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RESUMO

A Falxà Allo Flo Grande (FARG) é uma provlncla tectônlca Uruaçuana, do Proterozólco Médlo,

lnstalada sobro fragmgntos do um mlcrocontlnonto aglutlnado em orógenos sucesslvos no Arqueano I no

Proterozólco lnferlor. Fol lntensamente retrabalhada na orogênese neoproterozólco Braslllana, culos

terrenos foram a ela acrescldos, como os terrenos suspehos da Nappe de Empunáo socorro-Guaxupé

(NESG), quando do slstoma de colagens da orogênese cambrlana Rlo Doce.

Com uma abertura oceânlca admftlda há 1,7-i,g Ga., lnlclou-se o clclo Uruaçuano, no qual a

FARG correspondeu a êvoluçåo de um arco vulcano-grawáqulco separado ds uma margem contlnental

passfua, na borda sul-sudoeste do Cráton do São Franclsco (CSF).

Em amblentes deposlclonals dominados por processos de rsssedlmentação por fluxos

gravhaclonals de massa, grawacas vulcanoclásticas de afinidades cálclo-alcallnas, assoclam-se a leques

psamo-pelftlcos dlstals. Controtados pela atividade vulcånica no arco e pela ascenção de um alto fundo

que separou dols amblentes em um domlnlo de "back arc", esses depósitos (Sequêncla Deposlclonal

Andrelândla) representaram o perfodo de malor expansão das baclas. Transicionaram, através de uma

sérle sedlmentar condensada, a um esláglo de convergêncla e de fechamento das baclas, quê foram

assoreadas por uma sequêncla psamftica 
.progradacional ou regress¡va (Sequência Deposiclonal ltapira).

Plutonlsmo alcali-cálclco, de arco magmático maduro (Granito Gnaisses Taguar), podem representar as

últlmas manlfestações identlficadas no domfnio do arco vulcânlco.

Depóshos psamfticos e subordlnadamente pelito-carbonosos e pelito-carbonátlcos, ds um

slstema deposlcional costelro (Sequêncla Deposiclonal Carrancas), foram transgresslvos sobre restos de

um estáglo rifte precursor (Sequências Deposlcionals Garandaf, Lenheiro e Thadentes) na margem

contlnental passlva.

O substrato siálico antlgo da.f$B-Qregistrou a evolução de microplacas arqueanas, dominadas

por uma sucessão de sérles magmáticas cálclo-alcal¡naJForam marcadas por adelgaçamentos crustals e

geração de baclas com extrusöes máfico-ultramáficas de afinidades komatiftlcas. Ag¡rtinaram-se nas

orogêneses do Proterozólco lnferlor, organlzadas de forma a constltulr, na fragmentação e derlva

Uruaçuana, domfnlos coerentes como substrato do arco vulcânlco (Mlgmatitos Amparo com os

Onognalsses Serra Negra e Sequêncla Máfico-Ultramáfica Arcadas e o Complexo São Gonçalo do
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a.

Sapucaf) e da margom passlva (Gnalsses Hellodora). Balolltos do uma sérle cálclo-alcallna (Sufte Serra de

Såo Gonçalo o Ortognalsses Ssrra do QulabelÌo), deformados e metamorflsados, foram os últlmos

rsglstros, pós aglutlnaçåo, da hlstórla dsstos fragmontos crustals antlgos.

A collsåo do arco vulcânlco contra a margem contlnental passlva (sub-clclo orogênlco Taguar),

reglstrado há 1,4 Ga., embrlcou, em um complexo slstema de cavalgamentos, lascas dos substratos

antlgos com as sequênclas deposlclonals, transportando-os contra o CSF.. Esta pllha chegou a condlçögs

metamórflcas no llmhe entro os graus médlo-forte, matorlallzando a follação Sl nas supra-crustals.

Estruturas relaclonadas com outro evento collslonal (sub-clclo orogênlco Andrelandlano) marcaram, há

cerca de 1,1 Ga., o flm da evoluçåo dos amblentes deposlclonals Uruçuanos. O clsalhamento dúctll, dsntro

das lascas alóctones e no transporte retomado contE o csF, levou ao empllhamento de nappes

antlcllnals, soterradas, no domlnlo ocldental interno da FARG, a condiçóes ds grau médlo, zona de

slllimanfta, de um metamorf¡smo Baffovlano mater¡al¡zado na follação S2.

A esta dlnâmica de placas opos-se, há 1,3 Ga., reglmes de fntenso adelgaçamento crustal, que

foram prscursores do'iispaço oceânico do ciclo tectônlco Brasiliano. Uma longa evoluçåo de um arco

magmátlco tlpo cordllherano e de natureza compressional, mantém reglstros até 650 Ma.. Um estáglo

orogênlco colislonal fol reglstrado em lntenso lmbr¡camento de dist¡ntos andares crustals , a partir dos

granulitos lnferlores, provavelmente descolados sob altas pressões. A ascenção e transporte, para NW do

arco magmátlco da provfncla Bmsiliana, foi acompanhado de um metamorfismo de baka pressão e

anatexla das supracrustals.

A FARG comportou-se como um orógeno transpressfuo, ao longo de clntu¡ões transcorrentes

destrais, orientados E.NE-W.SW, oblfquos à compressão advlnda da dlnâmlca do arco magmáflco e do

fschamento do espaço oceânico na orogênese Braslllana. Um dobramento asslmétrlco e lncllnado para o

lnterior das zonas em transpressão, ocorreu sob condlçöes (grau fraco, zona da biotita) compatlvels com a

establllzação metamórflca nas zonas de clsalhamento. Seguiram-se domfnlos em transtensão, com a

abertura de baclas lacustres (Formações pouso Alegre e ElerJtério).

A establllzaåo da orogênese Braslllana se deu há 585-600 Ma., com as sérles plutônlcas sub-

alcalinas e do tlpo-A, lntruslvos no lnterlor da NESG.

Episódios orogênlcos cambrlanos, relaclonados com a evoluçâo de nova mlcroplaca (a

Orogênese Rio Doce), retomaram o campo de esforços anter¡or e acresceram a ralz do arco magmático
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braslllano sobro I FARG, como os terronos suspeltos da NESG. Esses domfnlos tectônlcos, agora

Justapostos, fomm dobradas gm estruturas antlcllnorlals E.NE-W.SW, que admhlmm uma cllvagem e

crenulagão e cllvagem ardoslana como plano axlal. O glrtromo ocldental da FARG fol redobrado na lnlgxåo

Bueno Brandão-Sapucaf, como uma mega-estrutura em balnha, devlda ao avanço eplsódlco da NESG

para noroeste.

Um reglme comprêssfuo, quase psrpendlcular, dekou os últlmos reglstros deformaclonals. Um

amplo dobramento N-S se superpôs aos anterlores e as zonas de clsalhamento vertlcals foram retomadas

em tmçåo (aquelas próxlmas a E-W), ou em tmnscorrêncla rúptll desrral (aquelas a NE-SW). Esüs

deformações segulram um magmatlsmo sienho-granftlco restrlto.

No Ordovlclano lnferior o domfnlo da FAHG e da NESG €ntrou em condlçöos plataformals.



ABSTRACT

The Alto Rlo Grande Belt (FARG) ls a Mlddle Protorozolc Uruaçuano tectonlc provlnce thrust upon

fragments of a mlcrocontlnent whlch came together ln successlve orogenlss durlng the Archean and EaÉy

Proterozolc. lt was strongly reworked ln tho Late Proterozolc Braslllano orogsny, whose terranes - the

suspêct torranes of the Socorro-Guaxupé Thrust Nappe (NESG) - wore accreted to h durlng the Cambrlan

Rio Doce orogeny.

The Uruaçuano cycle may have begun at l.g-i.Z Ga by an oceanlc openlng and the FARG

coresponds to the products of a gra) 
^racke-volcanlc 

arc, separated from a passlve contlnental margln ln

the south-southwest border of the São Frqnclsco Craton (CSF).

Cac-alkallns volcaniclastic graywackes are associated to dlstal psammo-polhlc fans ln

deposltlonal environments dominated by graviiry flow rework¡ng procssses. These deposhs (Andretândla

Deposltlonal Sequence) formed durlng the main basin expanslon and were controlled by volcanlc arc

actlvlty and by a rlse wh¡ch separated two envlronments ln a back-arc domaln. A condenses sedimentary

serles represent a transltion to a convergent stage and dur¡ng closure the basln was fllled by a prograded

or regressfue psammhlc sequence (ltapha Deposhlonal Sequence). Alkali-calcic plutonlsm of a mature

magmatlc arc (faguar granlte gnelsses) may rspresent the last identifled manifestation of the volcanlc arc

domaln.

Psammltlc and subordinately carbonaceous - and carbonat¡c-pelitic deposits, from a coslal

system (Canancas Deposltional Sequence), transgressed over remalns of a precursor rift stage (Carandal

Lenheko and Tkadentes Deposhlonal Sequences) ¡n the passfue contlnental margln.

The old slalic terranos ofthe FARG registored the evoh¡tion of Archean mlcroplatos domlnated by

a succession of calc-alkallne magmatlc serles. The m¡croplates were marked by crustal thinnlng and

generatlon of baslns whh komatlitellke mafic-ultramaf¡c rocks. During the Early Proterozolc orogenles they

were welded and during the Uruaçuano fragmenlatlon and drift constÌtuted coherent domalns as both

volcanlc arc (Amparo Mlgmathes with Serra Negra Orthognelsses and Arcadas Maflc-Ultramafic Sequence

and Säo Gonçalo do Sapucal Complex) and passîve margln (Heliodora Gnelsses) basements. Deformed

and melamorphosed calc-alkaline batholhhs (Sera de São Gonçalo Suite and Serra do Qulabeiro

Orthogneisses) were the last records of the post-welding hlstory of these old crustaf blocks.
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The colllslon of tho volcanlc arc wlth the passfuo contlnental margln (faguar orogenlc sub-cycle),

roglstersd at 1.4 Ga, plllod up sllcos of old basemont and the deposltlonal soquencos ln a complex thrust

system and transported lt towards the CSF. Thls pllo reached the llmlt bstween medlum and hlgh grade

metamorphlc condftlons whlch promoted the Sl follatlon ln the supracrustals. Another colllslonal event

(Andrelandlano orogenlc sub-cycle), at about Lt Ga, ls marked by related structures and marks the end of

ths Uruçuano deposhional envlronment evolutlon. Ductile shearlng ln tho allochthonous sllces togethor wlth

a new transport towards ths CSF led to thg plllng up of antlcllnal nappes under medlum grade, sllllmanlte

zone, Barrovlan type metamorphlsm related to ths 52 follatlon, ¡n the western lnternal domaln of the FARG.

At 1.4 Ga, strong crustal th¡nnlng regimes whlch preceded the formatlon of oceanlc baslns of thg

Braslliano tectonlc cycle opposed the plate dynamlcs whlch acted prevlously. A long evolutlon of a

cordllleran-type magmatlc arc of compresslonal naturs lasted up to 650 Ma. A collislonal orogenlc ovent

was reglstered by tectonlc stacking of dlstlnct crustal segments, stanlng with the lowermost granulltes

which were probably decoupuled under high pressures. The upward movement and northwestward

transport of the Braslllano magmatlc arc was followed by low pressure metamorphlsm and anatexls of ths

supracrustals.

The FARG acted as a transpressfue orogen along dextral transcurrent belts, ENE-WSW orlented,

obllque to the compresslon of the magmatic arc dynamlc phase and the direction of closing of the oceanlc

basln ¡n the Braslllano orogeny. Assymetrlc folding, tllted to the lnter¡o of the transpresslve zones, occurrd

under low grade, blottte zone, metamorphlc condltlons compatlble wlth metamorphlc stablllzatlon ¡n thê

Êhgar zones, Transtenslve reglmes followed with the opening of lacustrine basíns (Pouso Ategre and

EloutéÌlo Formations).

Stablllzatlon of the Brasil¡ano orogeny occured at 585s00 Ma whh A-type sub-alkaline plutonlc

sorles lntruslve lnto the lnterlor of the NESG.

Cambrlan orogenlc eplsodes related to the evolution of a new mlcroplate (the Rio Doco Orogeny)

fosume the earller stress fleld and accretd thp Braslllano magmatlc arc roots over the FARG, as the

Êuspgct lerranes of the NESG. These tectoniç domalns, now luxlaposed, were folded ln ENE-WSW

antlcllnorlal structures whlch have axlal plane crgnulatlon and slaty cleavages. The west€rnmost portlon of

the FARG was refolded as a msga-sheath fold, ln the Bueno Brandão-Sapucaf lnflectlon, due to thc

northwestward eplsodlc movement ol the NESG.
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An almost pgrpgndlcular compresslve roglmo ls responslble for lho last doformatlonal rscords, a

N-S open foldlng ls superposed onto the oarlier foldlngs and the vertlcal shear zones wsre rsactfualed ln

exntenslve roglmss (thê near E-W prevlous zones) or ln dextral br¡ttlo transcurfency (tho nsar NE-SW ones)'

These deformatlons followed a restrlcted syenfte-granltlc plutonlsm'

lnthoEarlyordovlclantheFARGandNEsGdomalnreachedplatformalcondltlons.



CAPITULO r - NTRODUçÃO

1.1. LOCALTZAçAO, OBJETTVOS E MÉTODOS

Pretende-se, com esta tess, esboçar as llnhas gerals para uma abordaggm teclônlca do domfnlo

ocldental da Falxa Alto RIo Grande; reglão, com forma de um bumerangue, shuada entre os torrenos

suspeltos da Nappe de Empurrão Socono-Guaxupé, a norto da cldade de São paulo (anexos I s 2).

Para esta abordagem tectônlca procurou-so dlstlnguk, na porção ocldental da Fab€ Allo Rlo

Grande, o conteúdo magmátlco, as seqi¡ånclas deposlclonals e seus possÁ/els amblentes, além do

hlerarquizar os eventos metamórf¡cos e as estnJturas relaclonando-os aol'registros geocronológlcos.

A construção de um quadro de acresção de domfnlos do dlstlntos clclos tectônlcos e de

orogônoses superpostos necessltam da regionallzação na Faka Alto Rio Grande, da comparaçåo com os,

terrenos da Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé edo reconhecimento, nestes domfnlos, de estruturas

relaclonadas a evento orogênlco mals lovem.

Mapeamenlos geológlcos em dlferentes escalas, reconheclmentos reglonals através de perfls

geológicos de detalhe, estudos petrográficos e lltogeoqulmlcos, slstematlzação e slntese de anállses

estruturals do detalhe, estudo do acêrvo geocronológlco e a comparação possfuel entre o conteúdo

metassedlmentar e os amblentes de deposição, foram os melos utilizados na elaboração daqueles

objetivos.

1,2. SINTESE DAS ABORDAGENS TECTÔNICAS

Não se pretende apresentar uma resenha bibliográfica sobre a reglåo. Apanhados extensos e

completos foram Ìeallzados por Artur (1988) e Vasconcellos (1988) e foram atual¡zados por Perrotta (1991).

Para uma breve shuação do pensamento tectônlco sobre esta regiåo, rsmonta-se às

observaçöes geológlcas de Ebert (1955a e b, 1956a e b). Utlllzando-se da noçao de gradlente metamórf¡co

e de sentldo de transporte das estruturas, Ebert (1957) delineou dols slstemas: Paralbfdes e Araxafdes,

culo conteúdo fol lncorporado por Almelda (19ô7) em sua slntese sobre a ptataforma brasllelra. O domlnlo

da Falxa Alto Rlo Grande estarla caracterlzado pela bffurcaçåo dos dols slstemas orogênlcos, nas bordas
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de uma cunha do empurrão, preservada em megasslncllnals e responsável pola ¡nversåo roglonal

seqügncla metamórflca (Ebsrt, 1968, 1971 e 1984). Essa geometrla fol assumlda por Fyfe e Leonardos

(1973 e 1974) na dlsposlçáo de clnturöes motamórflcos de médla e de balxa pressåo.

Almslda et al. (1976) lntroduzlram o termo Maclço de Guaxupé pam deslgnar o domfnlo, de

forma trlangular (alóctone na concepção de Ebsrt), constltuldo por sequênclas metamórflcas de grau forts

e contornado por supracrustals. Fol ampllado e assumlu conotação de maclço medlano do clclo Braslllano

com os trabalhos de Hasul et al. (1978) e de Wernlck et al. (1978); retomados por Hasul et al. (1980, 1981 e

1984) e por Hasul o Oliveka (1984).

Estes trabalhos representaram uma ruptum com os prfnc¡plos de evoluçáo toctônlca oxpressos

por Ebsrt.

Utlllzando-se de dados geoffslcos, Almelda et al. (1980) lncluiram o Maclço do Guaxupé em um

clnturão móvel (Alfenas) e, Já em um enfogue tectônlco compartimentado em provlnclas estruturals,

shuaram-no nas Provlnclas Tocant¡ns e Mantiquelra (Almelda et al., 1981) e, posterlormentê, na Provfncla

Mantlquelra (Almelda e Hasul, 1984).

É, no entanto, para Hasul (1983) e para Wernlck e Artur (1983) que converglram os enfoques

geodlnâmlcos lmobillstas. O prlmeko assume que a arquitetura da reglão fol elabomda no Arqueano, em

um clsalhamentoo dtlctll horlzontal e lapidada no Proterozóico lnferior, com falxas vertlcals dê

clsalhamento. Os segundos visualizaram dist¡ntas unldades lftoestratigráficas, superpostas no espaço e

submetldas a sucesslvos e semelhantes epsódlos policfcllcos de retrabalhamento crustal,do Arqueano ao

Proterozólco Superlor.

Campos Neto e Basel (1983), lntegrando um perf¡l geológico restrfto, reconheceram a expressfua

estrutura alóctone preconizada por Ebert e distinguiram-na dos terrenos que lhe eram relatlvamente para-

autóctones; admltlram processos de colisão contlnental para esta estruturação. Zonas de subducçåo e

arcos magmát¡cos Brasilianos foram, repetidamsnte, mas alnda com frágsls relações geológlcas,

assumldas por Wenlck (1984, 1990).

,, Vasconcellos (1988), allando aos seus Bstudos os trabalhos locallzados e as lntegraçöes

geológlcas reallzadas pela equlpe de mapeamento da Unfuersidade Federal do Rio de Janeiro (Heilbron,

.l984; Noce, 1987; Packello, 1983; Ribelro e Hellbron, 1982; Rlbelro, 1983; Trouw, 198Íì;Trouw et al., 1980,

1983, 1984 e 1986; Valerlano, 19&l e 1986), propô\qma compart¡mentaçåo paleogeográfica para a Falxa
\



3

Alto Rlo Grando em 3 zonas lsóplcas, com estáglos rlfte,plataformal e lTyschólde. Reconhecou a lnversåo

paloogeográflca há cerca ds 1,4Ga e os evento\oformaclonals rosponsávels pola organlzâção estrutural

entrs1,2s1,oca.

1.3. coNCEtTUAçÄO E ABORDAGEM TEMATCA

A Falxa Alto Rlo Grande (Hasul e Ollvelra, 1984) é aqul vlsta como um clnturåo construldo em

uma longa sucessão ds colagens orogênlcâs, a panlr da superposlção no tempo e acresção no espaço de

reglmes de expansão, deriva e convergência de placas, que porduraram do Arqueano ao Ordovl/clano

lnferlor.

Na sua constitulçåo a Falxa Alto Rlo Grande corresponde a uma assembléla supracrustal de

sequônclas doposlclonals (com ortognalsses e metabáslcas) da retaguarda de um arco lnsular, alóctones e

acrescidas a uma margem cont¡nental passlva. Estas seqüências estabeleceram-se, dominantemonte,

sobre um substrato ortognássico-migmatftico que fol amalgamado pretéritamente.

Os conceitos que serão r¡tilizados na descrlçäo geológico-evolutlva da Falxa Alto Rio Grande

advém das noçöes de clclo tectônlco de Aubouin (1965, 1973 e 1975), de sub-clclo orogênlco de Aubouln

(1984) e do orogênese de Sengor (1990). Assume-se que orogênese representa todo e qualquer processo

de convergêncla de margens de placas; enquanto que clclo tectônlco engloba toda a seqfiêncla de erfntos,

da abertura ao fechamento,da hlstórla de um oceano. Assim,um clclo tectônlco admlte dlversos estáglos

de convergência de placas, que se sÌtuam €ntre dois perlodos, não orogênlcos onde predominam a

dlvergência entre os limhes de placas (perfodos tafrogênlcos).

O critérlo na identificação do perlodo tafrogênico é dlffcll de ser reconhecldo. lsso porque as

estruturas precoces de reglmes essenclalmente traclonals,de fraturamento cont¡nenial, encontram-se, no

lnterior da zona orogênlca, sucessfuamente retomadas nos regimes compresslvos. A caracterização deste

perfodo, no espaço e no tempo, é possfuel quando se dispõ\o registro magmático ldentlf¡cado com

àdelgaçamento e fragmentaçåo continental.

Os diferentes estáglos orogênlcos eståo reglstrados em assemblélas deposlclonals,vulc^anlcas e

plutônlcasque refletem mudanças no volume e na taxa de expansão e consumo do assoalho oceânlco;

mudanças na natureza do arco magmátlco e na simetrla e polarldade dos llmltes convergentes de placâs.
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Asslm, no aspscto puramsnte deposlclonal, um ostáglo orog^enlco podo corresponde¡ a um dos clclos

€stratlgráflcos de V¡þ el al. (1977b) e contrlbulr no sontldo do relaclonar no tempo, dlf€rentgs slstemas

dêposlclonals.

O fechamento dlacrônlco do espaço oceânlco, sela por collsõss sucesslvas entr€ duas margsns

contlnentals lrregulares, seja por collsõss entre arcos lnsulares ou ontre arcos lnsulares e margons

contlnentals, constltue (na ausêncla ds sutura oflolftlca que marque, lndlscutlvelmente, a acresçpo de um

fundo oceânlco ao contlnonto) o crhérlo para o roconhsc¡mento de um perlodo orogênlco prlnclpal ou do

um sub-clclo orogênlco. Esta orogênese é acompanhada por epsódlos metamórficodeformaclonals,

geograflcamente restrltos ao domlnlo das massas colldidas.

Na sequêncla dos processos orogênlcos collslonals e no fechamento do oceano, a placa

lltosférlca pode contlnuar em subducção, como vm undenhrusflng entre massas contlnentals. Responde af

por um conlunto de estruturas e por um magmatismo de um estágio orogênlco lntracont¡nêntal. Estando

dentro da evoluçåo natural do clclo tectônico, ele é referldo como perfodo tardi-orogênico. Tanto as

estruturas quanto o magmatismo neste perfodo, quando translclonam aos .egistros do perlodo

tafrogênlco, constÌtuem, nesta passagem, o critério que marca o f¡m do ciclo tectônlco.

Asslm, no Arqueano e no Proterozólco lnferlor, os registros magmátlcos, metamórflcos,

estruturals e geocronológlcos indicam uma sucessão de perlodos orogênlcos; enquanto que no

Proterozólco Médio um ciclo tectônico pode ser vlsualizado (apesar dos regimes expanslvos llmftrofes não

estarem alnda bem estabelecldos). Este clclo tectônico corresponde ao Uruaçuano de Almelda (1971) s é

aqul admltldo conceltualmente, lsto é, como a histórla de um oceåno e suas margens.

O magmatismo plutônlco no lnterlor da Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé llmlta um ciclo

tectônlco no Proterozólco Médlo e Superior; desde o adelgaçamento e fragmentação continental à

evolução de um arco magmátlco e colisão, até a translçâo entre os reglmes compressfuos finais e novo

estáglo enensfuo. Esto c¡clo ó aqul referldo como Ciclo Braslllano (Almelda, 1971; Almolda et al., 1973;

Cordanl et al., 1973), apesar de seu conceito estar vlnculado a uma seqi¡êncla de eventos em um

determlnado perfodo, lsto é, de um super clclo orogênlco de valor global.

Os reglstros magmálicos e compressfuos que se seguiram demarcam nova hlstórla orog6nica,

domlnantemente Cambr¡ana e aqul apresentada como Orogênese Rlo Doce.

Flnalmente ut¡llza-se, na subdfuisäo do Proterozólco, os limites popostos na Carta Estratlgráflca

,,,{f.
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Global, compllada por Cowlo e Bassett para a 'lntornatlonal Unlon of Geologlcal Sclenco" - IUGS om 1909.

Manteve-se, por comodldade, as dsnomlnaçöos precodent€s ds eras (Proterozólco lnferlor, Médlo o

Superlor) apesar das sugestöes do Plumb e James (1986) s da proposta flnal da carta ostratlgráflca (Paleo,

Meso e Neo Proterozólco).



cApfTULo 2 - coNsnrutçÃo E ARRANJo cEoMÉTRtco Do AReuEANo E

PROTEROZÓICO INFERIOR

2.1. ARCABOUçO GERAL

Predomlnam assoclações lltológlcas antigas na porgão ocldental, mals lnterna, da Falxa Alto Rlo

Grande. Gontrastam, com os restos alongados de seqilênclas supracrustals, no seu conteúdo fgneo

orlglnal domlnante e no seu metamorflsmo ds grau forte. Coer€ntes e generallzadas sstruturas. de fluxo

tectônlco acompanham as texturas e estruturas metamórflcas e são, hlerarqulcamonte, anterlores às

estruturas e mlcroestruturas exlstentes nas supracruslais.

A relação direta entre estes dlstlntos nfuels estratigráflcos e crustals aponta para uma lntensa

erosão das assoclaçóes litológlcas antlgas, soerguldas em uma cadela de montanhas. Esto clnturão

montanhoso fol erlgldo na orogênese do clclo tectônico que precedeu a reabertura das bacias marinhas e

oceânlcas do Proterozólco Médlo.

São segmentos ortognáiss¡co-gnálssico-migmatft¡cos, organlzados em fakas paralellzadas e

empllhadas nas orogêneses subsequentos e que são dist¡ntas sobretudo no conteúdo qufmlco, lsotóplco e

geocronológlco; ocuparam, nos clclos tectônicos que se superpuseram, d¡stlntas posições

paleogeográflcas. Como parte do substrato dos ambíentes deposlcionals do Proterozóico Médio, est€s

ssgmentos alnda se encontravam em dÌferèntes sftlos ou zonas paleográficas.

Contam uma história pollcfclica, com grande volume de materlal acrescido à crosta no Arqueano,

quando da formação de microplacas, seguidas da diferenciaçåo da espessa camada thosférica.

Conheceram, alnda no Arqueano, um clclo com geração de arcos magmátlcos e de prováveis baclas de,

"back-arc", com adlçöes mantéllcas em extrusões máfico-ult¡amáficas komatlfticas e com fusöes parciais

da porçåo do manto lltosférlco 'congelado" na base da crosta.

Um lntenso retrabalhamento da crosta slállca (e oceânica) e da porção lltosférica underplated

marcou os eventos do Proterozólco lnfer¡or. Estão reglstrados em uma manlfestação termo-magmátlca e

em um clclo teclônlco, o Super-Ciclo Transamazônico, de caráter global, que agregou esles fragmentos

crustals em uma mlcroplâca únlca.

Os dlstlntos segmentos oftognáisslco-gnálsslco-mlgmatlticos são constituldos pelos Mtgmafltos



Amparo, pelo Cor¡ploxo Säo Gonç¿lo do\apucaf e pelos Gnalssos Hêllodora. A organlzaçåo atual (flg.2,l)

'é relTexo das orogåneses mals recentes e dofine domlnlos alóctonss e teclonlcamente empllhados de sul-
il

sudoestg para norte-nordeste.

O domlnlo mals lnt€rno contém a unldade gstratlgráflca aparontemsnte mals antlga, os

Mlgmatllos Amparo (termlnologla orlunda do denomlnado Grupo Amparo do Ebgrt, 1968). Encravados

Ëi q.'
nestes mlgmatltos allñham-se €strenas fa&as máfico-ultramáficas, das quals a Assoclação Máflco-

Ultramáflca Arcadas (Peloggla, 1990), melhor estudada, possui composlção komatlftlca e vestfglos de

orlgem sedlme¡!fr"ir Batolltos ortognálsslcos cálilo-alcalinos, os Ortognalsses Serra Negra, são liitrusfuos

nestas unldades. Xenólhos e corpos concordantes a sub-concordanles de metaMslcas tolofrlcas pró-

anatétlcas ocorrem em pequenas d¡mênsóes.

O domlnlo lntermedtárlo, #O'bron, .åUr" o" Gnalsses Heïodora ou aprlslonado sob os

M¡gmatltos Amparo, é constituldo pelo Complexo Såo Gonçalo do Sapucal (perrotta, flsf¡. H"t"

princlpalmen!$ e nos demals domfn¡os, ggorre outra sérle plutônica cálclo-alcallna, mals loÛem e

caracter¡zada por batoliros de gmnhóldes gnáisslcos porfiroclásticos tlpo Serra de Sqo Gonçalo'(Perrotta,

199.l) e de tonalito gnalsses tlpo Serra do Quiabeko (Perrotta, 1991).

O domfnlo mals exlerno, pode t€r uma continuldade composlclonal com os gnalss€s 's.,

mlgmatltos quê se encontram tora Oo ¡irft" de aloclonla das supra-custa¡s da Faka Alto Rlo Grande. ¡São

os Gnalsses Hellodora, que constituem um complexotom migmatltos "r "ont"'îo 
brusc'o com gnalssgs

. ,q 4 ..* ,.

llstrados e bandados, de composlçöes granfticoìonalfrlcas e com restos de fakas máfico-ultramåf¡cas,
âl ,.*. ti

As 'coberturas" metassed-.lnentares dg PrðTòrozólco Médlo oncontraram esteídot¡fnlos em

^ 
-:'

poslçöes paleogeográficas d^ist¡ntas: uma plataforma." psamfrica estabeleceu-se sobre os Qnalsses

Heliodora, enquanto qu.g turbldhos ¿distais € grawacas vulcanoclástícas de amblente de arco lnsular$

ass&clam-sê aos gnalsses dp Complexo São Gonçalo do SapucaL Junto aos M¡gmathos Amparo ocorre

uma seqi¡êncla clástlgf'b chsto-Cufmlcaçde amblente mals proxlmal a um arco vulcânlco cálclo-alcallno.
iùl

2.2. MTGMATTTOS AMPARO S ,
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Os MiOr,.ptltos?Ämparo ocupam, na área estudada, toda extensáo merldlonal da Falxa Alto Rlo

Grande, Ocorrem e'ir¡ fatlas, no geral espessas entre 25om a 2.000m, que se orgâhlzam om um slstema de
//è'
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cavalgamsntos complsxo s pollfaslcament€ dobrado.

Ropressntarn um terreno essenclalmente alóctone sobre o domfnlo do Comploxo São Gonçplo

do Sapucaf s sncontram-se, a sul e a oeste, rocobortos psla pllha crustal da Napps do Empurråo Socorro

'Guaxupé (flg.z.t) 
È

Sou contato frontal, orlentado E-W, é com o domfnlo do Complexo São Gonçalo do Sapucaf e

está estruturalmente controlado por um conlunto contfnuo e llnear de falxas de clsalhamênto

transcorrentes de caracterlstlcas dúctels-rúptels e responsávels por e)densas fal¡<as mllonftlcas llneares, a

Zona de Clsalhamento Jacuinga-Natércla (anexo 1 e fig.2.1).

Os Mlgmatltos Amparo hospedam uma séris plutônlca ortognálsslca, de aflnldade cálclo-alcallna

g que se encontra em lascas acamadas ê de dlmensöês'' batolftlcas. Estes ortognalsses, quando

submetldos a anatexia, geram mlgmatltos que dificllmente se dlstlnguem do hospedelro.

As supra crustals Andrelândla e ltapka, presentes neste domfnlo, ocorrem como terrenos

alóctones metavulcanoclásticos e metaclastoqulmlcos e como uma seqüêncla metapsamltlca e

metapsamo-pelftlca descoladas sobre o assoalho mlgmatftlco e ortognálsslco.

2.2.1, Pr¡ncipals t¡pos l¡tológlcos

Såo ¡ochas com estruturas migmatlticas no geral constituldas por um leucossoma þranco a

branco rosado, de dlmensões e formas varlávels, contlnuo a descontlnuamente envolto por fafia5 ou nfuels

lr$€gulares de melassoma cinza escuro a preto, constltulndo, ambos, a porção de neossoma, Contldos

neste neossoma (como enclaves) ou contendo-os, tem-se o mesossoma de tonalldades aclnzentadas.

Não se conhece domlnlos seguros de paleossoma preservado. Eslas denom¡naçóes såo utllizadas

segundo a proposlção de Johannes e Gupta (1982).

Para a descrição das prlnclpals ostruturas mlgmatfticas ou dos tipos lltológicos, t¡tlllza-se da

nomenclatura de Mehnert (1968), excetuando-se as suas estrutuEs dobradas.

Såo.dois os prlnclpais tlpos. de migmatitos: os mlsmàllos estromátlco-flebftlcos e os mlgmatitos

Ambos definsm óorpos entensos e mapeávels, que se ludapöem teclonlcamente,

ou que se translclonam. É, no êntanto, comum a presença de enclaves, a contornos dfusos, de

mlgmatltos estromátlco-f,ebftlcos em mslo a domlnlos nebulftlcos, asslrn como de bolsões nebulftlcos,

..t,",ri

,1ñ
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lrregulargs ou acamados, nos mlgmatltos estromátlcos.

Corpos de anflbollto, com dlmonsöos de até algumas dezenas de metros, ocorrem como

enclaves (reslstatos) ou como boudlns bsm separados. Sâo concordantes o contóm as sstruturas

mlgmatftlcas em suas bordas, ou såo concordantss a sub-concordantes o truncam as gstruturas

mlgmatftlcas . Xlstos ultramáflcos ocorrem, na escala de afloramentos, como enclaves arredondados e de

d¡âmetro mátrlco, resultantes de lntenso processo de boudlnagem quando de estáglos precoces de seu

metamorflsmo.

Os mlgmatltos nobulftlco-schlllerens såo cinza-claros a branco rosados, hololeucocrátlcos a

leucocrátlcos de balxo fndlce de cor (lC), equlgranular do granulaçåo mfula a lnequlgranular grossa em

porçóes lrregulares e gradaclonals e com acrlmulos de blotltas em faixas espessas do mllfmetro ao

centfmetro, oblfquas êntre sl e descontfnuas. BlotÌtas em glomérulos sub-clrculares e sub-centlmétricos

também ocorrem e por vêzes se assoclam a granadas em porf¡¡oblastos ou em aglomerados.

As estruturas mals frequentes são a nebulftlca e a schllleren; estruturas do tipo agmatfrlca e filões

estlctolfticos a megacrlstals de hornblenda, ou de blotlta, superpõem-se localmente. Follaçóes tectônicas

reorlentam e recrlstalizam os mlnerals em uma teldura granoblástlca; elas assoclam-se a um bandamento

gnalssico lenticular, quaÌtzo-feldspátlco, de alguns mllfmetros a pouco centfmetros.

Os migmatitos estromátlco-flebfr¡cos são acinzentados e com aspscto de um rendllhado branco,,'

por vêzes branco rosado, devido a d¡strlbuiçáo dos leucossomas. Tem-se um ananJo entre leucossomas

plano-paralelos (contlnuos ou lentlculares, a contornos retlllneos abruptos, ou lrregulares abruptos, ou

mesmo dlfusos, espessos do centfmetro a poucos declmotros), com leucossomas lentlculares, oblfquos e

llgelramente oblfquos entre sl, que, menos espessos, estes cortam ou são cortados por aqueles.

Frequentemente estas estruturas encontram-se deformadas por dobramento apertado,

asslmétrlco a quase simétrlco, contfnuo ou degenerado em zonas de clsalhamento. Se superlmpõem a

lsocllnals anterlores e se encontram, subsequentemente, engaladas em dobras posterlores, normals ou

lncllnadas, hdmoaxlals e/ou oblfquas. Esta estruturação, associada às dlferentes formas geradas pelo

dobramento de superffcles de referêncla não paralelas entre si, respondem por um aspecto caótlco.

Nestes domfnlos mais dobrados têm-se uma malor ocorrência de corpos granhóldes. São granhóldes

brancos a branco-rosados, hololeucocráticos ou leucocrátlcos a megacrlstais de hornblenda; são

lnequlgranulares grossos e possuem estruturas nebulfticas ou schilierens blolftlcos. Såo bolsões
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¡rregulares, sallontados ou não por falxas melanossomátlcas, ou såo venulaçögs dlfusas no lntrado de

dobras, ou mesmo bancos acamados e do lnleção.

Estruturas dlctlonftlcas são frsquentss e representam lnleçóes de granltóldss hololeucocrátlcas

ou recrlstallzaçögs quartzo-foldspátlcas, em bandas espessas de poucos centfmetros ao longo de zonas

de clsalhamento dtlctll ou nos flancos de dobras asslmétr¡câs o abortas das superflcles estromátlcas.

Na base da Nappe de Empurråo Socono-Guaxupé e ao longo de fai¡<as mllonftlcas llneares,

sobretudo na zona do clsalhamonto dúctll no lnterlor das fakas mllonftlcas de Monte Släo o Jacutlnga -

Natércla (mapa geológlco anoxo 1 e llg.2.1), os Mlgmathos Amparo passam a rochas €ssenclalmente

mllonftlcas, com dlferentes lntensldades e fases de comlnulção-rscrlstallzação(Slbson,1977). Na bâse do

segmento merldlonal da Nappe estes milonltos constituem uma unldade contlnua e espessa de até 5.000

m; ela foi conceblda como um complexo estratigráf¡co por Sad e Barbosa (1983) e fol deflnida como um

tectono-fácles por Campos Neto e Basel (1983), a Falxa Mostardas,

Os mlgmatltos no geral assumem uma tonalldade acinzentada mals escura e evoluem para

mllonho gnalsses, bandados, listrados e ou porflroclásticos, onde os princlpals tipos lttológlcos são:

- mllonlto gnaisses cinza escuros, bandados, de textura ultramilonftlca, pollgonlzada e lsogranular

fina-multo flna, alternada ou não com fab(as a lexturas /ibbons. O bandamento, sub-centlmétrlco a quase

declmétrlco é conferldo pelos distlntos graus de cominuição-recristalização dos mlnerals e sal¡entado por

dlferentes tonal¡dades do clnza;

- (hornblenda) - biotita milonito gnaisses listrados clnzas a cinza escuros, de te>duras

protomllonlto-porflroclástlca e a rlbôons quartzo-feldspáticos. Sâo inequ¡granulares, a granulaçäo é médla,

e a estrutura llstrada é planollnear a llnear e conferlda por bandas brancas, quartzo{eldspátlcas,

descontfnuas e a terminações agudas, espessas em média de smm. Feldspatos branco ou branco-rosados

também ocorrem como porfiroblastos a texturas ¡norÍar ou como porfiroclastos, com formas arredondadas

ou ocelares, normalmente com zonas de sombra de pressão e.com dimensöes até centlmétrlcas; podem

cortar as bandas quartzo-feldspáticas e podem passar, por estiramento lntenso, a flnas estruturas llneåres.

't.

2.2.2, Compos¡ção

Os..Migmatitos Amparo são rochas de composlção geral granodlorftlca, que evoluem, nos
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proceEsos anatétlcos, à neossomas nos opostos granftlcos e lonalftlcos.

Os leucossomas possusm composlção trondhlemftlca ou gmnftlca, mals raramsnte

granodlorftlcâ; os prlmslros såo predomlnantos nos mlgmatltos ostromátlcos. Såo hololeucocrát¡cos, ds

textura granoblástlca equlgranular mdla a lnsgulgranular médlo-grossa (nos termos mals granftlcos),

follados e localmento a schltlerens lepldoblástlcos blotftlcos. Constltuem-se de plaglocláslo, quartzo,

fsldspato potásslco e blotlta. O plaglocláslo é ollgocláslo, com quanzo em gôtas, mlrmequltas e

antlportftas; o feldspato potásslco é o mlcrocllnlo em crlstals xenomórflcos e destacados da matrlz (nos

granhos), ou lnterstlclal e exsolvo no rendllhado antipertftlco; o quarÞo é xenomórflco e a blotha,

acessórla, é castanha e alterada a clorita.

Os mlgmathos nebulftlcos såo petrograflcaments semelhantes aos leucossomas granodlorlto-

granfrlcos.

Os melanossomas são porções mesocrátlcas a melanocráticas, de toxuras

granonematoblástlca, granolepldoblástlca, ou lep¡doblást¡ca, de granulaçåo flno-médla e estrutura follada.

Constltuem-se de biotlta, hornblenda, plagloclásio, quartzo e opacos, com tltanlta, apatlta e altanlta como

mlnemls acessórlos. A blotlta, com pleocroismo castanho-marrom, pode estar alterada para a clorita; a

hornblenda, verde olÌva, castanha, contém lnclusões de opacos, quartzo, plagiocláslo e blotha; .o

plaglocláslo é o ollgocláslo com quartzo em gôtas e saussurltlzado e com frequentes ant¡perthas. Os

opacos assoclam-se aos minerais máflcos.

Os mesossomas correspondem a blotlta e/ou homblenda-blotlta gnalsses de composlçåo

granodlorftlca a tonalftlca, de cor clnza e leucocráticos de bako lC; a estrutura é maclça e follada, ou com

flno s descontfnuo bandamento quaftzo-feldspátlco branco. A textura é granoblástlca, lnequlgranular

médla a equlgranular médio-flna. Constitul-se principalmente de oligocláslo (e antipertitas), feldspato

potásslco exsolvo ou lnterst¡clal, quarÞo, blotita castanho-esverdeada (por vêzes alterada a clorlta) e

hornblenda verde-castanha (no geral acessórla). Tltanlta, zircão, apatita, opacos e clorlta såo acessórlos

frequentes.

Granitóides hotoleucocrátlcos, granodlorfticos ou granfticos 3b, a plagiocláslo (antipertitas e

mhmequhas), feldspato potássico, quartzo e opacos, titanita, sillimanita e clorita como acessórlos, ocorrem

localmentê. Possuem formas fllonlanas ou a contornos dffusos, menos deformados, no lnterlor dos

mlgmatltos..
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Os dados qufmlcos (Basel et al., 1986 s Flguehedo lnédltos) anallsados em dlagrama do Harker

(f1g.2.2) lndlcam uma boa correlaçåo posltlva da sfllca com o TlOr, MnO, MgO e FerOgt e uma correlaçåo

regular para o CaO e AlrO, . Esta dlsposlção é coersnte com um palgossoma lgnoo transformado in sifu €

em um processo lsoqufmlco. Os leucossomas reprosentam os termos mals dlferenclados € se allnham aos

mesossomas através dos dados em rocha total (amostras de mlgmatltos com o mesossoma, o

melanossoma o o leucossoma).

Ocupam o campo composlclonal restrlto das rochas ácldas, varlando o conteúdo em S,O, de

74,5% (leucossomas) para 70,8% a 73,6% (migmatltos) e para o lnteNalo de 67,7% a 71,O% nas amostras

de mesossoma (fig.2.2).

Os elomentos traços caracterizam-se peto bako conteúdo em litófllos (Ba, Zr, Nb e Sr) qug, salvo

o Sr, tendom a dimlnuir em dlreção aos termos mals dlferenclados.

No processo de anatexla, a pass¿¡gem do mesossoma aos termos mals evolufdos (leucossomas

ou amostras contendo neossomas) se deu com uma brusca dimlnuição no conteúdo em magnéslo e ferro,

provavelmente adicionados ao melanossoma. Os leucossomas granftlcos såo mais rlcos em álcalls e mals

pobres em cálclo que os leucossomas trondhlemfticos. Ambos, no entanto, possuem estrltamente o

mesmo conteúdo em titânlo, magnanês, magnéslo e ferro.

Säo rochas de fillação cálclo-alcalina, bem alinhadas em dlagrama AFM (f19.2.3) e com a llgelra

quebra na passagem aos mesossomas, devido ao maior conteúdo em MgO.

Rochas metaMslcas (blotita anflbolltos), subconcordantes e em corpos métrlcos, boudlnados e

pré-anatétlcos, dlspostos como sfro//ens deformados, não mostram relaçöes qulmlcas com os mlgmatltos.

Ocupam o campo restrito de ¿¡60¿ de slllca e são rlcas em tttânlo, feno e sódlo (f19.2.2). No diagrama AFM

(fi9.2.3) plotam distantes dos migmatitos, lora do trend e lá no campo toleftico para as rochas vulcânicas.

Devem corresponder a dlques deformados.

2.3. ASSOCßçÖES MÁFTCGULTRAMÁFTCAS E CORPOS DE GRANADAANFIBOLITOS

No domlnlo dos Mlgmatltos Amparo é frequenle, na escala de afloramêntos, zonas em que

ocorrom fatlas lenticulares de algumas dezenas de melros de xistos ultramáf¡cos (tremoltta-actinollta xlstos

e talco-clortta-tremollt€ xlstos), tectonlcamente encravados em mlgmathos e em ortognalsses. Ocorrem ao
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longo de uma dheçåo nordoste, desde o sudossto da cldade de Amparo (SP) até o norle-nordeste de

Aguas de Llndóla(SP).

Além de anflbolltos e de dlopsldlo anflbolltos câlclosslllcátlcos bandados, lntercalam-se nestag

falxas restos esparsos do seq0ênclas ferrfferas bandadas e do ortoquartzltos .

Destas ocorrênclas, a da cldado de Arcadas (SP) fol estudada em detalhs, mapeada o deflnlda

patrográflca e qulmlcamente por Peloggla (1990).

2.3.1. AssocÌação Máf¡co-Ultramáliæ Arcadas

Fol dsflnlda na cldadê homônlma, onde aflora ao longo de uma faha estrelta e de curta eld€nsåo,

espessa de 250 a 300m, estratif¡cada e dobrada e chegando a cavalgar, com lascas ortognálsslcas,

metassed¡mentos Andrelândia.

Compreende tres camadas princlpals: os xlstos verdes ultramáffcos, os dlopsldlo-anfibolltos

bandados e os anflbolitos homogêneos; subordinadamente lntercalam glimmeritos, grafita-sllllmanha

quartzo-xistos e quartzftos mllonftlcos puros ou laminado$ e ricos em opacos.

Os xlstos ultmmáficos são olivina-tremollta xlstos verdes, homogêneos e nematoblástlcos, onde

pode-se dlstlnguh duas paragêneses metamórflcas prlncipals: a domlnante no grau médlo e a rellqular no

grau forte. Na foliação prlnclpal descreve-se tremolita-talco-oltulna- (magnetita), com lddingslta e

serpent¡na como mlnerais de alteração da olfulna. Lentes sub-centimétrlcas de cobre natfuo ocorrem

localmente e os prlncipals acessórios são opacos e titanha. A mlneralogla reliqular é representada por

ortoplroxenlos em restos xenoblástlcos, dispersos e englobados, em contlnuldade ótica, por talco;

ocorrem também ortoplroxênios e oltulnas, poiquilobláslicos, ou oliv¡nas em núcleos reslduais de anflbóllo;

esplnéllo verde aparece em cristals fragmentár¡os e interstlcials.

Texturas metamórf¡cas a olivina poiqulloblástlca (englobando anflbóllos e opacos) om crlstals

alongados, piatlformes e desorlentados, em paragênese com ortoplroxênlo polquiloblástlco e contidos em

matrlz tremolftlca prlsmátlca, aranjada aleatoriamente ou em rosetas, são idêntlcas, na forma, às texturas

prlmárlas tlpo sp/nifex. Ocorrem em certos nfuels dos xlstos máf¡cos.

Os dlopsldlo-anflbolltos bandados são rochas clnza esverdeadas, granonematoblástlcas e de

granulaçåo fino-médla, que contém um bandamento sub{entlmétrico clnza escuro.a hornbtenda e
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plaglocláslo, altornado com um vgrde claro do cllnoplroxênlo e plaglocláslo. Lontes pretas centlmétrlcas g

monomlnerállcas, a hornblonda, alternam-se subordlnadamente. O plaglocláslo é o ollgocláslo, o

cllnoplroxênlo é o dlopsfdlo. Carbonato, quartzo e cllnophoxênlo podom ocorror em bandas mlllmétrlcas;

phhþ e calcoplrlta são frequentes.

Os anflbolhos são vordes, granonematoblástlcos flno-médlos e homogêneos com hornblenda o

ollgocláslo-andeslna. Opacos esquelotals, clorlta e tltantta são acessór¡os,

Peloggia (1990) mostrou que essas rochas possuem um comportamento qulmlco coerente.

Deflnem boas correlaçöes nos dlagramas óxldos X MgO, onde os cllnoplrox6nlo€nflbolhos bandados

ocupam os extremos mals dlferenclados dos trends'. Possuem, nos termos mals magneslanos, altos

teores em Cr e Nl e baixos valores em Ba, Sr e Zr; os termos menos magneslanos são anomalamente altos

em Ba, Sr e Y.

Os xlstos ultramáficos, mineralogicamente semêlhantes a metaperidotitos, possuem um

conteúdo excesslvo em sflica (SlO2 = 50%). Este comportamento fol assumido como resultante de uma

adlçao de SIO2, pós-magmátlca, que não alterou as relações entre os demais elementos.

Toda Assoclação Máflco-Ultramáfica Arcadas assemelha-se, nas relações entre ÆrOa, FeOt,

MgO, álcâlls e CaO, com a sérle komatiltica de Munro, se comparada ao estudo de Arndt et al. (1977). Os

xlstos ultramáficos e os anfibolÌtos homogêneos, dentro das relações estabslecidas por Brooks e Hart

(1974), possuem todos os parâmetros qulmicos caracterfstlcos de komatlftos (MgO>9olo, GaO/AlrOa>1,

f lO Z< O,9o/o, l9O < 0,9% e SlO2 < 53oÁ).

Os dlopsfdlo-anfibolitos bandados possuem caracterfsticas sed¡mentares quando plotados no

dlagrama 'c' x 'mg" (valores de Niggll) de Leake (f get) ou no diagrama FeOt X TlO2 desenvolvldo por

Pologgla (1991). Ta¡s relaçöes, assocladas à boa conelaçåo apresentada por ess¡¡s rochas nos demals

dlagramas, são sugestÌvas de uma origem hlbrida, possfuelmente como uma mlstura de sedlmgntos com

tufos Mslcos.

As rochas máfico-ultramáficas tipo Baóacena, estudadas por Noce (1987), também de

afinldades qufmlcas komatlfticas e locallzadas no exterlor do llmite alóctone das supra-crustals da Falxa

Alto Rio Grande, dlstlnguem-se da associação Arcadas. Aquelas sérles magneslanas sâo mais ricas em

tltânlo, ferro e alumlnlo e, tlpicamente mals pobres em cálcio e cromo.
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2.3.2. Corpos de Granada-Antlbolitos

Assoclados aos ortognalsses e mlgmathos, ocorrem, com fÌequêncla , camadas anflbolftlcâs ató

métrlcas, boudlnadas ou não, sub-concordantes o, no geral, lntrusfuâs nas estruturas mlgmatfrlcas.

Possuem um enrlqueclmonto psrlférlco em blotlta e são dlscrstamente lnvadldas por vonulaçöes guartzo-

feldspátlcas, no geral orlundas de bolsöes surrelcos. Localmonte podem atinglr espessuras de 400m, com

formas ovóldes alongadas, como o corpo da Serra do Matão, a nordeste de Monte Alegre do Sul - SP.

São rochas clnza-escuras, granonematoblástlcas de granulação flna a flno-médla, homogênea

e/ou a porflroblastos de granada. Correspondem a granada-hornblenda anfibolltos, com proporções

equlvalentes entre anflbóllo e plagiocláslo (oligocláslo-andeslna com ocorrênclas locais de antlpertit€s).

Os porfiroblastos de granada, em médla com 2mm, polqulloblástÌcos ou não, podem constitulr o núcleo de

um anel de plaglocláslo ou de slmptectltas entre plaglocláslo e anflbóllo, confer¡ndo texturas reac¡onals do

tipo coronas ou de anéis keliffticos (Shand, 1945; Bard, 1980). Os acessórios são opacos esqueletals,

t¡tanÍta e clorita.

Os dados qufmlcos obtidos para essas rochas (Basel et al., 1986; Peloggla, 1990) slluam-na como

ortoderlvadas, com composição de basaltos toleft¡cos de alto titânlo e balxo magnéslo, rico em elementos

lltófilos e com caraclerfstlcas de basaltos continentals lntraplacas.

2.4. GoMPLEXO SÃO GONçALO DO SAPUCAI

O Complexo São Gonçalo do Sapucal ocorre sob o domlnlo dos Migmatitos Amparo, em uma

Janela estrutural complexamente deformada a sudeste de ltaplra (SP), ou aprisionado sob cavalgamentos e

falhas tnnscorrentes obllquas a norte de Pouso Alegre(MG) e em Natércia (MG). Cavalga

metassedimentos de afinidades plataformals a none de Ouro Flno (MG), onde se afina, em uma termlnação

aguda, contra a zona de clsalhamento Jacutinga-Natércia.

Consthul o subslrato de um domlnio tectônlco lndependente, alóctone sobre os gnalsses

Hellodora e bem preservado a norte da zona de clsalhamento Três Coraçóes, onde possul um

comportamenlo horlzontal e dobrado. Seu limlte ocldental é a Nappe de Empurräo Socorro Guaxupé

(anexo 1 e flg.2.1).
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É cortado por corpos concordantes o acamados de ortognalsses cálclo€lcallnos, com

predomlnâncla de granlto gnalsses porflróldes-porflroclástlcos sobro tonalho gnalsses .

O Complexo São Gonçalo do Sapucaf fol admltldo por P€rrotta et al. (f 9Sg) e deflnldo por

Perrotta (1991) como assoclaçöes gnálsslcas do af¡nldades cálclo-alcallnas. Reconheceram uma unldade

de orlgem plutônlca granodlorlto-tonalftlca maclga e oulra, gnálsslca bandada, alternando composlçöes

ácldas, lntormedlárlas e Mslcas. Esùa últlma é aurffera e contém lntercalações subordlnadas, contl-

declmétrlcas a métrlcas, dê ortoquartzitos, xistos e de gnalsses grafltosos e turmallnhos. Corpos

anflbolftlcos lentlculares e concordantes ocorem nas duas unldades.

Os ortognalsses maclços ocorrem com a unldade gnálsslca bandada a norte da zona de

clsalhamento Três Coraçöes. Esta últlma, no entanto, predomlna na frente do domlnlo alóctone Amparo e

sob este na lanela estrutural ltaplra.

Petrograflcamente os ortognalsses homogêneos são de composlçåo granodlorito-tonalftlca, de

cor clnza e leucocrát¡cos de alto lC (atlngem 30o/o de máficos). Possuem textura granoblástica lsogranular

médla e uma estrutura follada com fino e descontlnuo bandamento félslco. Quando mlgmatftlcos, sáo

estromátlcos a paleossoma facilmento r€conhecfuel e a neossoma consthufdo por bandas loucossomátlcas

plano-paralelas contlnuas e centlmétrlcâs, brancas e de composição granodlorftlca hololeucocrática,

borde,ladas por falxas mil¡métr¡cas de melassoma enrlquecldo em blotita. Nsstas rochas o mesossoma é

também granodlo¡ftlco clnza, mas de texura lnequlgranular médla a médlo-grossa.

São b¡otha gnalsses, a plagloclásio, quartzo, blotita, hornblenda e mlcroclfnio (onde os dols

últlmos podem estar ausentes); com zlrcåo, tltantta, allanha e cllnozolslta, carbonatos, muscovtta e serlcltâ,

clorita e opacos como mlnerals acessórlos e/ou secundárlos. O plaglocláslo é ollgoclásloandesina, por

vêzes mhmequftico e raramente antiperrftico; o microclfnio é interstlc¡al; a blotlta constltui rlpas pleocróicas

amarelo-verde ollvas e a hornblenda é verde. Cllnozolslta forma anéls em torno da allanita e plaglocláslos

podem conter bordas albfricas (Perrotta, t99t).

A unldade gnáisslca bandada compreende bancos espessos de 15cm a sOcm de gnalsses clnza

médlo a claros, de composlção tonalftlca e com bandamento félslco sub-cent¡métrlco; encontp-se

alternado com bandas contlnuas, espsssas do centfmetro ao declmetÌo, clnza escuras dlorfricas e cinza

esverdeadas, de até 20cm, quartzo diorftlcas. Bancos de anfibollto, de até alguns dêcfmettos, são

frequentes.
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Såo hornblenda-blotha gnalsses, de toldura domlnantemonte granoblástlca lnequlgranular módh,

com lntenso, contfnuo e descontlnuo bandamento bmnco trondhjomftlco sub-centlmétrlco. Compös-se ds

plaglocláslo ollgocláslo-andeslna, por vêzes antlportftlco; quartzo e mlcrocllnlo lntsretlclal e por hornblenda

verde e blotlta amarronada. Nas lntercâlaçöes de composlção dlorftlca a hornblenda equlvale ou

predomlna sobre a blotfta e o cllnoplroxênio pode ocorrer nos gnalssos quartzodlorfrlcos.

Os bancos do metaMslcas corrospondem a blotha-quartzo anflbolltos € a gmnada-quarlzo

anflbolltos com te)ûuras em coronas.

Não exlstem dlstlnçóes qufmlcas (dados em Basel et a1.1986, Sllva et al., 1988 e em Perrotta,

1991) entro as rochas do Complexo São Gonçalo do Sapucal, eslejam elas na área tipo ou na lanela

estrutural ltaplra. Verlfíca-se allnhamentos de composlções Mslcas, lntermedlárias e ácldas com um trend

quase contlnuo no diagrama de Harker (f1g.2.2). As composições ácldas contém de 67,8 a75yo de SlOr,

enquanto que os termos intermediários encontram-se no lntervalo €ntre 6l a 660/ô de SiO2. Ambos

mostram uma boa correlação com o CaO e, subordlnadamente, com o MnO e TIOZ, nos quals as rochas

de composlção áclda såo mais enr¡quecldas. Uma correlação d¡st¡nta aparece com o MgO, onde para

conteúdos semelhantes de sllica os termos lntermedlários são mals pobres sm magnéslo. Ambos sáo

enriquecldos em Ba e Zr .

O espectro Mslco encontra-se entrs 50 a 560¿ de SlO, e alinha-se parclalmente com as rochas

lntermediárias, em uma correlação posltiva, no conteúdo em FerOat, em MgO e em CaO e em uma

corelação negatlva com os álcalis. Como nos Migmatitos Amparo ocorrem composlçöes rostrhas ao

campo de 460¿ de SlO2 .

Os dados qulmicos diferenciam com clarez¡ duas séries cálcloalcalinas no Complexo Säo

Gonçalo do Sapucaf; elas são de dlffcll dlstinçäo no campo e lndependem das unldades de mapeamento.

Uma é de bako FeOt em relação a outra, mals rlca em ferro e em álcalls (f1g.2.3).

A sérle cálclo-alcallna de balxo ferro é a mals caracterfst¡ca e largamente domlnante, está

representada na maloria das amostras analisadas, seJa na áreå tipo, seja sob os Mlgmatitos Amparo. Nela

allnham-se composlções desde granitos 3b a composlçóes de gabros, passando contlnuamente por

granodiorÌtos, tonalitos e por diorhos. Representa uma série expanslva e de caracterlstlcas fectônlcas pré-

collslonals (se utlllzados os campos deflnldos por Batchelor e Bowden, 1985 no dlagrama multlcatlonlco de

La Roche et al., 1980 - fl9.2.4).
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Fiq.2.3. Diaglrama ÀI'M para os üigmatitos Amparo e para o
Complêxo São Gonçalo do sapucaí - contém o linite superÍor do
campo cálcio-atcalino para rochas plutônicas rnesozóicas e
terciárias de arcos magráticos (Brovrn,L9g2) ê para as rochas
vulcânícas (Irvine e Baragar, i"97J.). Dados recalculados à base
anidra.
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Fi9.2.4. Diagrama R1-R2 para o Complèxo São Gonçalo do SapucaÍ(Segundo as relações multicatiônicás propostas por La Roche etaL, 1980). Contém os domínios tectônicàs propostos por Batchelore Bohrden, L9e5). Dados recalculados à base anidra.
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A sérle cálcloalcallna rlca om álcalls e fsrro é deflnlda por um espectro composlclonal restrlto,

quàrlzo monzonlto-granltlco e caracterlstlcamento mals rlco em FeOt, l9O e MnO o mals pobro om AlrOa

e CaO (f19.2.2). Possuem cåracterfstlcas qulmlcas de amblentês teclônlcos sln-collslonals (flg.2.4).

As rochas metaMslcas, que predomlnam em corpos acamados, plano paralolos e concordantes,

espessos do dêcfmetro ao metro e alternadas com bancos maclços ou com bancos de regular

bandamento composlclonal ácldolntermsdlárlo, também correspondem a duas sér¡es magmátlcas

dlstlntas: uma cálclo-alcallna e outra toleftlca (fi9.2.3).

As metaMslcas cálclo-alcallnas possuem composlçÕes basáltlcas (de andoslto basáltlco a traqul-

basaltos, flg.2.4) orlundas de margens contlnentals atfuas ou de arcos lnsulares (segundo as relaçöes entro

feno, alumlnlo e magnéslo dlstinguldas por Pearce et al., 1977, flg.2.5). As metaMslcas tolefrlcas

correspondem a basaltos continentals (f¡9.2.5), luntamente com os enclaves Mslcos dos Mlgmatltos

Amparo e dos Ortognalsses Serra Negra.

Asslm, o Complexo São Gonçalo do Sapucaf representa uma assoclação fgnea cálclo-alcallna de

amblente de arco magmátlco continental ou insular e caractêr¡zado por um magmatlsmo plutônlco

expanslvo assoclado a expressfuo vulcanlsmo andesÌto-basált¡co. Uma sérle plutônica cálclo-alcallna

potásslca representa o estágio de fechamento oceånlco. O conlunto encontra-se em corpos acâmados e

concordantes, metamorflsados no grau forte e muito deformados.

Este Complexo, como os Mlgmatitos Amparo, ocupa o campo cálcio-alcalino do diagrama AFM

ffig.e.g); no entanto, alám do amplo espectro de stllca, dist¡ngue-se daqueles mlgmathos, no domfnlo das

composlções ácldas, pelo maior conteúdo em ferro, potássio e manganês e menor contetldo em alumlnlo,

cálclo e sfulo. As rochas de composlção lntermedlárla alinham-se com aqueles mlgmatitos no manganês,

alumfnlo e cálclo, mas são caracter¡sticamente mais pobres em FerOat e MgO. Esta última relação

descarta a posslbllldade destas rochas terem partlclpado da fusão in situ responsável pelos Mlgmatltos

Amparo. Neles o empobreclmento no conteúdo ferro-magneslano se dá na dkeção dos termos anatétlcos

mais dlferenclados.

2.5. GNAISSES HELIODORA

As prlmelras referênclas aos Gnalsses Hellodora encontram-se em Campos Neto (1985) e foram
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r€tomadas por Campos Neto et al.(1990). São rochas gnálsslcas d€ composlção granftlca ou granodlorlto-

tonalftlca, bandadas a llstradas, bem acamadas o qug contém nfuels com frequsntes corpos de

metabáslcas € do xlstos ultramáflcos. Mlgmatllos estromátlcos podem ocoÍer om contato brusco com os

gnalsses.

Os Gnalsses Hellodora ocorrem no andar ¡nferlor da pllha de cavalgamentos da Porção Ocldsntal

da Falxa Alto Rlo Gmnde ocldental. Constltuem um domlnlo tectônlco partlcular no lnterlor de sstruturas

antlcllnor¡als sogmentadas por zonas de clsâlhamonto. Admltem uma 'cobertu¡a' alóctone,

mstassedlmsntar e com caractsrfstlcâs de sequ6nclas psamftlcas plataformals.

O segmento ocldental deste domlnlo tectônlco possul a forma dê uma am6ndoa alongada e

estrelta, larga de até 8km e locallza-se enfre as zonas de cisalhamento Três Coraçöes e Jacutlnga-

Natércla. Nesta regläo os Gnalsses Heliodora ocorrom em núcleos de nappes antlcllnals redobradas

antlcllnorlalmente. É no segmento oriental (anexo 1 e fig.2.1) a área de exposição prMleg¡ada dests

domfnlo tectônlco. De lá os gnaisses, da estrutura de Hellodora, seguem contlnuamente até próxlmo ao

llmite frontal de aloclonia da Faka Alto R¡o Grande (Campos Neto et a1,1990). Nesta reglão Trouw et al.

(1986) correlacionaram-os ao Grupo Mantiqueira (Ebert, r 956) e aos Gnalsses Piedade (Ebert, 1958).

Bhar (f 989) coloca-os no Complexo Barbacena (no sentido de Pires, 192/) e atribui à então denomlnada

Sufte Mantlquelra as estrrJturas migmatfticas (util¡zando-se de correlações com as colunas de Barbosa,

1954 e de Ebert, 1956 e 1984).

As unldades descrltas para os Gnalsses Heliodora são semelhantes àquelas reconhec¡das por

Bitlar (198S). Mas como sáo complexos que constltuem núcleos alóctones no lnterior da Fafxa Alto Rlo

Grande, preferlu-se nåo atrlbulr a eles as deslgnaçðes dos complexos, mesmo semelhantes, descrltos fora

dos l¡mltes desta Falxa. Por outro lado, a associaçäo lntima e contfnua com metassedimentos de

afinidades plataformais, sugere que estes gnalsses deveriam constitulr o domfnlo tectônlco mals proximal

em relação as unidades do Cráton do São Franclsco.

Nas vlzinhanças da cldade de Heliodora (Mc).estes Gnalsses representam uma Íalla, espessa no

mfnlmo de 1.000m, alóctone em nappe antlcllnal (fig. .l1) e constltulda de três unidades lltológlcas

malores: os mlgmatitos lnferiores, os gnaisses bandados assoclados a rochas máflco-ultramáflcas e os

gnalsses llstrados super¡ores. Os quartzltos e quarlzo x¡stos, alóctones, da "cobsrtura' supra-crustal,

encontram-se em contato brusco, no topo desta estrutura ant¡clinal.

lì"i *
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Os mlgmatltos são clnza claros, de estrüura estromátlca e dg composlgão granodlorho-granftlca.

Possuem passåggns às zonas domlnantemente ngossomátlcas, com ostruturas nebulftlcas e com

sf¡o//ens, onds os enclaves, de alguns declmotros, são de blotlla gnalsse clnza, homogênso o do

granulaçåo flna e de anflbóllo gnalssss e anflbolltos. Dlques granftlcos flloneanos, brancos,

hololoucocrátlcos e de granulaçåo grossa cortam o conlunto. O loucossoma, em bandas csntl-

declmétrlc€s contfnuas e plano paralelas e que podem pâssar a bancos lrregularss, de alguns declmetros,

é clnza esbranqulçado a branco rosado. Sua composlção ó granftlca hololeucocrállca e sua textura é

granoblástlca lnequlgranular médla a médlo-grossa. O melanossoma, enrlquecldo €m blotlta, é clnza

escuro e sub-centlmétrlco e possul llmltes abruptos com o leucossoma e translclonals com o mgsossoma.

Este é um blotlta gnalsse clnza, leucocrátlco, granoblástlco lnequlgranular médlo a médlo-grosso e com

bandamento quarÞo-feldspátlco branco, espesso de alguns mllfmetros, descontfnuo e lentlcular. O

contato entre os migmatitos e os gnalssos bandados superiores é brusco.

Os gnalsses bandados, de comportamento acamado em uma fatla espessa de até 500m, eståo

ropresentados por um b¡otlta gnaisse clnza médlo, de composlção granodiorito-tonalftica, leucocrátlca e

de textura granoblástlca equlgranular média. A estrutura bandada domlnante é conferlda pela

contraposição entre nfueis clnzas, contlnuos e espessos de 0,5 a scm, com cerca de 20% de blothh e

nfvels decimétrlcos, clnza claros, mals pobres em máficos. Ambos os nfueis possuem bandas, lenticulares

e sub-centlmétrlcas, quartzo-feldspátlcas. Localmente ocorrem lntercalaQöes de blotha-hornblênde

gnalsses clnza com bandas anfibolfticas de até Scm.

Corpos concordantes, acamados e espessos de alé 100m, de rochas metaMslcas o meta-

ultramáficas såo frequsntes neste gnaisses. São rochas verdes a clnza-escuras, nematoblásticas e, no

geral, lnequigranulares médlo-grossas. Eståo representadas por talco-tremoltta xlstos, clorlta-talco-

tremolita xlstos, hornblenditos, blotitÌtos, anfibolitos e granada anf¡bolitos. Representam restos de

assoclaçóos máflco-ultramáflcas com termo.s Mslcos, ultramáflco-Msicos e termos ultrabáslcos.

Os gnalsses superiores, também de estrutura acamada e espessos de cerca de ¿100m, såo blotha

gnalsses clnza claros, leuco a holotsucocrátlcos e de texturas granoblásticas a protomllonftlcas

lnequlgranulares média. A estrutura é llstrada, descontfnua e plano-llnear, localmente porflroclástlca.

Possuem uma compolsçåo granodiorho-granftlca. É conferida por flletes negros blotftlcos e enfllehados e

por lentes mlllmétr¡cas quartzo-feldspátlcas branco-rosadas; os porfiroclastos, quando presentes, sáo de
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feldspato polásslco róseo, ocelaros s de alguns mlllmotros,

Ortognalsses granodlorltlcos homogêneos consthuom, na contlnuaçåo orlsntal dos Gnalsses

Hellodora, corpos mapeávels e aparentemenle lntruslvos (Blrrar, 1989),

Na estrutura amendoada do segmento ocldental deste domfnlo tectônlco, os Gnalsses Hellodora

aloram com formas lentlculares estrêflas, de até 800 m, conformando o substrato abrupto para quartzltos

e guartzo xistos. Deflnem os núcleos de duas nappes antlcllnals tectonlcâmonte empllhadas (f19.4.11), qug

foram descrltas e mapeadas por Vasconcellos (1988), Nestas estruturas domlnam os blotlta gnalssss

bandados com lsntos, camadas e boudlns de rochas meta-ultraMslcas e de anflbolttos.

2.6. sÉFrEs oRrocNÁrssrcAs cÁLcro-ALcALTNAS

Apesar de somelhanças litológlcas, duas sérles magmáticas plutônlcas cálcioalcalinas podem

ser reconhecidas. Diferenclam-ss na distribulçåo espaclal, no frend petrográfico, no conteúdo geoqulmlco

e no reglstro geocronológico.

'lntrusivos nos MigmatÍtos Amparo tem-se ortognalsses no geral equigranulares, de composlÉo

tonalho-granodiorito-granfr ¡ca, englobados na denomlnaçäo Serra Negra.

Granttóldes gnáissicos porfkóide-porfiroclásticos, assoclados a ortognalsses equlgranulares,

constituem distlntos corpos batolfrlcos e, pretiminarmente, podem ser atribufdos a duas suftes

petrográflcas prlnclpals: os granitóides gnáisslcos tipo Serra de Säo Gonçalo e os ortognalsses tipo Serra

do Qulabelro. Ocorrem ¡ndlstlntamente nos três domlnlos tectônlcos, lntrusfuos nos Migmathos Amparo,

no Gomplexo São Gonçalo do Sapucaf (onde predomlnam largamente) e nos Gnaisses Hellodora.

Esta ¡lltima sérle magmátlca consthulu uma microplaca (no sentido de Alvarez et al. 1974)

consolldando a aglutinação dos dist¡ntos fragmentos gnálssico-mlgmatftlcos.

2.6.1. Onognalsses Sena Negra

São gnnitóides gnaissificados e parcialmente m¡gmatizados, dispostos em fatias acamadas e

alongadas na estrutura prlnclpal, onde estendem-se por cerca de 15 a ¿l0km. Ocorrem nos Mlgmatltos

Amparo e os princlpals corpos (anexo 1) são os de Santo Antonlo da Posse, de Pedrelra, de ooste de
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Tulutl, do Llndóla, de Serra Negra, da Serra do Oratórlo e o da Serra da Forqullha. Foram parclalmente

mapeados por Artur (1980), Campanha et al. (1983 a o b), Sad e Barbosa (198t1), Campos Neto et al.

(1984), Basel et al. (1986), Zanardo (1987) e por Peloggla (1990).

Encontram-se em contato com os Mlgmatltos Amparo g com as estrêhas falxas da Assoclação

Máflco-Ultramáflca A¡cadas. Truncam, em contatos tectôn¡cos, as prlnc¡pals unldados da *cobortura"

metassedlmentar alóctone. Possul enclaves de rochas metaMslcas; de mlgmatltos estromátlco-flebftlcos

parclalmente dlgerldos e com contornos dlfusos ou om llmltes abruptos; enclaves ds rochas meta-

ultramáflcas como tremollta xlstos, talco tremolna xlstos, antof¡lÌta tremol¡ta xlstos o hornblenda

plroxenltos. Dlques deformados de rochas mêtaMslcas podem estar representados por camadas

concordantes a subconcordantes de anflbolhos s de granada anfibolitos.

Foram submetidos a condiçöes de anatex¡a, responsável por estruturas mlgmatltlcas

estromáticas mals ou menos generalizadas, mas subordfnada ao paleossoma ortognálsslco. São

leucossomas estromátlcos, cent¡métricos e relatÍvamente esparssos, contfnuos ou lenticulares e envoltos

por um delgado melanossoma enrlquecldo em biothb ou em biotita, hornblenda e opacos, As bandas

leucossomáticas são alasqufticas, de granulação médla e brancas de composlção trondhlomftlcas ou

branco rosadas a róseas, de composiçáo granftlca. A anatex¡a, quando lntensa, gera estruturas

estromático-flebft¡cas, dlctlonftlcas e mobllizados nebulito-schillerens que pouco se diferenclam dos

Mlgmatltos Amparo.

Protomllonitos, ullramllonitos e milonitos, com diferentes lntensldades de moagem e comlnulção

såo frequent€s ao longo de fakas e em todos os corpos, Predominam, com intonsa recrlstallzação, na

zona de clsalhamento de Monte Slåo e na zona de clsalhamento dúctll basal à Nappe de Empurrão

Socorio-Guaxupé.

Petrograficamenle os Orlognaisses Serra Negra constituem-se de blotita ou hornblenda-blollta

leucog¡anltóldes gnáisslcos, compreendidos em uma sérle cálclo-alcalina relatfuamente expanslva,

Possuem uma variação contlnua na composlção modal, de quartzod¡orito a gft¡nltos 3b, com

predomlnâncla dos termos tonalftlcos (fl9.2.6). Sáo rochas homogêneas e/ou llstradas, folladas e

equlgranulares, de granulaçäo média a médio-fina. Os termos lonalho-granodiorfticos são clnza a clnza

rosados. A textura granoblástica guarda, com frequêncla, vestfglos preservados de teldura hiplodiomórfica

prlmárla.
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Quando a te)ûu¡a granftlca está proservada ela é dsflnlda por plaglocláslo sub-ldlomórflco a

ldlomórflco assoclado I quartzo s fsldspato potásslco xenomórflcos. No geral o plaglocláslo é ollgocláslo,

subordlnadaments andeslna e o foldspato potásslco é o mlcrocllnlo, por vezss portftlco. Nos tonalltos o

mlcrocllnlo é lnterstlclal enquanto que nos granltos eles constltuem crlslals ldlomórficos.

São ¡ochas leucocrátlcas com bako lndlce de cor (5 a l0), a blotha que, mesmo quando

acompanhada pela hornblenda, constltul o mlneral máflco prlnclpal. Os prlnclpals acessórlos são

magnetha, tltanlta, zlrcåo e allanha. Serlctla, clorlta, epldoto e carbonato podem ocorrer como produtos

secundárlos.

2.6.2. Sufre SeÛa de São Gonçalo

O batolito concordante de granÌtóide gnálsslco porflrólde que allora a norte da cldade de Såo

Gonçalo do Sapucal (MG), fol denomiando de Sufte Sera ds São Gonçalo por Perrotta (1991). É lntruslvo

mas com contatos paralellzados e/ou mllonfticos com o Complexo Såo Gonçalo do Sapucaf. Contém

xenólitos de rochas desto Complexo e de xistos grafftosos e de blotititos feldspatlzados.

Estruturas m¡gmatftlcas ocorrem com frequência mas em pequeno volumê; predomlnam bandas

paralelas a ligelramente oblfquas, brancas a bmnco rosadas, hololeucocrátlcas e espessas de poucos

centlmetros. Nebulltos granfrlcos gnaisslficados, com estruturas s choltens ou com enclaves a contornos

dlfusos do granhólde porflrólde, ocorrem como corpos diapfricos, ¡ntruslvos, no qual nas bordas do

batolllo, com o qual mantém contat'os bruscos. São rochas clnza claras, leuco a hololeucocrátlcas e com

blotita, por v6zes hornblenda, glomérulos ou falxas scåiÍ'erens.

Constitui-se dominantemônte por um blotita e/ou hornblenda-biotÌta granlto-granodiorlto

gnáisslco porfiróide-porfhoclástlco, a megacristals de até 6 cm, subldlomórflcos a ocelares, de mlcroclfnlo.

O plaglocláslo é ollgocláslo xenomórf¡co, por vezes antipertft¡co ou com bordas mirmequftlcas ou albfticas.

O mlcrocllnlo pode ser pertftico e os megacriståls oonlém lnclusóes de mlcrocllnlo, de quartzo, de

plaglocláslo, de plaglocláslo a bordas albfticas e de grãos ¡ntercrescldos de plagioclásio e quartzo. O

quaûzo é recuperado ou recristallzado como r/bbons, A blotita é verde e pode ocorrer substhuindo

parclalmente hornblenda. Clinozolsha, carbonatos, allanlta, titanha e opacos são os acessórlos e/ou

mlnerals de alteração frequentes. A granada, metamórf¡ca, pode ocorer localmente. Fácles granftlcas
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homogâneas, ds.granulaçåo flna e lsogranular ocorrsm restrftanignto.

Dlvorsos outros corpos do blotlt€ e/ou hornblenda blotlta granltóldes gnálsslcos porflróldes-

porflroclástlcos são frequêntss, como fatlas alóctones ou como núcleos de nappos antlcllnals, no domfnlo

do Complsxo São Gonçalo do Sapucaf Possuem telrturas mllonho-protomllonftlcas na zonas de

clsalhamento Três Coraçöes e são mllonitos lntensamsnte comlnufdos-recrlstallzados na zona ds

clsalhamento Serra das Aguas e sob a Nappo do EmpurÉo Socono-Guaxupé. Estão aqul englobados

como do tlpo Ssrra de São Gonçalo e compreondem os corpos de Cordlslândla, Serrote de Santa Rlta,

Rlbekos, Sêrra das Aguas, Sllvlanópolls, Serra do Cervo (eldremo sudeste), Serra dos Marlanos e de Borda

da Mata (noroesto) (anexo 1); dêstes, o Sorrote de Santa Rlla possulxenólltos de gnalsses de composlção

dlorftica atrlbufdos ao Complexo São Gonçalo do Sapucal por Perrotta (1991).

A norte de Ouro Flno (MG) Vasconcellos (1988) descreveu diversas 'lentes', pouco eldensas, de

hornblenda-blotlta gnalsses ocelares, no geral mllonfticas, em meio a mêtassedlmentos. Parecem

representar delgadas lascas de empurrão deste plutonlsmo.

lntrusivos nos Mlgmatitos Amparo e, aparentemente, nos Ortognaisses Serra Negra (como na

Serra do Oratórlo, anexo f ), tem-se biolita e/ou hornblenda blotlta gnalsses de composlçáo granodiorito-

granftlca, ocelares-porflroclástlcos e a megacrlstals de feldspato potásslco. No geral encontram-se em

finas fatias ou em lascas mllonfticas mas chegam a volumes expressivos, como na estrutura redobrada da

Serra dos Cot¡tos e como na "lente", extremamente esthada, da Serra da Manuela (anexo 1).

O corpo da Serra da Manuela, que chega a 60km de elcensão linear por Zkm máxlmos de

largura, estirado no interior da zona de cisalhamsnto Monte Sião, possul telitura protomllonlto-

porflroclástlca a agregados cominuldos de quartzo 6 microcllnlo (plagioclásio) e a biotita como máflco

domlnants. Hornblenda é subordinado e localmente granada pode ser expressiva.

2.6.3. Orlognalsse Sena do Ouiabelro

O Ortognaisse Serra do Qulabeiro (Perrotta, 1991) ocore a sul da cidade de Säo Gonçalo do

Sapucal (anexo 1) como um corpo eldenso e deslocado, deldralmente, na zona de clsalhamênto Três

Coraçóes^ Ocupa nrlcleo de uma nappe ant¡cllnal e enconlra-se frequsntemenle migmatizado. É

constitufdo por uma fácles petrográflca equigranular e outra ocelar.
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A lácles equlgranular corrosponds a (hornblsnda)-blotlta tonallto gnalssos ou blotha granodlorlto-

granho gnalsses (fl9.2.6) clnzas, granoblástlcos e equlgranulares módlo-flnos. Nos lermos tonalftlcos o

plaglocláslo é andeslna, por v6zes com bordas albftlcas, enquanto que nos termos gmnodlorlto-granftlcos

é o ollgocláslo, mlrmsquftlco no contato com o feldspato potásslco. Este, quase ausente a aussnte nos

tonalltos, éo mlcrocllnlo. O quartzo ó recuperado, a blotlta esverdeada e a hornblenda é verde azulada.

A fácles ocelar é constltulda por um hornblenda-blotlt€ granodlorlto ou granfto gnalsse

porflroclástlco; com megacr¡stals brancos de feldspato potásslco que chegam a 6 cm. possul uma

granulação médla-grossa e compöe-se de plaglocláslo (oligocláslo - por vezss antlpertftlco, com auréolas

albfrlcas e borda mlrmequfticas), mlcroclfnlo (predomlnantemente como megacr¡stals) blottta esvsrdeada e

hornblenda. Apatita, allanha, zhcão, tltanlta e opacos são acessórlos primárlos e clorita, titanl'.a , opacos e

cllnozolsfta são mlnerals secundárlos.

Cllnozolslta anfibolitos associam-se aos termos granodiorfticos. São rochas nematoblástlcas de

granulação média, onde a hornblenda está parclalmente substitufda por slmplectitas de cllnozolslta,

quartzo e blotlta.

Ortognaisses do t¡po Serra do Qulabeho provavelmente ocorrem intrusfuos nos Gnalsses

Heliodora e nos Mlgmatltos Amparo. Podem representar corpos alnda pouco conhecldos, como a lsste de

Pouso Alegre (MG).

2.6.4. Comporlamenlo Oulmlco

Se a composlção modal destas rochas ortognálssicas define claramente dols fiends cálclo-

alcalinos de baho potássio (em comparação aos trends modals em dlagrama QAP de Lameyre e Bouden,

1982), figura 2.5; duas tendênclas também são ressaltadas, quimicamente, na relação ferroácalls-

magnéslo em dlagrama AFM (fi9.2.7, os dados qulmlcos encontram-se em Basel êt al, 1986; Sllva et al,

1988 e Perrotta, 1991). Os Ortognalsses Serra Negra representam uma sérle cálclo-alcallna magneslana

em relação a Sufte Serra de São Gonçalo e os Ortognaisses Sona do Quiabeiro; ambos no llmite de

alcallnldade do campo obtldo por Brown (1982) para rochas plutônicas mesozólcas e terciárlas. Os

enclaves báslcos nos Ortognalsses Serra Negra (como nos M¡gmatttos Amparo) encontram-se no campo

tolefrlco para as rochas vulcånlcas (lrvine e Baragar, i97t).
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Pig.2.5. Diagrrama discrinina¡te lrlgo-Feot -.â,1201 (pearce et al-,L977) Metabásicas nos Migmatitos Àmparo, "ortfgn'aisses tipo serraNegra e no Conplexo São Gonçalo do Sapucaí. Dados recalculados àbase anidra.
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Fig.2.6.eÀp dos Ortognaisses Serra Negra _e¡n Basei et ê1, 1986) e OrtognaiJses
( conposiçöes modais e¡n perrotta , 1,g:g\ ) .
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eí9.2.7. Diagra-na AFU para os- otrognaisses Sêrra NegEa, Serra de
São conçalo e Serra do euia}eiro. Contém o linite superior docanpo cálcio-aLcalino para rochas plutônicas mesozóicas eterciárias de arcos magmáticos (Brov¿n, l-9g2) e para aE¡ rochas
vul-cânicas (Irvine e Baragar, 19BO). Dados recalculadoE à base
anidra .
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Ambas as sérles såo ácldas, tendendo a termos lntermsdlárlos e varlam o conteúdo de slllca

dontro do curto espectro de dl a 75%.

Em diagrama de Hark€r (fl9.2.8) destaca-se uma boa correlaçåo posltlva com o forro, o magnéslo

e o tltânlo' As duas sérles dlstlngusm-so ontro sl pelo menor contorldo €m ferro malor conteúdo em

magnéslo dos Ortognalsses Serra Negra. Ao contrárlo destes, os Ortognalssss Sela de São Gonçalo e

Serra do Qulabelro corrslaclonam-se em sódlo, álcalls o cálclo e são pobres em NarO. A correlação com

o alumlnlo é poshlva nos termos ácldos e tende a calr nos termos lntermedlárlos.

Os d¡agramas de variação com sfllca para os elementos traços (fig.2.S) mostram uma correlaçåo

negatfua para o nfquel e posltfua para o cr, co, Nb, zr, sr o Ba; em todos esses elementos as duas sérles

cálclo-alcalinas comportam-se dist¡ntamente. A série mals magneslana é enriqueclda nos elomentos d€

lranslção o nos elementos lncompatfuels como Nb e Sr, é mals pobre nos elementos lncompatlvels como

Ba, Z¡ eY.

A distlnção qufmlca entre essas séries e os Migmatitos Amparo é marcante. Destaca-se o malor

conteúdo em magnésio e em cálcio para os mesossomas dos migmatitos, onde sobretudo no magnéslo

os Ortognalsses Serra Negra aproximam-se dos termos leucossomáticos, descartando, qulmlcamente, a

possibil¡dade de representarem porçöes de paleossoma. Os M¡gmatltos Amparo são alnda mals pobres

em ferro, titânio e alumlnlo.

Se os Ortognaisses Serra Negra e os granitóldes gnáisslcos Serra de São Gonçâlo e Serra do

Qulabelro representam diferentes atÍv¡dades fgneas ptrltônlcas, elas foram, ao contrário, geradas em

amblentes tectônlcos semelhantes. É possfuel que representem um magmatlsmo granftlco de arco

vulcânlco, como sugerido pelos dlagramas discrimlnantes do Rb-Y e de Nb-Y (flg.2.10) e também pelo alto

conteúdo em elementos traços calcófllos e bako conteúdo em sr (Brown, 19g2); apesar dos altos e

dlscrepantes valores de elementos litófllos de fon grande como o Ba, Nb e Zr.

2.7, GEOCRONOLOGIA E COMPORTAMENTO ISOTóPICO DO Sr

Os dados geocronológlcos (tabelas 2.1 e 2.2), o comportamento isotópico do Sr e a razáo Rb-Sr

média, dlferenclam os MigmatÌtos Amparo dos ortognalsses cálcioalcalinos. Os primeiros possuem uma

razäo Rb-sr multo alta em relação aos últimos (Rb/sr)m em torno de 4,4 contra (Rb/sr)m entre 0,.l4 e
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fig.2.1o. Diagramas discriminantes Rb-(y-Nb) e Nb_y (pearce èt.ä1, L984) para rochas plutônicas. ortognaÍsses Seria Negra,Serra de são Gonça1o e Serra do euiabeiro.
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0,28). o valor atual do sr radlogônlco aproxlma-ss de o,7B naquol€s mlgmathos, enquanto que nos

ortognalssos chega a apsnas 0,74.

O plutonlsmo cálclo-alcallno precursor dos Mlgmatltos Amparo parece ler sldo gerado a cerca de

3,4 G.a', época de fraclonamonto ou sepamção do chumbo do manto, lndlcada pelo 1o,s8) da lsócrona

Pb-Pb (f19.2.11).

A anállse lsotóplca do chumbo (tabela 3) fol reallzada essenclalmente em leucossomas do

afloramento de mlgmatito estromátlco (da entrada orlental da cldade de Amparo) anallsado também

qulmlcamente e no conteúdo lsotóplco do Rb e do S¡ (dados obtldos por M.C.H.de Flguelredo, em 1992,

na'Memorlal Unlvershy of Nerivfourdland" - Canadá, lnédhos),

Os dados lsocrônlcos Rb-Sr para este alToramento mostram lntenso desequlllbrlo lsotóplco.

Enquanto leucossomas e uma amostra de mesossoma alinham-se em um valo¡ de cerca de 2,4 Ga, com

CTS¡/8054 lnlclal (ro) de 0,7195 (flg.2.12),as demais amostras surgerem rehomogenelzações lsotóplcas a

cerca de 800 s de ¿t60 Ma., com ro de respectÌvamente 0,73g e 0,7¿14. Tais resultados, Juntamente com

dados pré-ex¡stentes (Anur, l9B0; wernlck e oltueira, 1986; Artur, t gBB), aqul corelaclonados aos

Migmathos Amparo (tabelas 2.1 ø 2.21, sugerêm um evento orogênico no llmtte superior do Arqueano,

seguldo de duas outras orogêneses no P¡oterozólco lnferior (além de reorganlzações poster¡ores do

slstema lsotóp¡co).

As séries ortognálssicas cálcio-alcallnas possuem um comportamento lsotóplco semelhante, mas

os resultados lsocrônlcos as dlferenclam.

O onogna¡sse tipo Sena Negra do batolito Pedreka, amostrado em dois afloramentos contfguos

onde a rocha é homogênea e com rellqulas de textu¡as hlpld¡omórflcas, deu um valor de 2,S + 90 Ga. com

ro de 0,703 (l'assinari, 1988). Este valor é sugesttuo da época de lntrusão. Apesar de baÌxa, a razão Rb-Sr

de o'14 lá se encontra em mater¡als crustals, sendo clnco vêzes superlor que as fontes em basaltos de

llhas oceânlcas (Faure, 1g77i cox et al., 1979). Asslm, é provável que o pelodo de acresção crustal do

protólfto deste magmat¡smo seja mais antlgo, como suger¡do peta simples projeção da llnha de evoluçåo

do sr (fig. 2.13), que vai lnterseptar a linha de cresclmento médlo do manto próximo a 3,0 Ga.

Um afloramento de ortognalsse tlpo Serra de São Gonçalo fol analisado em lsócronas pb-pb e

Rb-Sr (Artur, 1988). Ambos os dados lsocrônlcos aproximam-se de 1,9 Ga., com balxa razäo lnlclal de

s(0'704) e com 1 de 7,985, compatfuel com materlal e)drafdo do manto (Moorbath e Taylor, rggr; Faure,
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Tabclà 2. I - Re6ultâdo6 lBocrôDlco6 Rb/8r o¡ rochâ t¡tâl. Xlg¡åtltos À¡pù¡o,
9érlca ortognálsBlcÀB cálclo-àlcàl lr¡ãs e coÞploxo aûo conçåto do aapuc.l.

rsóc, À¡¡ostra rdàde eEt Etthôes (8?sR/BGsR)o BTsr/46e, Ref
_ de ànoa

1 CÀN-¡9 2.400 0,7195 0t7663 NÎ
2 ÀcÀIT-19 t'llgnåtlto6 À!¡paro 2,230 ! 39 o,?ogo 0,7467 I
3 ÀrD-2 1.7{0 i 65 0,7016 0,7213 2

¡l lorlàlfto cnâlsÊe
Serrâ Negrà 2.500 I 90 0.?033 O,7f7A 3

5 ÀTD-48 Ortognal66e6 ÊerE! 1,900 É ?5 0,7055 O,72t2 2
6 ÀTD-49 f¡tenÊabente ülg¡0ô- 1.800 g 50 O,7O2X 0,721 2
7 ÀTD-43 tltlcoÊ 2.180 a 100 0,?16 0,738 2

I ÀTD-8À O¡tognal66e Þo¡fl-
¡ólde Tfpo Ser¡å de 1.8{5 I 85 O,?O4 0,727 2
sâo Gonçalo

9 ÀCÀIf-14 Ortognaf6Êe da Jane-
là ltaplra 2.755 ! 2A O,7O73 0,7541 2

10 ÀCÀIT-18 Ortognai6seE fndiE¡-
tlntoÊ/ Tortåtlto 1,918 l40 0,?113 Ot?4I2 1
cnå I Ê. Pedr. fri ångulo

11 ÀIU-R4 cranodlorlto cnalÈ- 2.065 f 73 o,zo7]- O t't4265 4
6e Se¡l tlngs

Ref.: 1.Àrtur,1980; 2. Àrtur, 1988t 3. Ta6Ê1nari, l9Bg; 4, Heilbron et a1.,1989i
N,1. Neste Trabalho

' Dado6 plotado6 na f19.2,13

Tabelã'2-2 - ResuLtados Pb/Pb e U/pb e zircões para Migmatitos Amparo e
ortognaisses tipo Serra de São Gonçalo

A¡nostra t'leto¿o llrridade fdade e¡n Ma. parânetrr¡s Ref
Isotopicos

CAN 19 Isocrona pb/pb 3,4I4(+5p-54) 7,5A1. 1

Migrnatito Amparo

concórdia u/eb 2,470 z

ATD I Isócrona tb/pb Ortognaísse porfi
róide tipo Serra I,872(+5O4-77O) 7,985 3

de São Goncalo

Ref.1. Realizada por M.A.S.Basei, 1984 na ,,Age and Isotope Laboratory. University of
Oxford',' Oxford - Inglaterra;2 ,Wernjd< e Oliveira, 1986;3.Artur,1988.
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1986); aposar destos dados rsocrônrcos encontrarom-se a esquerda da geochron, suge¡rndo perda de
urânlo. A correraçåo entrs essss resurtados podo sugerrr, arém da época de rntrusåo, uma orrg€m a panrr

de uma fonte de balxa resldâncla crustal ou de uma câmada do manto superlor .congelada" 
na base da

crosfa.

os demals dados lsocrônlcos Rb€r (tabola¿l), obtldos em rochas mlgmatftlcas dostas sérles

ortognálssrcas, são unânlmes om lndlcar dols valo¡es prlnclpals que, luntamente com os Mlgmathos

Amparo, deflnem doÍs eventos: vmhá2,2, e outro há 1,9 Ga.

um ortognarsse porfrrocrásflco e granftico homogêneo (Artur, 1980, 1988), de um afloramento

restrlto e encravado na sequôncla ortognalsslca bandada do Gomplexo São Gonçalo do sapucaf na lanela
de ltaplra, possul um valor lsocrônlco de cerca de 2.lso Ma. e um componamento Isotóplco, dlstlnto dos
demals, com alta razão Rb-Sr (0,61).

Bandas composlclonais dlstlntas, lncluindo composiçöes Mslcas tolefricas e lntermediárias

cálclo-alcallnas, de um afro¡amento da sequêncra ortognárssrca bandada do Gomprexo såo Gonçaro do
Sapucaf na lanela de ltaplra, foram analisadas por Tasslnar¡ (t 9BB) que obteve um valor de cerca de t 4o0

Ma' ( com ro de 0,70¿rB). Este varor, tldo como a rdade da rocha, é aqui consrderado como uma

reorganlzação lsotóp¡ca no proterozóico Médio.

um migmatito de composição granodloritica da Ìeg¡ão de seritlnga-MG (na extensão ortental do
fragmento crustar dos Mlgmafltos Amparo), anarisado por Heirbron et ar. (1989), forneceu uma rdade de
2'065 Ma' (Ìo: o,7o71) e uma razão Rb-sr comparáver àqueres mrgmathos (flg.z.lg e taberaã).

Tabela 2.3 - Dados anaríticos pb/pb para reucossomas de üignat!
tos Ãmparo

2 cAN l_9 rH 2j.,999+o,o22 L6',6r2io',o!.1 oz,srolo,ora3 cAN L9 La 19,304+0,019 15;B3gfo;0r_6 37',s23¡o',o jB4 CAN L9 Mb 2I ,283+0 ,O2L !6',36810;oL6 3a',764-!O',O3g5 CAN 19 Ic(Fel_dsI 22,535+0 ,O23 L6',776iO',O!7 37',5g7;]},o3a

Àmostra 2o6Pb/2o4rab 2o7pb/2o4¡1b 2oapb/zol".b

Dados analítlcos obtldos por M.À.S.Basei, em 1999, no rAge and
isotope laboratory - Universlty of Osxfordr, Oxford, IngLatel
ra.
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Os dados lsotóplcos foram lodos obtldos em rochas metamórflcas, om gsral no grau lorte,

anatétlcas. Mesmo asslm aprgsentam bakas razóes lnclals, encontrando-se, em grandg parte, dentro do

campo basáltlco do dlagrama de evoluçåo do Sr (fl9.2.13). Tals relaçöes lsotóplcas såo forte lndlcadoras

de uma orlgem por fusão do manto supsrlor e/ou crosùa oceânlca, ou do rssorvatórlos de curta resldêncla

crustal (tlpo underplated). A contamlnaçåo de crosta slállca nestas relaçöes é negllgenclável. Tal área

fonte, se pobre no conteúdo em Rb era, por outro lado, multo enrlqueclda em outros elementos lltófllos,

como o Ba, o Zr e o Nb (119.2.9). Além dlsso, os dados lsotóplcos, reprssentados na lncllnaçåo das llnhas

de cresclmento do Sr, dlstinguem dols reservatórlos magmáticos orlglnals. Um para os Mlgmatltos

Amparo e outro para as duas sérles ortognálsslcas cálclo-alcallnas.

Asslm, é provável que o ssgundo princlpal perfodo de acresção crustal (ao contrárlo do que fol

admltldo por Telxel¡a, 1985 e por Tasslnari e Campos Neto, 1988) tênha se dado alnda no Arqueano,

próxlmo a 3,0 Ga.. Este evento de acresção teria lormado o reseNatórlo magmálico prlnclpal para o

pluton¡smo subsequente, constituindo, na base da crosta, um oulro estrato litosférlco, com uma camada

basalto-peridotltica enrlquecida em lÌt6Íilos, underplated.

2.8. DEFORMAçÃO E METAMORFTSMO

O conJunto destos d¡stlntos TEgmentos de crosta, com as suas sérles cálclo-alcalinas lntrusfuas,

encontra-se lntensamênte deformado e metamorfisado proteritamente às supra-crustals. Tals deformações

são reconstitufuels a nfuel meso e mlcroscóplco e ressaltam o contraste metamórflco s estrutunl €ntre este

amplo nfuel estratlgráfico e as "coberturas' subsequentes (Campos Neto e Basel, 1983 a; Campanha et al.,

1983 a e b; PeÍotta et al. 1989; Peloggia, 1990; Perrotta,lggl).

Os xenólitos mlgmatftlcos dentro dos ortognaisses tipo Serra Negra dlstinguem um evento

orogênlco Arqueano, que anlecedeu aquele magmat¡smo e que retrabalhou lntensamente o fragmento

crustal Amparo. As rochas de composlção ácida submeteram-se, em condições de grau forte, a lntenså e

gensrallsada anatexia ln sltu, As rochas máflco-ultramáficas que mostram relfqulas de porflroblastos

polqullobástlcos de ortopiroxênlo êm €quilhr¡o te)ûural com oliv¡na e esp¡nétio verde, atestam a

coexistência de sistemas fechados, a altas pressöes de COr, nafácles granullto.



40

Testemunhos aprlslonados dssto evento metamórflco, ou telduras motamórflcas rellqulares que

possam ssr a ele relaclonadas, não foram descrltas no Complexo São Gonçalo do Sapucaf. No entanto, a

sérle cálclo-alcallna monzonlto-granltlca, com qulmlsmo de amblente sln-collslonal, pode tor sldo gerada

nesta orogêneso.

Os mlgmatitos estromátlcos lnferlores do pacote dos Gnalsses Hellodora est¿io om contato

brusco com os gnalsses Euperlores e estes contém rochas máflco-ultramáflcas que podem estar

relaclonadas, no tempo, com a Associação Máftco-Ultramáf¡ca Arcadas, Asslm, é provável que os

mlgmatltos resultem do evento metamórflco de grau forte, mas alnda não como lntegrando este complexo

gnálsslco, mas como um terreno suspeito, dlstantg e que só posterlormente fol agrogado aos Gnalsses

Hellodora.

Estas relações, dlretas e indlretas, pressupöe o engalamento do conJunto destes fragmentos

crustals nesta orogênese arquena. Particlparam, no êntanto, em distlntas poslções crustals e em dlstlntos

amblentes tectônlcos, de um mosaico de domfnios oceânlcos em fechamento.

O segundo evento metamórflco-orogênico recuperável fol posterlor aos batolltos cálclo-alcallnos

do Proterozólco lnferlor. Afetou os M¡gmatltos Amparo e os Ortognalsses Serra Negra, bem como o

Complexo São Gonçalo do Sapucal e os gmnÌtóides gnálsslcos Serra de São Gonçalo e Sera do

Qulabeko, submetendo a todos ao grau forte, no limlte com a anatexia. Em zonas de maior pressão de

HtO a fusão parclal era atinglda, gerando estruturas mlgmatftlcas em transição com as estruturas

gnálsslcas, ou supsrpostas a m¡gmatitos (no caso, Amparo).

A presença de feldspato potásslco em solução sólida no retlculo crlstallno dos plaglocláslos,

descrlta generallsadamente nestas rochas, deve ter se desenvolv¡do nestas condlções de aha temperatura.

A anatexia nos gnalsses, super¡ores aos m¡gmathos, dos Gnaisses Hel¡odora, não foi descrlta na

regläo. No entanto, tem-se quebras de muscovita e segregações de bandas a feldspato potássico. A

agregação com os terrenos migmatftlcos pode ter se dado nesta orogênese.

No conjunto destes complexos, Incluindo os ortognaisses do Proterozólco lnferior, reconhece-se,

com segurança, duas mesoestrLÍluras rellqueares. Såo dobras lsocllnais, achatadas e est¡radas, no geral

slmétricas e a charnelras espessadas, ou em balnhas, descontlnuas e lntrafotials e que possuem

dlmensões de até poucos decfmetros (fi9.4.1). Estas estruturas transpóem ê/ou recuperam o bandamento

anter¡or e deflnem um fol¡ação metamórfica no grau médio (Sn).
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O bandamsnto lransposto s dobrado nssta ostrutura é anatétlco e acompanhado de follaçåo

planar dsstacada polo arranlo dos mlnorals mlcáceos melanossomátlcos (f1g.4.1). Essa follaçåo (Sn_1) e

esse bandamento anatétlco reprossnlam o ssgundo evento metamórflco.

As evldênclas estrutuÌals lntrfnslcas ao prlmelro evento metamórflco, pré Serm Nogra, foram

destruldas no mstamorfismo subsequente. Todo bandamento anatétlco 'primárlo' dos Mlgmatltos Amparo

fol re-orlentado, transposto ou recupgra¡do, ou mesmo refundldo, paralelamente a follação Sn-l.

As estruturas e o metamorflsmo relacionado a follação Sn, no grau médlo. devêm represontar um

svento orogênlco do clclo teclônlco do Proterozólco Médlo.

2.9. SÍNTESE HISTÓRICA

Rsmonta ao Arqueano, há 3,4 Ga., os registros de mlcroplacas slállcas. Encontram-se no

fragmento crustal Amparo, com caracterfsticas de um magmat¡smo plutônlco cálcio-alcalino, ácldo e

pouco expanslvo, pobre em potásslo e em elementos lÌtófilos de lon grande e r¡co em elementos calcófilos.

É provável, apesar de nenhum dado permitir que se assegure, que os migmatltos lnferiores do

pacote dos Gnalsses Hellodora representem o retrabalhamento de crosta s¡ál¡ca gerada neste evento.

Os enclaves ou reslsters, pré-anatéticos, de rochas metabásicas, de aflnidades qufmlcas com

toleftos continentals, apontam para um regime tectônico tracional. O final do Arqueano, como já ressaltado

por Telxelra (1985) em domlnios próximos, foi marcado por lntens¿¡ e gener¿¡lisada atlvldade tectônica.

Aquele reglme traclonal pode ter sldo o precursor destas atividades, estlrando e fragmentando os núcleos

slállcos.

É provável que, também no lnlclo desta evolução teclônica, tenha ocorr¡do a agregaçåo, na base

da crosta, de ampla ci¡mada do manto super¡or enriqueclda em elementos incompatívels, como um

male al underplated. Esse nfuel, que estratmca e/ou consollda a calota litosférica, pode representar um

traçador estratlgráfico em escala continental( lá tendo sido verificado por lnda et å1., 1984).

Os principals eventos deste grande "ciclo" de coalescêncla continental envolveram, além da

consol¡dação da litosfera, a abertura de bacias e consumo de placas oceânlcas. A rlnica sugestäo de ldade

deste estáglo tectônlco é ainda frágil. É dada pela proJeçao da l¡nha de cresclmento do Sr da lsócrona do
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batollto Pedrolra, tlpo sorra Negra que, com balxa razåo lnlclal (no campo basáltlco) lndlca 3.0 I 2,9 Ga.

para a formação do male.ial underplafed enrlquecldo.

Estabolecsram-se (segundo o modêlo admhldo por Wlndley, 1984) baclas do tlpo "back arc. com

extrusão ds matsrlal máflco-ultramáflco de composlção, komalltlca, derlvado dlrêtamsnts da fusão parclal

do manto aquecldo. Essas baclas, desenvotvldas sobre crosta slállca adelgaçada ou êm mlcro-amblenteE

oceânlcos, foram preenchldas por rochas vulcånlcas e por sed¡mentos clasto-qulmlcos. A Assoclaçâo

Máfíco-Ultramáflca Arcadas a os vestfg¡os allnhados de rochas slmllares, representam este estáglo no

fragmento crustal Amparo.

O domfnlo Îêctônico São Gonçalo do Sapucaf parece tor se comportado, neste perfodo, como

uma mlcroplaca. Constitulu um arco magmátlco com uma sérls plutônlca cálclo-alcallna expanstua, de

composlção granlto-granodiorito-tonalltodior¡to-gabrólde, assoc¡ada a nfuels de um vulcanlsmo andeslto-

basáltlco cálclo-alcalino. O material ácldolntermedlárlo deste plutonlsmo lá é qulmlcamente enrlquecldo

em litófllos.

A figura 2.14-A procura esquemat¡zar este esláglo orogênico; êle pode ter representado também

a princlpal época metalogenética, com ouro no arco magmátlco e com nfquel, cromo e cobalto nas

associações máf lco-ultramáf icas.

O estáglo orogênico, marcado pelo fechamento de baclas oceånlcas, colisão entre fragmentos

crusials e fechamentos de baclas de "back arc", pode estar representado nos valores Rb-Sr e U-pb em 2,S

Ga..

O fragmento cÌustal Amparo fol submetido a um meiamorf¡smo no grau forte. As rochas de

composlção áclda, aparentemente domlnantes, sofreram Intensa fusão parcial in situ com limhado a

ausente aporte de materlal e)ûerno, onde a passagem aos "lfquldos" mais dlferenciados se deu com a

brusca dlmlnulção no conteúdo ferromagneslano e de elementos lncompatfuels tipo Ba, zr e Nb,

provavelmente acumulados nos resfduos da fusão parclal. Em sistemas fechados e a altas pressóes

lnternas de COr, atlngiu-se a fácies granulito.

Esse motamorflsmo de grau forte, detectado somente nos xenólitos migmatfrlcos nos

ortognalsses tlpo Serra Negra, não fol colocado em evldêncla no domfnlo do arco magmá co São

Gonçalo. No entanto, tem-se lá o reglstro de uma sérle monzonho-granftlca cálclo-alcallna tlpo sln-

collslonal.
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A agregaçåo dos lgrronos constltutlvos do domlnlo Hellodora e destos com o arco magmátlco

São Gonçalo podem ter ocorrldo nesta orogênese (f19.2.14-B),

A contlnuldade ou o restabeleclmento do zona de suMucção sob o fmgmento crustal Amparo

gerou, prlnclpalmente a partlr da camada underylafed, a sérle plutônlca cálclo-alcallna tlpo Serra Negra. A

excluslvldade deste magmatlsmo, neste fragmento, permlte supor que, tsrmlnada a tectônlca flm arqueana,

o fragmento crustal Amparo persistla como uma mlcroplaca dlstlnta, constltulndo, posterlormente, um

terreno suspolto (no sentldo de Coney et al., 1980, de Howell e Jones, 1983 e de Howell, 1985).

Este últ¡mo evento de acresção e sobrêtudo de complexa agregação crustal está, com base em

dados escassos e lnd¡retos, reglstrado no amplo perfodo de 3,0 Ga. a 2,5 Ga.. No e}Íerlor da Falxa Alto Rlo

Grande, no domfnlo merldlonal do Cráton do São Francisco, Tekelra (198S) obtém valores

geocronológlcos compatfuels com esse perfodo .

Um evento termo-magmátlco, a 2,2 Ga. , dekou seu reglstro geocronológlco nos mlgmatltos e

ortognalsses do fragmento crustal Amparo. Um magmatismo granftico, restrito 9 pouco expressfuo, no

domlnlo São Gonçalo, também fol ¡ntrusivo neste perfodo (tabela 1 e fig. 2.13). São as rochas de altas

razóes Rb-Sr, mas de razóes p7Sr7æS4 lnlcials compatfueis com fusão parclal de materlal mantéllco ou

de crosta oceânica. É provável que este marcante registro geocronológico, em mlgmat¡tos e ortognaisses

tlpo Amparo e Serra Negra e em rochas lntrusfuas no Complexo São Gonçalo do Sapucaf, represente a

aproximação e colagem entrê estes dlstlntos fragmentos cruslais. O batolito granftico de Pono Mêndes,

na margem sul do Cráton do São Francisco, foidatado em2,zGa. por Teixeira (1985).

O final do Proterozóico lnferlor fol marcado por outros eventos orogênlcos que tfueram como

caracterfstlca princlpal a consolidaçao de uma mlcroplaca únlca, orlunda da agregação do fragmento

crustal Amparo ao domfnlo São Gonçalo - Heliodora. A idade desta microptaca é de 1,9 Ga., conferida

pelos granitóldes gnaissicos tlpo Serra de São Gonçalo, lntrusÍvos nos distintos domfnios tectônlcos.

O comportamento lsotóplco do Sr, para esta série cálclo-alcallna, apresenta a mesma razão de

crescimento obtida para a série tonalftica tlpo Serra Negra (fi9.2.13). Sugere processos de fusão parclal,

separados no espaço e no tempo, de um único reservatórlo magmático que, graças ao baixo i e baÌxa

razão lnlclal, enconlrava-se no manto litosférlco.

. O fechamento oceânlco marcou o rllt¡mo evonlo orogênlco. A organizaçao melamórflca que

acompanhou a fol¡ação Sn-l (metamorf¡smo de grau forte com anatexia nos domfnlos tectônlcos Amparo
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e São Gonçalo e no grau médlo-forte no domlnlo tectônlco Hellodora) sugero um transporte das ostruturas

na dlreção dos Gnalssss Hellodora.

Estes eventos orogênlcos, do flnal do Proterozólco lnferlor, soergueram um clnturão montanhoso

qus, no tempo, corresponde ao Clnturão Mlnoho de Telxelra (1985). O Super Grupo Mlnas (pflug o

Renger, 1973; Cordanl et al., 1980) pode representar as supracrustals deste clclo.

Os anflbolltos granatfferos (basaltos toleltlcos contlnentals) parocem marcar o estáglo

anorogênlco, ou de estiramento crustal, que sêgulu gsta orogênese, permltindo a "abertura'de novo

ciclo tectônlco.

O quadro I procura resumlr as relaçöes tectonoestrat¡gráflcas para o Arqueano-Proterozólco

lnferlor, na porçâo ocldenøl da Falxa Alto Rlo Grande.

cApfruLo 3 - o ctcLo TEcTÖNtco URUAçUANO - UNIDADES CONSTTTUTTVAS

3,1, GENERALIDADES

As unidades metassed¡mentares e metavulcânossed¡-mentares atribuldas na literatura aos

Grupos Andrelândia e Carrancas depositaram-se, no inlcio do Protêrozólco Médio, em d¡ferentes sft¡os

paleogeográflcos. As'cotunas litoestratigráf¡cas' que tem sldo comumente descritas represenlam, em

parte, a lustaposição de fatias alóctones e sin-metamórficas de dist¡ntos slstemas ou assoclações de

6lstemas deposlclonals.

O contato entre ess¿ts seqtiências, quando bem preservado, dá conta de um ¡mportante

transporte horlzontal, na medida em que contrapóe, abrupta e diretamente, dlterentes ambientes

deposicionals. Faixas mllonftlcas, no entanlo, nem sempre tem sido descritas; observa-se, além do

contato brusco entre unldades sedimentares lncompatfveis, nfueis espessos, até na centena de metros,

onde alternam-se, sem tÉnsiçäo, as disl¡ntas unldades lhológlcas. Esse tipo de contato deve-se ao

mascaramento de zonas de cisalhamento, ou de l¡mites rrlpteis entre lltologlas, devido a recristalizaçáo

mlneral metamórflca ao longo da foliação pr¡nclpal, que é o acúmulo de 2 eventos mêtamórficos reglonais

no grau médlo.

Na lentatfua de evitar o "empilhamenlo litoestrat¡gráfico' de dlst¡ntas e dlstantes paleogeograf¡as e
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de procurar dlstlngulr, no conteúdo metamórflco polldeformado, as unldados aflns das unldadss alóctonss,

optou-se por agrupar o contelfo lltológlco em seqt¡ênclas deposlclonals.

As seqüênclas deposlclonals, no sentldo de Vall et al(sl7.r, ¡epresentam uma sucessão

relatlvamente coerents de camadas genétlcamente assocladas e llmltadas por dlscordânclas ou pot suas

concordânclas relatlvas. A apllcaçáo deste concelto sm seqÍlênclas proterozólcas afossllfferas e ssm

controle gsocronológlco saîlsfalórlo (Chrlstle - Bllck et al. 1988), pode desmontar empllhamentos vêrtlcals

formals (Grupos e Formaçöes) em um arranlo paleogeirgráfico lateral. Utlllza-se asslm, como crhérlo

estratigráflco prlnclpal, os malor€s clclos ou ocllações na expansão e evolução das bac¡as, que, no geral,

est¿io controladas pela dlnâmlca global das placas lhosférlcas.

Na oxtensão ocidental, lnterna, da Faixa Alto Rlo Gmnde pode-se distingulr, em um ensalo de

slntese prelimlnar, três seqüências deposlclonais maiores e alóclones: a Seqúêncla Deposlclonal

Carrancas, de caráter plataformal e transgressfua, descolada sobre um substrato constltuldo pelos

Gnalsses Heliodora; a Seqüência Deposlclonal Andrelândia, de aflnidades vulcano-grauváqulca e

turbidítlca, de amblente mar¡nho profundo e tectonlcamente atfuo; a Seqüêncla Deposlclonal ltapka, de

preenchimento de bacla, em estáglo pouco subsidente ou de recuo generalizado do nlvel do mar.

A aloctonia intensa e pré-metamórfica das unidades destas seqüênclas e do substrato arqueano-

proterozólco lnferlor interpôs, além de grandes inversões estrat¡gráflcãs, ciclos deposlclona¡s llgados a

estágios expanslvos de margens atÌvas com aqueles de ma¡gens passivas, bem como um clclo atrlbufdo a

uma dinâmlca contraclonal das baclas.

A montagem deste quadro lmpl¡ca na descaracter¡zaçåo da litoestratigrafla proposta por várlos

autores, para os Grupos Andrelândia (de Ebert, 1956 a e b) e caffancas (de Trown et al, ig8o), e que fol

mlnuclosamente integrada por Vasconcellos (i9BB).

D¡ferentes zonas paleogeográficas malores, dominadas por diferentes mecanlsmos de

deposlção, diferentes áreas fontes e por dlferentes profundidades da lâmlna de água, consthuem o

conlunto agregado como supra-crustals da Faka Alto Rlo Grande. Estabeleceram-se marglnalmente ao

Cráton do São Franclsco e representam, em parte, a continuldade de amblentes deposlclonals da Falxa

Uruaçu-Brasflla (conforme correlações lÌtológicas sustentadas por Trouw et al., 1984; Hellbron et al., 1987;

Slmóes e Valer¡ano, 1990).

Na porção autóctone e para-autóctone da Faka Alto Rio Grande (Grupo Säo João Del Rel, Ebsn,
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tsso a e b¡, Rlbsho ot â1. (1990) dlstlnguham, com acurado controle sedlmentar, os clclos deposlclonals da

evoluçäo de um rlfte. Admhldos como procursores da lndlvlduallzaçåo paleogeográflca, ossas seq0ênclas

foram, em parte, lnvadldas por depósltos lltorâneos de plataforma transgrssslva om margem dfuergsnto

(Campos Neto et al, 1990), Neste conte)ûo, as seqüênclas deposlclonals assocladas às grawacas

vulcanoclástlcas e aos turbldltos dlstals, em baclas de domfnlos attuos e próxlmos a arco vulcånlco,

constÌtuem terrenos alóctones (Howell e Jones, 1983) acroscldos à margem dfuergent€ ou domfnlo

mlogoosslncllnal ou mlogeoclfneo (no sentldo de Aubouln, 1979 e ds Wlllams e Hactchor, 1982 o 19gg,

respêctfuamente).

3.2. A SEOOÊNCIA DEPOSICIONAL CARRANCAS

Possantes e contlnuos pacotes de rochas quarÞftlcas, quo se adelgaçam em dlreçåo a leste,

sotopondo fllltos m¡cáceos e/ou grafitosos, constltuem o denomlnado Grupo Carmncas. Fol definldo

como unidade lÌtoestratigráfica clásslca por Trouw et al.(1980) e esboçado em mapa, com baso nas

camadas quartzftlcas, por TrorJW et al.(1984). A denominaçåo de Grupo fol abandonada por Trouw et

al.(f986) em favor do concefto de fácles sedlmentares.

lndependentemente da denomlnação rJtilizada, essa seqa¡êncla metapsamo-pelftica admite um

arranJo reglonal de fácles onde reconhece-se, de manelra indissociável, quartzttos placosos pu¡os ou

mlcác€os, quartzltos maclços subordinados, mlca x¡stos alumlnosos e xistos gmfrtosos com ou sem

lntercalagöos quartzftlcas e/ou de quartzo xistos e ocorrênclas mais restrhas e raras de rochas

calclosslllcátlcas e de meta-calcár¡os.

Essa coerente assoclação lÍtológica ó domlnante por quase toda extensão norte-nordeste da

Faha Alto Rlo Grande (e fol exausttuamente descrita por Hellbron (19trì, 1984, 1990), Pac¡ullo (198Ít),

Rlbelro e Hsllbron (r982), Rlbeho (198Íì), Maciel (198Íì), Chrispim (198Í|), Dayan e Batlsta Fllho (1984), Silva

(1984)' Trouwn et al.(l984), valeriano (1986), Ggnçatves (1986), Noce (1984, vasconce[os (1988) e Bttrar

(1989, r eso).

Destaca-se, em pratlcamente todas ag colunas, um espesso pacote de granada-mlcaxlstos ou

gnalsses, a plaglocláslo, com ou sem rftmos quartzfticos e com frequentes bancos anflbolftlcos ê nfueis de

hornblenda gnalsses. Essas rochas, se concordantes, de ocorrência reglonal e em relações de contato
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tldas como normals, são (como se verá na seçåo 3.3) lncompatfvols com a seqilêncla metapsamo-polfrlca.

Consldera-ss, neste trabalho, que esse llmlte é tectônlco g que sle representa uma drástlca ruptura no

mecanlsmo e condlçöes de sedlmentação e lustapös dlstlntos slstemas dsposlclonals.

A Seqüôncla Deposlclonal Garrancas ocorer na porçåo ocldental da Falxa Alto Rlo Grands,

deslocada sobre gnalsses e assoclaçõss máf¡co-ult¡amáflcas englobadas nos Gnalsses Hellodora.

Constitul colunas lltoestratlgráflcas (ffg.3.1) com èspessuras aparontes preservadas entre 4oo e lsgm,

onde predomlnam quartzltos placosos mlcácêos ou näo, sobre xlstos mlcáceos e quartzosos com bancos

quarÞftlcos. Possul um nfvef, mals inferlor, de quarÞlto maclço; mlcaxlstos alumlnosos envolvem as

massas quarÞftlcas.

Na Serra de Santa Catarina (Anexo 1 e f1g.4.11), onde a lhoestratlgrafla aparentemonte encontra-

se melhor preservada, pode-se reconhecer uma sedimentação clclica caracterizada peto aumento, para

clma, da granulometrla do conteúdo clástlco, que chega, no 'Topo", a bancos de quartzltos grossos

(fi9.3.1). o prlmelro clclo, acima de um contato tectôn¡co, é menos espesso ou menos preseruado e

constitui-se por xlstos e quartzo-xlstos com delgadas e descontfnuas lntercalaçöes quartzftlcas (o conlunto

mllonftico) e por bancos, maclços e espessos na ordem 5om, de ortoquarÞ¡tos grossos, com intercalaçóes

subordlnadas de biotha quarÞ¡to feldspático (de até 5m). O segundo ciclo é também marcado pela

translção entre uma seqüência psamo-pelft¡ca e outra psamft¡ca. São mlcaxlstos alumlnosos com

lntercalaçôes de quartzitos puros ou micáceos, placosos e espessos de até 2m, que passam a quanziros

placosos, micáceos ou não, a blottta, muscovita e/ou micå verde e que contém nfuels a lamlnaçöss

conferldas por mlnerals opacos, bem como delgadas Intercalações de muscovÌta-xlstos. Um quartzho

grosso' sub-métr¡co, pode aparecer no topo. Um novo clclo poderla se repetlr na cotuna de São Tomé

das Letras - MG (Bfttar, 1989), nåo fosse o truncamento tectônlco superior (f¡g.3.1). A norte deOuro Flno-

MG (Vasconcetlos, lg88) descreveu, no pacote quartzft¡co, lntercâlações subordlnadas de quartzltos

lmaturos e feldspátlcos.

O metamorflsmo e a deformação destrulram as estruturas sedimentares, soments as variaçóss

granulométricas malores, no pacote como um todo, continuam ressaltadas. O limlte dos bancos e o

caráter da estratificação lá é muÌto controlada pela follação tectônica. Bittar (1989) cfta uma possfuet

ocorrêncla de estratif¡cações cruzadas na unidade quartzftica super¡or.

A ldentlficação do modo e do amblente de sedlmentação é pratlcamente lmpossfuel na ausência
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de estruturas sedlmentares, mesmo relrqulares e na prsssnçâ de uma comptexa estruturaçåo, com

repstlções e lnversöes oskatlgráflcas nem sempre passfuels de controle. No entanto pode-se obtsr um

aranJo faclológlco geral, por toda a Falxa Alto Rlo Grande, se se tem o pressuposto de quo as colunas

lltoestratlgráflcas exlstentes possam ser cor¡elaclonadas nos seus traços mals constantes e cosrêntos.

O termo fáclss é aqul utlllzado unlcamente no sentldo lftológlco, na medlda em quo näo so

recupera' um corpo de rocha (grupo de estratos ou um tlnlco estrato) com caracterfstlcas especfflcas e

bêm defln¡das, tals como lltologla, estratif¡cãçåo, estruturas sedlmentaros e te)ûura (Rêadlng, l97B).

Uma hlpótese esquemátlca de arranlo faclológlco (f¡g.2.2) aponra para um slstema deposlclonal

costelro (Mhl, 1984) e transg¡esslvo, em melo plataformal relativamênte raso. pode corresponder a um

amblente deltáico, a barras clásticas lltorâneas, ou mesmo a uma comblnação de ambos.

Aos deltas concorrem os regimes deposlclonais clclicos com inversões granulométricas a nfvel

de grandes pacotes clástlcos. As assoclações faclológlcas podem também sugerlr um front deltálco

lnvadindo a planfcle deltálca, em uma sucessão do tipo trlgådes truct¡ve dettas, segundo um modelo

domlnado por processos ma¡inhos baclnals (Elllott, i97Ba).

As ba¡ras crástrcas lrtorâneas, por outro lado, com extensa geometrra lrnear, podem se

desenvolver por regressões marinhas temporárlas, na progresslva mlgraçáo da llnha de arrebentação gm

dheção ao mar' Leva ao acúmulo de areia grossa sobre as areias finas e slltes de águas mais profundas

(Pettijohn €t al' r97o), comblnam com moderos de avanço, mar adentro, de um comprexo prarar

progradanre (E tot, I 97Bb).

Mas a h¡pótese de arranJo faclológlco esquematizada na flg.3.2 sugere, ao contrário, uma

redução no suprlmento de sedlmentos, concomitante com um aumento do nfuel do mar ou cla taxa de

subsldêncla. Tal reglme lnduzirla a migração das fácies em dlreçåo ao continente, avançando a barrelra

clástica sobre a laguna Condlçöes de planfcle de maré podem ter sido atlngidas, em dor¡lfnios mais

orlentais, no topo do arranjo faclológlco, caracter¡zâdo petas pequenas ocorênclas de rochas

carbonátlcas.

3.3. A SEOÜÊNCIA DEPOSICIONAL ANDFELÂNDIA

3.3.1. Organlzação e caracterizagão das metagrauvacas



RG.3. 2- ESQUEMA DA HIPóTESE DE oRGANtzAçÃo FActoLóGtcA pARA A sEouÊNctA DEpostctoNAL cARRANcAs.

E ARGILAS

DOMINIO REDUTOR

puar'¡ícrE DE NanÉ -------->

CARB E MARGAS



53

Ab unbades lltológlcas e as assoclaçõas de fácles da Seqüåncla Deposlclonal Andrelândla

contrapõem-ss com aquelas da Seqüêncla Deposlclonal Carrancas pela presença constante de rochas

metabáslcas, pelo expresslvo e domlnanle conteúdo vulcanoclástlco, pgla polarldade ssdlmentar oposta s

pela aflnldade amblental com bacla marlnha profunda.

Dlferentes nfuels lhoestratigráflcos o/ou dlferentes espessuras dos pacotes metamórflcos dossas

seqilênclas deposlclonals encont¡am-se em contato. Certas unldades da Seqüåncla Deposlclonal

Andrelândla sempre recobrem, lndlstlntamento, o ar€nlo faciológlco do slstema deposlclonal costolro da

Seqtiêncla anterlor, representando asslm um l¡mlte com brusca descontlnuldade na sucessão de fácles.

Dols conluntos faclológlcos malores podem ser reconhecldos: um com o predomfnlo de

unldados metarrftm¡cas, xlsto-quartzlticas, lnteracamadas com plagiocláslo gnalsses, rlcos em alumlno-

sllicatos; outro domlnado por plagiocláslo gnalsses. Aparentemente constltuem dlstlntos slstemas

deposlclonals, nåo lncompatfvels e que contém assoclações lltológ¡cas sugestfuas de uma ldentldade

translcional.

Os plagloclásio gnalsses lntercalam-se com lltologlas essenclalmente metassedlmentares e

possuem uma grande variedade, sela teltural e granulométrlca, se¡a no conteúdo em máficos, quartzo e

alumino-sllicatos e, sobretudo, uma grande variedade no teor e composição do plagiocláslo. A estrutura,

de homogênea, passa, vertical ou lateralmente, a bandada e o bandamento eslá conferldo por mudanças

na te>ûura e na porcentagem relatlva entre os mesfnos mlnêrals. Essas caracterfsticas permitem atrlbulr a

esses gnalsses uma or¡gem a partk de depósltos de grawacas, como lá fol proposto por Ebert (1971) e

Vasconcellos (1988).

Utillzando-se de diagramas qufmicos dipcrimlnantes, com base em elementos malores (Molne e

La Roche, f968), ou em elementos lhóf¡los de fon grande- LILE (Floyd et al, 1989), estes plaglocláslo

gnalsses (estudados por Campos Neto et al, 1990; Peloggia, 1990 e Perrotta, 1991) encontram-se

essenclalmente no campo das grawacas. Säo comparávels às grawacas pré-cambrianas de derfuaçåo

fgnea acldoJntermedlária de Wyomlng (Condle, 1967), com as metagrawacas proterozólcas de orlgem

vulcânlca do Hoggar-Argélia (Caby, 1974 e com þrawacas metamórficas ou nåo, de fonte fgnêa, de

diversos cinturões dobrados (Condle et al, 1970).

Se analisadas em diagramas de Harker (Campos Neto et al., 1990; Perrotta, 1991)

metagrauvacas dlstrlbuem-se em tendênclas coerentes e dlstinguem do¡s conluntos composlclonals.

as

o



54

conlunto constltufdo pelas amostras dos Gnalsses Rlbelråo do Pantaloão (Peloggla, 1990) e dos Gnalsses

Natércla (seção 3.3.2.), ambas em fatlas alóclones e essenclalmente contldas no domfnlo tectônlco dos

Mlgmatltos Amparo; s o conlunto constituldo pelas metagrawacas do domfnlo Säo Gonçalo do Sapucaf,

ou aquelas alóctones sobre a Seqüêncla Doposlclonal Carrancas.

O prlmelro conjunto composlclonal é camcterlstlcamentg mals rlco em GaO (salvo os Gnalsses

Natércla) e mals pobre em TlOr, MgO e MnO. Separa-se claramente do sogundo conlunto pelos teores

mals balxos em Zr e Y e pela correlação postllva do Sr e do þO com a sfllca, além de um malo¡ conteúdo

em Sr.

Os coerentes e contlnuos frends qufmlcos, com correlaçöes negatlvas, em dlagramas de Harker,

do MgO, CaO, TlO, e do FeOt, são compatfuels com processos metamórflcos, sem malores trocas com

mater¡als exógenos, de depóshos com composlções semelhantes a uma fonte fgnea. Peloggia (1990)

admhlu um vulcan¡smo andesltodacftico origlnal; enquanto que Perrotta (1991) optou pelo rápido e

lmaturo retrabalhamento de termos composlcionals tonalhodaclto e granodlorito-rlodacito, além de uma

contribulção básica refletida nos altos teores de Ni e Cr.

Comportamentos d¡stintos de rochas fgneas, tals como a correlação negatfua com álcalls e

alumina (fortemente fraclonada) e balxo teor em CaO (por perda dos lons móveis GA2 
+ em processos

intempérlcos ou por reações entre plagiocláslo cálcico e fons Na+ da água do mar ) foram também

ressaltados por Perrotta (1991).

Essas relaçöes qufmicas sltuam o segundo conlunto composlclonal em um amblsnte sedlmentar

mals maturo e com malor contrlbulção pelftica, relletida no enriquecimento em magnésio e feffo, em Y e Zr

e no llgeho empobreclmento em Sr. As metagrawacas deste conjunto associam-se, coerentemenle, com

um maiorvolume de melassedimentos pslito-psamft¡cos e são mais ricas em alumino-silicatos.

Os teores de CaO, de Y e de Zr normais para rochas fgneas, encontrados no prlmelro conlunto

composlclonal (sobretudo para os Gnaisses Ribeiräo do Pantaleão), lndlcam que esses elementos não

chegaram a se perder nas reações com o meio ambiente e nem se enriqueceram com aportes detrho-

pelftlcos dlstintos. Asslm essas metagrawacas dever¡am constltuir uma associaçåo de fácles mals

proximal em relação a área fonte. Acresce-se a sua malor quantidade em cr¡stals de plaglocláslo.

Os ortognaisses tonalftlcos de arcos magmátlcos mals antigos (tÌpo Sera Negra e Sena do

Qulabelrd d¡f¡cllmente fornecerlam, após árdua ação lntempérlca e erosfua, expresslvos volumes ds
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plaglocláslo sm crlstals detrftlcos por toda a bacla do sodlmontaçåo. Qulmlcamente as motagrawacâs

dlforenclam-se destes no conteúdo em elementos traços, ressaltando-sg os altos toorss em Cr e Nl, a

correlação poshfua dezr ea pequena dlspersåo do Y em correlaçåo negatlva com a sfllca. Nos elsmentos

maloros os ortognalsses são mals rlcos em TIOZ e, contrarlame e a uma reclclagem sedlmonlar, såo mals

rlcos em NarO e AlrOa.

A presença generallzada de plaglocláslo, lnclustus de crlstals de labradorlta (Basel et al, 1986),

encontrado em ampla e extensa bacla marÌnha, e a ausência de fgldspato alcallno, apontam para um

vulcanlsmo na orlgem das mêtagrawacas. No snlanto, nenhuma estrutura ou textura orlglnal encontn-se

preservada nessas rochas.

Elas podem admitir uma origem no rápldo retrabalhamento e redeposlção, em bâcla marlnha, ds

depósltos plroclásticos (ou hidroclásticos). Representariam assim a reclclagem de depóshos de cinza e

laplll, canegados em vldro e êm fenocrlstals de plag¡ocláslo e de quartzo, fragmentados nas erupções e na

curta resldêncla no transporte. Fenocristals de plagloclásio são comuns em cinzas de composlçäo

andesitodacftica (Heiken, 1974; Flsher e Schmlncke, 1984).

O aporte de clnzas ma¡s selecionadas à bacla sedimentar, por vla sub-aérea o por amplas

distânclas, deve também ter sido responsável pela distribuição de finos cr¡slals de plagioclásio e de vldro,

estes com a asslnalura qufmica do vulcanlsmo. Não se descarta a presença de fragmgntos (olistoslÌomas)

de depósltos phoclástlcos, transformados pelo metamorfismo, lunto aos Gnalsses R¡belrão do Pantaleäo.

Flsher (1984) mostra que processos de transporte subaquoso, assoclado com 'chwa peláglca'

de contrlbulçåo sub-aérea, snvolvendo fltxo de massa e corentes de turb¡dez, podem ocorrer, em uma

bacla, por centena de quilômetros, a partlr do talude submerso de vulcóes.

Com base nas relaçóes composicionais e faciológicas entre as metagrawacas e entre elas e os

depósltos metapeltto-psamfticos rftmicos, pode-se propor dois grandes domfnlos de deposlçåo. Aquele

das metagrawacas dlstals e o domlnlo das metagrawacas proximals à fonte vulcânica. No prlmelro

destes domlnios os plag¡oclásio gnalsses são ricos em alumino-sll¡catos e se interd¡gÌtam, ¡nteracâmados,

com unldades rftmicas xisto-quarÞfr icas.

3,3.2. Domfnlo da9 metagrauvacas distals
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Ocorrem descoladas sobrs o substralo slállco antlgo, constttufdo pelos domfnlos dos fragmontos

crustals Amparo e São Gonçalo do Sapucal, ou'llvres. sobre a Seqüêncla Deposlclonal Carmncas. Såo

dlversas s descontlnuas unldades ds mapeamento, separadas por zonas de clsalhamento e, sobretudo,

por massas alóctones e expresslvas dos complexos ortognálsslco-gnálsslco-mlgmatfrlcos (anexo 1).

Possuom espessuras aparentes, preservadas entre llmltês tectônlcos, que varlam da centena de

metrosa 1.500m. O conlunto faclológlco molhor representado fol descrlto por Perrotta (1991), na reglão

de São Gonçalo do Sapucal (f19.3.3).

Em contatos tectônlcos, sobre os mlgmatltos s ortognalssos do fragmsnto crustal Amparo,

ocorrem falxas descontlnuas de m¡caxistos feldspátlcos, què contém delgadas mas rftmlcas lntercalaçöss

de quartzhos, além de nfuels lenticulares de rochas gnáissicas calclosslllcáticas, de anflbóllo gnalsses e de

anfibolitos. Foram parcialmente descritos por Cavalcante et al. (1979), Artur (1980), Campanha et al.(1983

a e b), Basel et al.(1986) e Zanaßo (1987). A coluna dos Xistos Fazenda Bela Vista (Peloggh, rgq))'

melhor descrita, empresta sua denominação a esta unldade descontlnua. Possul uma espessult¡ aparente

preservada de cerca de rt0om e compöe-se de (granada)-biotíta x¡stos, com nfuels mals ou menos

quartzosos, aclnzentados e vermelhos de alteração, lepidoblástlco a granolepidoblástlcos e que contém,

esporadlcamente, fibrotita, ciantta e plagloclásio; turmalina, muscovita e opâcos. Ocorrem em pacotes

homogêneos ou rftmicamente ahernados com quartzltos em bancos decimétr¡cos a métricos (f¡9. 3.3.4).

Cllnoplroxônio-biotita gnaisses calciosslllcátlcos bandados, cinza esverdeados, de textura granoblástlca e

lsogranular flno-média, são encontrados, êsparsos por toda a coluna e em camadas de até poucos

decfmetros: ocaslonalmente possuem granadas ou alternam nfuels mals dcos em carbonatos com nfuels

mals rlcos em quartzo. Próximo à base tem-se uma lntercalaçåo, na centena de metros, de blotlta-

ptagloclásio gnalsse, granotèpidoblástico homogêneo e com granada como acessórlo ocaslonal. Um

anfibóllo gnaisse esverdeado, com bandamento félsico lrregular e com intercalaçöes de quartzitos

fetdspáticos em bancos de até o declmetro, ocorre, também na centena de metros, próximo ao topo da

unldade.

No domlnlo do Complexo São Gonçalo do Sapucal, deslocados sobre os ortognalsses e

migmatitos, pode-se reconhecer quatro unidades faciológicas, recorrentes e lnteracamadas, que

constltuem uma espessa cotuna litoestrat¡gráf¡ca (flg. 3.3.8) ereglda por Perrotta (1991). Essa coluna

sugere, no tempo, dols clclos sedlmentares, e no espaço, sugere duas fácles empllhadas lectonlcamente;
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À. X1êtos Få¿enalå Bêtå visrå rÞetoggi6,l99o), B. cnaiÉ6eê 6erradåÊ Ág'uas, cnâlEseE R¡belrão' ao -óarrurao,' 
xrst;-;1;:i;:' 

"GnalêBeE Rlbetrão do üotnho vêlho (Dodlficada a" p.r.åîi.-,iürI,c. cnôtEses FåzeDdå NoÊèâ senhorâ dto À,p"r. i;;ãi;;;åã;-^d.vaEconcêttos, tgo8)i D, chatêseÊ Fazenatâ t""r" s"rif,.." aãäìr..ê cnalÊ€er Sahta euítéria.

¡.d. cobplexo 5åo conçÀlo dto Sâpucôt e OrtogTìàlsseB S€rrâ de 6à0coDçålo e se¡rà do euiàbelroi b, HigråtitoE Àmparo eortognålÊse6 serrå NegrÉâ. 2. Sequênciâ DêposfcloDÀI Cairanca6¡3,o: (busc. ) - gràl¡. -blot. -Þtag, 9nå168ê con båncoE dteahfibolftot b. (clâh.-ÊIlI.) - gran.-nu-c.- btot. p1ag. gnåtss;,
gfnâlEseE calclosÊiltcárlcoE e èDftbotttos¡ 

". 1gr"n. ¡- ,"r.. -blot.9¡å16se Elghatlttcor r d. grah, btor. -Þtåg.g.n;fsÊe , gnaieeecâ1cioE6illcátlco e quårtzitoê, e. (cfan.-EiIi.)-g..n.:rrrs..-
biot,-Þlâ9. gr¡tr16-Eè6, guå¡tzo xiÈto fetdtÉp. . quartzito
Dlcácêo, g7¡afÉse catcioÊEltlcático e grahaala 

""rr¡orfio. i.i.anf,biot.gl¡ai6se, b1ot.gnålÊBe e ãl¡f,lbolttos, bånatàdosâltèrhadoÊ con gnalesee cåIcioEEttlcátIcoE, g¡an. -Dt¡sc. -blot. _
plâg.gnâ1BEe, quartzitoÊ è Dlcå-quartzo xl6toEr b. anf.q.nåisBelntercalatÌo quårtzltoê. 5. a. (gran. ¡ i¡¡6g. -biot. xlatos , feldgp. ou não, ôIternados con 

- quÁrtzitoa
deciDétricosi b. DlcaxtEto6 âtuDfnosoE, fetatÊp. ou Dão, coDalternânclåE quartzftlcår åÈé bétricåsi c, (grå¡. ) biotltåxIÊtos plåg1ocláÊIos, cob a1têrnância6 quartz-ftfca; 6 ;;E
gnåi66eÊ cå lcfosË11lcáttcoê . 6, Segr¡.DeÞ.Xtâpira. T.CoDptexo Êão
Gonçalo do Sâpucal.

FI6.3,3- COLUNAS LITOESTRATIG RÁ FICAS PARA A SEOUÊNCIA OEPOSICIONAL

ANDRELÂNDIA-DOMíNIO DAS METAGRAUVACAS DISTAIS
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não há segurança gntre uma ou outra relação. Ambos, os clclos ou fácles, lnterpöem, €ntre nfvols de
plaglocláslo gnalsses, espessos pacotes de xlstos e de quartzltos rftmlcamente alternados. obsorva-so

também, em dlreção ao 'lopo', a presença de nfuels clástlcos mals grossos, de gnalsses mals atumlnosos

e ds câmadas de orlgem qufmlca' peltto-carbonátlcâs, sugerlndo a aproxlmaçåo da área fonto ê/ou a

dlmlnulçao da taxa de subsldêncla da bacla.

Nos plaglocláslo gnalsses a andeslna domlna sobre o ollgocláslo, o feldspato alcallno está

ausente e a turmalina, apatlta, clorlta, zlrcão, opacos e rr¡tllo são os mlnerals acessórios comuns.

o clclótema basal ou a fáclos mals d¡stal é constltufda, na base, por um granada-(muscovÌta)-

blotiùa-plaglocláslo gnalsse clnza, granoblást¡co equlgranular médio e com porfiroblastos de granada de

até smm. lntercala frsquentes bancos, declmétrlcos a métrlcos, do anflbolltos. um nfuel de bloflta gnalsse,

alternado com bandas anfibolltlcas e lnteracamado em quartzo x¡stos e quartzitos a duas mlcas (que

tendem a domlnar em dlreção ao topo), marca a pâssagem para os espessos metaffitmltos xlsto-

quartzftlcos' Estes são (granada)-muscovita-biotita x¡stos feldspátlcos, espessos do centfmetro a dezena

de metros, rftmlcamente alternados com quartzito placoso e com biotita quanzo xlsto, feldspá co ou não,

espessos de até 2 decfmetros (localmente atingíndo o metro); ocorrem nfuels cent¡métr¡cos de

onoquadtos' Um granada-muscovita-biot¡ta-plagiocláslo gnaisse, com clanÍta e silllmanfta, cfe cor clnza

claÍa, estrutura homogênea € tÐdu¡a granobrástica fina-médra, a porfirobrastos (Smm) de granada e a

olhos locals de plagloctáslo (1 cm), ocorre no topo.

Na base do outro clclótema e interdigitando-se com o nfvel anterior (como admit¡do por perrottå,

1991)' ou na base do arranlo faciológrco mars proxrmar, rem-se um gnaisse aruminoso, m¡gmatftrco,

composto por duas mlcas, granada e por feldspato alcalino, possul algumas ¡nterc€laçöes de plagloclásio

gnalsse e, paÞ o topo, de quartzo xlstos. Passa a espesso pacote de unidade rftmlca, mals rica nos

termos quartzfticos e constÌtufda por granada mica xistos, com varlaçöes marcantes no conteúdo de

quartzo e por sllllmanlta-granada_mica xisto-gnalsses; guardam ¡ntercalações repetidas e cent¡métr¡cas de

ortoquarlzltos, de quartzttos mlcáceos e placosos, feldspátlcos ou não e de muscovita quartzo xistos,

lodos de granulação fina. Os bancos lenticulares quaÌtzfricos, espessos do metro a dezena de metros,

ocorrem com frequência por toda a unrdade. são quartzrtos micáceos e pracosos, que podem conter

gr€¡nada, c¡anlta e silllmanlta, além de turmalina, opacos e fetdspatos. lnterdlgitaçöes com ptaglocláslo

gnalsses a alumino-silicatos e em camadas até métr¡cas, ocoÍem com regularidade; bandas dec¡métricas
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de gnalssos calclosslllcátlcos aparecsm próxlmas ao topo.

Um pacote de plaglocláslo gnalsse fecha a coluna lltoestratlgráflca conhoclda. É homogêneo, a

granada e com bancos centlmétrlcos a métrlcos de gnalsses calclosslllcátlcos e, subordlnadamente, de

quartzltos mlcáceos e do ortoquartzhos. Passa a um clanlta-sllllmanÌla-granada-muscovha-blotlta-

plaglocláslo gnalsse que, no topo, altsrna-se com mlca xlstos alumlnosos, quarlzltos mlcáceos, gnalssos

calclosslllcáticos e com lascas de granada anf¡bolltos.

Essa coluna lltoestratlgráfíca (f19.3.3.8) compöem-se por quatro unldades de mapeamento (mapa

gsológlco- anexo 1). Os Gnalsses Serra das Aouas na basê, os Xlstos Rlbelros englobando os dols

pacotes lltoestratigráflcos ou laterals do complexo rftmlco, os Gnalsses Rlbelrão do Cafundó qus

representam o nfuel lntermedlárlo ou a lustaposlção entre as fácles basal proxlmal e superior d¡stal e os

Gnaisses Rlbelrão do Moinho Velho. topo da coluna ou do arranjo faciológlco proximal.

Cavalgando a plataforma e provavelmente correspondendo a fatlas mals dlstals desta seqi¡êncla

deposlclonal, tem-se pacotes metamórf¡cos, que chegam a espessuras de 800m, de blotltâ-sericha-clorlta

xisto fino/f¡lito (Valeriano, 1986). Passam, em dlreçáo a oeste, a cerca de 4OOm preseruados de granada-

mlcaxlstos a ptaglocláslo (Hellbron, 1984). Na porção ocldental da Faixa Alto Rlo Grande duas unldades

de mapeamento foram eslabelecldas e correspondem às colunas litoestrat¡gráf¡cas C e D da fig.3.3: a

Unldade Fazenda Nossa Senhora do Amoaro na base e os Gnalsses Santa Quitér¡a no topo.

A prlmelra é constitufda por granada-b¡otita-plagioclásio gnaisse, granoblástlco a

granolep¡doblást¡co que, na reglão a norte do Ouro Fino (MG), possul uma expressiva fácles de mlcaxlstos

alumlnosos rftmlcamente alternados com quartzitos (fig.o.o.C). são rochas onde a blotha sempre

predomlna sobre a muscovita e o oligoclásio é o plagiocláslo domlnante; a sllllmanha ocorre como

agregados de flbrolha ou em cr¡sta¡s enfilehados em nfue¡s preferencials; a granada é poiquiloblástlca e a

estaurolita é rara. Apat¡ta, zlrcâo e opacos são acessórios. lntercalaçöes lenticulares de até 1m do

hornblenda-clinopiroxênlo gnalsses calclossillcáticos, bandados e esverdeados, ocorrem juntamente com

bancos subordinados de quartzîtos placosos, de metarcóseos e de anfibolitos.

Uma alternância entre biotfta gnalsse, hornblenda-blotita gnalsse e anflbolitos, no geral em

contatos trans¡cÌonals, caracteriza os Gnalsses Santa Quitéria. São frequentes as intercalaçöes

decimétrlcas de gnalsses calclossillcátlcos e de quartzitos lmpuros. Mlcaxlstos a plagloclásio alternados

com blotlta gnalsses quartzosos, conslituem uma fácles lateral expresslva.
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A norte de Ouro Flno, sobrs os mlcaxlstos e plaglocláslo gnalsses tlpo Fazonda Nossa Senhora

do Amparo, Vasconcellos (1988) mapeou um possante pacote do gnalsses bandados. São gnalssos a

hornblsnda e blotlta, em bancos que alternam composlçöes tonalfrlcas, dlorftlcas e anflbolho-gabróldes,

alternam fndlces de cor leuco a mesocráticos em nfuels com dlstlntos conleúdos relallvos entre os máflcos

domlnantes. Essa unldade é aqul admltida como uma lasca da seqilêncla ortognálsslca bandada do

Complexo São Gonçalo do Sapucaf; conforme a correlação estabeleclda por Vasconcgllos (1988) com os

gnalsses, deste complexo, que ocorrem na Janela estrutural de ltaplra.

3,3,3. Domfnio das melagrauvacas proxlmalg

As unldades litológlcas deste domfnlo estäo representadas por três fatias alóctones e

descontfnuas, alongadas ou não em zonas de clsalhamento suporlmpostas. Assoclam-se aos terrenos dos

Mlgmatftos Amparo, mas se encontram descoladas sobre êles. Estão cavalgando unldades

metassedlmentares, ou são cavalgadas pelos ortognalsses e m¡gmatftos antlgos, em uma comptexa

geometr¡a orogênlca.

Pode-se reconhecsr, na cartografia reglonal (anexo l), c¡nco unldades de mapeamento.

Representam uma predominâncla de pacotes de metagrawacâs, pobres em alumino-silicatos, na base de

colunas de rochas calciossilicátlcâs ou de rochas gnálsslco-psamft¡cas com passagens subordlnadas a

gnalsses flnos de composlção Msico-lntermediária (f19.3.4).

A leste da cidade de Amparo-SP, alóctones sobre quartzitos da Seqtiêncla Deposlcional ltapka €

cavalgadas por Ortognalsses Serra Negra e por mlgmatitos, tem-se na unldade dos Gnalsses Rlbekão do

Pantaleão (Peloggla, 1990), a mals expressiva coluna das metagrawacas proximais. Está sotoposta pelas

espessas rochas calclossilicáticas dos Gnaisses Duas Pontes (Wsrnlck, 1967).

Os Gnalsses Ouro Fino constltuem a fatia que aflora nas lmediações da cldade homônima. Os

plaglocláslo gnalsses estão af estruturados no núcleo de uma nappe antlcllnal e possuem, no topo, lsntes

menos espessas de gnalsses calciosslllcátlcos e um nfuel gnáisslco-psâmftlco alternado com anflbóllo

gnalsses bandados (Vasconcellos, 1988).

Na frente norte- or¡ental dos terrenos dos Mlgmatitos Amparo (anexo 1) ocorrem, em uma

camada llnear e estirada, as metagrawacas dos Gnalsses Natércla. Encontram-se, apafentemente, na
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base de gnalsses psamftlcos mapeados como Gnalssos Concelgão da pedra.

A relação lltoestratlgráflca (flg. 3.4) entrs essas fatlas alóctones basela-se no lncremsnto do

depósltos clástlcos-psamftlcos e pelfto-carbonátlcos que recobrem as mstagrawacas o slnallzam um

perfodo de estagnação do vulcanlsmo.

os Gnalsses Rlbelrão do pantareäo (fig. g.a.A), espessos aparontemente de 600m, base

desconheclda, correspondem a um pacote de granada-blottta-plaglocláslo gnalsse clnza. São rochas

texturalmente multo heterogeneas, que variam de lermos gnnoblástlcos a granolepldoblásticos, no geral

mal seleclonadas. Podem conter megacrlstals ocelaros de plaglocláslo ou arredondados de granada e/ou

aglomerados lenticulares ou em "olhos", de plagloclásio e quartzo (até 4cm). A mlneralogla é slmples e

constante: ollgocláslo por vezes com formas ldiomórficas, quartzo, blotita e granada que pode ou não ser

um mlneral constltutlvo. Granada, hornblenda e opacos são os acessór¡os frequentes.

Anflbolttos clnza esverdeados lntercalam-se em bancos até métricos, descontlnuos. São rochas

nematoblásticas a granonematoblástlcas f¡nas e homogêneas, compostas por plaglocláslo e hornblenda e

contêndo dlopsldlo, granada, opacos, biotita e quarÞo como acessórios.

Nfuels de blotÌta-dagiocláslo gnaisse clnza, granoblástico flno e homogêneo, a megacristals de

plagiocláslo, ¡ntercalando bancos centimétr¡cos a decimétricos de anflbotitos, podem ocorrer com algumas

dezenas de mêtros.

Quartz¡tos pouco mlcáceos, feldsÉticos e mlca-quartzo xlstos, em nfuels lent¡cula¡es

decimétrlcos a métricos, aparecem esporádicamonte.

Peloggla (1990) dêscreveu um nfuel de rochas mangano-ferrfferas bandadas, espessas do

declmetro a dezena de metros. São anflbóllo-granada-quarÞÌtos flnos, lamlnados e a granada

manganesffera; gondÌtos maclços, densos e negros, a quartzo e granada manganesffera e com anfibóllo,

pir¡ta e calcoplrlta como acessórios princlpals. Hematita-magnetita percolam essas rochas.

Os Gnaisses Duas Pontes (fig. 3.a.8) sâo rochas calclossllicátlcas homogêneas ou

centlmétrlcamente bandadas, que ocorrem, sobre os Gnaisses Rlbekão do Pantaleão, em um contato

brusco e extenso de até 19km. Petrograflcamente correspondem a clinopiroxênlo gnalsses clnza

esverdeados, a plagloclásio (andeslna-labradorita), dlopsldio e hornbtenda em proporçöes varlávels;

quartzo e microclfnlo, este ocorre subo¡dinadamente, como megacr¡stals. Os mlnerals acessórlos säo

escapolita, epidoto, tremolha-actinolita, titantta, apatha, opacos, allanlta e zÍcãoi carbonatos, serlclta,
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clorlta e cllnosolslta são mlnerals de alleração. Granada-hornblenda gnalsses, com opacos, allanlta o

tllanlta ocorrem subordlnadamsnte. A altoraçåo caracterfstlca dos gnalsses calclosslllcátlcos é para um

solo branco-ocráceo, assoclado a concreções slllcosas supérgonas.

Quartzltos de alguns decfmetros, mlcáceos e feldspátlcos, ocorrem na base. Anflbolhos em

bancos descontfnuos, são frequentes.

Os Gnalsses Ouro Flno (flg.3.a.C) est¿io representados por granada-b¡otlta-plaglocláslo gnalsse

clnza, com bandamento declmétrlco deflnldo por varlações texturals: a altsrnâncla de rochas

granoblástlcas com rochas gmnolepldoblástlcas. Possul cerca de SOOm de espessura aparent€

preservada. Os mesmos plagiocláslo gnalsses, mas com predomlnåncla dos termos granolepldoblástlcos,

encontram-se sobre o anterlor. Gnaisses calclossllicát¡cos lntercalam-ss localmente e podem chegar a

lentes espessas de 100m. Anfibolitos, que ocorrem por toda a coluna das metagrawacas, chegam a

espessuras de 600m,

Uma seqÜêncla gnáisslca bandada, alternando hornblenda-blotÌta gnalsses, cent¡métrlcamente

bandados com gnalsses quarÞosos a lntercalaçóes de metarcóseos, de quartzÌtos flnos e de gondltos,

correspondem ao topo das metagrawacas e atingem cerca de 2g0m de espessura. Não foram

lndividualizados enquanto unidade de mapeamento.

Os Gnaisses Natércla(fig.3.a.D) são granada-biotha-plaglocláslo gnalsses aclnzentados, de

Îe)dura granoblástlca lnequigranular e de granulação médio-grossa, localmsnte porflroclástícâ. Possuem

passagens de algumas dezenas de metros, próxlmaô ao lopo, de granada-blotlta-quartzo xisto feldspát¡co

com rfrmos de quarlzftos mlcáceos e feldspáticos. Ocorrem por cerca de 350m de espessura aparente.

Os Gnalsses Conceicão da Pedra (fig.3.4,E.), aparentemente superiores aos plaglocláslo

gnaisses, preservam-se em um pacote de cerca de 50Om e correlacionam-se aos nfueis superlores das

metagrawacas Ouro Flno. Constltuem-se de um nfuel basal, espesso, de até 50m, com predomlnâncla de

anflbóllo gnalsse bandado, que passa para gnaisses psamfticos na porção superlor, No nfuet basal tem-se

a alternâncla entre hornblenda-biotita gnaisse clnza, granobtástico médio-fino e com bandamento félslco

lent¡cular, com um hornblenda-biotfta gnaisse escuro, f¡no e pobre em quartzo; anflbolhos de até lm

lnterpóem-se com Íreqüêncla. lnterd¡gitam-se com biotita gnaisse quartzoso a lentes quartzftlcas. Para o

topo predomlnam os blotita gnalsses quartzosos, lentes pouco espessas de (granada)-cllnopkoxênlo

gnalsse calclossillcátlco e passagens lrregulares para um granada-blotha-plagiocláslo gnalsse
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3.3.4. Hf póte$es palec€mblenlals

Como Já fol menclonado, nenhuma estrutura sedlmenùar encontra-so preservada no lnterlor ds

um eskato lndlvldual. No entanto, consldemndo-se as relaçöes entre dlferentes metassêdlmentosi a

translção, na vert¡cal, de texturas metamórficas; o conteúdo em grãos detrftlcos; as caracterlstlcas

lltológlcâs e a composlão qufmlca de certas lltologlas, pode-se tentar sftuar, a grosso modo, os amblent€s

deposlclonals.

No domfnlo das metagrauvacas distâls observa-se, com frequêncla, espessas unldadss

metapsamo-pelftlcas rltmlcâs, marcadas pela alternância de nlvels quartzft¡cos, lentlculares em mlcaxlstos

e com uma rltmlcldado tipo turbldftlca. Essa estrutura, comum nos Xlstos Fazenda Bola Vlsta e na Unldade

Fazenda Nossa Senhora do Amparo, é exclusiva nos Xistos Hibehos. Os quartzhos são de granulação fina

e normalmente exibem uma follação destacada pelo enfilêiramento de palhetas de minerals mlcáceos;

constroem asslm uma estrutura que sugere o metamorfismo de lentes arenfticas com lntenså laminaçäo

pelftica.

lndependente da ex¡stência ou do reconheclmento da clásslca seqüêncla de Bouma (intervalo

psamft¡co gradado-Ta, que passa, ac¡ma, a um lntervalo lnferior a laminações plano-paralelos-Tb, a outro

de lamlnações obllquas a convolutas-Tc e ao intervalo superior mals flno e de lamlnaçöes plano-paralelas-

Td, até o lntervalo pelftico homogêneo-Te; Bouma, 1962) pode-se, com base nas assoclaçöes de fácles

exlstentes, levantar hipóteses acercá do ambiente em relação ao complexo de leques submarinos. Se uma

fácles reflete o mecanlsmo de deposição, a assoclação de fácies vai expressar, no tempo e no espaço, as

mudanças nos processos sedimentares e val fornecer as ferramentas princlpals para a lnterpretaçåo

amb¡ental.

Não é pretensão deste trabalho tecer descr¡çöes de fácies e compor associaçöes de fácies

conslstentss, com base em um reglstro orlglnal completamente precárlo.

No entanto, a unidade rftmlca é coerentemente composta por lntervalos psamfticos lamlnados,

que se repetem com lntervalos pellto-psamfticos laminados e se perdem em lntervalos pelftlcos, guardando

uma razão areia/pelito de aproxlmadamente 1:9. As repet¡ções rftmlcas, em estratos centideclmétrlcos,
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são do tlpo Tb(c)-T(d)e. Compõem um esquema que se aproxlma dos turbldltos dlstals de Walker (1967),

ou da Fáclss D de Walker e Muttl (1970) o de Muttl e Riccl Lucchl (1978).

A estrutura lamlnada dos lntervalos arenosos flnos o a prodomlnâncla ds lnlervalos polftlcos,

lndlcam correntos de turbldez relatfuamente lentas e dlluldas, que lransportam toda carga sedlmontar em

suspênsäo A fraçåo grossa (arola flna) deposlta-se por tração o a porção flna acenta-so a partlr da

suspensão.

Processos sêdlmentares doste tlpo são encontrados no leque elderno do slstema de leques

submar¡nos, ou na passagem destes à planlcle marlnha profunda (Walke¡ 1978; Mut e Rlccl Lucchl,

1978)' Comparam-se ao lequg lnferlor dos slstemas distrlbutários modernos (Normark, l9z0 e lgz8).

A unidade tipo turbldftica passa lateralmente, ou contém Intercalaçöes, para pacotes de

metagrawacas. Nelas pode-se observar, localmente, gradações te)ûurais no lnterlor de um banco e entre

os llm¡tês da camada. Uma textura granoblástica f¡na pode translclonar a granolepldoblástlca e mesmo

lepidoblást¡ca grossa. Essas variaçôes parecem ref¡etir um estrato gradado, psamftico lmaturo, que passa

a pelfrlco, com lnversäo metamórfica da granulometrla.

Asslm, tanto as metagrawacas, quanto a unidade metarfrmica, representam depóshos

ressedlmentados por flu<o gravitacional de massa (M¡ddlêton e Hampton, 1976), em ambiente marinho

profundo, ou pelo menos lá distante da escarpa (acanalada) de um talude submarino.

As frequentes intercalaçöes de gnaisses calclossilicátlcos, em leitos centlmétr¡cos a sub-

centlmétrlcos, nas porçöes superlores das colunas lÍtoestratigráflcas não podem, por sl só, sugerlrem

oscllações do nfuel do mar. se por um lado pode ter havido a dlmlnulção da coluna de água,

ultrapassando o limhe super¡or da profundldade de compensação de carbonatos (CCD); por outro lado, a

der¡va à lathudes de alta produtividade aumentar¡a a taxa de supr¡mento de carbonato blogênico e levarla a

um rebakamento da ccD, para um mesmo nfuel do mar (Jenþns, 1978). Mas é a assoclação com

pacotes mals espessos de gnalsses quartzosos, que val reforçar a noção de diminulção da laxa de

subsidêncla e marcar o lnfclo do assoreamsnto da bacla.

Os anflbóllo gnaisses bandados e finos, que alternam composlções Msico-intermedlárlas e se

interpöem com leitos metassedimentares sllicosos clásticos e outros supostamente qufm¡cos, podem

representar eplsód¡os vulcano-tufáceos.

F¡nalmente, as metagrawacas basals deste domlnlo tendem a ser mals pobres em
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alumlnosslllcatos o aproxlmam-se da composlção das motagrawacas proxlmals.

No domlnlo dos metagrawacas proxlmals predomlnam, como lntorcalaçöes, bancos

anflbolfticos, de anflbóllo gnalsses e de nfuels mangano-fenfferos em uma assoclaçåo de depóshos

(delgados mas frequontes) qufmlcos e vulcanogênlcos. Encontram-ss om melo ao lntenso

retrabalhamento e rêssedlmentação, por lluxo gravltaclonal de massa, dos depósltos pkoclástlcos.

Motassedlmentos pelfto-arenosos, de aflnldades turbldftlc¿rs, subordlnam-se no topo' da coluna

dos Gnalsses Natércla, onde a unldade superior expressa possante pacote metapsamftlco lmpuro. Estss

parecem translclonar a uma bacla pellto-carbonátlca (Duas Pontes), sugerlndo uma assoclação de fácles

mals proxlmal, a área fonte sedlmentar, na dlreção da lasca alóctone Natércla. Ao contrárlo, o conteúdo

qulmlco e sedlmentar das metagrawacas da lasca Rlbelrão de Pantaleâo lndlcam, al, dopósltos mals

proximals a uma área fonte vulcanoclástica. Assim, um alto tectonlcamentê ativo, mals próximo da

assoclação de fácles dos Gnalsses Natércia e Conceição da Pedra, parece ter exercldo um certo controle

no forneclmento e na distrlbulção do conteúdo pelho-psamltico ressed¡mentado.

O limhe entre as rochas calciossil¡cátlcas Duas Pontes e as metagrawacas mals proxlmals

(Ribehão do Pantaleão) foi admftido, por Peloggia (1990), como um lntervalo de condensação do reglstro

sedlmentar. No entanto, é possfuel que o tostemunho ds uma condensação sedlmentar esteia

rep¡esentado por toda assoclaçåo de fácies super¡or. lsto é, a transição entre os depóshos clástlcos,

quartzo-psamlt¡cos impuros e mais próximos a uma área fonte em ascenção e os depósltos pelito-

carbonáticos, provavelmente da zona axlal da bacla. Assim, essa assoclaçåo de fácles assumlria o caráter

de uma seq0êncla condensada, como valor ao menos de um diástema, marcando o final dos lnflr¡<os

(processos) vulcânlcos e preparando o fechamento da bacla para o avanço da seqüôncla deposlclonal

seguinte.

O conleúdo qulmlco das metagrawacas refere-se a uma sérle cálclo-alcalina, onde os termos

proxlmals esboçam o trend lgneo enr¡quecldo em magnéslo (f1g.3.5). Ambientes tectonlcamente atlvos e

controlados por subducção de crosta oceânica, responsáveis por vulcânlsmo cálclo-alcallno andesito-

dacho'rlodacftlco, estão reglstrados na composição qufmica das metagrawacas (ver as relaçöes

expressas por Bathla, 1983 - alumlnlo, sflica, titânlo e álcalis em função do teor ferro-magnesiano-

apllcadas por Campos Neto et al, 1990 e por Perrotta, 1991).

A Seqüêncla Deposlclonal Andrelândla parece ter se desenvolvldo em um domfnlo baclnal
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FIG' 3.5- DIAGRAMA A(K2O+NO2O)- F(FEOI)- M(MgO) PARA AS META-
GRAUVACAS OA SEOUÊruCIA DEPOSICIONAL ANDRELÂITIOIR

18- Ii¡nite entre os ca¡npos toleítico (superior) e cáIcio_alcal1no (inferior) segundo frvine e Baragar (Lg7L).Círculos cheios: netagrauvacas proxirnais; círculos vazaalos:rnetagrauvacas distais.
Dados recalculados na base anidra e tabelados em Basei et aI(L986), Peloggia (L990) e perrotta (1e91).
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relatlvamentê profundo e controlado pglo soergulmento slnsssdlmoniar, do um alto fundo na bacla (tlpo

platô contlnontal ou arco remanescente). É provável que o contorno flslográflco dsste amblente tsnha

admltldo uma bacla proxlmal ao talude sustentado do pelo arco vulcånlco e uma planlcls submarlna, tlpo

sopé-contlnental, separada da bacla proxlmal, pelo alto fundo em evolução, ou pela roatlvação vertlcâl de

um arco fóssll remangscente..

Nas metagrawacas dlstals, da planfcle submarlna profunda, tom-se descrlto lascas anflbolftlcas

com afinldades qufmlcas de basaltos de fundo oceânlco (Basel ot al, 1986; P€rrotta, 1991),

As evldênclas lndlretas do arco vulcânlco cálclo-alcallno e do fundo oceånlco dllacerado, e a

assoclaçåo lntlma entre os metassedimentos e os fragmentos slállcos mals antlgos, podem poslclonar

esse slstema dsposiclonal èm eltensos domfnios sela dø torøarc, sela de back-arc.

As cunhas clástlcas de retrabalhamento de fragmentos lfticos andesfticos e as suftes de gräos

mlnerais em fluxos de detritos proximais, aliadas às clnzas dacito-rlodacfticas em fluxos de dstrltos dlstals,

caracterlzam, segundo Flsher e Schmlncke (198a), as baclas de back-arc. Desta manelra, os restos

basáltlcos de fundo oceânico, acrescldos às cunhas turbldito-grawáqulcas, podem ser o reg¡stro de uma

bacla marginal, aparentemente estreita, desenvolvida enlre o arco vulcano-grawáqulco e a plataforma

passfua .

A hipótese paleo-ambiental admltida para a Seqüência Deposicional Andrelândia, esqusmat¡zada

na flg. 3.6, encontra um paralelo flslográflco no contorno do backarc de Dicklnson (1974). O domfnlo das

gn¡wacas dlstals transicionaria para uma bacia lnter-arco, As grawacas proxlmals terlam se deposltado

sm uma bac¡a de retro-arco.

O flnal da evolução do slslema deposlcional de back-arc admÌtirla a dllaceração do parte do

fundo oceânlco da bacÌa marginal, comprimido contra o substrato slállco do domfnlo das grawacas

dlstals. As repetições lltoestraligráflcas entre unidades que podem representar fácles laterals, alladas ao

volume expresslvo de pequenos corpos de rochas metaMslcas, sáo as caracterfsticas das cunhas

clástlcas deste domfnlo (flg.3.3B). Podem lembrar um estáglo, restrlto no tempo, de evolução do tipo

prisma de acresção.

3.4. A SEOÜÊNCIA DEPOSICIONAL TTAPIRA
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Quartzltos mlcáceos e feldspátlcos, placosos e folheados, com passagens a termos gnálsslco-

quartzosos e contendo lntercalaçöes subordlnadas de mlcaxlstos, gondhos, anflbolltos, mstaMslcss

dlferencladas e de possfuels unldades metavulcanoclastoqulmlcas, constltuom os dopósltos, supostamontg

superlores, dos terrenos de back-arc.

Esses mgtassedlmentos psamltlcos lmaturos foram parclalmgnto mapsados e tldos nos andares

lltoestratlgráf¡cos mals altos, por Ftorl (1929), Arrur (1980), Florl et at. (tg8i), sad e Barbosa (i983),

Campanha ot al.(198Í! a e b), Campos Neto et al. (19S4), Basel et al. (1986), Zânardo (19g7), Vasconcellos

(1988), Peloggla (1990) e por Nummsr (1990).

Ocoirem assoclados aos domfnlos das metagrauvacas, com espessuras aparentes médlas de

cerca ds 550m, preservadas entre lascas alóctones das unldades ortognálsslco-migmatltlcas mals antlgas.

Sua coluna ma¡s espêssa representa uma fatla que, luntamente com os ortognalsses bandados do

Comptexo São Gö'nçalo do Sapucaf, cavalga as metagrawacas distals.

Três unidades de mapeamento foram assumldas: os Quartzitos Såo José do Mato Dentro, os

Quartzitos Serra de Santa Rfta e os Quartzltos Serra dos Feixos. Elas são descontlnuas, encontram-se em

dlstlntas fatlas alóctones, mas guardam estreltas semelhanças litológicas.

Os QuartzÌtos São José do Mato Dentro (fig 9.7.4), mapeados por Zanardo (tgBZ) o por

vasconcellos (1988), estão descolados sobre o complexo são Gonçalo do sapucaf, com o qual

constÌtuem uma lasca sobre uma "lâmlna' das metagrawacâs dlstals, alóctones na plataforma Garancas

(anexo 1).

Atlnge espessuras aparentes na ordem de 1300m, a despelto das repetições lltoestratlgráflcas

localmente caractor¡zadas por fatias de ortognalsses ocelares.

Tem-se, na base, cerca de 40Om de muscovita-biotha gnalsse quartzoso clnza, constltufdo por

quartzho m¡cáceo e feldspático, de granulagão média a grossa, com consplcuo bandamsnto rósso,

lentlcular e sub-cent¡métrlco, quartzo-feldspático. Os feldspatos são o mlcrocllnlo e o ollgocláslo; opacos,

zhcão € apatlt€ são mlnerais acessórlos. Grada, lateralmente, a muscovlta quartzlto e translclona, no topo,

a micaxlstos. Possui lntercalações métr¡cas a decamét¡¡cas, descontfnuas, de anfibolitos, de blotita-

quartzo xisto feldspátlco, de granada quartzlto e de gonditos.

Os mlca-x¡slos lntermediárlos, com até 150m de espessura aparente máxlma, correspondem a

muscovita-quartzo-biotha xistos, por vêzes a slll¡manlta, granada e plaglocláslo. Gradam, no topo a
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possanto pacote (750m) de muscovlta quartzltos placosos s feldspátlcos, folhsados, bego esbranqulçados

a brancos.

Os quartzhos, além de pequenas lntercalaçöss lenllculares de anflbolltos, hospedam uma fatla de

cerca ds 110m de rochas mêtaMslcas dlferencladas (anflbolltos clnza a prstos, meso a mslanocrátlcos),

âcåmadas e constltufdas por hornbtenda e andeslna, com quartzo, epldoto, tltanfta e apatlta como

acessórlos. Fol descrlt€ por Vasconcellos (198s) e encontra-se entre um hornblenda-cllnoplroxênlo

gnalsse calclosslllcállco, verde-vêrde escuro, bandado, granoblástlco flno e rlco em flletes de phrotlta

calcoplrlta e phltâ.

Os Ouartzltos Serra de Santa R¡ta (fig 3.7.8) oconem dobrados e llnearmente llmltados por fabos

de cisalhamonto fortemente incl¡nadas (anexo 1,f¡g.6.4). Dlspõem-se em cåmadas concordantes e

aprls¡onadas êntre lascas ortognálssico-migmatfticas antlgas. Encontram-se no domfnlo das

metagrawacas proxlmals g parecem corresponder a sogmentos latero-superiores, 'arrancados', dos

Gnalsses Conceição da Pedra.

São domlnados por (blotlta) muscovtta-quartzitos feldspátlcos, esbranqulçados, ptacosos e em

bancos maciços, gue pass€¡m, lateralmente, a muscovita-biotlta gnalsses quartzosos. Anfibotitos, anflbó o-

gnalsses bandados, mlcaxlstos e gondltos constftuêm pequenas lntercalaçöes locals.

Os Quartzhos Serra dos Felxos (f1g.3.7.C) possuem a menor espessura conhecida (cerca de

300m) e ocorrem descolados sobre os Mlgmatitos Amparo e Ortognalsses Serra Negra, sobre o Complexo

São Gonçalo do Sapucaf na Janela estrutural ltapha,ou, aparentemente, estão para-autóctonos sobre os

Xlstos Fazenda Bela Vlsta. Eståo est¡rados e dilacerados na zona de cisalhamsnto Monte Slão (anexo t ).

É um quartzito branco, muscovftlco e localmente feldspático, que, por vêzes, contém pequenas

quantidades de turmalina. Possui uma textura granoblástica (protomilonft¡ca), granulaçåo módio{lna e

estrutura placosa, com bancos maciços e homogêneos locais. lntercala mlcaxistos métr¡cos a

decamétrlcos e possul um nfvel, t¡do como metavulcanoclastoqufmlco, espesso na dezena de metros e

descrlto na Sera dos Felxos e na Serra Negra. Esta é uma rocha sempre alterada e bandada, que alterna g

a 10cm ds materlal arglloso branco, de materlal s¡lto-quartzoso em matriz argllosa vermelho-violácea, e de

materlal castanho escuro, provavelmente hematftico; subordlnam-se bandas negras manganesfferas,

bandas (sulfatos?) esverdeadas e bolsões argllosos brancos.

Bancos ortoquarlzfticos gradam a gnalsses quartzosos nas lmedlaçöes da Janeta ltaplra.
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Mármores brancos a branco-aclnzentados, calcfforos e a llogoplta, tromollta e talco, em delgadas lentos e

lnlercålados em mlc€xlstos com cerca. de 5om de espessum, encontram-so na baso dos quarÞllos, nas

proxlmldades de Aguas de Llndóla - SP (oconônclas da Fazonda Fortaleza o do Córrego da Mata).

A Seqüêncla Deposlclonal ltaplra pods ropresentar a reclclagem sedlmontar de rochas fgeno-

metamórflcas ácldas e de "antlgos' depóshos psamftlcos, com uma ráplda deposlçåo em bacla sub-

aquosa, provavelmente pouco profunda e com o fundo sem declive acentuado. O lnfluxo clástlco estarla

mals maturo em dlreção ao topo. Esse amblente admltlu um magmatlsmo Mslco (de f¡l¡ação alnda

desconhoclda) o sérios ferrfforas bandadas, restrltas mas e)densas, provavetmente prec¡pltadas na

lntorface de reglmes flwials e marinhos e sob açôes vulcano-exalatlvas (Goodwln, 1982).

Dentro da lógicå proposta na hipótese evolúfua para a seqüêncla deposlcional anterlor

(f19.3.6.D), essa seqüêncla representar¡a o preenchimento progradante da bacla de retro€rco, em um

esláglo compressional e pouco subsldente. Seu limite inferlor assentar.sela sobre a seqüêncla

metassedlmentar condensada, clasto-qufmlca, que marcou o flm do reglme deposlcional controlado, em

pane, pelo vulcanlsmo no arco magmático.

No entanto, seu caráter alóctone, que no geral constltui ent¡dades autônomas sntre lascas do

substrato ortognálsslco-gnaissico-mlgmatftlco, pode apontar para um distlnto slstema deposlclonal

costelro e progradacional, em amblente tectônlco provavelmonte atfuo.

3.5. O GRANITO GNAISSE TAGUAR

Biotfta-anfibóllo granitos gnalsslcos a magnetltia, em corpos tabulares pouco possântes, foram

descritos e dsf¡nldos como Granito Gnalsse Taguar por Vasconcellos (f988), na regläo a norte de Ouro

Flno-MG.

O Grantto Gnaisse Taguar ocorre, regionalmente, como delgadas fatlas através dos Mlgmatitos

Amparo e dos ortognaisses bandados do Complexo São Gonçalo do Sapucaf. Chegam a ioom de

possançâ nos limftes tectônlcos entr€ este ortognalsses bandados e as mêtagrawacas dlstals, ou com os

quartzltos superlores. Encontram-se pinçados, em uma camada de goom, entre a lasca alóctons das

metagrawacas proxlmals o os quartzitos maturos super¡ores; chegam a dimensöes mals expressfuas

entr€ estes quartzhos e os mlgmatltos e ortognalsses do fragmento Amparo (mapa geológico, anexo l).
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São ¡ochas de co r clnza a clnza-tosa, de textura granoblástlca (protomllonftlca) equlgranular flna

a flno-médla e de estrutura maclça e follada. Localmsnto possul bandas lentlculares róseas, sub-

cenllmétrlcas, quartzo-feldspátlcas, de segregaçáo motamórflca. Também ocorrem llstms por estlramentos

das bandas, por allnhamento de máflcos e por ribbons de quartzo . Rellqueas do texturas hlpldlomórflcas,

sustentadas por plaglocláslos subJdlomórflcos, foram descrttas por Vasconcellos (1988). Såo rochas pré-

metamórflcas e possuem todas as deformações hierarqulzadas nas encab(antes supracrustals.

Dsflnom um composlclonal granft¡co, do campo 3b domlnante, ao campo 3a e em cula proleçåo

se allnham raros granodlorltos. São leucocráticos e com bako lC.

Petrograf¡camente são anflbóllo-blotha granltos e bloth€-anflbóllo granltos (granodlorltos), todos

gnálsslcoseamagnetlta.Oplagioclásloéoollgocláslo-andesinaeofeldspatopotásslcoéomlcroclfnlo

pertftlco. Além da magnetlta, mals raramente associada a llmenlta, os mlnerals acessórlos são: apatha,

titanlta, zlrcåo, allanlta, epldoto e rutllo. Clortta, carbonato, tremolÌta-actlnollta, serlclta e stllpnomelano são

mlnerals de alteração.

Os granito-gnalsslcos da área tipo se encontram na comptexa lasca (onde fragmentos São

Gongalo do Sapucal se lnterpõem com 'lamlnas" das metagrawacas d¡stais Andrelândla e com o pacoto

meta-psamftlco progradaclonal ltaplra) alóctone sôbre os motassedlmentos da plataforma Carrancas, Al

Vasconcellos (1988) descreveu ferro-hastingsita como anflbóllo domlnante em todas as amostras e, mals

raramente, cllnoplroxênio ferro-salita, em amostras de anfibólio-phoxênio granhos. Pressupôs, com base

nesta composlçáo mlneralóg¡ca, um plutonismo de tendência alcalina e de amblente anorogôn¡co (tlpo-A

no sentldo de Pitcher, 1982).

Nas demals ocorrênclas desto granito, volumétrlcamente mals expressivas, a hornblenda verde ó

o mlneral máfico que se subordlna a b¡otlta e cllnopiroxenlos näo foram mais descrhos (Artur, 1980;

Campanha et al, 1983a; Zanardo, f987; Peloggia,l990).

Assim, desconhecendo-se o conteúdo qufmico e isotóplco or¡ginal destes granltóldes, além de

sua assoclaçåo com fácles granodiorft¡cas restritas, não se pode descartar uma flliaçåo alcal¡-cálclcâ de

ambientes de arco magmático maduro.

3.6. SINTESE HISTÓRIC(ÞESTRATIGRÁFICA
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O estáglo pré-orogânlco da evoluçåo do Proterozólco Médlo delxou roglstros que se

assometham a um clclo estratlgráflco de la ordem (Vall st al., 1974. Após a ostablllzaçåo dos conflhos

orogênlcos do Proterozólco lnforlor, o contlnente af agregado fol submetldo a lntênso reglme tectônlco

lraclonal, destrutivo e precussor de transformaçöes globalE.

A ldade entre 1,8 € 1,7 Ga., ldentificada no vulcanlsmo Mslco{ntermsdlárlo dg dlstlntas baclas,

da rêde de domlnlos paleogêográflcos lmplantados no lnterior e na fragmentação dests contlnents (Brlto

Neves, 1979; Van Schmus et al, 1986), é admltlda como a mals provável para o lnlclo deste reglme

tectônlco.

As transformaçöes globals se deram com a abertura s expansão de fundos oceânlcos,

subducção atfua com (plutonismo) vulcanlsmo calclo-alcalino, abertura de bacla marglnal soparando, da

margem contlnenlal passfua, um arco vulcânlco a substrato siállco.

O perlodo de malor expansåo do assoalho oceânlco foi marcado, no contlnente, pelo

crescímento das baclas de deposição e pelo magmatismo Msico toleftico e de alto titânlo, lntrusfuo como

dlques e "sllls" (anfibolitos a granada) no domfnio do arco vulcånico.

A bacla de margem divergente estabeleceu-se na crosta slálica, em parte constitulda pelos

Gnalsses Hellodora e na margom (sul-atual) do Cráton do São Francisco (CSF). Nela tem-se o registro da

Seqtiêncla Deposicional Carrancas, atrlbuida a um slstema de deposlção costel¡o, de plataforma rasa e

transgresslva sobre as delgadas marcas de um eslágio rifte precursor.

Nas bacias epl-suturals (Bally e Snelson, 1980), sepamdas da margem dlvergente por provável

expansão de bacla marginal, coalesceram, os depóshos vulcano-grawáqulcos, em cunhas clástlcas

turbidftlcas. Foram allmentadas por lophras' pkoctástlcas andesltodaclto-riodocftlcas, aparentemente

dlstals e depositadas por fluo<o sub-aquoso (Fisher, 1984 e Yamada, 1984), em domfnio de back-arc. Uma

bacla de retro-arco, com maior conteúdo vulcano-grawáquico, tufáceo e vulcano-exalativo dlstlngulu-se

de uma bacla de lnter-arco (desenvolvida em parte sobre assoalho slálico). Separaram-se pelo

soergulmento slnssedimentar de um platô (gnaisslco, ou de um arco vulcânlco fóssll). Sedimentos pelftlcos

e turblditos pellto-psamftlcos, orirlndos da erosåo e do retrabalhamento de dêpóshos sobre o platô e do

próprio platô em ascenção, mlsturam-se, na bacia inter-arco, às grawacas vulcanoclásticas de

composlção mals madu¡a. O conteúdo deste slstema deposlclonal de bacla de back-arc consthulu a

Seqüêncla Deposlclonal Andrelândla.
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Um perlodo de estagnação da atfuldade vulcånlca, rebalxamento do fluxo térmlco e da taxa do

subsldêncla das baclas fol a resposta, dada pelo arco vulcånlco, à dlmlnulção da expansåo e consumo da

placa oceânlca. Marcou, nas baclas, o flnal de um clclo estratlgráflco de 2a ou de 3a ordem (Vall et al,

197n. O reglstro sedlmentat termlnal deste clclo de expansåo das paleogoograflas, portanto alnda

admltldo na Seq0êncla Deposlclonal Andrelândla, está na sérle clasto-qufmlca condensada.

O reglstro sedlmentar do próximo clclo estratlgráflco aponta para um reglme comprosslvo, que

provavelmente correspondeu à dlnâmlca crusùal de fechamento da bacla marglnal. Restr¡nglu-se a

cobertura psamfrlca progradants ou regresslva, da Seqf¡êncla Deposlclonal ltaplra, gue assoreou a bacla

de retro-arco. Na bacla de lnter-arco, no llmlte com o provável e restrlto domlnlo oceånlco em

fochamento, parece ter desenvolvldo estruturas caracterfst¡cas de prismas ds acresção (Soely st al, 1924 e

lGrig, 1970), além de mlsturas com fragmentos métricos de crosta oceânlca rompida.

O plutonlsmo é restrÌto aos granitóldes tlpo Taguar, alcallnos ou alcall-cálclcos, quo podsm

corresponder a lntrusões hor¡zontals de magma ácldo maduro e termlnal da evolução do arco magmátlco.

A posslbllidade deste magmatismo representar ambientes anorogênlcos (t¡po A), o poslcionarla,

sobretudo, no lnter¡or do substmto siál¡co e, ao cont¡ár¡o, nos prlmórdios dos ciclos estratigráflcos.

A collsão arco magmátlco-margem passiva, registrada em 1,4 Ga. (veJa capftulo 4), detonou

lntenso episfuio orogênlco e demarcou, em cerca de 300 milhões de anos, o perlodo deste clclo

ostratigráflco de la ordem.

Neste quadro evolutfuo, as unldades de mapeamento do domfnlo de back-arc, ou sela, aquelas

que constituem as Seqúênclas Deposlclonals Andrelândla e ltaplra, representam um teÍeno alóctone em

relação a Seqüêncla Deposlclonal Carrancas, esta de plataforma transgressfua na margem dlvergente do

m¡crocont¡nente São Francisco.

O fragmento de crosta siállca Amparo-São Gonçalo do Sapuca( constitufdo pelos M¡gmatltos

Amparo, Ortognaisses Serra Negra, Complexo São Gonçalo do Sapucal e Ortognalsses t¡po Serra de Säo

Gonçalo, Serra do Quiabelro e Serra da Manuela), parece ter conslituldo o substrato das baclas do

domfnio de bacl<-arc.

Um quadro litoestratigráfico e evolut¡vo para as un¡dades de mapeamento destas seqllênclas

deposlcionais é apresentado na fig. 3.9.

Flnalmente, o caráter mals geral desta hlpótese paleogeográflca está na extensåo, para norte o
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ogsto, da bacla de margem dlvergsnts, lnstalada no mlcrocontlnsnto Säo Franclsco - correlaçÅo entre os

Grupos Aral e Canastra (Fuck ê Mar¡nl, f979; Marlnl et al, 1984 a e b; Campos Neto, 1979 e 1984a) com os

evsntos da Seqtlêncla Deposlclonal Carran-cas-. Aquêles Grupos p€¡recem repr€sentar slstemas

deposlclonals costolros, mals possantes e mals desenvolvldos que o Carmncas. Este, por sua vez, locållza-

se onde se perdem os reglstros de contlnuldade sedimeniar da margem passlva.

O arco vulcânlco e as baclas do domfnlo de back-arc podom constÌtulr um slstema tectônlco

restrho a Falxo Alto Rlo Grande (e a lermlnação sul da Falxa Uruaçt1-Brasllla).

cAplTuLo 4 - o clcLo rEcrÔNrco uRUçuANo - suB-clcLos oRocÊNlcos

4.r. oRoGÊNESES DO CICLO URUAçUANO NA FAIXA ALTO RIO GRANDE

O coniunto das unidades alribuldas às Seqüênclas Deposlcionals Carrancas, Andrelândla e

Itaplra, bsm como os corpos granftlcos gnálssicos tipo Taguar, encontram-se, na porção ocldental da

Faka Alto Rio Gnnde, metamorflsadas na fácies anfibolho, no grau médlo de Wnkler (1976). As

paragêneses minerals em metapelltos eslão, portôda a regtão, establlizadas na presença da sllllmanha.

Os minerais metamórficos def¡nem a foliaçáo reglonal como uma estrutura domlnantemente

planar (fábrlca-S), onde a recr¡stalização tard¡ a pós-clnemática dos flloss¡l¡catos e o arranjo granoblástlco

eñtre os grãos de quartzo e de quartzo e feldspatos, tendem a mascarar a evoluçåo textural e estrutural da

rocha e as relações de crescimento e de transformação mlneral, como lá mostrado por Gultard (1976),

Nestas unldades a follação reglonal é de segunda geraçao (St). Ela materiallza o plano axlal ds

dobras recumbentes, de nappes anticlinais e limita o empllhamento destas estruturas. Rellqulas de

mlnerals melamórflcos, organlzados segundo um arranlo te)Íural preté¡lto, encontram-se preservadas, nos

metapelltos, em melo a foliação Sr. Da mesma manelra, as delgadas e descontlnuas bandas dos

plaglocláslo gnalsses e o bandamento dos gnalsses calclossllicátlcos repressntam segregaçöes e

recrlstallzaçöes metamórficas que, em zonas de charnekas de dobras que admhem a S2 como plano axlal,

constituem-se como eslruturas planares geometrlcamente Independentes - a foliação Sr, O cllmax da

recrlstalização mlneral na Sr, também compatfuel com a zona da slllimanita, fol atingido no avanço e

soterramento das unldades, sob complexa e espessa pllha de cavalgamentos, que envolveu tanto as
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supracrustals, quanto o substr¿¡to crustal ds suas baclas de deposlçåo.

Esses dols conlunlos malores de sstruturas e de eplsódlos motamórflcos oncontram-se

sepamdos, no tampo, por um lapso de cerca de 250 mllhöos de anos. lntervalo este compatfuel com a

evolução de grando parte dos sistomas deposlclonals do Grupo Paranoá na Faka Brasflla. Na Faka Allo

Rlo Grande sabe-ss do soergulmento, polo menos desta porção lnterna, ocldental, preservando-se parte

da hlstórla metamórflca relatada pela follação S,.

Com base nostes dlstlntos eplsódlos, supsrposfos no espaço mas separados no tempo,

reconhece-se dols eventos orogÊnlcos malores para o clclo tectônico Uruaçuano.

O prlmeho deles, aparentemente restrlto à Faha Alto Rlo Grande (e porção msrldlonal da Falxa

Brasflla?), foi responsável por um slstema de cavalgamentos que, no avanço contra o Cráton do São

Francisco, soterrou a reglão à condlçôes próxlmas de anatex¡a. Ele é aqui denominado de orogênese

Taguar, em referêncla a Fazenda Taguar (norte da cidade de Ouro Flno,MG), área tlpo dos granltos

gnálsslcos homônimos, onde a foliação Sl fol datada há cerca de 1,4 bilhões de anos.

O segundo ovento, aparèntemente genettlllzado nos domlnlos do clclo tectônlco Uruaçuano,

respondeu pela retomada dos cavalgamentos contra o CráÎon do São Franclsco que evolufram à

condlçóes dricteis de deformaçäo no inter¡or da pilha em movimento, passando à megadobras

recumbentes e à lustaposlção de nappes anticllnais. Este evento é aqul denomlnado, na Falxa Alto Hlo

Grande, ds orogênese Andrelândla, em referênc¡a a rsg¡ão de Andrelândia-MG, onde a follaçåo S2,

domlnante nas rochas pelfrlcas, fol datada há cerca de 1150 mllhöes de anos.

4.2. OROGÊNESE TAGUAR

4,2.1. Metamorf¡smo e padÉo estrulural

A follaçao S.l é o pr¡nclpal registro dheto, estrutural e textural, da orogênese Taguar. Configura os

bandamentos gnáissicos das metagrawacas e das rochas calc¡osslllcállcas, que foram, na malorla da8

vêzes, reorientados na direção da follação subsequente (Sr),ou recuperados na recrlstalização

metamórflca ao longo daquela follação.

É uma estrutura quase que essenclalmente reliqular que, nos metapelitos, aparece como cr¡stals
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prlsmátlcos ou planares de sllllmanÌta ou de mlc¿s, em arranlos te)ûurals nematoblástlcos ou

lepldoblástlcos. Estes arranlos eståo mlcrodobmdos e preservados gm mlcrólltos em melo a follagão Sr,

ou såo fantasmas, mlmetlzados por ossss mssmos mlnsrals, crescldos em arcos pollgonals tardl a pós-

clnemátlcos à Sr.

Os gnalsses granoblástlcos equlgranularos, granftlcos, tlpo Taguar, ou tonalftlcos tlpo Ssrra

Negra e as rochas quartzfticas, exlbom a foliação 51 preservada por longâs dlstânclas, nas zonas de

charnelras de grandes dobras que admltem a follagao 52 como plano axlal. Af a 51 dellnela o dobramonto

DA e está rep¡esenlada pelo arranjo granoblástlco entre grãos do quartzo s de leldspatos, com a blotlta

(muscovlta) e hornblenda enfllelradas, ou dlspostas aleatorlamente, mas ssmpre bem orlentadas.

Nos migmatltos, o bandamento anatét¡co estromátlco é uma boa superffcle de referencla na

deflnlção de estruturas contemporâneas a Si. Ocorrem dobms mesoscópicas, declmélrlcas, com formas

lsocllnals multo apertadas, achatadas e slmétrlcas, com g¡ande espessamento relatlvo de charne¡ra vlsta

em perfll. No geral, estão rompidas em estruturas lntrafollals. Evldenclam, na evolução da S1, um intenso

processo de transposlção. Essas dobras são reconhecldas como Dl quando estão engaladas nas

mesodobras lsocllnals ou asslmétricas D2, ou cortadas pela foliação S2 fiS. 4.1). Tal superposlçåo

acaÍeta figuras de lnterferêncla que, segundo a classificação de Ramsay (1962), são do tlpo 3 edotlpo2

(f¡9.4.1). Se os padrões de interferência convergentedivergente (tipo.3) lndicam um redobramento

homoaxlal, aqueles tlpo domo crescênte-cogumelo (tlpo 2) admitem uma grande obllquldade entre as

duas dheçóes de charnelras superpostas. Em ambos os casos, a direçâo de movlmento ao longo dos

planos axlals da 2a fase forma um ângulo alto com o plano axial das primelras dobras (Ramsay, 1967;

Thlessen s Means, 1980; Ramsây e Huber, 1987). Como esses dols padrões de lnterferêncla ocorremm

Juntos e em afloramentos onde a or¡entação 82 (elxo geométr¡co da dobra de segunda fase) é constante,

pode-se admttlr uma forma encurvada para a llnha de charnelra das pequenas dobras Dl. Essa geometrla

sugere dobras em balnha (Qulnquls et al., 1978) para grande parte dos lsoclinais Dl. Na f¡gura 4.1 tem-se

uma dobra em balnha Dr, multo apertada e camcterizada pela sua forma completamente fechada, devldo

ao encurvamento de cerca de 1800 de sua llnha de charnelrai admlte um rlnlco plano axial - 51 e a dkeçáo

de máximo estiramento está perpendicular ao esquema; encontra-se redobrada.

Essas estruturas preservadas, quando em presença de superffcles de referêncla pré-Sl (lntensa

transposlçâo e dobras em bainha), são os poucos lndlclos dketos do mecanlsmo geral de deformação
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penscontomporângo a Sl. lndlcam um clsalhamento slmples e, como encontmm-so rsglonalmento

dlstrlbuldas, elas sugorem uma espessâ placa crustal sob condlçóss de clsalhamento drlctll (Cobbold e

Qulnquls, 1980; Ramsay, 1980).

Nenhuma dobra Dt malor fol mapeada ou colocada em evidêncla em perfls. Todas as repstlçõos

lftoostratlgráflcas atrlbuldas a essa deformação reglonal não lmptlcam em lnversões da coluna pré-

estabelêclda.

Nas rochas câlclosslllcátlcas o plaglocláslo andeslna-labradorita s o cllnoplroxênlo, além da

hornblenda e da blotiia, estão, luntaments com a hornblenda e a blotlta dos gnalsses granftlcos tlpo

Taguar, estávels nas condlçóes ds mstamorflsmo da follaçáo Sr. Nos metapelltos (Vasconcellos, 1988 e

Penotta, f 991) a sillimanlt€ pode ssr encontrada em prismas encuNados, mlcrodobradas e/ou

recrlstallzadas como arcos pollgonals sm mlcrocrenulaçóes D2 (da mesma forma que a biotita e a

muscovita). As segregaçôes félslcas nas mêtagrawacas configuram vênulas paralelas, como um

bandamento lentlcular subcentimétrico, compostas por quartzo; por quartzo, pouca gEnada e blotita

(muscovlla); por quartzo e plagloclásio.

A paragênese de plaglocláslo cálclco-cllnoplroxênlo em rochas calclossllicátlcas corresponde,

nos metapelltos, à zona da sillimanlta (Yardley, 1989). As bandas quartzo-plagioclásicas nas

metagrawacas, em presença de muscovlta quartzo e na ausêncla de feldspato potásslco, se

desenvolveram sob temperaturas pouco abako das condlções de fusão (Olsen, l9BÍì).

Asslm, o metamorfismo na follaçåo Sr, nesla reglão da Faka Alto Blo Grande, encontrava-se no

grau médlo, entre a primelra e a segunda lsógrada da slllimanha (Wnkler, 1976).

Localments, em gnalsses aluminosos ¡lcos em muscovha, ocorre a separação estromática entre

um leucossoma granftico hololeucocrático e um melassoma enriquecido em biotha resldual e em translçåo

com o mesossoma gnálsslco. A rocha exlbe, nestes casos, uma clara felção mlgmatftlca (Mehnert, 1968),

desenvolvida por fusão ln s/tu (Johannes, 1983). Penotta (1991) dsmonstrou, para essas rochas, as

reações crescentes até a produgão de fusão (com base em te)ûuras evldencladas em Thompson, 1982) e

as texturas relrógradas quando da fusão em resfrlamento (com base em Ashworth e Mclellan, 1985).

Correla (1986) e Slmóes et al. (1983) descrevem a produção local de "lfquldo" anatétlco, em mlcaxlstos

aluminosos (Grupo Araxá), sob metamorflsmo Barrovlano na zona da clanlta, abalxo da lsógrada da

slllimanlta.
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Em ambos os casos, as condlçöos do alta pressão da fase flufda aquosa (além de uma provávol

descompressão, sob as mosmas condlçögs de tempsratura, devldo ao soorgulmento e avanço sln-

metamórflco dos terrenos) desempenhou um papol delermlnante na produçåo de fusão sob condlçöss

aquém da segunda lsógrada da sllllmanlta (Fontellles, 1965; Thompson, 1982; yardley, 1999).

Não âs descrevsu, com segurança, mlnerals. fndices, rellqulares, das condlçóos de pressão. No

entanto, a ausêncla ds um magmatlsmo granftlco penecontemporâneo, a ausêncla dg anatoxla reglonal

generalizada e a prêsença de anatexla local, abalxo da zona superlor da sllllmanha, sugerem condlgöss

Mrlcas super¡ores às de um metamorflsmo de baka pressão (Mlyashlro, 196i).

De fato, nos mlgmathos descrhos por Perrotta (1991), os leucossomas granftlcos mostram

te)duras de substltulçåo de biotÌta por slll¡manlta, o que levou aquela autora a admh¡r a reação: muscovlta

+ quartzo + blotlta + HrO = slllimanita + fusão, demonstrada porThompson (1982). Essa reação ocorrs

em um campo restrlto de pressão e tempêratura (fi9.4.2), entre a isógrada clanlta 'out' e a "quebra' da

muscovlta em prosença do guartzo.

Pode-se asslm admltlr condlçóes compatfuels com metamorfismo de médla pressão, onde o plco

metamórflco estaria localizado ent¡e pressões de S,S a B,O kbar e temperaturas de 700 a 725oC.

Asslm, as rochas da porção ocldental da FaHa Alto Rlo Grande podem ter sldo levadas, nesta

orogênese, para condlçöes de temperatura e pressão semelhantes àquelas obtidas em profundidades

crustals superlores a 20km, segundo as representações gráflcas de Winkler (1976), desconsiderando-se o

calor e pressóes adlclonals pelo lntenso cls¿¡lhamento.

Esse metamorfismo decresceu claramente em dlreçåo ao Cráton do Sâo Franclsco. No llmhe

externo e alóctone das supra-crustals da Falxa Alto Rlo Grande a follagão S, corresponde a uma flna

cllvagem ardoslana, bem preservada e que grada do grau multo fraco a estitpnomelano, o grau fraco em

presença da blotha (frouw et al., 1982; Trouw et al., 1984; Valerlano, 1986). Daf, as blotttas e muscov¡tas,

mlmétlcas ou não, são sempre descrllas em molo a follação S2; um pr¡meiro apareclmenlo da granada é

admltido na St por Hellbron (1985) e por Gonçalves (1986); a hornblenda passa a ser o anfibóllo estável.

Tal zoneamento metamórfico, allado a ausencla de dobramento Dl e a presença de pequenas

dobras em bainha, é compatfuel com uma lntensa tectônica de empunão. Acrsscenta-se o fato da

geometr¡a das dobras ulterioros necessiùar de superffcles dobradas (S.| e pretérltas) dispostas,

orlglnalmente, próxlmas da horlzontal.
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Uma dlsposlção lnversa das lsógradas de metamorflsmo, bem descrlta sm dlferentes zonas

collslonals, sobrêtudo nos Hlmalalas (Barnlcoat e Treloar, 1989; Mohan et al,, 1989; Pschor, 1989), está

lntlmamente assoclada a uma tsctônlca envolvendo grandes lascas de empunão. Modelos de €voluçåo de

cavalgamentos, com slmulação de pressão, temperatura o tempo (Shl e Wang, 1984, mostram qus a

frente da lasca de empurrão se resfrla multo mals rapldamente que a sua ralz. O resfriamenlo e queda de

presúo, com o soorgulmento da estrutura; allado ao aqueclmento das lascas lnferlores, pola lustaposlção

sob as lascas supsrlores aquecldas, causam var¡ação nas lsotérmas e lsóbaras e podem levar a lnversöes

das lsógradas, sem rotação, no avanço da estrutura ao longo de um perlodo de tompo Cfhompson, 1976;

Bhattacharyya, 1981).

Se não se pode falar em uma zonação motamórf¡câ lnversa sem o mapeamento das lsógradas e

o gstabeleclmento das relaçöes geométr¡cas entre elas e os pr¡ncipals contatos geológicos, pode-se

compar.¡r os padröes gerals de organlzação do motamorfismo. Asslm, na ausêncla de crftérlos

cinsmátlcos dlretos, o padrão metamórfico e a sobreposlçåo dos distintos amblentes paleogeográflcos

lndicam, com razoável segurança, que o mov¡mento relativo das lascas superiores de empurrão fol em

dlreção ao Cráton do São Franclsco; ¡sto é, do domln¡o sul e ocldental da Faka Alto Rio Grande para o seu

domfnlo leste-setentr¡onal. Este mov¡mento relativo, no entanto, não permite caracterizar se o padrão dê

lmbr¡camento fol por undêrstackìng ou pot oveßþcking (Davy e Glllett, 1986).

O mascaramento do caráter milonftico desta deformaçåo deve-se ao cresclmento, poll

metamórflco, dos mlnerals, como lá aventado por Trouw et al. (1980).

Finalmente, a preservaçåo reglonal de paragêneses minerals, equllibradas sob dlferentes

condlçöes máxlmas de tomperatura (Êngland e Richardson, 1984), depênde do soergulmento (e erosão)

do conJunto deformado. A taxa de soerguimento, no entanto, não deve ter sido multo lenla (fhompson e

Rldley, 1987), na medlda em que, atlngido quase o limfte com o grau forte, a manutenção ou as lontas

modÌficaçöes no gradiente térmico levariam, com o rebakamento da pressão, ao cruzamento de campo da

reaçåo de quebra da muscovna em presença do quartzo (vela fig. 4.2), produzlndo alumino-slllcato,

feldspalo potásslco e fusão (reação essa não descrlla nos metassedlmentos da Faka Alto Rlo Grande,

ocldental).

Admlte-se ent¿io um rápldo soerguimento do cinturão orogênlco, após o empllhamento por

empurrões.
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4.2,2. A sutura collsional e as megaeslruluraa assoc¡adar

A sstrutura malor da orogênoso Taguar é aqusla que acresce, a uma plataforma rasa de margsm

passfua, os terrenos vulcanogmwáqulcos, turbldftlcos, ds amblente atfuo. Possul o caráÎer fundamental de

um limlte de placas, ou sê¡a, de uma sutura collslonal.

Como lá foi exposto, as te)ûuras mllonfrlcas e estruturas clnemátlcas, nocossarlamente

desenvolvldas ao longo deste contato (e ao longo das estr¡ituras contemporâneas), foram parclal a

totalmente obllteradas pela recrlstallzação mlneral poll-metamórfica.

Apesar das condições de metamoÉlsmo dos terrenos que alloram na reglão, não se tem

exposlções da raiz desla contraposlção de placas. O contato se faz, sempre, entre os lerrenos das

metagrawacas dlstals da Seqüêncla Deposlclonal Andrelândla, mesmo em fahas multo delgadas, sobre

os quartzitos da Seqüâncla Deposiclonal Carrancas.

O zoneamento crustal deste limÌte tectônlco fundamental é, em parte, ev¡dente. No domfnlo

"lnterno" ocidental da Falxa Alto Rlo Grande as fatias dos substratos siállcos da mlcroplaca (sobretudo o

Complexo São Gonçalo do Sapucaf) aproximam-se dos quartzltos do microcontinente; o con¡unto sob

condlções metamórficas do grau médio-zona da slll¡manlta. Em dlreçâo ao llmlte externo da Faka Alto Rlo

Grande, tem-se a transição para pacotes de metagrawacas, cada vez mais espessos, sobre os quartzitos

e suas fácies de fllitos e de filftos grafltosos, passando do grau médlo para o grau fraco (vela flg. 4.12).

Este arranjo, allado ao estreito paralgllsmo estrutural, de bako ângulo, entre estas unldades

metassed¡mentares lncompatfuels, caracter¡zâ como segmentos de um empurrão, o llmlte collslonal da

orogênese Taguar.

No domfnio ocidental da Faixa Alto Fio Grande (mapa geológico anexo 1), este limlte tectônlco

fundamental afiora em lanelas estruturals, na 'amêndoa" tardia a norte de Ouro Flno-MG e, prlnclpalmente,

na regläo de Heliodora-MG.

Na prlmeka estrutura ele está ballzado por uma 'lâmina' das melagrawacas distals, sob uma

lasca de empurrão dos ortognaisses bandados do Complexo São Gonçalo do Sapucal.

Na segunda estrlrtura, termlnação per¡antiformal falhada do anticllnal tardio de Hellodora, as

metagrawacas dlstals, assocladas aos lehos melavulcanossedimentares em melo a psamftos lmaturos,

admltidos como da borda lnterna da bacla de lnter-arco (Gnalsses Fazenda Nossa Senhora do Amparo s
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Gnalsses Santa Qultérla), sobrepÕem, concordantemsnto, os quartzltos plataformals Carrancas, ao longo

ds um contato entre as cldades ds Lambarl-Mc e Säo Sebastlão da Bela Vlsta - MG. Localmgnt€ observa-

se, nos quartzltos sublacentes, dobrai lntrafollals, de segunda hse (D2), dellneadas por uma follaçåo 51

mllonltlca e recrlstallzada.

No flanco sul do antlcllnal tardlo Hellodora, este empurrão prlnclpal está mascarado por llmhes

transcorrentes ulterlores.. Af, contatos sub-vertlcals contrapõem o embrlcamento entre os Mlgmatltos

Amparo e ortognalsses bandados do Complexo Säo Gonçalo do Sapucal, com os Gnalsses Hsllodora. No

efremo orlental da área de estudo, reglão de Ollmpo Noronha-MG, este llmlte tectônlco tardlo aproxlma

os Gnalsses Concelção da Pedra dos Quartzltos Carrancas.

A tectônlca de empurrão assoclada a esle llmlte collslonal, apesar de ter se desenvolvldo em

nfuels crustals profundos, assemelha-se a um slstema de cavalgamênto com leques lmbrlcados (Boyer e

Elliott, t9B2). É uma nappe de empurrão (Ramsay e Hubert, 1987), cuia quantidade de transporte é dlffcll

de ser avaliada. Tem-sê um traleto mfnimo de quase 300 km (atuals, isto é, pós encurtamgntos sucessfuos

nas orogêngses posterlores superimpostas) entre as lanelas estruturals de Ouro Fino e o llmlte com o

domlnlo para-autóctone, na reglão a norte de São Joäo Del Rel-MG.

A lanela estrutural de ltapka (mapa geológico anexo 1 e fig. 4.3.) é oul¡a complexa estrutura do

sistema de cavalgamentos da orogênese Taguar. Representa o 'assoalho', sobre o qual a zona

paleogeográfica atrlbulda a bacla de retro€rco, cavalga o substrato slállco da zona paleogeográflca

atrlbulda a bacla de inter-arco.

A quantidade de transporte envolvida nesta nappe (cerca de 3035km atuals) também deve ter

chsgado próxlma da casa da centena de quilômetros.

Está controlada por uma estrutura antlformal inclinada, de 3a fase, desenvolvlda sob condiçöes

metamórficas do grau fraco, zona da biotita. Sua termlnação pré-antiformal, aberta e orlentada para N.NW,

está orlada pslos Ouartzltos Serra das Fokos, da Seqüêncla Deposiclonal ltapka. Estes Quadzltos, os

Mlgmatitos Amparo e os Ortognalsses Serra Negra, constltuem o f,anco superior de uma nappe antlcllnal,

lsocllnal e de segunda fase (D2), desenvolvlda em domlnlos profundos (zona da sllllmanlta). Esta estnlura

alóctone dobra o limite principal de câvalgamento. A seqf.iência ortognáissica bandada do Complexo Säo

Gonçalo do Sapucaf consrhul o nticleo da nappe antlclinal Dr. O flanco lnfer¡or, que aflora no lntrado do

antlforme Dg, é constltuldo pslas metagrawacas proxlmais (Gnalsses Bibehäo do Pantaleão).
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Os perfls da llgura 4.4. procuram moslrar ossa estrutura. Para tanto, 6em prêtensóes a conslrulr

seçöes balanceadas (Dahlstrom, t 9õ); Hossack, 1979), procurou-se, esquomátlca I sucesslvamente,

Íetlrar as megadobras suporlmpostas (sabendo-se que a vergâncla da nappe Dr, no perfll, fol para W.NW).

Obtem-so um complexo embrlcamenlo de fatlas de empurrão, na lasca alóctons supsrlor (f1g.4.4),

assemelhando-se a slstemas de duplexes lamlnados¡ que presorvam suas rampas o possfuels vestfglos do

pllhas antlformals.

Essas ostruturas, tfplcas ds ñfr/sls estruturals superlores, podem sugerir os estáglos rúptels

lnlclals da hlstórla da deformação contlnua destes sislemas de nappes de cavalgamentos. Histórla que

precedou o soterramento, est¡ramento dúctll e metamorfismo no grau médlo, próxlmo ao llmlte com o grau

forte.

Trouw et al. (1986) apresentam um mapa de lsógradas melamórflcas no extremo nordeste da

Faha Alto Rlo Grande; nele observa-se um cavalgamento (entre unldades plataformals da Seqüêncla

Deposlclonal Canancas e o substrato gnálsslco-migmatlt¡co) cortado pela lsógrada da slllimanlta (com

clanÌla e estaurollta), desenvolvida na Sr, Essa estnrtura nlptil pode ter sldo origlnada na orogênese

Taguar (mapa geológlco - anexo 2).

4,2.3. O registro geocronolfulco

A ldade admitlda para a follaçåo Sl fol obtida na porçåo ocidental da Faka Alto Rio Grande, onde

o metamorflsmo, nesta foliação, atlng¡u temperaturas mals elevadas que o metamorflsmo na follaçâo S2.

Observou'se que as condigöss de metamorfismo na S, 'tangenclou' a segunda lsógrada da sllllmanha e

produzlu 8s segregações quartzo-plagloclásicas dos bandamentos gnáissicos e as bandas granfticas

anatétlcas, onde a fusão se deu antes da 'qusbra'da muscovha.

Neste domfnlo, em granlto gnalsses onde a lollação dominante é a S.| e, em melo a qual, tem-se

restos de textura hlpldiomórf¡ca prlmárla - o Granlto Gnaisse Taguar, Vasconcellos (1988) obteve a ldade

Rb-Sr de 1397 + 8,4 Ma., com razão ¡nlctal de 0,7196 (fig.4.S). A alta retaçåo 87sn/msr lnlclal e a

paragênese metamórf¡ca fácles anflbolito destas rochas, permhem assumlr (como o fez Vasconcellos,

1988) esse valor lsocrônlco como o'plco'da recrlstalizaçâo mineral na fotlação Sr.

Granlto gnalsses semelhantes, que ocorrem em um maciço ovalado e de dlmensöes superflclals
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de corca de 50 km2, entre ltaplm-SP e Aguas de Llndóla-SP (mapa geológlco - anexo 1), foram datados

(Rb-Sr), nas proxlmldades de seu contato norte-orlental, por Artur (1980). O rssultado lsocrônlco de t ¡14{t

+ l60 Ma., com razão lnlclal dø0,7275 (i|,9.4.6), ó porfehlamsnte compatfuel com o dado antorlor.

Valores próxlmos a 1¿100 Ma. (tabgla 4.1) foram obtldos em mesossomas de Mlgmatltos Amparo

(Artur, 1988) e em ortognalssos bandados do Complexo Säo Gonçalo do Sapucaf, na lanela estrutural do

Itapka (fasslnarl, 1 988).

Alnda em domfnlos do Clclo Tectônlco Uruaçuano, Teb(elra (com. verbal) obtém lsócronas Rb-Sr

de 1¿1Í19É 6 Ma. (ro ds 0,7418) o de. f 372 + ¿m3 Ma. (ro do 0,7617), em gnalsses e mlgmathos

(respsctfuamente) atrlbuldos ao Complexo Campos Gerals (Cavalcanto et al., 1979).

Neste pelodo do Proterozólco Médio (há cerca de 1¿lO0 Ma,), parece ter ocorrido, om dlstintos

clclos orogênicos, eplsódlos metamórf¡cos lntensos, caracterlzando um estágio contraclonal e agregador

nas lmediações do Cráton do São Francisco (tabela 4.2).

4.3. OROGÊNESE ANDFELANDIANA

4.3.1. Generalidades

A estrutura reglonal domlnante, preseruada das faixas milonfticas subsequentes, é a estrutura

metamórf¡ca conferlda pelos arranlos texturals granoblástlcos, granoblásticos e lepidoblásticos,

granoblástlcos e nematoblásllcos, sntre gråos mlnerals que passam de granulaçöes mufto flnas a grossas,

Representa a recr¡stalização mlneral, estatlstlcamgnte orientada em superffcles planas, estas

ortogonals ao esforço compresslvo principal. Esforço este responsável pela aprox¡maçäo e empilhamento

flnal, de S.SW para N.NE, da Fab<a AIto RIo Grande em relação ao Cráton do São Franclsco. Como será

admltido, respondeu ao fechamento completo do espaço oceånlco e/ou das baclas deposlclonais do clclo

Uruaçuano. Esta última sutura, se preservada das orogêneses ulteriores, encontE-se na Faixa Uruaçu-

Brasflla, fora dos domlnios da Faixa Alto Rio Grande.

Os elementos estrutura¡s desta deformaçäo, que nas unidades litológlcas orlundas do clclo

Uruaçuano säo de segunda (24) fase, podem ser descrltos na maioria dos afloramentos da Ìeglåo.

Preservaram-se, da recrlsfalÞâção mlneral metamórfica, prlnclpalmente aqusles elemsntos assoclados às
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Tabelã a.l - Vãloreg Leocrônlcoe Rb-6r pârå a orogêneee Îðguàr ¡¡ù pal¡à
Àltô RIo crande - follâçáo Ar

Unldade Rb-sr Xâ. Ràzåo lnlclal Rêf.
Grånlto GnalE6e Taguàr ffi
Cranl

Gnalaae Bandado co¡nplexo gåo ffi-do sapucåf 1419 i 7g o,?ola 3

l.Artur (I98O), 2,Àrtur (1998) e À¡tur et aI. (1988), 3,¡a6Élllårl (l9g8),
4.Va6ooncel1o6 (1999).

Tabela {.2 - ReÊultâdo6 isocrônlcoÊ Rb_sr e pb_pb referente6 à
Detalorfi6Eo conteblrorâ¡eo a orogêneee Tagl¡ar, forà do6 doDlnlo6 da
Fal¡â ÀlÈo Rro Gra¡de rnediâçõe. sur e re6te do cráton do são Francrsco.

Unidade Valor l6ocrô- Relação lsotó- Ref

Ànf iból10 gr,ut.'" rt.iãlãätio.tGtt"o
nlco eE Xa plcâ

de cohpo6fçäo gtånodiorftlca do Conple_
xo Ca¡¡pos Geral6, a 6udoeste de ÀLplnó_
pollê (UG).

Rb-Sr
1439 a 6

lo
o,74r8 6

À¡f1ból10 bloÈlta gnal66e ¡olgnatltlco
do cotìplexo Ca¡npoÊ cera16, a ÊudoeGtê
dê ÀlplnópoliÊ - I,tG.

Rb-Sr
1372 ! 4O3

to
o,7617

GllalÊse6 dt06 telrenos granito-9ná1s-l_ Rb-Sr
1438 t 6?

coê da borda 1e6tè do crupo Espln¡âço¡
na reglåo de Guan}¡åeê (HG)

ro
o ,7250

cnaiÊse porflrocfaet--- na ñappe cle ÐÞ- pb_pb
pu¡råo SocorÌo-cuaxupé, regiåo dê Del_ t3?t + 504fill oreira (Sp) _ |ss

/¿L
8,126

Granullto6 na Nappe de frnpurråo Socor _ Pb-Pb
1583 + 935

-1583

!),
' 9,1s1

Pl
I,t5

ro-Guaxupé, reglåo norte de Bragança
Paul l Êta ( Sp )

Hornblenda-blotlta nebullto granlto
g¡lá16Êico do conplexo Rlo câpfvart ,
Eu.bÊtrato alóctonê do Conplèxo Efbu,
reglão de Såo Joêé doÊ Cå¡tpo6(Sp).

1.BâblnÊkl (1998). 2.BaÊel (tnédito), 3.KàL,aêhltã (lnédtto), 4,Tasslnà¡l(1988), 5.Têtxelra et at, (1990), 6. f¡eixelrô (i¡¡édjto).

Pb-Pb
1388 I 290
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estruturas dob¡adas. As dobme de dlvorsas ordens e oscâlas, rompldas ou lntrafollals, lsoladas ou om

padröes holomórflcos contfnuos, são as ostruturas mals ovldentos dosta doformaçåo orogênlca. No geral

såo parasltas do nappes antlcllnals, empllhadas ao longo de superflcles do câvalgamentos,

4,3.2, A follaçåo e S2 e o metamorllsmo Banovlano

No domfnlo ocldental da Faka Alto Rlo Grande, a follação S2 caracter¡za o plano prlnclpal de

recrlstallzaçåo mlneral das unldades supra-crustals.

Nas rochas quartzfrlcas corresponde ao ananlo granoblástlco dos gÉos ellpsoldals e

âdelgagados, lso-orlontados de quartzo. A forma dos grãos lndlvlduals está controlada pela dlssoluçåo por

pressão' dlfusão nos llmltes dos grãos e preclpltação, segulda de lntensa recristallzaçåo. Confere, no geral,

uma eslrutura de aspecto tectonlcamsnte primário. um rearranJo de grãos de quartzo, também

deformados e recristalizados na foliação 51 e dispostos em mlcrodobras apertadas e sanfonadas, em melo

a textuE granoblástica Sr, evidencla, localmente (em zonas de charneiras), o caráter secundário desta

foliação (flg 4.7.4). corresponde, na maiorla das vêzes, ao desplacamento princlpal da rocha.

Nas rochas metapelftlcas a S, é domlnantemente um bandamento dlferenclado onde destacam-

se leltos de fllossllicatos, alternados com leÌtos ou micrólitos lentlculares quartzosos. Nos leltos mlcáceos a

clfuagem (001) or¡enta-se paralelamente ao mlcrobandamento, enquanto, enquanto que, nos mlcrólltos

quartzosos' os fllosslllcatos dlspöem-se obtlquamente; no geral est¿io encurvados e denotam lntenso

mlcrodobramento (fig 4.7.8). Nos micrólhos, quando os mlnerals mlcáceos, mals grossos, dlspõem-se gm

formas sanfonadas, eles representam uma recr¡stallzação mlmét¡ca, em arcos pollgonals, de fllosslllcados

pretérltos que dellneavam as mlcrodobras (fig. 4.7.C).

Este bandamento dlferenclado (Wlllams, 1972; Hobbs et al., 1976) representa a evolução de uma

clivagem de crenulaçåo zonal (powell, lgzg; Davls, l9B4) submetida a condlçöes crescentes de

encurtamento e de temperatura. O mecanlsmo de dissoluçâo por pressão (Durney, 1972) é responsável

pelo preocesso de migração do quartzo (calclta, plaglocláslo, opacos) dos domfnios de malor deformaçåo

(flancos de mlcrodobras), domlnlos estes em que concentram-se, passivamente, os mlnerals mlcácoos

(Nlcholson, 1966).

Nos estáglos lnlclals de desenvolv¡mento de um bandamento (ou mlcrobandamonto)
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dlfersnclado é nscessárlo qua a cllvagom superlmposta (no caso a Sr) encontre-se com uma orlentação

forlsmento obllqua em relaçáo a xlstosldado anterlor (s1), crenulada. Esso processo desenvolve-se sob

condlções metamórflcas no grau fraco (Morrls,1981), onde a dlssotuçãodlfusåo-redeposlção dos grãos

solúvels e o reallnhamento dos grãos lnsollvels, responde por um encurùamento do até zo% do materlal

pelfrlco (Gray, 1979; Gray e Durney, 1979).

A recrlstallzaçåo mlneral em grandes proporçõos, com o lncrsmento ds temperatura, é um

procssso domlnante nos estáglos flnals da deformação. É pós-clnemátlca no caso frequonto dos arcos

pollgonals (Bard, 1986)' Por outro lado, o avanço do meùamorf¡smo leva a uma malor homogenelzaçåo

sstrutural' mascarando o bandamento dÌferenclado por nucleaçåo de mlnemls solúvols nos domlnlos

mlcáceos e pelo avanço das mlcas nos mlcról¡tos (Bell e Rubenach, 19BA).

Nas rochas gnálsslcas e/ou nos ortognalssês e mlgmathos antlgos, fora da zona de charnslra de

dobras mesoscópicas, ou em domfnlos onde a orlentação orlginal S' está fora do campo de encunamento

da deformação responsável pela S2, observou-se o predomfnlo de uma únlca xistosldads ou bandamento

gnálsslco. Nestes casos, a recr¡stalização metamórflca na S, recupera os mlnerals da follaçåo S.| e nåo

gera novas superflcles XY de deformação. A 52 representa al o produto das deformaçöes flnltas Dl e D2.

O caráter essenclalmente heterogêneo da deformaçåo posslbllh'a a pr€seryação, a nlvel de

amostra, das dlferentes estruturas representativas dos d¡stintos estágios de evolução da sr.

Localmênte tem-se dobras sem raiz, lsoclinais adelgaçados e estirados, descontfnuos, esparsos

e rompldos dent¡o da recristallzação mineral Sr. São, no geral, estruturas centideclmétrlcas,

desenvolvidas em domfnlos onde a superffcle dobrada paralellza-se à direção de clsalhamento slmples em

estáglo precoce, rúptll.

A recrlstallzação mlneral na S, encontra-se, por todo o domfnio ocidental da Falxa Alto Rlo

Grande, no grau médlo, zona da slllimanita. As prlnclpals pamgêneses mlnerals estávels nesta foliaçáo såo:

- quartzo, muscovha, blotita, oligoclásio-andeslna, slllimanita, granada, clanfta e estauroltta, nas

rochas metapelftlcas e nas metagrawacas;

- hornblenda, blottta, (cllnophoxênlo), nos gnaisses quartzo-feldspáticos;

- hornblenda, diopsfd¡o, labradorha e biotita (granada e felddspato potássico), nos gnalsses

calclosslllcáticos;

- hornblenda, andeslnaJabradorlta e blotlta, (granada e dlopsldlo), nas rochas metaMslcas;
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- antoflllta, talco e sorpentlna (clorlta) nos xlstos ultramáflcos.

Todas elas são compatfuels com a zona sllllmanha nas rochas pelftlcae (O'Hara, i967; Wlnklor,

1976; Yardley, 1989), onde a parag6nese ó ds motamorflsmo ds prossão lntormedlárla, tlpo barrovlano.

Motamorflsmo esto Slntetlzado em dlversos sstudos nos pelltos do domlnlo orlental da Falxa Alto Rlo

Grands frrouw et al., r9B0; Trouw st al., i9B2; Trouw et al., r9B4; Trouw et al., 1986), ondo as prlnclpals

lsógradas (granada, com blotlta e clorltólde; estauroltla e clanlta com granada; sllllmanlüa com clanlta,

estauiollta e granada) foram mapeadas.

A hlstórla do aprofundamento crustal, com aumento de pressåo e temperatura s posterlor

rebalxamento dostas condlçöes, com o soergulmento da pllha metamórflca, está lmpressa, não só nas

reagões mlnerals progresslvas e de retorno, mas também na forma dos porf¡roblastos, na traletórla de suag

lnclusöes lnternas em relação à xlstosidade gxtorna e nos aspectos estruturals da rocha (Bell, t9B5;

Jamleson e Vernon, 1987; Ramsay e Huber, t9B7).

Granadas arredondadas € de contornos nfrldos, moldados pelos mlnerals mlcáceos, ocorrem

como porfhoblaslos polqulloblásticos. Neles as lnclusöes lnternas dellneâm crenulações zonals,

descontfnuas com a follaçåo elderna não curviplanar. Elas ocorrem também, como a estaurolfta, em

crlstals alongados na S, e com lnclusóes ¡nternas em uma traletória plano e paralela à follação externa. A

estaurollta , por sua vê2, pode ocorrer como lnclusões nos crlslals de granada.

Essas condições lndlcam o apareclmento da granada alnda sob condições do grau fraco,

quando a follaçäo S, admltla processos de dlssolução por pressão, congelada como crenulaçáo zonal da

lollaçao St. A passagem pela isógrada da estaurolitra fol preservada, como relfqula lnclusa, no cresclmento

contfnuo da granada em crlstals sub-aredondados. Ambos os mlnerals reapareceram, alongados, nos

estáglos pós-clnemátlcos. A granada também partlcipou das reaçóes de aparecimento da clantta e, com o

aumento da temperatura, da slllimanfta e, tanto ela, quanto a cianha, reaparecemm no retorno do

metamorflsmo, sobrepondo a slllimantta (perrotta, i991).

Asslm, no lnterior da prlmeira lsógrada da slllimanha, pode-ss recuperar a evotuçáo crustal,

soterramento e soerguimento, das estruturas da segunda fase.

A presêruaçao das assemblélas mlnerais de pressão lntermediár¡a caracterÞa a ráplda ascensão

dos terrenos; a curva de evolugão do metamorflsmo, nestes casos, é fechada (Ihompson ê Rlddley, 19g7)

e com pequena abgrtura do arco de retorno (fig. 4.8).
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As reaçÕes de qusbra da muscovrta, em prssença da fase flurda aquosa s de quartzo, ou de

quaftzo e blotlta, produzlndo alumlno-slllcato e fusåo, nåo fo¡am descrttas nos metapol¡os nem naE

motagrawacâs. Asslm, admlto-ss qug a trajetórla do metamorflomo nåo entrou no campo da 2a 6ógrada

da sllllmanlta.

São frequentes, no ontanto, fllões granltóldss hololeucocrátlcos, no geral osbranqulçados e cen¡-

declmétrlcos, sub'paralelos a follação Sr, ou em zonas surrelcås de boudtns admltldos nesta fase. No

extrado de dobras e subparalelamento aos seus planos axlals Sr, a superlmposlção destas ln¡oçöos nos

mlgmatltos ostromátlcos antlgos, confere uma sstrutura de aspecto dlctionftlco.

4.3.3. As nappes antlclinais

A follação S, é plano axlal de um intenso dobramento, recuperado da escala mlcroscóplca às

estruturas megascópicas, qullométricas. Os contatos lltológicos, os bandamentos gnálsslcos e as

estruturas estromátlcas são as prlnclpais superffcles de referêncla, a nfuel mesoscóplco, deste

dobramento.

As lntersecções entre a foliação S, e as superffcles dobradas conferem uma assoclação de

llneações de ¡ntersecção \ (L2 = S2lS1, ou SeTSnxSn-r, þ = Si/S2 ou SnxSn-1/S2), paratetas às

estruturas clllndrlcas e colunares - B, (destacadas de zonas de charnelras, ou das pequenas estruturas

llpo cuspatelobale folds) e de locals orlentações de crescimento mlneÌal.

MoÉologlcamente são dobras recumbentes a suavemente lnclinadas, no geral sub-horlzontals

(Fleuty' 198a)' que alternam-se em padrões parash€s asslmétr¡cos (dobras em S e em Z) e slmétrlcos

(dobras em M), controrados pora drsposição em uma dobra maror (Bamsay, 19sB), quê, por vêzes, eståo

preservadas só lnterfoliarmonte.

Possuem charnelras espessadas (dobras anlsópacâs) onde, em perfil, a abertura do arco lnterno

é menor que a abertura do arco enerno (sub-classe lC). Nos ritmltos pelito-psamfticos a geomêtrla na sub-

classe lC dos nlvels psamftlcos alterna-se, nos nfuels pelftlcos, com dobras na classe 3 (abertura de arco

lnterno malor que a do arco eKerno). Essas dobras (tlpo lsopácas achatadas) derlvam-se do lncremento

de uma deformação homogênea sobre estratos competentes, lá flexurados por buck ng (Ramsay, 1967;

Ramsay e Huber, 198Íl € 1987). A amplitude e o comprlmento de onda do dobramento oståo controlados
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pelos contrastes de compstêncla-vlscosldade entre os nfusls dobrados (Ramberg, 1964; Ramsay, l9B2).

As flguras 4.1 s 4.9 representam os padröes mals frequont€s das pequenas dobras de segunda

fase-Dr.

O caráte¡ recumbsnte orlglnal destas €struturas, conflrmado na geomotrla clllnd¿cs doE

dobramentos subsequontes, dtflculta, na ausêncla de crltérlos prlmárlos de polarldado, o estabeloclmento

da poslção e da vergôncla das dobras. O ssntldo de transporto, em dlreção ao Cráton do São F¡anclsco, é

estabolocldo, sobretudo, com baso em relaçöes lndlretas, quals selam:

- na sua organlzação, o metamorflsmo bar¡ovlano decresce na dlroçåo do Cráton do São

Franclsco, até o domlnlo autóGtone, lsto é, do interlor para o e>cterlor do slstema de dobramentos;

- as dobras Dr, nas proxlmldades do llmhe externo do slstema de dobramentos, são, na orlgem,

modgradaments lncllnadas € admhem, como plano axlal, uma cllvagem ardosiana a flno bandamento

diferenclado lnclinado pam sul (Valeriano, 1986; Noc€, 19BZ),a vergêncla, af, aponta para norte;

- a dlstribulção reglonal e coerentg dos quartzltos plalaformals da Seqüêncla Deposlclonal

Carrancas, mesmo que descolados sobre o complexo ortognáiss¡co-gnálsslco-migmatftico antlgo (em

parte Gnalsses Hellodora) permlte, na relação "embasamento-cobertum", estabelecer um c¡itério

€stratlgráf¡co passfvel de definh a poslção das dobras malores, dal seu transporte.

A superposlção, em orogêneses subsequentes e sob condlçöes metamórflcas de grau mals

ba&o, de lmportantes zonas dê cisalhamento lmpede que se assocle a esta fase, com razoável segu6nça,

as pequenas estruturas com lndicaçöes clnemátlcas. Vermca-se, ao contrário, que as mesoestruturas

rúptels, desenvolvldas nos estáglos lniclals da deformação, possuem seus llmltes mllonfricos mascarados

pelo avanço da recrlstallzação mineral e pelas condlções dúctels que se ssgul¡am na deformaçåo contfnua

(flg.4.f0).

Assumlndo-se então, que o lransporte geral das estruturas de segunda fase se fez em dlreção ao

Cráton do São Franclsco, pode-se recuperar a poslção dos dobramentos malores Dr. O reconheclmento

dos flancos lnferlores e superiores, bem como das zonas de charnelras, deflnldas pelos dobramentos

parasltas, permhe caracterlzar um padÉo de megadobras anticllnals, antffómicas ou slnfórmlcas.

Estes antlcllnals, que säo estruturas essenclalmente lsocllnals nos lntrados, chegam a possulr,

com certa froquench, flancos lnversos superlores a 10km. Empllham-se antlcllnals sobre antlcllnals, sem a

lnterposição de dobras slncllnals. São recumbentes e/ou alóctones, do tlpo nappss.
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Observa-so, qus a despslto da lntonsa repetlçåo ostratlgráflca decorento do tatlamonto psla

orog6no6o Taguar, a malorla das nappss mapsadas (flg.4.lf) possuom um núcleo onognálsslco-

mlgmatftlco mals antlgo, Nappss, ou dobras r€cumbontos, com supra-crustals no lntsrlor, tambóm podom

ocorer, gmças a €stas repotlçöss estratlgráflcas precodsntss.

As nappes antlcllnals, se passfuels de ssrom ovldoncladas €m porfls reglonals detalhados, foram

d€monstradas nos mapsamontos dg detalhe (Vasconcellos, 1988; Pologgla, 1990; Porrotta, l99l). O llmlte

rúptll entre as estruturas, antlcllnals ompllhadas nåo é, no entanto, marcado por fakas mllonftlcas. Sg, no

geral, encontm-se llgekamsnt€ oblfquo ao plano axlal das estruturas êste llmhe é, em cada domlnlo

anallsado, essencialmente paralelo a S, e rocuperado na sua recristallzação metamórflca. Asslm, o llmhe

sntre as nappss antlcllnals contfguas aparece, em mapa geológlco, como um conùato lltológlco a parth do

qual repetem-se as unldados, após a preservação, local, de lnversóes da sequenclaçáo lltoestratlg¡áfica.

O llmite rtlptil entre as nappes antlcllnals é, asslm, uma estrutura precoce, cedo-metamórfica.

A hlstória destas estruturas admlte um estáglo nlptll de cavalgamento, que paralellza-se às

camadas, mas quê tende, na dlreçåo do transporte, a galgar as unidades eslratigráflcas superiores, em

rampas. Gsra duplexes com p¡lhas antlformais lmbricadas, onde o lncremento do clsalhamento slmples

reglonal, com o aprofundamento crustal, leva ao encurtamento no lnterior do pacote em movimento,

desenvolvendo dobras por buckling nos estratos mais competentes. O máxlmo da deformação por

cisalhamonto vai concentrar-se na base das nappes, levando os planos axiais das dobras a paralellzarem-

se com o plano geralde deslocamento. Este modo de deformação é dlscutldo por Ramsay e Hubsr (1987)

paE¡ as nappes anticlinals Helvéticas.

A forma essenclalmente lsocllnal e com poucas dobras paraslt€s, das nappes antlcllnals

mapsadas na reglão de são Gonçalo do sapucaf-MG (nappe R¡belÉo do cafundó, nappe serra do

Qulabelro e nappe Rlo Sapucaf, Perrotta et al., 1989; Perrotta, 1991), é caracterfstlca de domfnlos no

lntrado destas estruturas. contrapöem-se a uma dlsposição de extrado, mapeadas em ouro Flno-MG

(Vasconcellos, 1988), onde as dobras såo mals asslmétrlcas e os llmhes fúptels truncam a sêquenclaçåo

Ittoestratlgráfica pós S.| (fiO.a.i t).

A orlentaçåo das dobras e nappes D2, lntensamente controlada pelas deformações

subsequentes, é para E.NE-w.sw lnflete-ss, mais a oeste, após o'corredo/' ouro Fino- pouso Alegre

(MG), à dheções próxlmas a NS e dobrando-se para EW a sul de Amparo (Sp). As llneaçöss de
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¡ntgrsscçåo, os elxos 82 e as llneaçóes mlnerals såo, estatfstlcamente, paralolas a essas dlreçöes (Campoe

Neto e Basel, 1983; Basel ot al., 1986; Vasconcollos, t g8g; peloggla,l9S0; perotta, 1991).

4.3.4. O reglstro geocronológlco

Os mlcaxlstos das Seqüênclas Deposlclonals Andrelândla e Carrancas, qus se encontram na

reglão de AndrelÂndla-MG, constltusm-se nos melhores traçador€s da ldade da follaçåo S2. Encontram-se

na zona da clanlta e, domlnantemsnte, na zona da sllllmanfta e aprssentam lmponant€ crosclmento mlnsral

tardl a pós-clnemátlco. Gonçalves (1986) dêscreve as relaçóes entre o mstamorflsmo € a hlstórla da

follação S2 e não reconhece, com sêguftrnça, a mlneralogla da follação S1; descrêvê, para esta estrutura,

apenas raros fantasmas mlmetlzados de mlnerals mlcáceos. A follação SO, posterlor, é uma cllvagom ds

crenulação não metamórfica, ou no grau muho fraco.

As lsócronas Rb-Sr reallzadas nestas rochas (Hellbron et al., lg89) dão valores em torno de t.t0O

a 950 Ma., com razóes lnlciais entre 0,7016 e 0,722 (tabela 4.3). Um desequllfbr¡o lsotóplco.há 9BO + ¿{)

Ma' (ro de 0,7171') é obtido para os ortognalsses migmatfticos de Ssrhlnga, mstamorf¡sados no

Proterozólco lnferlor .

No domfnlo ocidental da Falxa Alto Rlo Grande, Artur (1980) registrou, para o granho-gnafsslco

lipo Taguar, um desequllfbrio lsotópico a fi ¿t0 + Bg Ma. (tabela 4.0).

Esses valores são coorentes com dados K-Ar em anflbóllos em torno de 1.100 Ma. (Artur, 1980 e

Hellbron et al., 1989) ê em blotÌta e anflbóllo com cerca de 950 Ma. (Cavalgante et al., 1929; Hellbron,

1989), também dlscrlmlnados na tabela 4.3..

Valores K-Ar em micas entre 900 a 1.100 Ma. tem sldo encontrados, slstemat¡câmente, por

Tekelra (com.verb.) no Gomplexo campos Gerals, próximo ao contato alóctone do Grupo canastra.

A comparação entre os dados lsocrônlcos Rb-Sr e os valores K-Ar para o resfrlamento das

condlções de fácles anf¡bolito, sugerem que o plco metamórf¡co da orogênese Andrelandlana fol obtldo em

torno de 1..l00 Ma..

4.4. O CTCLO URUAçUANO E OFÔGENESES SUPERPOSTAS NA FATXA ALTO FtO GRANDE
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Os rsglstros lnlclals do clclo Uruaçuano, condlclonado por um fraturamonto eldsnslvo, por um

magmatlsmo Mslco ou plutônlco anorogênlco, ou alnda por um vulcanlsmo assoclado ao estáglo rlfte

lnlclal, såo alnda desconhocldos. Granada anflbolltos (basaltos tolefrlcos contlngntals), lntrusfuos nog

dopósltos orlúndos das baclas de back-arc, podom rspressntar splsódlos avançados deste roglmo

tectônlco; no entanto nåo estão geocronologlcamente asslnalados.

Admlte-se, lndirstamente, que a fragmentação do mlcrocontlnonte aglutlnado nas orogêneses

sucessfuas do Proterozólco lnferlor, responsável pela absrtura dos espaços oceånlcos do clclo, tenha ss

dado a corca do 1,7 bllhõss de anos.

Dos dlstlntos segmentos palêogeográflcos deste clclo, a Falxa Alto Rlo G¡ande (FARG);

representa os depósltos de uma bacla de back-drc, eslabeleclda sm parte sobre substrato slállco do uma

mlcroplaca a derlva; bom como os depósltos transgresslvos de slstemas deposlclonals costelros, em uma

bacla de margem divergente e sobre delgados registros ds um estágio rlfte percursor.

O perfodo de malor expansão das bacias de deposlção está reglstrado em assoclagöes

lltológlcas do tlpo "quartzlto-pel¡to-carbonátlca" (QPC), no microcontlente e do flpo \ulcânlca blmodal-

arcóslo-conglomerática" (BVAC), na mlcroplaca (segundo os agrupamentos lhológlcos das sucessöes

supracrustals proterozóicas de Condle, tg8t e l9B9).

No mlcrocontlnente, a sedimentaçåo cfcllca da Seqüôncla Deposlclonal Carrancas (quartzlto-

pelftlca, orlglnada do lntemper¡smo e erosão de um material slállco de composlção geral granftlca)

translciona, pâra fora dos domfnios FARG, aos ciclos deltálcos dos slstemas deposlclonais costekos tlpo

canastra (sstudados por campos Neto, i 9g4a) e, em parte, aos metapelltos, metapsamitos e

metacarbonatos tlpo Araxá (da reglão de plrenóporis, Go e sudoeste de Brasflla, DF.).

Na mlcroplaca, depósltos de orlgem vulcânlca eplclástica (Flsher e Schmlncke, t9B4), de curta

resldôncla crustal, selvlram de fonte para as seqüências vulcano-grawáqulcas proxlmals e dlstals, em

relaçåo a um arco vulcânlco cálclo-alcalino. Constitulram a Seqüêncla Deposlclonal Andretândla. Nos

domfnlos mals dlstals, esses depóshos assoclaram-se aos ritmitos pelito-psamfticos, üpo turbldftlcos.

Dglgadas e frequentes rochas metabáslcas, denotando ¡ntenso magmatismo basaltlco de dlferentes

amblentes teclônicos, esttio lntercaladas e, quando melhor estudadas, podem vir a consthulr um excelente

traçador da evolução da mlcroplaca.

o êspesso pacote metaperfrrco, também tido como Grupo Araxá, que se sobrepöem aos
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mstapsamltos Canastra, no sudosste de Mlnas Gerâls, na sstrutura slnformal de Passos (Corrsla, 19g6;

Slmöes ot al., 1988; Slmöes e Valerlano, l99o), podo corresponder à e¡rtensåo do reglsùo sedlmEntar

destas baclas opl-suturals.

Os metapsamhos lmaturos da Soqüôncla Deposlclonal ltaplra, assoclados.a um epsódlo

contraclonal das baclas, sobrepuseram-se aos depósltos prox¡mals da bacla do back- arc, a partlr de uma

seqfi6ncla sedlmentar condensada. Marcaram a ostagnação da atMdads vulcånlca €, provavolmente,

*convlveram" com um plutonlsmo maduro, tormlnal da evoluçåo do arco magmátlco.

Esses últlmos reglstros sedlmentares podom corresponder aos estáglos de fechamento da bacla

marglnal, aproxlmando o arco vulcânlco do mlcrocontlnonte. Não há evldênclas de obducçåo de crosta

oceânlca, mas exlstom testemunhos de basaltos toleft¡cos de fundo oceânlco, nas delgadas lascas ds

rochas anflbolftlcas em melo às metagrawacas. Admlte-se então o consumo dosta placa por su6ucçåo,

deb(ando, na sua retaguarda, lascas em cunhas de empurråo (segundo modêlo de Dewey e Bhd, 1920).

O final dos estáglos evolutlvos (expanslvos e contraclonals) das bacias de deposlção do Clclo

Uruaçuano, no domlnlo da FARG, se deu com a colisäo frontal da microplaca com o mlcrocon nente. O

fechamento do espaço oceânlco da bacla marginal, com a collsão continente-arco, determlnou, na FARG,

a orogênese Taguar (sub-clclo orogênico no sentldo de Aubouin, t9B4).

A orogênese Taguar, registrada há 1,4 bllhões de anos, lançou o domfnlo depos¡clonal do back-

arc, com seu substrato slállco, sobre os depósltos plataformals da margem dfuergente, avançando até os

dspósltos autóctones, na borda de um domfnlo estávsl - o Cráton do São Franclsco (CSF).

Essa seq0êncla de eventos, é análoga, nos seus traços gerals, a evolução ordovlclana e

dsvoniana do clnturão cordilheirano do noroeste da América do Norte (Churkln, 1974).

o caráter de sub-clclo, não terminal, da orogênese Taguar assemslha-se, no Mesozólco, ao

fechamento do paleo-Ie¡f,ys, com a collsão do contlnente Clmmerlano com a laurásla (Sengor,i979).

Outros exemplos podem ser procurados nas pequenas e restr¡tas collsões, que fecharam espaços

marinhos do Iethys, do domfnlo mediterâneo; devldo a abertura atlânt¡ca, ao complexo rlfeteamento do

sul da Europa e norte da Áfdca e devldo a rotação antl-horár¡a do continents africano (as eollsöes dos

fragmentos de Apulia, Carnlcs, Pelagonla e Turqula; Dewey et al., 1970; Condle, t9B9).

Na FARG a acresção do domfnio de back-arc (com caracterlstlcas de terrenos alócton€s), sobrs

os depósltos costelros do mlcrocontlnente, é a princ¡pal estrutura da orogênese Taguar. A llnha de contato
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entre gssas unldadss toctônlcas lncompatfuols ropressnùa a sutura, polldoformada, desta collsåo. A

deformaçåo se deu pelo avanço, tlpo alplno, do um slstema ds grandss €mpurröss, em um reglmo reglonal

de clsalhamsnto dúctll. Esto complexo ds cavalgamentos chegou, na sua retaguarda, a profundldades

crustals no llmlto com a anatexla, sob condlções de médla p¡essåo (entrg 20 o gokm de profundldade?).

lsto, provavelmsnt€, deveu-ss ao soterramênto sob a lasca (qusnte ?) do arco magmátlco.

A Ílg' 4.12 procura esquematlzar as prlnclpals estruturas deste slstema collslonal do

cavalgamentos.

Para a preservaçáo do reglstro motamórfico na follaçþo S1 o, sobrstudo de reaçöes mlnerals

desenvolvldas sob condlções ds pressão lntermedlária, fol necessário um rápldo soergulmento da pllha

metamórfica e lntensa eroúo das lascas alóctones superlores.

Na Fabø Brasllla, fora da lnfluêncla deste arco lnsular, os efeltos da orogênese TaguaÌ foram

brandos e, sobretudo, atuaram no controle da sedimentação. Teve-se o avanço marlnho sobre o

mlcrocontlnente subsidente e a evolução do margem contlnental passlva, após os sucesslvos clclos

deltálcos, para o cresclmento de complexos recifals e estabeleclmento ds rampas carbonátlcas. Estas

passamm, lateralmente e em direção ao mar aberto, às fácles turbldfticas terlgenas. Esse eplsódio

deposlclonal, baseado no registro eslromatolftico (Dardenne, lgzg; Campos Neto, 1979) € limltado pela

orogênese subsequente, se deu enlre l35o Ma. e 1150 Ma.. Ele fo¡ caractelstico do topo do Grupo

Paranoá (Alvarenga e Dardenne, r97B; Mar¡nle Fuck, 1g8t; Gulmarães et al. i986; Fuck et al., i gBB).

Neste domfnlo, os depósftos coslelros Canastra sofreram um arqueamento antlcl¡nal (paleo-arco

canastra, campos Neto, 1979 e 1984b), promovendo uma bacla conglomerátlca na sua retaguarda

(Formação lblá) e uma bacla de fore-land, lagunar, sobre o complexo recffal Vazante (a Seqilêncla de

Cobertura; Campos Neto, 1984a). Este arqueamento ant¡clinal pode ter sldo o precursor do romplmsnto e

avanço, em empurrão, do Grupo do Canastra, na Faixa Braslìia.

Cerca de 250 mllhóes de anos separaram a colisåo do arco lnsular, do f€chamento flnal das

baclas de deposição do Ciclo Uruaçuano. A colisão entre o CSF com outra margem contlnental (a oeste),

marcou o sub-clclo orogênico termlnal dêste ciclo tectônlco do proterozólco Médlo.

Na Falxa Brasflla (centro-setentr¡onal) essas deformaçöes näo se superpuseram, a um

metamorf¡smo anterior' Campos Neto, (1984b), mapeou uma única follação tectônlca prlmárla nos Grupos

Canastra e Paranoá no oeste de Minas Gerals.
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Na FARG essa orogênese fol reglstrada há cercâ do 1150 mllhöo6 ds anos - a orogôn€se

Andrelandlana, quo voltou a soterrar, em mals um avanço contra o CSF,a pllha mstamórflc€,

No domfnlo lntorno da FARG estas deformações admltlram um ostáglo ds slst€ma do

cavalgamentos o svolulram para a lustaposlção de nappes antlcllnals. lnlclaram-se em poslçôes crustals

elevadas o chegaram, no augo mstamórflco, às condlgöes da prlmeln lsógrada da sllllmanlta em presença

de clanlta (lsto é, em torno ile Toooo de tomperalura por 7,5 kbar de pressão). Geraram a follaçåo S2,

domlnante por tôda a FARG.

O clsalhamento drlctll a que fol submetldo todo o pacote ocldental da FARG , admhldo no

mecanlsmo de geraçåo das nappes anticllnals), pressupöe uma placa, ou superlor e em Tlagem" contra o

csF.

O rápido soergulmento da pllha metamórflca, ovldenclado pelo tlpo de curva de retorno do

metamorflsmo andrelandiano, permÌtiu que o fluxo térmlco e a subsidêncla migrassem para o CSF.

Possibilitou, na frente do clnturão orogênlóo-montanhoso, a lnstalação do mar eplcontlnental Bambuf.

Um magmatismo Mslco, lndivlduallsado do manto há cerca de 1.000 Ma. (segundo as sugestóes

de ldade modêlo Sm/Nd em anflbolltos na porçåo or¡ental da FARG, Hellbron et al., 1989), parece reglstrar

o estáglo pós-tectônlco (ou anorogênlco) do Clclo Tectônico Uruaçuano.

CAPíTULO 5 - A NAPPE DE EMPURRÃO SOCORRO.GUAXUPÉ E O CICLO TECTÔNICO

BRASTLTANO - ARCABOUçO GERAL

5.1. CONTEXTOTECTÔN|oO

Os terrenos da Nappe de Empu¡rão Socorro Guaxupé constituem-sê, no seu conteúdo

magmátlco-plutônlco, metamórflcodeformaclonal e no conteúdo geocronológlco, na princlpal provfncla

Braslllana contfgua à Faka Alto Rio Grande.

No lnterior de seqüênclas metassedlmentares € ortognáisslco-migmatlto-granulfticas mals antlgas

e lnlensamsnle retrabalhadas, organlzam-se lerrenos alóctones de distintos andares crustals profundos.

Assoclam-se a uma granhogênese lntrusiva, cu,la disposlçåo pode refleth um zoneamento composlclonal e

de amblente tectônlco e pode sugerir a geometria de uma paleo-zona de Benloff.
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Na aus6ncla do reglstro sodlmontar, a hlstórla magmátlca plutônlca constltul-so no prlnclpal

crhér¡o ballzador da €volugåo tectônlca. Marca do adelgamonto, rlfetsamsnto e fragmontaçåo contlnental,

à lnstalação de um arco magmátlco por subducçåo de placa oceânlca, até a sua destrulgåo om um

procosso collslonal. Preservado em nfuels crustals profundos, a hlstórla mstamórflca também acompanha

esses processos. Os perfodos flnals da evolução do clclo podem ssr encontrados na granltogênose tardl-

tectônlca a pós{ectônlca, que asslnala a translçåo de roglmes compresslvos para novo adelgaçamsnto

crustal.

A slstematlzação dos dados, o agrupamento e os ensalos de organlzação desta granltogêness,

tem sldo reallzada, mals rocentemsnte, por Janasl e Ulbrlch (1985 e 1990), Wernlck e Galombeck (1986),

Wsrnlck (1990) e por Vlach et al.(1990).

O lnfclo do Ciclo Brasiliano fol assumido no reglme tectônlco traclonal, que posslbllitou o

romplmento continental e o estabeleclmenlo, alhures, de bacias deposicionals. O crÌtórlo para a

ldentificação deste processo encontra-sê preservado em posiçóes infracrustals, na sufte mangerito-

granftlca São José do Rlo Pardo, série magmátlca do tlpo-A (Campos Neto et al., 1989).

A coalescêncla e a longa duração de um arco magmático encontra-se reglstrada no plutonlsmo

cálclo-alcallno tonalitodiorftico (ainda pouco conhecldo), na lntensa fusäo parcial em domfnlos

lnfracrustals e nos batolitos cálclo- alcallnos potásslcos de estágios mals maduros. Este arco magmátlco

tem sldo assumido, de diferentes formas,por Artur e Wernick (1986), Vasconcellos e Janasl (1989), Janasl

et al.(1990) e por Wernick (1990).

Os aspectos geológlcos de um regime de collsão contlnental foram descritos, genérlcamente,

por Campos Neto e Basel (r9æ), Campos Neto (1985) e por Artur e Wernick (1986).

Um clnturão de granltos cálclo-alcallnos a sub-alcal¡nos, associados no espaço a granltos

rapaktul (Vlach et al., 1990), marca a'evolução do perlodo pós-colislonal à establlizaçåo plataformal da

provlncla Braslllana. A ldentificaçåo do plutonlsmo pós-tectônlco remonta a Cordani e Kawashlta (1971).

Da sérle mangerftica precursora à série wiborgftlca termlnal, o ciclo tectônico Braslllano durou

csrca de 700-720 mllhóes de anos, dos quals 650 mllhões de anos antecederam os reglstros collsionals

reconhecfuels e o empilhamento do arco magmát¡co.

5.2. oRGANTZAçÄO DOS DOMINþS CRUSTATS
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6,2, 1. T€nenos lnfracrustals granullto-mlgmatlto-charnockftlcos,

Rochas granulftlcas, no geral bandadas o localmsnte com enclaves ou nfuels calclosslllcátlcos,

anflbolftlcos e quartzftlcos, que lranslclonam a granltóldes gnálsslcos e que säo cortados por charnockltos

o por granltóldes dlversos, ocorrem, com uma forma tabular, em uma f,alxa alongada na frente e na base

da Nappe de Empurråo Socorro-Guaxupé (NESG). Aparecem também em nrlcleos lsocllnals redobrados e

om fatlas alóctones (mapa geológlco anexo 2).

Foram lnlcalmente descrhos por Ebêrt (196'8, 1971) o reglonalmonto mapeados por Cavalcante ot

al. (f979). Estudos locals, ou generallzaçöes, foram reallzados por Wernlck e Ponalva (1974), Wernlck

(1977), Choudhurl et al.(1980), Florl e Choudhurl (1979), Juliani (1983), Campos Neto êt al.(1984), Oltueha

(1980), Hasul e Olivelra (1984), Vasconcellos (1988) e Santos (1988).

. Constltuem um pacote domlnantemente granulftico, com espessuras médlas em torno de 5.OOOm

€ que cavalga, regionalmente, um nlvel granlto-mlgmatftlco. Os corpos såo tabulares e estlrados, de

comportamento subhorizontal dobrado e contém, no geral, uma ¡ntensa follação mllonltlca, plano llnear e

estrutuÊlmente primária (S1), ou secundária, superimposta a um bandamento e foliaçóes pretérttas. A

disposlção tabular sub-horizontal destas unldades, se controlada pela foliaçáo mllonftlca, deve também

representar o arranlo orlginal entre os corpos infracrustais (Smithson, 1986).

pacote granulftlco reconhece-se duas associaçöes metamórflcas prlnclpals: os granulitos

gnálsslcos e migmatfticos e os granada granulltos.

Os granulltos gnálssicos possuem uma estrutura llstrada, ou um bandamento composlclonal,

além de estrutura porf¡roclástlca þ feldspatos subcentlmétr¡cos) local. Representam uma sérle cálclo-

alcâllna que varla, composicionalmente, de quartzo norft¡ca a charnockft¡ca, em um lrend que passa por

enderbhos e por opdalitos (gnálsslcos). Por vêzes possuem porfiroblastos de até smm de granada e a

blolha e o anflbólio ocorem comumente. Bandas de hornblenda granulitos a dols phoxênlos chegam a

lom de espessura. Subord¡nam-se as lntercalações de rochas meiaMsicas, de granulitos báslcos e, mals

mraments de rochas de flliação supracrustal: gnaisses calclossllicát¡cos, gnaisses alumlnosos e gnalsses

quartzosos.

Os mlgmatitos granullticos são estromáticos, com leucossoma subcentimétrlco verde claro,

charnockftlco e hololeucocrático; com melanossoma mllimétrico a máficos e granada e com mêsossoma
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charnockftlco, localmente porflroclástlco o/ou a porflroblastos de até 8mm de granada. Mosossomas do

hlpgrstgnlodlopsldlo-hornblenda-blotlta granulltos, de composlçåo charnockftlca e som granada, também

ocorrom. Passam a mlgmatltos clnza rosados I contém €nclavos declmótrlcos de norltog ou do gnalsses

dlorftlcos clnza escuros I do anflbolltos. Cummlngtonlta gmnlto gnalsses porflroclástlcos ou

lnequlgranularos, com rellqueas de hlperstênlo e de dlopsfdlo, também ocorrem com fácles mlgmatftlcas €

com enclaves Mslcos.

A assoclação dos granada granulhos corresponde a rochas a dols plroxênlos que, no geral,

configuram uma camada espessa de cerca de 1000m. Constltuem-se da alternâncla de corpos de

granada-magnetlta granulltos, charnocklto (granlto) verde (rosado) f/aser o hololsucocrátlco, hlperstênlo-

dlopsfdlo-granada granulito; (hornblenda)-granada-blotha gnalsses de composlção tonalftlca;

(hornblenda)-granada-cllnoplroxênlo tonalito gna¡sse c¡nza escuro. Nas intercalaçöes, lndissoclávels, de

teimos charnocklticos e enderbfticos com os termos tonalfticos, tem-se ora o predomfnio dos prlmelros,

ora dos gnalsses aclnzentados. Um granada-hornblenda enderblto gnálsslco a dols pkoxênlos,

granoblástlco flno € verde escuro, lnt€rcala, subordlnadamente, quartzo-granadadiopsfdlo anflbolltos,

hornblenda-granada-clinopiroxênio granulitos mesocrátlcos e gnalsses calciossllicáticos bandados. Ocorre

em núcleos lsocllnals ou em lascas alóctones.

Rochas da série charnockftica, de aspecto homogêneo e com lntensa follação tectônlca prlmária,

são lntrusivas nas associações granulftlcas precedentês. Configuram corpos contfnuos, espessos de 200 -

,lo9t " 
parecem representar uma sérle plutônica de afinldades álcali- cálcicas. São hlperstênio slenitos,

hlpsrstênlo-quartzo slenitos e charnockitos esverdeados, com ou sem granada e quo possuem uma fácles

de hornblenda granhos clnza rosados. Enclaves básicos (anfibolitodiorfticos). são frequentes.

Granitos rosados, hlpldiomórficos grossos a porfirfticos, hololeucocrálicos a biotita e conlendo

sstreltas fab(as mllonfticas, cortam tanto os granulitos quanto as rochas charnockltlcas lntrusfuas.

Uma hixa migmatito-granftica constitui, no geral, a frente da Nappe e encontra-ss,

tectonlcamente, recoberla pelos tsrrenos granulfticos infer¡ores. Corresponde a granada-biotha dlatexltos,

s gnálsslco-mllonfticos clnza a brancos, leuco a hololeucocrátlcos e de granulaçäo grossa; passam a

hornblenda-blotita dlatexltos, com as mesmas caracterfsticas estr.Jtumls. Possuem xenólltos, de

dimensões varladas, das assoclaçóes granulfrlcas anterlores.

Slllimanha-granada-mlcroclfnlo quartzitos podem ocorrer com até 100m de espessura e
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assoclam-ss a granada anflbolttos (com ou sem dlopsfdlo) e a granlto clnza rosado, hololeucocrátlco

grosso e mllonftlco llnear ou a quartzo dlscólds.

Este domfnlo lnfracrustal fol, nos seus traços gsrals, donomlnado de Assoclaçåo Alfsnas por

Ebert (1971) e de Complexo Crlstlna (f19.5.1) por Campos Neto (1985), respoctlvamento nos segmentos

setentrlonals e merldlonals da Nappe Empurrão Socono-Guaxupé.

5,2,2. Teronos lnffacrustais grånllo-mlgmalftícos

Mlgmalitos dlatexftlcos, com estruturas anatéticas polifásicas, translclonam, em contatos dlfusos,

para granltóldes varlados. No geral säo rochas melalumlnosas, de fusão parclal in s/¡u de estratos

lnfracrustals s que lntercalam, muho subodinadamente, granltóldes diatexfticos peralumlnosos.

" Não foram descritas translçöes a domfnlos de paleossoma e ocorrem enclaves, ou roslstatos, de

rochas gnálsslcas diolt¡cas e de anf¡bolitos. Quartzhos e gnaisses calclossil¡cátlcos encravam-se

localmente.

No segmento merldlonal da NESG estão alóctones sobre os terrenos granulito-mlgmatlto-

charnockflicos, mas tanto lá quanto no segmeno setentrlonal da Nappe, cavalgam os terrenos

supracrustals mlgmatfticos (mapa geológico anexo 2).

Domlnios excluslvos destes magmatitos foram mapeados por Oliveka (1973), Olfuelra e Alves

,(1974), Wernlck (1977), Olivelra et al.(1983 a e b), Jullanl (198Íì), Campos Neto e Flguehedo (1985),

Morales et al.(l988), Vasconcellos (1988), Ollve¡ra e Negr¡ (1990). )

No segmento setentrlonal da NESG estão agrupados sob a denomlnaçåo de Mlgmatltos Plnhal,

êmprestado de Wornick e Penalva (1974).

*t Os mlgmatttos estromáticos säo rochas caracter¡zadas por lntonso leucossoma centlmétrico, gm

bandas contfguas e separadas por nfueis subcentimétr¡cos a mlllmétrlcos desconllnuos de melanossoma

negro. Foram gemdos ln sitU a partir de gnalsses granodiorft¡cos clnzas, granftlcos clnza rosados, ou

dlo¡fticos cinza escuros, que eståo localmente preseNados como mesossoma.

Os neossomas são de composição dlstinta:

- leucossomas brancos, trondhlemfticos e melanossomas negros a blotl'ila ou a blotlta,

hornblsnda e cllnophoxênlo. A hornblenda pode formar porflroblastos de até 5 mm. Est€s neossomas
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€nvolvem localmsnte enclavos, pollgonals e clnza oscuros, do hornblsnda-blotlta quaÌtzo dlorho gnalssgs.

- leucossomas róssos, granftlcos a quarlzo slenftlcos, hololeucocrátlcos € molanossomas clnza

escuros a blotlta e hornblenda. Dessnvolvem-se sobro mesossomas granodlorftlcos aclnzontados;

- leucossomae granftlcos a álcall granftlcos róseos e hololsucocrátlcos com melanossomas

blotftlcos e mesossomas granho gnafsslcos clnza claros.

Estes mlgmatltos estromátlcos possuem, seJa nos neossomas, sola nos mesossomas ou

onclaves, uma rlnlca follação tectônlcâ, correlaclonável à follaçåo reglonal - dessnvolvlda sob condlçöeg

dê clsalhamento dúctll. Parecom afetar uma sérle granltólde de aflnldades cálclo-alcallnas e dê curta

resldêncla pré-metamórf lca.

Os gnalsses dlatexfricos são composlclonalmente mals homogêneos s correspondsm a

hornblenda blotita granitos 3b e granodloritos clnzas a cinza claros, localmente com estruturas nebulftlcas

e scd{ierers, bem preservadas e comumente cortadas por leucossomas estromátlcos espaçados e de

composlção granftlca a quartzo-slenltica rósea, hololeucocráticas e envolvldas por melanossoma a blotita

e hornblenda.

Os granftóldes são rochas homogêneas e foliadas, ou nebulfticas com estruturas schlllerens

locals. Såo rosados a rosa-aclnzentados, localmente porflroclásticos e hololeucocrátlcos a leucocrátlcos

de baixo lC. Correspondem a (hornblenda)-blotita granod¡oritos, granitos e sienhos álcall-feldspátlcos;

monzonltos subordlnam-se. Constituem corpos estreitos e alongados, flameformes e guardam xenólltos

dos mlgmathos anterlores. Normalmente são follados, ou mllonftlcos e passam a domfnlos pouco

deformados, à texturas hlpldlomórflcas preservadas.

Os granitóides peralumlnosos formam corpos restritos, brancos domlnantemente e róseos

subordinadamente. Os prlmelros são granada-biotitâ tonalitos leucocrátlcos a hololeucocráticos e os

últlmos såo granitos hololeucocrátlcos a biotlta e granada.

A flg. 5.2. mosfra, em perfls, as relagões entre estes m¡gmatitos, na rêglão de São José do Rlo

Pardo (SP).

Os enclaves ou reslstatos destes mlgmathos são de quatro assoclaçöes lllológlcas prlnclpals: os

enclaves gnálsslco-granulfticos ou migmatft¡cos, os enclaves lgneos básicos, enclaves fgneos homogêneos

e onclaves metassedlmentares.

Os primeiros são granulitos bandados, no geral com uma fol¡açåo pretértta preservada
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rellqularmente. Compôem-se de bandas clnzas de composlçåo loucodlorftlcas, trondhlemftlcas ou

enderbftlcas o bandas clnza escuras domlnantes, norftlcas a mangerfrlcas. Os enclaves lgneos Mslcos

correspondem a corpos de anflbolltos mesocrátlcos o/ou gabróldes I cllnoplrox6nlo e corpos de

cllnophoxênlo anflbolltos mslanoc¡átlcos. Os enclaves fgneos homogôneos são domlnantes e

correspondem a rochas lntormedlárlas, clnza escuras s de composlção d¡orllo-quartzo dlorft¡ca; såo a

hor¡rblenda e blotlta e, mals raramente, a cllnoplroxênlo. Os enclaves metasssdlmentares formam corpos,

na contona de metros, de quartzltos foldspátlcos, ou corpos, declmétrlcos, de gnalsses calclosslllcátlcos

flnos o bandados. Corpos de gnalsses klnzlgftlcos, clnza esverdeados, a granada, slllimanha e cordlertta,

ocorrem do doclmetro a corpos de até g km de e)ûensäo.

No segmento merldlonal da Nappo êstes terronos constltuem lascas mals dgscontfnuas e estão

agrupados na denomlnação de Mlgmatltos Buono Brandão - paralsópolls.

Predominam os gnaisses dlatexftlcos a hornblenrilâ e blotlta, ou a biotita, localmente

porfhoclástlcos e geralmente nebulfticos. Possuem um espaçado bandamsnto estromátlco superlmposto e

frequentes enclaves de gna¡sses dlolt¡cos.

Localmente predomlnam granada-slllimanÌta-biotita gnalsses, com cordlerlta e com fino

bandamento félslco hregular. Contém lentes de cordierha-slllimanita-granada gnalsses klnzlgfrlcos, a

esplnéllo e lnlercalam, multo subord¡nadamente, quartzitos feldspáticos; quarÞltos a granada, cordlerlta e

sllllmanita; granada quartzitos e gondhos, além de diopsldioJabradorlta gnalsses calclossllicá cos.

. Essa assoclação, descrlta nas proximidades de Camanduala-SP (OlÌvsha et al., t g8ga e Ollvelra e

Nogrl, 1990), translclona aos domfnlos mlgmatfticos supracrustais com paleossomas preservados.

5.2.3. Tenenos supracrustais migmatft lcos

correspondem a extensas fatlas, com complexo empllhamento lnterno, de seqüênclas

melassedimentares, relatlvamente preservadas como mesossomas de mlgmatltos, desenvolvldos sob

condlçöes metamórflcas de balxa pressâo. No segmsnto merldlonal da Nappe passam, a sul, no topo do

ediflcio alóctone, a domfnios de paleossoma metamorflsados no grau médlo.

A dlstlnçao local entre mlgmatitos dlatexfticos destes terrenos e aqueles peralumlnosos dos

lenenos lnfracrustals, näo é possfuel, Gorrespondem a uma translção crustal que, por um conheclmento
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alnda dsflclgnte, é englobada em um ou €m outro tsrr€no.

Dols complexos gnálsslco-granlto-mlgmatftlcos, flslcamonto descontfnuos e ssparados nos

segmontos norte € sul da NESG, são descrhos. O Complexo Caconde (Campos Neto, 1985) e o Complexo

Phacala (Campos Neto €t al., 1983).

5.2.3.1. O Complexo Caconde

Mlgmatltos, desenvolvldos sobre seqÍlênclas supracrustals, foram parclalmente mapeados nas

reglöes a norts de São José do Rlo Pardo-SP e nas lmedlaçöes de Caconde-MG, Bolelhos-MG e Machado-

MG (Oltuelra, 1972 ø 1973t Ollvelra e Alvss, 1964; Choudhurl ot al., 1978b; Florl e Choudhurl, 1979;

Cavalcante st al., 1979; Florl et al., 1981; Oltuelra et al., 198Í|b; Campos Nero e Flguelrodo, tgBS). Foram

reglonalmente lntegrados como Complexo Caconde por CamposrNoto (1985).

Constltuom-se, a grosso modo, de trôs seqüênclas faclológlcas dlstintas e reconhecldas como

porções mesossomátlcas desigualmente preservadas, em melo a profuso material neossomátlco.

Possuem a follação reglonal Sn, de segunda geraçåo, superimposta a uma follação, ou

bandamênto gnálsslco pretérltos. Nos neossomas m¡gmatftlcos esta follação é tectonlcamente prlmária e

reconhece-se, como nos terrenos granfto-mlgmatfticos contfguos, um leucossoma bmnco trondhlemftico,

precoce em relação a leucossomas róseos e rosa-aclnzentados, granftlcos e sienftlcos.

' Caracterizam-se por uma seqi¡êncla basal metapelftica-alumlnosa e metagrawáqulca,

possfuelmente com corpos meta lgneos vulcânlcos e pllrtônlcos, seguida sm aparenle translção, por uma

seqÜôncla psamftlca e, subordlnadamente, metacarbonática, de um sistema costelro de deposlçåo,

Gnalsses básico-lntermedlárlos, em meio a granltos recobrem o conlunto mas, aparentemente,

correspondem a uma seqf¡ência faclológlca mals distal.

Nebulhos gnálsslcos granfticos e ortognaisses lntrusivos, pré a sin-anatexia, ocorrem com

frequ6ncla.

São hornblenda-blotha granitos ac¡nzentados, homogeneamênte follados, granoblástico-

hlpidlomórficos e equlgranulares médios; hornblenda-blotita granttóldes róseos a rosa aclnzenlados,

granoblásticos. lnequigranulares e composição granftlca 3a e 3b e quartzo-slenftlca, quo, localmente,

passam a rochas charnockftlcas e guardam enclaves báslcos e dlorfticos; enclaves de cllnophoxênlo-
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hornblsnda enderbltos ê quartzo norÌtos; de cllnophoxênlo blotlta-hornblenda granltóldes schllløren,

gnálsslcos, lnequlgranulares grossos € de composlçåo lonalftlca, granodlorftlca, granftlca 3b e granltlcå

álcall-feldspátlca; dlorltos a quartzo norltos clnza sscuroE.

A unldade gnálsslca, pelho-grawáqulca, corresponde a um (cordlerlta)-sllllmanlta-granada-

plaglocláslo gnalsse clnza a clnza escuro, granolepldoblástlco a granobtástlco de granulaçåo mfila e

bandado; por vezes possul nfuels de granada blotha gnalsse de composlção granftlca. lntercala bancos ds

cllnophoxênlo-hornblenda gnalsses, clnza escuros a esverdeados, granoblástlcos flnos e com bandamento

composlclonal dlorÌto (domlnante)-tonatftlco, localmente a granada e/ou hlperstênlo. Próxlmo a unidade

psamftlca oco¡rem dfuersas lentes quartzftlcas, que chegam a espêssums na centena ds metros,

A unldade metapsamftica, com espossuras aparentes entre 200 e 500m, está representada por

gnaisses quarÞosos, com bancos de quartltos puros, de granada quanzftos e de (hornblenda)-blotita

quartzhos. lntercala, restritamente, rochas câlclosslllcáticas e mármores dolomfticos, bem como admltem

lascas de rochas metabáslcas e mota-ultramáficas.

A unldade gnáisslca básico{ntermediária ocorre no lnterlor de ostruturas slnformals lnvenidas e

corl'esponde a (granada)-hornblenda gnalsse bandado, com intercalações decimétr¡cas de anflbólio-

pirox6nio gnalsses flnos e clnza escuros e de quartzhos lmpuros.

Nas proxlmldades dos n¡lcleos granulfto charnockfticos de Machado (MG) ocorrem corpos

dispersos de rocha metabásica diferenclada, que possuem texturas cumulátlcas de plroxênlos e

hornblendas. Choudhurl e Szabó (1982) os consideram como de um únlco corpo, fragmentado

tectonlcamente e Choudhuri e Carvalho (198Íì) reconhecem, com base em elomentos traços, aflnldades à

basaltos de cadelas meso-oceânlcas.

5,2.3.2. O Complexo Plracala

Os pelhos, psamitos, gnalsses e ortognaisses, em meio a um complexo migmatftlco, que

oconem no segmento merldlonal da Nappe, foram mapeados em dlferentes escalas e por dÌversos

geólogos (Wernlck, 1977; Hasul et al., 1978; Cavalcante ê1 al., 1979; CorJtlnho, 1980; Hasul et al., 1981;

Campos Neto et al., 1983; Ollveha et al., 1983a; Jullanl, 198Íìi Campos Neto et al., 1984; Dantas e Telxelra,

1984; Oliveka et al,, 1985; Basel et al., 1986; Vasconcellos, 1988; Campos Neto et al., 1988â). Foram

denomlnados de Complexo P¡racala por Campos Neto et al.(1983).
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Encontram-sg ballzâdos pela zona do clsalhamento transcorr€nte Jundlwlra, que os soparam do

Grupo Såo Roque. Cavalgam, a nons, os tsnenos lnfmcrustâls. Estão lnvadldos por granltóldes dlvsrsos,

batolltlcos ou não e translclonam a domlnlos predomlnantomonte dlatexfrlcos.

Apesar dos várlos e rocentes lrabalhos ds mapoamento geológlco, o Complexo Plracala contlnua

mal deflnldo e pouco conhecldo. Este fato deve-se, om parts, a lntensa alteração lntempérlca e

d€scontlnuldade de seus lltótlpos, a pollfáslca e generallzada anatexla e a abundanle pressnça de ¡ochas

granltóldes.

Tomando-se por base a follação mstamórflca prlnclpal que, fora das zonas de clsalhamsnto, é

contlnua a todos os conjuntos lhológlcos, pode-se reconhecer três assoclaçöes prlnclpals:

- a assochção lltológica l, ortognálssico-gnáisslco-migmatftica, onde a follaçåo Sn é pelo menos,

de 3a geração. Superimpõe-se e redobra um lntenso bandamento anatétlco pretérlto (flg.S.g.);

- a assoclaçáo lltolþlca ll, de mlgmatftos a paleossoma metassedlmentar, onde a foliação é

caracterfstlcamsnte de segunda geraçao (S2);

- a assoclação litológlca lll, granitóide gnálsslca, com foliação tsctônlca prlmária (Sl).

Representam, no tempo, dlferentes andares estratlgráficos, pollclcllcos, intlmamente

relaclonados e reglonalmente ainda lndivisos. Alternam-se através de delgadas a espessas pllhas de

cavalgamentos, que são, em parte anter¡ores ao auge metamórf¡co na follaçáo principal, em parto tardlos a

posterlores e, nestes casos, esläo marcados por fakas mllonfricas (flg. 5.4).

5.2,3,2.1.,4 associação lftológlca I- ottogná¡sslco-gná¡ss¡co-mlgmatítlca

São migmatitos estromátlcos com passagem a mlgmatito, flebfticos ou nebulftlcos. Ocorrem em

fatias alóctones, ou em núcleos do dobras recumbentes lsocllnals. O bandamento

leucossomático é centldeclmétrlco, contlnuo ou lentlcular, a llmites bem marcados ô no geral

ret¡llneos, contornado por um melanossoma negro enriquecldo em blotlta, blotfta e anfibóllo e êm

mlnerals opacos. Possul um lndlce de cor bako (hololeucocrátlco) e composlçöss

trondhlemft icas, g¡anod¡orfticas ou granftlcas.

O mesossoma destes mlgmatitos são gnaisses cinza a cinza escuros, de composlçöes

tonalftlcas a granodiorfticas, leucocrátlcos e com lC var¡ando entre 5 e 15. A tÐtura é

granoblástica equlgranular médlojina a lnequigranular grossa. A estrutura é homogeneamente
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bandada, sondo o bandamonto félslco, mlllmétrlco e descontfnuo. Ocorrem também corpos do

blotlta-hornblenda gnalsses clnza escuros a verdes, qus translclonam a tormos anflbolfrlcos; são

granonsmatoblástlcos a nematoblástlcos médlo-grossos s possuom a eslrutura llstrada pslo

enfllelramonto dos mlnerals máflcos. Granada-blotlta gnalssss clnza, leucocrátlcos o de lo)ûura

granoblástlca, também conflguram domlnlos contlnuos de alToramonlos.

Esses três agrupamentos composlclonals de mosossomas, qus ocorrgm como unldades

gnálsslcas lndopendentes e controlam a composlção dos moblllzados leucossomáticos,

altornam-se, localmente, em bandas declmétr¡cas a sub-centimétrlcas com l¡mltes abruptos e

retlllnsos. Parecem representar a lntensa deformação de padröes lntruslvos. Adlclonam-se

bandas, boudins e lentes de granada anfibolÌtos e bandas de gnalsse clnza claro, fino

hololeucocrátlco a blotiûa e de aspscto aplfrlco,

Neossomas contemporâneos a follaçåo pr¡nclpal, quando abundanles, compllcam e

mascaram essas relaçöes.

5.2,3.2.2. Âssocra çáo l¡tológ¡ca ll - m¡gmatltos a paleossolnas ,nefassed/menfares

Corresponde a espesso pacote mgtapelfrico, que contem frequentes e localmsnte possantes,

lntercalaçöes calclossilicátlcas e dfferentes nfuels e/ou fácies melapsamfticas. Metabásicas em

corpos sub-métr¡cos såo comuns e delgadas camadas de meta-andesitos e de metadacltos tem

sldo descritas. Ocorrem em um complexo ananlo metamórfico, no geral de grau forte e do tlpo

balxa pressão, No geral o metamorf¡smo decresce para sul sudoeslo e chega ao llmhe do grau

m&lo com blotlta e granada.

O metamorfismo, contemporâneo a follação Sz, atinge condiçöes de anatex¡a sln-

cinematlcamente e admlte epsódlos tardi-clnemát¡cos, que clrcunscrevem massas granltlcas

peralumlnosas. lnjeçóes granftlcas pós- clnemátlcas säo fr€quentes. O caráter pollfáslco desta

anatexla, allado a sua superposição sobre leucossomas pré-Sz (ou tardl-S1), geram um coniunto

var¡ado de estruturas, de estromátlcas a agmatfticas, passando por diferentes tipos de estruturas

dictlonfricas, por estruturas flebfticas e estictolfticas (fig.s.a.). Migmatitos schollen, schllleren e

nebulltos marcam, por vezes, a gradação para o lnterior de granhos peraluminosos.

Os paleossomas, mals ou menos preservados, correspondem a pacotes de:
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- cordlerlt€-sllllmanÌla{ranada-blotlta gnalsses granolepldoblástlcos a granoblástlcos, com

lnts¡calaçõss declmétrlcas a mélrlcas do gnalssss calclosslllcátlcos e dg granada-blotlt€-

plaglocláslo gnalsses clnzas. Hornblonda-blotlta granho-gnálsslcos, porflroclástlcos, ou

granoblástlco-lnequlgranulares, lntercalam-se em lentes estlradas;

- granada-blotlta gnalssss clnzas, granolepldoblástlcos e com bandas granoblástlcas flnas, clnza

avormelhadas; contém altsrnânclas métrlcas de blotha xlstos g até decamétrlcas d€ granada-

cllnophoxênlo-hornblenda gnalsses calclosslllcátlcos bandados, clnza claros a verdes,

granoblástlco-oqulgranulares médlo-flnos. Quartzltos e anflbolltos são lntercâlaçöes secundárlas

frequentes;

- sllllmanha-granada-blotÌta gnaisses/x¡stos, localmênte muscovftlcos. Possuem lntercalaçöes

métrlcas repethfuas, ou esparsas, de quartzÌtos micáceos, quartzÌtos arcoseanos e mlcáceos, de

anflbolttos, dlopsldltos e de gnalsses calciossilicáticos. Declmetricamente ocorrem gondltos,

mármores brancos, e lentes de quartzitos calclossillcátlcos. Estes são pretos a verdss escuros,

finos e contém andeslna-labradorita, hornblenda, granada além de epidoto, thanlta e opacos.

Meta-ultramáflcas (antofillta-act¡nollta-talco xlstos) e metavulcânicas lntermediárias, såo descrhas

localmente. Nosto coniunto os anfibolitos possuem afinidades tolefticas, de amblentes de arcos

insulares (Ollvelra et al., 1987). Gnalsses alumlnosos a slllimanita, granada e muscovlta,

bandados ou com bandamento félsico mlllmétrlco e descontlnuo, podem ocorrer na base de

nlvels de micaxistos;

- granada-blotÌta gnalsse quartzoso, com lntercalaçöes dê 20-30cm de granada quartzÌtos, se

alternam com hornblenda-biotita gnalsse acinzentado, granoblástlco flno e com passagens

calclossllicáticas trans¡cionais. Rochas manganesfferas, bandadas e alteradas, assoclam-se aos

gnalsses calclosslllcátlcos; gondltos ocorrem Junto aos granada quartzltos;

- quartzÌtos, quanz os mlcáceos e quartzltos mlcáceos e teldspátlcos, podem ocoffer em

pacotes espessos (como na Serra do Japl) e passam (na base?) para sllllmanlta-grE¡nada-mlca-

quarlzo xlstos.

5.2.3.2.3. Assoc/açäo iltológ¡ca ill - granltólde gnálsslca

São granltóides gnáissicos em corpos alongados e deformados, que chegam a skm de
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g)ûsnsåo llnear conheclda, lntruslvos nas assoclaçöss antsrlores, mas com os contatos

mascarados pgla anatexla. A follaçåo matamórflca roglonal é, nostas rochas, uma estrutura

prlmárla Si.

Três llpos ds amblontss t€ctônlcos estão contemplados neste magmatlsmo:

- granltóldes de aflnldades álcall-cálclcas, de reglmes traclonals, eståo r€presentados por corpos

pouco expresslvos (e)Ísnsos de alé 500m) de cllnoplroxênlo gnalsse do composlção slenftlca e

de magnetÌta-hornblenda slenlto gnalsse rosado, ambos granoblástlcos, lnequlgranulares

grossos;

- granltóldes cálclo-alcallnos, de reglmes compresslvos, ocorrem em corpos alongados, ds até 5

km de extensão linear. São blotlta tonalito gnalsses clnzas a clnza escuros, granoblástlcos oqul a

lnequlgranulares médlo. No geral estäo mlgmatizados e possuem um leucossoma de granlto

branco, hololeucocrátlco, por vezes a granada. Ocorrem também hornblenda blotita granodlorito

gnalsses clnzas, granoblástlcos lnequlgmnulares e porfkoclástlcos, a megacrlstals

subcênt¡métr¡cos de feldspatos brancos;

- granltóides gnálsslcos sln-colislonais, peralumlnosos: (granada-muscovtta)-blotita granltóldes

brancos a clnza claros, leucocráticos e granoblásticos lnequlgranulares médio-grossos, a

porfiroclástlco-ocelares; possuem uma composição tonalito-granodlorftica e ¿i granada ocorre

como crlstals polqullftlcos de até smm. Blotlta granito gnalsses clnzas; localmente granatlferos e

de terituras granoblástlcas e equigranulares méd¡o-finas, também se associam.

A seqüêncla metapelito-psamftlca e metacarbonátlca lmpura do Complexo Piracala, com o

magmatlsmo basáltlco toleftico, assemelha-se aos metassed¡mentos do Proterozólco Méd¡o do

Grupo São Roque, unldade estratigráf¡ca contlgua. Campos Neto et al.(1988) reconheceram,

nestas duas unldades, lentes declmétricas de quartzhos câlclossilfcátlcos verde escuros a pretos,

finos e compostos por granada, hornblenda e clinopiroxênio, além do quartzo e plaglocláslo.

5.2.4, Conter:do geocronológ¡co do arcabouço pr6Brasiliano.

Admlte-se, pelo actlmulo dos dados geocronológlcos, que a assembléla magmática e

mlgmatftlca, dg dlstlntos regimes tectônlcos, que se reúne na coerêncla estrutural de uma follaçåo



124

t€ctônlca prlmárla (Sl), correlaclonávol e contfnua à follaçåo S, das demals unldades do lntsrlor da Nappo,

corresponda às manlfestaçõss do Proterozólco Superlor, relaclonadas a hlstórla do Clclo Tectônlco

Braslllano.

Tanto os tsrenos supra-crustals, quanto os terrenos lnfracrustals granulftlcos, roglstram, om

texturas metamórflcas e em estruturas planares, ambas rellqulares, eventos orogênlcos mals antlgos.

Nos terrenos lnfra-crustals granullto-mlgmatito-charnockftlcos, os poucos e lmpreclsos dados

geocronológlcos sugerem uma evolução pré-braslllana protongada. Migmathos estromátlcos granulfrlcos €

granada granulltos gnálsslcos, do Complexo Crlstina, locallzado na fatla da reglão de Plnhalzlnho (Sp),

arredores de Bragança Paulista (SP), fornecem ¡esultados lsocrônlcos Pb-Pb, lmpreclsos, no Proterozólco

Médlo-lnferlor, com relaçôes lsotóplcas de retrabalhamsnto metamórflco (Basel, com.vsrb. - tabela 5.1.).

Granulhos grosseiramente bandados, verdes leuco a hololeucocrátlcos e clnza escuros mesocrátlcos, a

dols phoxênlos, hornblenda e blotÌta, que ocorrem nas proxlmidades de Muzamblnho (MG), na Assoclaçäo

Alfenas, foram anallsados polo método Rb-Sr (FÌguekedo, lnédito) e não se encontram lsotoplcamento

homogêneos. Uma prévla seleção destes dados lsotóplcos, em um dlagrama de mistura PTSr/8GSF

1/Sx103, Faure, 1986) permitlu um diagrama lsocrônlco (flg.5.5). Este diagrama sugere o Proterozóico

lnterlor, com balxa razão ln¡c¡al (2.250 + 25 Ma., com ro de 0,2006). como o sr encontra-se empobrecldo

no manto superlor e nos andares granulfticos lnferlores da crosta conl¡nental, ele tende, nos materlals orto-

der¡vados destes amblentes, a relletlr, lsotoplcamente, as relaçóes orlglnals, quando näo enrlquecldos pela

resldêncla no retrabalhamento prolongado e em distintos nfuels crustals.

Mlgmatftos estromátlcos assoclados aos terrenos supracrustals do Comptexo Plracala, com

valores Rb-Sr no P¡oterozólco Superior, possuem ldades lsocrônicas Pb-Pb no Proterozólco Médlo (cerca

de .|,4 Ga.) e relaçöes lsotóp¡cas de retrabalhamento metamórf¡co (lGwashha, com.verb., tabela s.t).

Esses dados acumulam no sentldo de apontar o Comptexo Plracala como uma unldade cronocorelata ao

Grupo São Roque.

Não há dados lsocrônlcos no Complexo Caconde; sua correlação com o Complexo Pkacaia é,

unlcamente, em termos de posição crustal.
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terrenos infra-crustais

Socorro-
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Rb-sr e Pb-Pb, pré-
e eupra-crustaJ-e dâ

Rêf. Unidade Idade en Ma. Relação
Isotópica

cranuÌitos bandados da
Pedreira Cantiére- ter-
renos infra-crustais da
Assocíação Alfenas.

2253 + 22 Eo: O,70062

cranulitos dos terrenos
ínfracrustais do Comple
xo Crlstina - arredores
de Pinhalzinho - SP.

L583 + 935 - 1583 AL = 4,15L

Migmatitos do Cornplexo
Piracaia nos arredores
de Delfin Moreira - MG

L394 + L7O - L92 .t11,
L371 + 5O4 - 759 ¡l.t

: 8,011
: A ,126

1. Basei (con.verbal); Z. Wt.i 3.Karrashita (con./verbal).

6.3, REGISTROS DO CICLO TECTôNICO BRASTUANO

5.3.1. Estáglo de adelgaçamento crustal

Um magmatlsmo plutônlco, pré-metamórf¡co e de origem em reglmes tectôn¡cos tÌaclonals, é o

únlco crftérlo, nos terrenos da Nappeds Empuïáo Socorro-Guaxupé, que aponta para o estabeleclmento

de novas bacias de deposição, com abertura de espaços oceânicos e, portanto, ds nascimento de um

novo clclo tectônlco (Aubouln, 1984).

Corpos alnda pouco conhecldos de slenltos gnálssicos no lnter¡or do Complexo Plracala; bem

como os enclaves e Íeslos mesossomáticos de gnaisses d¡orfticos nos Migmatitos Plnhal, ou lntrusfuos no

Complexo Caconde; ambos, contrastando com os metassed¡mentos encaixantes pela ausêncla da follaçáo

metamórfica rellqular, podem representar testemunhos deste estáglo tectônlco.

A Sufte Mangerito-granftica Såo José do Rio Pardo (Campos Neto et al., 1988b) representa, pelo
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seu contoúdo lltológlco e gooqufmlco, pslo ssu componamonto estrutural e pelo reglstro goocronológlco,

o magmatlsmo pltitônlco mslhor conhgcldo dosto estáglo tsctônlco. Suas rochas foram parclalmente

doscrttas em dlv€rsos mapsamontos geológlcos do semldetalhe (Ollvelra, 1972, 1g7gi Olfvelra e Alves,

1974; Ollveha et al., 1988b; Oltvelra et al., i9B4; Campos Noto e Flguehsdo, 1905) e reunldos,

geograflcamente em dols corpos de dlmensöes batolftlcas, deformados, alongados e paralelos ontre sl

(Campos Noto, 1985). A flg. 5.6 apresenta o mapa gsológlco da área tlpo desta sérle magmátlca plutônlca

(veja os perfls da f1g.5.11).

Caract€r¡stlcamsnte configuram corpos de formas labularss, sub-horlzontals, com conlatos

bruscos € controlados, na forma o llmhe, por uma intensa follação planar prlmárla. Ela é a quartzo dlscólde

e passa às zonas planoJinear€s g llneares, com lntenso estlramsnto mlnoral. As rolaçöes de contato,

controladas pela foliação, dificllmente são diagnósticas de relaçóes lntrusivas. Localmente os moblllzados

anatétlcos afetam lntensamonte os mangeritos nas bordas e xenólitos de gnalsses, relaclonados aos

mlgmatltos do complexo caconde, foram descrltos por V.A.Janasl em são pedro de Galdas - MG

(com.verb,).

Os corpos tabulares alongados possuem, na porção lnferior, hornblenda granltos róseos,

lnequlgranulares grossos, sobre os guais ericontram-se os mangeritos (f1g.5.11), em aparente inversão da

seqüência normal de dlferenciação.

Estes såo, petrograficamente, quartzo mangeritos verdes, de granulação médlo-grossa,

leucocrátlcos e de fndlce de cor médlo. Os feldspatos potásslcos são mesopertfticos e o plaglocláslo é o

ollgocláslo, ocasionalmsnte com exsoluçöes antipertfticas. Os mlnerals máflcos såo cllnopiroxênlo e

hlpsrstênlo, com anflbóllo verde oliva nas bordas ou em crista¡s lsolados; zlrcåo, magnetlta, apatlta, blotlta,

allanlta e esfeno são mlnerals acessórlos.

Charnockhos e pkoxênlo ou anflbóllo-quartzo slenttos álcali-feldspáticos, ocorrem em corpos

subordlnados (Morales, 1988; Morales et al., lgBB; Janasl, com.verbal).

Granhos e granhos álcall-feldspáticos hololeucocrátlcos, formam delgados e elitensos corpos,

em melo aos hornblenda granltos. São gnáisslcos, de granulação médlo-grossa € com pronunclada

textura f/ase¡.

A Sufte Mangerito-Granftlca São José do Rio Pardo fol estudada qu¡mlcamente por Campos Neto

et al. (1988b), Destacam-se, da série mangerftlca normal, os mangerltos ácldos (com cerca de 65o¡6 de

i
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Tabela 5,2 - euadro histórico dos terrenos Brasilian*da NESG, com
base no registro geocronológico,

---j--- --- - -:-----------
Estagios Orrcgênicos e Tafrogênicos Idade sn Ref.

ljnidade Ma.

Fragnrentaçä Contirrcntal

Mangeritos da Suite Mangeri to-craní tica São j.27O
Jose do Rio

ra2

Metamorfismo no Arco Magmático
-y-angerîEtqã-SülTeTãeeri-tõ-õran-ltica ßä---s32;t 1 15, o- 0,-7067r ----l---Jose do Rio Pardo

cranito Gnássico Nebulítico-Migmatitos pi- g33 + 8 O,7AS7 Inhal

Suite Mangerito-cranítica São José oo Rio
Pardo

78O U-Pb zircões z

Granulito a megacristais de feldspaLo-K
AssociaQao Alfenas

- 745 + 7 0,70677 3

cran?da:biglita graniLo porfiroclástico -As 690 + 40 O,7S5S 4sociaçao Alfenas
Suíte Mangerito-Granítica São José oo Rio 660 +125 0,7093 zPardo - Charnockitos e hiperstênio sienitos 650 t +O O',.7O1B 2

Batolito Cálcio-ÄfcalÍno de Arco Magmático Madunc

Granitóides profiróides da Suite Bragança
Paulista

650 U-Pb zircões

I{etanorfisno Sin Colisionaf

Mignatito estromático em associações tipo 635
Complexo Piracaia, em Delfim Morè ira_Mc '

Mignatito estromâtico - Complexo piracaia 62L + 24

o,7L8

o,7292

6

7

Plutonigno Taldí a eós Orogênico

Granitó-i_des inequigranulares-porfÍróides do 611 + Lg,4 O,7O7Z
Maciço Morungaba

Granitos róseos intrusivos na Associação Al 591 + 2 O,7O75Z
fenas

cranito róseo porfirítico do Macico Ihi
Granitos róseos do Maciço Morungaba

586 + lO 0,7066

582 + 10 0,7066

7

8

1-.campos.Neto. et ar (1988b);.2.oliveira.et at (1986); 3.Figueiredo (com,verbal);
f,Altyr (1988), s.rassinari (com.verbar); o.xawasnitå (õ:;;;úli;'i.öassinari
(1988); S.Vtach (198s).
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SlOr) e os mangerltos de alto Fe. Encontram-ss no llmlto alcallno do dlagrama AFM e comparam-se com

os mangerltos e hornblenda granltos anorog6nlcos do Proterozólco Médlo.

Os mangerhos (tabsla 6.2.) assemelham-se àqueles do SW do Maclço Lofotsn-Vesteraalen,

Noruega (Ormaasen, 1977), equanto quo os mangerltos de alto Fe comparam-se com o maclgo de

Lofoten-Raftsund, Noruega (Gr¡ffln ot al., 1974) e com os falalitas-cllnophoxênlo granltóldos, *adamelhos"

do complexo anortosftlco de Harpo Lake, Canadá (Emsllo, 1980).

Os hornblenda granftos (tabola 6.4.) comparam-se com os gmntto tlpo 'RapakM-, a telduras

wlborgftlcas da área tlpo (Maclço de Wborg, Filândla, Slmonen e Vorma, 1969), além dos "adamelltos" de

Harpe lake (Emllle,198o) € do batollto de Wolf Flver, Wsconsln, USA (Anderson, 19Bg). O mesmo ocorre

com os granltos hololeucocrátlcos (tabela 6.9.).

Os dados geocronológlcos, além daqueles no Protorozólco termlnal (Oliveira gt al., i 986),

restrlngom-se a lsócrona Rb-sr com valor de 930 ! t6 Ma. e ro 0,2067 (campos Neto et al., l ge8b o tabola

5.2.) para os mangeritos. Esse valor, pela razão lnicial relatfuamente alta, parece refletlr um evento

metamódico. Os dados de Olfveka et al. (1986), recalculados com base no dlagrama de mlstura (Faure,

1986) sugerem um valor lsocrônlco próximo a 1,3 Ga. (tabela 5.2.) com baixa razão inlclal (0,70¿tB).

É. possfuel que a ldade no Proterozólco Médlo (há cerca de 1,3 ca.), represente a lntrusåo da

sufte mangerito-granftlca São José do Rio Pardo, marcando al o llmlte lnferlor do Clclo Toctônlco

Braslllano, em um expresslvo estágio de estlramento e adelgaçamento crustal.

Destaca-se que na Fab<a Alto R¡o Grande, contlgua e sobreposta por estes terrenos, ocorrlam,

neste perlodo, os eventos orogênicos do fechamento do espaço oceânlco Uruçuano. Esles movlmentos

relatfuamente opostos lndicam, além de distâncias ionslderávels sntre estes dois domlnios tectônicos,

uma lntlma relação, na clnemátlca de placaq, entre a abertura das baclas deposlclonals brasllianas e o

fechamento do Clclo Tectônico Uruaçuano.

O nasclmenlo deste outro oceano não representou asslm uma herança tectônlca do antlgo. Sua

abertura foÍ uma estrutura nova e lndependente que, provavelmente, responde pela dinâmlca de destrulção

do anterlor.
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5.3.2. Esláglo arco magmállco

As evldênclas do ostabeleclmonto e da evolução d€ um arco magmátlco é o crltérlo, no lnterlor

da Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé, que permlte supor o estabsleclmsnto de um novo oceano € o

consumo de sua placâ por subducção.

Dlvêrsos corpos, de dlmensões desconhecldas, de gnalsses tonallto-granodiorfto-granftlcos, a

hornblenda e blotha ou a blotlta, porllroclástlcos ou equlgranulares, tom sldo descrltos com frequêncla e

mapeados localmente, em domfnlos do Complexo Plracala (Campos Neto et al,, 1983; Ollvslra et al.,

19884, M.M.Melhen, €m prep.). São no geral rochas com lntensa follaçåo metamórflca prlmárla e que

guardam porções lsótropas, preservadas da deformação.

(Cllnopkoxênlo)-hornblenda granhóldes clnzas, hlpldlomórflcos lnsqulgranulares grossos a

granoblástlco-porfiroclásticos, contsndo estruturas schllleren e dlforencialmente migmatizados, ocorrem

lntruslvos no Complexo Cacende. Conformam corpos tabulares, contfnuos, alongados e com zonas

adelgaçadas. Possuem dlmensóes variávels, chegando a extensöes conhecidas de 10km por cerca de

800-1OO0m de possança. Correspondem a uma sérle magmátlcâ expansfua (tonalltos, granodlorltos e

granltos 3b, com corpos de leucogabros subordlnados), cálcio-alcallna, rlca em CaO e pobre em KzO, Rb,

Sr, Zr e Ba (Campos Neto e Figuelredo, f 985). Encontram-se em domfnlos crustals profundos e admltem

translçögs para enderbltos, além de fácies mesocrátlæs, tonalÍto-granfticas. Assoclam-se, em um mesmo

corpo, com uma série magmática distinta, provavelmente sub-alcallna ou álcali-cálclca, sem que se

conheçam as relações de contato. São hornblenda granitos róseos a rosa aclnzentados, lnsqulgranulares

grossos e com passagens a quarlzo slenhos e a granltos álcali-feldspáticos, gnalsslflcados.

Os dados qulmicos para a sérle granitóide cálcio-alcalina, se alnda insúiclentes, poslclonam-na,

sugestivamente, om amblentes de granftos de arcos vulcánlcos (fig.S.7) ¡maturos (fig.S.B).

Expresslvos corpos batollticos, a contatos bem deflnldos, encontram-se mapeados na Nappe de

Empurråo Socorro-Guaxupé (mapa geológico anexo 2). São maclços com dimensöes de até 2000 kmz,

òonslftufdos de dlferentes fácles de hornblenda-blotita granltóldes, no geral porfkóldes, no lnter¡or dos

quals tem-se lntrusöes múltlplas de granftos dlferenclados e de granhóldes Þeraluminosos.

Correspondem a uma sérle magmátlôa plutônica expansfua, cálclo-alcalina, com tendência modal

de alto potásslo e admhida como resultado da lnteraçåo manto-crosla (Wernlck, 1982; 1984 e Wernlck €t
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coNToRNO DE t86 LTNEAçOES DE ESTTRAMENTO NOS MTGMATTTOS
PINHAL E NO COMPLEXO CACONOE NA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO

RIO PARDO (SP)- ç¡YP6S NETO E FIGUEIREDO (I985),

-tt',totcnçÃo DE TRANSPORTE PARA N58W

279 LINEAçOËS DE ESTIRAMENTO NO

MIGIYIATITOS BUENO BRANDÃO A SUL DE

( t988 )

-tNDrcAÇÃo DE TRANSeoRTE pARA N47w

COMPLEXO CRISTINA E NOS

OURO F INO(MG) -VASCONCELLOS

FIG 5.9 -ORIENTAçÃO PREFERENCIAL DA LINEAçÃO DE ESTIRAMENTO MINERAL
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al., 1984c).

Säo quartzo-monzodlorltos a granlto8 3b, passando por tonalltos o por granodlorltos; corpos

restrltos d€ gabros foram descrhos no batolllo Socorro (Campos Noto st al., t 9B.4a), Neste batollto, na sua

porgåo merldlonal, dlversos agruparnenlos de fácles foram rsconhec¡dos e atrlbuldos a Sufte Bragança

Paullsta (Campos Noto, 1984b). Dlst¡ntos agrupamontos faclológlcos, mas dentro do mssmo ospoctro

composlclonal, foram mapeados por Vasconcellos e Janasl (1989) no batollto lpulúna.

Esses granltóldes são porfJróldes a porfhfrlcos, loucocrátlcos, com fndlce de cor varlável e com

varlável tsor em megacrlstals. Estes são dg foldspato-K róseo a clnza claro (ou de ollgocláslo clnza claro) e

guardam 'anéls' de lnclusões de Frals de blotlta. possuom em médla 2cm e chegam a ating¡r 7cm,

d¡spõêm-se caótlcaments ou or¡ontados, em fluxo magmátlco llnear ou turbllhonar. A €strutura, de

fracamonte follada, passa a gnálsslca porfkoclástica ocelar e a mllonftlca rscrlstalizada, nas zonas de

clsalhamento dúctll.

São frequentes os enclaves escuros, mlcrogranulares, de composlção Msica a ¡ntermedlárla, no

geral diorfricos e que possuem contornos nlt¡dos em formas alongadas e ovaladas, ou contornos dlfusos,

confundindo-se lregularmente com a matrlz. Possuem fácies ou lntrusões charnockftlcas muito

subordlnadas (Wernlck et al., 1984b; Campos Neto et al., 1984a; Olfuelra e Negri, 1990).

São lntruslvos nos mlgmatÍtos supEcrustals do Complexo Piracala e sofrem a lntrusåo de corpos

de pequenas dlmensões de granada-biotfta granitos brancos, peralumlnosos, bem como de granitos mals

diferenclados. No gqral cavalgam os Migmatitos Bueno Brandão-Paralsópolls, na reglão próxlma a Bueno

Brandão(MG). Nos tenenos lnfracrustals dos Migmatitos Pinhal, - encontram-se profusamente

mlgmatlzados e exlbem contatos dlfusos com os mlgmatltos estromátlcos a enclaves ou reslstatos de

composlção dlorftlca; conformam-se como corpos tabulares e, af, a hornblenda e o cllnopiroxênlo såo

mlnerais máflcos expressfuos.

O espectro composlclonal desta sér¡e magmátlca, aliada ao seu comportamento qulmlco, sua

composlção mlneralóglca, sua forma, dlmensöes e multlplicldade de maclços, além da abundâncla e

composlção dos enclaves, sáo caracterlsticas de granhóides de amb¡entes de arco magmátlco continental

tipo Andlno ou do tlpo-l Cordilherano de pitcher, lg1z (fig.S.7).

Estes granhóldes, no batolllo Socorro, analisados em um domlnlo restr¡to entre Bragança

Paullsta e Socoro (SP), dão conta de lmporlante variação na razão cálclo-alcalina, lndicando um aumento
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na maturldade do arco e/ou uma malor lnteraçåo crustal (f1g.5.9). Essa relaçáo sugsr€ a evoluçpo, no

tempo, de eplsódlos magmátlcos Eucessfuos, em um arco relatfuamente estátlco (Sllvor o Chappol, i gg8).

Após os estudos sobr€ a estruÌura térmlca em arcos lnsularos (Oxburgh e Turcotte, 19zo) o a

extensão dostas estruturas para margèns contlnentals atfuas antlgas (Ernst, 1974), sabe-so quo estes

amblentes são sftlos de um aumento conslderável do fl[D(o lérmlco na crosta contlnental.

Os reglmes de extensão e compressão a qus os arcos magmátlcos cordllheranos encontram-se

submetldos, no geral reglstrados no seu magmatismo, levam a árduas condlçöes metamórflcas e

deformaclonals que, segundo Bartholomew s Tarney (1984) e Wndley e Tarney (f986), são lndepend€ntes

de lmpactos collslona¡s.

Os terrenos lnfracrustals da Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé, sobretudo aqueles granlto-

mlgmatltlcos mals Jovens, podem ter sldo, na sua malorla, gerados neste processo metamórflco. As

assemblélas de rochas dlatexft¡cas, dominantements meta-alumlnosas, orlglnam-se de magmas

lnfracrustals, por fusáo parclal de rochas lgneas som alteração qulmlca slgnlf¡catlva (Whhe e Chappell,

1977; Chappell e Stephens, 19BB).

Representam a ralz do arco magmático e os alicerces deste ediflcio crustal, constltufdo pelo

andar lnferlor granulftlco e superlor granho-migmatftlco (Hanls et al., 1982; Frlend, 198Íì), em translção

metamórfica (Schlotte et al., 1986), que no caso está mascarado pela tectônlca de cavalgamentos

superlmposta.

Os resultados goocronológlcos Rb-Sr e U/Pb em zlrcöes (tabela 5.2), lndlcam processos de

ultrametamorfismo a partlr de 900 mllhöes de anos. Os batolltos cálclo€lcallnos potásslcos, expansfuos e

de arco maduro, possuem 650 Ma. (tabela s.2).

5,3.3. Esláglo Colis¡onal

O estáglo collslonal caracterlzou-se por expressÍvo encunamsnto, com repetlçóes entre todos os

andares crustals. lnlclou-se af a hlstór¡a do deslocamento, para noroeste, da Nappe de Empurrão Socorro-

Guaxupé.

Na base da crosta, provavelmente próximo ao limite com o manto superior, os terrenos granulho-

mlgmatlto-charnockftlcos romperam-se, possÍvelmente ao longo de nfuels mais báslcos (ocalmente
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presgrvados), € assentalam-ss, como uma gmnde fatla alóctone, sobro tenenos lnfracrustals granlto-

mlgmatftlcos. Essa estrutura, gonsrallzada na base € fronto da Nappe, fol responsávol, na Assoclaçåo

Alfgnas, psla lustaposlçåo reglonal e horlzontal dos torrenos granulftlcos sobre espessa lasca granho-

mlgmatftlca.

Espsssas fatlas alóctones dos terrenos granlto-mlgmatftlcos foram levadas sobre os terrenos

supracrustals, desonvolvsndo lntensa follação planar s plano-llnear, por clsalhamento dúctll. O contato dos

Mlgmatitos P¡nhal, "horlzontals" sobre o Comptexo Caconde, é a estrutura molhor preservada (flg. s.l1).

Nos tenonos mlgmatftlcos supra-crustals tem-se repetlgöss slstemátlcas entre fatlas alóctones

ortognálsslco-mlgmatftlcas (com reglstros metamórflcodeformaclonals mals antlgos) e unldados

metassed¡meñtares. Al a follação metamórflca planar é plano axial de um lntenso dobramento

mesoscóplco, lsocllnal, slmétrico e assimétrico, localmente evldenciado como parasfta de dobras

recumbentes, ou de nappes de dobramento.

O transporte, na direção noroeste-sudeste das estruturas colislonals, é demonstrado pela dheçåo

preferencial e regional de estlramento mineral, sobretudo de porfkoclastos feldspátlcos na follação de

clsalhamento drlctil. Essa estrutura, (fig.s.g), prosonte em todos os ter¡enos da Napps, é melhor

desenvolvlda nos terrenos infracrustals. (campos Neto e Basel, lggg; campos Neto et al., i 9B4a e i 9B4c;

campos Neto e Flgueiredo, 1985; Morales, 19Bg; vasconcellos, tg8g; zanardo et al., i gq)a e zanardo et

al., 1990b).

O sentldo de transporte, para noroeste, pode ser obtido dketamente através da anállse das

macro'estruturas desenvolvldas pelo clsalhamento dúctll (fig.5.10) e, lndirotamente, pela organlzação

estrutural do conlunto dos teffenos alóctones. lsto é, nfuels crustals mals profundos cavalgam nlveis

relatfuamente mals msos e, por outro lado, tem-se, ortogonalmente a direçåo de transpofte, um

decrésclmo do mstamorflsmo em direção ao lopo e retaguarda do edtflcio alóctone,

Estas estruturas não possuem ¡eferenclal no Cráton do São Francisco. Avançaram em dkeçåo a

um núcleo estável admhldo sob a Bac¡a do Paraná (Fyfe e Leonardos, 1974; Campos Neto e Basel, i 98Íì;

Brho Neves et al., 1983), cuJos contornos foram sugeridos, com base no reglstro K-Ar em testemunhos de

sondagem em rochas sedlmentares, por Cordanl et al., 1984.

O soterramento dos metassedlmentos e ascenção das lsotermas, respondeu por um

metamorfismo do tlpo baixa pressão, a cordierita como mineral fndlce e generallzada anatexia. Esse
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mstamorflsmo encontra-ss ostável na follaçåo rgglonal domlnant€ que, nos metassedlmentos ó uma S,

(sl nos neossomas mlgmatfrlcos), plano axlal de mesodobras parashas e de grandes dobras

recumbgntes; paralellza-se aos llmltes alóctones entrs lascas dg cavalgamsnto.

Um plutonlsmo peralumlnoso, do tlpo S no sentldo de Chappell o Whhe (1974), é mutto frequonto

nos terrenos do Gomplexo Plracala. Conforma corpos, gnalsslficados ou não, de granada-blotlta e/ou

blotlta granltos a contornos dÌfusos g tmnslclonals com os mlgmatltos (flg.6.4). várlos corpos, ds

dlmensões reduzldas, contfnuos por até g0 km2, para-autóctones e multo rlcos em xenólltos

metas$edlmsntares, são frequentes. Destes, o granada-blotita granito clnza claro, nebulftico-agmatftlco e a

glomérulos máflcos, tlpo Nazaré Paullsta, é o melhor conhecldo (campos Nsro et al., ig8Íì; campos Noto

e Bassl; 1983; Campos Neto gt al., 1984b; Wornlck ot al., 1987). Este controla, em metassedlmentos do

Complexo Plracala, a dlsposlção da lsógrada da slllimantra, tardl-SZ.

Nos terrenos lnfracrustais, a paragênese metamórf¡câ de fácies granulito encontra-se estável na

follação prlnclpal. Observa-se, em rochas charnockfrlcas, ortoplrox6nlo fragmentado mas sem

retromstamorflsmo e texturas em coronas, evldenclando a translção dlrota da assembéla mlneral lgnea à

metamórfica, sem lntervenção de condlçôes térmicas e barométrlcas mais bakas. A parag6nese

ortopiroxênlo-cllnophoxênlo-plagioclásio é a mals comum e dlagnóstica de granulitos d€ baka pressåo

(Yardley, 1989). É compatfuel com os lnúmeros corpos dé cordler¡ùa-slllimanlta-granada gnalsses

klnslgltlcos enconlrados nos terrenos granito-mlgmatfticos contlguos. A hidratação de plroxênlos,

substltuldos por anfibóllo (hastingsita, Fê-hastlngsita, cummingtonlta-grunerita) ou por slmptecthas de

blotita marrom-vermelha e quartzo, conflguram, na evoluçåo da follação por clsalhamento dúctll, reåções

retrometamórflcas no grau médio-alto.

Olivelra e Hypólfto (1978) e Santos (1988) determlnaram, no par cllnophoxênlo-ortopiroxênlo em

metagabros granulftlcos, condlçöes de tempsraturas entre 750oC€60oC e de pressóes entre 7 e I kbares.

Descrevem wollastonfta estável nesto metamorfismo (Oliveira e Alves, 1976).

No entanto, paragêneses locals, preservadas na follação mllonftica, a granada-cllnoplroxênlo-

quanzo em granulhos a ortopkoxênlo e plaglocláslo, nas proximldades de rochas calclosslticáticas

(Campos Neto et al., 1984a), sugerem condiçöes locals de alta pressåo (Wnkler, 1979). Choudhurl (1984),

baseado em texturas slmplectftlcas em granulitos Mslcos, suger¡u pressões superlores a 10 kbar. No

entanto, Choudhurl et al. (1990) descrevem a reação entre olfulna e ptagiocláslo, fornecendo slmplectltas
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de cllnopkoxênlo e esplnéllo verds, além da passagom da olfulna pam agregados pollgonals dg

ortoplroxônlos. A reação slmplectftlca observada é compatfuel com condlçóes de balxa pressão, sob um

amplo sspsctro do tempsratura (Kushho o Yodsr, 1966).

O romplmsnlo da 'camada' lnfracrustal granulftlca, a nfuel dos granulltos Mslcos do llmlt€

mantéllco, quando da collsåo contlnental (Websr, lgm; Newton, 1987), está na orlgem das €struturas da

Nappe de EmpurÉo Socorro-Guaxupé e pode admhlr condlçöes mals árduas de pressåo.

Nos perfls da tlg.5.1 1, quando do cavalgamonlo dos Mlgmathos plnhal sobre o Complexo

Caconds tem-ss uma lnversão das lsógmdas metamórflcas naquele Complexo (devldo a aproxlmaçåo da

lasca quente superior), chegando à zona reglonaldo hlperstênlo (Campos N€to e Flguehedo, lg8s).

Por outro lado, este "estáglo Braslllano'da hlstór¡a clnemátlca da Nappe de Empurrão Socorro-

Guaxupé se deu em domln¡os a¡nda dlstantes da Falxa Alto Rlo Grande. Toda essa espessâ pllha crustal,

orlunda de um arco magmático, imbricada e aquec¡da, não afetou sobremanelra as unldades da FARG. A

sua lnstalaçåo sobre aqueles terrenos se fez através de zonas milonftlcas no grau médlo-bako a balxo,

posterlormente.

Este estáglo orogênlco collsional, que marcou o lnlcio do fechamento do Ciclo Braslllano está

registrado, em várlos resultados isocrônlcos Rb-Sr entre 650 e 620 Ma. (tabela 5.2). O resultado de 790 Ma.

(ro do 0,7135) para o granlto Nazaré Paullsta (fassinarl, 1988) deve refletlr uma homogenslzaçåo lsotóplca

lncompleta; na medida em que a colocação deste corpo é tardi-clnemátlca, evldenclada pslas suas

relaçÕes de contato e deformação lntorna.

5.3.4. Eslágio Tardi-Pós Orogêntco

O prlnclpal crttérlo para a ldentificação do estágio tardi-pós orogênlco está na fntima assoclação

geográflca (muitas vezes no mesmo maciço), entre um magmatlsmo granltóide cálcio-alcallno potásslco e

outro, de aflnldades anorogênlcas a estruturas w¡borgftlcas, ou com gmnhos róseos dlferenclados. O

conlunto é lntruslvo na follação metamórflca reglonal e corta as estruturas desenvolvldas no estáglo

collslonal.

Enquadram-se, em parte, no plutonlsmo pós-collslonal do "grupo lll" de Hanis et al. (1996),

hfbr¡dos o de gênese relaclonada aos efehos de sobrevlda da subducção e ao lncremento de temperatu¡a,

,...:L
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em domfnlos lnfra-crustals, controlado pela taxa de soorgulmenlo. O manto suporlor podo ser lnduzldo a

fusão parclal, por dsscompressão adlaMtlca, quando do soorgulmsnto (England e Thompson, 1986).

Estão localmente afetados por ltalxas de uma follaçéo mllonftlca sub-vertlcallzada e metamórflca

no gmu fraco, gue por vezes controlam a forma de amplos dobramentos antlformals. Encontram-sg

essgnclalments no lnlorlor da Nappe de Empurrão Socorro:Guaxupé e foram transportados, nosta

estrutum, sobre os terrenos da Falxa Alto Blo Grande.

Asslm, além de caractsrlzarom os roglmes tectônlcos lerm¡nals do Clclo Braslllano, evldenclam a

superposlção de novo evento orogênlco.

O magmatlsmo plutônlco cálclo-alcallno potásslco a sub-alcalino, de fusão domlnaniemsnte de

materlal orto-mstamórflco lnfracrustal (t¡po l- Calêdonlano de Pitchsr, 1982), como evldenclado em dados

morfológlcos de zlrcão (Wern¡ck e Rueda, 1987), é dominantêmente constltufdo por blotlta monzogranltos

e quartzo monzonltos porfirfticos. São leucocráticos, de bako fndlce de cor € com hornblenda

subordlnada nos termos mals máflcos; granltos equlgranulares assoclam-se. Os phltons setentrlonals do

maclço granltólde Morungaba (Wernlck, 1972; Vlach, 1989), o maclço granftico de Atibala (Campos Neto et

al., 1983; Ollvelra et al., 1985) e o maclço monzonflico-monzodiorltico de Piracaia (Cavalcantê e Kaefer,

1984; Campos Neto o Artur, 1983; Janasl, 1986; Janasl e Ulbr¡ch, 1990), além da sufte Pinhalzlnho no

interior do batollto Socorro (Campos Neto et al., 1984b), såo alguns dos corpos granltóldos, tardl-

orogênlcos e lntrusfuos nos domfnlos merldlonais da Nappe.

O macigo granftlco de ltú (Pascholatl, 1970; Pascholati et al., 1987 e 1990) possul fácles

porflrftlcas ovóldes a te)ûuras wlborgftlcas, em Fe-hastingsita-blotla granhos. Essas fácles são corretatas

aos granltos tlpo-A (Pltcher, 1986), como também podem ser os granitos lnequlgranulares a blottta e os

granltos róseos dlferenciados, dominantes na porção sul do Maciço de Morungaba (Mach, 1985). Os

maclços slenfticos tipo Pedra Branca e São Pedro de Caldas (Winters e Ebert, 1978; Wnters, 1981), ds

amblentes lraclonals, não necessarlamente coffespondem a este estáglo tectônlco, podem refleth o

relaxamento flnal à lnstalação da Nappe, no Cambro - Ordovlclano.

Os dados geocronológlcos (tabela 5.2) situam essas ativldades magmátlcas no flnal do

Proterozòlco Termlnal. As séries cálclo-alcallnas, do tipo I Caledoniano, tardi-orogênlcas, encontram-se
o,.

próxlmagb(610 milhões de anos (Vlach e tGwashlra, 1984; Vlach, 1985).

O final do clclo lectônlco Braslliano, com a establllzação plataformal e lnfclo de reglmes
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traclonals, enconlrou-se ontro 580 e 600 mllhöes de anos (Mach € Kawashlta, 1984; Vlach, 1985; Vlsch e

Cordanl, 1986). Os granltos 3a, assoclados às fáclos wlborgfrlcas do maclço gmnftlco lttl foram datados há

carca ds 585 mllhöes de anos (fasslnarl, 1988).

Parte destes granltóldos foram lnclufdos sm uma assoclação magmátlca plutônlca reglonal,

pres€nto nos terrenos da Nappe do Empurrão Socorro-Guaxupé e da Falxa Aplaf. Ocorrem, lndependente

dos llmttos tectônlcos ontrg essas unldades e conformam um clnturão denomlnado de Clnturâo ltú Mach

ot al., 1990).

O clnturão ltú deflne, lunto com os batolltos cálclo-alcallnos pré-collslonals, um zoneamento

(f1g.5.12) e uma dlstrlbulção que, nos seus lraços gerals, deve relleth a paleogeografla dos llmlles de

placas do Braslllano. Acompanham, grossehaments os contatos atuais da Bacla do Paraná, com uma

forma côncava para noroeste, em um alinhamento nordeste mals gêral. Essa distribulçåo sugere, na

microplaca ou no arco magmático do Proterozólco Superior, que o domlnlo mals estável, ou mals d¡stal,

em relação a zona de subducção, encontft¡va-se sob a bacla do Paraná. Sugere também uma poslçáo

tectônlca do tlpo platô tlbetano, ou semelhante aos lmbricamentos da sutura sstentrional, na retaguarda do

arco de Kohlstan, na zona Himalalana (Coward et al., 1986).

CAPíTULO 6 - OS REFLEXOS OROGÊNICOS BRASILIANOS NA FAIXA ALTO RlO GRANDE

6.1.. CONTEXTO GEOCRONOLÓGICO E ZONAS DE CISALHAMENTO

. Se geocronologlcamente o Proterozólco Super¡or encontra-se notic¡ado na Faka Alto Rlo

Grande, a sua relação com a hlstórla estrutural, metamórf¡ca € sed¡mentar alnda não eslá bem

estabeleclda.

A Falxa AÌto Rlo Grande constltul-se em um sftio priv¡leglado para retrÍ¡balhamento cruslal

durante o perlodo orogênlco pr¡nclpal do Clclo Braslllano. Fol submetlda a reglmes compresslvos e

metamórficos e, provavelmente, a reglmes trac¡onais com sedimentaçäo restrita e tardia.

Os resultados K-Ar em anfibólios (fig.6.1) mostram que a hlstór¡a de seu soergulmento começou

a deixar marcas a partir de 750 milhöes de anos e seguiu, lentamente, até cerca de 650 mllhões de anos;

neste perfodo o arrefeclmento térmlco ultrapassou temperaturas de 535oC (Harrison e MacDougall, 1980).
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TABELA 6.1_. - Resu].tados isocrônicos Rb-Sr,
Inferior na Faixa AIto Rio cra¡de.

Zona de Císalhamento Transcorrente ¡lonte Sião -Milonito granítico róseo. proxirnidades de Monte
Sião (MG) - Inconfidentes (MG).
Mica Xisto - Seqùência Deposicional Carrancas(?) - sudoeste de lladre de Deus de Mínas -MGZona de Císalhamento Transcorrentes Três
Corações - Migmatito estro¡nátíco en ttpe¡ts rl

Congonhal-l{G.
Filão granitico róseo nas inediaçöes da Zona de
Cisalha¡nento Transcorrente Monte Sião - NE de
Águas de Lindóia -SP .
Mica xistos grafitosos . Següência Deposicional
Carrancas. Sudoeste de Madre de Deus de Minas -
t'ÍG
Cianita - estaurolita - granada - biotita
xistos. Seqüência Deposicional carrancas -
Santana do Garanbéu - Iric.
Quartzo - biotíta xistos - Seqùência
Deposicional Carrancas. Regiäo de ATantina (Irlc)
e Bom Jardin de .Mínas(Mc).
Nêbulitos en rnigmatito estro¡nático-flebítico.
Migmatito Amparo. Monte Sião (Mc).

þ

Unidade

no Proterozóico Superior, Cambriano e Ordoviciano

Referências: L. Artur (1988)t 2. Heilbron et al, 1989

Valor

Isocrônico

620 t 100

636 + 34

680 + 80

'767 + 32

775 ! 40

8L4 + 32

865 + 55

880 t 20

a7 sr/a6sr'

o ,7]-02

0 ,7303

o t7o6

o 17595

o,7243

o r7o34

o,7L98

o r7o9

Ref .

P
(t
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Entre 650 o 600 mllhõss de anos a Falxa Alto Rlo Grande sâltou daquelas condlçöes térmlca8 à uma

predornlnâncla dg¡tempomturas lnferloros a 3looo (Harrlson ot al., 1985), ovldencladas nos resultados K'Ar

em blotltås (flg.6,1). Neste últlmo perfodo a taxa médla de soorgulmsnto, se admltldo um gradloñte,

geotérmlco de 3ooo¡Km geltler, 1985 ln Zlmbres ot al., 1990), fol de cerca de lr¡Om/Ma. (compatfuel com.

a taxa obtlda por Anderson, 1988, para o clnturåo grenvlllano, no perfodo de 1.100-900 Ma.).

Os dados lsocrônlcos Rb-Sr consthuem um espectro entre 880 e 620 mllhöês de anos þbela

6.1,), os mals antlgos em mlcaxlstos e mlgmatitos e os mals lovens em fllóes granftlcos e em mllonitos de

zonas transcorrentes.

Sobre as eslruturas da orogênese anterlor (Andrelândla) se superpôs uma complexa evoluçåo de

clnturöes de clsalhamento transcorrentes, destruindo-as completamente ao longo de falxas mllonftlcas

subvertlcals, orlentadas E.NE-W.SW.

!!ç llry,lte setentrlonal das unldades Uruaçuanas da Faka Alto Rio Grande, lunto ao Comptexo
- ,{!

Campos Gerals, dcorre azona transcorrents Cássla-Barbacena (Wernlck et al, 1981). Apesar de sempre

descrita, mas com dlferentes denomlnações, essâ zona de cisalhamento é pouco conheclda. Para a

compatlbllizaçåo de modelos lectônlcos, tem sldo assumlda, para ela, uma mov¡mentaçåo slnlstrali no

entanto sem nenhumq¡comprovação clnemátlca (Wernlck et al., 1981; Hasui et al., 1990). Conela (1986)

admltlu um reJelto destral no lnter¡or do Grupo Araxá; baseou-se na deformaçáo e forma de dobras que

Heilbron et al. (1987) reconheceram como penecontemporâneas a zona de cisalhamento. Por outro lado,

esses riltimos autores, além de Simões et al. (f 988) e Slmões e Valeriano (1990), mostram, em mapas

geológlcos de detalhs, o contato entre a Nappe Araxá-Canastra e o substrato gnálsslco-mlgmatftlco, bem

como as lsójradas de metamorfismo, roJeltados destralmente. No esboço de traços estnrturals extrafdos

de imagens LAND-SAT-TM banda 4 (Hasul et al., 1990) e utll¡zando-se dos mesmos critérios dos autores,

observa-se movimentos destrals nesta zona dê clzalhamento, nas prox¡mldades de Lavras-MG.

6.2. O CINTURÃO TRANSPRESSIONAL

Exposto entre os segmentoÊ setentr¡onals e meridlonais da Nappe de Empurråo Socorro-

Guaxupé tem-se um largo e eltenso clnturåo transcorrente destral. Com dlstlntas denomlnações

(Cavalcante et a1.,1979; Wernlck et al., 1981; Artur, 1988; Hasul et al., 1990) ele constltul-se de 4 faixas
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prlnclpals ds clsalhamento: a zona'de clsalhamênto transcorrentê Três Coraçöes, a zona de clsalhamsnto

transcorr€nts Lambarl; a zona de clsalhamento transcorrsnte Jacutlnga-Natércla e a zona de clsalhamonto

transco¡rente Monte Slåo (mapas goológlcos em anexo o flg.6.2). Cada uma delas admlte um slstsma

dlscroto do dlreções dúctels-rr1ptêls (semelhanto aos arranjos ovldenclados por Wtcox et al., 1979) e

dstermlnam domlnlos em compressão e domfnlos em traçåo.

Geram rochas mllonfrlcas recr¡stallzadas, no geral aclnzontadas, flnas, homogêneas, bandadas

ou porflroclásticas, exaustlvamentê descritas, no apecto pstrog¡áflco, por Artur (1988). Blotlt€ marrom

esverdeada, serlcha, clorita, quartzo s plaglocláslo, titanlta, epldoto o magnettta, além de anfibóllos verde

claros (tremollta-actinolita), säo os mlnerals metamórflcos eótávels nestes mllonhos (Vasconcsllos, 19gB;

Zanardo, 1990a; Pe¡rotta, 1991). QuarÞo em /rbbons, a grãos equldimenslonals, pollgonals e a lunçöes

triplices, são mullo frequentes; r€presentam (como ressaltou Perrotta,lggl) a restauração mlnêral tardl-

clnemátlca, pela manutençåo de temperaturas superiores a 4oooc, de grãos alongados sln-

clnsmaticamente (Boulller e Bouchez, 1978). Localmente reconhece-se que essa assembléh mlneral

adveio de reações de establlização de uma paragênese, rocristallzada em mosalco, de plaglocláslo,

mlcroclfnlo, quarlzo, blotlta e hornblenda Czanardo, 1987).

As relaçöes e associações mlnerais aclma são compatfuels com condições metamórf¡cas no grau

médlo, evolulndo (tardi-cinematlcamente?) a uma establllzação no grau fraco - zona da blotita. Evldenclam

um eplsódlo essènclalmente dúctil de deformação ao longo das zonas transcorrentes.

Granltos rosados hololeucocrálicos e granltos a biotlta e mals raramente a duas mlcas,

aclnzentados, leuco a hololeucocrát¡cos, filoneanos e em diques, no geral decimétr¡cos, são lnlruslvos no

lnterlor das zonas trar$correntes. Såo cedo a sln-clnemátlcos, diferencialmente dsformados (f1g.6.3) e

cortados por f¡lóes tardi a pós-cinemáticos, lntrusivos e lsótropos, nas texturas mllonfticas, Conf¡guram

localmente, sobretudo nos domlnlos sul-ocldentals mals profundos da zona de clsalhamento Monte Slão,

aspeclos de mlgmatltos estromátlcos de lnJeçao.

O transporte destral ao longo destas fakas mllonlticas foidemonstrado, por Trouw et al. (1992) e

por Porrotta (1991), na zona transcorente Tfês coraçöes. Macroestruturas na zona transcorrente Monte

Slão (fig.6.3) lnd¡câm a mesma relaçäo clnemática. A um transpoÌte e encurtamênto sob condlçöes

dúctels, segulram-se pelo menos 7km de relelto niptil, âo longo da zona transcorrente Três Corações em

São Gonçalo do Sapucaf (a partir do mapa geológlco de Perrotta, t99t ).
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A prodomlnâncla ds movlmsntos dextrals sm um padråo amendoado e estrelto das falxas

mllonltlcas, contrlbulram para o estabeleclmsnto de domfnlos om transpressão (Harland, 1971). Mllonltos

gub-horlzontals e subssquentemonts dobÌados, comuns naa zonas transcorrentss Jacutlnga-Natércla o

Monto Slåo, conespondem a segmontos acavalados ds estruluras em flôr, dg domfnlos iranspresslonals. O

"cavalgamonto Rlbshos", sul da folha São Gonçalo do Sapucaf (Perrota, 1991), pode r€presentar uma

megaestrutura dosto tlpo, na zona transcorrênte Lambarl (não há controle de estruturas com lndlcsçåo

clnemátlca).

Uma llneação de estlramonto mlnoral qus, de leste para osste, orlonta-se para E-NE, para E-W e

para N-NE, paralelamente às faixas transcorrentes, predomlna neste clnturäo € lncrementa-se lunto às

zonas mllonftlcas, seJam elas sub-verticals ou sub-horlzontals. Possuem um fraco calmento, no geral entre

oo e 2oo.

Um dobramento asslmétrlco, lncllnado a normal, com fraco caimento, ocorre no lnterlor dos

domlnios em transpressão. São dobras anlsopacas, na sub-classe 1C, que chegam a lsoclinals de formas

próxlmas a classe 2. São de subcentlmétrlcas a estruturas antiformals e sinformals contfnuas e com cerca

de 1000m de comprlmento de onda, por 750m de amplitude médla. As megaestruturas contlnuas exlbem

formas assimétrlcas e lncllnadas, em S e em Z, convergentes para o ¡nterior da zona de clsalhamento

dúctll. Lá dlspõem-se com um padråo em M, onde o plano axlal encontra-se subverticalizado.

Representam um dobramento sem vergêncla unldlreclonal e é controlado, nos domfnlos transpresslonals,

polo encurtamento contra a zona de clsalhamento. Essas dobras arrefecem-se e desaparecerem fora

destes domlnlos.

Constltuem, na hlerarqula dos dobramentos superpostos da FaÌxa Alto Rlo Grande, dobras de 3a

fass (fi9.6.4). Desenvolvem f¡guras de lnterferôncia do tlpo 3 (dobramentos homoaxials) com as pequenas

dobras D, da orogênese Andrelandiana. Admhem uma llneação-B de lntersecgåo mineral e localmente de

estiramento (llneação a) paralelas as zonas de charnelra.

Uma xlstosldade define o plano axlal metamórfìco destas dobras anisopacas. É uma follaçao (Sg)

penetratfua, nos domfnlos €m transpressão, planar e que evolul a corredores de follação mllonftica. O

metamorflsmo, ao longo desta foliação, caracteriza-se pela reorientaçäo de granadas e pela recrlstallzaçåo

de blot¡la marrom esverdeada e de muscovfta. A hornblenda, slllimanlta e clanlta encontram-se lnstávels,

parclalments substltufdas por lremollta-actlnollta, blotit€ verde clara, ou sericfta e clorl'rla. Os plaglocláslos
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såo saussurltlzados.

As condlções metamórflcas dos domlnlos oncurtados pela transpressão encontram-se, como na

lnstablllzaçåo tardl-clnomátlc€ das zonas transcorrentes, no grau fraco dê Wnklor (1976), zona da blotlta.

O reglstro geocronológlco Rb-Sr, sltuado sntr€ 750 e 650 mllhöss de anos (tabola 6.1.) E

geograflcamonte locallzado no lntsrlor e nos llmltes deste clnturão de clsalhamento, é aqul admltldo como

o perlodo prlnclpal das deformaçöes transpresslonals da orogênese Braslllana na Falxa Alto Rlo Grande. O

soergulmento, psnêcontemporâneo ao dobramsnto antlformal fol sendo asslnalado na passag€m

metamórflcâ das condlções de grau médlo ao grau fraco, portanto na retsnção do argônlo radlogênlco

pelos anflbóllos (f19.6.1.). O lnlcio dos deslocamentos dúctels de)dmls, que na Faka Alto Rlo Grande

ocldental se fez na fácles arflbolito, parece sor um pouco mals antigo, como sugere o reglstro

geocronológlco (tabela 6.1.).

O dssenvolvlmento deste cintuÉo dúctll transcbrrente destral e transpresslonal pode ser

resultado do campo de esforços oriúndo do est¡ramento e compressão unldirecional qus aglam quando da

evoluçåo pré e sin-colislonal no arco magmático da provlncia Braslllana. A compressão, advlnda do

lransporte para NW daquela mlcroplaca, é dinamicamente compatfuel com o desenvolvlmento de zonâs

transcorrentes destrals e orlentadas E.NE-W.SW.

6.3. os DOMINIOS TRANSTENSTONATS E A SEDTMENTAçÃO

Os malores domfnlos em eldensão, que permltlmm o estabeleclmento de pequenas depressöes

alongadas, encontram-se dlretamente relaclonados com a forma das zonas dg clsalhamanto. As lnflexóes

destas falxas na dhegão do sentido de movimento (Famsay e Hubert, 1987) facilitaram, no esqusma

slmples de clsalhamento destral-lnflexão para a direita, a abertura de baclas transpresslonais, do lipo pul,

apa¡t (Crowell, 1974 a e b), de pequenas dimensöes e pouco subsidentes.

É o caso da estreha (1,3km) e alongada (7,5km) "bacla", a noroesle de Pouso Alegre (MG),

estabeleclda entre a zona transcorrente Jacutinga-Natércia, encurvada para a dlrêlta (sudeste) e uma

ramlficaçåo sintética da zona transcorrente Monte Siåo (fi9.6.2)-

Teslemunhos de rochas de bako grau metamórf¡co foram mapeados (Vasconcellos, 1988) a sul

da lnflexäo para a dlrelta da zona transcorrente Jacutinga-Natércla, a nordeste de Ouro Flno-MG (mapa

il
1
f
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geológlco anoxo 1 s f1g.6.2.). Podsm corresponder a rêstos da denudaçþo de uma "bacla", dessnvolvlda

em um campo sob transtonsão.

A norto de Eleutérlo-Mc, outra estrelta'bacla' (l x Skm); llmhada a norto pela f,oxão para a dlrehå

de um ramo destral da zona transcorrente TÌês Corações (mapa geológlco anoxo I e flg.6.2); parece ler

seu comprlmsnto controlado pslo movlmsnto de e uma faka antltétlca de clsalhamento.

Estas estreltas fakas llneares metassedlmontares, dlscordantos sobre as unldades pré-

Uruaguanas e Uruaçuanas da Falxa Alto Rlo Grande, correspondem às Formaçóes Pouso Alegro

(Leonardos Jr. et al,, 1971) e Eleutérlo (Ebsrt, 1968; 1971), conelaclonadas, entre sl, nos mapeamentos

reglonals e nas sfnteses geológlcas (Cavalcante et al., 1979; Hasul e Ollveha, 1984).

Constltusm-se ds metaconglomerados e metabrechas pollmfticas s lntraformaclonals, de

metassllt¡tos, metarcóseos, metarenltos, filltos ê multo subordinadamente de metamargas.

As rochas rudáceas possuem pouca matrlz (arcoseana ou pelftlca) e selxos angulosos

(ocalmente arredondados), centlmétrlcos a métricos e dispostos caoticamente ou lmbrlcados.

Predominam sekos do quartzhos e de quartzitos micáceos e, subordlnam-se, sekos ds gnalsses

quartzosos, de blotfta gnalsses aclnzentados, de mlgmatitos clnza, pegmatltos e rochas mllonfticas.

Representam uma assembléia clástlca de curto tEnsporte e ráplda deposlção, origlnada na erosåo de

unldades da Falxa Ato Blo Grande.

O poslclonamento estratigráfico destas faixas metassedimentares é alnda lncerto. Basela-se na

não dêscr¡ção de sekos orlúndos de unldades da Nappe de Empurão Socono-Guaxupé (Campanha êt

al., 198Íl a e b; Artur, 1988; Zanardo, 1987).

Os metasslltltos säo clnza esverdeados, onde os grÉos arredondados de quartzo (em fina matrlz

ardoslana, serlcho-clorftica e com carbonato) definem estratif¡caçöes plano paralelas, gradaclonals e

cruzadas, aparentemente controladas por lnffuxos turbldfticos. Contém, repetidamente, depóshos

ressedimentados mals grossos, como as brechas lntraformacionals. Delgadas metamargas lntercalam-se

na Formaçåo Pouso Alegre.

Metarenhos feldspáticos e metarcóseos ocorrgm por toda a coluna lltoestratlgráf lca dostas

formações. Såo rochas de gmnulação flna a médla, que contém estruturas de corte e preenchlmento, c/ay

barls e estratiflcaçóes gradaclonals e cruzadas de pequenos porles. Podem lntercalar lentes de

(magnetlta)-cloritâquarÞo-serlcha fllhos ou ardóslas.
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. 
As superffcles de estratlflcação possuom morgulhos m#lo a lortes para norto (na Formaçåo

Eleutérlo) s para sul (na Formação Pouso Alegrs) e a cllvagem ardoslana é subvertlcal, a levemonto

lncllnada no ssntldo oposto ao mergulho das camadas. Este aÌmnlo acompanha ostruturas antlcllnorlals

do evento orogênlcodoformaclonal posterlor.

As condlçöos de metamorflsmo (grau fraco-zona da clortta) såo mals balxas que aquelas na :

follação dos domfnlos transpressionals e nos mllonltos. Os resultados K-Ar em clorlta obtldos na Formaçáo

Pouso Alegre (530 Ma,, Hamae Cunha, 1977 e 4&5 Ma., Cavalcante etal., 1979) refletêm soergulmento no

evsnlo orogênlco subsequente.

Asslm, as relações geológlcas sugerem que a absrtura das baclas de pull apan (nos domfnlos

em transtensão e preenchldas por lnlTuxos flwlals em amblentes lacustrlnos) ocorreu tardlamente ao

evento tmnspresslonal pr¡nclpal. Por outro lado, ela paroce ter antecedldo a estruturação reglonal em

mega.ant¡formes e slnformes e a chegada da Nappe (na medida em que ocorrem excluslvamente na Falxa

Alto Rlo Grande e não possuem clastos daquela unidade).

O pelodo de máximo soerguimento da Faixa Alto Rlo Grande, no final da orogênese Braslllana,

há cerca de 600 m¡lhöes de anos (f¡9.6.1.), parece ser o mais favorável para a deposlçåo destas

tottuoult;". 

clnturões de cisalhamento tfanscorrente refletem os regimes de esforços na provfncla

Braslllana, que preparava seu avanço contra a Faixa Alto Rlo Grande. Gêometrlca e c¡nematlcamente

pod'em ter, também, condicionado o l¡mlte mer¡d¡onal da bacla epicontlnental Bambuf e permltldo o

avanço, em nappe, da ruga Araxá-Canastra. Possukia assim, uma complexa e longâ história evolutiva, com

conterido de (ralz) uma rampa lateral e de llmlte "transformante" contlnental.

Desconhece-se, na Falxa Alto Rio Grande, um crÌtério seguro para o fim da orogênese Braslllana.

cApfruLo z - A oRoGÊNEsE Rro DocE E A EsrABrLrzAçÃo Dôs DoMíNþs DA FAIxA

ALTO R¡O GRANDE E DA NAPPE DE EMPURRÃO SOCONRO.GUAXUPÉ

7.1. - oROGÊNESE RtO DOCE - UMA APRESENTAçÃO

Flnda, as manlfeslaçöes plutônicas cálclo-alcalinas/ peralcalinas, pós-colisionals, no arco
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magmátlco Braslllano g a evolução para o sosrgulmonto e reglmss traclonals reglst€dos na

granllogênoso tlpo-A (há 585€00 Ma.), teve-ss a sstablllzação desta provfncla tectônlca braslllana.

A abertura e subducçåo de novo espaço ocoânlco, na retaguarda (sm rolação ao sontldo de

transporle) e dlstantg dsstes terronos Braslllanos, parecs remontar há 600 Ma., com o egtabslgclmento de

novo arco magmátlco cálclo¿lcallno nos domfnlos Julz de Fora e Parafba do Sul (Campos Nsto e

Flguolredo, 1990).

A hlstórla desta nova expansão e consumo ds placa oceânlca ainda é pouco conheclda. Pode ler

controlado o fêchamento completo das condlções ocoânlcas braslllanas, constitulndo-se em outro clclo

tectônlco. Pode, no entanto, rsprosentar processos, sucessfuos no t€mpo e no ospaço, de fechamsnto de

baclas marglnals, collsão de arcos magmáticos e mlgração das zonas de subducção, em um espaço

oceânlco 'psrmanento", constltuindo-se assim em um sub-ciclo orogênlco.

Os lnúmeros dados geocronológlcos Rb-Sr, U-Pb em zlrcões e K-Ar, no eldromo setentrlonal

deste cintuÉo (Slga Jr., 1986; Slga Jr. et al., 1982), permftem - luntamonte com os dados obtidos nos

domlnlos Julz de Fora, Paralba do Sul e Costeiro (Delhal et al., 1969; Cordanl e Tekeira, 1979; Machado

Filho et al., 198Íl; Batista, 1984; Fonseca et al., 19&t; Sollner et al., 1987 e f989; Tasslnarl, 1988;

Wiedemann, 1989) - visualizar uma hlstória orogênlca compatfuel com um ciclo tsctônlco.

Campos Neto e Figueiredo (1990), aliando o conte)ûo metamórf¡codeformaclonal de diferentes

séries magmátlcas phJtôn¡cas, ao controle geocronológlco pré-existênte, permhiram-se um ensaio de

reconstrução:

- da evolução de um arco magmátlco cálcio-alcallno no Proterozóico Superlor Termlnal/Eo-

Cambrlano;

- de uma colisäo no lnfclo do Gambriano lnfer¡or;

- de novo pulso metamórficodeformaclonal no Cambriano Médio Superior;

- de um ptutonismo ta¡dl a pós-orogênlco, bimodal, básico alcalino e.ácldo cálcio-alcallno, no

limite Cambro-Ordoviclano;

- de um plutonlsmo do tipo-A no Ordov¡ciano lnferlor;

- e de soergulmento final do clnturão no limlte superior do Ordovlciano lnferlor.

Este cinturäo orogênico, que no tempo foi quase contemporâneo ao clnturão ParaguaFAraguala,

representa os terrenos suspeitos de uma microplaca, acrescida frontal e lateralmente ao Clnturão

l
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Braslllano, provavelmente há 550 Ma. (porfodo motamórflco prlnclpal). Constltul um evento orogênlco

malor e lndgpondento, aqul denomlnado de Orogôneso Rlo Docs (síllo geográflco do malor acúmulo de

lnformaçöes geocronológlcas, Slga Jr., f 986).

A organlzação tectônlca desto conlunto do terrenos acresclonados (f19.7.1), assomelha"se a

evolução apalachlana (Wlllams e Hatcher, 1982), sendo que, no tempo, o psrfodo orogênlco Rlo Doce se

superpôs aos ostáglos pré-tacônlcos dos Apalaclìes e pré-Caradoc (Ordovlclano Médlo) da hlstór¡a do

Oceâno lapgtus, do caledonlano brltânlco (Watson e Dunnlng, 1979).

A progressão para noroeste destas estruturas collslonals, levou ao retrabalhamento da borda

sudeste do Cráton do Sáo Franclsco, que, aparontemente, mergulhou, em uma subducção do tlpo A, sob

a espossa e lmbrlcada escâma lnfra-crustal dos terrenos Julz de Fo¡a.

A frente dos terrenos graslllanÉs retomou, lá em outro nfvel crustal, o avanço para noroestê da

Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé, 'deposltando-a", como um terreno suspelto, sobre a Faixa Alto Rio
1.i

Grande e sobre parte da margem retrabalhada do Cráton do São Francisco.

O llmite desta estrutura alóctone está registrado, sob a Bacla do Paraná, na anomalla

gravlmétrica positiva e linear (Almelda et al., 1980), contlnua do sul minelro a Goiás, llgando os terrenos

¡nfra-crustals da Nappe, aos terrenos lnfra-crustals, alóctones, do "Maclço Central de Golás".

A 'Írontelra" entre os dados K-Ar Cambrlanos e aqueles no Proterozólco Médio-Superior,

esboçado no anexo 2 (segundo Telxelra inéd¡to, com.verb.), marcr¡ o llmÌte do 
"uunço'ldu 

Nappe de

Empurrão Socorro-Guaxupé, em parte contra a Faixa Brasllia que, no Braslliano, chegou completamente

alóctone sobre o Grupo Bambuf (bacla do tipo foreland, de estáglo tectônlco compressional, Klang et al.,

1988; S¡mões e Valerlano, 1990).

Os dados gravimétr¡cos analisados por 4Jneida et al. (1980) e por Davino et al. (1986) mostram a

expressiva anomalia linear e negativa, que marca o espessamento crustal e a frente, subductada, do

antlgo Cráton do São Franclsco.

7.2. A TNSTALAçÂO DA NAppE DE EMPURRÃO SOCORRGGUAXUPÉ

Os dados K-Ar, sela na Falxa Alto Rlo Grande (f¡9.6.1), sela na Nappe de Empurrão Socorro-

Guaxupé (f¡9.7.2), mostram um salto no soerguimento destes terrenos no flm do Ciclo Braslliano. No
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Iôbel¡ 7.1. - Re6ultados l6ocrônlcos Rb-SR lla FÀRG e nå NESG, cobpôtlvols
oo¡[ .¡ orogêne6e Rlo Docè.

----Unfãããe 

vstor l;-ocr6nIio ro----- ReE
ell litÀ.
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granlllco nololeucoc
grâhâda, clnza claro e nåo folLå
do, etr Mlgûatito À¡ìparo-À¡0paro-SP,
FlJeo sraniETco holoreucoc¡ãtF
clnza-roÊado e nåo follâdo, en Hig
natl¿o ÀnpaEo ' Borda dô Håta-SP,

cfnzå ê nåo follado, en Ìtlgbôtito
ÀÌlpâro - ÁguaB de Llndóia-SF.

¿96 tr 33 0,7382 NT Þ

500 ! 30 o t?273 ¡
Fl-IEõ--ra¡ìf t-icö-ho-iole

57O ì 14 0,7121 r

CôrrancåÊ (?) ê SW de Madre de DeuÊ
de Mlna6. Þ 578 ! 3l o,7322
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Compfexo Granf tico Horungaba. 495 I 3,5 O,7O99
!rrao GralrlEtco tnErugtvo elh ¡llgïDg
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li'lorelra-Ilc. o ,723
¡rranaqa DroElE'a glaD.lEo porlrrOc¡AE
tico. Ter¡enoÊ infracruÊtaiÊ entre
Ìlachado e Alfenas-Hc. 510 ! s0 0,7109 I
HIþerstoniò- elènitoffi
crust.alE g¡anullto-!li gnatlto-charnq
ckítlcoE - Àceburgo-Mc. 550 a 55 o,7L4 I
!,noerÞlf:o gtìat66Ico a 1e-LdspaEo-K
ro56do. Terrenoê Ínfracrustaj Ê grÂ
hul1io-r¡ig¡úatlto-charnockltícos, 553 a 14 0 ,7101
charÞookito ¡niloDitico. Terrenos
lnfracrustals granulito-¡ìig¡ûãtito-
charnockltlcos. Para91¡açú-1.{c. 560 ! 20 o,1ao7

Ce!renos
infracrustalÊ granullto-nig'¡Datito-
charnockÍticos. ¡{achado-ttc. 565 135 o t7o76
sêrIe ¡lonzoolorlt,o-lDonzonltlca P1rå
caia lntrusiva no Cobplexo piracaia
e no bâtollto Socorro - Plràcala-Sp. 582 a 13 0,7058
('rðnac¡a ¡rlof:¡ta granrEo porttroc.Lâg
tlco. Terrehos infracrustal6 grani
to-ni g:natftlcoÊ . À-reado-t c. s85 t 40 0 ,7588
¡ lltio gra¡rltico intrusivo er¡
tltoê do coDplexo PiÌacala (?)

lr

DeIfill Moreira-Mc. 588 135 0,7185

1. À-rtur (1988); 2. Àrtur et
Jana6l (1986)t 5. Kawa6hlta
(1988) t T,Teixeira(con,verbal) i(re85).
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( con. velbal ) ;8. oliveirã

Heil.bron et aI. .(t9S9)r 4.
6. Kawashita ln Tassinarl.
èt al-. (1986); 9. Vlach
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sntanto, mostram também qus esses mesmos terrenos voltaram a árduas condlçöos térmlcas, para

rotomarem, há corca de 550 mllhÕes de anos, o soergulmento flnal.

Resultados lsocrônlcos Rb-Sr também encontram-ss coorentsmente dlstrlbuldos neste perfodo

(tabela 7.1). Estâo llgados a produção do materlal granftlco fllonsano (f19.7.3) e I um €vento motamórflco-

deformaclonal qus, sltuado entre 580 e 490 mllhöos do anos, dove ter ropressntando o refloxo frontal da

orogênese Rlo Doce.

Se ostes dados contrlbuem para a evoluçäo geológlca conlunta, no tempo e no espaço, destes

dols domlnlos tsctônlcos, eles alnda êncontravam-se dlstantss até o flnal do Clclo Bmslllano. Os dados

lsotóplcos de Sr mostram qus o conlunto do magmat¡smo plutônlco Brasillano, excluslvo da Nappe e que

admltlu a fusão parclal de um grande volume de material infra-crustal, não levs contrlbulção dos terrenos

gnálsslco-mlgmatftlcos antigos da Faka Alto Rio Grande (fi9.7.4). Por outro lado, todo esse plutonlsmo,

que, sem respeitar os llmltes merldlorrals da Nappe, encontra-se também na Falxa Apiaf, nåo ocorre na

Faixa Alto Rio Grande. Chegou, alóctone, no interior da estrutura da NESG, em tempos pós-Braslllanos.

o reglstro estrulural, da evo[ução conjunta destes terrenos, lnlcia-se com as estruturas

desenvolvidas ao longo das espessas falxas mllonltlcas de balxo ângulo de mergulho. Elas contém os

lndicadores clnsmátlcos da direção e/ou do sentido de trànsporte (para noroeste). Encontram-se nos

terrenos da NESG e sobretudo na FARG nas prox¡midades dos contatos da Nappe (fig.7.5). Às estruturas

de estiramento, de porfiroclastos rotacionados, de dobras ¡ntrafollals com a zona de charneira na dlreção

clnemátlca-a (à NW) e de dobras em balnha, assoclam-se dobras anlsopacas, achatadas e estlradas,

lsoclinals e com dimensões na centena de metros. Distlnguem-se dos demals dobramentos, por ocorrerem

no lnterior da zona de cisalhamento e por indlcarem o transports, através de sua asslmetria e sua relação

com outras estruturas c¡nemáticas.

São fab(as com altas taxas deformaclonais, desenvolvidas sob cond¡çöes metamórficas de grau

médlo. Este registro metamórfico está assinalado em texturas retrometamórflcas, associadas a lntensos

processos de cominulçáo, de est¡ramento e rompimento/boudinage mlneral. Os pkoxênlos, instávels,

passam a anflbólios hastlngsfticos, ou cummlngtonfticos e estes a biotÌta verde clara-marrom. Locals

lncrementos melamórflcos, por shear heating, ocorrem em delgadas (centimétrlcas) faixas mllonfticas, a

sllllmantta, em quartzttos tlpo Serra dos Felxos.

Uma lntensa ¡eativação das zonas de cisalhamento transcorrsntes, mantendo a predomlnância
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do transporto dostral, ss deu tardlamente a chogada da Nappe, Bob condlçóes mstamórflcås no grau

fraco. Mllonltos do assemblélas lllológlcas de torrenos lnfra-crustals da NESG oncontram-ss, na zona

transco¡rente Tr6s Coraçöos, nêstas condlçõos de metamorflsmo e deformaçáo (Zanardo, 1987).

Essa lmponente lasca crustal, que se lnstalou sobrê a Faka Alto Rlo Grande (e, alhures, sobro a

Falxa Brasnh), resulta (ou é o reflexo frontal) de uma sutura que acresclonou, a retaguarda de um arco

magmátlco (mlcroplaca) Rlo Doce, a lerrenos orog6nlcos Braslllanos. Possul a qualldads, ola também, de

um novo llmlto acresclonárlo.

Em toda a hlstória de seu lransporte näo fomm gemdos novos planos de deslocâmento. A

follaçåo mllonftlca, lnlclada no empllhamento collslonal do arco magmátlco Braslliano, fol reaproveltada,

sob condlções metamórflcas cada vez mals brandas, na vlagem para noroeste desta lasca crustal.

Na faka Alto Rlo Grande, a follação Andrelandlana -S2, orlentada sub-hor¡zontalments, também

fol reaproveltada e recuperada, comunulda e est¡rada, passando, translclonalmente, a uma estrutura

mllonltlca. Essa transição, superlmposta após um lapso de tempo admh¡do em cerca de 720 mllhöes ds

anos, crla, no campo, a falsa lmpressão de degeneramento da estrutura planar antiga, por clsalhamento,

em um únlco evento .

7.3, O DOBRAMENTO CILINDRICO E AS ESTRUTURAS ANTICLINORIA]S

A compressão responsável pelo avanço da Nappe gerou, Já em um andar crustal superlor, um

dobramento, por buckllng, orlentado quase ortogonalmente a dkeção de transporte, e contfnuo através da

NESG e da FARG.

São dobras anisopacas a isopacas, com relação variável entre comprimento de onda e

amplitude, classlficadas na subclasse lC, lendendo a subclasse 18. São asslmétricas e lnclinadas nos

llancos das estruturas malores, com os planos axlais convergindo, discretamente, para o lntrado

antiformal, em cuJa zona de charneira predomlnam dobras quase s¡métricas, normais (f19.7.6).

As supeffcles dobradas são os bandamentos pretérltos e a follação S2 - (Andrelandlana) na

FARG, a follação S2 (Braslllana) nos Complexos Caconde e Piracala e nos terrenos granulfticos lnfra-

crustals da NESG, a follação milonftica da Nappe e a foliação milonÍtlca lmpressâ pela Nappe na Falxa Alto

Rlo Grande. As dobras destas supsrffcles são de geometr¡a dominantemente cllfndrlca, sugerlndo o
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pr€domfnlo do uma dlsposlçáo sub-horlzonlal, antsrlor a este dobramento.

No domlnlo norts-orlental da Falxa Alto Rlo Grande g, através daf para o lnterlor do segmento

setentrlonal da Nappe do Empurrão Socorro-Guaxupé, as megadobras orlontam-se para E.NE-W.SW, com

suavs calmonto para W.SW (f19.6.2). Essa orlsntação predomlna na FARG a nortg da zona de clsalhamonto

transcorrents Três Comções e, antre €sta € a zona de clsalhamenlo trangcorrente Monte Slão, no

"corrsdo/' Ouro Flno - Natércla (Perrotta, 1991 e Vasconcellos, 1988). O substrato da Seqüêncla

Deposlclonal Carrancas, Gnálsses Heliodora, aflora no núcleo do um redobramento antlcllnal com dlscreto

calmento para W (flg.7.7A). No segmento merldlonal da NESG, lnclulndo sous mllonltos frontals e os

mllonltos de ssu substmto (na FARG), esse dobmmento orlenta-se senslvelmente para NE-SW (t|,9.7.7B, C,

DeE).

No lnterior da Nappe do Empurrão Socorro-Guaxupé e na Falxa Alto Rio Grande, fora do domfnlo

do clnturão de clsalhamento transcorrente, essas estruturas constituem, no aspecto puramente geomátrlco

da hlerarqula geral dos dobramentos superpostos, dobras de 3a fase (frouw et al., 1980; ßazi 1g82ai

1986; Flori e Choudhuri, 1979; Campos Neto e Basel, 1983; Campos Neto et al., 1984a; 1984c; Morales et

al. 1985; Morales, 1988).

Na Falxa Alto Rlo Grande ocidental, no lnterlor do clnturão de cisalhamento transcorrente, entre

as zonas milonfticas Monte Sião e Três Coraçöes, essas dobras tem sido descritas como de 4â fase

(Campos Neto, 1985; Basel et al., 1986; Vasconcellos, l98tt; Peloggia, 1990; Perrotta, 1991).

Superlmpöem-se a dobras de geometr¡a, forma e dlmensöes semelhantes, descontlnuas, mas lntensas nos

domlnlos transpresslonals; são quase homoaxlals e de diffcll distlnção. Os critérlos Mslcos na separaçáo

destas dobras, daquelas da transpressâo, estËio nas flguras de ¡nterferência (t¡po 3) e na qualidade do

plano axlal.

O dobramento da Orogênese Rlo Doce, na FARG e na NESG, desenvolve uma cllvagem dano

axlal S, (ou S/, de crenulaÇão zonal, dlscreta ou rústlca (segundo a classificafro de Gray, 1977), nos

termos mals pelíticos ou lncompetentes e uma cllvagem espaçada, plano paralela e pollda, anastomosada

ou rústlca (segundo a classlf¡cação de Powsll, 1979), nos termos mais competentes. Ambas

desenvolveram-se, sob distintas lntensldades de encurtamento, em um campo deformaclonal de

dlssolução por pressão. Nos metassedlmentos pelftlcos finos, das Formaçóes Pouso Alegre e Eleutérlo, a

discreta cllvagem ardosiana, ou xlstosidade fllftica -Sl, que encontra-se no grau fraco- zona da clorita,
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dlspös-ss, rsglonalmonts, no plano axlal de mega estrutura antlformal qus, a grosso modo, parece

roprosentar a contlnuldade para oeste, do antlcllnórlo Hellodora.

Asslm, esss dobramento cllfndrlco, qug consolldou a lustaposlção estrutural dos terrenos

suspsltos da Napps de Empurrão Socorro-Guaxupé, sobro os lerronos alóctones da Falxa Alto Rlo

Grande, fol gerado em um nfuel estrutural (ou crustal) mals alto que aquslo dos dobramentos ds domfnlos

transpresslonals.

Um lmportante soergulmento ocorreu, no conlunto destes terrenos agora lustâpostos, quando

desto dobramento clllndrlco. O expressivo reglstro K-Ar em blotltas (f19.7.2) e lsocrônlco Rb-Sr (tabela 7.1),

há cerca do SS0 mllhões de anos (nos estáglos lnferlorss do Cambriano lnferlor), deve marcar este

epsódlo.

Toda a exposlçåo da FARG ocldental, entre os llmltes mllonftlcos da NESG, descontada as

removlmentações vertlcals das zonas transcorrentes, está controlada por um megadoblamento

antlcllnorlal desta fase (em parte o antlcllnal de Amparo de Ebert, 1978; em parle o antlcllnórlo de

Hellodora).

7,4. A INFLEXÃO BUENO BRANDÃo.SAPUCAÍ

A forma atual em bumerangue da Faka Alto Rio Grande ocldental, está controlada por uma

megaJnflexäo, com traço axlal noroeste-sudeste, denomlnada de inflexão Bueno Brandão-Sapucaf

(Campos Neto, 1985). Corresponde a uma grande estrutura drlctil, que se superpôs aos dobramentos

cllfndrlcos anter¡ores, às zonas transcorrentes e suas dobras transpressionals e às estnituras da

Orogênese Andrelandlana. Todas elas foram reor¡entadas, no ssntido antl-horár¡o, de E.NE-W.SW para

N.NE-S.SE (a N-S), na falxa entre Amparo e llaplra-Águas de Llndóla (f1g.6.2 e mapas geológicos anexos 1

e 2).

As dlreçögs, af sub-meridianas (reorlentadas) dos dobramentos cllfndr¡cos da estrutura

antlcllnor¡al de Amparo, bem controlada na sua termlnação perlantlformal (f19.7.8), foram evldencladas em

dlversos trabalhos localizados (Artur et al., 1979; Artur, 1980; Basel et al., 1986; Peloggia' 1990).

. As pequenas estruturas, que se relaclonam com a inflexão Bueno Brandão - Sapucal, são dobras

lsopacas a anlsopacas, aclllndricas e normalmente com fortes caimentos para leste, ou pra oeste
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(conformo a orlentaçåo dos flancos do dobramonto antorlor). O plano axlal é uma cllvagem espaçada, ou

de crenulação dlscreta, ou rústlca e a êle assoclam-se klnk bands e klnks conlugados.

Os elgmentos estruturals llneares menores, das estruturas antsrlor€s doformadas, ao contrárlo

das grandes estrutums, sofromm uma malor rotaçåo antl-horárla, chegando ao paralellsmo com a dlregåo

NW-SE, axlal desta lnflexão. É o caso dos elxos e llneaçöos B das psquenas dobras do antlcllnórlo ds

Amparo, dos olxos B das dobras dos domfnlos transprosslonals e os elxos s llnoaçöes B das dobras

rscumbsntes da orogênese Andrelandlana (119.7.9).

A rotação para noroeste, dos slementos llneares no lnterlor desta lnflexåo, deve-se a uma

retomada do avanço para norooste, ou a um lncrgmento, local, do clsalhamento dúctll no substrato da

Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé, lá lnstalada sobre a Faka Alto B¡o Grand€.

Estrutur?rs do tlpo mica-fiså, com recristalização fina de mlca branca; de armnjos entre

superffcles S e C, onde as follações S correspondem a dlscretos planos de dlssolução por pressâo, ou de

arranjos entre superflcies S e T, onde as dlreçóes T correspondem a vênulas preenchldas por quartzo,

ocorrem com frequência. No geral säo sigmóides e lndlcam um clsalhamento dúct¡l com transporte para

noroeste.

As condiçöes de formação destas estruturas cinemáticas såo compatfueis com um

retrometamorflsmo, no grau fraco, das zonas mllonfticas da Nappe (são frequentes as passagens de blotlta

para clorlta e/ou mlca branca, saussurÌtizações dos plagioclásios e venulações de epidoto).

O cavalgamento de Santana do Garambéu, na porção orlental da FARG (Gonçalves, 1988), que

trunca as lsógradas motamórflcas D, Orouw et al., 1986) desenvolve mlcroestruturas semelhantes a estas

aqul descr¡tas.

Asslm, a lnflexão Bueno Brandão - Sapucaf parece corresponder a uma megadobra em balnha

da Faixa Alto Fio Grande oc¡dental, gerada sob a Nappe e após a sua lnstalaçáo.

O avanço epsódlco da Nappe, cada vez em um nfuel estrutural mais alto, chega a gerar slstemas

lmbricados de cavalgamentos (f¡9.7.11), caracterfsticos ds domfnlos crustals mals altos.

7.5. AS ÚLTTMAS DEFORMAçÖES

Um plutonlsmo (pontual?) álcall-cálclco, de posicionamento estratlgráfico alnda desconhecldo
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(Braslllano pós{octônlco?), fol cortado por fllöes granltóldes álcall-cálclcos a cálclo-alcallnos potásslcos,

quo pod6m ropresentar a últlma manff€staçáo magmátlca da ovolução Pré-Gambrlano/Cambro-

Ordovlclana destes torrsnos.

Aquela sérlo ocorr€ como um pequsno corpo tabular, espesso de no mfnlmo 100m, com cgrca

de 4,5km de comprlmsnto e largura de 1,5km. Constitul uma assoclaçåo quartzo slenlto-granftlca, lntrusfua

no lnter¡or do batolho Socorro, próxlmo a Bragança Paullsta-SP (f19.7,11). Säo rochas lsótropas, lntruslvas

em mllonltos de falxa transcorronte e cortadas pelas removlmentaçöss rúptels, traclonals da zona do

clsalhamento.

Constltuem-se de duas fácies prlnclpals: uma equlgranular, clnza mfuio e hlpldlomórfica de

granulagåo médla e outra mlcrogranular porfkfrlca, cinza escura. Ambas são, domlnantemenle, de

composlção quartzo sienftlca; granhos 3a subordinam-se na fácies mlcrogranular porfkftlcå.

Petrog¡aflcamente essas rochas situam-se no campo dos granltóldes aluminosos de provlnclas alcallnas

(Lameyre e Bowden, 1982).

Fllöes e pequenos corpos clrculares, de até 2,5km2, de granitóldes, mals próxlmos ao campo

cálcio-alcallno, sáo intrusivos na assoclação anter¡or. Correspondem a quarÞo monzonitos róseos

mlcroporfklticos e a granltóldes equlgranulares flno-médios, constitufdos por granodlorltos clnza rosados,

monzogranltos c¡nza e por sienogranftos esbranqulçados e hololeucocráticos. A biotita é o mlneral máfico

em todas essas rochas,

Os dados qulmicos para a associação slenilo-granft¡ca (Campos Neto et al., 1984b) sltuam-na no

campo do magmatismo álcali-cálcico de provlncias extensionals (Brown, 1982). A sérle que lhe é lntruslva

tende ao campo dos regimes compressivos .

Esforços compressivos, quase ortogonais a or¡entaçåo reglonal E-W a NE, deformaram, dúctll e

rúptilmente, a Faixa Alto Rio Grande e a Nappe de Empurrão Socorro Guaxupé.

Um amplo e suave dobramento lsopaco, de grande comprlmento de onda em relação a

amplitude e orlentado N-S, fol a resposta, em buckl¡ng, a estes esforços. Redobra as estruturas anterlores

e responde, em mapa geológico, por um padrão de ¡nterferência em domos e baclas (tipo 1). Estas

dobras estão bem controladas por Vasconcellos (1988), Nummer (1990) e por Perrotta (1991). Uma mega

antiforma nos terrenos infra-crustais dos Migmatitos Pinhal e no Complexo Caconde, nas proximldades de

São José do Rlo Pardo - SP (Campos Neto e Figuekedo, 1985), é a ostrutura malor e mals apertada desta
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tlltlma fase de dobramenlos. Reorlonta os antlformss s slnformes cllfndlcos antorlores que, da dlrsção NE,

passam para dobras orlsnradas NW (f19.7.12).

Ests dobramgnto, al mals apsrtado, encontra-so na extonsão merldlonal de um slstema rúptll de

clsalhamento transcorrsnte dostral (Aroado-Cabo Verde, Cavalcante et al., 1979i anexo 2), or¡entado NE.

É provável que sste conju o de doformaçöes sg encontre em um mesmo cåmpo de esforços,

posslvelmsnte também responsávêl psla reativação vertlcal, em tração, das zonas transcorrentos

anterloros. Essas zonas cortam, êm roglmes rúptels, os llmltes da Nappo. A falha normal, que rebalxou o

bloco norto (NESG) em relação ao bloco sul (FARG), ao longo da extensão ocldentat da zona de

clsalhamento Três Corações, é o exemplo mals notável.

Asslm, pode-se admitlr que a associação quartzo sienito-granftlca Já marcâva os reglmes

traclonals pós-tectônlcos da orogênese Rio Doce quando, o reflexo de uma nova compressão, fora do

campo de esforços da orogênese, gerou um magmatismo granftico residual. Fol responsável também por

zonas oblfquas de cisalhamento transcorrenle, por um amplo dobramento ortogonal e pêla reativação, em

traçêo, dos llneamentos or¡entados próxlmos a sua dlreção de compressão.

Essas últimas manlfestações, provavelmente já Cambro-Ordovlnclanas, são de orÌgem alnda

desconhecida. Devem-se ligar a um ajuste final na amalgamação das massas contlnenlals, agora

aglutlnadas neste domfnio do Gondwana.

CAPíTULO 8. CONCLUSÓES: A FAIXAALTO RIO GRANDE E AS COLAGENS

OROGÊNrcAS SUCESS]VAS

A Faixa Alto Rio Grande é um domfnio do Ciclo Tectôn¡co Uruaçuano, caracter¡zado pela

acresçâo, contra uma margem contlnental passiva, na borda sudoeste do Cráton do São Francisco, de

terrenos alóctones, or¡úndos de baclas na retaguarda de um arco vulcânlco.

Seu substrato slálico, engalado na pilha colisional, reg¡stra uma pretérita sucessáo de processos

orogênicos, do Arqueano ao Proterozóico lnferior, responsáveis pela constituição, deriva e aglutlnação de

microplacas.
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8.1 - A CONSTBUçÃO DO ARCABOUçO CONTTNENTAL pRtMARtO

Os Mlgmatltos Amparo desenvolveram-so sobre uma sórle cálclo-alcallna, granodlorlto{onalftlca

o ompobreclda em olementos lftófllos, consthulndo parte do um fragmsnto crustal, cula orlgom €stá

reglstrada a 3,4 Ga.. Em seu lntsrlor ocorrem estreltas falxas máflco-ultramáflcas, do aflnldades

komatiftlcas, qus reprosentam a abertura e o fechamsnto ds baclas, em amblontes atlvos o do

convergôncla do placas (Assoclação Máflco-Ultramáfica Arcadas). Batolllos dê uma sérle cálclo-alcallna

lonalftica, lá enriqueclda em lftófilos, fol lntrusiva e represen[a os últlmos reglstros magmátlcos, no flnal do

Arqueano, da ovoluçâo orogênlca desta mlcroplaca.

Outra, também arquoana, fol responsável por um arco magmát¡co, const¡lufdo por uma sérle

plutônlca cálclo-alcalina expansiva, também lá enr¡quec¡da om elementos litófllos. Assocla-se a rochas

básicas, provavelmente vulcânicas, de sér¡es cálcio-alcalinas e tolefticas; e a rochas monzonlto-granft¡cas

ds caracterlsticas sln-collslonais (Complexo São Gonçalo do Sapucaf). Mlgmatitos e outro conlunto

ortognáisslco tonalito-granftico, assoclado a rochas máfico-ultramáficas (Gnálsses Hellodora), conflguram

uma microplaca lndependente, ou a eldensäo de crosta siálica na retaguarda do arco magmátlco anterlor.

A colagem destes fragmentos crustals, em uma microplaca únlca, se deu nas orogêneses do

Proterozólco lnferior. Culminaram, há . cerca de 1 ,85Ga., com os batólitos de sérles cálclo-alcallnas

granodlorlto-granito porfirfticas (Sufte Serra .de São Gonçalo), ou granodiorho-tonalfticas (Ortognálsses

Sena do Quiabeiro). lntensa deformação e metamorfismo marcaram o final desta amalgação tectônica.

s.2. o ctcLo TEcrÔNtco uRuAçuANo

Da fragmentação deste mlcrocontinenre aglutlnado no P¡oterozólco lnferlor, provavelmente há

1,7-f ,8 Ga., abriram-se as bacias de deposição do C¡clo Uruaçuano.

Um slstema de deposlçåo costelro e transgressfuo sobre vestfg¡os de um estágio rifte, fol

dominado por pacotes psâmft¡cos e constltuiu a Seqüência Deposicional Carrancas. Estabeleceu-se sobrg

os Gnáisses HellodoÌa, em um domfnio de margem continental passfua, na borda sul-ocldental do

microcontlnente (Gráton do São Francisco).

Depósftos vulcano-grawáquicos, ressedimentados em cunhas cláslicas turbldftlcas, admltiram,
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ao contrárlo, uma orlgem 9m baclas epl-suturals. Desenvolvsram-so em domfnlos de bac*-arc, de um arco

a vulcanlsmo cálclo-alcallno, provavelmonte ssparado da margem passfua por uma bacla marglnal.

Constltulram a Soqi¡êncla Doposlclonal Andrelândla, cujas unldados devem ter evoluldo em duas baclas

dlstlntas: uma proxlmal, onde os dopósltos caracterlzaram-se por um malor conte¡1do vulcano-grauváqulco

e estão assoclados aos terrenos dos Mlgmatltos Amparo; e outra, dlstal, a grawacas vulcanoclástlcas mals

maduras, Juntas com turbldltos pellto-psamftlcos. Os depóshos desta bacla lmbrlcam-se com os

ortognálssss s mlgmatltos do domfnlo do Complexo Säo Gonçalo do Sapucaf. A evolução slnssodlmsntar

de um alto fundo, ou a ascenção de um arco vulcånlco remanescente, separou as duas baclas e controlou

a sedlmentação, sobrotudo no domfnlo dlstal. Uma seqüêncla clasto-qulmlca condensada, na bacla

proxlmal (ou de retro-arco) e depóshos com domlnâncla psamltlca lmatura, na bacla distal (lntor-arco),

Ìeglstraram uma estagnação na atividade vulcánlca e o lnfclo do fechamento compressivo deste amblente,

Os depósitos que se seguiram restr¡ngem-se a uma cobsrtura psamftica progradante ou

regressiva, que assorreou, preferenclalmente, a bacla de relro-arco. Constitulu a Seqüêncla Deposlclonal

Itaplra.

Um plutonismo de afinidades alcall-cálclcas a, possÌvelmente cálclo-alcalinas (Granfto Gnálsses

Taguar), pode ter sldo lnlruslvo durante este estáglo orogênico. Representarla asslm os eplsódlos

magmátlcos maduros e termlnais do arco.

Dols sub-ciclos orogênlcos, col¡sionais, fecharam o espaço oceânlco Uruaçuano.

O choque frontal entre o arco vulcân¡co e a margem divergente, há csrca de .|,4 Ga., está na

origem da Orogênese Taguar. Um complexo slstema de cavalgamentos empilhou as seqi¡ênclas

deposlclonals das baclas do domfnlo de backarc, luntamente com o substrato slállco antlgo e com

provávels lascas restrhas (e muho reduzidas) de fundo oceânlco, sobre a seqllêncla deposlcional do

sistema platafomal costeiro. Esse empllhamento gerou lntensa foliação metamórfica que, na porçao

ocldental, ¡nterna, da Fab€ Alto R¡o Grande, atlngiu o limlte entre o grau médlo-forto, sob condiçöes

lntermediárlas de pressão. O soerguimento deste orógeno collslonal, reslr¡nglu-se, no slstema Uruaçuano,

à Faixa Alto R¡o Grande.

A orogênese Andrelandiana, há cerca de l,t Ga., possuiu um caráter terminal, fechando por

completo as bacias remanescentes do espaço oceânico Uruaçuano. Possuiu também uma qual¡dade

collslonal e, na Falxa Allo Rlo Grande, retomou o transporte horizontal contra o Cráton do São Franclsco.
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Estas ostruturas evolulram, no lntor¡or de grandes lascas de clsâlhamsnto drictll, para o empllhamonto de

nappss antlcllnals. O soterramsnto destes terrenos condu2lu, este domlnlo ocldental, a um metamorflsmo

do tlpo Barrovlano, no grau módlo, zona da sllllmanlta, quo fol mater¡allzado na lollação reglonal (S2),

plano axlal das nappes antlcllnals.

A Falxa Alto Rlo Grande fol retrabalhada, sucesslvamentg, nos êventos subssquentes.

S,3. O CICLO TECTÔNICO BRASILIANO

Reglstrados nos terrenos da Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé, o Clclo Tectônlco Braslllano

adm¡tlu um perlodo tafrogênlco precursor, há 1,3 Ga., que contrastou, na dlnâmlca de placas, com os

reglmes vlgentes na Falxa Alto Rio Grande.

Uma longa evolução do tipo arco magmátlco, com caracterfstlcas compressivas, perdurou até

650 Ma. com o pluton¡smo batolft¡co cálclo¿lcallno potáss¡co. Uma lntsnsa fusão parclal, de domfnios

lnfra-crustals, acompanhou a evolução tipo arco magmático. Construiu um andar granlto-mlgmatftico, com

moblllzados dlatexfrlcos metalumlnosos e mals restrltamente peralumlnosos, s outro andar, lnferlor,

submetldo a árduas condlções anldras de metamorfismo.

O fechamento colisional deste espaço oceânico está na orlgem do transporte do domfnlo do

arco, em dlreção a domlnlos sltuados em sua retaguarda. Esta orogênese levou ao romplmento da raiz do

arco magmát¡co, provavelmente sob condiçöes metamórficas de alta pressão, e a rêpetiçåo, em lascas

alóctones, dos distintos andares crustais profundos. Com o avanço (atualmente registmdo para noroeste)

e ascençåo desta pllha crustal, o metamorflsmo establl¡zou-se sob pressöes mals bakas e retrabalhou,

com anatexla, as lascas supra-crustals mals antigas, hospedelras do arco magmát¡co.

Um plutonlsmo do tipo I - Caledoniano, pós coiisional, ocorreu há cerca.de 610 Ma. e associou-

se, geograflcamente, com as séries granfticas subalcalinas e com sieno-granitos a fácles vlborglticas.

Marcaram, entre 585€00 Ma., a translção entre o pluton¡smo tardl - pós orogênlco, para o plutonlsmo de

caracterfstlcas anorogênlcas, do tlpo-A.

Este domfnlo Braslliano tornou-se estável no final do proterozólco Superlor.

Nenhuma destas manlfestaçöss magmátlcas foram encontradas na Faixa Alto Rlo Grande. Nela

os eventos Braslllanos possuem um caráter de retrabalhamento.
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Zonas transcorentes dostrals, orlsntadas para E.NE-W-SW, parecem ter sldo goradas, na Falxa

Alto Rlo Grande, a parth ds uma compressáo or¡ontada para noroeste.Este campo de osforços pods ter

sldo causado pela dlnâmlca de placas na provfncla do arco magmátlco; também pelo seu avanço, nas

lascas crustals precursoras da Nappo de Empurräo Socorro-Guaxupé.

A predomlnâncla de mov¡mentos na mosma dheção (dsstrals) caracterlzou, a porção ocldental

da Faka Alto Rlo Grands, como um clnturão lranspresslonal. Desgnvolvsram-se dobras com uma

xistosldade plano axlal (Sg), metamórf¡ca no grau fraco, zona da blotlta, que gradou, nas falxas

transcorrenles, a uma follação mllonftlca. Os mllonltos também encontram-se recristallzados no grau fraco

e, localmonte, tem-se rellqulas lnstáve¡s de paragêneses no grau médlo. Este dobramonto, além de

segmentos em cavalgamento de eslruturas em flor, säo restr¡tos ao domlnio em transpressão. As dobras

são anlsopacas, asslmétricas e lnclinadas e convergem para zonas mais encurtadas, ondê assumsm

formas em M, sem vergêncla definida.

Nos segmentos das fakas transconentes infletldos em uma direção compatfvgl com o

movimento, ou lunto a slstemas antftéticos locais, desenvolveram-se domlnios transtenslonals. Neles

estabeleceram-se , ao co ¡ário das rugas de transpressão, pequenas e estreitas depressöes do tipo pul/ a

part, preenchldas por influxos fluvlais e turbidfticos em ambientes lacustrinos (Formações Pouso Alegre e

Eleutérlo).

A Faixa Alto Rio Grande, submetlda assim ao retrabalhamento Brasiliano, comportou-se como

um orógeno transpressivo lntra-contlnental. Os crhérios llmftrofos desta orogênese na Falxa Alto Rlo

Grande, alnda não est¿io ¡ndentlficados.

S,4, A OROGÊNESE RIO DOCE

Contemporaneamente aos regimes divergentes e tafrogên¡cos finais, no orógeno collslonal

Braslllano, teve-se, alhures, a coalescêncla de novo arco magmálico cálcio-alcalino, orlúndo de processos

de convergência de placas por subducção. Em sft¡os dlstantes, hole or¡entais em relação àquele orógeno,

uma microplaca estabeleceu-se sobre os segmentos crustais mals anligos dos domfnlos Juiz de Fora,

Parafba do Sul e Coste¡ro. Evolulu para um orógeno collslonal no Cambrlano, sofreu um pluton¡smo de

caracterfsticas tardl-pós orogênicas no limite Cambro-Ordovlclano e entrou em fase tafrogênlca, com as
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sérlês plutônlcas tlpo A, no Ordovlclano lnferlor.

Essa assembléla de pocossos toctônlcos, reunlda na denomlnação do Orogênese Rlo Doce, fol

responsável pela acresçåo, cambrlana, dos slstgmas orogênlcos mals lovens sobre (ou lateralmente) os

mals antlgos, deflnlndo uma orgenlzâção linear do terrenos suspeltos.

A provfncla tlpo arco magmátlco Braslllano rotomou sou avanço (pam noroeste) contra a Falxa

Alto Rlo Grande, lnstalando-se sobre esta, como os terrenos da Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé.

Amplos dobramentos, orlsntados E.NE-W.SW, normals e sob condiçóes metamórflcas no grau

mufto fÍaco ou fraco, afetaram, om contlnuldade, os torrenos da Falxa ALto Rlo Grande retrabalhados e os

terrenos da Nappe. Geraram uma cllvagem de crenulação a ardoslana 53 eue, nos antlgos domfnlos

traspressionals da Falxa Alto Rlo Grande, se superpôs como uma superflcle SO.

Em pulsos deformaclonals eplsódlcos, os terrenos da Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé

contlnuaram o seu transporte, ou intensificaram, localmente, a deformação dtictil. lnlletiram, no sentldo

antl-horárlo, todo o extremo sul-ocldental exposto da Falxa Alto Rio Grande, dlspondo-o como uma

mogadobra em bâlnha, est¡rada para noroeste. Todas as estruturas anter¡ores, inclusfue os dobramentos

desta orogênese (D4), fomm af reorientadas (lnflexão Bueno Brandäo-Sapucaf).

Pêquenos registros de uma sérle alcali-cálcica, slenito-granftica, de domfnlos eldenslonals, foram

encontrados no lnterior da Nappe de Empurrão Socono-Guaxupé.

Reflexos compressivos, da aglut¡nação final deste domfnlo do cont¡nente gondwânico, geraram

um campo de esforços, com orientação fortemente obllqua aos anterlores, na dkeção próxlma a E-W Essa

compressão causou, por buckllng, um dobramento de pequena amplftude e grande comprimento de

onda, or¡sntado N-S. As zonas de clsalhamento transcorrente, sub-paralelas a dlreçäo de compressáo,

foram reativadas, em tração. Posslbllitaram grandes re¡eitos vert¡cais e contrlbuiram para a exposlção do

"corredo/' ocldental da Falxa Alto Rio Grande, entre a Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé. Zonas

transcorentes nlptels destrals, orlentadas nordeste, podem ter sido geradas ou reativadas, nesla

compressäo f¡nal.
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