 206Pb/204Pb vs Ndi; c) 206Pb/204Pb vs Ndi, zoom do gráfico 

(b) na área de maior concentração de dados. 
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V.2.6 Sistemática Lu-Hf 

Os resultados das análises isotópicas relativas à sistemática Lu-Hf 

apresentam uma forte tendência não radiogênica, que permitem diferenciar 

claramente o SG e o SFG (fig. V-12) e revelam um intervalo de variação muito 

amplo para o SG e o SFG (ΔεHf de 13 unidades para o SG, e ΔεHf de 8 

unidades para o SFG) ver figura V- 13a à d. Variações isotópicas, muito 

significativas, como as observadas nas amostras estudadas, principalmente 

nos granitos e na zona híbrida, excluem uma evolução simples e comum a 

partir de processos de fracionamento num sistema fechado. Kemp et al. (2007) 

documentam uma variação de até 10 unidades épsilon em uma única amostra; 

Griffin et al. (2002), por sua vez, indicam uma variação de até 15 unidades 

épsilon Hf inicial em uma mesma amostra. Nos dois casos, a mistura de 

magmas gerados a partir da fusão de fontes diferentes tem sido utilizada para 

explicar variações tão significativas no intervalo de valores de épsilon Hf. 

No caso do Maciço Granítico Sorocaba, estas variações podem 

naturalmente estar associadas também a processos de assimilação das rochas 

encaixantes, processos de fusão de fontes diferentes e com interação e  

mistura entre elas, que seriam mais importantes nas rochas graníticas e na 

zona híbrida de contato. Enquanto que para o SFG os processos de mistura de 

um magma mais máfico com um magma mais félsico parecem uma explicação 

satisfatória, uma vez que é o processo possivelmente responsável pela origem 

de texturas rapakivi, bastante frequentes e que os magmas que cristalizaram o 

quartzo-monzodiorito e granito são coevos dentro dos limites de erro das 

nossas determinações de idades U-Pb em zircão. 

Os resultados obtidos indicam valores εHf moderada a fortemente 

negativos, indicativos de contribuições de fontes isotopicamente evoluídas, 

complexas, mais típicas de uma assinatura da crosta continental. Esta 

inferência é compatível com resultados εNd, que indicam que os câmbios 

isotópicos observados podem refletir contaminação crustal diferenciada. 

Adicionalmente os valores de εHf permitem inferir fontes diferentes para o SG e 

o SFG (fig. V-12). 
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Figura V- 12. Diagrama 176Lu/177Hf vs 176Hf/177Hft para rochas do SG e SFG. 

Legenda dados do SFG: em vermelho círculos cheios: qz-monzodiorito; círculos vazios: 

synogranito; xises: granito rapakivi; Rochas híbridas do contato do SG roxo; outros do 

SG em azul, círculos vazios: biotita granitos; círculos cheios: Hb-Bt granitos; losangos: 

granodioritos 

As analises revelam grandes variações nas composições de Hf, 

sugerindo processos de mistura de diferentes fontes crustais.  

Janasi et al. (2015) indicam que assinatura isotópica de Hf com valores 

fortemente negativos de épsilons como os identificados para as amostras aqui 

estudadas é uma característica comum dos granitóides do Domínio São 

Roque.  
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V.2.7 Acoplamento das sistemáticas Nd-Hf 

Vários autores (e.g., Veervort et al. (1999); Vervoort & Blichert-Toft, 

1999) estudando uma grande quantidade de dados combinados das 

sistemáticas isotópicas Nd-Hf em rocha total propuseram relações que 

indicariam a evolução dos sistemas e indicaram que desvios locais deste 

arranjo refletiriam “fracionamento” dos sistemas isotópicos por processos 

petrogenéticos. Comparando os dados isotópicos in situ de Hf com os de Nd 

em rocha total (fig. V-14) obteve-se que as duas amostras do SFG apresentam 

linhas de evolução subparalelas, que plotam à direita do arranjo terrestre, e 

parecem seguir uma tendência de “mistura” entre este arranjo e o arranjo da 

crosta juvenil. Para o SG observa-se que todas as amostras estudadas 

apresentam linhas evolutivas diferenciadas do arranjo terrestre, a mais próxima 

a este das linhas evolutivas é apresentada pelas rochas híbridas, os 

granodioritos apresentam uma linha evolutiva subparalela ao arranjo terrestre 

porém deslocada à esquerda, subparalela à linha de evolução da crosta 

continental; os biotita granitos com e sem hornblenda apresentam linhas de 

evolução subparalelas as observadas para sedimentos oceânicos.  

V.2.8 Idades Modelo 

As idades modelo TDMHf, calculadas para as amostras do SG se situam 

entre 1,5 e 2,7 Ga para a zona híbrida, entre 1,8 e 3,4 Ga para o biotita granito 

com hornblenda, entre 1,5 e 2,0 Ga para o biotita granito e entre 1,4 e 2,1 para 

o granodiorito. Para o SFG, foram obtidas idades modelo mais antigas, entre 

2,5 e 3,7 Ga para o quartzo monzodiorito e entre 2,1 e 2,6 Ga, para o 

sienogranito.  

As idades TDMNd obtidas variam entre 1,8 e 2,5 Ga para o SG, e 1,5 Ga 

para o sienogranito e 1,9 para o Qz-monzodiorito do SFG, o primeiro muito 

menor que os valores reportados previamente para rochas deste maciço (cf. 

Dantas et al., 2000). De qualquer forma, os magmas que geraram as rochas 

dos maciços devem ter sido originados a partir de rochas arqueanas antigas, 

com longos períodos de residência crustal. A distribuição das idades modelo 

regionais (fig. V-15) sugere a existência de ao menos dois períodos principais 

de geração/preservação de crosta nos domínios Apiaí São Roque. 
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V.2.9 Isótopos de oxigênio  

Os resultados obtidos para os maciços graníticos Sorocaba e São 

Francisco são apresentados no anexo E, tabela XXIII e na figura V-16 As 

amostras estudadas apresentam δ18OZrn inusitadamente altos. Valores como 

estes são encontrados em rochas sedimentares/metassedimentares da crosta 

continental ou em crosta oceânica alterada pela água do mar (cf, Kemp et al., 

2006 e referências nele). Alternativamente (e.g., Valley, 2003; Valley et al., 

2005; Bindeman, 2008) propõem que valores relativamente elevados de δ18O 

podem resultar de alteração por fluidos ortomagmáticos. Merece também ser 

destacado que diversos xenólitos da crosta inferior tem também sido 

caracterizados por valores de δ18O que alcançam 13,5‰ (Mengel & Hoefs 

1990; Kempton & Harmon 1992) 
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Figura V- 13. Diagramas de evolução isotópica do εHft para o SG e o SFG. 

Apresentam-se também, para comparação as curvas de evolução calculadas para a fonte 

do magma assumindo valores de 176Lu/177Hf = 0.010 de uma crosta félsica media (Amelin 

et al., 1999), e , por último, 176Lu/177Hf = 0.022 de uma crosta máfica média (Vervoort & 

Patchett, 1996). Estes indicam as idades modelo máximas (T crosta máfica (Hf)) e 

mínimas (T crusta félsica (Hf)) para o ponto/amostra analisado. O intermédio nos 
diagramas representa o manto depletado. 
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Figura V- 14. diagrama de evolução isotópica dos valores de epsilon Hf e Nd para as 

amostras estudadas do SG e do SFG. As linhas de arranjos de referência mostradas são: 

εHf = 2 εNd + 2, arranjo da crosta juvenil (cf. Vervoort & Patchett, 1996); εHf = 1,55 εNd+ 

1,21, arranjo “terrestre” (Vervoort & Blichert-Toft, 1999); e εHf = 0,55 εNd+ 7,1, arranjo da 

água do mar (Vervoort et al., 2011). A composição isotópica média do Hf do MORB global 
é de Flierdt et al. (2007) e a composição dos sedimentos oceânicos de Chauvel et al. 

(2008). 

Figura V- 15. Idades aparentes de residência crustal para magmas graníticos do 

Terreno Apiaí-São Roque. As idades modelo Nd foram calculadas a partir de Dantas et al. 

(2000), Janasi et al. (2015), Leite (1997), Leite et al. (2006), Leite et al. (2007), Prazeres 

Filho et al. (2003). 
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Figura V- 16. SiO2 wt% rocha total vs. composição isotópica δ18O em zircão para 

o SG e SFG. composição isotópica δ18O (Zr) manto segundo Valley et al. 2005; 

composição isotópica δ18O da crosta continental superior δ18O segundo Staudigel et al., 

1989, 1995; Smith et al., 1995; Hart & Staudigel, 1989. 
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Capitulo VI: Condições de Cristalização 
A determinação das condições de cristalização é muito importante para 

a compreensão da evolução dos magmas graníticos, uma vez que permitem 

avaliar o ambiente de cristalização magmática bem como algumas 

características da fonte e dos processos evolutivos envolvidos (e.g. Wones & 

Eugster (1965); Wones, 1981; Wones, 1989; Anderson et al., 2008). 

Apresentam-se neste capítulo avaliações de parâmetros intensivos de 

cristalização para as rochas graníticas e granodioríticas do Maciço Sorocaba 

(temperaturas, pressões e fugacidades de O2, ƒO2), estimados a partir de 

inferências geológicas petrográficas e das propriedades químicas de rochas e 

minerais.  

Algumas inferências geológicas preliminares podem ser extraídas dos 

hornfels pelíticos que caracterizam a auréola de metamorfismo de contato nas 

rochas encaixantes adjacentes do maciço, predominantemente metapelitos de 

baixo grau metamórfico do Grupo São Roque. Informações bibliográficas (cf. 

Godoy & Figueiredo, 1991 e referências citadas) reportam que na zona mais 

interna da auréola ocorrem rochas que alcançaram o fácies piroxênio- hornfels, 

com desenvolvimento de porfiroblastos de andaluzita. Embora nos trabalhos de 

campo realizados não tenha sido possível amostrar variedades frescas destas 

rochas que permitissem realizar estimativas mais precisas das condições P-T 

da pico metamórfico na auréola, uma avaliação qualitativa sugere que, 

considerando temperaturas típicas de fusões graníticas de mínimo saturado em 

H2O, as pressões mínimas esperadas seriam da ordem de 0,5 kbar. 

VI.1 Estimativas de temperaturas 

As avaliações de temperaturas foram efetuadas considerando-se dos 

conceitos de saturação de fases, que tem sido desenvolvidos e estudados 

muito detalhadamente para dois minerais principais zircão (e.g. Watson & 

Harrison, 1983; Watson, 1996; Miller et al., 2003; Cherniack & Watson, 2003, 

Boehnke et al., 2013) e apatita (e.g. Harrison & Watson 1984), alguns 

equilíbrios entre fases minerais, bem como a concentração de determinados 

elementos em algumas fases minerais, conforme discutido em maior detalhe a 
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seguir.  

VI.1.1 Geotermômetros de saturação 

Alguns elementos traços em algumas rochas estão concentrados em 

fases acessórias específicas. Estes elementos, denominados por vezes de 

constituintes estruturais essenciais permitem, com base em experimentos, 

determinar as temperaturas de saturação destas fases, ou seja, as 

temperaturas em que o líquido se satura nos componentes essenciais e inicia a 

cristalização das mesmas (e.g., Watson, 1979; Dickinson & Hess, 1982 ). As 

temperaturas de saturação representam temperaturas mínimas dos líquidos no 

sistema considerado e, quando a fase acessória em questão é relativamente 

precoce na sequência de cristalização, se aproxima bastante das temperaturas 

de liquidus do sistema. Naturalmente, nos casos em que há herança 

mineralógica da rocha fonte, as temperaturas de saturação serão 

superestimadas. 

Em rochas graníticas comuns de forma geral, os termômetros que mais 

se aplicam são os de saturação de zircão e apatita, os quais foram calibrados 

experimentalmente por Watson e Harrison (1983) e Harrison e Watson (1984). 

No caso da saturação em zircão, foi postulada a seguinte relação: 

!"!!!"! = !−!.!" − [!.!"(! − !)] + !"#$$
!(!) !   Eq. VI- 1 

onde: 

DZr é o coeficiente de partição do Zr e entre zircão, magma;!

!! = ! (!"!!!!!")(!"∗!") !"#, no fundido !

para temperaturas entre 750- 1000ºC e valores de 0.9 < M < 1.7, em que 

M responde pelas variações composicionais dos líquidos. 

Trás repetir os experimentos de Watson & Harrison (1983), com melhor 

controle das variáveis (e.g. conteúdo de H2O e ƒO2) e empregando técnicas 

analíticas modernas de maior resolução, Boehnke et al. (2013) apresentam a 

seguinte modificação da equação: 

!"!!!"! = !− 1.48± 0.9 − [1.16± 0.15(! − 1)]+ !"!"#±!"
!(!) ! Eq. VI- 2 
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No caso da saturação em apatita, a partir dos dados experimentais 

próprios e de outros trabalhos (Watson, 1980; Watson & Capobianco, 1981; 

Green & Watson, 1982), Harrison & Watson (1984) postulam uma equação se 

guia pelo comportamento da saturação de apatita em fundidos crustais. Para 

valores de SiO2 entre 45-75 % em peso, vale: 

!!"! = !
{!"##![(!"#!!!.!)∗!.!"∗!"

!]}
!(!) − (3.1+ {12.4 ∗ [!"#2− 0.5]}) Eq. VI- 3 

Os resultados obtidos para as temperaturas de saturação de zircão 

(TsatZr) e apatita (TsatAp) para o Maciço Sorocaba (cf. tabela I, anexo A) são 

apresentadas conjuntamente na Fig. VI-1. O valores para Tsatzr variam em um 

intervalo de ~200ºC, entre c.a. 750 e 920ºC, sendo em geral mais elevadas 

para os biotita granitos com hornblenda, enquanto os granodioritos mostram 

valores similares a estes últimos. Os valores de TsatZr e TsatAp mostram, como 

esperado, uma correlação positiva no caso dos biotita granitos e os valores 

para a TsatAp são sistematicamente maiores para maioria das amostras 

estudadas. 

Estes resultados sugerem que apatita pode ter sido uma fase de 

liquidus, acompanhada pelo zircão depois, como particularmente evidente no 

caso dos granodioritos, em que certamente o zircão inicia sua cristalização 

bem depois da apatita. A presença de inclusões de apatita em zircão reforça 

esta interpretação. Assim, as temperaturas para os liquidus que geraram os 

biotita granitos foram relativamente elevadas, da ordem de 880º a 980º C, 

enquanto temperaturas pouco mais elevadas, entre 950º 980º C, caracterizam 

os granitos portadores de hornblenda. No caso dos granodioritos, os valores 

para TsatAp sugerem temperaturas pouco superiores a 1000ºC. 

VI.1.2 Geotermômetros Ti-em-zircão e Ti-em-quartzo 

A geotermometria de Ti-em-minerais é uma técnica que permite estimar 

a temperatura de cristalização de determinadas fases minerais, considerando a 

quantidade de átomos de Ti contidos na sua estrutura cristalina. Em diversas 

fase minerais das rochas ígneas, o Ti pode substituir de forma homovalente o 

Si (e.g. Wark & Watson (2006), e a fração de Ti que entra na estrutura depende 

bastante da temperatura e pouco da pressão. Vários termômetros empíricos se 
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utilizam deste conceito, mas em diversos deles, as calibrações disponíveis são 

ainda incompletas (e.g. Ti em biotita, Henry et al. (2005)) ou não aplicáveis as 

rochas aqui estudadas ou ainda imprecisas (e.g. Ti em anfibólio, Otten, 1984) 

sendo mais úteis para diferenciar por exemplo composições primárias de 

secundárias. 

Nas rochas estudadas o rutilo foi observado em quantidades diminutas 

em algumas amostras dos biotita granitos e dos bioitita granitos com 

hornblenda; assim considerou-se nos resultados expostos a seguir uma 

atividade de Ti igual a unidade, em todas as amostras. 

VI.1.2.1 Temperaturas Ti-em-zircão  

Do conjunto de termômetros calibrados baseados na concentração de Ti 

na fase mineral, este é atualmente o mais usado, seja porque as calibrações 

são bem adequadas, seja porque o zircão é um acessório típico das rochas 

ígneas, seja ainda pela sua importância em geocronologia e geoquímica 

isotópica. Na estrutura do zircão, o Ti tem uma difusão muita baixa sob 

condições geológicas (Cherniak & Watson, 2007) e, assim, este termômetro 

tem o potencial de registrar informações valiosas sobre a evolução térmica de 

rochas ígneas (Hiess et al., 2008). 

Watson et al. (2006) calibraram este termômetro utilizando-se de cristais 

sintéticos e naturais, obtendo uma relação logarítmica de equilíbrio entre a 

concentração de Ti e a temperatura. Porém o termômetro por eles calculado é 

de aplicação limitada em rochas magmáticas que dificilmente são saturadas 

em rutilo (Anderson et al., 2008). Clairbone et al. (2006) modificaram a 

calibração para ajustando-a para saturações de titanita e titanomagnetita;  

Em 2007, Ferry & Watson, apresentaram uma calibração do 

geotermômetro que enfatiza os efeitos das atividades reduzidas da abundancia 

de Ti em zircão, propondo a seguinte relação: 

!"#$%(!!")!"#$%&! = !5.711− !!"##!(!) !− !!"#(!!"!! !)+ !!"#(!!"!! !) Eq. VI- 4!
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Figura VI- 1 Diagrama comparativo das para temperaturas estimadas de saturação de 
zircão (TsatZr; Boehnke et al., 2013) vs. Saturação de apatita (TsatAp Harrison & Watson 

(1984)); para amostras do Maciço Granítico Sorocaba.  

Este termômetro foi aplicado especificamente para o caso das amostras 

selecionadas para determinações geocronológicas (cf. anexo C, tabela XIX ), a 

partir de análises pontuais LA-ICP-MS. Os resultados indicam temperaturas 

entre 702º e 841ºC para um granito híbrido, entre 683º e 829ºC para um biotita 

granito, entre 675º e 839ºC para um biotita granito com hornblenda e entre 

637º e 902ºC para um granodiorito. As temperaturas mais baixas marcam, 

provavelmente, temperaturas próximas ao solidus dos respectivos magmas e 

reafirmam a longa história evolutiva registrada nos cristais de zircão. 

VI.1.2.2 Temperatura de Ti-em-Quartzo 

Denominado geotermômetro TitaniQ (Wark & Watson, 2006) este 

geotermômetro baseia-se nos mesmos princípios termodinâmicos. O emprego 

deste geotermômetro vem crescendo, já que ele tem o potencial de permitir a 

caracterização de histórias termais registradas em cristais de quartzo. 

Wark & Watson (2006) mostraram experimentalmente que a 

concentração de Ti em quartzo aumenta exponencialmente com o reciproco da 
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temperatura, pelo que propuseram , se não é considerada a pressão, que a 

temperatura de cristalização do quartzo pode ser calculada pela seguinte 

equação: 

!"# !!"#!" = 5,69± 0,02 − !"#$±!"
!(!)     Eq. VI- 5 

Este termômetro forneceu temperaturas entre 487ºC e 716ºC para 

cristais de quartzo da zona híbrida; entre 593º e 790ºC para os biotita granitos 

e entre 700ºC e 987ºC para os granodioritos. Não foi possível por problemas 

técnicos ter dados dos biotita granitos com hornblenda.  

VI.1.3 O geotermômetro hornblenda-plagioclásio  

O geotermômetro hornblenda-plagioclásio baseia-se na distribuição 

relativa de Si e Al nos sítios tetraédricos dos anfibólios cálcicos e pode ser 

aplicado no intervalo de temperatura entre 400º e 1000ºK, sob pressões entre 1 

e 15 kbar, para diversas composições magmáticas (Blundy & Holland 1990; 

Holland & Blundy, 1994). Blundy & Holland (1990) propuseram uma calibração 

semi-empírica da associação anfibólio-plagioclásio, que levou ao 

desenvolvimento de um geotermômetro que considera o conteúdo de AlIV de 

anfibólios coexistindo com plagioclásio, em rochas saturadas. Propondo a 

seguinte relação: 

! = !.!""!!".!"!!
!!.!"#$!!.!!"#$%∗!"#     Eq. VI- 6 

onde ! = !"!!
!!!" !!"

!"#$ sendo Si (a.p.f.u) no anfibólio,  

e estando P: Kbar; T in K 

Posteriormente, em 1994 Holland & Blundy considerando dados 

experimentais e naturais propuseram modificações ao geotermômetro, e 

desenvolveram dois geotermômetros. O primeiro, geotermômetro A baseia-se 

na reação:  

NaCa2Mg5Si7AlO22(OH)2 + 4SiO2 = Ca2Mg5Si8O22(OH)2 + NaAlSi3O8 

 edenita    cuarzo  tremolita   albita 

pudendo ser aplicado a rochas ígneas com quartzo; 
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O geotermômetro B baseia-se na reação:  

NaCa2Mg5Si7AlO22(OH)2 + NaAlSi3O8 = Na(Ca,Na)Mg5Si8O22(OH)2 + CaAl2Si2O8 

 edenita   albita     richterita         anortita 

ele tem a vantagem que pode ser aplicado a tanto a rochas saturadas 

como subsaturadas em SIO2. 

As temperaturas foram calculadas e utilizadas também para avaliações 

barométricas. Assim, os resultados serão apresentados no item seguinte (cf. 

também tabelas VI-1 e VI-2). 

VI.2 Estimativas Geobarometricas 

As estimativas das pressões de cristalização-colocação são em geral um 

pouco mais complexas que as de temperaturas, já que existem menos 

geobarômetros confiáveis que geotermômetros (cf. Anderson et al., 2008). 

VI.2.1 O sistema haplo-granítico 

A sistema haplo-granítico (Ab-Or-Qz) pode indicar em primeira 

aproximação pressões litostática e condições variadas de atividade de H2O de 

geração e/ou cristalização de magmas graníticos cujas composições não se 

afastem demais do mínimo granítico (e.g., Tuttle & Boween (1958); Blundy & 

Cashman, 2001; Gualda et al., 2012). 

Em diagramas de fase, normalmente se plotam dados calculados com a 

norma CIPW que tem o inconveniente de não considerar minerais hidratados, 

como a biotita. Na figura VI-2, plotam-se resultados obtidos em cálculo 

mesonormativo, no qual a biotita é uma fase considerada. 

VI.2.2 Geobarômetros de Al em hornblenda 

Geobarômetros de Al-em-hornblenda (Hammarstrom & Zen 1986; 

Hollister et al. 1987; Johnson & Rutherford, 1989; Schmidt, 1992; Anderson & 

Smith, 1995) são definidos essencialmente pela concentração total de Al da 

hornblenda, e tem sido muito usado em rochas graníticas das séries cálcio-

alcalinas (e.g., Stein & Dietl, 2001). 
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Figura VI- 2 Diagrama ternário do sistema haplogranítico Ab–Or-Qz (Blundy & Cashman 
(2001)). No qual são as composições mesonormaticas para amostras selecionadas das 

fácies dos Bt-granitoides e dos Hb-Bt-granitos do SG. 

VI.2.2.1Calibrações do método 

Hammarstrom & Zen (1986) com base em analises químicas (EPMA) de 

um conjunto de anfibólios encontraram um arranjo linear, expressado em 

termos de Al total (AlT) y Al tetraédrico (AlIV) definido da seguinte forma: AlIV = 

0.15 + 0.69 AlT, com r2 = 0.97. Mediante regressões lineares e relacionando o 

AlT com a pressão obtiveram a seguinte equação para pressão:  

!!(±2− 3!!") != !−3.92!+ !5.03!!"!    Eq. VI- 7 

r2=0.80 (n = 379) (erro residual = 1.86) 

a terceira equação proposta pelos autores apresenta problemas a certas 

pressoes, e foi formulada como segue: 

! ±2− 3!!" = !0.26 ∗ !!.!"∗!"!
!
   Eq. VI- 8 

(Erro residual = 2.22) 

Posteriormente Hollister et al. (1987) considerando as bases 

termodinâmicas do barómetro, realizaram uma calibração empírica, com dados 

adicionais de composição de hornblendas de unidades intrusivas que 

cristalizaram a pressões intermedias, obtendo a seguinte equação:  
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!(±1!!") != !−4.76!+ !5.64!!"!
!
   Eq. VI- 9 

r2=0.97 

Johnson & Rutherford (1989) equilibraram este geobarômetro 

considerando também rochas vulcânicas, com a associação mineralógica 

biotita + quartzo + sanidina + plagioclásio + titanita + magnetita o ilmenita. 

Baixo um rango de pressão entre 2-8 kb e de temperaturas entre 740 – 780 °C. 

Eles propuseram a seguinte equação:  

!!(±0.5!!") != !−3.46!+ !4.23!!"!!Eq. VI- 10 

r2=0.99 !

Schmidt (1992) calibro a equação considerando a associação 

hornblenda+biotita+plagioclasio+ortosa+quartzo+titanita+óxidos Fe-Ti +vapor+ 

fundido silicatico, propondo a seguinte equação:  

!!(±0.6!!") != !−3.0.1!+ !4.76! ∗ !"!   Eq. VI- 11 

r2=0.99  

Anderson & Smith (1995) introduziram no calculo da pressão a variável 

da temperatura considerando-lhe um componente fundamental, e propondo a 

seguinte equação: 

!! = !4.76 ∗ !"!– !3.01 − !(º!)!– !!"#!" ∗ 0.530 ∗ !"! + !0.005294! ∗ [!!(º!)!– !675] !Eq. VI- 12!

este método encontra-se calibrado para rochas que de contenham una 

associação mineralógica de plagioclásio + hornblenda + biotita + K feldspato + 

quartzo + titanita + magnetita o ilmenita ± epidota, em equilíbrio textural, sendo 

que a hornblenda não apresente signos de alteração. E deve ser aplicado a 

anfibólios com Mg/(Mg + Fe)>0.35 e Fe3+/(Fe3+ + Fe2+)>0,25, considerando 

medições feitas preferencialmente nas bordas dos cristais de anfibólio para 

garantir o equilíbrio com o quartzo.  

As determinações feitas indicam para as rochas do SG, pressões 

forneceram pressões entre ca. 3,7 e 4,3 para os granodioritos e ao redor de 4,4 

para os biotita granitos com hornblenda. Os cristais de anfibólio analisados de 

enclaves presentes no biotita granito com hornbleda apontam para pressões 
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superiores ca. 5.6 Kbar, indicando possivelmente que foram capturados no 

ascenso do magma (cf. tabela VI-2). 

Tabela VI- 1Temperaturas (ºC) estimadas para as rochas do SG por distintos 
geotermômetros 

Fácies Amostra TsatZr TsatAp 
Tzr TQz THb-Pl 
  n   n   

Rochas híbridas 
SO3-01A 864 912 772 9       
SO4-02  917 887     665 9   
SO20-02   880     598 5   

Bt-granitos 

SO31-01 852 949 772 9 728 8   
SO61-01 776 896     728 10   
SO31-03 843 954     656 7   
SO23-02  911 1077     692 9   

Hb-bt-granitos SO8-02 836 977 771 9       
SO19-02 854 966         

 

Granodioritos 
SO9-01  854 1027 809 2       
SO12-01 826  1004 760 9 827 11 759 
SO58-01  851 999     815 8 

 
TsatZr temperatura de saturação de zircão (Boehnke et al., 2013); TsatAp Temperatura de 
saturação de apatita (Harrison & Watson, 1984); Tzr: Temperatura média de Ti-em-
zircão (Watson et al., 2006); TQz: temperatura média de Ti-em-quartzo (Wark & 
Watson, 2006); THb-Pl: temperatura média fornecida pelo par hornblenda plagioclásio 
(Blundy & Holland (1990); Holland & Blundy (1994)).  

 

VI.3 Estimativas das condições ox-red de cristalização 

A fugacidade de oxigênio dos magmas está relacionada a 

características intrínsecas da área-fonte, de eventuais materiais assimilados 

durante a evolução magmática e do comportamento dos gases e/ou fluídos 

durante as etapas de cristalização (e.g., Carmichael, 1991; Carmichael & 

Ghiorso, 1986). 

As rochas estudadas do Maciço Sorocaba refletem condições oxi-red de 

formação bem distintas, como evidenciado em primeira aproximação pelos 

resultados dos mapas e das determinações de susceptibilidades magnéticas 

(SMs, cf. Capítulo III), que sugerem valores sistematicamente mais altos para 

as rochas granodioríticas (0,9-20 SI), moderados para os biotita granitos com 

hornblenda (0,3-2 SI) e sempre baixos para os biotita granitos e granitos 

híbridos (0,02-0,43), apontando, nesta ordem, cristalização sob condições 
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progressivamente mais redutoras. Estas informações, aliadas a relativa 

abundância de enclaves metapelíticos nos biotita granitos levou Ferreira et al. 

(1991) a sugerir que os baixos valores de SMs destas rochas seria uma 

característica adquirida pela assimilação de metapelitos do Grupo São Roque. 

porem esta pode ser modificada por processos tais como a incorporação de 

materiais durante a evolução magmática. 

Tabela VI- 2 Pressões estimadas para as rochas do SG através de distintos barômetros 
Al-em-hornblenda 

  

Johnson & 
Rutherford, 

1989 

Hammarstr
om & Zen 

1986 
Schmid
t, 1992 

Hollist
er et 
al. 

1987 

Anderson & Smith, 1995 

Amostra 
Cristal 
Ponto 

P (kbars) P (kbars) P 
(kbars) 

P 
(kbars) 

THB
1 

(ºC) 

P 
(kbars) 

THB
2 

(ºC) 

P 
(kbar

s) 

TBH 
(ºC) 

P 
(kbar

s) 
SO58-01 Anf 9 1 4,38 5,41 5,82 5,70 758 4,43 808 3,18   
  Anf 9 1 7,97 9,67 9,85 10,48 759 7,99 809 6,47   
SO8-02 
enclave Anf 1 2 4,16 5,14 5,56 5,40 767 4,00 817 2,71   
  Anf 1 5 4,31 5,32 5,73 5,60 770 4,08 820 2,76   
 Anf 2 1 3,60 4,48 4,94 4,66 776 3,25 826 1,95   
THB 1 temperatura Hbld-Plag determinada da calibração de Holland & Blundy (1994) 
para a reação edenita + 4 quartzo = tremolita + albita 
THB 2 temperatura Hbld-Plag determinada da calibração Holland & Blundy (1994) 
para a reação edenita + albita = richteritea + anortita 
TBH temperatura Hbld-Plag determinada da calibração Blundy & Holland (1990) para 
a reação edenita + 4 quartzo = tremolita + albita 
Amostra SO8-02 enclave: enclave ovoide de granulação média máfico, contido num 
biotita granito com hornblenda 
Amostra SO58-01 granodiorito 
 

Inferências um pouco mais específicas podem ser extraídas a 

mineralogia das rochas e, neste sentido, os granodioritos e a maioria dos 

biotita granitos com hornblenda apresentam a associação mineral primária 

hornblenda + ilmenita + magnetita + titanita estável em sob condições de 

fugacidade de O superiores as esperadas para a associação biotita + ilmenita, 

típica dos biotita granitos. 

A determinação das condições de ƒO2 em função da temperatura esta 

bem determinada para o buffer (TMQHI) expresso pela reação 

Hedenbergita + ilmenita = titanita + magnetita + quartzo 

para a qual foi obtida a seguinte equação: 

!"#ƒ!! = !!!"#!
!! + 14,98+ 0,142 !!!!!    Eq. VI- 13 
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em que T e P são dados em °K e bar, respectivamente (Wones, 1989). 

Naturalmente, este equilíbrio é útil para rochas mais tipicamente anidras e a 

sua aplicação quantitativa para a maioria das rochas graníticas comuns 

encontra algumas dificuldades. Considerando este fato, o mesmo autor e 

Noyes et al. 1983 apresentam uma variante, considerando anfibólio cálcico 

(TMQAI), de forma algo qualitativa, uma vez que a introdução de H2O nas 

reações requer controles adicionais. 

Não obstante, estes equilíbrios indicam, considerando-se as 

temperaturas estimadas de cristalização para as variedades estudadas, valores 

mínimos próximos a logƒO2=-12 para as rochas portadoras de magnetita + 

titanita e equivalentes ou inferiores a logƒO2=-14 para as rochas portadoras 

apenas de ilmenita. 

VI.3.1 Relações Fe2+ - Fe3+ em biotita  

Na As variações composicionais em biotita, considerando-se 

particularmente as razões Fe/Mg e (Fe2+/Fe3+), foram estudadas e definidas 

experimentalmente por Wones & Eugster (1965) e permitem extrair inferências 

importantes sobre os estados de oxidação quando da cristalização deste 

mineral. 

Tabela VI- 3 Concentração de FeO medida em concentrados de biotita das distintas 
fácies do SG 

 Amostra % de FeO 
Gr. zona híbrida SO4-02A 24,63 
Biotita granito SO61-01 21,74 
Biotita granito SO31-02 21,93 
Biotita granito com hornblenda SO28-01 23,30 
Granodiorito SO58-01 18,59 
Enclave metapelitico SO20-07LL 20,72 
Enclave metapelitico SO18-02e 18,44 

AQ#1:&Obtido&9,96&
AQ#2:&Esperado10,03±0,33&

 
Parte dos resultados obtidos por estes autores pode ser sistematizada 

no diagrama Fe2+- Fe3+-Mg (equivalentes das moléculas de annita, oxiannita e 

flogopita, constituintes de biotita) apresentado na figura VI-3, em que se 
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representam composições experimentais estáveis sob condições de ƒO2 

equivalentes as dos tampões QFM (quartzo-magnetita-faialita), NNO (Ni-NiO), 

e HM (Magnetita-Hematita). o mesmo mostra que o a composição das biotitas 

do SG, encontram-se acima do tampão NNO, corresponde a biotitas de 

composições do tipo oxidado. O limite do tampão NNO separa as biotitas das 

séries de magnetite das da série de ilmenita, abaixo da NNO (Ishihara, 1977). 

A fugacidade alta de oxigênio está de acordo com a coexistência de titanita 

euedral, e biotitas marrons e magnetite nos Hb-Bt- granitos, e Hb-Bt 

granodioritos (Lalonde & Bernard, 1993); porem difere do esperado para os Bt-

granitóides e para os xenólitos pelíticos. De um modo geral as rochas do SG 

cristalizaram baixo condições mais oxidantes que as do Maciço Piedade, para 

o qual tem sido descritos processo de assimilação das rochas metapeliticas do 

Grupo São Roque (cf. Leite et al. 2006) e esperava-se tivessem condições de 

oxidação semelhantes. Uma questão que não pode ser resolvida é a causa da 

alta ƒO2 encontrada para o xenólito metapelitico, se é algo intrínseco da 

amostra ou é devido a processos de interação com fluidos, ou oxidação da 

amostra apos a coleta. 

VI.3.2 Razão FeT/(Mg+FeT) em biotita e anfibólio  

O equilíbrio 

Annita(biotita) + ½ O2 – K-feldspato (feldspato alcalino) + magnetita(espinélio) + H2O 

foi estudado experimentalmente por Wones (1981) e sugere que, sob 

condições progressivamente mais oxidantes, espera-se um aumento do 

conteúdo de Mg em biotita, uma vez que o componente annítico (Fe) tende a 

se desestabilizar para a formação de feldspato potássico e magnetita (ver 

também Anderson et al., 2008). 

Os cristais de biotita estudados apresentam relações Fe/(Fe+Mg) 

variáveis entre ca. 0,5 e 0,8 e AlT variável entre 1,19 e 2,16 quando plotados no 

gráfico da figura VI-4 plotam no campo das series dos granitos com magnetita, 

baixo condições de ΔQFM ≈ +1 para os granitos e um pouco mais oxidantes 

para os granodioritos ΔQFM ≈ +2. 
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Figura VI- 3 Diagrama triangular KFe3+AlSi3O12H-1-annita-flogopita (Wones & Eugster, 
1965) o enclave representado na figura é um xenólito metapelítico. 

Considerando uma lógica similar, a composição química dos anfibólios 

permite também inferir variações nas condições de oxidação do sistema. Na 

fig. V-5 apresenta-se um diagrama binário de variações catiônicas AlIV vs. 

Fe/(Fe+Mg) para cristais de anfibólio estudados, a evolução da composição 

dos anfibólios dos granodioritos e Hb-Bt-granitos segue tendências paralelas, 

porem os anfibólios dos granitos registraram maiores variações na fugacidade 

de oxigênio que os granodioritos (fig. VI-5). Apresentando de igual forma que 

as biotitas condições mais oxidantes para os granodioritos que para os biotita 

granitos com hornblenda. 

Os resultados obtidos para os Hb-Bt granitos nos distintos sistemas são 

coerentes, apontando a cristalização baixo fugacidades medias de oxigênio. 

Porem ao comparar os resultados das figuras VI-3 a VI-5, para os granodioritos 

nota-se que os resultados obtidos no diagrama da figura VI-4 não são 

coerentes com o obtido nos outros dois que é mais coerente com as 

observações mineralógicas e os dados da SMs. 
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Figura VI- 4 Diagrama de composição da biotita AlT vs (Fe/(Fe+Mg) no qual se 

indicam os campos das series de granitos com magnetita e ilmenita e a fugacidade de 

oxigênio (ƒO2) relativa ao buffer quartzo-faialita-magnetita (QFM), supondo PH2O=Ptotal. 

Diagrama apresentado por Anderson et al., 2008, considerando dados de Anderson, 

1980; Anderson & Thomas, 1985; Anderson & Bender, 1999) e com base na calibração de 

Wones 1981. 

Figura VI- 5 Diagrama de variações catiônicas para anfibólios cálcicos com os dados 
analíticos óbtidos para os cristais de anfibólio do SG, no qual indicam-se as condições 

de ƒO2 durante a cristalização do anfibólio (a divisão dos campo de fugacidade baseia-se 
em Anderson & Smith, 1995) 
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Capitulo VII: Considerações finais 
O presente trabalho é um estudo inédito realizado sobre o Maciço Granítico 

Sorocaba sendo a sua principal contribuição a caraterização isotópica das rochas 

do maciço. Foram fornecidos novos dados petrográfico-texturais, litogeoquímicos 

e isotópicos tanto em rocha total como em minerais. 

As rochas estudadas são muito heterogêneas, tanto mineralógica, como 

química e isotopicamente. 

VII.1 Idades de cristalização 

Os novos dados geocronológicos obtidos para quatro amostras do Maciço 

Granítico Sorocaba e o Maciço Granítico São Francisco (ver artigo em revisão 

anexo ) e em trabalhos recentes (e.g. Janasi et al, 2015; ver figs. VII-1 e VII-2)) 

vem mudando o panorama de evolução do magmatismo no Terreno Apiaí-São 

Roque, restringindo os intervalos de magmatismo e descobrindo o forte aporte das 

heranças nas distintas unidades regionais. 

Os dados aqui adquiridos para o SG indicam que o mesmo se formou em 

um intervalo de tempo ao redor de ~ 10-15 Ma. As idades mais jovens obtidas 

correspondem a amostras da parte “central” do maciço. Os resultados obtidos 

para o Maciço Granítico Sorocaba permitem interpretar que as rochas 

granodioríticas são mais antigas que os demais granitos, concordando com o 

proposto por Godoy (1989). 

Para as rochas do Maciço Granítico São Francisco tem-se que ambas as 

idades calculadas são idênticas dentro do erro, pelo que ambos os magmas que 

originaram as fácies podem ser considerados contemporâneos. 

VII.2 Idades dos reservatórios  

Os dados isotópicos obtidos (Sm-Nd, Lu-Hf e U-Pb) indicam que os 

magmas que geraram as rochas do SG, foram gerados a partir de fontes com 

prolongada residência crustal. 



!

! 198!

As idades modelo estimadas sugerem que estas fontes foram extraídas do 

manto (considerando-se, naturalmente um manto depletado modelo) em tempos 

paleoproterozóicos e mesoproterozóicos. É provável que as rochas precursoras do 

magmatismo tenham sofrido retrabalhamentos em eventos mais recentes, uma 

inferência sugerida pela presença de núcleos herdados com idades de ca. 700 Ma 

em cristais de zircão. 

VII.3 Natureza das fontes dos magmas do Maciço Granítico 
Sorocaba 

A variabilidade observada nas rochas granodioríticas e graníticas do SG 

aliada aos diagramas multielementares (ETR e spider) do SG, que indicam 

significativos contrastes composicionais entre os distintos grupos de rochas, são 

possivelmente relacionados a heterogeneidades dos materiais fonte já que os 

dados isotópicos indicam contribuições de reservatórios contrastados na gênese 

dos magmas que formaram as rochas graníticas. Estes sistemas apontam 

diferenças não poderiam ser geradas pela evolução isotópica de uma fonte única.  

As evidências dadas pela composição elementar (capitulo v) e pelos 

sistemas isotópicos das rochas estudadas, apontam claramente para um forte 

componente da crosta continental antiga. Porém, as mencionadas 

heterogeneidades, a falta de correlação entre as tendências evolutivas dos 

granodioritos e das demais rochas graníticas do SG, levam a pensar que o 

primeiro, provavelmente pouco mais antigo, formou-se a partir de uma fonte 

menos evoluída. A seguir são sumarizadas as principais informações registradas 

pelos distintos sistemas isotópicos. 

VII.3.1 contribuições da crosta e do manto 

VII.3.1.1 Inferências a partir das observações texturais e 
mineralógicas 

A diversidade textural, estrutural e composicional do maciço, evidencia 

processos complexos de interação dos magmas tanto no nível de colocação como 

no ascenso, onde as fases minerais foram submetidas a variações ambientais ao 
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longo da cristalização; e também sugerem fontes distintas para os grupos de 

rochas estudados. 

A presença de enclaves microgranulares maficos nas rochas 

granodioríticas sugere a possibilidade de que os magmas do SG tenham-se 

misturado com magmas mais máficos.  

Os abundantes zoneamentos encontrados em distintos minerais do maciço, 

podem ser interpretados como relacionados à cinética de cristalização, no caso 

dos zoneamentos oscilatórios, a processos de recarga magmática no caso dos 

zoneamentos truncados e à assimilação (mistura de vários componentes) no caso 

de cristais com núcleos diferenciados, seguidos por zonas de reabsorção e 

zoneamento oscilatórios (cf. Pitcher, 1993). 

 

Figura VII- 1 Compilação de idades  adquiridas neste estudo comparadas com dados 
geocronologicos prévios do Domínio São Roque de Janasi et al. (2001), Janasi et al. (2015) Leite 

et al. (2007). 
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Figura VII- 2 O Terreno Apiaí-São Roque e seus corpos ígneos. Localização das 

unidades e idades plotadas segundo: Cordani & Bittencourt (1967), Cordani & Kawashita 
(1971), Cury (2003), Cury et al. (2008), Gimenez-Filho et al. (2000), Hackspacher et al. (2000), 

Hasui & Hama (1972), Janasi et al. (2008), Janasi et al. (2001), Janasi et al. (2015), Leite et al. 

(2007a), Leite et al. (1997), Prazeres-Filho (2000), Prazeres-Filho et al. (2003), Ragatky (1998), 

Ragatky et al. (2003), Tassinari et al. (2004), Tassinari (1988), Teuppenhayn (1994), Töpfner 

(1996), Vlach & Gualda (2000). Apresenta-se para comparação dos intervalos de idades de 

cristalização das distintas unidades graníticas. 



!

! 201!

VII.3.1.2 Inferências a partir de assinaturas isotópicas  

As rochas estudadas do SG não revelam evidencia isotópica clara de uma 

assinatura do manto juvenil, as sistemáticas apontam a fontes predominates 

crustais: altas relações iniciais de Sr, valores fortemente negativos do εHf e εNd. 

Mesmo assim as sistemáticas sugerem a mistura de distintas fontes crustais, já 

que as rochas estudadas apresentam grandes variações isotópicas refletidas nos 

distintos sistemas (e.g. grande rango de valores de épsilon Hf inicial, tendência 

lineares dos isótopos de Pb, etc.).  

Observa-se que as razões 87Sr/86Srt tendem a aumentar dos granodioritos 

às rochas da zona híbrida, sendo uma única exceção a amostra do biotita 

leucogranitico, que apresenta Ri relativamente baixa (87Sr/86Srt=0.707589). Todos 

os demais valores obtidos apontam para contribuição marcada de um componente 

crustal. Analogamente, os isótopos de Nd indicam valores tipicamente crustais. 

Em ambas estas sistemáticas, de modo recorrente, a assinatura isotópica dos 

granodioritos é algo menos evoluída, e quando considerados os isótopos de Pb 

(discutidos a seguir), tem-se que esta amostra apresenta valores µ próximos ao 

limite superior do manto. 

A sistemática Pb-Pb em feldspato suporta a idéia de mistura de fontes, uma 

vez que as amostras apresentam tendências de evolução obliquas as linhas de 

evolução dos reservatórios do modelo de plumbotectonica (Zartman & Doe (1981); 

neste panorama, os granitos híbridos se destacam por apresentar composição 

isotópica mais próxima a esperada para a crosta superior, enquanto os 

granodioritos e biotita granitos com hornblenda apresentam composições mais 

próximas à composição isotópica típica da crosta inferior. 

A sistemática Lu-Hf em zircão, por sua vez, sugere face à grande 

variabilidade, processos mais complexos de origem e evolução dos magmas, que 

podem envolver mistura de distintos componentes, com destaque para os de 

natureza crustal. Analogamente, os isótopos de oxigênio em zircão são 

compatíveis com participação efetiva e muito importante de componentes crustais, 

sedimentares/metassedimentares, na gêneses dos magmas.  
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Por fim, deve-se mencionar que a ocorrência de diques sin-plutônicos e de 

enclaves microgranulares máficos, de composições dioríticas, mais típicos nas 

rochas granodioríticas, indicam que certamente há contribuição material do manto 

na sua gênese, o que está em acordo com as suas características isotópicas mais 

primitivas. Por outro lado, apesar de que as rochas graníticas contêm 

contribuições predominantemente de diversos segmentos crustais, com 

características composicionais e isotópicas próprias (crosta continental inferior e 

superior, pelo menos), não se pode descartar a hipótese de que houve 

contribuição expressiva de calor do manto para o fornecimento das temperaturas 

necessárias para a fusão da crosta inferior, possivelmente por meio de 

magmatismo básico expressivo na interface crosta-manto (e.g. Takahashi, 1986;  

Matsumoto et al., 2003). 

VII.3.2 Processos de assimilação 

VII.3.2.1 Inferências a partir das observações texturais 

O SG é um livro no qual é possível encontrar evidências texturais a grande 

escala de processos variados na evolução magmática. Na área oriental do maciço 

o contato com Grupo São Roque envolve processos de injeção e permeação nos 

quais rochas hospedeiras podem ser encontradas fraturadas, injetadas e / ou 

localmente, fundidas 

A distribuição dos xenólitos, xenocristais e a mineralogia diferenciada 

(presença de cordierita, granada, entre outros) e as considerações geofísicas 

denotam uma preponderância dos processos de assimilação na porção oriental. 

A ocorrência de megacristais de K-feldspato com mantos de oligoclásio, 

cristais de plagioclásio com zoneamentos complexos e áreas reabsorvidas 

proveem evidencias petrográficas de desequilíbrio termal, e sugerem 

adicionalmente alguma interação entre magmas de distinta composição (e.g. Bole 

et al., 2001; Visonà & Zanferrari, 2000). 
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VII.3.2.2 Inferências a partir de assinaturas isotópicas 

Uma vez que é reconhecida a importância dos componentes crustais nas 

rochas do SG, tem se que pensar nos mecanismos responsáveis pela introdução 

destes materiais, as possibilidades incluem assimilação das encaixantes por 

magmas menos evoluídos e/ou mistura de magmas crustais com distintos graus 

de evolução isotópica.  

O SG apresenta grande quantidade de xenólitos metapeliticos e 

metapsamíticos, sempre mais abundantes nos biotita granitos e nas proximidades 

dos contatos. Os enclaves xenolíticos variam em forma, dimensões e evidências 

de reação com os magmas graníticos. Uma feição comunm, principalmente nos 

enclaves xenolíticos pequenos e mais finos, é o aparecimento de mantos de 

feldspato alcalino e plagioclásio. Mantos feldspáticos similares aos observados 

têm sido descritos por Erdmann et al. (2007), entre outros, e interpretados como 

produtos da fusão parcial das rochas metassedimentares a uma temperatura 

próxima a 700ºC. 

Adicionalmente aos xenólitos, algumas amostras das rochas graníticas 

híbridas apresentam cordierita, outra característica sugestiva de processos de 

assimilação. Outra feição petrográfica no SG que pode estar associada aos 

processos de assimilação é o zoneamento complexo dos plagioclásio. Diversos 

cristais apresentam zonas reabsorbidas, sobre as quais há novos zoneamentos 

oscilatórios (cf. García-Moreno et al., 2007), ressaltando-se que este tipo cristais é 

mais comum nos biotita granitos.  

Entre os dados geoquímicos apresentados, os conteúdos relativamente 

altos em K e as razões K/Na, aliadas ao caráter peraluminoso, que se acentua 

progressivamente, particularmente dos biotita granitos, sugerem interações com a 

crosta superior e que a contaminação pode ter tido parte importante na evolução 

dos magmas.  

As relações isotópicas também indicam tendências de assimilação das 

rochas do SRG pelo SG, e este processo deve ter sido importante uma vez que os 

líquidos mais diferenciados apresentam assinatura isotópica próxima a das rochas 
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assimiladas (cf. López-Ruiz 1994). 

A hipótese de assimilação foi testada, considerando-se uma série de 

simplificações e suposições, e gerando-se curvas de mistura entre a crosta inferior 

(ASI=0,75, calculado a partir dos valores de referências composicionais para a 

crosta de Rudnick & Gao, 2003 e valores de 143Nd/144Nd(600) = 0,511725  

(calculado a partir de dados apresentados por Vervoort et al., 2000), 87Sr/86Sr(600) = 

0,70084 (calculado supondo uma crosta com composição atual 87Sr/86Sr =0.702, 

com uma razão Rb/Sr=0,04) e componentes associados ao SRG. Como dados de 

Sr não estão disponíveis para o SRG, o modelamento considerou apenas a 

amostra coletada de hornfels e analisada para este estudo. Para os isótopos de 

Nd, conta-se com dados para metapelitos e para outras rochas do SRG (Pinto et 

al., 2015). As composições isotópicas modeladas (figs. VII-3 e VII-4) parecem ser 

apropriadas para o sistema. 

Porem, os sistemas isotópicos, geoquímicos e as características 

mineralógicas sugerem também que a rocha encaixante é também bem 

heterogênea (e.g. composição química de biotitas, Capítulo IV) pelo que estes 

modelos e os resultados deles provenientes devem ser tomados com precaução. 

O crescimento incremental, sugerido pelo intervalo de idades de 

cristalização determinado, pode apontar para a existência de distintos pulsos 

magmáticos, discretos, que podem ter ajudado a manter a energia do sistema 

elevada (e.g. Barboni et al., 2013; Schaltegger et al., 2009), permitindo que o 

fosse digerido volume considerável do material encaixante. 
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Figura VII- 3: diagrama binário ASI vs. Sri para amostras do SG. No qual se mostra uma 
curva de mistura calculada entre o hornfels pelítico e a crosta inferior, para a crosta inferior 
os valores para o calculo do ASI, e as concentrações de Rb e Sr foram extraídos de Rudnick 
& Gao, 2003. a razão isotópica (87Sr/86Sr) atual considerou-se igual a 0.702 e foi recalculada 

para 600Ma. (cf. Rollinson 1993) 
 

 

Figura VII- 4: diagrama binário ASI vs. Ndi para amostras do SG. No qual se mostram duas 
curvas de mistura calculadas entre o metassedimentos do Grupo São Roque e a crosta 

inferior, para a crosta inferior os valores para o calculo do ASI, e as concentrações de Sm e 
Nd foram extraídos de Rudnick & Gao 2003, a razão isotópica (87Nd/86Nd) atual considerou-

se igual a 0.512170 e foi recalculada para 600Ma. (Vervoort et al.,  2000). Os dados isotópicos 
do Maciço Piedade (Leite et al., 2006, 2007b) apresentam-se para comparação. 
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VII.4 Natureza das fontes dos magmas do Maciço Granítico São 
Francisco 

Texturas como a rapakivi, frequentemente observadas no SFG, enclaves 

microgranulares (quartzo-dioriticos e quartzo-monzodioriticos), indicam que 

processos mistura de magmas puderam ser importantes na formação das rochas 

granitoides. Para o SFG, contrariamente ao esperado, os sistemas isotópicos 

indicam que o sienogranito formou-se de uma fonte com εHf e εNd menos 

evoluídos que o  quartzo monzodiorito, com idades modelo TDM menores. 

Isto poderia sugerir uma estratificação na fonte, uma vez que ambas as 

rochas apresentam idades U-Pb de cristalização idênticas dentro do erro analítico. 

Dos isótopos de Pb infere-se que houve um aporte do manto para a formação dos 

magmas mais básicos; destacam-se também os valores δ18O muito altos, 

indicando em parte uma fonte parecida a do SG. 

VII. 5 Condições de cristalização das rochas do Maciço Granítico 
Sorocaba 

Os parâmetros intensivos de cristalização foram avaliados através da 

comparação de dados experimentais com as assembleias e características dos 

minerais encontrados no SG. 

O Maciço Granítico Sorocaba apresenta rochas com variações 

composicionais desde quartzo-monzodioritos até leuco-granitos. Sendo que os 

granitos s.s. são as rochas predominantes, com variedades porfiríticas, porfiróides, 

aplíticas e granofíricas, nas quais são comuns de produtos de exsolução, o 

desenvolvimento da fases deuterica pertítico-mirmekítica, e a existência de 

cavidades miarolíticas em rochas da fácies dos biotita granitoides permite inferir 

uma colocação lenta, a níveis rasos, epizonais. 

Os dados químicos de anfibólio dos granodioritos e dos biotitas granitos 

com hornblenda permitiram o calculo de pressões a través dos barômetros de Al 

em hornblende. Estes forneceram um rango coerente de pressões para as rochas 
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em estudo, considerando-se aqui que os magmas cristalizaram a pressões ao 

redor 3 Kbar. Algumas texturas observadas sugerem que, no caso dos biotita 

granitos, esta pressão tenha sido um pouco menor (2 kbar ?). 

As rochas graníticas aqui estudadas apresentam temperaturas de 

cristalização altas, comparáveis com as estimadas por Godoy & Figueiredo, 1991, 

através de estudos de tipologia de zircão e com o estimado por Hackspacher et 

al., 1992, que indicaram que o granito gerou uma aureola de contato no Grupo 

São Roque que alcançou a fácies metamórfica do piroxênio hornfels, fácies de 

baixa pressão e alta temperatura. Isto é concordante com os resultados obtidos. 

As temperaturas de liquidus variaram entre de 900 e 1000ºC, enquanto 

temperaturas solidus foram estimadas próximas a 650ºC.  

As temperaturas de próximas ao solidus obtidas para os biotita granitos 

com hornblenda obtidas do equilíbrio anfibólio-plagioclásio situam-se ao redor de 

740ºC; para os granodioritos, estes valores ficam entre ca. 755 e 760 ºC.  

Os dados de susceptibilidade magnética sugerem uma influencia/interação 

importante das rochas do Grupo São Roque com os magmas das porções central 

e ocidental do maciço, onde se tem uma baixa susceptibilidade magnética 

contrastada com uma susceptibilidade muito mais elevada na porção oriental, 

] apontando a condições de cristalização de um ambiente com ƒO2 menores na 

porção ocidental (Ferreira et al., 1991). 

As condições ox-red obtidas são, como esperado, relativamente mais 

redutoras para os biotita granitos, particularmente quando comparados aos 

granodioritos.  

A fugacidade de oxigênio obtida para os biotita granitos, rochas híbridas e 

xenólitos foi diferente a esperada, uma vez que os valores de SMs medidos 

sugeriam ambientes mais redutores que os identificados a partir da química da 

biotita. De um modo geral as rochas estudadas registraram condições 

relativamente oxidantes, menores nos granitos que nos granodioritos, próximas ao 

tampão NNO, sendo variável ao longo do conjunto de rochas estudadas. As 

melhores estimativas sugerem valores mínimos próximos a logƒO2=-12 para as 
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rochas portadoras de magnetita + titanita e equivalentes ou inferiores a logƒO2=-

14 para as rochas portadoras apenas de ilmenita. 

A presença de texturas de intercrescimento indica que a atividade durante o 

estagio pós-magmático-residual teve alguma importância como era de se esperar 

para rochas granitoides ricas em fluidos. Esta riqueza em fluidos é indicada pela 

presença de biotita e anfibólio, já que estes minerais incorporam certa quantidade 

de agua na sua estrutura, pelo que se formam a partir de magmas relativamente 

hidratados. 
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Abstract 

 

 New results of in situ U/Pb dating of zircon with SHRIMP IIe and Lu-Hf 

determinations with LA-MC-ICP-MS as well as O isotope measurements in zircon 

concentrates are presented for the Sorocaba and São Francisco Granitic Massifs in the 

São Roque Domain, southeastern Brazil. Granodiorites, hornblende-bearing biotite 

monzogranites, biotite monzogranites and a sample of hybrid granite, collected close to 

the contacts with metapelites, from the Sorocaba Granitic Massif gave Concordia ages 

of 608±9 Ma; 586±10 Ma; 592±8 Ma; 582 ± 9 Ma, ε(t) =-3 to -12 and δ18O=9.41‰-

13.04‰ for the biotite granites and granodiorites ε(t) =-1 to -11 and δ18O=12.26‰. A K-

rich quartz monzodiorite and biotite (± hornblende) sample from the São Francisco 

Granitic Massif gave Concordia ages of 595 ± 10 Ma, ε(t)=-19 to -22 ; a syenogranite 

gave Concordia ages of 591 ± 7 Ma, ε(t) =-14 to -20 and δ18O= 11.04‰ and 15.61‰. 

These ages agree very well with recent high resolution zircon dating of several other 

regional-related granite occurrences and demonstrate that, in this domain, ferroan “A-

type” (São Francisco) and high-K calc-alkaline (Sorocaba and other regional varieties) 

granites were emplaced more or less at the same time. This indicates that the 

contrasted geochemical and isotopic observed features observed in these granite types 

are related mostly to their sources and to melting and subsequent evolutionary 

processes rather than to contrasted geodynamic environments. 

 Geological information as well as Hf and O isotopes indicate at least, 

predominant or significant older heterogeneous crustal contributions to the melts that 

assembly both massifs. 



 

  

Introduction 

 

 Precise dating of granitic rocks is a fundamental geological issue and, joined 

with elemental and isotopic geochemistry, allows generating more comprehensive 

petrogenetic models and better constraints of the tectonic regimes associated with melt 

generation, ascent and emplacement trough geological time. The introduction of high 

spatial resolution U-Pb zircon dating methods as LA-MC-ICP-MS and SHRIMP probes 

had opened the way to in situ mineral dating with strong advantages as compared with 

the, still more precise, classic ID-TIMS method, as they allow to sample clean crystal 

zones not containing obvious inheritance or other post-crystallization disturbances, as 

those related to late hydrothermal imprint.   

 These high-resolution facilities had incentivized several researches to revisit 

available dating results for several granitic occurrences in Southeastern Brazil, with 

significant improvements in geochronology and its implication to better define tectonic 

settings associated with such magmatism. This is the case of the abundant 

Neoproterozoic granite magmatism that crops out in the São Roque Domain, São 

Paulo State, Southeastern Brazil. Recent U/Pb zircon dating work with SHRIMP and 

LA-MC-ICP-MS on the main granite occurrences in this domain (Janasi et al., 2015) 

has shown that their crystallization ages are much closer in time (ca. 590 – 605 Ma) 

and ca. 10-20 Ma younger than the previous accepted values, which are based mainly 

on discordant ID-TIMS ages (Prazeres Filho et al., 2003; Topfner, 1996) , with 

significant tectonic implications. However, similar data are still unavailable for several 

other important occurrences, as is the case of the Sorocaba and São Francisco 

Massifs in the eastern-most area in this domain. These massifs are relevant to our 

understanding of the regional magmatism because, as compared with the granites 

studied by those authors, the first is characterized by granite varieties with some 

distinct geochemical signatures, while the second has more clear affinities with ferroan 

A-type granites (e.g., Vlach et al., 1990; Wernick et al., 1997; Janasi et al., 2009). Up to 

now, previous dating results are available only for the Sorocaba Massif: a K/Ar result of 

573 ± 25  Ma for a biotite granite (Hasui & Hama,1972) and a monazite Th-U-PbT 

CHIME age of 608 ± 20 Ma obtained for a pelitic hornfels from the contact thermal 

aureole, which was interpreted as a reference age for the emplacement and 

crystallization of the main biotite granites (Vlach & Gualda, 2000). 



 In such scenario, this contribution aims to define more precisely the 

crystallization ages of these two granite massifs. We present new zircon U/Pb dating 

results obtained with a SHRIMP IIe machine, four of them for granodiorites and 

granites from the Sorocaba Granitic Massif and two for syenogranites and associated 

quartz monzodiorites from the São Francisco Granitic Massif and discuss them in 

connection with available data for the Neoproterozoic magmatism within the São 

Roque Domain. We also present new in-zircon Hf isotopic data obtained with LA-MC-

ICP-MS, and the first O isotope data set obtained for zircon concentrates. A detailed 

isotope study of the Sorocaba Masssif, integrating mineral and/or whole-rock (Sr, Nd, 

Pb, Hf and O) isotopic data, will be presented in a companion paper (Hoeger et al., in 

preparation), but we advance here some simple inferences on granite melt genesis and 

evolution based on our Hf and O isotope results and examine their implications in the 

light of the available data.  

 

Geological framework 

 

 The studied massifs crop out in the northwest area of the São Roque Domain, 

the northeastern expression of the so-called Apiaí-São Roque Terrane, a major 

tectonic unit from the Ribeira Belt, in the central block of the Mantiqueira Province (Fig. 

1). The Apiaí Domain, to the southwest, is constituted by Mesoproterozoic (1.4 – 1.8 

Ga) low-grade meta-volcano-sedimentary sequences corresponding to early passive 

margin deposits originally related to the Paranapanema Plate and is limited, to the 

southeast, by the Embu and Curitiba Terranes which correspond to accreted terranes 

related to the shear-controlled Mantiqueira Orogenic System. The São Roque Domain, 

to the northeast, is mainly made up of Mesoproterozoic low-grade volcano-sedimentary 

sequences from the Serra do Itaberaba and São Roque Groups (Bergman, 1988; 

Juliani et al., 2000). Recent geophysical and sedimentary provenance studies suggest 

the Apiaí-São Roque Terrane may correspond to a SW extension of the eastern 

passive margins related to the São Francisco Plate (Rocha, 2008; Henrique-Pinto et 

al., 2015).  

 

Granite magmatism in the São Roque Domain 

 

 Neoproterozoic granite magmatism covers a significant area within the São 

Roque Domain comprehending various large, batholith-scale to several smaller 

occurrences (Fig. 1), whose intrusion was in general controlled by NE and related 

shear zones. We review some aspects of this magmatism in the following; the 



Sorocaba and São Francisco Massifs, subjects of this contribution, crop out in the 

westernmost area of the domain, and will be described in some detail in the next 

section. 

 The larger occurrences (e.g., Agudos Grandes) are constituted mainly of 

compositional expanded high-K, -Sr and -Ba, calc-alkaline porphyritic granites, which 

include predominant monzogranites, as well as quartz monzonites and granodiorites. 

They are metaluminous rocks with biotite as the mafic mineral, joined by hornblende in 

the more mafic rocks, with titanite, allanite and ilmenite ± magnetite as the main 

accessory minerals. The structures are massive to foliated and big tabular crystals of 

perthitic K-felspar are typical.  Towards the far east in the domain, a great number of 

minor similar high-K calc-alkaline, as well as subalkaline, granites crops out (São 

Roque; Töpfner, 1996)  However, they are more SiO2-rich, metaluminous to slightly 

peraluminous and present relatively low contents of both Sr and Ba. Typical 

peraluminous muscovite-bearing biotite monzogranites granites, muscovite-granites in 

some cases with tourmaline and/or garnet build minor NEE-elongated intrusions along 

the São Roque Domain, as isolated massifs or closely related to the larger calc-alkaline 

granites. 

 Earlier geochronological results, based on K-Ar, Rb-Sr and ID-TIMS methods, 

pointed to a relatively large time span for the magmatism in the São Roque and Apiaí 

Domains (ca. 550 – 670 Ma, e.g. Cordani & Bittencourt, 1967), while subsequent data 

suggested that the main magmatic period in the former was about 620-640 Ma (e.g. 

Cordani & Texeira, 1979). However, recent work for several occurrences (São Roque, 

Cantareira, Itaqui, Tico Tico, Fazenda Itahyê, ,Taipas, Perus, granites and Vila dos 

Remedios quartz syenite) based on high spatial resolution zircon U/Pb dating with 

SHRIMP or LA-MC-ICP-MS, presented by Janasi et al., (2015) has shown that, 

irrespective to the considered granite types, the main magmatic period was very short 

indeed, between ca. 610 and 590 Ma. Available Nd and new Nd whole-rock and Hf-in-

zircon isotopic data obtained by these authors led to the conclusions that most of the 

studied occurrences have significant contributions from crustal sources but it was also 

indicated the needed of some juvenile, perhaps enriched, mantle component to explain 

their overall isotopic signatures of the calc-alkaline granites, a finding supported by 

several field evidences of mingling and partial mixing of coeval granitic and basic-

intermediate melts. Of note, Nd and Hf isotopic data available for the central domain 

area point to an eastward shift towards less negative εNd and εHf values, related 

possibly to the melting of sources with short crustal residence at shallower depths 

(Janasi et al., 2015). 

   



 

The Sorocaba and São Francisco Granitic Massifs 

 

The Sorocaba Granitic Massif (SG) extends over an approximated area of 180 

km2 and is elongated NEE, with a “S-shaped” contour, partially controlled by shear 

zones, which are, at least in part, related to the Jundiuvira Shear Zone. Its contacts 

with the low-grade meta-volcano-sedimentary sequences are partially intrusive, 

partially tectonic, and are covered by sedimentary rocks from the Itararé Group towards 

the west. Intrusive contacts developed thermal metamorphic aureoles (up to 0.5 km 

thick) that reach the pyroxene-hornfels facies in the innermost zones. SE-NW 

transversal fault zones segmented the massif in three main areas; equigranular and 

porphyritic (with both plagioclase and K-feldspar megacrysts) granodiorite varieties are 

restricted to the northeastern end segment, while coarse-grained porphyritic biotite (± 

hornblende) monzogranites, syenogranites and some granite porphyries, eventually 

with K-feldspar megacrysts showing well-developed rapakivi textures, crop out in the 

other two segments. Dioritic syn-plutonic dikes and rounded mafic microgranular 

enclaves appear in some granodiorite out-crops, while centimetric-sized discoid pelitic 

xenoliths are much common in most hornblende-absent biotite granites. 

The São Francisco Granitic Massif, a neighboring smaller massif (ca. 150 km2) 

settled south of SG, crops out to the NE. It is elongated in the same tectonic NNE 

trend, with mainly tectonic (to SE) and intrusive contacts (to NW). The massif includes 

leucocratic to hololeucocratic varieties of coarse- and medium-grained equigranular 

and porphyritic biotite (± hornblende) granite varieties with K-Feldspar megacrysts; 

some porphyritic varieties may be characterized as typical rapakivi granites. Dioritic 

rocks appear as minor occurrences, mainly close to its southeastern contacts with the 

São Roque Group, and close to the rapakivi granite varieties.  

  

General petrography and whole-rock geochemistry 

 

 The granodiorites include fine- to medium-grained equigranular and porphyritic 

rocks with medium to high magnetic susceptibilities (0.9 < SM < 20.0 SI). The mafic 

mineralogy sums up to 18 % in modal volume and is made up of annitic biotite and 

hornblende, with titanite, allanite, apatite, zircon, magnetite and ilmenite as the main 

accessory minerals. They are moderately ferroan (0.78 < Fe# < 0.85, Fe# = 

FeOT/(FeOT+MgO), wt.% oxides) and metaluminous (0.97 < ASI < 1.00, ASI = 

Al2O3/(CaO+Na2O+K2O), molar quantities) rocks with 59 < SiO2 < 67 wt.%, 3.8 < K2O < 

5.4 wt.% and 1.2 < K2O/Na2O < 1.7. 



The main granites comprise mainly monzogranites and syenogranites, 

sometimes with well-developed rapakivi textures. Quartz monzonites as well as quartz 

syenites are rare. Annitic biotite  ± hornblende, ± titanite, ± allanite, ilmenite ± 

magnetite, apatite and zircon, summing up to 25% volume are the mafic and accessory 

minerals. The hornblende-bearing varieties have medium Magnetic Susceptibilities 

(SM) (0.3 – 2.0 SI) and contain both magnetite and titanite. They are moderately 

ferroan (0.84 < Fe# < 0.85), metaluminous (0.99 < ASI < 1.00), with 66 < SiO2 < 70 

wt.%, 4.6 < K2O < 5.4 wt.%, 1.4 < K2O/Na2O < 1.6. The predominant biotite granites 

have low SMs (0.02 – 0.25 SI); ilmenite is the solely main Fe-Ti oxide and titanite is 

ausent. Biotite in some varieties is more Al rich, classifying as siderophyllite. They are 

ferroan (0.85 < Fe# < 0.91), peraluminous (1.01 < ASI < 1.06) with relatively high 

contents of SiO2 (66-74 wt.%), K2O (4.8-6.5 wt.%) and K2O/Na2O ratios (1.4-2.0). 

Typical hybrid biotite granite varieties crop out close to the contacts with the 

meta-pelitic country rocks and related hornfels. They classify mainly as biotite 

monzogranites and quartz monzonites; they are characterized by very low SMs ( 

0.026-0.426 SI) and high mafic mineral contents.  The biotite is predominantly 

siderophyllite and monazite is a common, even abundant, accessory phase. 

Geochemically, they are moderately ferroan (0.79 < Fe# < 0.88), highly peraluminous 

(1.04 < ASI < 1.25) with 55 < SiO2 < 69 wt.%, K2O around 4 wt.%, 1.1 < K2O/Na2O < 

1.4.) 

 The main rock types in the São Francisco Massif are coarse- to medium-

grained biotite (± hornblende) monzogranites and syenogranites. Rapakivi-textured 

syenogranites are typical. They present relatively lower Color Indexes (5<CI<10) and 

contain annitic biotite as the main mafic mineral, joined by hornblende in some 

varieties, and titanite, allanite, apatite, zircon, magnetite and ilmenite as accessory 

phases. Some evolved, hololeucocratic, varieties contain topaze as a typical 

accessory. They are highly ferroan (#Fe > 0.90), metaluminous to slightly peraluminous 

(0.98 < ASI < 1.02), SiO2 (72-76 wt.%) rich rocks. Subordinate K-rich quartz 

monzodiorites crop out close to the massif western contacts in close connection with 

the rapakivi-textured syenogranites; they present CI about 25-30 and andesine as the 

typical plagioclase, biotite dominant over hornblende and titanite, ilmenite, magnetite, 

apatite and zircon. These rocks aremagnesian, metaluminous, with SiO2 close to 61 

wt.% and K2O up to 4.5 wt.%. Greisens and hydrothermally altered rocks are common 

features associated with this massif. 

 Representative multi-elements diagrams for the studied rocks of the Sorocaba 

and São Francisco Massifs are presented in Fig. 3a and 3b. Also, representative 

compositions of the lower and upper continental crust, as well as a metapelitic xenolith 



captured by biotite granites, are plotted in the first diagram for comparison. The granitic 

patterns from the former massif display well-marked, variable, negative anomalies in U, 

Nb, Sr, P and Ti. The hybrid variety present strong Sr, P and Ti anomalies compared to 

the granites and the xenolith. The granodiorite pattern shows, as expected, 

comparatively high U and low Sr, P and Ti anomalies. The syenogranite from the São 

Francisco Massif present relatively high contents of high field strength (HFS) elements, 

Rb, Th and REEs, smaller negative U and Nb and strong negative Sr, P, and Ti 

anomalies; slightly negative Sr, P and Ti as well as a higher negative anomaly in Nb 

characterize the quartz monzodiorite pattern. In general, the observed geochemical 

signatures conforms to the “A-type”, within-plate, granites in the case of the São 

Francisco, but is less clear in the Sorocaba case, in which characteristics of both arc 

and within-plate granites overlap in the common tectonic discrimination diagrams, as 

Rb vs. Y+Nb (Fig. 4), from Pearce et al. (1984). Of note, available samples 

representative of the low-grade pelitic country rocks (Henrique Pinto et al., 2015), as 

well as a contact hornfels, plot very similar as the Sorocaba granite samples in this 

diagram.     

 

Sampling and Methods 

 

 We select six samples for in situ SHRIMP zircon U/Pb dating and isotope Hf/Hf 

and δ18O studies. Among them, four are representative of the porhyritic biotite 

monzogranites (SO31-01), hybrid biotite granites (SO03-1A), porhyritic hornblende-

bearing biotite monzogranites (SO08-02) and porphyritic granodiorites (SO12-01) from 

the Sorocaba Massif, while the other two represents the quartz monzodiorites (SF02-2) 

and the hornblende-bearing biotite syenogranites (SF09-1) from the São Francisco 

Massif. Sample locations are displayed in Figure 2. 

 Samples were prepared in the laboratories of the GeoAnalítica and Centro de 

Pesquisas Geocronológicas at the Instituto de Geociências da Universidade de São 

Paulo (USP) in Brazil. U/Pb zircon dating was performed at the SHRIMP IIe Laboratory 

at USP, while Lu-Hf and O isotope data were obtained in the MITERAC facility at the 

University of Notre Dame (USA).  

 

Zircon concentration, mounting and imagery 

 

 Zircon concentrates were obtained following conventional methods as 

described, among others by Sato et al. (2014), including crushing of large samples, 

milling, sieving (100-250 meshes), extraction of ferromagnetic phases with a hand 



magnet and heavy mineral concentration with a Wiffley table and a Franz-type 

magnetic separator. The obtained non-magnetic or less magnetic zircon fractions were 

purified with bromoform, methylene iodite, and washed with HCl and HNO3. The final 

concentrates were immersed in alcohol and examined under the stereomicroscope. Up 

to sixty crystals and crystal fragments representatives of all observed zircon 

morphologic types were handpicked, and joined with some fragments of zircon 

standard, mounted with a Buehler epoxy resin and polished with diamond pastes. 

Additional zircon aliquots (up to 3 mg) made up of homogenous crystal populations 

were selected for O isotope measurements. 

 High resolution transmitted plane polarized light (LT), secondary (SE) and 

backscattered (BE) electron and cathode luminescence (CL) images were obtained to 

study zircon textures and internal structures. SE and CL imaging was simultaneously 

obtained with the FEI Quanta 250 SEM provided with an Oxford XMAC CL detector 

(work distance ~ 16.9 mm), under 15 kV and 100 n µA for the column acceleration 

voltage and beam current respectively. BE imaging was obtained in a JEOL-8600X 

electron microprobe analyzer, under 15 kV and 20 nA. CL images were treated with 

some filters and contouring adds provided by Adobe Photoshop for contrast 

enhancement and visualization of  zoning and microstructural details. CL, SE and BE 

imaging were performed on Au-coated (~ 3 nm) mounts; coating was done with the 

HHV Scan-Coat Six instrument. Before SHRIMP analysis, mounts were slightly 

polished, cleaned and coated again. 

  

SHRIMP U-Pb zircon dating 

 

Technical details and analytical procedures for SHRIMP measurements at the 

USP lab are presented and discussed in details by Sato et al. (2014) and Black et al. 

(2004). Quantitative analysis was done with a 30 µm ion beam diameter, which results 

in a 1-2 µm depth ablation pit. Mass resolutions of the 254UO+, 206Pb+, 207Pb+, 208Pb+, 
238U+, 254ThO+ and 196Zr2O+ ionic species were between 5,000 and 5,500 with residues 

lower than 0.025. The Temora zircon (416.8+0.3 Ma, Black et al., 2004) was used as 

the main internal standard, as a 206Pb/238U age reference and to compute common Pb, 

according to the model by Stacey and Kramer (1975), as well as fractionation factors. 

Up to 12-14 measurements per sample were made in spots scrutinized with the 

previously obtained images. Each measurement, after a 0,5 min spot burning step to 

clean the crystal surface, represents an average of five independent steps with ionic re-

peaking and isotopic measurements. 



LabVIEW 8.5 and SHRIMP SW 2.1 softwares provided automation during spot 

location and data acquisition with the SHRIMP machine. Data reduction and age 

calculations were done with the SQUID 1.06 and IsoPlot 4.0 softwares (Ludwig, 2009). 

Analytical uncertainties in isotopic ratios measurements and calculated ages are given 

in 1σ and 2σ, respectively. 

 

Lu, Hf and O isotope measurements 

 

 In situ isotope analysis of Lu and Hf were performed with the NuPlasma II MC-

ICP-MS instrument coupled with the Excimer NWR-193 nm LA system, under 

analytical conditions of laser beam diameter of 50µm at a 10Hz frequency at energy 

output of approximately 14J/cm2. Whenever possible, measurements were made over 

the SHRIMP analytical spots. Using a Faraday collector array, the intensities of 171Yb, 
172Yb, 173Yb, 175Yb, 175Lu, 176Lu, 176Hf, 177Hf, 178Hf, 179Hf and 180Hf ions were 

simultaneously measured. The 176Lu overlap on 176Yb and 176Hf signals were corrected 

assuming the same instrumental mass bias for Lu, Yb and Hf (Pearson et al., 2008). 

Each measurement considered 45s for blank and 45-100s for crystal ablation. The 

output data are reduced with the Time Resolved Analysis software by Nu Instruments. 

Our external data reproduction and analytical protocol were controlled through 

simultaneous data acquisition for the Mud Tank (N=19) and 91500 (N=10) zircon 

standards, which gave average 176Hf/177Hf values of 0.28248 ± 0.00006 (2σ) and 

0.282308 ± 0.00002 (2σ), in very good agreement with the values suggested by 

Woodhead and Hergt (2005) and Blichert-Toft (2008), respectively. 

 O isotope data was obtained for high-purified zircon concentrates (0.6-3.0 mg) 

using a fluorination apparatus, assisted by a MIR-10 laser (ESI-New Wave) coupled 

with an O-in-silicate extraction line configured according to the method developed by 

Sharp (1990). 18O/16O ratios were quantified with a Delta V Plus mass spectrometer. 

Each analytical section began and ended with measurements of the reference O2 gas, 

calibrated against the NBS 19 reference material, with 18O/16O = 28.79 ‰, and 

standards. Instrumental bias and mass fractionation were monitored though systematic 

analysis of the Lausanne synthetic quartz main standard, with a certified 18O/16O  = 

18.15 ‰ value. In addition, O2 reference gas (18O/16O  = 25.79 ‰) and the San Carlos 

olivine (18O/16O  = 5.31‰, Eiler et al., 2011) aliquots were also periodically analyzed as 

secondary standards interspersed with samples.  

 

 

Results 



 

Zircon morphology and internal features 

 

 Zircon morphology and internal structures/textures register melting and 

crystallization environments as well as evolution pathways within the sources and 

magma chambers (e.g., Pupin, 1980; Corfu et al., 2003). The studied zircon fractions 

are made up of 150 to 500 µm long colorless or slightly brown crystals (Figure 5). Most 

of them present aspect ratios from 2:1 to 7:1 and idiomorphic external morphology. 

However, some crystal faces present dissolution-like textures. In general they contain 

minute solid inclusions of apatite and other unidentified minerals and in some cases 

fluid inclusions. In several cases these inclusions are arranged following crystal 

growing faces. Internal fractures are also common and together with inclusions, they 

add difficulties in finding a good spot areas for quantitative analysis. 

 Godoy and Figueiredo (1991) presented a zircon morphologic study for the 

Sorocaba and São Francisco Massifs, respectively, based on the systematics 

formalized by Pupin (1980). Accordingly, their results suggest that samples from 

Sorocaba Massif drawn a calc-alkaline high-depth and high-temperature trend akin to 

the granitic series type 4c, partially overlapping the typical trends of the sub-alkaline 

granitic series; while zircon population from the São Francisco Massif are more typical 

of sub-alkaline granitic series type 5, in part also overlapping the 4c series. In general 

we found similar conclusions. However, in our zircon fractions from the Sorocaba 

Massif, there was also observed zircon subtypes S15 in the Sorocaba biotite granite 

(SO31-01) and S14 and S15 in the hybrid granite (SO3-01A) pointing to relatively lower 

temperatures as well as some subtypes P3 and P4 in the granodiorite (SO12-01) more 

typical of the subalkaline granite series. 

In common with most granitic rocks worldwide, zircon crystals from the 

Sorocaba and São Francisco Massifs may depict quite complex internal features 

pointing to protracted and complex evolution histories (Figure 5). 

Most SHRIMP analyses were done in spots located over clean crystal zones 

presenting regular and well-developed oscillatory zoning.  

 

Zircon ages 

 SHRIMP analytical results are summarized in Table 1. Figure 6 showing 

Concordia plots and mean average diagrams, which are discussed next. 

 

 

 



Sorocaba Granitic Massif 

 

 The biotite granite (SO31-01) presents a significant number of clean, inclusion-

free zircon crystals. Some crystals present homogeneous or concentric, oscillatory, 

zoned nuclei, others show fractured metamict nuclei. Crystal rims are more or less 

regularly zoned. 12 spots over 10 crystal grains were analyzed. In general the analyzed 

spots have high Th/U ratios: in most cases these ratios vary between 0.34 and 0.90; a 

single spot have medium values of 0.2 (spot 10.1), but in the case of the spots 3.1 and 

9.1 the Th/U ratios are very high (> 1). Most dating results from this sample show 

significant discordances, either normal or reverse (cf. Table 1). Six spots out of 12, with 

relatively low discordances, gave a Concordia age of 586±10 Ma (MSWD = 0.21). 

 The main biotite-hornblende granite (SO8-02) contains fractured zircon crystals 

with abundant inclusions and complex zoning patterns. A few crystals present little or 

no inclusions and concentric oscillatory zoning parallel to the crystals borders. 12 

selected spots in 12 crystal grains were analyzed. Most selected spots have moderate 

to high Th/U ratios (0.24-0.63); spot 4.1 gave Th/U > 1, while spots 3.1 and 13.1 

present relatively low Th/U ratios (0.17). Resulting discordances are medium to high. 

Excluding the three spots with the highest discordances, a Concordia age of 592 ± 8 

Ma (MSWD = 0.15) is obtained.  

 The hybrid granite (SO03-01A) contains relatively more complex zircon 

populations and CL contrasting zoning patterns (Figure 3). 14 spots in 12 crystal grains 

were analyzed. Convolute as well as concentric highly zoned crystals, are observed 

and some among them show truncated zoning. One spot over a convolute zone has 

the lowest Th/U ratio (0.16), the others show low to high Th/U ratios, ranging from 0.20 

to 0.86, most of them between 0.25-0.50. The relatively low values for this ratio in this 

sample, as compared to the others we dated, may reflect the presence of significant 

amounts of monazite, which tends to concentrate Th relative to U. One sample among 

the analyzed grains is a xenocryst, inherited from the source or captured from wall/host 

rocks during magma ascend or emplacement and crystallization. Two spots in this 

crystal gave 1σ 206Pb/238U and 207Pb/206Pb Paleoproterozoic ages of 1760 ± 46, 1981 ± 

61 and 1997 ± 35, 2091 ± 12 Ma, respectively, which approaches LA-MC-ICP-MS ages 

obtained for detrital zircon fractions in granitic pebbles found in the Morro Doce region, 

towards east (2199 ± 9 Ma, Pinto, 2008). The results (Table 1) show both normal and 

reverse moderate discordances; excluding the spot with the highest discordance, a 

Concordia age of 603 ± 7 Ma (MSWD = 0.029) is obtained; however if all points that 

could be correlated with inheritance were excluded, a 582 ± 9 Ma (MSWD = 0.0084) 

Concordia age results. 



 Eight zircon crystals over eleven spots were analyzed in the case of the 

granodiorite sample (SO12-01). Most of them show homogeneous nuclei and rims with 

regular oscillatory zoning patterns. Some among the observed nuclei (Figure 5) show 

some embayment-like figures suggesting some absorption stage due to changes in the 

magma thermal regime or composition. Most spots present moderate to high Th/U 

ratios (0.20-0.69); a single spot have low (0.12) and another a very high (1.14) Th/U 

ratio. The analyzed spots present low to medium discordances, either normal or 

reverse. Zircon crystals 2 and 6 show inherited cores with 1σ 207Pb/206Pb ages of 745 ± 

60 Ma and 714 ± 70 Ma, respectively (Table 1). The Concordia diagram gives an age 

of 608 ± 9 Ma (MSWD = 0.34). 

 

São Francisco Massif 

 

 The quartz monzodiorite (SF02-02) is characterized by uniform elongate zircon 

crystals sometimes slightly corroded with half evolved zoning. They are clean with few 

or no inclusions with aspect ratios from 1:2 to 1:5. Twelve spots in twelve similar 

crystals were analyzed and all of them presented very high Th/U ratios (0.87-1.17) as 

typical igneous rocks with intermediate silica content, formed under moderate to high 

temperatures. Observed discordances are low to medium and the best eight spots give 

a 595 ± 10 Ma (MSWD = 0.33) Concordia age. The coarse, sometimes rapakivi-

textured, syenogranite (SF09-01) presents more fractured and metamictic crystals. 

Homogeneous nuclei with some absorption features followed by well-developed 

oscillatory-zoned rims parallel to crystal faces are common features. Aspect ratios are 

close to 1:3. Twelve spots in twelve crystals were analyzed, revealing moderate to high 

Th/U ratios (0.34-1.0) and varied normal or reverse discordances reaching some large 

values. The best results gave a 592 ± 7 Ma (MSWD = 0.84) Concordia age. 

  

Zircon Hf and O isotope systematics 

 

 Isotopic Lu-Hf and O data obtained for the six dated samples are presented in 

Tables 2 and 3 respectively. In the cases of the syenogranites from São Francisco and 

the granodiorites from the Sorocaba massifs, one additional sample of each was 

measured for Lu-Hf isotopes in zircon. 

 The obtained Lu-Hf isotope results indicate contributions from relatively evolved 

sources from the isotopic point of view. Samples from the Sorocaba Massif show 

relatively large range in ε(t) values, from -21 to -3, and pinpoint significant isotopic 

variations. In general, the biotite and hornblende-bearing biotite granitic rocks tend to 



have ε(t) values lower than the granodiorites but significant overlaps do occur. The 

hybrid granitoid collected at the contact zone with the pelitic wall-rocks present values 

between -12 and -7. The results for the São Francisco samples show significant lower 

ε(t) values, in the range between -21 to -13; of note, the quartz monzodiorite presents 

similar or even lower values than the syenogranite samples. These zircon isotopic 

characteristics are well depicted in Figure 7, where initial 176Hf/177Hf ratios are plotted 

against the measured 176Lu/177Hf. This figure contrasts very well the two studied 

massifs and clearly reveals the relatively high-evolved isotopic character of the São 

Francisco Massif indicating the involvement of contrasted magmatic sources or crustal 

contributions. The Figure also demonstrates significant isotopic variations in both intra- 

and inter-samples within each massif; this heterogeneity, disregarding some undesired 

analytical questions (e.g., undetected minute accessory inclusions in zircon), suggest 

contributions from isotopic contrasted and/or isotopic non-homogeneous sources and, 

in connection with the complexity described in the internal zircon textural features, 

points to a protracted and complex magmatic history. 

 Two-stage Hf depleted mantle model ages taking, for general comparison, the 

mean values for “felsic” (0.0093, Amelin et al., 1999) and “mafic” (0.022, Vervoort & 

Patchett, 1996; Amelin et al., 1999) model continental crusts are presented in Figures 

8a,8b,8c.  The “felsic” crust Hf model ages define intervals in between ca. 1.95 to 2.4 

Ga (São Francisco; the quartz monzodiorite presenting quite constant and the highest 

values between 2.28 and 2.41 Ga) and in between ca. 1.50 to 2.00 (Sorocaba granites 

and granodiorites) and 1.7 to 2.9 Ga (Sorocaba hybrid granitoid). These values agree 

relatively well with Nd model ages calculated with the available whole-rock Sm-Nd data 

for both massifs (Dantas et al., 1999), a theme that will be discussed to a larger extend 

in a companion contribution by the latter authors. 

 The six analyzed zircon fractions from both massifs present remarkable high 

δ18O values (9.41 – 15.61‰, cf. Table 3) even considering the silica intermediate rocks 

as the quartz monzodiorite and the granodiorite. All samples present much heavier O 

than the values accepted for typical mantle (δ18O = 5.3‰, e.g., King et al., 1998), the 

mean upper continental crust (δ18O ca. 10.0 ‰, e.g., Staudigel et al., 1995, Smith et al., 

1995) or even the observed in most uncommon high-δ18O granitic rocks (e.g., Fu et al., 

2014). The measured in-zircon δ18O values are 13.04‰ (biotite granite), 9.41‰ 

(hornblende-bearing biotite granite), 11.37 ‰ (hybrid granitoid) and 12.30‰ 

(granodiorite) from the Sorocaba Massif, while values of 11.00‰ and 15.61 ‰ 

characterize the quartz monzodiorite and the syenogranite from the São Francisco 

Massif. Correlations between in-zircon δ18O and 176Hf/177Hf(t) values are depicted in 



Fig. 9. Some features emerge from this figure: the hornblende-bearing biotite granite 

sample is the unique with an isotopic signature akin to the upper crust average; the 

δ18O values for the granodiorites and the biotite granites are higher than that for the 

hybrid granite, which from field relationships and geochemical characteristics is 

supposed to have a higher contribution from the country metapelite rocks, and the most 

mafic sample studied, which is suppose to have a greater mantle contribution. The 

quartz monzodiorite presents the highest among all δ18O measured values.   

 

Discussion 

 

Zircon ages in the regional context 

 

 The in situ zircon U/Pb ages for the main granites (586 ± 10 and 592 ± 8 Ma), 

hybrid granites (582 ± 9 Ma) and granodiorites (608 ± 9 Ma) are here considered to be 

the best reference ages for emplacement and crystallization of the related granitic 

melts/mushes and assembly of the Sorocaba Massif. These results suggest also that 

granodiorites may be some million years older than the main granites. Of importance, 

these ages overlap the results obtained for both the biotite ± hornblende syenogranite  

(592 ± 7 Ma) of the neighboring São Francisco Massif, with contrasted geochemical 

and isotopic signatures, more akin to typical ferroan “A-type” granites. and the coeval 

quartz monzodiorite (595 ± 10 Ma). 

 The ages of both massifs are much similar to those recently reported for the 

most important calc-alkaline and peralumious granite occurrences in the São Roque 

Domain (590-603 Ma, Janasi et al. 2015). In connection, these results define a 

relatively short time interval, somewhat between 610-585 Ma, probably for the whole 

Neoproterozoic granite magmatism in this domain. 

 Of importance, the available ages do not support some kind of time-controlled 

migration of magmatic focuses within the regional space; in fact, they suggest rather 

that magmatism took place at similar time-scales all over the São Roque Domain. This 

magmatism has been variably associated with a late-, late- to post-orogenic or pos-

collisional period (e.g., Alves et al., 2013; Pasarrelli et al, 2009; Janasi et al., 2015). For 

instance, both the Sorocaba and São Francisco Massifs were included in the Itu 

Rapakivi Province by Wernick et al., (1997) and interpreted as almost overlapping with 

the Brasiliano syn-orogenic calc-alkaline magmatism in a within-plate tectonic 

environment, while Vlach et al. (2000) and Janasi et al. (2009) include just the São 

Francisco Massif within the “A-type” Itu Province, and Vlach et al. (2011) suggested 



that the two main “A-type” provinces in southeastern Brazil (Itu and Graciosa 

Provinces) are coeval and related to the same geodynamic event.  

  

Inferences from Hf and O isotopes  

 

 Two interesting features emerge from our Hf-in-zircon isotopic results. First they 

reveal significant εHf(t) variations intra- and inter- zircon crystals and, in connection 

with the complex textural patterns showing by them, may suggest the registration of 

different degrees of re-equilibration of inherited zircon grains from the sources or 

acquired during melt ascent and emplacement or significant changes in melt 

compositions and/or crystallization conditions through time, or both. In any case, their 

evolution was complex and protracted, a finding in agreement with several recent 

detailed work, which demonstrate that the entire evolution of a granite crystallization 

chamber may occur in a relatively long period, between ca. 0.5 to 10 Ma (e.g., 

Coleman et al., 2004; Glazner et al., 2004). Second, Hf isotopes suggest contrasted 

crustal sources for the Sorocaba and São Francisco Massifs, the former presenting a 

less evolved Hf isotopic signature, in agreement with the available Nd isotopic data 

(Hoeger et al., in preparation), and the depleted mantle model ages are slightly high for 

the São Francisco Massif. In general, our εHf(t) (from ca. -4 to -12) and model ages 

data approach the values observed by Janasi et al. (submitted) for the the calc-alkaline 

varieties, but there is a tendency for somewhat smaller values in Sorocaba granites. 

 The hybrid granite of the Sorocaba Massif present, as expected, similar to 

slightly more negative εHf(t) values and high model ages as compared with the main 

granites. On the other hand, the results for the quartz monzodiorite sample from the 

São Francisco Massif are intriguing. Considering its chemical composition, a 

comparatively larger mantle contribution is expected, but this does not emerge from the 

isotopic data; it rather presents more negative mean εHf(t) values and higher model 

ages as compared with the coeval syenogranites. Is that an inherited feature or, due to 

the fact that the original melts was not saturated in zircon as soon as it occurred in the 

coeval granitic melts, zircon was able to incorporate a relatively larger amount of 

crustal contaminants? 

 Higher positive δ18O implies significant contributions from high-δ18O crustal 

materials inherited from magma sources or acquired by late contamination.  Typical 

high-δ18O materials are sedimentary marine sequences (e.g., shales, mudstones, 

limestones) and altered upper oceanic crust (e.g., Staudigel et al., 1995; Eiler et al., 

1998). In connection with the presented Hf and other isotopic data (Hoeger et al., in 

preparation) we interpret such characteristics as indications of predominant crustal 



sources in the lower-medium continental crust, late enhanced by contamination with 

the metapelites from the São Roque Group at the higher ascent levels and 

emplacement. 

  

Final Remarks 

  

 The main granites from the Sorocaba and São Francisco Massifs as well as 

high-K quartz monzodiorites from the later, have high-resolution U-Pb Concordia ages 

by ca. 590 – 600 (± 10).; a single Concordia for a sample from granodiorites, which 

appear to constitute a specific intrusion, from the former suggest these rocks may be a 

few Ma older (608 ± 10) than granites.  

 Post-collisional, shear controlled, environments are worldwide characterized by 

the occurrence of a great variability of granite magmatism types, formed by as 

expected in environments controlled by expressive crustal shear zones, or shear belts. 

Geneeral examples of  these occurrences are the Quérigut Complex (Roberts et al., 

2000) an association of mafic and felsic rocks, where the felsic has a variety of granite 

types which contain lots of mafic microgranular enclaves interpreted as co-mingling of 

products between granitic magmas and contemporary dioritic. Another occurrence is 

the Tuareg shield (Hadj-Kaddour et al. (1998) mostly composed by post-collisional 

varied granitoids association of high- K calc-alkaline affinity. 

 In this scenario, the observed contrasted granite typology and compositional 

variations along the area should reflect mainly the influences due to contributions from 

contrasted crustal sources in connection with melting, ascent and crystallization 

processes. The associated high-K dioritic rocks, as well as basic-intermediate 

synplutonic dikes and abundant mafic microgranular enclaves, are common features in 

most calc-alkaline granite occurrences, and address for concomitant mantle inputs. 
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Figure Captions 

 

Figure 1. Geological sketch-map of the crystalline basement in southeastern Brazil, 

with emphasis on the Apiaí-São Roque Terrain. 

 

Figure 2. Geological sketch-map of the Sorocaba and São Francisco Granitic Massif 

and the Apiaí-São Roque Terrain in southeastern Brazil. 

 

Figure 3. Spider diagrams for studied samples, normalized to chondrite abundances 

(Thompson, 1982). a) Sorocaba Granitic Massif. (red open circles): Biotita granites; 

(pink filled circles): biotita granite with hornblende; (black stars): pelitic xenolith  (purple 

star): hybrid granite; (blue cross): granodiorite. Averages for upper crust (filled 

triangles); lower crust (inverted filled triangles), are shown for comparison; upper and 

lower crust average compositions from Rudnick and Gao (2003); b) São Francisco 

Granitic Massif. Red filled circles: syenogranite; blue crosses qz-monzodiorite. 

Figure 4: Rb vs Y+Nb tectonic discriminant diagram (Pearce et al., 1984). Samples 

from Sorocaba Granitic Massif are: blue crosses: granodiorites; black triangles 

xenoliths; green diamonds: Hb-Bt granite; sky blue diamonds: Bt-granites; pink stars 

hybrid granitoids; and samples from São Francisco Granitic Massif are: red cross: Qz-

monzodiorite; red circles: syenogranites. Metamudstones from São Roque Group (gray 

crosses) are shown for comparison; metamudstones compositions are from (Pinto et 

al., 2015). Fields are: syn-colg – syn-colllisional granitoids, WPG – within plate 

granitoids, VAG – volcanic arc granitoids, ORG-ocean ridge granitoids. 

Figure 5. Selected zircon grains images of the studied samples from SG: hybrid 

granite (SO3-01A), Bt-granite (SO31-01), Hb-Bt granite (SO8-02), granodiorite (SO12-

01); and SFG: syenogranite (SF09-01) and Qz-monzodiorite (SF02-02). For each 

crystal from right to left is presented a TL image, a CL image and a scheme 

highlighting the CL textures. RC: recrystallization; I: inclusion; MZ: magmatic zoning; 

CZ: Convoluted zoning; grain 5, from sample SO3-01A, is an inherited grain. OZ is an 

oscillatory zoning formed in grain 5 before its inclusion in SG magma. In-situ U-Pb 

analyses are identified by circles. 

Figure 6. Concordia diagrams for the studied samples from SG: a) hybrid granite, 

sample SO3-01A; b) Bt-granite, sample SO31-01; c) Hb-Bt granite, sample SO8-02; d) 



granodiorite sample SO12-01; from SFG: e) syenogranite, sample SF09-01; and f) qz-

monzodiorite, sample SF02-02. Data-point error ellipses are 2σ. The most discordant 

analyses were omitted from the diagrams. 

Figure 7. Lu–Hf isotope composition of SG and SFG. 176Lu/177Hf vs. 176Hf/177Hfinitial 

diagram for the studied samples, from SG: purple stars: hybrid granite, sample SO3-

01A; blue open circles: Bt-granite; blue filled circles, sample SO31-01: Hb-Bt granite, 

sample SO8-02; blue diamonds granodiorite, filled sample SO12-01, open sample 

SO9-01; and from SFG: red cross: Qz-monzodiorite; red circles: syenogranites, filled 

sample SF06-01, open sample SF09-01. The distinctive isotope composition of SG and 

SFG is notorious.  

Figure 8. εHft isotopic evolution diagrams for SG and SFG. a) granodiorite and  Hb-Bt-

granite  b)  Hybrid granite and Bt-granite from SG; and c) syenogranite and qz-

monzodiorite from SFG. Evolution curves are also displayed for visual comparison with  

magma sources calculated for assumed values of felsic crust (176Lu/177Hf=0.010; 

Amelin et al., 1999) intermediate mafic crust (176Lu/177Hf = 0.022; Vervoort & Patchett., 

1996). These values pinpoint the maximum model ages (T mafic crust (Hf)) and 

minimum model ages (T felsic crust (Hf)) for the sample point considered.  

Figure 9. Plot of εHf(t) versus δ18O values in zircon. VSMOW denotes the Vienna 

Standard Mean Ocean Water. The normal mantle zircon δ18O value is 5.3 ± 0.3‰ 

(Valley et al., 1998) upper continental crust δ18O value is 10.0 ‰ (Staudigel et al, 1995; 

Smith et al, 1995). 

Figure 10. Ages compilation for the granite magmatism in the São Roque Domain. 

Geochronological data after Janasi et al. (2001), Janasi et al. (submitted) Leite et al. 

(2007). 

 



Table captions 

Table 1 SHRIMP zircon U-Pb data from SG and SFG. 

Table 2: Results of LA-ICP-MS and in situ Hf isotope determinations in zircon crystals 

from SG and SFG. Errors shown for isotopic compositions are two standard errors of 

the mean for each mass spectrometer run. 

Table 3: Fluorinization oxygen isotopes analytical results of zircons from SG and SFG 

granitic massif. 
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