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1. INTRODUÇÃO 
As rochas pré-cambrianas do Paraguai são 

delimitadas por uma faixa de 5.500 km que se estende desde 
o Rio Apa, a norte, até as proximidades do Rio Tebicuary, a 
sul. A Suíte Magmática Caapucú, objeto deste estudo, faz 
parte deste grupo de rochas, tidas como pré-cambrianas 
(Cubas et al. 1998), e localiza-se no sul do Paraguai, a 
aproximadamente 120 km da capital Assunção. 

A Suíte Magmática Caapucú consiste de fácies 
plutônica e vulcânica, cujos estudos petrológicos e 
geocronológicos são quase inexistentes. Cubas et al. (1998) 
apresentam dados Rb/Sr, que apontam uma idade  de 531 
± 5 Ma. 

O enfoque deste trabalho é caracterizar, 
petrograficamente, duas das fácies desta suíte, são elas: 
fácies sienogranito porfirítico rapakivi (porção plutônica da 
suíte) e fácies monzogranito a álcali-feldspato microgranito 
(porção subvulcânica da suíte). 

 
2. CONTEXTO GEOLÓGICO 
Segundo Putzer (1962), as rochas pré-cambrianas 

no sul do Paraguai estão representadas pelo Complexo Rio 
Tebicuary, Grupo Passo Pindó e Suíte Magmática Caapucú. A 
primeira unidade compreende o Granodiorito Centro-Cue e 
a Suíte Metamórfica Villa Florida formada por para e 
ortognaisses ácidos, quartzito ferroso, mármore e 
serpentinito; o Grupo Passo Pindó é uma unidade 
metassedimentar que ocorre, discordantemente, à primeira; 
e a Suíte Magmática Caapucú, intrude as unidades 
sotopostas. Segundo Meinhold et al. (2011), esta suíte 
compreende biotita granitos hipoabissais, de granulação 
variada, porfiroclásticos a afaníticos, tufos e ignimbritos, 
intrudidos por diques félsicos. 

De acordo com composição, textura e granulação, 
Cubas et al. (1998) identificaram quatro tipos faciológicos 
nesta suíte, denominando-as: Charará, Fanego, Barrerito e 
Casualidad (Figura 1). As duas primeiras compreendem 
rochas vulcânicas ácidas e as duas últimas correspondem, 

 respectivamente, às fácies sienogranito porfirítico rapakivi e 
monzogranito a álcali-feldspato microgranito, aqui descritas. 

 
Figura 1 - Mapa Geológico da Suíte Magmátca Caapucú 

(Adaptado de Cubas et al. 1998). 
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3. PETROGRAFIA 

 
3.1 Fácies sienogranito porfirítico rapakivi  

Essa fácies da Suíte Magmática Caapucú é 

constituída por rochas que afloram, principalmente, 

como pequenos corpos tabulares e matacões isolados 

em superfícies arrasadas. São rochas porfiríticas, 

leucocráticas, que variam de cor rosa a rosa-acinzentada 

(Figuras 2A e 2B), e apresentam composição 

sienogranítica. Caracteriza-se pela presença de 

fenocristais de feldspato alcalino manteado por 

plagioclásio configurando textura rapakivi. As variações 

dos litotipos desta fácies são marcadas pela diferença de 

cores, granulação. 

As rochas apresentam textura inequigranular 

a porfirítica com matriz xenomórfica de granulação fina. 

São constituídas essencialmente por quartzo, feldspatos 

alcalinos pertíticos a mesopertíticos, plagioclásio, biotita, 

agregados de anfibólio e piroxênio alcalinos (Figura 2C). 

Zircão, apatita, titanita e minerais opacos representam as 

fases acessórias; enquanto epidoto/clinozoizita e clorita 

correspondem aos minerais pós-magmáticos. 

Os fenocristais dessas rochas estão 

representados por quartzo, plagioclásio e feldspatos 

alcalinos e possuem tamanhos que chegam até 1,5 cm. 

Opticamente, os cristais de quartzo ocorrem em grãos 

anédricos variando entre 0,3 mm a 1 cm. São 

comumente encontrados formando textura gráfica ou 

granofírica com o ortoclásio pertítico (Figura 2D), 

constituindo feições intersticiais vermiculares, 

cuneiformes ou lobadas, principalmente nas bordas do 

feldspato.  

O plagioclásio ocorre em cristais subédricos 

tabulares a anédricos, em agregados e isolados, sendo 

classificado como albita a oligoclásio. Pontualmente,  

 

pode envolver cristais de feldspato alcalino, caracterizando 

a textura rapakivi (Figura 2E). Este mineral apresenta-se 

zonado e com evidente processo de saussuritização (Figura 

2F). 

Os cristais de feldspato alcalinos (0,1 – 1 mm), além 

de se mostrarem manteados por plagioclásio, apresentam 

intercrescimento pertítico e mesopertítico, onde a fase 

sódica se dispõe em fios, filmes e grãos.  Apresentam 

aspecto turvo, gerado por processos de 

argilização/sericitização.  

Os minerais máficos, raramente atingem 0,5 mm, e 

são dispostos em agregados formados por piroxênio 

azulado, anfibólio, biotita, opacos. O piroxênio, 

identificado como da série egirina-augita, apresenta cor 

verde-azulada e ocorre por vezes zonado, parcialmente 

substituído por anfibólio fibroso, apresentando inclusão de 

apatita e zircão (Figura 2G). Além disso, pode apresentar a 

textura simplectítica.  

O anfibólio ocorre como agregados de cristais 

subédricos de dimensões entre 0,1 e 0,5 mm, zonados de 

cor marrom na borda e verde-escuro no centro, 

parcialmente, alterado para biotita. No interior de alguns 

cristais há a ocorrência de alteração para óxido/hidróxido 

de ferro de cor alaranjada, bem como, encontra-se 

salpicado por grãos minúsculos de quartzo caracterizando 

uma textura drop like quartz, que pode evidenciar o 

excesso de sílica da substituição piroxênio-anfibólio. A 

biotita ocorre em palhetas anédricas sem orientação 

preferencial, com forte pleocroísmo castanho-claro a 

marrom-escuro, por vezes associada ao anfibólio como seu 

produto de alteração.  
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Figura 2 - Aspectos petrográficos da Fácies sienogranito 

porfirítico rapakivi da Suíte Magmática Caapucú: A) e B) 
Amostras de mão de rocha rosada e rosa-acinzentada 
respectivamente; C) Fotomicrografia representando o aspecto 
geral da rocha, com textura inequigranular, xenomórfica, 
formada por feldspato alcalino pertítico, plagioclásio, quartzo e 
agregado de anfibólio e opacos, e biotita; D) Fotomicrografia 
representando em detalhe  pertita granofírica, com grãos de 
plagioclásio zonado e epídoto de saussuritização no núcleo; E) 
Fotomicrografias representando a textura rapakivi, onde 
cristais de plagioclásio englobam fenocristal de feldspato 
potássico; F) Fotomicrografia de cristais de plagioclásio 
saussuritizados, de piroxênio alterados pra anfibólio fibroso, 
apatita e titanita; G)  Fotomicrografias de agregado máfico com 
piroxênio zonado substituído parcialmente por anfibólio. 
 

 
3.2 Fácies monzogranito a álcali-feldspato 

microgranito  
Esta fácies é representada por rochas 

subefusivas que afloram como blocos, matacões e em 

lajedos em regiões arrasadas. O caráter hololeucocrático 

e a granulação muito fina são marcantes e possibilitam a 

separação desta fácies das demais, devido essa 

composição essencialmente feldspática. Há uma 

evidente mudança granulométrica nestes litotipos, 

devido a variação da granulação de muito fina a fina. 

Pode, por vezes, apresentar-se porfirítica e apresentam 

cor rosa a rosa-alaranjada (Figura 3A, 3C e 3E).  

 As rochas são compostas, essencialmente, 

por cristais de quartzo, feldspatos alcalinos, plagioclásio, 

biotita e, por vezes, hornblenda; enquanto que zircão,  

apatita e minerais opacos representam a paragênese 

primária acessória; e sericita, argilominerais e epídoto 

correspondem aos produtos de alteração pós-magmática.  

Quando exibem a textura porfirítica, a matriz 

apresenta composição essencialmente quartzo-feldspática 

de granulação muito fina (Figura 3B) a fina (Figura 3D). A 

granulação fina e textura equigranular ocorre 

pontualmente e diferencia-se, também, pela maior 

quantidade em plagioclásio (29 %). Por este percentual, 

classificou-se estes litotipos como monzogranitos (Figura 

3F). 

Os cristais de quartzo apresentam-se em geral 

subédricos e constituem intercrescimento gráfico. 

Encontra-se como parte da matriz e como fenocristais, que 

variam de 0,5 a 3 mm. Em pontos isolados da matriz os 

cristais de quartzo ocorrem como agregados de grãos 

muito finos.  Quando em fenocristais, observam-se 

embaiamento e golfos de corrosão, preenchidos pela 

matriz.  

O feldspato alcalino ocorre geralmente como 

grãos que variam de subédricos a anédricos, e é 

representado pelo ortoclásio com geminação Carlsbad. 

Quando em fenocristais, exibe textura pertítica a 

mesopertítica em stringer e em drops, assim como 

intercrescimento gráfico a granofírico. Ocorre em cristais 

com aspecto turvo (Figura D) devido à atuação de 

processos de argilização.  

O plagioclásio (albita a oligoclásio) varia de 

subédrico a anédrico, com dimensões entre 0,4 e 2 mm, 

apresentando geminação polissintética dos tipos albita e 

periclina. Apresenta zonação normal, evidencida por 

núcleo mais cálcico alterado, bem como, argilização e 

saussuritização.  

A biotita mostra-se em percentual menor do que 

5%, com habito micáceo, com pleocroísmo castanho-claro 
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a marrom-escuro, sem orientação preferencial. Há 

ocorrência pontual e esporádica de anfibólio parcialmente 

alterado para palhetas de biotita, representando o outro 

mineral máfico desta fácies.  

 

 

 

 

Figura 3 - Aspectos petrográficos da Fácies monzogranito a 
ácali-felspato granito microgranular da Suíte Magmática 
Caapucú: A), C) e E) aspectos macroscópicos das rochas de cor 
rosa a rosa-alaranjada, com evidente diferença de granulação; B) 
fotomicrografias com polarizadores paralelos à esquerda e 
cruzados à direita, ilustrando fenocristal de feldspato alcalino 
pertítico argilizado, quartzo e minerais opacos dispersos em uma 
matriz quartzo-feldspática muito fina; D) fotomicrografias com 
polarizadores paralelos à esquerda e cruzados à direita, 
ilustrando textura porfirítica formada por fenocristal de ortoclásio 
com geminação Carlsbad em matriz muito fina; F) 
fotomicrografias com polarizadores paralelos à esquerda e 
cruzados à direita, ilustrando textura equigranular xenomórfica 
formada por feldspato alcalino pertítico, quartzo e plagioclásio 
com granulação fina. 
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