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RESUMO

0s terrenos da Faixa Al to Rio Grande na Regi ão de Amparo
(SP) apresentam duas associ ações geol ógi cas principais:

a. Rochas o r t o g n á i s s i c o - m i g m a t I t i c a s (Complexo Amparo, de

ldade Arquean a / Proterozói c a I nferi or ), com i ntercal ações de anfibol i
tos e que engl obam uma Associ ação Máfico-Ultramáfica (Arcadas).

0s anfibolitos associ ados aos ortognai sses são rochas me-

ta*lgneas de af in jdade toleítica enrjquecidas em el ementos ì jtóf j ìos

de lon grande, correspondendo provavel mente a rochas sub-vulcânicas

" 
colocadas na Forma de diques nos terrenos ortognáì ssicos, associando-
se talvez a uma fase tectôni ca dist'ensìva.

A Associ ação Uáfico-Ultramáfica de Arcadas const itui um

c orpo i nternamente estrati fi cado no quaì dl stinguem-se uma porção

"orto-deri vada (xistos ul tramáfi cos e anfibolitos homogêneos ), c om*

posta por rochas meta-lgneas magnesJ anas de caracterlstjcas geoqui-
micas komatiítjcas, e una porção para-derivacl a ou híbrida (anfi-
bol i tos bandados ), constituida por prováveì s mi sturas de sedimentos
carbonáti cos e pel jticos e/ou tufáceos, e ainda tendo intercalação
de Ientes de rochas m e t a - s e d i m e n t a r e s .

b. Rochas Supracrustais (Proterozójco ¡,1é¿io), constituin-
do um conjunto xi sto-quartzlti co (Xistos Fazenda Bel a Vista e Quar-
tzitos Serra dos Fei xos ), proxìma1 ao p a l e o - c o n.t i n e n t e , que corres-
ponde l ateral mente a um conjunto gnái ssico-calciossi I icátjco (Gnai s-
ses Ri bei rão do Pantal eão e Duas Pontes ); associ a*se um magmat ì smo

ácido pré-orogôni co (o corpo granitico tabul ar da -Unidade dos Gnaj s-
ses GranítÍcos- ).

0s Xistos fazenda Bela Vista incluenr a p r o x i rn a d a m e n t e 400m

de sillimanita-mica xi stos e quartzo-xì stos, com i ntercaì ações de

quartzitos, rochas cáìcio-s il icáticas, biot i ta-gnai sses e anfibó1io-
gnaìsses bandados, em contato com a Associ ação de Arcadas e 0rto-
gnaìsses do Compì exo Amparo a Sudeste e Sul.



0s Quartzitos Serr a dos Felxos incì uem aproximadamente
300m de quartzi tos mac i ços ou pl acosos, mlcáceos e localmente ar-
coseanos, com i ntercal ações de nÍ veÍ s de m.ica-quartzo xj stos e

met a- s ed Í mento s bandados.

- 0s Gnaisses Ribeirão do Pantaleãq mostram como tJpo li-
tol ógl co caracter{stico os granada-bi oti ta-pt agi oc I ási o gnai sses
cinzentos, com i ntercal ações de quartzitos, mi ca-x.l stos, gnai sses
quartzosos, quai^tzitos impuros, seq0ênci as bandadas, quartzi tos
manganesíferos e ferrugi nosos e anfi bol ltos. Quimícamente p arec em

tratar-se predomi nantemente de grauvacas, deri vadas de rochas cál_
c i o-a I c al i nas i ntermed i ári as .

0s Gnaisses Duas Pontes são roc h as cálcio-si I icátlcas
bandadas (meta-margas ), a clinopiroxênio, K-feldspato, pì agìocl á-
slo, quartzo e hornblenda predom.lnantes. A espessura chega a 250m.

0s Gnai sses Gran{ticos são ortognaî s ses a biotita, horn-
bl enda e magnet i t a, constítuindo um corpo tabul ar de 350 a 500 m

de espessura, com i nterca lações (encl aves?) de xi stos ultramáflcos
e anfibol itas,

As unl dades são englobadas em n appe s de dobramento com
vergênc.l a par a N[J, desenvol vi das na fase deformaci onal D2 ( que se
superi mpõe à fase Dl, res pon s áve I por tran s po rt e tectôn i co das su-
pracrustai s sobre os ortognai sses ) sob condi ções metamórfi cas de
médì o grau e pressões i ntermedi ári as; tal s estruturas são redobra-
das ainda durante o transporte para NIJ em condições metarnórf icas
mal s br and as ( fase D3 ), e tardi amente em condi ções pós-metamórfi -
cas. Não ocorre¡n granÍtos pós-tectônicos,



são

The Alto Rio crande Belt in Amparo region (State of
Paulo, Brazil) comprises t\^'o main geologíc associations:

ABSTRACT

-Mignatitic-orthogneissic rocks (Archean,/nar1y pro-
terozoic),which encl-oses amphibolite intercalations (meta-
tholeiitic basic igneous rocks ) and a Mafic-Ultramafic Asso-
ciation ( a probable vol c ano- sediment ary sequence wÍth koma-
tiitic Aeochemical character and uncertain stratigraphic posi-
tion).

-Supracrustal rocks (Middle proterozoic ), made up of
a schi st-guart z ite group (Fazenda Bela Vista SchÍsts and Serra
dos Feixos Quartzites), rep¡esenting a deposition proxímal to a

paleo-cont inenta I margin, grading laterally to a gneissic-ca1c-
silicatic distal group (Ribeirão do pantal_eão Gneisses and Duas
Pontes Clacsilicatic iocks), deposited in a deeper portion of
the basin.

A pre-tectonic acid, magmatism is represented by a

metarrìorphosed magnetite and hornblende-be ar ing granitic sill.

These supracrustal" units ocuur as fofded nappes with
northwest\^tard tectÕnic tlransport, which were developed during
the D2 defôrmational phase (the Dl phase is associated with a

tectonj-c dislocat.ion of the Supracrustal Sequence over the
migmatites ). The metamorphic conditions of these deforr¡.ationaf
phases were of medíum grade under inte¡medite pressure. Refol_-
ding of the strucÈures ocurred, under weaker metamorphic con-
ditions, stitt with northwestward tectonic tr:ansport and l-ater
yet under post-met amorph ic condítions.
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L.1. JtJSlf FÍCÀTIVA

¡lapeamentos 9eo1ógicos na escala 1:50.000 forarn realiza-
dos nas fol-has SocÕrro, ¡foj i-Guaçu e Águas de Lindóia e ArlU)aro

( re spec t ivamente Sad e Barbosa, 1983t Campänha et al., 1983; gásei

et a1., 1986). Desses trabalhos selecionou-se uma área para estu-
dos de cletalhe (mapeamento geológico 1:10,000) na região de Amparo

e Pedreíra (t'lorcleste do tistaclo Ce São Paul-o ) .

Os primeiros tral:aLhos geológicos intensivos na região
de Arnparo foram realiza<ios por l,iernick (1967 l, em escala t:50.000.
Os trabalhos mais recentes <ie mapeamento regional da FoLha Amparo

1:50.000 (Basei et al., L9B6), reconhece¡n três unidacJes ?r6-cambri
anas principais:

- uma unÍriade )net.1-vu lc anos sed ilnentar de fitiação cáÌcio
alcal-ina, tida como Co:n¡:Iexo Itapira (El¡ert, I96B ) ;

- uma unidade ortognáissica, suÍte cál-cio-alcalina troncl
jemÍtica plutônica e tiCa como intrusiva (sulte Serra Negra)t

- enclaves de migmatítos arqueanos, polifásica e polici-
cLicamente deformados, correspondenclo ao Conrplexo Amparo (Ebert,
f96B ) .

C¡\P ITUI,O I

INTRODUCAO

No entanto, nos últimos anos vêm sendo levantados os se-
guintes problemas sobre a geologia da Faixa Alto Rio Grancle:

i. a reriefinição dos Grupos Itapira e AnclrelânCia na por

ção ociCental da FaÍxa;
ii. a comparação das colunas litoestratigráficas e dos

amllientes paleogeográ ficos na região de Àmparo;
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iíi. a complexid.rde clas s6ries ortognáissica e nigrnatÍ-
tíca, apresentanclo concli.ções policlclicas cle anetexia e/ou neta-
nrorfismo;

iv. as retações Ce contato entre as séries ortogn5issica
e migmatÍtica com a cobertura não estão t¡em estabeleci.das.

o complexo quadro geol6gico cla região justifica portanto
um tra]:alho de detal-he que nelhor: esclareça o contextÒ geol6gico
Ioca1, e gue possa servir cie Jrase para interpr:etações mais abran-
gentes a nÍvel regional.

1.2. g_Egl]:lygq

j

Os objetivos basicos des a pesguj.sa sao os seEuir,tes.:

- o estabelecimento das relações estrutura.i.s, meiam6rfi-
cas e tectônicas entre os ortognaisses e mig¡natitos com e cobertu-
ra mel-a-vu lc anos secl imentar;

- o estabeÌecimento da cor:relação entre as uniCades de

cobertura entre si e a definição das colunas l itoestrat i gráf ic as

locai-s.

1.3. MÉToDos DE ¡rsrtjDo

1.3. L. Local i zacão

A área de estudo definida corresponde a pouco menos que

uma quadrlcula It25.000, na porção Sr-rJ-/Sudeste da Folha Arparo
L:50.000 (figura 1), a Oeste da ciclade de Amparo, Nordeste da ci-
dade <]e Pedreira e Sudeste cle Santo Antônio da Posse. Afoz'a a ci-
dade de Pedreira, o princípaI núcleo urbano da área mapeaia 6 o

dístrito de ArcaCas.

da ar:ea

O acesso ã área pocle ser feito por via rocloviária a par-
tir <ie São Paulo e apresenia várj.as opções:
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- pela Via Anhanguera ou Roclovia dos Bandej.rantes at6

Camp5.nas, e a partir d.rÍ pela roCovÍa SP-342 ató .laguariúna e

SP-95 at6 PeCrei¡:a ou Anparo;

- pela RoCovia Presicjeute utra at6 a Rodovia D.Pedro I,
e àal pela estrade SP-360, que cå acesso å cidacte de Amparoi

* pela Roclovia Fernão Dias (BR-381) atá Bragänça PauLis-

ta, e daÍ at6 ¡.nparo pela rodovia SP-95.

l, .3 .2. lí6toCos de trebalho

:1

i. A pro):Iemática lev.rntaila foi enf ocacla através da con-

fecção de n.apa de deta}he, nc1 escala 1:25.000, a partir d¿rs folhas
topográficas l:10. 000.

ii. Foí realizado estudo <io metanorf i.smo, procuranclo-se

caractarizar a evolução t-ermal da área, através cla anålise petro-
gråfica cle seções clelgacìas princípalmente.

iii. Foi feita a definição da geonetria e hierarguiza-

ção das diversas fases de clefo::nação, dobranentos ou císal-hamento

dr-rctiL, pela aná1ise estrutural dos dados obtj-dos enl campo (e con

a utilízação cle ¡:rojeções e stereográfic as, en redes de Schmidt se-

gundo relações geom6tricas estabeleciclas em P.arnsay 1950, 1967) e

pela anáfise de perfis e clo mâpâ geol6gico.

iv. Foi feita a caracterização petrográfica clas séries
ortognãissica e ortomigmatltica e das rochas ultramáficas e anfí-
bolÍticas, assinr como a aná1íse clas caracterÍsti.cas titogeoquÍnri-
cas ciessas ú tt imas .



À região Co NorCeste cìo Estaclo dc São Paulo e Sucieste

Ce t1Ínas Gerais 6 caracterizaCa por tcl:renos cr j-stalinos de co::.-

plexa evolução ¡',oIicÍcl,ica c polifásica, clesc-,e o Argtteano atí o

Proterozóico Super ior/Dopa leo z6 ico.

A justaposição tectônica de terr:enos infracrustaj.s c..:

grau .rlto (a l'ìappe Soc orro-Gu ar:upó, Campos tdcto et a I . , I9B4;

Canpos llleto, 1985 ) sobre f aixas c,Le dobrarncntos com segtlôncias su-

pracrustais de referencì-al paieogeográfico no cráton do S. Fl:¿.il-

cisco (Faixa Al-to Río Grancìe) 6 o traço esL.rutural rirais j-mpo::'-an-

te da região, Tal qltadro 6 f inalízacto, tardiamente, Por una e3tru-

turação em blocos linitados pcr gran<les falhas transcorrentes (fi-

gura 2).

coNTnxro GEol,óGrco täGToliÀL

CÀPITT,I,O II

ç

lll t.lu" iço alcatino cretácíco

L-J coberturas f anerozoica s

P 16 -C.rrnl:r iano
ffi -cËîGälË;- d" Proteroz6íco sr.tperior

Ì1ãÞÞe Socorro-cuaxuP6
t-71 *---'Ja---
()- æxrcnos metanrórf icos do baina ¡rrcssão

ffi Sulte rnangerÍtico-granÍtica S.J.clo R.Parclo

Nl t"ttunos metarnórfícos de alta pressão

'=-. f¡ixa 
^l.to 

Ri.o Grnlìdn
l-J scqtlência vrtlcano-sedinrc¡rtar: dc ¡nct.--

rror f i smo de rnóclia ¡rre ssão

f igur:a 2 . ¡lapa geo169ico reEicnal ( segtttrcì.o Campos Ìieto et al . ,

1988, moc'ificaclo)
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j 2. T. S IGÌiI F] CÀDO G:I.,.ìTNETôÌ.]TCO

Ta1 conf iguração geo:tógica j á f oi cons ic'iera¿la tenta-

tivan'ìe¡ìte como situação Ce transição entre estruturas ¿os cintu-
rões ParaÍba e srasllia (a "l¡ifurcação entre .¿.¡axalces e ?a::aibi-

cles" cle ,'ll)crat, !g7I), e serviu como ponto cle refe¡ênc5.a para ten-

tativas de subcirrisão e regionalização tectônica <1o Rrasil.: a se-

paração entre as provlnci.as TocaDtins e l.lantiqr:e ira cle Alnìeida et

al. (-f 977 ), seguicla por A1neícle e l'lasui (1934 ), assín como a sul)-

Civisão regional- aCoiada no Fìap¿ gcológico cio 3rasil- c'le 19C4 iìo

DÌlPì{ (L:2.500.C00).

Äq i nl-êr-rrÌretações soltre .o signif icac-'o tecLônico cle tais
estruturas regionais variarari clesc-le "sincLjnaj.s c'os pró¡:rios lï,eta

seCir,rentos clo pr6-Caml:riano Sulterior, com inve:são do zoneamento

e d.e fácies ¡retamórficas e para toc.os os Laclos err¡:rurraclos para ci

nìa äe net as s ed i:,entos clo ncsllio ciclo, nas epizcnais" (nbert,l-971'

f984 j.n ¡nernorian), at6 "junção trlplice" entre a Faixa Brasllia
("braço abortado" ) e a negião Dobrada Sudeste ( "5i1! oceânico" )

(¡iarini et a1., 1981). Il>rtensas slntesus sol¡re as interpretações

geotectônicas desenvolvidas para a região pocìe: ser encontradas

nos trabalhos Ce Artur (I988) e \¡a.sconceLlos (i9BB).

l{o entanto a 5.nterpretação nLa.is foriê e de maior pene-

tração foi a clo "iíêciço c1e Guaxupé", hoje consiCeraCa obsoletâ.

Enl sua concepção orígínal (Atneida et al., Igi6 ), representava u)r

maciço granut I t ico-rnigmat ltico- gran lt íco contcrnado pelas supra-

crust¿is dos cr:uìros Anclrel,ânc'lia e Itapíra. Te 1 conceito foi e>rten

cìiCo por trlerni.li et aL. (1978) e IIasui et a1. (1978), cìefinindo-

se um maciço r:ediano do ciclo Rrasiliano. Desse utodo incllliriam-
se tento os te¡renos de alLo grau gre-nullticos e gníri.ssico-n',igna-

tlticos iìos cercrninaC,os Complcxo Val:ginha-Gua.';upé (Sc'hobl¡enhaus

¡e, 1978 ) ou G::upo Pinhal (cle llern jcl;, ]-97B) , o eribasantento cìo

.6.



Co::iplexo Arììparo (cle lier:nicl<, IgTB ), os Grupos Par.¡lìra clo SLtl c
l.:::bacena e ainda os tcrr:enôs vulcano-sccÌi.mcntarcrs c"osj GLupos f t¡.

;ira c l"ndrcl-ânCia e a Fol:¡nação Dlcutérj.o.

Derivariam clcssa conceituação as seguS-ntes earacterÍs-
t icas :

- Seriar¡ altos do eml)esamento À 6¡,oca Ca de¡:osição Cos

s.-.Cinentos das f eix.rs dobracìas;

- Teriam coniporter.Lento "¡nenos j.nstá.vc1" Cnr¿inte o Ciclo
l:'asiliano, aincla guc sofrcnCo ação cìe proccssos termo-tectôniccs;

- Const ituíriarn sltios nara a clcì)os j ção dc nol¿rssas ilc-
;:-leoz6icas,

l

I
t
l

Par.l i'l.rsui et a1. (197û) c Iïasui et ä1. (19?0) tal. Ìrlc-
¡o representaria a articulação cla.s ::egiões c-le riol:r¿mento "SuCeste.'
e 'rCe:ttrali', possiveLiienl-e senc.'o eztensão c'ìo liaciço t'leCiano de

Sciás; tal caráter de bloco estã.vel. sepat:anCo cínturões c::oníca-
.-.:nte instáveis (C-inturões Alfen.rs e Costeiro de ¡.lmeicla, 19?8, e

.ì1:neida et a1., 1980) foi extenclÍiìo pelos prirneiros autol:es par¿

:oCo o Prot-eroz6ico.

? .2. A rr*Þ^FPll SOCORRO-GllA)íUPÉ

Ti:a.J:alhos Cesenvolvidos na cl6cacla cle 1980 (Canpos Ìde'"o

e Basei, 1983 .r e þ; Campos l.leto et a1. r1984i Canpos lieto, 1985;

Sempos l{eto et al., 1988; Vasconcellos, 1-988) carecterizal,ì unla

.-egaestruturação ::e¡¡reserìtacla peta justaposíção entl:e terrenos
cìe alto grau (Dor,rlnios cla tdappe Socorro-Guaxup6 ) sol:r.e terrenos
:-ete-vu 1c anos se C.iment are s e gná i s s ico-nignat l tícos cla Faí:la ÀItc
:ì.io crande .

Ä Ìia?pc de l;.-.irurrão S oaotaro-Guar,.r¡rã representa efìsir.
i:;¡a unidaCe de inf ra-cstnrture .i1çacla Llara Ì.Toroeste, cjue cnEa j a
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coni:ranter:ente associaçõcs Iirctamó:rf icas cic alta ¡rrcssão conl gl:aìnu

1itos, granitóicles giráissi.cos c rnignatitos; (Coni)lei:Õs C¿rcolrclc c

Cristina ) e associações granÍtico-migrn.:tÍticas (Co:rple)ios Í .)corro

e Pinhal. ) , com rnetasscclil'¡cntos mj gmatizaclos no lopo (l¿1 estrutura,
e ainc.l uni.clacles granito-cha::noqulticas (srrÍtc s..ros6 clo Rio Par-

do) e granit6icles intrusivos.

Segunclo Tass j.nari c campos Ì{eto (1988) são ¡:cconhecidos

nesses dorrlnios no rtlnirno cloJ,s ir,porta:rtes epis6clios for¡naclores

Ce lochas (1400 e 800 ¡ia), possivel;rente por r:eti:al¡alhanl(-Jnto cle

crostê continentä-l aïqueana ou clo Proterozóico Infcrior. Os pt:in-

cipais ¡rerÍodos Ce ativi<1ad.s granlt-i.as estão ao reclor Ce 1000 tia,

800-750 ti.r e 600-570 l.ia, envolvenCo t.into nìagmes (let:i\¡êclos da

croste suirerior qlrerìto Ca fusão parcial (:l¡ì cl:os'"ä inferior, corn

poLrc a con t r il:r.r içã c nran té 1ic a.

i

'\

Estuclos isotópicos de NC, sr e Pb apresentacios por

Tassinari et aI. (1989) indicam que a crosta continentaL pritri-
tiva dos tel:.renos cia llappe Socorro-Gua>:upé te::ia iclacle clo Prote-

roz6íco Inf erior ( apro><imadantcnte 2000 I'1¿r ) .

2.3.Ã TÀIiI,A ALTO ITO GRÀ}IÐE

o terno Paj.xa À1to Rio Grande foi utilisaclo Por ljasui e

OLiveir.r ( 198¡, ) para designar o conjunto de uniclacles litoestreti-
grãficas representao'o pelos Gt:upos S. João del- Rei e Andrelânclia

(El:ert, L957') , cer:acterizando unìe f aixa cle dollrô,;entos marginal

ao Cráton Co S. irancisco, con polariclacie e vergêr.rcia voltaclas p¿r

ra o bloco crâtôrìi.co. Coufor:ne consicleraCo por \./esconcellos (t983),

corresponderia ê.o con j unto cÌas seqüônc ias neta-sedinlelltcìres e ne-

ta-r¡ulcanosse(linen'"ares dos Grupos S. João del !ìei, Anc.lre l- â-ncii a e

Ttapira, os quais scria¡n correlacionáveis estratiçraf Ì.cantente e

cori:csponderiarn j.nciivic'l.ttalnente a cior,:lnios paleoge,rgráf icos ( sltios
depos ic io:rais ) clistintos.



o

1.,-n sua pol:ção c,ciclcnt.rl, (lÍstente C¡ borda Co C:--.iton

do S. Fr:anci.sco, r:c¡rt,'esc:rteria-se pe1.rs unic'ertics lj.tocstrati-
gráíicas Arrdrel-âniìia e Itapira (El)ert, 1968 ) , alán de unic'acles

orto;:ráissicas e migmatÍticas, conllorrie sj.ntctíz¿:clo por V¿iscorl-

cellos e C.-ìriìpos ìJeto. (in Vascóncel-los, 19110).

Tais tel:rerlos ortognáissico-r:tiçna.tlticos c1a porção

ocj-c.e¡Èa1 da llai:;¿r 
^1to 

lio Gl:¿rI-ìCe i:rcLucn rnchas arquean¿Ls

(tl1g:ati.tos Anparo, Qrtognaisscs SeLre llegra ) e aincla irerlocìos
Ce fcrlação cie r:ochas no Protcro26ico Infcrior (2200-1.900 l.ia )

(r,i;.:.rti.tos e gnaisscs gr.inlti cos ) , etrvolven(lo tanLo rragr:rart nan-

t61:cos quanto m¿ltcrial reLral¡alh¿rr:'o ou parci.rlñlcnte funCi clo Ce

crcs.--e ccDt inent-aI entiga (Tass j-nari e Catt;-ros l:lcto, t9ÛÎ ) .

Os l.ligr¡.ati Los ,AnF¿,ro f ornecent iciacles P',t/Pb ( leucosso-

nas de 3400 l'1a (Rasei, gpu¡] Tassina^ri e Car:t¡-ros ìleto, 1980, e

Vasconcellos, 1988 ) , cor,, baixo p,ì. (inciÌicatívo rle acreção crus-
ta1). Sìegundo Vasconcellos (l9BB), foi ol:t-ida icla<]e <le 2500iIa

para tais rochas pelo rn6tocto lJ/Pb e::, zi.rcões, por tI.À.F. Oliveir.=..

P¿.r.-- os orto.Jnaísscs ca ::egião clc Scrra. Ìlegra r'lis;:õc-sc clc is6-
crc:ra Rb/sl: indicanclo Ícl'ac'.e de 29CC + L5C ila, con R..I . l:aixa
(o,?C33) (Tassirrari et ê.1., 1988). -is icl.aiìes Co Proterozóico
ínfe¡ior fora¡n obt j.c',as i)or' Àrtur (199C, 1980 ) para gnaisses gra-
nít:cos e mignr.rtitos co:n leucos: so;ì-re -c tronc'ij emÍt icos e nesossoÌiieiì

to::¿ lf-tícos a granociorlt.icos, pelo nétoclo Rb/Sr, varia:rclo êe

181¡ + 6C ¡1.1 a 2).I4 + 90 Ì!a, cor¡. ::azões inici.-,is 'l:aixas ¿-. eleva.c'ìas

As seqtlências i:Leta-seilirnênterés tônt, ¡ror sue vez, sua ir:.

p -l- a-.-,.t aç ão linitacla eo Proterozóico :i6Cio, entre 1800 e 1400 1ia.

Tassinari e t. a1. (19S9 ) obtir¡era;:. iciacles isocl:ô:r j.cas ßltr/Sr clc 14l-9

+,?: :1a (co:r R.I. = 0r7C4C) pzrra. l:ict j.ta-lto¡nblencla gna5-sse s Ìranc,ra

Ccs Ca seqtlência neta.-vulcalossecli:-,,-lrtar a iiorocÍlte cìe À;:,paro.

¿r::r:: (19e0) aprescnta is6c::ottas P.b,/sr (le 1.443 -l- 16C:1e e 1C60

I

)

I
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+ 13 0 ¡i¡, cofi al,taF T?zõer, i.rric.i,ais, irara b.iotitar gn;.isscs e

gtr;iisses gr:anÍtì.cos clr ::egião cle Itapi.rat, cn l.i-to1.c.,gias co::rela-
cionâcl¿ìs i)ôr Vasconccl! osr (1933 ) eros Gr.1lìito-El'r¿ìisses T(-rgu¿1r ou

Às unicinCcs; gníissic;s Co cnr¡>o ¡\,nc-'l:c1âlr<ìia. V¿gconccllc..rs (19Ci3 )

cita u:la is6crolra nblsr: de L397,? + 8,4 Ì1.ì (r.r.= O,7)^?7 ) ¡>ar;.

os Grenito-gna.issr:s T..c.uel: (cousir.'cr:aC,os ¡'-ntrrrsivos ra. seqüôrrcia

vtr.l" c ano- seC i.mcn Lar ) .

. Cabe ¡ror f i.:: Ie;¡,]trar que a ¡ror:çãc oc j.cìcnt¿.1 c-'a Fai>:a

À1to lìio cl:ancle iá fo:. cons j-(lere-cia erir tl:¿rballlog cle slät.esc cotlo:

gl5qn j!¡f15g. (Carte ce o169ica c'o lrasi.l ao ilil.io¡r6s j.: 'c clc 197C );
G rU9_ I ! n¿13 (corre1rcin5r,e1 ao À¡r<-'rc l. ãnc-ìi ¿,. ) e Co::ìrlc::o A;rparo

(i1"rpa Gcl6gico 1;l-.Cî1.00C clo Projeto Iìac1al,, 19C3); i_,:_lSIg_¿I:
paro ( tlai:a Geo16<;icc c,'o ist¿ìdo dre S. i:aul,o t:500.CCî clo fpT, cle

1981) e Gr]rpo ou Co;:-,tl. rr:c, À;jl¿Lle (Ì:ape Geo169ico Co ti:a-cil. er:r

1:2.5C0.00C i.o DliPli, c:e 1984 ) .

2.4 . TR^BÀLIIOS At\rTrirì T C;ì ji$ r.i¡, ÁREÀ

Os pri:rcirc.: tre.l:alllos geo16ç:icos ilrÈensivcs na regíão
Ce ¡.rlparc foran realizaCos por lier:nicli (1967)¡ ein esc¿-l-a t¡50.000.
Tel aütorî reconheceu, na ãrea especlfica aqui en estuio:

- Utra sec;üê:.cia gnáissica regional (Gnaisses Àir,paro ) ,

su,)('avrclc a etì l:ecl.c1 çnêissl_ca e ntqìet-rtaca-;

- gcqtlâncias c lcrrtcs qitar:'rzÍti.ca.s, loc€-1;:a:-.'"e com i.:r-

tcrcalaçocs gnarisssic.-.s, tri:nsicion.rnclo ¡:.=ra ol gna.issrs region.ris;
- Seqüôncie-s Ce r¡et.e-seCilrenLos cáIcio-sili:átj.cos

(Gnaisse ÐLre s pontes ) ;

- Intercelê.ções gná.:'-ss j-c.-.s clif e::enciaclas (atãísse Àr-

- concentrêcõcs an f il:ol lt ic.ls .
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Tais 1j.toLr¡g5.as consti tuir:ia:'r css;cnci¿ll.¡nor, Le sccjüân-

cias net¡-scc'li.r¡cntarcc (¿,i:cási.os c grðLìvacer ricas c:r feI<1.spatos,

secl j.rrcntos ca¡:br:¡nãticos i.r:l¡ruros, aren j.tos e raer:or:r ¡rel.itos ) de-

¡rosi.tac'cs en conrliçõcrt'j gcosfì j.)lcl.in¿ris clc ¿il.ta suhsiclênci.a, cor,r

vulc an i s:no assoc iaclo ; estl:Llt-urc-.:[riente s j. !u ¡rial¡- sc no f lanco

iîorc"est-a Ce u:ria estïutur¡-ì ¿'.nticlinoi:ial c'e oricntação NNI---SSïl

(onCc i:reCornina:: j.ar¡ r:ocll¡.s rrígmetÍtica.s na faix¿L central-, e grrc

passari.-:r gracìacionalncnte às rocha!; gnii.ssicas ) .

O r,.,eta¡no::Jlisi.ìÕ foi cÂì:acteriz..c1o cc::Lo c1.c fãcies anfi-
bolíto .-, loca-lilentc c;::anr.rJ.ito, e e.s.soci...clo a iCacies lí,/lr cntão
c.lisironl-.,cis cl.e apro;:i.r'raciar,;entc 65n lle, e tcl:ía sicìo arconiranìra-clo

por int::usõcs sin-i:ectôn j.c¡s ( os orto;::¿i.ss,crs (râ Serra )îegr., ) t

foi car.:.ctcrizacl¿., e sn.rclir.,¡rosi-ção rLdi;ional- Cc r...et¿rrorf is::lo

retróg:ccìo.

li a.pc aJÌìento Fj geol-6gicos na

zaCos n-rs folh¿rs ¡ioj i-cuaçu e Águas

ro, res.rectivauienLe por Cer'rpat-ìÌ14 et
(le83 ).

lla fo-1-ha Socorro, os írltinlos eÌrtore s d-ife::enci-ar:r ires
conl ur.'-o1 cco.!.ogl.cos prlnclpals 3

- O Coir",pl.ellro ¡lilparo, corxi)ostc por: ulìr. utliCêcle "supe-
rior", con ç¡na j-sses cinzentos Ì:"rlrclaclos, 1oc.:lnente r¡iior,ratiz.iclos

e con, i:rtercalações Ce anfil¡olitos e c,riêl:tzitos, e quartzitos con

intercel-acões Ce tn j,c.a-::istos, qua.rtzo-::istos e .rirf iJ:olitos; uma

r:niciac'e- " inf e::ior" , corlstítrrid.e pneó'or. j-rell-Lencnte iror t'rÌgria-uitos

e stro::íì:.icos e gnaisses grairÍti-cos co¡:. intercalâ.ções cle anfiSol¡1

tos;
- O CornirLe>.o Socor:ro, llor su.. rzez sul¡CiviCido er¡ upa

unidecle ca-"ac 15 st j.c¿ (l:1as ho:'.'r:ì-lonitos r .'.i.1onitos gDclisses ) e n:n.:

Llì1Ì C- eC : granltfca;

escal.a 1:50.000 fo¡an reali-
Ce l,incliria e na folha Socor-

a..r-. (19i3) e SaC e Rarbosa



.12.

- o Conplc>ro l:ostercles, ba1.iz.'llrc-lo os cloir antc:i.orcs,
corlposto c'c urlA rrniclac'c l:l.asto¡rilolrlti.c¡, c urr¡l r:ni.CaCc r:::a::tzlti
ca, c)c idaclcs SLlPoste.ììrcn'"e arcjlle¿rnef'i.

O Co)Tìplcïo À;i.?¿r:o foi supost.o co::ro c1,o Prot-c¡:czíico

Tnf erioi:, c o Corr;;Ic>:o SoJo,':l:o co:.ic) ?l:otcr:oz6-i.co j nclif cr.::c j.a-

c'o .

ilas f olhas tloj i-Gueçu e igu;,s Cc l,i:lcl6 j a, Ca:-:-,.--iì:la e1:

a1. (19C3 ) (.lcsci:cvcrìr r.1rììô. Jo;ipel:Lir:rcr.rt.rção en l:1ocos; tectâ: j.cos;

lilnitaCos ¡ror f ai>:as ¡nilo;rÍticas; a sabcr: I¡locos Pinl'ra1, ilacutin
ga, It-....pir¿ì c Fer:r:eiras . -:\ s rocllesl (lo llloco Pinìra1, e Ìlc:,;c do

f alha;uen-"o c-Ìe J¿crltinga (granít6icles irorf i.r:6ic.'es e cqui.r-:;-nuIe,-

res e r;iica-)íistos ) fore-r: corr:cl¿:,cionaCos ão "Co::r¡ril.e>:o ?i::halr'
cie \Ternicli e Penal-va (19î0 ). O 3loco J¿.cut j-ngâ ençlol)e ¡cchas

rlilonlticas associ.aclas a-c f alhaluento c'Le nesìììo r-roire. O llaco I-La-

¡:ira, a Su1, foi sulcc'rir¡icl.iCo en t::ôs u¡liolacies: ur'.r¿: unicl.cle su-

perior cie quartzitos, que-rt zo-¡:istos e l:iotita gnaisses i ::ra uni-
Car'lc intermecìiãria, cì.e r:.iç;ratitos com i)e.leosso:.ìe çnaissi:o-anfi-
bollticc; una uniclace inÍei:io:: c1e gnaisses hc:'rogêneos. l:io fo::a¡n

atril>riÍc'a-s iles 5.gnações 5cr::':ais.

Às uniiìacles ]¡asa.l e interlreclíár'i.r iìo iloco f -L¿¡ire foran
colrsiriìc::.:.Cas cor-,ìo iìo ?ro',-erozóico inferior ou Ärqrìeãno, senclo a

uniclaCe super:ior ¡,rtribrilci.-. ao Proter:oz6ico Infcrior. oL1 l:;dio. i
clescrito un pacìrão estr:ut..lrâl con \lrììa fese cle Ce foriraçãc. ln ã

qr.ra1 assccia-se desenvclr:i:-¡ento c-'c >listosiclacle e :itigr.t;.1:1:¿.ção, a

quð,l 6 do bLad¿ e trailsì)csta poï uii,.â f¿.se Ft, qì.re ger¿. )-'¡:rcìa¡nento

cornposÍc!.ona1 e ::istosið.:Ce par.rlelì.2...c1os, esta que pc.: sue vez

se acha ::ec"oirrarj¡r ¡:or. ar:é <:lua-Lro f ascs succssivas.

Os tr.=ril¿if hos :.:a-Ís lreceilteg c.'c ì-r¿:pea¡teltto r:eg-::a1â1 ne

folhe- Äir'..'rir:o 1:50.000 (ìase j. et al.. , l-935 ) r:ec;onìteccr,i t-:3s un j.d.a
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cìes 1ir6 -c a: lbr.i a:r a s pri.ncipi.ís I

-ìoclìar; ¡:icta-vuiì.c anos sncrit¡rcnt ¿r::e à rcf c:. i d¿rs ao cruJ)ô

iltapir:a. S:o clcDcr:i.tos: g::a;rac'a-b j-otit.a-p-ì e.g.ioc-1 :io glraisses
)tasais, aos cluais sc ,intcrcelnlìì c'i\zcrsas litoloc;í¿s s Lrl:c.,rcj i na-
das, scncr'c ::css.:LtaCos os clinoi-ril:o>lôr'iío-gna.ísseF e >:j s;tos nl.-
trat¡5f icos; i:iotit.:-l-ro:cnl:1c.:nri¿.1 g:rai-so<,:s l).r:d.:i'os j.ntcrueci i ír ios ,

aos qnais se ilrtcrcalarr li j.ot j.L¿r-c,na j-s;scs cj:.tc-,::tzosic)s el ¿.nf j-lto-

litos; grr-nr.c1a-l:iot-il:a-gnai,s;scs l;¿ltcl¿..clos str;tc::ior:cs, ]tj_ot j.t¡..-

ilt-rscovita-gr.r¿, j-sscs quêìrtzosos e r;lrnt:tz.;i.tos.i (ì qì.ì¿:t:tzi.tos nii_cá-

ccos ( j.ncl.uinc'o a Scrra cìos Fc5::os ) .

T.: is rochas ocui)et: . 1,,o:r:ção cct-r,;t:¿rL clê- pär'tc Stìcr'cstc

c]a folha. .:ri::)âuor ciisi:ondo-scr ct: fai>.les co;: o:ricntaçõcs ¡rrec.onì.-
rlantci;rcntc :11]n-ESl'l e l:¡lizeclas e Sudcs te, Sì.;r.f e Sluc',ocste por
ortognaisscs c núcle ol rlj.gr.re tlticos (nu:a catt:utilr.a refariCa ire -
f cs autore s i te::ceira f asc rlefo¡:inaciona.l :las sltpracrustais ) .

-iiigrrati'uos es t-ì:ôr-,tát icos gue tt:õì'rsicionall pa..ra uni.cla-

cles clo crr?o ltepíra; raj.g;rat.5 tos estro:náticos que transj.cionan
para ortoiit<ì j.sses; 

. 
oLLognaisses cie corrpos j.ção ton.-rl-ltica a local

riìcnte gr.:.iocliorltica e granÍtíca, cons-i-c1er:,clo-q intrusi\/os no

cr:upo T teil i l:a.

-ìlúcl,cos Ce nij.çr'rati-tos arguea.nos (lrig;:.ititos At.liraro).

:strutut:alÌì1entc é caracterízac-'e u:.1â cvolução ¡oliclc1j.
ca c,: polifásica. A fei.ção ¡rrincj.pal iclentif j-caCa é una foli.rção
nelan6rf ic.l Sn (S2 no crr-ìpo ltei).irê e g3 Ì'ìos i:ligr,ratitos Anparo )

¿.ssoci.-ia ¿. intclrsa trL;rs¡osj.ção. A r.rcgees,:ruture, ó intcrprcta.c'a,
co:lo salíe::talì os autoLcs, 1e';.-:nc.'o-s;e cjlì coì1ta claclos re<;ior-r.ris

cle outre.s íreas estuclaclas. i- fase Dn este,r-.ie. .-,ssociaclo ul,t :¡ece,clo

i:::al::ento Lecunbente (l.elinÊeììclo clol:ras a.ss:i¡:6',,ri-cas o'e cor,pr:inen-
tc¡ c." e onCa qrr-ì-J-orirí.tricc. Sobrcpcriorn-se c-.s f¿..scs Dn;-1 (r:esirotrsí-

.13.
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vcì pcli cr".itr:ut!ìre c,'c 3 ¡ f esc rr:ilr:r j.iì¿r antr:r j.or;rcnte ) cr Drrr.2

(qrrr: sc caractr::r.j.z¿i::i;r iror: ir'rras arri¡1¡Ll cor.r fraco ilescr¡vol...--i-

mento ) .

l

:

Geoqr: j-üicanrcnte, z.i:rcl,r grrglrnclo lìese i- e!: ¿:1. (19Ðí),
os :nigrral-itos ;":iil¿ro são l¡c: car:¡ctcriz¡Cos: or' :rcl.ônc.' c, 1c.::os-
solta,.j cot:rcsponcìcriailrr ;l s,.:ç::cç:lçõc::' (m:i.g:ratiza.ção "i.n situ" ) a

parti.:: cìe iralecssort(-r gl--arucJa jo:--l'¿icn; o¡.: rtclan<-.,:.;so:ies col:rcs roltdc

r-i-arn ¿tos r:èstitosr rìo pr:occsso r'rê nj-glratiza,ção, c Òs l.cLrcosso: :as

a r.rol> j-li.zac,'os (jr.r..ratzo-Í=c1is...:!:'.coir 1:i:o;rcl jc:rli-icor: ¡. gr:cnlii.:.-s.

.1, scr1tlô:r:i-a vulc.=-::¡-sccli;ncl¡,ca:: Co Cor¡r1e>.:o lt;.1-,i::;: por:

s\l¿: v¿ri e SIt:)( l.vt ( I r'e .l:r: r::. cc¡t jurrto vrrlcF.:r jcc Ì)¿c¿.l.to-en(,,--rÍ'-i-

co cálc j.o-alca1.:'.no, p::edol i:,.:-:rte i l:ocll.1s bisic¿ls rices ciì::t d.e

ai'tÌricnteição não cìcí-in-id.a; e :ochas l;¡ásicas r¡ì-c¿ls eil ie cot:r:si)otì
Centes a l)esaltos ou cl:iabásics, continentais.

Os orloglle.isses ccir:esponcieriaro a roc\as irlutônicas
cálcio-aIcal:'-nas, c fora:::i tcìtet iv¿rrì1ente relcr.cionacìos ao cc:',;utr-

to vtt-[câ.nico cãlcio-a1èa1i¡ìc rio Co:rplr:xo lta?ir¡..



cAPÍTUf,qlIr

ARCABOUçO GEOLóGICO

3. T. PRINCIPAIS UNIDADES LITOLóGICAS

' Distinguem-se na área de estudo dois tipos básicos cle

associações pré-cambrianas, a saber (figura 3):
- Uma associação ortognái s s ico-mígmat ítica, de alto

grau, com ortognaisses bandados cinzentos a rosados de composição

tonalÍtica a granodiorÍtica, cómumente migmatizados e freqllente-
rnente com intercalações de rochas ultramáficas e anfibolÍticas.
Tais intercalações variam de pequenas lentes até corpos bastante

extensos (a aqui denominada "Associação Máfico-u ltramáfic a de Ar-
cadas"). Núcfeos de migmatitos estromáticos a nel:u1Ítícos subor-

dinam-se.

- Uma associação supracrustal de m6dio grau' composta

por unidades meta- sedimentares a meta-vu Ic anossedimentares (xis-
tos a biotita e sillimanita¡ quarteo-xistos e quartzitosi anfi-
bó1io-gnaisses e anfibolitos¡ gran ada-biot ita-plagioc lás io gnais-

ses e gnaisses cálcio-siLicátícos ), com corpos acamadados e pro-

vavelmente intrusivos de granitóides gnáissicos (granito-gnaisse

a hornblenda e rnagnetita ) .

A associação supracrustal está tecÈonicamenLe truncada,

a teste, Sul e Sudoeste, pela associação ortognáissica. Â Associa

ção t'táf ico-Ultranáf ica de Arcadas, encravada nos terrenos olto-
gnáíssicosþa1iza tal contaco a sudeste.

À diferenciação entre essas associações é, além de lito
lógica, de ordem metam.órf ica e estrutural . Enquanto a associação

supracrustal- nostra metamorfigno de nédio grau na fácies anfibolí
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to, com m: lrnatização incipiente localizada, tìos ortognaisses a

anatexia é generalizada. Do ponto de vista estrutural, nas pri-
meiras rochas a estrutura planar principal é u¡na foliação asso-

ciada a bandamento diferenciado/gnáissico 52¡ enquanto que nos

ortognaisses essa foliação principal recupera um bandamento

Enáissico anterior Sn que possui retÍguias de foliações e bandas

anatéticäs Sn-1. Todas as deforrnações das rochas supracrustais,
a partir da D2, sãô identificadas na associação ortognáissica.

3.2. ARRANJO GEO}4ÉTRICO

A interpretação da estrutura local (figura 4) indica
que as unidades supracrustais encontram-se dispostas em grandes

estruturas de dobramento isoclinais recumbentes ( provave Imente

estruturas alóctones do tipo nappe), que implicam em inversões

e strat igráf icas, óuplicação de espessura de estratos e desen-

volvirnento de intensa foliação regional de plano-axia1. o trans-
porte tectônico dessas estruturas (vergência), indicado peJ-o en-

volvimento de rochas das associaçôes ortognáissica e máfico-ul-
tramáfica em núcleos anticlinais dessas dobras isoclinais, é

para Noroeste. TaI disposição caracteriza dobras recumbentes a

nappes em posição anticlinal .

A superposíção homoaxial de dobramentos e as zonas de

falhas longitudinais configurarn, na escala do mapa geológico e no

flanco ocidental de ampla estrutura antiformal tardia e ondulada,

um padrão geométrico onde as unidades dispõem-se em faixas Nordes

te a Norte-Su1. Repetem-se por dobramentos s in-rnetam6rficos e

encontram-se emolduradas p,ela associação ortognáí s s ico-migmat lti-
ca.

O contato entre supracrustais e ortognaisses a Leste
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trunca unidades 1itológicas e o zoneamento metamórfico S2. É ti¿o
como rúptil e anterior ãs deformações tardias, mas as condições

de seu desenvofvimento e o transporte rel.ativo a eIe associado

são desconhecidos.

A Associação ¡látíco-U l tramáf ic a de Arcadas encontra-se

estruturada em grandes dobras isoclinais que admitem a fotíação
principal regional como plano-axial. Estå parcialmente encaixada

em ortognaisses e reaparece, em meio a supra-crustaisr com forma

lenticular e isolada, localmente bordejada pelo ortognaisse. Tal

ocorrência é interpretada como uma terminação anticlinal sinf6r-
mica e parasita da fase D2, e seu contato com os mica-xistos, pe-

1a distribuição restrita dos ortognaisses' Parece indicar um des-

coLamento rúpti1 e pré-metam6rfico da cobertura sobre as associa-

ções mais antigas.

Às grandes dobras isoclinais sobrepõem-se dobras fe-
chadas (D3 ), de comprimento de onda em geral hectom6trico, e

coaxiais às estruturas anteriores. Geram foliação plano-axial a

biotit.a em geral orientada para NE e com mergulhos cada vez nais

fortes quanto mais a oeste. Tais dobras configuram as estruturas
mais claramente representåveis em mapa' afetando tanto as unida-

des litol69icas quanto a foliação regional S2. Sua representação

é aifÍc:.f nas rochas ortognáissicas, devido ã hornogeneidade Iito-
169ica.

Dobramentos tardios, pós-xistosos, e falhamentos, ter-
minam de configurar a estruturação da área. Dobras neutras, aber-

tas, redobram a foliação regiona} s2 já aonrada, e são mapeáveis

no extremo Sul da faixa. Em perfil aparecem como amplas dobras

suaves de planos-axiais verticaLizados, e se fazem notar princi-

lo



palmente na unidade dos ouartzitos Serra dos Feixos e para su-

desie, através da unidade dos Xistos e adentrando aos terrenos
ortognáissicos em direção ao núcleo da estrutura anticlinorial
de Àmparo (Ebert, t9?I). A disposição sub-vert ical i z ada ou com

fortes mergulhos gerais para Nl'¡ das superfÍcies 52 e 53, que se

nota nas unidades supracrustais a Noroeste dâ Serra dos Feixos,

é portanto relacionáveI a seu posicionamento no flanco ocidental
de tal mega-estrutura. Dobramentos axial-mente orientados para

N.NW são de menor expressão e superimpõem-se às dobras D4.

Faixas estreitas mil-oníticas, de cisalhamento rúptil
vertical e orientadas N-S a NE e com inflexões E-vl no contato

com rochas mais competentes, são identifícadas e condicionam o

arranjo geo*étrico das unidades. Dobras D3 e D4 mapeadas encon-

tram-se truncadas por estas estruturas.



4 .I. ARQUEANO-PRoqERO ZOrCO TNFqRTOR

4.1.I CompÌexo Amparo

CAPÍTULO IV

sob tal denorninação incluem-se aquí as rochas da associa

ção ortogná iss ico-migmat Ítica. os ortognaisses tonalito-granod io-
rlticos, tipo litol6gico predominante na associação, são correla-
cionados à suíte serra Negra (campos Neto e vasconcelfos, in6di-
to), com a qunl apresentam continuidadei as ocorrências de migma-

titos estromáticos a nebulÍticos, bastante subordinados na área

mapeada, por sua vez são referÍveis å unidade dos ¡ligmaÈitos Am-

paro (Basei et al., 1986).

L ITOESTRÀT IGRAF IA

Tais rochas, como já comentado, limitam as unidades su-

pracrustais a Leste, Sudeste, Sul e Sudoeste' sendo indiferencia-
das no mapa apresentado.

Incluem-se no conjunto a Oeste da área, como termos

principais:
- ortognaisses escuros, tonalltícos a granodiorÍt icos ,

a biotita, quartzo, plagioclásio, feldspato alcalino em pequena

quantidade, e epidoto, titanita e opacos como acessórios; apresen

tam coforação c in zento-esverde ada ' textura granoblástica e gra-

nulação médía {Iigeiramente inequigranulares ), homogêneos ou

apresentando estrutura bandada composicional¡ cont6m em geral

108 a 15t de máficos. observam-se intercalações mais claras, pro-

.2t,

4.1.I.1. Orto ma tlticos
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vavelmente diorÍt.i.cas, granoblástÍcasr inequigranu 1ares, e ban-
das granlticas pegmat6ides rosadas (com estrutuias ',schl j.erenr').

- ortognaisses granÍticos, com foliação protomíl.onÍti-
ca/cataclãstica proeminente (pLano-axial a dobras isocLinais de

bandamento,/foliação pretéritos ), variando de termos holo-leuco-
cráticos de aspecto róseo (a quartzo, feldspatos róseos e bran-
cos e poucos ¡náficos) a termos, protomi lon Ít icos ainda, mais mi-
cáceos (com a biotita concentrada em nlveis conferindo à rocha um

aspecto grosseíramente bandado ) .

Intercalam-se corpos uLtramáficos de coloração verde-
escura, de granulação fina a muito fina, hornogêneos e fortemente
foliados, com espessuras decimétricas a m6tricas, concordantes com

a disposição da foliação principat.

Nas porções Sul, Sudeste e Leste da área predornínam,

por sua vez:

-Biotita-ortognaÍsses, cinzentos em geral, por vezes

com tons rosados, bandados (alternando subcentimétrica a centime-
tricamente bandas ora mais, ora menos ricas em biotita, e ban-
das quart zo- feldspátic as granoblásticas ); 6 freqttente a ocorrên-
cia de bandas com texturas protomi J.on Íticas, com "filmes" de

quartzo chegando a caracterizar um micro-bandamento milimétrico
localmente, e bandas com texturas ocelares, em geral ricas em

biotita, com porfirobLastos de feLdspatos brancos de at6 3 cm.

São comuns estruturas "pinch and swe11" e boudinage nas bandas

quart zo- fel-dspát icas . Localmente a rocha chega a apresentar as-
pectÕ de migmati.to estronático.

Localmente passa-se a termos médio-grossos onde a fo-
liação principal 6 dada por "filnes"de biotita espaçados sub-cen-
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tiÌnétrica a cent imetr ic amente, entre bandas granobtástícas quar-

tzo-feldspáticas.

Podem ocorrer aÍnda finas l:andas granlticas de injeção
paralelas ã foliação principal, com concentrações de metá1icos

eventuais ( magnet ita/ga lena ) , e termos com bandas quartzosas an-

teriores à deformação principal regionaJ. de espessuras centimé-

tricas a sub-cent imétric.s , irregulares, dobradas e rompidas.

A granulação desses ortognaisses é m6aia a grossa (pre-
dominando os termos eguigranula.es .6dios), e a composição predo-

minantemente tonaÌÍtica a granodiorÍtica.

Intercalados a esses ortognaisses são caracterÍsticos os
.boudins" e camadas concordantes (ao bandamento) de anfibolitos,
com espessuras decinátricas a mátricas e até dezenas de metros de

extensão, ora c in zento-escuros <le granulação fina, homogêneos ou

com aspecto "pintalgado" nos termos granatÍferos (granadas poiqui
loblásticas avermelhadas distribuldas homogeneamente ) , ora ocor-
rendo termos esverdeados meso a mel-anocráticos (essencialmente an

f ibol-lticos ) ¡ de granulação méaia ê eventualnente grossa. os ter-
mos finos são ( granada ) -hornblenda-ol igoc Iás io/andes ina anfiboLi-
tos grano-nematoblást icos , com proporções equivalentes de anfibó-
1ío e fel-dspatoi opacos esqueletais, titanita e ctorita são aces-

s6rios; ocorrem freqüentemente antipertitas.

' IntercaLam-se ainda corpos ul-tramáf icos esverdeados fi-
nos-médíos, concordantes, de até lm de espessura, homogêneos ou

constituÍdos pela alternância de bandas irregulares, bolsões e

lentes de rocha ultramáfica verde e biotita-xistos e at6 mesmo

glimmeritos, grossos , e ainda biotita-quartzo xistos e veios

grossos brancos quart zo- fe ldspát icos ¡ a foliação do xisto tem as-

pecto de rnicro-bandamento anastomosado, proLomi lonÍt ico; são



freqtlentes estrut.uras sigmóides de clsalhamento, e o gnaisse en-
caixante mostra nesses casos aspecto protorni lonlt ico e com enri-
quecimento em biotíta nas proximidades da intercatação.

Muito subordinadamente têm-se intercalações de camadas
isofadas de biotita-xistos médio-grossos (de até 10cm de espessu-
ra), cuja foliação principal é um bandarnento diferenciado.

-B iot íta-gnais ses homogêneos equigranulares médios gra-
noblásticos (,'granit6ides foliadosr'), cinzentos, que localmente
apresentam bandamento fino. Tais rochas passam gradac íonalmente a
rochas, ainda ricas em biotita, com texturas milonÍticas (r'ribbon
quartz" ) e para ortognaisses hololeucoc ráticos homogêneos com

textura protomi lon Ít ica/mi lon lt ica, fino-médÍos, esbranquiçados
e caracterizados pelos cristais de quartzo achatados/est irados em

matriz feldspática.
Apresentam eventualmente bandas de feucossoma quartzo_

feJ-dspáticas, e são cortadas localrnente por veios pegnat6ides 16-
seos, de poucos centÍmetros a quase 1rn de espessura, sub-parale-
Los à foliação principal.

- Gnaísses hololeucocrát icos quartzosos homogêneos, gra
noblásticos grossos, a quartzo ( "fi1rnes", finas bandas, cristais
achatados) e feldspatos brancos e r6seos (a coloração 16sea sen-
do acentuada pela alteração) ¡ intercala xistos ul-tramáficos de
granuração média ao longo de um desplacamento relacionado ã toLia
ção principal.

4 . I.1.2. Miqmatitos tipo AmDaro

São migmatitos estromáticos e fLeblticos com bandas
claras de leucossoma a feÌdspatos brancos e quartzo (granoblásti-
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cas, de granulação grossa a média), trondjenrÍticas ou nrunrrt.u",
e bandas de mesossoma cinzerlto ricas em biotita ( grano- lepidobláE
ticas de granulação fina a méAia), além de bandas máficas a horn-
blenda e biotita predominantes (¡nel-anossoma ) . Tais bandas, comple
xamente dobradas e exibindo padrões de ínterferência do tipo 3

(Ramsay, 1967), apresentam espessuras variáveis (da ordem de lcm
at.é 2Ocm ou mais) e comportamento descontÍnuo ou irregular, sen-
do comum seu rompimento e transposição. TaÍs rochas transiciona¡n
a termos nebullticos, assim como a termos mil-onÍticos com textu-
ra "augen" (grandes porfiroclastos ocelares de feldspatos bran-
cos), bastante inequigranuL are s . cränitos tardios ocorrem em boL-
soes e þandas f 1J-oneanas.

os g"._] elgg:g*ag são tipos melanocráticos de espessuras
em geral sub-cent im6tricas, c in zento-escuros, ricos em hornblen-
da e biotita, de textura grano-nematoblást ic a fina-média; a estru
tura 6 foliada, ocorrendo arcos poligonais de biotita feclrados.
Os minerais principais são a hornblenda, plagioclásio, biotita e
quartzo. Opacos (ilmenita) ocorrem em quantidades consideráveis,
e os minerais acess6rios (titanita, apatita e alanita) somam em

geral quase I* da rocha.

A hornblenda é pleocróica verde oJ-iva/castanha e fre-
qtlentemente contém grande número de inclusões de opacos , qvartzo,
plagioclásio e mesmo biotita. o plagiocI-ásio á tÍpicamente o1i-
goclásio, não-zonado, por vezes ocorrendo antipertitas, sendo

comuns as inclusões ("gotas" ) de quartzo; em geral estão forte-
mente saussuritizados. A biotita é pleocróica castanha-marrom e

ocorre como ripas de até 5mm, freqtlentemente alterada para. clori-
ta. o quartzo é xenornórfico e os opacos, em geral ictiom6rficos
equidimens iona i s ou por vezes esque let i formes, associam-se aos mi
nerais náficos e com freqtlência alteram-se para titanita (sendo



sugestivo tratarem-se de ilmenita ou titano-magnetita ) .

Não se levando em conta o conteúdo de máficos, apresen-
tariam composição tonalÍtica a diorÍtica.

os 19 jgggsgngg troqdjemÍticos são hololeucocráticos
isogranulares médios, e cotrstituem-se essencialmente por plagio-
cJ.ásio, quartzo e algum feldspato alcalino e biotita. Ocorrem

"schlierens" biotlticos lepidobl ást icos, espessos de aLguns mi-
1Ímetros a centlmetros. Antipertita é nuito freq{lente (plagio-
c1ásio com exsolução de "patches" de feldspato alcalino), por
vezes com incl.usões de rrgotas' de quartzot o plagioclásio pode

apresentar zaneamento normal, e em geral ocorfe pouco saussuri-
tizado nas amostras observadas.. O quartzo é xenom6rfico, e o mi-
crocllnio só ocorre como exsoluçao nos plagioclásios. A biotita
dos "schlierens" é castanha, pleoc16ica, e ocorre como grandes
placas bem formadas.

Os f_euç_gg; ggqe^_grg!_Í !.1g sg são compos ic ionalmente gra-
nitos 3b hololeucocråt icos de textura granoblástica J-igeiramente
inequigranular média.

os minerais principais são: plagioclásio(oligoclásio
não zonado), sendo comuns as antipertitas e mirmequitas¡ rnicro-
clÍnio, em grandes cristais xenomórficos com freqtlentes. inclu-
sões de quaitzo e plagioctásj-os zonados, ou em ,'patches" nas an-
tipertitas; quartza. Biotita (alterada para clorita) ocorre como

acess6rio.

9R

Os

a)

granitos gglqige são cle dois tipos:
granito 3b, hololeucocrát ico e de textura inequi-



granular fina-média; o conteúdo minerat6gico ¡;:incipal é rep."_
sentado por plagioclásio (o1igoc1ásio) ou antipertita, com inclu_
sões de "gotâst' de quartzo, feldspato alcal-ino e quârtzo. Como

acess6rios ocorrem ra¡os opacos, titanita, silrímanita e clorita.
b) granodiorito leucocrático de granulação média. como

minerais principais ocorren plagioclásio, quartzo, feldspato aI_
calino e biotita. o pragiocrásio á origoclãsio zonado, com incru-
sões de quartzo, ocorrendo eventuafrnente pertitas e mirmeguitas.

As composições mineral6gícas dos Leucossomas granÍticos
e dos "granitos tardios'1 são bastante comparáveis (figura 5).

Os qg5_o_s. remgg se dividem em um tÍpo "gnáissico,,, homo_
gâneo, e um tipo "estromático", bandado.

O primeiro tipo corresponde compos ic ionalmente a um
biotita granodiorito cinza, reucocráÈico e pobre em ferdspato aJ.-
caLino (quase um tonalito), de granulação méaia e no qual a fo_
liação define um fino e descontÍnuo bandamento por segregação me_
tamórfica. É constituÍdo por oligocÌásio (sendo freqüentes as an_
tipertitas ) com gotas de quartzo, quartzo, bÍotita castanho-esver
deada e feldspato alcarino. como acess6rios ocorrem hornblenda,
titanita, zircão(zonado), opacos e clorita.

os mesossomas estromáticos são biot ita-tonali tos, leuco-
cráticos com baixo lndice de cor, granoblásticos inequigranulares
médio-finos, r-ocar-mente de aspecto bandado (bandas ricas em bioti-
ta e opacos, e bandas quartzo- fe ldspáticas sub_centim6tr icas ). A
associação mineral-6gíca principal é constitulda por oligoclãsio
(sendo freqllentes as antipertitas ), quartzo, biotita castanha (co-
mumente alterada para clorita), e fel-clspato alcalino em pequena
quantidade. Como acessóríos ocorrem zircão, apatita, titanita e



opãcos. Não ocorre hornblenda.

Um provável paLeossoma g¡gr_ggjgg identificado 6 um bio_
tita tonaL i t.o-granodior ito, reucocrático, de textura isogranuJ.ar e
granulação fina-m6clia. os minerais principais são o oligoclásio
(antipertitas )com inclusões de quartzo, quartzo, biotita castanha-
avermeLhada, hornbrenda verde-castanha e feldspato alcalino. opa-
cos ocorrem como acess6rios.

Quando pl-otados no diagrama e-p-FA (figura 5) tanto o
paJ-eossoma, os mesossomas gnáissico e estromátícos e o leucosso-

fe lds .

quartzo

figura 5. Composições modais dos ¡tigmatitos Àlnparo pl-otadâs no
diagrama Quart zo-p l_agioc 1ás io-Fe l dspato AIcatino.
À e C: mel.anossomas

IF: 'rpaleossomarl
IC e J: mesossomas estromáticos

E: mesossoma gnáÍssico
IH: .leucossoma granÍtico
L: leucossoma trondj emltico

N e R: granitos tardios

Alc al- ino

f¡r

plagioclás io
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ma troncljemÍtico têm composições comparáveis, senclo que a única
feição petrográfica que os distingue é o conteúdo de máficos, seja
biotita (predominante) ou eventualmente hornblènda. A quantidade
de opacos e outros acess6rios em geral também acompanha a variação
dos mãficos a grosso modo.

4 .1.1.4 Monzogranitos tardios

São rochas granitóides homogêneas, foliadas. ocorrendo
como corpos circunscritos, elipsoidaÍs, de extensão da ordem de
dezenas a poucas centenas de metros, nos terrenos ortognáissicos
ou na Assocíação uãfico-ultramifica de Arcadas, predominantemente .

Tratam-se compos ic ionalmente de ( biot ita ) _mon zograni tos
(3b), c Ín zento-ros ados, J-eucocráticos. A textura é granobrástica
isogranular (xenom6rfica) de granulação média. Constituem-se pre-
dominantemente por plagioclásio, quartzo, feldspato atcalino e bio
tita. Corno acessórios ocorrem zircão, alanita, apatita, titanitâ,
iLmenita e magnetita. vermiculita, cLorita e sericita são minerais
de a J.teração.

4.1.2 Aseociacão ¡táfico-Ultramá f ic a de Arcadãs

A Associação MáfÍco-Uttramáf ica de Arcadas têm sua prÍn-
cipal ocorrência de afloramentos em uma estreita faixa de aproxi-
madamente 0r 5k¡n de largura por 5km de extensão, com orientação NE

e espessuras aparentes da ordem de 250 a 300rn, quase toda na fo_
tha Arcadas l-:10.000. É englobada nos terrenos ortognái s s ico-migma
tÍticos, com os quais está em contato em sua maior extensão.

Trata-se de um corpo de organízação interna estratifica-
da, estruturacìo em grandes dobras da fase principal de deformação;
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ocortências isoladas clessas rochas, junto a roch{ ,j ortognåis-
sicas, são mapeadas dentro da assocíação supracrustal próximo a
Arcadas. devendo representar "k).ippes', de grandes dobras envol_
vendo tamb6m a associação ortognáissica (perfil A_8, em anexo),

Dentro dessa associação distinguem-se:

Os litÕtipos predominantes são ol-ivina-tremol ita_xi s tos
ultrarnáficos homogêneos, no qual os cristais cle t¡emolÍta, idio-
m6rficos, di spõern-se em arranjo ne¡natob rást ico, orientados segundo
a foliação principal (figura 6), assim como os cristais de ofivi-
na (de nánito alongado, substituldos por idclingsita e serpentini-
zados nas fraturas). Restos de ortopíroxênio, disformes, são subs_
tituÍdos por talco de fina granuração, em paragênese com as tremo-
1itas. Os ortopiroxênios são anteriores å foLiação principal, e a

continuidade óptica entre os restos dispersos sugere que t.ratavam-
se de cristais maiores.

rspinålio 6 a variedade aLuminosa, e ocorre interstícial
mente, de modo fragrnentário. opacos e titanita são acessórios. Não

se observa clorita.O opaco predomínante é ilmenita, cinza-clara
pleoc16ica à luz refletida, finamente granulada e concentrada em

miçrobandas paralelas à xistosidade, e apresentanclo feições de ex-
solução de hematita/magnet ita. ocorrem ainda nessas rochas finas
bandas e lentes subcentimétricas em espessura de Cobre nativo, ma-
ciço ou em matriz urtramáfica. pirita ocorre em quanticrades mÍni-
mas, em microfraturas.

Localmente têm-se amostras nas guais observam-se grandes
cristais poiquiloblást Ícos de ortopiroxênio desenvorvidos sobre uma

4.I.2.I. Xistos ultramáficos verdes e rochas associadas

Ìl

i

i
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matriz tremolÍtica poligonizada fina, não substj.tuÍdos por talco,
e associados a olivinas tamb6m poiquilobtásticas.

Podem ocorrer faixas de rochas com texturas distintivas
nas quais grandes cristais a longadosr/pl at i formes de olivinas poi-
quiloblãsticas (englobando anfibólios e opacos) arranjam-se alea-
toriamente (figura 6). Estão em paragênese com cristais de ortopi
roxênio também poiquiloblásticos, e engJ.obados em matriz de tremo
litas prismãticas bem desenvolvidas e arranjadas aleatoriamente ou

eni "rosetas". As oLivinas estão em geral serpentinizadas, e os pi
roxêníos talcificados. Cristais idiom6rficos de tremolita freqüen
temente crescem sobre as olivinas, sendo posslvel tarnbém encontra
rern-se núcLeos tte oLivina (residual) nos cristaís de anfib6j-io.
Carbonatos (magnesita ?) ocorrem em cristais bem formados em para
gênese com as tremolitas prismáticas.

Tais texturas nacroscopicamente lembram muito a textura
lgnea "spinifex',.

Identifica-se assim, nessas rochas, uma paragênese de-
senvoLvida segundo a foJ-iação principal, com tre¡noLita-tal,co-ol-i-
vina- (magnesita). O espinélio ocorre empequenas quantidades, ín-
tersticiais à matriz tremol-Ítica. À substituição de olivina por
idCingsita é um fenômeno de alteração, assim como a serpentini-
zação em fraturas das olivinas.

Restos de uma paragânese anterj-or são representados,por
ortopiroxênios (restos envolvidos por talco ou cristais poiquilo-
b1ásticos preservados) e olivínas (relictos em núcleos de cris-
tais de anfibóIio ou cristais poigui 1oblás t icos preservados ).
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4 .1.2. 2. Dio.psÍd_io-anf i.bolitos bândados
São rochas onde se alternam bandas subcent im6tric as a

centimétricas c in zento-escuras (a hornblenda e plagiocrásio, gra-
nonematoblásticas ) e esverdeadas (a cJ.inopiroxênio e plagioclásio,
granoblásticas ) (figura 6). e granulação é fina-méAia, o plagio_
c1ãsio é predominantemente origoclásio e o crinopiroxênio é aiopoÍ
dio verde-cIaro a guase incolori quartzo é freqüente. A foliação
é paraleJ.a ao bandamento composicional-.

Ocorrem freqllentemente Ientes boudinadas ou de aspecto
nodular, negras (praticamente monomineráticas a hornblenda) de
granulação média lmais grosseiras que o conjunto) e espessuras
centim6tricas em geral. EventuaLmente tên-Ëe finas bandas inter-
caladas ricas em carbonatos, quartzo e clinopiroxênio.

São ricos em pirita nas bandas claras, podendo conter
al-guma c atcopir ita.

4 .I.2.3. a!åi_ ¡Sl.._!oji homogêneos

São anfibofitos grano-nematob I ås t icos homogêneos fino_
mádios (figura 6), com proporções equívalentes de hornblenda e pIa
gioclásio (otigoclásio/andesina), zonado e comprexanente geminado;
eventualmente podem ocorrer antipertitas. Clorita, opacos esquele
taj,s e t.itanita ocorren em pequenas guantidades. podem ocorrer
bolsões de plagioclásio com cristais bem formados e textura ,,em mo

saíco" i a hornblenda apresenta inclusões de quartzo.

4.I.2.4. Outras intercalacões

Sao ainda encontradas pequenas lentes (por vezes mapeá-
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veis) de grafita-sirlimanita-quartzo xistos, e quartzitos recris-
talizados impuros, ricos em opacos e minerais de alteração ocre,
de cororações avermerhadas ou al-aranjadas (formações ferrÍferas
originalmente ? ) .

Ocorrem ainda intercalações de glimrneritos, rochas essen
cialmente biotÍticas de gr:anu1ação méAia a grossa, e de biotita_
xistos máficos, com algum quartzo e hornb.lenda.

4.2. PRoTERoZórco MÉprs

Dentro dessa associação podem ser distinguidos dois con
juntos litol6gicos: o primeiro é formado por uma unidade de mica-
xistos, guartzo-xistos e quartzitos, com intercalações menores de
rochas cáLcio-siricáticas, anfibor-itos e biotita-gnaisses (os xis
tosFcìe. Be1â vista )r Que passam trans ic ionalmente para urna unida
de de rochas quartzÍticas com diversas intercaLações de mica-xis-
tos (Quartzitos Ser:ra dos Feixos). O segundo conjunto, por sua
vez, ê representado pela unidade dos Gnaisses Ri.beirão do panta-
leão, em contato abrupto com os euart.zitos serra dos Feixos. são
( granada ) -biot ita-plagioc rás io gnaisses basLante heterogêneos,
com intercatações transicionais e subordinadas de gnaisses quar_
tzosos, quartzitos e quartzo-xístos, e ainda anfibólio_gnais ses ,
anfibolitos e rochas ferro-manganeslferas ¡ uma unidade de gnaisses
cálcio-si1ícãticos (Gnaisse Duas pontes, wernick, 1962) possui
contatos abruptos com os gnaisses anterj-ores, mas encontra_se li_
toestratigraficamente associada fechando o conjunto.

Tais unídades são mapeadas em 1:25.000 e mostram caracte
rÍsticas distintivas do ponto de vista 1ito16gico, tanto em refa-
ção aos tipos predominantes quanto às intercarações característi-
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cäs. Dessa forma, em se tratanclo de uma associação meta_seclimentar
a vu lc ano-sed imentar, adquirem ',status,, de Fornações. As deslgnações
aqul empregadasr no entanto, têm caráter informal .

4.2.I. Conjunto XisÈo-Ouartzlti"o

Tal unidade se e tende sempre em contato com os euartzi_
tos Serra dos Feixos a Oeste, havendo uma gradação em curto inter_
valo com os guartzitos no topo, e a Associação de Arcadas ou os
ortognaisses a Leste e a Su1 (contato abrupto, pré_rne t am6r f ico des
colado tectonicamente ou cortado por falha p6s_metam6rfica). A
área de exposição vai aumentando progre s s ivamente de N.NE para
s'swr onde sua geomètria é bastante infruenciada por zonas de char
neira de dobramentos tardios.

predominam nessa unidade xistos e quartzo_xistos, ora
¡nais ora menos fe.rdspáticos, de granulação média em geral e colo-
rações acinzentadas e avermer-hadas a pardas de arteração. consti-
tuem pacotes homogêneos por dezenas de metros, sendo comuns, no
entanto, as intercar.ações de camadas de quartzitos e rochas cárcio
siticáticas, espessas de vários metros a decÍmetros apenas. São
importantes tamb6m as intercarações de biot ita-gna is ses e hornbfen
da gnaisses bandados, que constituem corpos individualizáveis.
Texturas milonÍticas e protomi l_onÍt ic as superimpõem_se a essas ro
chas em faixas locais. (figura Z)¡

Petrograficamente distinguem_se biotita_quartzo xistos
e biotita-xistos, lepidoblásticos a grano- lepidoblásticos , por vg
zes a fibroLita ou cianita, a feldspatos e/ou granada, turmalÍna
amarela e muscovita. Opacos são acessórios frqtlentes, e as granu_
tações variam de médias a finas. Mesoscopic amente são rochas ho_
mogêneas.

4 .2.1. t. Xisto-g Fazendla Bela Vista
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São intercatações importantes (figura 8) os bíotita-
pJ-agioclåsio gnaisses grano- lepidoblã s t icos , homogêneos ou ínci-
pÍentemente bandados e com mineral-ogia muito sirnples (basicamen

te biotita, pl"agioclásio e quartzo). São rochas cinzentas de gra-
nulação nédia em geral; granada e opacos são acess6rios ocasio-
nais, e as biotitas ( fregllentemente cloritizadas) formam arcos
poligonais fechados bem desenvol^vidos, com recuperação completa.

LocaLmente alternam-se com os xistos nlveis de clino-
piroxên io-b iot ita gnaisses (figura 8) de granutação fina-nr6dia
(cátcio-silicáticos), mi I imetric amente bandados ou não, de tex-
tura granoblástica isogranular a grano- lepidoblástica. o clino-
piroxênio (diopsÍaio) é verde claro a incolor, xenoblástico, e

altera-se para tremolita e ainda para clorita e carbonatos. A

biotita, em geral concentrada em bandas, é verme l-ho-c ast anha e

finamente granulada. Granada, titanita e carbonatos ocorrem co-
mo acessórios.

São identificáveis as seguintes paragêneses tÍpicas:
- pJ.agioclãsio - quartzo - K feldspato - clinopiroxê-

nio - gr,anada - biotita.
- pl-agioclásio - quartzo - clinopiroxênio - titanita -

opacos.

- plagioclásio - quartzo - biotita + opacos.

- p3.agiocIásio - quartzo - clinopiroxênio - biotita -
titanite- granada - opacos.

ocorrem ainda clinopiroxênío gnaisses bandados (cá1-

cio-sificáticos ), com bandas de carbonatos e bandas quartzosas,
granoblåsticos; constituem-se de clínopiroxênio incolor, local-
mente transformado em anfibótio, quartzo e plagioclásio xenoblás-
ticos a sub- idiob Iás t ì.cos , e opacos e titaníta como acessórios.
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ocoïreln ainda corpos de anfibólio-gnaisses bandados,
nos quais intercalan-se irregularmente bandas essencial¡nenÈe quar
tzo-feldspáticas, fino-médias, e bandas escuras ricas em horn-
blenda e plagioclãsioi a textura é granoblástica a grano-nemato-
bl,ástica. A hornblenda é verde-câstanha, fortemente pleocr6ica,
o pJ-agiocJ-ásio é oligocì.ásior/andesina, em geral fortemente saus-
suritizado nas amostras observadas, e opacos ocorrem como acessó
rios. À maior ocorrência mapeacla apresenta espessura aparente da

ordem de L00m.

A xistosidade principal nas rochas dessa unidaCe é u¡na

foliação secundária (S2) em geral definida por fino bandanento
diferenciadò, sub-miIimétrico a mil-imétrico, alternandå bandas
lepidoblásticas e bandas guartzosas. São caracterÍsticos os ar-
cos poligonais de biotita e mais raramente de fibrolita (mimeti-
zando microdobras D2). Tal xistosidade pode ser bem caracteriza-
da como um equivalente de grau médio da cIj-vagem de crenulação
com dissolução por pressão associa<ia. (figura 7)

São bastante freq{lentes nesses tipos litológicos tex-
turas protomi lon Ít icas, em estreitas faixas ( subcentimétric as a

centimétricas) ou em pacotes rnais espessos (até vários metros).
Tais texturas c aracter j. za¡- se por:',f ilmes de quartzoi (,'ribbon
quartzrr), formados por agregados polícristalinos de grãos sub-
retangulares de quartzo, gue apresentam espessuras sub-milimétri
cas a ¡nilim6tricas e comprimentos de at6 váríos centlmetros iban-
damentos diferenciados sub-centim6tricos e centim6tricos e com

textura "anastomosada" nas bandas quartzo-feldspáticas, dada pelo
achatamento ( e estiramenLo) de grãos; texturas "fibrosas" com

acentuado estíramento dos ferdspatosi e texturas protomi ron Í Lic as

com Lentes e "olhos" de qtlartzito granoblástico ímersas en ma-

trÍz fina foliada (fiqura ?).
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É no contato com os euartzi.tos Serra dos jaeixos que ocor
rem os mais importantes nÍveis de xisLos protomi 10n Í t icos e milo-
nÍticos, cuja foliação transiciona tänto para a xistosidade prin
cipal quanto para o clesplacamento dos quartzitos superiores. As
estruturas tectônicas mâis ímportantes em escara mesosc6pica são
a foliação nescama de peixe" (nmica-físh"), estruturas sigmoidais
e brechas tectônicas (figura 7).

Tal contato têm caráter de um åisalhamento, no geral
dúcti1, associado ao metamorfismo da foliação s2. os Índícadores
cinemáticos (fotiação "fighu e estruturas sigm6ides ) mostram sen
ti<io de transporte tectônico para Noroeste. r.ro entanto as obser-
vações de campo mostram qoe esse contato têm caracterÍsticas
transicionais, com o aumento progressivo das intercalações de
bancos e l-entes de quartzitos nos xistos, com ou sem texturas
protomi lon Ít icas , permitindo supor um caráter transicinal origi-
nal entre as unidades e um deslocamento poì¡co expressivo.

4.2.7.2. euartzÍtos Serra dos È-eixos

Os euartzitos Serra dos Feixos dispõem-se em uma faixa
irregular de orientação S.SW-N.NE, topograficamente destacada no
refevo e cuja terminação a Sudeste é truncada por falhamento târ
dio. Nesse 1ocal, apesar de sofrer efeitos de dobramentos tar-
dios que envergam a 52, ainda guarda porções que admitem tal fo-
1iação como plano-axia1, sugeríndo uma terminação de dôbra D2.

O pacote como um todo perfaz 600 a 650m de rochas quar
tzÍtÍcas. No entanto desdobrando-se a estrutura isoclinat D2 admi
te-se cerca de 300m de espessura aparente.

Predominam nessa unidade quartzitos recristalizados de
aspecto maciço ou placoso, freqflentemente micáceos ( com musco-
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vÍta), localmente êrcoseanos e eventualmente com turmatina. São

rochas granoblásticas, de granuJ-ação fina a médÍa, em geral es-
branquiçadas e rìue podem mostrar aspecto protomi J.on Í t ico com es-
tiramento <ìe grãos e recristalização. e foliação principal é uma

52 gue superimpõe-se e recupera uma foliação anterior.

Não foram observadas em momento algum estruturas sedi-
mentares primárias preservadas; uma interessante feição observa-
da, no entanto, 6 a ocorrência freqüênte de estruturas ovaladas
de quartzo di ferenc ialmente recristalizado, em geral centimétri-
cas, sugerindo eventuais seixos ou então dobras em bainha. O pa_
cote 6 cortado por ve j.os e bolsões pegmatóides, sub-verticais em

geral e zonados ( com predominância de feldspatos branõos nas
bordas e de quartzo e alguma turmalina no centro), com espessuras
de alguns centÍmetros a vários decÍmetros. peguenas falhas tar-
dias de caráter normal tambá¡n são comuns.

Intercalam-se nÍveis deci étricos a métricos de bioti-
ta-quartzo xistos grano- tepidobl-ástÍcos e xístos fel-dspáticos,
freq{lentemente proto-milon íticos , assim como nÍveis de uma se-
qüência Ï:andada.

Pos "seqüência bandada,, denominamos nÍveis de até apro
ximadamente 10m de espessura de rochas alteradas (talvez metavur
cânicas ?), com bandamento centimétrico (da ordem de 3cm a 10cnr

predominantemente ) aLternando bandas brancas argilosas e banCas
verme Lho-violáceas e arnare lo-e sverdeadas mais quartzosas e ban-
das castanho-escuras (semeÌhantes à alteração da hematita) ¡ ocor
rem bolsões de material argiloso esverdeado ou branco, e nÍveis
negros rnanganeslferos e de sulfatos esverdeados. Localmente o
bandamento é rompido isolando fragmentos (com aparência de "bou*
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dins ou mesmo seixos) de material branso em meio a matriz cinzen-
to-violåcea ou avermelhacla, dobras intrafoliais do bandamento são
comunus. Tais caracterÍsticas devem denotar um contraste original
de competência entre as bandas argilosas de alteração.

A identificação de ri.torogias essenciar-mente semethân-
tes à "segtlência bandada" em quartzitos da região de serra Negra
e Águas de Líndóia (M.C. Campos Neto, comunicação verbal ) eviden_
cia o paper dessas rochas, dadas as suas caracterÍsticas pecuria
res, como importante guía de correlação estratigráfica.

4 . 2 . 2 . c o gj u n t o G n á i s s :g=cjtc-l9eej_U9g!ig-g
4.2.2.I Gnaisses Ribeirão do pantaleão

Trata-se de uma unidacle bastante heterogênea clo ponto
de vista l-itológico, constituindo-se de diversas intercalações
(sub-unidades de mapeamentô, transicionais ) no titotipo gnáissico
predominante.

Essa extensa unidade dispõem_se a Noroeste dos euarÈzi_
tos serra dos feixos, também com oríentação S.sw_N.NE , é truncada
em sua Èerminação a SV,l por falhamento tardio, e limita_se a Noroes
te com os gnáisses cálcio-si1icáticos Duas pontes (sempre em con_
tatos bruscos) t repete-se a Noroeste dos Gnaisses Duas pontes, em
disposição concordante com a for-Íação s2 regionar. MaÍs a oeste
do falhamente anteriormente referído, ocorre em uma faixa irregurar
de orientação grosseiramente N-s, que se inicia na cidade de pedrei
ra a Su1. As espessuras aparentes, estimadas desdobrando_se as
isoclinais D2, são da ordem de 600m.

os tipos litol6gicos mais caracterlstÍcos (figura 9) são
os granada-b íot i ta-pr-agioc r ás io gnaísses cinzentos, muito hetero-
gêneos, variando desde rochas grossas, com megacristais (ocelares )
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) de pJ-agioctãsio e porfirobrastos de granada, a tipos mais finos e

, 
trpidoblãst- :os, ricos em granada ou não. Em geral exil¡em banda-

', ^ento centin'étrico grosseiramente der.ineado, e textura granobrãs-
tica a grano- repídoblás t ica - são bastante comuns nÍveis com ren-

; tes ou "or-hos" esbranquiçados de agromerados de plagioclásio e

, nuartzo, de até 3 a 4cm na maior extensão.

)

A mineralogia, ao contrário das estruturas e texturas
I dessas rochas, é bastante sirnples: plagioclásio (oligoc.lãsio) en
) geral em grandes cristais bem formados, guartzo e bíotita (cas_

, t"nho- averme rhada predominantemente ) r podendo ocorrer também
, hornblenda; granada rosada ocorre ora como mineral principal,
) ora como acessório; opacos ocorrem em quantidades reduzidas.

fntercalam-se tran s ic iona Lmente nessa unidade:
- nÍveis decimétricos a métricos de guart.zitos arcosea_

nos, bastante recristalizacìos, granoblástícos, de granulação mé_
dia a grosseira e coloração esbranquiçada a rosada.

- wÍveis decimétricos a métricos de b iotita_quart zo_
xistos finos, Iepidoblásticos a grano_ lepídol:Iás t icos ¡ quartzitos
finos impuros, gnaisses quartzosos, guartzo-xistos manganesÍfe_
ros finamente bandados.

- seqüências bandadas, arteradas, com bandas centimét¡i
cas a sub-cent imétr icas c in zento-e scuras e esverdeaclas areno_ar.gi
losas, bandas negras maciças manganesÍferas e Jrandas argilosas
ocre.

- euartzitos .manganesÍferos e ferruginosos (fígura 9),
freqtlentemente associados aos nÍveis de quartzitos ,,comuns,, e guar
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banda quartz
banda ferru

llornb lend!-biot íta-pLagioc 1ás ío gnaisse, de granulação fina-mé-
dia e sem bandamento clef inido; 1âmina Ap.III.llOb.
Granada-bioÈita-plagiocl-ásio gnaisse inequigranular médio-gros-
so, granoblást.ico a gf ano- 1ep i dob lãs t, ic o.
Granada-quart.z ito ferruginoso f inarqente bandado.
Biot ita-plagioc 1ás io gnaisse banclado, m6dio-grosso.

B.

Ribeirão clo pantaleão.

c.
D.

lnos a

hbI: hornblenda op3 opacos bi: biot,it,a gr: granacla qz: quartzo
pl: plagiocLásio 
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tzo-xistos, em seqüâncias de bancos de espessuras decimétricas que
podem a1;'-ançar vários metros de espessura. os tipos 1ito1ógicos
variam desde quartzitos fínos nanganesÍferos, finamente bandados,
até rochas maciças, densas, negras e finamente granuladas, de aI-
teração cinzento-castanhâ. Dístinguem-se entre os primeiros os
anf iból io-granada quartzitos¡ onde o anfibór.io se concentra em fi
nas bandas (milimétricas ), juntamente com granaCa e quartzo, de

coloração escura devido à percolação de óxidos c astanho- averme r.h a

dos (Fe-l'rn ); a textura é granoblástica. Entre as úrtinras rochas,
por sua vez, distinguem-se dois tipos principais. No primeiro
identificam-se três fases minerais distintas (um cimento ou matriz
escuro, produto de alteraçãoi quartzo, predominante; e granada,
com feições de dissolução freq{rentes e comumente formas hexagonais
idiom6rficas ), podendo representar uma incipíente mineralização
manganesÍfera; anfib6lio, pírita e calcopirita ocorrem como aces-
sórios. No segundo tipo predomina uma única fase mineral (grana-
das substituldas ), freqüentemente dissolvida e micro- fraturada,
com preenchimentos de hemat íta/magnet ita, e talvez 6xidos de Ti
ou Fe-Tit pirita, em pequenos gL6bu1os, ocorre como acess6rio.
São comuns cavidaCes de dissolução preenchidas por material se-
cundário anis6tropo, coloforme e at6 fibro-radiado, bem cristari-
zado, lernbrando hidr6xidos de Mn ou Fe (lepidocrocita ou gðethíta).

Tais ocorrências foram identificadas na porção centra.l
da faixa dos Gnaisses Ribeirão do pantal_eão, e seguindo a dispo-
sição da unidade por vários quilôrnetros. Dadas suas caracterlsti-
cas particulares, tais rochas mangano- ferrÍ feras podem vir a cons
tituir, a exemplo da ,'seqüência bandada', nos quartzitos, um bon
nÍvel estratigráfico guia. Às cristas de quartzito, em geral um

pouco destacadas na topografía, podem ser muitas vezes mapeadas
em extensões consideráveis, apesar das espessuras reduzidas.
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rntercalam-se ainda nÍveis de anfiborltos cinzento-esver
deados finos¡ homogêneos, nematobråsticos a grano-nenatob r ást icos,
compostos essencialmente por hornblenda e plagioclásio em propor_
ções eguivalentes, e diopsÍdio, granada, opacos e eventual^mente
biÒÈita corno acess6rios.

Podem ocorrer localizadanente biotita_pl-agioclásio gnais
ses cinzentos mais homogêneos, em geraJ. pobres em granada, grossos
e com megacristais ocelares a sub-retangul ares de plagiocì.ásio, e

corn fregtlentes Íntercalações de níveis centimétricos a decim6tri
cos de anfibolítos boudinados e rotacionados.

Às composições quÍmicas obticlas para alguns biotíta_pla_
gioclásio gnaisses tÍpicos da unidade são apresentacras na tabela 1,
em anexo. os dacros foram obtidos no laboratório Geolab, segundo
métodcs clescritos no capltulo VI .

Caso se tratassem de rochas vulcânicas e caso a compo_
sição quÍmica oríginar não tenha sofrido mudanças significativas
durante os processos metam6rficos superirnpostos, poderiam ser cl¡s
sificadas como rochas sub-ar.calinas intermediárias a ácidas, vari-
anco de termos andeslticos a daclticos. No diagrama AFM (árcaris-
Feo(t) - Mgo) distribuem-se em urn "rrend" cálc io-alca1ino ( figura
l0). Suas composições são ainda bastante compatÍveis com as das
rochas grauváquicas, talvez com excessão do conteúdo de CaO atgo
elevado (M. Demange, comunicação pessoal). Tais caracterlsticas
são indicativas de se tratârem preêominantemente de rochas grau-
vaquicas, produtos do retrabalhamento rápido de rochas vuJ.canogê_
nicas cálcio-alcalinas, em ambiente orogênico (figura J"1).
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Jliqura Ì0. Diaqramas AF¡l e álcalís x síLica
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figura 1I. Diagramas cias funções discrininantes cle Moine e La Rcche

(1968) para os Gnaisses Ribeirão do Pantaleão.

300

Lrlgurete 10 e 11. e erlr¿rctt:rf ÉtleêrR r.¡tr[rnfeae dor-r cn¿ilr¡¡ee¡¡ RiJreirão do

Pantal-eão. A separação Cos carrrpos alcal-ino (a) e

sub-alcalino (sa) á aquela cìe Irvine e Baragar (1971).
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4.2.2.2. cnaisses Duas Pontes (Werni.ck, 1967)

São gnaisses homogêneos a bandados, sub-cent imé tric a e

cent imetr ic amente, de granulação m6Aia a grossa (em geral inequi-
granulares ) e texturas granoblásticas. .Apresentam coloração em ge

raI c in zento-e sverdeada, com toques rosaclos por vezes. podem ocor
rer variedades por firob Iást ic as com megacristais cle feldspato 16-
seo de até 4 cm.

Tais rochas posícionaln-se quase sempre em contatos
bruscos com os Gnaisses Ribeirão do Pantaleão, ou em contatos tec
tônicos com out.ras unidades. 1\s espessuras aparentes estimaclas

são da ordem de 250m.

São rochas bastante heterogêneas do ponto de vista pe-

trográfico, sendo os tipos rnais caracterÍsticos os ctinopiroxênio
gnaisses irregularmente banclados (figura I2), cujas paragêneses

mais freqtlentes são as seguintes !

-P1agioc1ásio + quartzo + hornblenda + clinopj.roxênio
+ titanita + opacos + K fefdspato.

-Plagioclásio + quartzo + hornbl,enda + granada + opacos.

Opacos, alanita amarela, e titanita são acess6rios fre-
q{lenles. Carbonatos e epicìoto ocorrem comumente como mineraís de

alteração.

A estrutura bandada, mal definida, em geral afterna ban

das onde se concentra hornbfenda (e clinopiroxênio) e bandas sem

hornblenda. Além disso são comuns fÍnas bandas quârtzosas e ban-

das brancas quart zo- fe Id spáticas .

f ina.
A textura em geral é granoi:1ástica isogranular média-
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figura 12. Gnaisses Duäs pontes, detalhes microscópicos.

: A. opaco-hornblenda-granada cálcio_silicática granoblás
tica hornogênea equigranuLar. Lâmina Ap.III.t01a.

B. Hornblenda-c 1ínopiroxânio gnaisse bandado; notar as
importantes bandas quartzosas paralelas à foliação
principal. r,ãmina Ap.III.L04.

São caracterÍsticas dessas rochas a cor de alteração
oc re-e sbranquiçada e a ocorrência de concreções silicosas supér_
genas. Ocorrem freqllentemente íntercalações de anfibolitos,
assim. como de quartzitos impuros (esses últi*os notadamente no
contato com os Gnaisses Ribeirão do pantaleão).

I

I
i

. 50.

t*.--*J
2mm

4.2.3. g¡-glÊåe s qraníticos a a hornl¡Ienda

Tratam-se de orÈognaisses granltícos a biotitarhorn_
blenða e magnetita, homogêneos ou, mais freq{lentemente, subcenti_
metricamente bandados (alternando band.as diferenciadas quartzo_
feldspáticas rosaclas e bandas ricas em náficos).

A coloração é cinzento-rosada (ace¡ltuando-se o tÕm ro-
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', sado nas amostras mais alteraclas ), e a granulação média a fina.

Tais rochas constituem um corpo tabular paralelo à ais-
posição das unidades adjacentes, disposto entre os quartzitos Ser
ra dos Feixos e os Gnaisses Ribeirão do pantaleão, a Ì,loroeste. É

possante de cerca de 350 a 500m.

A folíação principal, representada pelo bandamento di-
ferenciado corìì segregação de máficos, é be* caracterizada como

uma 52 de mesrna natureza e concordante com a foliação cjas rochas
adjacentes; não se observam, a nlvel cle afl-orantentos, relações
de contato.

I'lo conteúdo rnineralógico principal preclominam felds-
pato alcalino (notadamente microclínio), f req{lentenrente pertl-
tico, e quartzo, com quantidades suJ:ordínadas de plagioclásio
(em pequenos cr.istais, event.ualmente zonados). os minerais má-

ficos mais importantes são a biotita (par:da) e hornblenda ver-
de escura, fortemente pleocróica. Opacos (magnetita) ocorrem em

quantidades apreciáveisi zircão, titanita e rutilo são acessó-
rios, e clorita pode aparecer como alteração da biotita. A tex-
tura é granobtástica isogranular. Compos ic ion almente correspon-
dem a sienogranitos (3a).

fntercalan-se nessas rochas corpos lenticulares de xis-
tos ultramáficos verdes e anfibolitos. Os primeiros mostram gra-
nulação fina, textura nematobÌástica, e são constituÍdos essen-
ciaLmente por antofiJ.ita, talco e serpentina. O anfibóIio 6 trans
parente e mostra tipicanente hábito alongaclo, em matriz Ce talco
¡nuito fina.
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Tais gnaisses granÍticos são correlacionáveis, tanto
do ponto de vista litológico cluanto enr relação à forma de ocor-
rência e caracterÍsticas estruturais, aos Granito-gnaísses Ta-
guar, descrítos por VasconcelÌos (J.9BB) na região de Ouro Fino
(1"1c ). O mesmo autor reconheceu nesses granitói.des a presença de
ferro-ha st ings ita e posslvel ferro-saIita, de ocorrência comum

em rochas de tendência alcalina associaCas a ambientes anorogê-
nicos de nagmat ismo.



5.l.Associacão Supracrustal
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5.1.l. Fase de Defor

CAPíTULO v

Uma fase de <leformação anterior à fase principal regio-
nal (D2), e à qrral não foram observadas dobras associaclas, é evi-
denciada na .Associação Supracrustal pela presença de uma fcliação
religuiar 51 e pelo próprio caráter secundário da 52.

DEFORMÀCÃO E METAMORFI SMO

A essa fase provavelmente associam-se deslocamentos da

cobert.ura supracrustal sobre as unidades ortognái s s i co-mignatít i-
cas, de caráter rúptiJ.r eue propiciaram o posicionamento da Asso-
ciação máf ico-u ltramáf ic a de Arcadas isolacla nos mica-xistos como

charnej.ra anticlinal sinfórmica o2, com apenas restos de rochas
ortognáissicas as soc iadas .

5.Ì.2. Fase de Deformacão sin-xistosa D2

ão Dl

r:1

a feição planar dominante nos mica-xistos e gnaisses,
à gual em geral paralelizam-se os contatos litol6gicos (confor-
me já aelineado nas descrições 1itológicas), 6 uma foliação in-
tensa de caráter regional- caracterizada fundamenta lmente pela
orientação de mícas (a1ém da orientação de grãos de quartzo e

feJ.dspatos achatados) configurando freqllentemente um micro-l:an-
damento diferenciado (ou seus equivalentes maís grosseiros), ã

qual associam-se comumente feÍções de transposição intensas a
nÍvel mesosc6pico.

5.1.2.1. Estruturas
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Caracteriza tambóm tal. estrutura a presença conspÍcua
cle arcos poligonais de biotita (em ',Vu), desenvolvidos por re-
cristalização ou migração de charneiras de "kink bands', (figura
13); arcos potigonaís mais amplos, em ÍU", formaclos por cristais
tais cie biotita não deformac.ios mimetizando dobras intra-for-iais,
por recristalização, são bem mais raros. O desenvolvimento de
bandamento Ciferenciado e a predominância dos arcos em fiVI seria
atribuÍver à dissolução por pressão e recristaLização metam6rfi-
ca sin (e 1:ós) cinemátÍca, com transposição localmente associada.

Tais estruturas são caracterÍsticas, no rnlnimo, de uma

segunda fase de deformação. A fo1Íação príncipa1, portanto,pocle
ser bem caracteriza<la como uma folíação secunclária (52) que se su
perimpõe e recupera uma foliação metam6rfica anterior (51).

. A superflcie de foliação S2 transiciona fregüentemente
a foliações protomi Lon lticas e mil_onÍticaè, com estruturas tipo
"escama de peixe"e,,sígrn6Íc1es" (f igura 13 ).

a nlvel de afloramentos observam-se dobras D2 (figura
14), transpostas (isoclínais, sem raÍzes e embutidas na foJ-iação
príncipal ) ou assim6t.ricas a flancos longos e curtos, sempre com

acentuado espessamento de charneiras i tais dobras afetarn a folia
ção anterior 51 ou são delineadas por bandas quartzosas ou quar-
tzo-feldspáticas, freqtlentemente rompidas. É comum a ocorrência
de estruturas iroudinadas e rotacionadas.

Associa-se à fotiação S2 uma lineação de estiramento/
orientação mineral (12), cìisposta em muitos casos ortogonalmente
ao "strike" das estruturas D2 (sendo essa sua orientação prefe-
renc Ía1 ) .
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figura 13. Estruturas lnicroscó¡:icas D2,

¡1 e D. ¿lrcos lroligonais ile biotita fecÌraclos (em ,'V" ); respectiva-
mente Lârninas Äp.II.9b (gn.r.isse cáIcio-silicático l¡ancado)
e AP.II.6 (ìriotita-p1.rgioclã.sio gna.isse ) .

C. Ãrco poligonal d-e i:iotita eur gnaisse cálcio-silicático(Ap.IT.9a)
D. Arùi) l- o arco poligon.rl de biotitas ¡rimetizando ciobras D2 ( lârrrina

irP,IT.9c ) .
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figura f4. Estruturas mesoscópicas D2.

l¡ancÌas quart zo-
feldspáticas

A' Dobras assimétricas con fr.rnco inverso rompido, enr bancras qlrär-
tzosas cìe gnaisse cálcio-silicático.

B.Dollras simétricas transpostas em granada-):iotita-pragiocJ.ásio
gnai s se.

c.Dobra de foliação, assim6trica, em biotita-plagì.oclásio gnaisse.
D-Dollras assimétricas a flancos longos e curtos em bancr-as quartzo-

feJ-dspáticas grossas, ern gnaisse granoblástico cá1cio-siii"áti"o,E. Estrutura tectônica "escama-de-påixe', ("mica-f isl-r" ).F. Estrlrtura tectônica sigmóiOe,
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Em escafa menor as mega dobras D2, isoclinais recunben
tes, são inferi<ias pera repetição de unidades concordantenrente à
foliação principat (ou seja, admitindo essa foJ.iação como plano-
axial), e pelas assimetrias das microdol:ras parasitas. .A clireção
de transporte tectônico para l.¡oroeste seria indicacla pelo engaja
mento de unidades da Associção ortognáissica em núcreos anticr-i-
nais das dobras D2 com fechamento de charneiras nessa direção.

ïdentificam-se, envolvendo a Associação Supracrustal:
- Um grande anticlinal sinfórmico, com os Gnaisses Ri_

beirão do pantareão no núcreo, com francos inversos com extensão
da ordem tle l-Okm, suficíente para caracterizar estrutr¡ras alócto
nes do tipo nappe de dofrra ento;

- Dois ¡rrováveis sinclinais antifórmicos, com flancos
invertidos da ¡nesnra ordem de grandeza, envolvendo nos nricleos os
Gnaisses Duas pontes e os euârtzitos serra dos Feixos. A terÌRi-
nação Sudoeste clos euartzitos Serra dos Feixos, apesar de afeta_
da por redobramentos posteriores, ainda conserva a foliação 52
em plano-axia1¡ a conÈinuidade fÍsica dos Xistos Fazenda Bel-a
Vista com os Gnaisses Ril¡eirão do pantaleão é, no entanto, t^:n_
cada por falhamento tardio.

5.t.2.2. Defqrnação e cresci¡nento mineral

Nas seqüências de xistos são iclentificadas com fre_
qtlência fibrolitas (sirlimanitas fibrosas ) r bastante finas, re-
cristalizadas e preservadas em arcos poligonais, em mícrolitons
do bandamento diferenciado S2. Desse nodo, taI como as biotÍtas

arcos poligonais, elas podem ser caracterizadas como pós_
cinemátícas (pois não se dispõem de maneira plano-axíal às orol:ras
e nen estão cleformadas ), mimetizanclo as charneiras das cìobras da
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figura 15. Representãção esquemática de poiguiloblasto cle gr:ana-
da sin-cinemátíco, corn foliação interna Si encurvada
(delineada ¡:or inclusões de quartzo e feTãspato), fa-
zendo ãnguIo abrupto com a foliação externa Se (fo1ía
ção principal 52), que contorna o cristal.
Gnaisse bandado cáfcio-silicátíco, lâmina Àp.II.96.

l-inha de inclusões Si

foJ-iação pré-existente. ,\ existência de arcos poligonais 6 indi-
cativa da conservação ou superimposição de gradiente ternal ele-
vado em condições pós-tectônicas (Barc1, l986).

Se=S,

,Jmn,

Os cristais de granada clesenvolvidos em gnaisses e ro-
chas cátcio-silicáticas são, em geral, poiquí 1ob lást icos e não

muito bem cristal-izados. I'lostram-se f r:eq{Ientetrente moldados pela
foliação príncipal externa Se (=S2) - que os contorna, indican-
do deformação posterior ao crescimento do cristat -, ou engloba-
dos como relictos em bandas micáceas. Tais poiquiloblastos comu-

mente apresentam padrões de inclusões internas (delineados prin-
cipaLmente por quartzo) encurvados ou sigmoiôais, caracterÍzando
uma foliação interna Si (em geral ma1 definica), descontlnua em

relação à se.
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Sendo assim, supõe-se que o desenvolvimento principal
das granacJas foi sin-cinemático à deformação da Si, mas cessou
ôntes do fim da deformação e do CesenvoLvímento pleno da folia,_
ção s2.

É inportante Lembrar
responda a um estágio precoce
Se(s2)i nesse caso os blastos

Sao freQuentes, nos bi ot ita_plagioc l ás io gnaisses mais
grossos, megacristais de plagioclásio tamb6m contornacìos peJ-a fo
l"iação s2. outra feição, Ì:em exemp).ificada em algumas amostras ie
biotita-plagioc1ásio gnaisses com "tenciância', porfiroblástica ou
ocelar, é a fornração de aglomerados de quartzo, plagioclásio e
biotita, cuja foì-iação rotaciona<ia está en gerar- em descontinui-
dade com a s2 principal circundante (pacirões sin-cinemáticos ).
mas nos quais não se observam granadas, ou esta ocorre em núcl_eos
incipientes. poclem, assim, represêntarem ,,porf írob I a stos incipien
tes s in-tec tônicos,' , limitados em seu desenvolvimento provavel_
mente poï razões composicionais (como cleficiências cle At).

5.1.2.3. lletamorfismo

a possibilidade cle que a Si cor-
no de senvol.vimento progressivo da

seriam " eoc inemáticos', (Bard, l9S6).

As associações minerais principais das rochas da .\sso_
ciação sup.racrustal são caracterÍsticas do metamorfismo regional
de grau médio na fácies Anfíborito (sob condições cle média pres-
são), e têm seu desenvor-vimento referÍve1 à segunda fase deforr,a
cional e, com grande incerteza, ã primeira. Evidências de migma_
tização (anatexia) são raras e ocorrem localizadamente.

Nas seqüências de xistos as paragêneses observadas,



l

.60.

sicanìente a biotíta + quartzo a nlagioclåsio + fibrotita + ciani-
ta + granada, são referlveis ao metamorfismo cle pelitos nas par_
tes de nédia a alta temperatura cla fácies anfi.boLito (Winkler,
I977J. Foi iclentificado o desenvolvimento de fibrolita em arcos
poligonais pós-o2, o gue não irnplica necessariamente no apareci-
nento desse ¡nineraL na 51, visto que eJ-e pode estar cristalizado
"aproveitando" a foriação anterior dobrada. o crescímento de bio-
tita se cìeu, com nais segurança, seguncìo a 51 e a 52, e sua re_
cristalização em condições p6s-cinemáticas sob altos gradÍentes
termais seguídos à 2¡ fase (provavelmente devidos ao espessanìen_
to crustal advinCo dessa fase <ie deformação).

As paragêneses encontradas nos anfibolitos intercala<jos
(hornblenda + plagioclásio + granacta + diopsídio) também são com_
patÍveis com tais condições. As paragêneses encontradas nos gnais
ses cálcio-siticãticos, por sua vez, seriam indicadoras do meta-
morfismo de margas nas partes de temperatura mais elevada da fá-
cies anfibolito. o de senvolviment.o de granadas sin-cinemático ã
D2 foi também evidencíado nessas rochas.

As paragêneses dos xistos ultramáficos associaclos ao
corpo de granito gnáissico constituem-se basicamente de anfib6tio
antofÍlÍtico, talco e serpentina, que caracteriza¡i condições de
fácies anfÍbolito médio ¡o'Hara, 1967i Evans, Ig.7l). os pr6prios
granito-gnaisses, por sua vez, não estão migmatizados e nem
apresentam antipertitas, caracterÍsticas marcantes da Associação
ortognáiss ica.

5. 1.3. Fase de DeformaÇão D3

A foliação S2 é dobrada em pelo menos t¡.ês fases supe_
rimpostas. À fase mais intensa (D3) gera as estruturas Cobradas
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figura 16. Dobras lt3.

¡\. Dobl:as fechadas D3 e dol:ras tardias em quartzitos micáceos.
Dol)ras D3 e¡r bíotita'gnaisse, corn foliação a biotita nos intr.i-
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Dobras D3 em quartzi.to placoso.D.
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preclomi.nantes a nÍveL mesoscópico, de estilo marcadarnente dife-
rente das anteriores. Tratam-se de dobras inversas e mÍcroclobras
parasitas da fol iação./bandamento 52 (e seus equiva).entes milonl-
ticos), fechadas a cerradas em geral, sem espessamento de charneÍ
ras (figura L6). Tais estruturas desenvolvem uma xistosidade re-
gional por orientação de micas ou eventuarmente crivagem de crenu
lação espaçada (discretas predominantemente ) , podencro haver tran-
sição e¡rtre tais feições em função da posição estruturaf nas do-.
bras. Dessa fornra ol¡serva-se, em afloramentos, a transição de fo_
liação a biotita, nos intrados das dobras D3, a clivagens de cre
nulação nos extrados.

AssocÍam-se ainda a tais estruturas o desenvolvimento
de lineações (13) de orientação mínera1 ou intersecção, parale_
las aos eixos B geom6tricos.

I

)

Em escalâ mais regional as granc.les dobras D3 apressen_
tan perfis fechados, assim6tricos, sendo dobras inversas com p1a_
nos-axiais caindo caindo com fortes rnergulhos para NW em gera1,
efeito dos retloÌ¡ramentos tardios. os comprimentos de oncìa são da
ordem de centenas de metros até quilômetro, e os traços clos pfa_
nos axiais são napeados continuanente por vários quilômetros e
dispõem-se pre ferenc ia rmente na direção r,r.riE-s.svr. são estruturas
coaxiais ås da 2e fase.

5.2. Ãssociação QrtognáiqÞ ico-migrnat I tic a e Associacão Máfico-

5. 2.1. DeforBaçáo

A caracterÍ stica
gnáissicas é a presença de

zes apresentando aspecto de

ultramáfica de Arcadas

distintiva marcante nas rochas orto-
um bandamento gnáissico (Sn)r pôr Ve-

llandanento anatético, anterio.tr ao de
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senvoÌvimento da foliação principal regional (Sn+l = S2). Tal_

comportanento é }:em cLaro nas charneiras das dobras isoclinais
a ce¡radas Dn+l que afetam o banda¡nento. Tais dol¡ras em geral
não apresent.em caráter intra-folia1, mais configurar, estruturas
em cujos flancos a Sn+l, plano-axial, se paraleliza a e recupe-
ra o bandamento anterior, não se ol:servando o desenvolvimento
de novas estruturas bandadas (figura l7).

TaJ. foliação principal (Sn+1) é concordante em atitu-
de e corre l- ac ionáve 1 à toliação S2 clas supracrustais. Caracteri-
za-se pela orientação cle minerais nricáceos e achatanento cle

quartzo e feldspatos, freqtlentemente transicionan<ìo para fofia-
ções milonÍticas e estreitas zonas de cisal-hamento.

São ainda identj.ficáveis por vezes refictos de uma fo-
1iação anterior ao banclamento Sn, representada ou por f il,mes mi-
cáceos, ou por bandas e fíImes quartzosos doÌ:rados, preservados
no bandamento Sn (sendo então su¡rerfÍcies Sn-I), freq{lentemente
fornecenclo figuras de interferência com a fase Sn+l (figura 17).

tlas ocorrências isoladas. cìe migmatitos estromáticos
I'típo hm¡:aro" são identificáveís figuras de ínterferência que

caracterizarn un bandamento Sn-1 com foliação paraleì.a e preser-
vada em charneiras das clobras Dn (considerando-se a foliação
principal corno Sn+l ).

As grandes estruturas Dn+l_ são dificilmente iclentifica
das nos terrenos ortognáissicos clevido ã sua homogeneidade lito-
169ica, s6 sencìo mapeáveis as estruturas que envofven as rochas
cla Associação tqá fico-ultramáfica de Arcadas. Tais rochas estão
estruturadas em grandes clobras isoclinais a cerradas (que aclmi-
tem a fofiação principaL como plano-axia1 ), parasitas cle dobra-
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Figura Ce ínterferência em ortognaisse granocJiorítico.
Dobra Dn{'l- tl:anspost¡ì erì ort,ognalssc gr,lnocli.orÍt j,co.
Dol)ras Dn+1 cerradas a isoclinais em ortognaisse l¡anclacjo conr ín-
tercalações cie xistos ultranláficos.

n. Dol)ra cie "leucossoma" qua.rtzo felclspático (com películas achata-
c-'a,s cìe cjltartzo clol)radas j nclusas ) colt a fol j,ação principal Snl J.
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mentos naiores, e gue envolvem também as rochas da Associação su-

pracrustal.

Associa-se ã toliação. principal (Sn+1) uma líneação de

orientação e estiramento mineral, tam):ém freqtlentemente orientaiìa
oÌtogon a l-rnente ao"striken das estruturas.

Superimpõe-se à foliação principal (Sn+l ) uma foliação
regional- a biotita bem menos intensa, correlacínáve1 à s3 clas su-

pracrustais. As dobras D3 no entanto são perceptÍveis somente em

escala de afloramentos, não sendo mapeaCas em decorrância também

cla honogeneiclade das rochas ortognáissicas.

5.2.2. Ug_qg¡plfjelno
5.2.2.1. Âssociacão ¡¿áfico-ttltramáfica

As paragêneses encontraclas nos anfibolitos homogêneos,

basicanente a hornblenda e plagioclásio (oligoclásio/andesina ) em

abundãncias semelhantes, são caracterlsticas do metamorfismo da

fácies anfibolito. Tais conrlições são compatlveis com o metamor-

fismo relacionado à príncipal fase deformacional (D2) das rochas

da Associação Supracrustal.

Nos anfíbolitos banclados, as paragêneses a clinopiroxê-
nio-hornbl-enc1a-p lagioc lás io taml:ém são compatlveis com condições

metamó¡ficas de médio grau na fácies anfíbolito.

As associações mineralógicas encontradas nas rochas ul--

tramáficas, por seu lado, são mais conplexas, sendo q\re as compo-

sições guÍmicas totais não são colnpatlveis com o metâmorfismo iso-
qulmico de ¡ochas lgneas ultramáfícas peridotíticas, devido ao ex-

cesso cJe sÍlica (não correspondem ao trÍângulo diopsídio-enstati-
ta-forsterita cìo diagrama Sio2-l'Igo-cao - Evans, l9?7; Wínkl.er,

1977). A atuação de CO2 se faz notar com certa importância em uma



única amostra, pela presença cle carl¡onatos.

Eventuais relações intrusivas originais ou estruturas
morfológicas Ígneas (tais como derranres, Lavas almof aciaias ) ou

text.uras originais (cumul,áticas ou outras ) teriam siclo ciestruldas
pela recristalização metamórfica e intenso tectonismo.

Nessas rochas constata-se que segundo a foliação prin
cipal- regional clesenvol.r,'e-se uma paragênese (isto é, a foliação
é delineada pelo arranjo de minerais metamórficos coexislentes
em equilÍbrio texturaf), representada por tremo L ita- ta Jco-magne -
sita. Outra associação é representada por cristais fragr.entérios,
alongados, de olivinã (serpentinizada ou mesmo conpLetanente sulls

tituída por lddingsita), reorientados segundo a foliação prj.nci-
pa1, e cristais, també¡r, fragmentários e intersticiais, cìe espiné-
1io verde, e ainda núcLeos disformes cìe ortopiroxênÍo envoltos
compLetamente por ta1co. Localmente, onde a foliação principal
não é íntensa, observam-se faíxas de rochas onde ol-ivinas e orto-
piroxênios poiquiloÌ:lásticos (com resgulcios de matriz poligoniza
da fina cle trenrolitas por vezes io'entificáveis ) são preservados.

A primeira paragênese representa concìições de fácies
anfibolito, aproximadanente semelhantes à zona da cianita/estau-
rolíta nas rochas meta-pellticas (Evans, 1977; Calon, 791g ), en-
quanto a seguncla (ortopi roxênio-ol ivina e ainda espiné1io verde

co¡no fase aluminosa) inc'icaria condições mais fortes, si:periores
a isograda da sillimanita.

Dessa maneira a porfiroblastese representacì.a pelos gran

des cristais poiquilobl.ãsticos de ortopiroxônios parece estar re-
lacionada ao pico do netamorfismo, o que representaria ìLemperâtu-

ras da ordem de 700 C sob pressões internrecliárias. Ä presença de

.66.
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unìa fase fluida rica eln CO2, no entanto, iinrinuiria razoavelmen-
te tais condições. Cabe notar, porém, gue os carl¡onatos observa-
dos estão em equilÍÌ:rio na textura relacionaCa à foliação ¡rrinci-
pal ( Sn+l ).

Apesar cle incerta, a origem das texturas nas c¡uais as

ofivinas formam grandes ripas e placas alongarìas é ¡:or vezes asso-
cia<ia à existência de uma paragênese anterior a olivina (ser¡ren-
tinà + Iì^O) e talco, fregtlentemente con magnesíta (Evans e Trom¡ìs-¿

ðor11 , 1974; Evans, I977 ). Tais textu.ì:as são iìescritas en rochas
peridotlticas sullnìetidas a metamorfísmo regíonal, e caracterizam
camadas ou "schlierens" gue gradan ¡tara rochas cle texturas mais
comuns (Evans, I977] ¡ outros exem¡:los poclerû ser encontrados enì

OIiver et aI. (I972), Collerson et aI. (I976'), St amate lopou lou -
Seymour e Francis (1980) e ainda l.tartmann et al. (I9S7).

Às ocorrâncias de glirnmeritos ("ltiotititos" ), por sua

vez, são referÍveis ao retromet amorf i smo Cas rochas ultramáficas,
freq{lentemente em associação a estreitas zonas de císalhamento,
sendo consideradas evidância de metamorfisrno alogulmico, ao rnenos

focaLizada¡rente. zonas estreitas con texturas protomil_onÍticas e

cataclásticas clesenvolvidas em anfil¡olítos, enriquecidos em epi-
Coto, tanJrém são exemplos de ta1 retro¡neta¡norfisno em condições
de grau nais Ì¡aixo.

5.2.2.2. Ortognaisses

i

I

As rochas ortognáissicas foräm sul¡metidas a condições
metamórficas de alto grâu, com freq{lente nigrn.rtização. É caracte-
rÍstica rrarcante nessas litofogias, ta1 co¡no nos mignìatitos Ampa-

ro, a presença consplcua de antipertitas. Salfe-se c¡ue a antiperti
ta se forna porque o pl;rgiocì-ásio aceita ¡nais li-fetdspato em solu
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ção sóIiAa em seu retÍculo cr.istalino a altas lenìperãturas gue a

baixas, a exsolução se dancro com o abaixarnento tìa tenrperatura; tal
s6 irá ocorrer se a taxa de resfrianrento for suficie'temente Lenta
para pro¡:riciar a clifusão dos lons t'¡a e K de forma efetiva a sepa-
rar as cluas espécies ntinerais (t"lason, 1978 ) .

Ressalta-se que

å foliação principat, que

Con<iições retrometam6rficas rle Ìraixo grar-r são inôicaclas
pela cloritização das L¡iotitas; condições retrometarnórficas asso-
ciadas à ação cle fl-uidos e¡n estreitas zonas de cisalhal¡rento seriarn
associadas à fornr"eção de biotita-xist-os e glimnreriLos grossos enì

corpos ultrarnáficos associados.

5,3 . Fases Deformacionais Tardias

o

bandamento anat6tico (Sn) é anterior
recupera.

Àfetando tanto os domínios da Associação Ortognáíssica
conìo os da Associação Supracrustal, as fases cleformac j_ouais tar-
dias desenvolvem clobras a]lertas e gera¡n clivagens espaçadas, po-
dendo deseirvolver, em zonas de charneira, clivagens de crenuÌa-
ção cliscretas sllllcentimetricanìente espaçadas. podem gerar pacìrões

de interferência clos tipos 2 e 3 cle Ramsay (1967) com as estrutu-
ras da fase D3 (figura 16). À nlvel- ¡nicroscópico são obsen,aclas
dobras da foliação 52, sem geração cie foliação pJ-ano-axial ou re-
cristal-ização metarnórf ica associada, e "kink banCs,, em cloritas
e biotitas ( figura 18).

A superposição das fases tarcl.ías se faz notar local.iza-
dalîente, e de forma mais acentuacla na porção SuI ca área, próxi-
no ao contato das supracrusÈais com os ortognaisses, delineancìo
grandes dobras ncutras que redobram estruturas rjo)rradas da ter-
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figura lB. A. cristal tle biotita clorÍtizado coi)raclo (kink),
sern recrístalízação metamórfice associarla; Iâmi-
na AP . I l3b.

E. "Kinks" ta¡dios em nuscovita-cJuertzi.to fino; arnos-
tra 4P.323.

ceira fase, con planos-axiais com orje¡rtação l;l e fortes mergulhos,

e com caimentos axiais fortes. Outra fase <ie iobramentos ta¡dios
evidencia-se nas litologias óa Serra tlos Feixos, con amplas anti-
formas abertas com oríentacão NW, notáveis por. sua expressão geo-

morfoJ-ogica.

I
Dt

GO

Baixo gracì iente termal
dias cle Ceforrnação, sendo notadas

deformadas suavemente e formando

e sem recr ísta1i zação.

Truncando as estruturas anteriores e com expressiva in-
fluência na disposição das unÍdades ocorrem grandes falharnentos

de alto ãngulo, cle caráter provavelmente transcorrente. A nlvel
de afLoramentos são ainda observadas falhas normais, com dobras

cle arrasto associadas, e estruturas transcorrentes "em f1or", de

caráter t arci ío.

pocle ser associaiÌo ås fases tar-
biotiLas, cioritizaclas ou não,

"kinl<s " , corn ei<t inção ondulante
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5.3 .1 . nnã1i se 1ìstrutural

Coxr ¿r firraliclacle de analisar as estruturas tarclias
atrar¡6s dos dac'los dê campo, optoir-se pela subiìivisão ci.r ãrea ma-
peada enr setores re Iat j.vanente l.romogêneos I e)n relação à tli=¡ro-
sição <'las estruturas e conrpÕrtatnento da f oliação e c.as I j tc¡lò-
gias r fiqura l9 ) .

308.000

7 .49 2 - 000

7.4 B7 . 000

312.000

?.484.000

f igr-rra 19. Divisão dos clonínios cle anáIise estruturaf .

(Coordenadas do mapa: UTM )
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0 conceito de homogenei dade estrutura l empregado f o.t, de

centa forma, 'flex{vel, pol s t eve que necessariamente adequar-se,
além de às caracter{stf cas estruturai s proprl anente dltas, à ai spo-
nibiljcade de dados, fu nç ão dl reta da 'lrregular distribuìção das
exposições peì a área mapeada,

Dessa forma os critérios empregados na subdi vi são não
foram os me sno s de setor para setor, e foram uti I i zados em combi -
nações Ì gualmente di stJ ntas, 0s pr'l nci pai s crjtér'ios foram:

- Compl exi dade Estrutural (As uni dades ortognái ssico-
migmatlticas e Måfico-ultramáfica antj gas foram sepa-
radas das supracrustal s do Proterozól co Médi o.

Atitude e_tendônci.as da9 fo regionais S2 (Sn+l)
e s3.

- Atitude das Iinea

Presença
posiclonarnento de

plo, as dobras de 4ê fase com traços axJais de orienta-
ção NE, no setor 3; as dobras de 3a fase com orientação
N.NE no setor 7; a brusca i nfl exão das estruturas para
N}J, no setor 5).

marc a n te de estruturas de deterni nada fase e

'0s I imites entre os setores foram basicamente determi nados
pel os c ont ato s litológicos e pel a presença de truncamentos tectôni -
cos -

oes.

- Litoloqias de comoortamento

ferencî ado ( Qu art zì tos Serra dos fei xos, por exempl o ).

seus el ementos geométri cos ( por exem-

reol óoi co ma rc ad ame nte di-



Corresponde aos terrenos ortognãissicos a Sudeste cla

área, incluinclo-se a Associação ¡láfico-ultramãfica de Arcadas.

A projeção polar dos elertentos planares nos ortognais-
ses (figura 20) inCica uma simetria com tendência axial para o
elemento Sn+I//Sn. Os pótos cla foliação Sn+2 (S3) encontram-se
clispersos e o cle uma foliação milonÍtica é coerente com a dispo-
sição Ca Sn. As J-ineações ln+1, contitlas na foliação Sn+L, en-
contram-se na direção NS, ortogonalmente aos pólos da foliação,
sugdindo um arranjo citlndrico para essa fase de c:obramentos (os
dados no entanto são escassos ). o mesno é sugerido para os e1e-
rnentos Ca fase Dn+2.

Lineações cìe crenulação e cie intersecção, assim como

polos cle c1ívagens plano-axiais tardias definem, com a incipien-
te dispersão dos polos Sn, dois perfis principais de clobras tar-.
dias abertas e a flancos pouco desenvolvidos (planos AC), um de-
les com orientação axial (E) para NW e outro para SW, anrbos com

caimentos n,éclios.

Os elenentos estruturais Sn+l na i\ssociação de Arcadas,
por sua vez, tarlb6m apresentañ simetria com tenclência axial, pou
co dispersos; as clivagens tardias sugeretn urn dobramento I,IVI, en-
quanto que um eixo medido da Dn+2, ortogonal aos polos da Sn+l,
apresenta orientação NE com baixo caimento.

5 .3 .1.2. Setor 2

5.3 .1.1. Setor I

Corresponde aos terrenos ortognái ssicos -nigmatlt icos
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imeiiatamente a sur da unida<re dos >ristos Fazenda Bera vista,
com estruturas orientaCas aproximaclanen te para Ew.

Os dados coletados nesse cìomÍnio, no entänto, são es_
cassos (figura 20); a clispersão dos ele¡nemtos estruturais s.*r.
e sl:ì e sugestÍva cle redoì:ranìentos en várias clireções, porérn de
r..? .ol tLct-L caracteri zaçao.

5.3.1.3. q_eror 3

Cot:responcìe á por:ção princ ipal ( Sul )

Xistos Fazencla Bela Vist.ì, engloÌ:ancìo pequenos
sicos.

Os. e.lernentos estruturais S2 e 53 (figura 21) apresen_
tar,t-se bastante dispersos. É icìentificada no entanto uma fase de
dobrarnentos cillndricos, com orientação NE, adlnitindo cLivagem
de forte mergulho disposta en posição plano_axial, e lineações
de fortes caimentos (eixos de microdobras, Iíneações de inter_
secção) tanto para SI{ quanto para -:. Essa disposição é resulta-
do da superimposição cle um ouÈro dobramento tardj.o de caráter
cifíndrico com eixos caÍndo fracamente para lqlÍ, que afetam as su
perfÍcies planares 52 e 53, e que poo.em admitir juntas espaçacìas
próxímas à orientação c1o plano-axíal.

A dispersão
má>:imo é referida ao

l.lorcìeste.

da Un icla cle dos

núcLeos ortognáis

das lineações tidas corno 13 em um clrculo
dol)ranento isopaco ortogonal com orientação

s.3.1.4. lglgLl

Corresponde à porção Sudc.este cla Uníclad.e dos euat:tzitos
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SÍr:rl¡olos coi.Ìo ná. f i<¡urai 24.



Serra dos Feíxos.

Caracteriza-se um do)¡ramento de orientação I,lE (figu-
ra 21), com comportar.ento ciIÍndrico a cônico, ao qual associam-
se clivagens tardias St com mergulhos moderados para SE (disper-
sas em legue?). Adicionalmente Tem-se uma fase Nl{, cillndrica,
tamb6m sem eixo B mecìicio, que dispersa os polos das foliações e

cìas clivagens tardias St, assirn como as líneações 12 e 13.

Os polos ôa foliação 53 são dispersos, juntamente com

os da Sm (foliação n"ilonltica/protomilonltica), conjuntanente
com a 52.

Fal,has tarclias, de orientação n.¡¡n a l{E e baixos ângu-
los pre Comin antemente, associam-se a estrias na rJireção clo ,'stri
ke", a baixos ângulos também. O posicionamento espacial de veios
granit6ides tardios é associáver tanto às clivagens espaçadas tar
dias quanto às falhas.

Its lineações 12 (orienÈação mineral, "rnuI.IionsÙ e esti
rarnento) apresenLan-se ortogonaÍs à Aireção ôa 52, fato suges-
tivo de que representam direções c1e transporte Èectôníco. Äs Li-
neações minerais mecliCas e os ,rmull-ions" (lápis tectôn j.cos? )

devem provavelmente representar estiramentos.

5.3 .1.5. Setor 5

Engloba rochas da Unidade dos euartzitos Serra dos Fei
xos e da Uniclade dos )iistos Fäzenda Bela Vista, e no qual ol)ser-
va-se brusca inffexão das estruturas para Ni,i-SE, cle notável ex-
pressão geomorfológica.
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Identif ica-se l:em (f iqura 22 ) uma f ase t,t. N!.t cilÍnclrica,
assini como dobratncnto lls corn caimento axial para Sul. Tal dobra-
merìto aparen tetlìente superinrpõe-se à estrutura Vl.Ill^7 e aparece so-
menle pela dis¡rosição das superfÍcies doìrradas, sendo que quan-
Co a 52 orienta-se para tÌE-Sl.i el-a não se dobra nessa direção.

As lineações L2 de estirarnento e orientação mineral
taln):órn posicionam-se ortogonallncnte à cìireção geral, sugerindo
sentiCo (le transporte tectôn ico.

5.3 .1.6. Setor 6

Englolta a parLe l{orte da Serra dos Feixos e xistos Fa-
zenda Befa Vista.

Os planos-axiaís e eixos meCidos cle clol¡ras D3, asso-
ciados à aisposição dos elementos estruturais 52, sugerem a carac
terização cle clobramento inverso, a charneiras agudas, com orien-
tação ìlS aproximadamente e planos-axiais com mergulhos moCeracjos

para !¡. A dispersão Cas S2 e alguns elementos estruturais tar-
clios coletaclos inclícam a superimposição de clobras abertas com

orientação NS e clivagens plano-axiais de fortes mergulhos, pos-
sivelmente tiispostas ern leque, e ainda de dobras coni orientação
Il. Sll. ( figura 22) .

5.3.1.7. SeJså:

Corresponde à faixa princípa1 da unídade dos Gnaisses
RÍbeirão do Pantaleão, com estrutuïas francamente NE; acliciona-
se a esse setor a faixa de gnaisses cãlcio-sil-icáticos a I,JLi, pa-
ra a gual poucos claclos são clisponlveis.
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As superfÍcies S2, tal como as foliações mífonlÈicas Sm

associaclas, orientam-se pre ferenc i al-mente para liE com mergulhos
para l.l!,1 e mostratn clispersões, aproxÍnrad amente contidas erir grcìndes

cÍrcu-l-os, sugestivas de redol:ramentos. f,lelnentos estrutureis clas

fases pós-D2, no entanto, forarn pouco coletados, ímpossil:ilítan-
do a caracterização dessas <leformações ( figura 23).

Sugerem-se superflcies AC de ciobras abertas, assim6-
tricas e a ffancos ponco ciesenvolvidos, co¡n orientação ai:ia1 para
W. Ì'11.1 e tle iobras a eixo ts para SÌ.1 com moclerado cairnento, a flan-
cos com fortes mergulhos divergentes e cl-rarneiras aguclas.

É possÍvel ur¡e fase cie dol:ranento assinétrico, inverso,
orientaclo lrara t{Ii e possivelmente relacion¿rclo à D3.

5 .3 .1. B. Setor t

Corresponde aos terrenos Cas Unidades dos Gnaisses
Duas Pontes e Gnaisses Ribeirão do PantaLeão a Oeste cla falha
tardia cìe or ienl-ação NS.

À dis¡rosição do elemento estrutural S2 e <ias fcliações
Sm (figura 23), concentrec:os nos quadrantes SE e l{W (¡:ro;eções
polares), parece ïepresentar dobras com orientação axial jii, a

charneiras agudas pouco êesenvolvidas e ffancos com mergulìros

divergentes moderados a fortes.

À dispersão das foliações 52 e 53 e a disposição das

clívagens tarCias St sugerem recìoJ-¡r arnento s con oríentações D.l'lE,

NS e W.Nl\'t a i.nterpretação mais detalha¿la não é possÍvel pela
falta de elementos estruturais das fases tarCias.



Englolta os ortogn¿ìisses e ntigmatitos dos extrernos Oes-

te e Sucìoeste da área mapeaCa.

À díspersão das Sn+L, Snì e Sn (ì:ancl.rrnento ciobracio, enr

f l-ancos cla Dn+l-) sugere um Cobramento ci1ínCrico de orientação
aproximada llS e c.rinento axial para l{orte a flancos berLr ciesen-

volviclos. i:¿os e planos-axi.ais tardios medidos ir-rdicam por sua

vez dobrar..,ento com orientação lìE(figur.-ì 24).

5.3.1 .9 . Setor 9

As lineerções ln,/n+I de estiramento e orientação rnine-
ral e os ei>:os de dobras Dn+t (en+1) posicio¡ram-se coucordante-
mente para ::.11i{.

ôl
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A Ínvestigação IitogeoquÍmica realizada concentrou-se

nas rochas da Associação ¡tái ico-uftramáf ica c1e Arcadas (i<istos ul-
tramáficos, anfibolitos, anfibofitos bancla<1os, hornblenCit.o) e nos

granacla- an f ibol itos (predorninantes ) e anfibolitos intercalatlos aos

ortogna.isseÈ <1a área.

6.1" O CARÁ,TNR ORIGTì{ÀT, IJAS ROCHAS ÀNAI,TSÀDAS1

CAP ITT'],O VT

r, rToGno0u Tì"írcA

6.I. L. ïistos UItranìaficos

os xistôs uftramáficos Ca Associação c1e Arcaclas tem ca-

racterÍsticas clulnticas (altos conteúclos cle t"19o, cr, Ni etc ) e pe-

trográficas (cornposição mineral6gica) fortemente sugestivas cle se

tratal:em de meta-per Íclotitos . No entantor apresentam conteúclos cle

sÍlica anormalnente altos, cla ordem de 50å. Quando as composições

são plotacìas no <J.i.agrama composicionaL sio2-Cao-i'lgo (f igu¡:a 25 ),

observa-se que realnente não correspondern ãs composições esperá-

veis cle rochas ult.rarnáf ícas, pelo excesso <le sÍlica.

iDi

figura 25. Cornpos ições dos
xístos uLtramáficos ( c írcu-
1os negros) no diagrama Sio2-

CàO-¡1gO. a área poritilhaiia
corresponc'Le à con¡ros ição brut¿ì
clas rochas u.Ilrarnáf icas (segun
clo Ì'7ink1er, I977 ) .

Ta:taLco Tr: trenrof ita
oi: CiopsÍciio Ànto: antof il ita
lln: enstatita S: serpentina
Fo: forster:ita
(ninerais metanrórficos enr

nretá-u 1'hrarláf ic as )
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' f'enômenos cle modif icação no quimisnro c1e rochas, poste-
riores à sua formação, sejam ¡netam6rficos ou cle al-Èeração (os pro-
cessos mcris comuns são carbonizaç:ão, cloritiz.:rção, siJ"icificação,
epiciotização e serpentinízação ) podem implicar: em muclanças signifi
cativas nos conteúdos c1e alguns elementos, como K, SiO2, a rela-

- ?+ )¿-
çáo Fe" /Fe'' , Cs, Rl:, voLáteis, CaO, AI2O3, t4go, Th, U (Conclie,
19Bf). No entanto, as modificações sofridas pelas rochas (Ígneas
originalmente) em processoè p6s - formac ionais (íncl-usive quanto a

ganhos e perrlas) poderíam ser cleterminadas pela comparação com

"trendsr' Ígneos .primários be¡n clef iniclos (tseswick e Soucie, lgZS).

O comportamento geoquÍmico das rochas cle Arcadas, quan

do analisado em diagramas que envolvem A12o3, Feot, l.1gO, áIcalis
e cao, 6 bastante simifar às tendências Ígneas dos komatiitos de

Munro (Arnclt et al ., 1977 ), enquanto que os granada- anf il:o litos
assemelham-se bem aos basaltos toleÍticos. Excessão se faz aos
diagramas cle ÏIar:ker (óxidos x sltica), nos quais não se observam
I'trends' bem Cefinídos. TaI fato, em associação ao conteúdo anor-
malnìente elevado cle SiO2 nas rochas uLtramáficas, sugere que, pe-
1o menos nessas rochas, tenha haviclo um processo de siLicificação
em aJ-gum momento posterior å sua formação, senclo que a incorpora-.
ção de SiO2 não deve ter alterado as proporções entre os demaís
e lementos .

Processos de carbonização são sugeridos em apenas uma

amostra c1e rocha ultramáfica (Ap.II.3), com atto CO2 e presença
de carbonatos.

6.I.2. O Caráter Oriqinal das Rochas Anfibollticas

Até a década de l-950 era
entre orto e para-ân f ibol- itos (ou

comum a, tentativa de distínção
seja, aqueles derivados cle ro-
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.h." Ígn.u" básicas e misturas descarbonar-acraè <]e carcita ou cloro
rnita com peritos, respectivaurente ) através de critérios petrográ-
ficos e de campo, entre os quais <lest.rcava-se o caráter )ranclaclo o
a associação a rochas nreta-sedimentares tÍpícas 

"

Vários ârtigos e os próprios 1Ívros-texto de petrogra_
fía clessa época destacavam. tais cliferenças. Assim, segunclo Hein-
rich (l-956), por exernplo, entre os orto- anf ibol- ítos seriam carac
terÍsticas comuns a ocorrência cle zonealnento norlnal- em pJ-agioclá
sios, texturas teli.quiares lgneas, restos de piroxênios em nú-
cleos de hornbl-enclas, ausência geral cle bandamento, relações dis
cordantes (intrusivas) com rochas me ta- sedimental:e s . Já os para-
anfÍbolÍtos, para esse autor, seriam algo mais quartzosos, com

abunclância de biotita e ferdspato alcalino e bandamento ¡nineraló
gico pronunciâdo, presençca de turmalina, etci em canìpo, deveriam
gradar lateralmente para rochas meta- sedinrentare s . As caracterÍs
ticas qulmicas significativas do primeiro grupo seriam as concen

^,-täÈcoes refativamente altas c1e Ni, Cr, Sc, Co e Cu, ao passo que¡J-
as do segundo seriam as concentrações altas de pb, Ba, Mn e Au.

. !,filliams eL aL. (1955)r por sua vez. indicanr como carai
terÍsticas petrográfícas dos anf ibol-itos or to- cler ivaclos a abundân
cia equivalente . de pLagiocJ.ásio e hornblenda, "eo passo que nos c1e

rivados cle caLcários impuros ou seclinrentos tufáceos o plagioclá-
sio seria menos abundante, e as quanticlacles de quartzo e biotit.r
seriam naiores. À presença de diopsÍdio verde e¡n abunCância e a

ausência geral de granada seriam especialmente caracterÍsticas clo

úft:-må grupo, assirn como a presença consplcua de epidoto.

Wilcox e Polclevaart (1958) sugerem que o inter-acamada-
mento clos anfibolitos com outros tipos litoLógicos e a falta de

uniformidade nas banclas a hornbLencla seriam caracterÍsticos do ti

l

i

i



pó para-derivado, enquanto os orto-"rnf ibolitos serialn nais homo-

gêneos.

No entanto as caracterÍsticas pet.rográf j.cas e associa-

ções litológj.cas, apesar de. indicativas e sugestivars, nern sempre

se mostrarn suficientes. Iivans e Leake (1960) demonstraram, Por

comparação às caracterlsticas quÍmícas clos cliabásios clo l(arroo'
que os anf ibol-itos cle Connemara (Irlancta), cujo caráter usuaftnen

te banclaclo e associação em campo a quartzitos e rná.,notes sugeri.am

origem secìimentar, deveríam ser' antes clo metanorfismo, intrusões,

lavas ou tufos de composição basált j.ca. Para esses autores, os

processos tectônícos e metarn6rficos, mais que as caracterlsticas
sedj-ment¿rres originais, controlam a presença ou ausência de ban-

danrento.

o problema cla dístinção quÍ.mica enlre orto e para-anfi-

bolitos foi traLaclo exaustivamente por Leake (1964). Partindo da

demonstração de qtte caracterlsticas como banclamento e associação

a meta-seclimentos não são clistintivas clo caráter para-c'terivaclo,

esse autor critica as tentativas anteriores cle distinção quÍmica

sustentadas nesses lrressupostos. cotnenta ainda a dif j-culdacle enr

se estabefecerem critérios diagnóst-icos clistintivos baseados nas

abundâncias de elementos (sencLo que a atenção era concentrada

nos e lernentos -tr aço, visto que aparentemente quase toclos os ele-'

mentos maiores apresentariam composições semelhantes nos dois ti-
pos ), levando-se em conta o rel-ativamente arnpl"o intervalo de con-

centrações encontrado. Todavía, aclmite que anfibolitos ricos eln

Cr, Ni e T1 e com valores baixos c1o parâmet::o "R" de Niggti seriam

quase certantente Ígneos en origem, mas anfibolitos com baixos Cr,

Ni e Ti e altos "k" poclerian ser or:to ou para-derivac'los.

Esse autor propõe a classifícação e distinção entre orto
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e pårr-.., f ibol itos . baseanclo-se não eni concentrações .rbsolutas <1e

elementos, mas na naÈureza clos 'rtrencls " c1e variaçãc¡ clas gua¡ticìa-
des relativas dos eLernentos, em cotnparação com *t-rencls,, Íg.reos e

' seclimentares (lnisturas pe r ito-c arbonato hasicaruente) conrrecidos.

. O principal .lirgrìna util-izacio por Leake (1964) plota
os parâmetros "c" ê "ng'r cle Niggli, baseanclo-se no pressuposto de
que nos estágios i-niciais c1a cristalização c1e magmas básicos há
usualmente um rápiclo incrernento em uc" com clecr6scimo fle ,,mg,, con
fo:rme a cristalização da orivina 6 suceclicra pela cre c1ínopiroxê-
nio e quantidacles crescentes c1e plagiocJ.ásio cál-cico; todavia,
mais tarde, "c" teria tendência a cleclinar com o clecréscimo cle "mE,,
conforme o plagioclási-o torna-se mais a1bÍtico e decresce a pro-
porção c1e clino¡:iroxênio. os rrtren<1s' secìimenÈares das misturas
pelito-calcário e pel ito*dolomito, por sua vez, posicionam-se
quase que ortogonalmente aos trends Ígneos.

- Trata-se de urna interpretação funclanentacla e que perma
nece comc a meLhor al-t,ernativa no problema cla dístinção qulmica
entre anfiÌ:olitos, nìas que mostra doís i rrconven iente s : a necessi-
dade de núrnero relativanrente elevado cìe anárises para a boa con-
figuração dos "trends" e a rel-ativa conplexiclao-e <los cálculos.

I"lais recentemente, Gokhale e Gothe (1978), baseados em

aná1íse estatÍstica da composição de anfibofit.os, concluem que
elementos maiores podem-ser utilizados na clistÍnção dos carát.eres
orto e para-derivado, e que os óxiCos maís signJ.ficativos nessa
distínção seria¡n SiO2, FeO e tre2O3.

Shaw e Kudo (l-965 )r por seu lacìo, aclotaram o rnétodo cle

análise estatÍstica para vár:ios elementos em caáa arnostra, estabe-
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l f ecenclo funções clíscri¡ninantes envolvenclo elementos träços e rnaio

res (Cr, V, Ni, Co, Sc, Sr, Ba, Zr¡ ,liO2, A12O3, te2?3, FeO, ¡lno,
t'19O, CaO, P2O5, CO?. ) . O val-or positivo ou'negativo clessas funções,
para cada antostra, clefiniria o carát"t orto ou ¡rara- <1er i vado . Tal
m6todo exÍge, porLanto, a clisponibiliclade rle aná1ises de vários
e l-emen hos-t.raço a16m clos maiores, al6m cle cálcul-os extensos.

Fato comun à maioria dos trabalhos sobre a quÍmica ¿eg

anfibolitos é a i<ientificação iìe conteúcl.os elevaclos ile titânio nos

tipos orto-derivados em relação aos para-clerivaclos (Lealçe, 1964;

Shaw e Kndo, 1965 ).

Observanclo-se composições originais representativas cle

rochas Ígneas básicas e calcários e peJ.itos, nota-se que misturas
pe l ito-c arbonato deverão ter, em contraste com as rochas básicas,
t.eores particuLarmente bcìixos não s6 c'le Titânio como de Ferro. TaL

constatâção sugere assim a uft.ilização desses 6xiclos na distinção
entre anfibolitos.

UtiLizando-se dados cla lÍteratnra, particularmente os

apresentaclos anteriormente ¡rel-os vários autores citados, foí pos-

slvel construir um cliagrama FeOt x TíO2 (figrlr a 26), obtendo-se
resultaclo na separação. Enquanto os orto- anf ibol itos apresentam

conteudos de FeO- quase sempre superiores a 9&, e teores bastan-
te variáve'is de Tio2 (mas en sua maioria bem mais elevados que os

clos anf il:olitos para-derívados ), os par a-anf ibol itos concentram-se
em um campo restrito com Feot entre 2Ê e 9% e TíO2 entre 0,2 e L.5%.

Notadamente quancìo não se dispõem de dados petrográfi-
cos ou geol6gicos conclusÍvos, e desde que não se tenham indica-
ções cle metassomaLismo, a utilização clesse diagrama apresenta a1-



gumas vantagens:

-á fundarnen.t.acJa empiricamente, isto é, f oi baseada eln

composições de rochas já classificadas anteríormente, por rn6toclos

mais detalhaclos;

-não exige a análise de grande quantidacle de anostrasi
-não exige a determinação de FeO e Fe2O3 separadanente;

-permite rápÍdo resu ltaclo.

6. L.3 . Anfibolitos

Quando pÌotados no diagrama "c x mg" (valores de l{iggli )

utilizaclo por Leake (1964), os anfibolitos homogêneos (e xistos
ultramáficos) aproximam-se do "trend" de diferenciação dos diabá-
sios do Karroo, correspondenclo a termos diferenciados precoces
(ou cu¡nu1áticos) e termos int.ermediár ios , senclo essa caracterÍs-
Èica considerada forte evidôncía de seu caráter orto-derivado (fi
gura 27 ) .

. No díagrama de GokhaLe e cothe (1978) (figura 2B), que

utiliza os parâmetros SiO2, FeO e Fe2O3, tais a,nostras posicio-
nam-se no cañpo orto-clerivado, reforç4ndo as indicações de ori-
gern Ígnea. o mesmo acontece quanto aos anfibofitos homogâneos no

+,
<liagrarna FeO- x 'IiO2 (no presente trabaLho, f igura 26 ) .

Os anf i]:of itos bandaclos dei Arcadas, por sua vez' fogem

do i'trend" do Karroo do- diagrama "c x mg" cle Leake, posicíon'ân-

clo-se em uma tendência oblÍqua correspondente a mistu::as pelitg-
carbonatos. l\pesar de nos diagramas de Gokhale e Gothe e Ferro-
Titânio posicionarem-se em ár:eas pr6ximas às fronteiras delirni-
tadas para os campos orto e para- cler ivados , a reunião clas evidên-
cias aponta para umcl origen parê-derivacla ou hlbrida (por exem-

.89.
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plo, misturas cle sie¿ii.mentos e tufos básicos ), l:ocìenc1o cressa forma
o bandamento representar rer-ictos cre urn banclamento colnposicÍonal.
oríginal . 'ra1 icréia de caráter hÍbrido 6 reforçada pelo fato cre

os anfiboLitos bandados em geral acompanhareln os "trencls" de va-
rr_açao cias meta-igneas de Arcadas, o que permite sua análise em

conjunto com os demais tipoà.
l

Os granada- anf ibo t itos e de¡rais anfibolitos associaclos

ì aos ortognaisses posicionam-se bem no "trend" clo Karroo do diagra
I ma de Leake, corre s pon cìe nclo no entanto a ternos lnais cìiferencia-

dos que cìs rochas de Arcadas (f igur.r 27 ) . No cr5.agrama de Gokhare

I . e cothe (fígura 2B) e no .diagrama Ferro-Titânio também caem no
canìpo orto-clerivado, reforçanclo as indicações cle sua origem lgnea.

6.2. TRATÂÌ1ENTO E rÎ{rnRpRETAçÂ.O pOS pApos QuÍr,rrcos

As anál-ises quÍmicas forâm efetuaclas peJ.a Geo1ab (divi-
são de laborat6rios da Geosol ) em fins de 19g9, empreganclo os se-
guíntes métoclos (daclos forneciclos pelo laborat6rio):

' -FLuorescência de Raios X: foranì analisados os 6xiclos
SiO2, 41203, 

".-, -,t""4."- tt^t* de detecção cle 0, lot ) e CaO,

TiO2 e P2O5 (l-imite de detecção c1e 0,058);
-Via úmicìa: análise cle CO2 com limite de detecção de

0, 01* ;

-Volumetria, análise de FeO, com limrte de cletecção cìe

0, 05t;

-Al:sorç.io atôm.ica, análise c_le Na2O, K2O e ÞtnO, com Limi
t,e de cìetecção c1e 0, 01å;

-Fluorescênci.a cle Raios X (t6cnica de p6 prensado): aná
lise de Ba, Sr, Rin, zT, Nb e y com Limite c1e detecção de lOppm;

-Gravímetria: Il2O+, com limite de cletecção de 0r0IB;
água cle umid.acle (tt2O- ) , com liinite cle 0, 0IB t



oâ

-Técnica c1o eletroc,,o <le lon- es¿ecíf ico: anáIise c1e F,
com limite de cletecção c1e 0, 003ppn.

Os lÌlenentos Terras Raras (DTR) foranr änalisacìos por
espectrometria de plasma, segun<ìo o m6todo clescrito por Dlltra (1g84),
e são apresentaclos ern diagramas normalisados por condrito (ta]:e1a
3, utilizando-se os valores cle normalização de Boynton, l9g4).

ob'icros para roihas :: :::::î":r",:r:::::;î:::ïr::""::ï,:::::":"
a-nf ibolitos intercalaclos aos ortognaísses, recalculados para base
anidra. A separação litológica (e geológica) é Uem ref 1eti<la na
composição quÍmica e destaca-se ern cliagramas envolvenclo vários cios

prÍncipais 6xiclos e al-gutls e lementos-traço. Dessa forma, notacla-
mente o MgO mostra patamares bastante dis.tintos separanclo as ro-
clìas de Arcadas (com alto tIgO) entre si e clos anfibolitos asso-
ciados aos ort.ognaisses (com baixo LIgO) (observação: a parbir cìa-
qui dêsignarernos, por simplicidade, taís rochas cle 'tgranad.a-anf i
boLitos", visto o tipo petrográfico preclominante).

. Desse moclo optou-se- pela utilização dos cìiagrarnas de

6xiclos e elenrentos contra o I,igO, ao I.rclo dos costumeiros Diagra-
mas de Harker (trna vez que os cotrteúclos de sÍlica, indicando cor¡-
posições preclomi.nantemente Ìrásicas, entre 47? e 55å, não refletem
a separaçãò petrogråfica e geoJ-6gica.

Out.ros elelnent.os conf irmam a separação clos grupos ( f i-
guras 29 e 30): os granada- an fiboL itos apresent,am elevado tj_tâ-
nio, contrastando com o baixo tii:ânio cl¿rs rochas c1e Arcacias; os
prinreiros são aincla em geral mais rícos em Eerro, alunÍnio, Ba,

Sr, Zr e Rb que as .rochas cla Associação iÌe' Arcaclas (enriquecíclas
em Ni e Cr). Dentro dessa últina, as uniclacles liLotógicas tam-



îÀ5;LÀ 2. Roc:1.rs da ;rssociação ¡ìåfico-ultra¡náfica e

qiarac:Â-anf i:)olitos
anÌo5tra

sio2 49,4 .49-9 50.4.. 49.4 50.7 43.0 53.3 52.2
Ã1203 1.06 4.7 6.7 4.3 10.3 11.1 11.8 I2.B
FeO 7 -7 5.7 3.3 7 -3 5.g to.2 ô.0 i.6
ie2o3 4.2 6.5 .7.9 8.3 4.2 2"9 2.I !.2
cêo 4.8 5.8 A.5 12.1 t3.s n.2 10.5 I4.1
iigo 32.2 25.9 23.! !7.2 13.6 13;8 11.0 8.3
ììa2O 0.23 A.64 0.55 0.93 7.2 2.2 L.'t 2"3
ä2O 0.03 0.05 0,05 0.21 o.2I a"I1 0.22 0.31
:ino C.16 0.17 0.15 0.21 0.20 0.19 O.t5 0.16
Tio2 0.32 0.70 A.¿t7 0.74 O-4g 0.7.1 O.7B 0"62
?20s 0.05 0.05 o.o5 0.05 o.o5 o"c6 o.ls c.o6
âa 2A 2C 22 20 41 2C 69 4i
nl) 10 L0 l0 tO 10 10 .10 11

Sr lô 64 f9 52 5i 35 66 150

ti 2c0o 1¡,00 L155 f190 520 42C 340 32A

Cr e6O L5OO 25C5 152C tI00 C60 i45 700

Zr 22 50 37 1A. 2ô 35 66 34

Y Ì3 Ì6 23 18 r7 J-7 20 11

ì;b 2a 20 20 2A. 20 2A 20 20
*Và-LO;ì]S RICÃICUL-\ÐDS pÀB¡. Ê¡1SE Àì\îtDBÀ (SiO2 até pZOS)

* leCt = ¡eO + 0,8998 Fe2O3

* SiO2 até ?2O5: valores en B en peso
* ¡a eté ìljl: valores en pÞn

;!rosLra,\VII13Ob: Basei et at. (1936)

.51.9 51.7 52.8 49.5

12.6 13.1 10.0 13 .5

7.4 7.4 ô.5 '1 .2
1.0 1.1 2 "O 5.7
14 .3 ]-5.2 14-2 IO,6

2.7 2.2 L. B 2.9

0.48 0.43 0 "23 0.67

0.17 0.13 a.7 6 0.19

4.64 0.61 0.76 I.7
0.07 0.0? 0.lI 0 -2a

270 zLC 57 360

10 l0 20 16

190 170 210 720

390 380 370 126

7i5 6't5 900 34C

40 35 44 106

92 32 13 32

20 20 20 20

47.7 5o.2 55.9 43.1 5l.o
14.0 14.3. L2.4 15.3 t3.6
12.3 10.0 3.9 11.0 1.9

3.5 3.0 2.0 3.4 13.6
11.0 9.8 10.3 A.9 .lo. o

6.1 6.8 7.2 't.L 5.1

r.4 J.r ¿.o 2.6 lr3
0.36 0.50 o.2L I.1 0.38

0.19 0.1ô 0.16 0.I9 0:55
3.0 1.3 0.60 1.9 1.5
o.ss 0.16 0.07 0.2s 0.15
20 130 2a 610 130

10 2s 10 s3 l0
160 290 76 24A 54

1i.1 2f0 16ú 234 6C

220 1¿18 190 140 104

260 90 56 196 360

42 2s 25 31 33

40 20 20 20 11

o xistos u.ltraÌìáfícos: ÀPf13, AP4O9 e Àp183

.XnornJlen(:lt'O : AV ! I I Za

^ 
anf ibolitos hoäLoEêneos ::trpIif ¡, 'apf rf Z . æfO¿

aanfibolitos bancìados: ÀVIllfOa, ÀVII71a, ¡ipII1 e ÀpII22
xg¡aneda anfibolitos: ÀliI8I. Ã!II40, À"1165, Ð;t1jbr À"fll2O e Àvltl3ûl)
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bém'reflet,ern quimicároente sua separação (a1érn cìo ¡.rgo): os xistos
ultramáfj-cos e rrornï:lenclibos apresenr-a¡n Ar203 nuito baixo, cao
baÍxo e quase nenhurn Ii2O, al-érn cle teores mr.rito eLevacìos cle l,r, i e
cr; os .rnf il:olitos nostranì t.eores inte.necl iár ios. cle aturnÍnio,
ferro e cálcio, ar6¡: r'ie *i e cr relativarnente ar.tos. os anf ibori-
tos bantlados, por sua vez, clistinguenr-se pel_os elevacios conteúc,ìos
de cálcio e al'mlnio, ferro reratíva¡rente baixo, ¿r16m c1e Ni e cr
clue ' apesar cle elevaclos, =ào *urores que os clas outras rochas ila
Àssociação; são relativamente ricos ern slrica e apresentam conìpo-
sições muito homogêneas (restritas ).

A observação dos cliagramas 6xiclos x Ì,lgo revel_a que setn_
pre as rochas c",a Àssociação cre Arcaclas posicionarn-se em 'trends',
razoavelmente J:em definidos, iÌos termos mais aos menos magnesianos.
os anfibolitos banclaclos posicÍonam-se invariavelmente rìas por-
ções mais <iiferenciadas dos "trencls,,.

¡á os granac'ra-anf íboritos têm composições restritas em
termos cle l"lgO e não iÌef inem ,,trend.s,,, com excessão Ealvez cla ten_
clência cle enriguecimento em Ferro e titânio com o decr6scimo co
conÈeúdo cìe Ì"Igo. rùão se posicionam no ,'trenci,, cie Arcacl.rs, como fi.
ca claro pelos diagr¿tnâs c-!e TíO2, CaO e FeOt.

Nos diagrarnas MgO x elementos_traço (figura 3l) as ro_
chas de Arc.adas mostran "trencls" be¡n clef inidos em geraÌ, sendo
gue os anfiboritos bandaclos podem fugir urn pouco às tenctências,
como no enriguecímento de Sr e Ba e alguns vafores anôrnalos cle
Y. Par,ticul-armente interessante é o comport.arnento c]o Cr, com au_
mento nos termos mais magnesianos at6 conteúcios cle aproximad.emen_
te 208 de l.lgO, e ciecróscirno nos termos menos magnesianos. Tais
caracterÍsticas po<lern ser tentaL.ivamente correLacion.lclas a cluas
possÍveis etapas cle cristalização rnagnática respectivarnent.e , conr



oo

mucìançars na composição dos l.Ícluicios: um ¡:rirceiro estãgio cle re-
rnoção Ce ol-ivina ( ao qual asssoc j-a-se o aurttenLo ¿los teores de Cao

e ciec::6scimo c1e ¡'Igo), e unì segundo estágio já cor'r remoção cie cf i-
no¡:iroxônio ( ao qual tami¡énr assoc j"a-se iìec16scirno cle Cao ) , conf o::

me cornentaCo por Conciie ( l-9 B l" ) .

Os granacla-anf il:olitos novanente não ¡nostra¡n "trencls'l
definidos (com excessão do enriquecimento rnarcante ð,e zr nos ter-
¡nos rnais magnesianos ) , e apresentam ba j-xos valores cìe Cr e tli.

6 .3 . CARACTNRI ZÀCÃO GSOOUÍI,IICA DÀS ROCI-IÃS iTE:TA- ÍGNIT.\S

Ao observar-se o cliagrama álca1is x sllica (figura 32)

nota-se que as cor'rposições corre sponcler iam, caso represent,assem

rochas vulcân.icas, a llasaf tos e andesitos i¡asálE.ícos, .pratica-
Inente toclas as a¡nostras cainc'l.o no canpo sub-alcalino (lrvine e

Baragar, 1.gTl.), classificação esta que obvÍar:renLe rrão se apli-
ca às rochàs ultramárficas.

No diagrarna AFi.l (álcalis-ferro total-magnésio, figura
33 ) observa-se que enguanto os granada-anf il:ol-il-os caeln num

"trend.1' toleÍtico, com tendência de enriquecinento eli rerro, as

rochas de Arcadas (incluinclo at6 os anfibolitos bancìaclos ) se L:o-

sicionam nunr "trencl." magnesiano (iclôntico, por exemplo, ao cla s6-

rie ]<omatiÍtica c're i4unro, de Arncle et al . ,l-977 ) .

Ãincla em .on,nurunão ãs séries toleltica e kornatiltica
de l"lunro, nota-sê no diagrama Al-2O3 x reot (f igura 34 ) clue a

correspondência quÍnica é excel-ente: as rochas de Ärcail.as posi-
cionam-se num I'trencl" il.e variação corre sponcierÌt-e clescie lçor:ratii-

tos pericl.otlticos até içornat,iitos basálticos, enc1uanto que os gra

nada anfil:of ítos concenÈrc1m-se em Lun campo corresponcìente aos ba



TÀD[L7\ 3. análiåes de Elernentos Terras Raras,

/\PII40 APII65 ÄPIIl3 
^P409 

¡\P183 ,APIIt2 ApII3

Lê 26.970 12.050 18.200

Ce 63.900 27.660 47.670

rird 34.560 16.550 27.020
srl 7.730 3.gio 6.490

Eu 2.240 1.180 L.900

Gci 7.000 3.440 5.700

Dy 7.640 3.690 6.140

ito I.720 O.BEO 1.500

j'llr 4.8?,0 2.a60 4 .o4o
Yb 4.180 2.130 3.450

Lq 0.s90 0.330 0.500

3.820 3 .69 0

s.240 5.460

5.250 6.330

l.szo 1.930

0.360 . 0.660

1.350 1.830

L.850 2.690
0.420 0.630

1.14 0 1.850

0.950 I.670
0.140 0-270

2.770 2.6oo

6.940 6.420

6.420 5,350

2,820 r.420
0.520 0.450

3.670 1.080

5.180 0.970

1.110 0.230

2.990 0.670

2.780 0.500

0.380 0.089

A¡lOSTRA ( ppnì )
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sa.ltos toleÍticos (o clne não irlplica, c1e fornr.r algurna, na coge-
neticidacle clas cluas s6ries cr,a .Amparo, nìas apenas na sernelhança

geoquÍmica corn rochas l<om.rtiÍticas e t.oleÍticas ) .

A correlação etìtre as caracterlsticas clas rochas cle

I'funro e as cle Amparo continua .1inda quanto ao conteúclo cle tiCã-
nio (uma teniÌôncia de bai:<o titânio, semel-?¡ante à cios l<omatii-
tos c1e i,lunro, para as rochas de Arcac.las, contrastancl,o com os al-
tos val-ores <ie Ti para os basaltos toleÍticos e granada-anfibo-
l itos )

Ainda quanto ã reJ.ação CaO/AI2O3, esta se

apresenta elevada nas rocha.s de Arcaclas (rnais que 0r9), e l:aixa
nos granada-an f Í1¡ol itos . A comparação dos gráfl-cos caol41203 x
l,lgO (figura 35) rle Àrcaclas e ¡lltnro tärnb6m ó muito boa.

I.la verdaCLe, as rociras cl.a ê,ssociação cle .\rcaclas (xistos
ultrarnáficos e anfiì¡olitos homogêneos es1:ec i fic amente ) possìlen

praticarnente to¿Ìos os parârrretros geoquÍlnicos consicleraclos carac-
terÍsticos para os ];onratiitos por Brooks e Hart (Ig74): I,{9O > 9t,
CaO,/412O3 > 1, TiO2 < 0,9?", I{2O<0,9t, SiO2 < 53go (ol:servação: tra-
tan-se c1e p.rrâmetros c aracter lsticos , mas não cliagn6sticos ).

6 . 4 . ELEi"IBÌITOS T¡:RRAS R¿fRÀS ( ETR )

Foram reafizádas anáIises äe. ETR para os xistos ultra-
¡náficos e anfibolítos da Associação de Arcaclas, assim corno parg

os granaCa- anf ibo t i.tos , $enclo as abunclãncias apresentacìas em valo-

.res normalisados ¡ror condrito. Visto que em geral aclnite-se que

no rLìetarnor f i slno em geral há pouca rnoclif icação nos ¡raclrões cle ETR,

pocìe-se tamb6rn usá-los na caracterização äa rochä , ¡rré-rnetamorf i.ca.
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os gr etniicì.a- ¿"n f ii:oliLos associ¿rcios êos ortoglraissr¡s r.roe tr¿,¡t
paclrões c]'e iiTiì c ornp le tatiterÌte c'-isÈin tos C.os xistos ut L.rartrírf icorì c ciÕ

¡:rirneiro anf íi:olito c':e 1\rc¿ic.',as (tipo ì..I-iioììl). São parcìrões :)astante
seu.elhanL.és, con enriquecirrcnto ern llrìì,l- e J"igeiro ernpoi-:re c irne n ho re
f ativo er'r ¡Tiìp, sem anoi.ra.lia üe Európio, ' assenrelhan(lo-se 

^o" toleÍ]
i:oa Arqueanos ?1'12 c]e conciie'(19sr) e a Ì:arsaltos cont-inentais nroder-
nos (f igr-rra 37).
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Pacr.rões c',e cì i str ii-luiþ ão <le
to (tsoynton, 1934 ) para os
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ry Ho Er
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os >ris eos ur-tr.rr',ráf icos nos r-rarn pach'ões c1e tencrência pla
na e pouco enriqueciäos, se'<10 tar enriquecir¡ento ligeiramente
acentuacio nas ETRleves. r)uas anrostras mostranì significe-tivas ano-
rnalias negativas de ce, e uì'iìa anostra urna. nuito leve anomaria ne-
gativa c1e Eu. Tais ar¡undâ¡rcias e perd.rões, de ÐTrt (f igura 36 ) asse-
¡nelharLr-se bas E.ante aos pacl.rões cr.o s l<o¡natiitos enric.¡ueci(los enl IlrR
leves de P iuml'ri (Jahn e schrank, l9B3 ), para os qnai.s tem siclo su
gericla uma área f onte no manto j á enriquec ic'la

Tal caracLerfstica não é cornum ã ¡naioria cros !<omatiitos,
que ou mostrâm padrões conclrlticos ou pacirões empobrecicìos enì ETR

l-eves. ouLra possibilídacle a ser levantacla seria a alteração in.tem
p6ri-ca (sensu Latu), com o aumento de ltrRl-, ou aincla a remobiliza

a-
çao dos ETR por fluídos ricos em Co2, caso especÍfico da amostra
ÀP.II.3.

Para os anfil:olitos homogôneos cla AssocÍação cìe Arcadas
(figura 36) foranr oì:tídos dois padrõcs contrastantes. O primeiro
6 urn padrão côncavo para Ï-,aixo, ernpobreciclo enì arRr e corn signifi
cativa anornalia negativa cle Eu, assemelhado aos padrões cìe ETR

dos basaltos de dorsais neso-oceânicas (N-¡IORB). O segund.o, por
outro lado, á um pacirão mais enricluecícìo, com aLtos valores cle

nrRl e lígeiro ernpobrecimento rerativo em ETR pesacros, serrì anoma-
Lia de quaLquer e.Lernento, e que se assemelham aos padrões clos to-.
l-eÍtos arqueânos Tit2 de Conclie (19ô1). Deve-se notar que os pa-

. ¿.rões äe ETRp das duas a¡nostras são pratícarûente icrênticos, senco
diferenciados nos ETRI- e no Eu, sugerÍndo a ocorrência (löcalÍza-
da?) de processos tardios de rernobilização clesses ele¡nentos.
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f igura 33. Diergrana iii'i. (í1c¿:1. js-ircOL-;i!O) p¿.r¿-. ¿Ls Loc\as C¿ì /\sso-
ci;rção tiáf ico-U1tr:al.iáf íc¿, e granaclLar-arrf iì¡ol-itos. p¿ìL ¿.

coi.Lp¿r i.iç.io t'rostriL-sc ¿i s6::ic- ìor.,¿.t j.ÍCic¿r ilc.llurrro, sc-
glulclo ¿\rnð l- et ¿., f . (I977 ) .
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àr:rìdt eL. ¿.,I ., I9'17 | ¡
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6.5. coNTnxTo rncrôìJrco

Como enf atizaclo por I'iyers e Breítl(opf (1989 ), utna vez

que os ambientês e processos tect,ônicos não são est.áticos, mas

evoluern e transicionam continuamente, cleve-se esperar que a con-
posição clas rochas l:asál-tícas reftita tal- variação. Dessa forlna

não se espera que classificações qulnricas tectogenéticas discre-
tas (isto é, separanclo carnpos especlficos cle composições tenta-
tivamente relacionaC,as a um ambiente tectônico dominaclo por cer-
tos processos ) tragarn resultaclos conclusivos e i¡rcliscutlveis. l{o

entanto são aqui utilizadas como ferrarnentas de orientação, enr

conjunto com os clemais daclos clisponÍveis e visto qlré, em se tra-
tanclo cle ::ocÌras neLar¡órficas, iá.]îorarn cliscutidos o caráter ori-
ginal e os possÍveís processos de alteração sofriclos.

Tanto eJ-ementos maiores (alumlnio, ferro, magnésio)

cluanto e lementos -traçro (Ti,Y.z,r,ST) foram utilizados nos diagra-
mas dè Pearce et al. (79771 e Pearce e Cann (1973), que clistin-
guern comportarnent.o s geoquÍmicos cle rochas vulcânicas Fanerozói-
cas (básicas e intermediárias) em função do ambiente Lectônico
(fígura 39).

Dessa forma ol:serva-se que os granacìa-anf íirolitos apre-
sentaur caracterÍsticas geoquÍmicas predominantemente semelhantes

às clos basaltos con'L.inentais, intra-p1aca. Tal conportane¡ìto, ten
do ern vista a ocorrênciã geoJ-6gica desses anfibolitos como corpos

estrat6 icles,/lent icul ares - prováveis d,iques.- en terrenos orLognáis
sicos e migr,ratÍticos , era na verdacle bastante esperáve1.

I

)

)

ì

I

)

.loB.

Os anfibolitos c'la Associação cle Arcacìas, por seu lacio,

tênr caracterÍsticas geoqulnricas afins aos l)asal-tos cle fundo oceâ-

nj.co faneroz6icoó. os xj.stos ultramáficos fogem à classificação.
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figurer 39. A. Diagrana cliscrirninante cìe Pearce et aI . (1977 ), para
a hssoci¿'.ção cje 1¡.rcadas (exceto as ultrariráf icas ) e gra-
nacja-a.nf il'.¡oLitos. ¿.r: cô.llrpo continental; a: iliras oceâni-
cas; c1.: assoalìro oceânico; e: orogênicos.
B.Díagrana cliscrininante Ti-Zr-y cje pe"r.rce e Cann (I973 )
para ¿i Ässocia-ção äe .,\rcaclas e granac'ra-anf ibol-itos. Ba-
saLtos intra-irlaca no cânpo ci, cìe funcio oceânico no b,
toleÍtos cìe ir¿li>:o ii elr a e Ì¡ e cã,1-cio-¿ilc¿tl-inos e;r c e b.
C.Di¿rgrëura Ti-u r-Sr cle Pe¿ìrce e Cann (l_973 ) pâre. as ro-
cÌìâs d.e .ðircaiìas. Basaltos de f uncl.o oceânico no c antLro c,
toleÍt<¡s c1e l¡ai>:o ä no a e J:asaltos cálcio alca1Í¡ros no i:.

,Ì.fesrLra s ilul¡ologia Ca taj:ela 2 .
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Er.l resur,:ìo, concLui-se que a Associação c1e hrca<ìas cons-

titui urn corpo inÈernarîcnte estratificacìo no qual ilistingr-rer,r-sc

urna porção orto-clerivada (representacla pelas uniC.acles iìos xistos
ultramáf icos e anf íbolitos tìomogêneos ), coriìi)ost.a por rochas neta
lgneas magnesianas, e unìa porção para-deriv.ecia ou hÍl:riiia (os an-

fibolitos banclaclos), constítuÍda por prováveis misturas de seCi-
mentos carbonáticos e pellticos e tufáceos), e aincla LenCo inter-
calações cle lentes cle rochas rneta- seclimentares (xistos grafitosos
e quartzj.tos írnpuros ) .

a porção o::to- cler ivaCa, epesar cle pod.er ter constituÍcìo
orÍginahnente uri corpo (ou corpos? ) Ígneo intrusivo diferenciacJ.o

(hipoai:issaI), apresenta caracterÍsticas geocluÍmicas bastante con

çaráveis às seqttências vul-cânicas l<omatílticas. A associação des-

sa porção orto-derivaiÌa a para-anf ibol-itos e nteta- sec'lÍmentos (::o-

chas eviclenterìrente supracrustais) dá forte ,apoio à iri.pótese cle se

tratar d.e uma associação clonrínacla por rochas vulcânicas, com a1-

gunas caracterÍsLicas geoquÍrnicas inclicativas cle origern oceânica,

engolfada por clol:rarnento nos terrenos .ortognáissicos e que lf,rova-
velmente são restos c1e uura associäção maior.

Quanto aos anfil:olitos associados aos ortognaisses, os

claclos guimicos inclicam tratar-se d.e unra s6ric rncta-Ígnea <1istínta

da Àssociação de 1\rcaclas, de af inic'..rc'.e toleÍtica enriquecida em

eLementos litófilos de Íon grande. Corresponcleri am provaveLmente

a rochas sub-vuLcânicas colocaCas na forma de cliques nos terrenos
ortognáissicos. Àpresentam caracterlsticas geoc.¡uÍmicas semelirantes

aos basaftos continentais faneroz6icos, associanclo-se talvez a

uma fase tectônica distens iva.
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cAPÍTULO VII

sixrnsn nrsrónrcn

Separam-se na região estuclaCa ' cìois tipos cle terrenos:
a Associação ortognái s s ico-migmatític a (íncluindo a Associação c)e

Arcadas ) e a Associação Supracrustal. A primeira, vistos os clados

geocronol6gicos e estruturais, 6 consíderada mais antiga (Àrquea-
no-Proterozóico Inferior), poclenCo vir a constituir terrenos de

embasamento; a d-ncerteza quanto à extensão cla aloctonia relaciona
da à fase cleformacional DI da Associação Supracrustal-, no entanto,
não permite o.esta]:elecimento de tal- relação.

Quanto à associação t'táf ico-u 1tramá 1:- i.c a de A.rcadas, esta
parece representar uma seqüência vulc ano-.seclimentar de caracterÍs
ticas geoqulmicas konratiÍt.icas, supostamen.Le c1e idacìe arqueana,
englobada por dobr.rmento nos terrenos ortognáissicos, e de situa-
ção estratigráfico incerta.

Nos terrenoê da Associação Supracrustal, por sua vez,
a interpretação cìas mega-estruturas relacionaclas à seguncla fase
deformacional permite esboçar unra' interpretação paleogeográfica
para a evolução da bacia. de seclirnentação, no proterozóico I.!6-

d.io. As colunas estratigráficas esquemáticas apresentaclas (figura
40'), dessa f orrrìa, levam em conta as repetições estratigráficas e

dupJ"icação cle estratos.. Aos X'ist.os pazenda Bel-a Vista corresponde
riam lateralmente os Gnaisses Ribeírão do pantaLeão, am):os estan-
do em' posição basal no conjunto. À unid¿rcte clos euartzitos Serra
dos Feixos, posicionacla trans ic ionalmente no topo clos Xistos f¡a-

zencla Bela Vista, corresponderia Iateralmente a Unidacle d.os Gnais'
ses cálcio-silicát,icos Duas pontes (figura 41 ).
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O inÍcio <la irnplantação c1a bacia cle seclimentação pocte

estar representaclo na região pelos corpos cle granacla-anf j.boLitos

intercalaclos aos ortognaisses. Tais rochas testemnnham um magrna-

tÍsmo toleÍtico corn caracterlsticas continentais, possivel-mente

reLacionaclo a aml¡-iente tectÇnico dj.stensivo.

. O 
. 
preenchímento cla bacia se d.á ern cluas " f ases " , envol-

vendo cluas seqüências deposÍcionais clÍstintas, a primeÍra corn

contribuição vu 1c ân ic a-vulcanoc l-ást ica e carÁter possiveÌmente

transgressivo, e a seguncla essencialmente plataformal, clasto-
quÍmica, p::ograCante sobl:e a ant-erio.r. (figura 42 ).

a seqüência inferior se.: caracteriza pela deposição

síncrônica clas rochas pellticas da tlniclacle dos Xistos Fazenda

Bela Vista e grar.rváquicas da Unidade Ríbeirão do Pantaleão. Às

primeiras se intercalam psamitos (quartzitos), por vezes de for-
ma ritmica, margas (rochas òátcio-siticáticas) e aLguns nÍveis
<le grauvacas (xistos feldspáticos e biotita gnaisses), represen-
tando uma sedimentação proximaf ao paleo-cont inente . Em direção
ao topo se intensificam as intercalações psarnlticas, at6 passar-
se aos Quartzitos Serra dos Fej-xos, em intervalo curto. Tal tran-
sição permite supor portanto a sedimentação ao rnenos em part.e

tamb6m sincrônica cos psamitos aos pelitos, aqueles em posição

ainda mais proximal (costeíra ou continental eventuaLmente), c1e

registro não preservaclo na área (LeÍ de l,lalter).

Para o interior cla bacia se se dá.o progressivo af in.rmen

to da seqüência peIÍtica, e inicia-se a ocorrência de nlveis man-

ganeslferos / ferrlferos (cìeposição qulmica de i¡rfLuência vulcanogê
nica ) , j á com o preclomÍnio cla <ìeposição <ìas grauvacas cálcio-aL-
calinas (ou vulcanocLásticas ), às quais intercaLam-se nÍveis de
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psaÅitos, margas e meta-Ígne.rs básicas ( orto-anf il:ol itos ). À ae-
posição dessa uniclaci.e se associaria, assim, uma fonte vulcanogê-
nic.r posicionacia a sE, em <lireção ao c'tolnÍnío oceânico.

. A interface entre os Gnaisses Duas pontes e as meta-
grauvacas Ribeirão do Pantaleão, f req{.lentemente marcada por nÍ-
veis quartzlticos inrpuros .(chert ou forrnações ferrÍferas possi-
velmente ), representa o momento de maior expansão Ca bacia vu1-
canogênica, marcando um intervaLo cie conclensação do reglstro se-
dimentar entre o fi¡n do influxo vu lc anoc l-ást ico (sensu latu) e o

recobrimento pela seqtìência superior. Essa última representa a

prograclação c1a seclimentação "continental", com a implantação cle

uma pl-ataforma cÌástica psamÍtica (Quartzitos Serra dos Feixos),
próxinra ao continent.e, que passa lateraLment.e para o interior da

bacia a rociras pe l ito-c ar):onãt icas (margas ou argilas carbonáti-
cas bancladas) conr algurrra contribuição psamÍtica (Gnaissês Duas

Pontes), fechando o ciclo seciimentar. Tais rochas clevem repre-
sentar uma sedirnentação cle águas mais profunclas (cle tatude? ) em

rel-ação à prováve1 cleposição de águas rasas representada pelos
psamitos.

. Posteriormente à seclimehtação ocorre magmatismo ácido
(o corpo granítico acamaclaclo Ca Uniclacle dos Gnaisses GranÍticos),
correlacionáve1 ao "Granito gnaisse Taguar" clescrito por Vascon- '

ceIlos (1988), o qual apresenta caracterÍsticas aLcalinas, pos-
sivelmente representancìo um regime tracional anterior ãs cotnpres-

sões 
.coLisionais.

A evolução orogênica inicia-se con o deslocanìento, por
extensao clesconhecida, da coÌ:ertura vuLcano- sed iment ar sobre os '

terrenos ortognáissicos (fase tectônica D1, na qual se desenvolve
ur':ra foJ.iação primária) . Superimpõe-se a f e.se D2, gue transporta
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o conjunto supracr!ìs E.a is,/ortogna i s se s para Noroeste em nappes c1e

clol¡ramento colìì flancos inverticìos da orcle¡n cìe 1Okm, gerando ín-
tensa f oliação c1e plano-axiaJ- ( a f oliação. sectrncl.ária S2 ) e .linea-
ções 12 relapionadas provavelmente ao trinsporte tectônico. Às

duas fases, senclo ignoraclo o hiato ternporal entre elas, associa-
se metamorfismo de nìáclio grau sob pressões intermecli ár ias , cu-
jas condições parecern pers.istir a1rós a D2 er Ce fortna atenuada,
cal-vez até . a D3.

A terèeirä fase superirnpõe-se, com carcterÍsticas tec-
t.ônicas e metamórf icas nrais branclas, geranclo dobras inversas cle

comprimentos de oncla hectorirátricos com foliação a biotita pLano-

axia1.

' Um novo estágio compressivo, cle c aracter ls t.ic as ¡narca-

dantente distintas (clobras nornrais ou neutras, amplas, com gera-

çao de cfivagens espaçàdas plano-axiais, e aínda falhamentos l-on

gitudinais ) vai definir o arranjo espacial final das unidades.

,LL7.

Não se observam granitos int,rusivos pós-tectônicos.
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ANEXOS: Perfis geológicos

perf i l A-B

perfi I C-D

perfi I E=F

perfi I G-H

* perfi I I-J

ortognai sses a: anfibolitos
Associação de Arcadas: anfibolitos bandados e honrogêneos

Xistos Fazenda Bela Vista

Quartzitos Serra dos Feixos (vide mapa geológico para as Íntercalações)
Gnaísses Ribeirão do P antaleão (vide rnapa para Íntercalaçõesl
Gnaisses Duas Pontes

Local 'ização dos perf i s no mapa geoì óg'ico.
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Anexo ì- Perfll A-B
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Anexo 3- Perfi I E-F
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Anexo 4- Perfi I G-H
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Anexo 5- Perfi 1 I-J
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