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RESUMO

O Granito Salto, parte da Província Magmática Itu (~590 Ma), de caráter pósorogênico, é um plúton composicionalmente variado, constituído por três unidades
graníticas principais. O volume principal do plúton é formado por granitos vermelhos
inequigranulares a porfiríticos com textura rapakivi e matriz média, que passam a
uma variedade com o plagioclásio de cor branca onde a textura rapakivi é mais
evidente. Uma segunda unidade, designada granito pórfiro, é caracterizada pela
presença de matriz fina da qual se destacam abundantes fenocristais de felspatos
(em parte com textura rapakivi), quartzo e hornblenda e ocupa a região centro-oeste
do plúton, além de formar pequenos corpos isolados. A unidade granito
inequigranular róseo, composicionalmente mais evoluída, ocorre no extremo oeste
do plúton, e exibe estruturas indicativas de cristalização em nível crustal raso
(miárolos), sendo interpretada como a cúpula do plúton. Enclaves microgranulares
félsicos, com formas elipsoidais e composição um pouco menos evoluída que os
granitos rapakivi hospedeiros, são uma feição estrutural típica, e alcançam
dimensões até 2-3 metros. Enclaves microgranulares mais máficos, com índices de
cor de até 20-25, embora muito frequentes tanto no granito rapakivi como no granito
pórfiro, são sempre de pequenas dimensões e arredondados (< 3 cm).
Com base nas feições estruturais de campo, na petrografia e na composição
química de elementos maiores, traços e isótopos de Sr e Nd, foi elaborado um
modelo evolutivo para a geração do Granito Salto e para a origem dos seus
enclaves microgranulares. A unidade principal resultou da cristalização, em uma
câmara magmática rasa (P máxima ~ 3 kbar), de um magma granítico gerado pela
fusão parcial de fonte crustal metaígnea, possivelmente com alguma contribuição de
magmas básicos derivados do manto, como indicado pela presença de enclaves
microgranulares máficos. A unidade de cúpula foi formada pela ascensão de
magmas menos densos gerados por fracionamento dentro da câmara magmática.
Os enclaves microgranulares félsicos são interpretados como produtos de recarga
da câmara por pulsos de magma em geral mais quente e mais primitivo, que foram
aprisionados e congelados em porções onde o magma residente se comportava
como um mush em fase avançada de cristalização. A origem do granito pórfiro pode
estar também relacionada a processos de recarga, em vista de sua semelhança
textural com porções dos enclaves microgranulares félsicos contaminados por
cristais do granito hospedeiro.

ABSTRACT

The Salto Granite, part of Itu Magmatic Province (~ 590 Ma), of post-orogenic
character, is a compositionally varied pluton, consisting of three main granitic units.
Most of the pluton’s volume is formed of inequigranular to porphyritic reddish granite
with medium-grained matrix and rapakivi texture which seems to transit locally to a
variety where plagioclase is white, and the rapakivi is thus more evident. A second
unit, designated porphyry granite, is characterized by the presence of fine matrix and
abundant phenocrysts of feldspar (some with rapakivi texture), quartz and
hornblende and occupies the center-west of the pluton; it also forms some small
isolated bodies. The pink inequigranular granite unit, compositionally more evolved,
occurs on the western portion of the pluton, and displays structures indicative of
crystallization at shallow crustal level (miaroles), being interpreted as the roof of the
pluton. Felsic microgranular enclaves, with ellipsoidal shapes and compositions
slightly less evolved than the host rapakivi granites, are a typical structural feature
and may reach up to 2-3 meters. More mafic microgranular enclaves with color
indices up to 20-25, although very common in both rapakivi granites and the granite
porphyry, are always small and round shaped (<3 cm).
Based on the field structural features, petrography and major and trace element
chemical composition as well as the Sr and Nd isotopes, an evolutionary model was
developed for the generation of granite and for the origin of their felsic microgranular
enclaves. The main unit crystallized in a shallow magma chamber (P max ~ 3 kbar),
from a granitic magma generated by partial melting of a metaigneous crustal source,
possibly with some contribution from mantle-derived basic magmas as indicated by
the presence of mafic microgranular enclaves. The cupula unit was formed by the
ascent of less dense magmas generated by fractionation within the magma chamber.
The felsic microgranular enclaves are interpreted as products of refilling of the
chamber by new magma pulses that were generally hotter and more primitive than
the resident magma. These were trapped and frozen in portions where the resident
magma behaved like a mush in an advanced stage of crystallization. The origin of the
porphyry granite may be related to these recharge processes, in view of their textural
similarity with portions of felsic microgranular enclaves contaminated by crystals from
the host granite.
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