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...No 'assumît a preocupação'i a nalureza é laboralório e rese¡va de malérías-primas, e

a relação do homem com ela é relação do domínador e do críador com o materiaL Todavía,

tal relação é apenas uma das tantas posslve¡s e a imagern refleu da naiureza nela baseada

não esgota a verdade da natureza nem do homem. Algumas vezes a natureza se redw ao papel

de ofrcína e matér¡a-pr¡ma püa a atividade produtiva do homem, Para o homem como o

produtor, a nantreza se apresenta eþtivamente sob esse aJpecto. Mas a natureza como tal, no

seu conjunto, e o seu significado para o homem não podem ser reduzidas a apenas esta tarcle

Reduzír ø relação do homem com a nan$eza ù relação do produtor com o mateìal a elaborar,

signtfrca empobrecer ínfrnítamente a vida do homem. Signifrca aftancar pela raiz o lado

estético da vida humana, da relação humana com o munào; e, o que maß impona ' com a

perda da nanreza como algo de não criado pela homem, nem por ningtém, como algo do

etemo e de íncriado - sipifrca a perda do sentìmento de que o homem ë parte de um grande

todo, comparando-se ao qual ele se pode dar conta da sua pequenez e da sua grandeza-

IØrel Kosik (Dialétíca do Concreto)
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RESUMO

situada na porção central da Faixa Alto Rio Grande, marginal ao cráton do são

Francisco, a área estuda<Ja compreende corpos tabulares ortognáissicos' que datarn do

Arqueano-Proterozóico Inferior, e faixas metassedimentares com evolução no

Proterozóico Médio.

No conjunto mais antigo, o complexo sáo Gonçalo do sapucaf, uma associação

ortognáissico-metavulcânica de gnaisses homogêneos e bandados, respectivamente,

constitui na área a encaixante de corpos granitóides gnáissicos considerados como

Complexo Amparo.

O conjunto metassedimentar' representado por pacotes de paragnaisses e

associações rltmicas de xistos e quartzitos, tem continuidade flsica lateral com seqüências

definidas a E-NE como Grupo And¡elândia'

Estes dois conjuntos estfatigfáficos, quando do evento deformacional principal,

engajaram-se em nappes de dobramento, em posiçåo anticlinal, com estruturas sinclinais

degeneradas e/ou com cavalgamentos ao longo dos flancos inversos. As unidades

ortognáissicas constituem o núcleo de dobras cujo transporte foi para NNW'

Empilham-se na ârea, da base para o topo, as Nappes Rio Sapucaf' Serra do

Quiabeiro e Ribeirão do Cafundó (onde foi estabelecida a coluna estratigráfica local do

Grupo Andrelândia). No topo desta pilha alóctone ocofle a Nappe de cavalgamento serra

das,Águas.

Asestruturasemnappeevoluframsobmetamorfismodegraumédio,apressões

intermediárias, com apogeu na zonada silimanita. Desenvolvem uma foliação penetrativa,

correspondendo à xistosidade 52 no Grupo Andrelândia, que transpõe e recupera uma

superflcie reliquiar S1,

AsnappessãoafetadaspordobramentoshomoaxiaisinclinadosparaNNWde
terceira fase. Desenvolvem a foliação 53, xistosidade evolufda sob condiçóes da zona da

biotita.

Uma quarta fase de dobramentos no¡mais e descontlnuos, homoaxial às anteriores,

desenvolve nos metassedimentos uma clivagem de crenulação discreta ou, localmente, uma

xistosidade fraca a biotita.
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Faixas de cisalhamento subverticais cortan a área ern continuidatle com a Zona de

Cisalhamento Três Corações a NE. Tem história evolucional complexa, inciando-se

precocemente à terceira fase de dobramentos e admitindo removimentaçóes posteriores às

dobras de quarta fase.

Uma quinta fase de dobramentos ortogonais é responsável por amplas inflexões

delineadas pelos contatos litológicos.
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ABSTRACT

Tlrc studied area, locatted in the central po,tion of the Alto Rio Grande Belt, at the

border of the São Francisco Crato4 ß made of tabular Archean-Early Proterozoic

ottltogæissic bodies and metassedimentaty belts with Middle Proterozoic evolution

In the older sequence, the São Gonçalo do Sapucal Complex, an orrhogneissíc-

metavolcanic assocíation of homogeneous and banded gneisses, respectively, ß the country

rock of tlrc Amparo Complex gneissic gran¡to¡d bodíes.

The metassedimentaty sequence is represented by paragneisses and schist-quattzite

,ytltm¡c associations and ß in tlrc lateral continuig with sequences defined as the Andrelandia

G roup eas t - no ft heastwards.

Tlrcse two stratigraphic domains were involved, duing the main deþrmational event, in

anticlinal fold nappes witlt d.egenerated synclina.l structures and/or with thrusting along the

inverted limbs. The ortlrcgneissíc units corcr urc fold nucleü wíth nofth-northwestward

transpott.

Front tlrc base to top, the Rio Sapucal, Sena do Quiabeiro and Ribeirão do Cafundó

Nappes are piled up. The last one is where the local stratígraphic column of tlrc Andrelôndia

Group was estabìlístrcd. The Sena das ,úg.as Thrust Nappe occuß at the top of thß

alloclttlnnous pile,

The nappe structures evolved under medium pressure-medíum grade metamorphism

reaching tlrc sillimanite zone. Thq develop a penetrat¡ve foliatío4 conesponding to the 52

schistosity of tlte Andrelandia Group, wich traruposes and recuperates a S I relict surlace.

The nappes are affected by a thírd phase homoaxíal folding, north-northwesterly

inclined and develops the S j foliatioa a sch¡stos¡ty developing under bíotite zone conditions.

A fourth phase norm.al and discontinuous fotding homoaxial to the previous ones,

develop in the metassediments a discreet crenulation clewage or, locally, a biotite-bearing

weak schistosity.

Subvertical slrcar belts cut tlre area in cont¡nuity with the Três Corações Fault

northeastwards. Thq, lnve a complex evolutionary hístory starting beþre the third fold. phase

qnd still continuing until qfter the folds of the fourth phase.
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A lillh \otdi,tg phue, oÍlrogotnl to tlrc ca¡Iiar oncs, is rupotuiblc for the laryc

inflectíons d.elìnealed by the lithological contacts.



CAPITULO 1- TNTRODUçÃO

1.1. Objetivos

Este trabalho teve como objetivo principal o mapeamento geológico <Ja região a sul

de São Gonçalo <ìo Sapucaf (MG), inclultla na porç¿o meridional da folha homônima (SF-

23-V-D-V-4) e numa estreita faixa a sudoeste da Folha de Lambari (SF-23-V-D-VI-3). O

mapa, na escala 1:50.000, perfaz uma área de 430 km2.

A escolha da área compreendida pela Folha de São Gonçalo do Sapucal foi

norteada pelo interesse no estudo das seqüências metassedimentares-

metavulcanosseclimentares e das relações entre elas e unidades ortognáissico-migmatíticas,

constitutivas da Faixa Alto Rio Grande. Procura-se, com este trabalho, avançar na

caracterização mais detalhada do conteúdo litológico e das relações geométricas, isto é, do

comportamento litoestratigráfico, das relações estratigráficas e do padrão estrutural da

área. O estudo preliminar da evoluçao e tipologia do metamorfismo, bem como o

reconhecimento de eventos metâmórficos superpostos e/ou incompatlveis, ppermitem

acrescentar a noção histl¡rica ao arranjo geométrico básico.

Numa fase <le reconhecimento geral da folha obteve-se, com apoio de

fotointerpretação geológica, um mapa preliminar. Esta fase demostrou que o volume de

dados obti<los numa área tão extensa (aproximadamente 700 km2) teria sua coleta,

tratamento, análise e interpretação incompatlveis com os objetivos de uma dissertação de

mestrado, Decidiu-se portanto restringir a âtea a ser estudada. Como na porçáo

setentrional da folha predominam ortognaisses do Arqueano-Proterozóico Inferior, optou-

se pelo mapeamento de maior detalhe na porção meriodional da folha, onde as seqüências

supracrustais encontram-se mais preservadas.

Paralelamente apresenta-se um mapa da folha na escala 1:100.000 para o qual, além

<ios dados iniciais deste trabalho, utilizou-se das descrições e análises realizadas pela

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) no Projeto São Gonçalo do

Sapucal (Silva et al. 1988).



L.2. Localizaçáo e acessos

A área mapeada, limitada pelos meridian os 4SoZ7'54" e 45o45'W de G¡eenwich e

pelos paralelos 21051'18" e 22o00'S, localiza-se na região sul do Estado de Minas Ge¡ais.
Tem no seu extremo norte a cidade de Säo Gonçalo do Sapucaí e é cortada, na porção
ocidental, pelo Rio Sapucaf. Os principais centros urbanos próximos são Varginha e Três
Corações a nordeste, l-ambari a leste e Pouso Alegre a sudoeste (fig. f.i).

O acesso à área se dá, a partir da cidade de Sáo Paulo, através da Rodr¡via Femão
Dias (BR-381), num total de aproximadamente 280 km,

13. Métodos

Após uma fase inicial de familiarização com a bibliografia básica existente sob¡e a
geologia da regiao enfocada e adjacências, realizou-se um üabalho de reconhecimento

geológico geral da área através de perfis contlnuos aproximadamente perpendiculares às

estruturas regionais.

Segue-se a esta fase o mapeamento _ sistemático com a confecção de mapas

preliminares, concomitante a análises petrògráficas, estruturais e lito-estratigráficas das

unidades reconhecidas, finalizando com a confecção final do mapa.

1.3.1. Mapeamento sistemático

Baseia-se na descrição, em campo, de perfis contlnuos, paralelos entre si, e

transversais às estruturas principais das rochas, com coletas de amostras e tomada de

atitudes estruturais. A correlação entre os perfis permite o estabelecimento da distribuição

espacial e estrutural das unidades reconìecidas, além de correlaçóes litoestratigráficas.



Poço9 do
I Coldds

SERRA

lnurtouetnA

M olporõ
-o

l0 o ro ?o lornl¡¡r¿ai¡r¡J.#¡
ESCALA
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As litologias reconhecidas, nem sempre passfveis de representação na escala do
mapan foram agrupadas dentro de unidades mapeáveis.

Para orientaçáo em campo foram utilizadas fotografias aéreas da Divisão de

Fotointerpretação do IBC-GERCd em escala aproximada 1:25.000, do ano de L979, além
das ca¡tas topográficas de São Gonçalo do Sapucaf e L¿mbari, escala 1:50.000, editadas

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE), no ano de 1971.

1.32. Petrografia de lâminas delgadas

Para análises petrográficas utilizou-se de microsc(rpio petrográfico e lupa

binoculares, a luz transmitida. As lâminas foram preparadas com espessura de 30 micras

através de secções que permitam melhor caract erizar a composiçåo mineralógica,

microestrutu¡a e metamorfismo das rochas. Na análise microtectônica procurou-se definir

os elementos estruturais reconhecidos e suas relações com minerais metamórficos fndices.

Para as rochas ortognáissicas procede-se eventualmente uma análise modal com

auxflio de um chanior e de um contador de pontos. O espaçamento da malha de pontos é

definido em função da granulação da rocha. O número de pontos contados no geral é de

100Q respeitando-se a estabilização das variações em menos de 17a.

Os xistos e gnaisses da sequênica supracrustal tem sua composição modal estimada

visualmente.

1.3..3. Ensaio Colorimétrico

Procedeu-se ensaios colorimétricos com o objetivo de se estimar a composição

modal de 25 amostras de ortognaisses ocelares-porfiroclásticos.

A amostra cortada recebe um polimento em carborundum médio. É mergulhada em

ácido fluorídrico (HF) por 20 segundos e lavada com água destilada. Em seguida a placa ê

mergulhada por 30 segundos numa solução de 6,259 de cobalto nitrito de sódio e 25 ml de

água destilada. Finaliza-se com uma lavagem por 15 segundos. O resultado obtido é uma

ftj

I
ì

i

ì

_.1
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coloração amarelada dos feldspatos alcalinos, b¡anca dos plagioclásios e acizentada do

qu¿rrtzo.

1.3.4. Análise estrutural

Inicia-se em campo com o reconhecimento e hierarquizaçáo, em afloramento, das

estruturas e elementos estrutulais correspondentes às distintas fases de deformaçáo;

utilizando-se de critérios de superposiçáo e de recristalização mineral.

A forma, posição e transporte das estruturas sinxistosas, distinguidas pelo

mapeamento de detalhe, fo¡am caracterizadas com base na justaposição entfe pacotes

litológios internamente coerentes, na orientação, forma e distribuição de dobras parasitas

assimétricas ou quase simétricas reconhecidas como mesma fase; nas relaçöes de

obliquidade entre ¿N foliações ptano axiais e as superffcies dobradas; na qualidade textural

e metamó¡fica das foliações, reliquiar, principal, ou superimposta; no comportamento

macroscópico intrafolial de objetos pré-cinemáticos rotacionados; nas relâções entre

foliações e superffcies de dobramento geradas em uma mesma deformaçáo. Os perfis

geológicos construldos procuram expressar essas relações com objetividade.

O arranjo espacial e hierarquia entre os dobramentos tardios, bem como a

orientação das zonas de cisalhamento, foram estudados em domfnios estruturais

homogêneos para a foliação metamórfica principal. O conjunto de elementos estruturais

coletados em cada domlnio foi plotado diretamente (lineaçóes) ou como pfojeções polares

(superffcies), no hemisfério inferior de estereogramas de igual ârea da rede de Schimidt'

l¿mbert. Utilizou-se para análise, o comportamento geométrico de superffcies cilfndricas e

cônicas. .

Paralelamente procura-se estabelecer correlações entre a macro e microestrutura e

as relaçÕes das fases de deformação com os eventos metamórficos registrados nas rochas.



I
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1.3.5. Nomenclatura estrutural

Como não há uma concordância na literaturp sobre o significado de termos tais

como foliaçåo, xistosidade, clivagem, etc, define-se aqui o sentido que tem, neste trabalho,

cada um destes termos e o autor que o definiu como tal:

Foliação (Hobbs et al. I97 6): designa de uma maneira generalizada, sem caráter

genético, todos os tipos de superflcies planares encontradas em rochas metamórficas

deformadas.

Foliações associadas a plano axial de dobras:

Xistosidade (Hobbs et al. 1976): descreve uma foliação em rochas metamórficas em

que os gráos ou agregados de grãos minerais metamórficos isorientados são dicernlveis a

olho nu.

Bandamento diferenciado (Hobbs et al. L976): foliação definida por bandamento

visfvel em amostras de máo, desenvolvido por algum processo de diferenciação

metamórfica.

Clivagem de crenulação (Hobbs et al. L976): ê caracterizada por um dobramento

em microescala de uma foliação anterior, definindo superffcies planares de reorientação de

micas, descontlnuas e não penetrativas em grande escala, que coincidem grosseiramente

com os flancos das microdobras. Segundo Gtay (1977) e Powell (1979) pode ser

subdividida em zonal ou discreta. Clivagem de crenulação zonal: as superflcies planares

definidas não possuem limites marcados de forma que os elementos planares da foliaçao

anterior,. mic¡odobrados permanecem contlnuos. Clivagem de crenulaçáo discreta: as

superflcies planares definidas possuem limites bem marcados truncando os elementos

planares anteriores.

Conceito de arcos poligonais (Bard 1985): filossilicatos mutuamente cruzados na

forma de Vs. isorientados. Procedem da recristalizaçáo pós-cinemática e mimética em

charneiras de microdob¡as delineadas por filossilicatos pré-existentes. Trata-se de uma

poligonização e recuperação estática termoativada, Como estes neo-filossilicatos não de

dispõem segundo o plano axial e nem estão deformados nas charneiras das microdobras,

não são nem sin nem pré-cinemáticos. Sua presença prova que em condições pós-

cinemáticas teve-se a permanência ou superposição de um gradiente térmico elevado.
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Foliações milonlticas:

Na área em estudo as rochas submetidas a cisalhamento simples (não coaxial) dúctil

sofrem redução da sua granulometria em proporçoes variáveis produzindo-se rochas

milonfticas, foliadas, desde protomilonitos (10-50% de matriz cominuída), passando por

milonitos (50-90Vo matriz) atê ultramilonitos (90Vo matriz) segundo classificação de Sibson

(1e77).

Superffcies S-C (Lister e Snoke 1984): uma foliação S, metamórfica e produzida

ortogonalmente a esforços que gerararrl obliquamente, as superflcies de deslocamento C,

com o incremento do cisalhamento dúctil, assumem formas sigmóides e tendem a se

paralelizar aos planos C.

1.3.6. Confecçáo do mapâ

O estudo geológico realizado através de sucessivos caminhamentos de campo e

análise labo¡atorial de amostras permitiu a definição das unidades de mapeamento,

sustentadas por litologias compatfveis e contlnuas. Distintos comportamentos frente ao

intemperismo e diferenças nas formas erosivas e na permeabilidade de algumas unidades

facilitam seu reconhecimento pela fotointerpretação (realizada na escala 1:25.000);

enquanto que o contato entre outras só foi estabelecido após seu rastreamento no campo.

Os limites geológicos mapeáveis foram projetados em folha topográfica plano

altimétrica, escala 1:50.000 e copiados em cronaflex de mapas topográficos do IBGE.

1.3.7; Litogeoqulmica

Análises qulmicas de rochas foram realizadas pelo laboratório GEOÍ.AB através cle

espectografia ótica, absorção atômica, fluorescência de raios X e via úmida. Na

comparação com os resultados obtidos em amostras de controle já anteriormente

analisadas, verifica-se discordâncias significativas nos óxidos SiO2 e Na2O. Em parte são

sanadas com a utilização de dadoó recalculados na base anidra, enquanto que diagramas

que exigem os dados diretos fo¡am construfdos com e sem a correçáo estabelecida através

das amostras de cotrole. Verificou-se neste caso poucas variações na classificação qufmica



das rochas e os diagramas apresentados ¡eferem-se aos dados obticlos ctiretamente sem
correçâo.

I

t



CAPfTULO 2. SfNTESE Do CONHECIMENTO GEOLÓGICO
REGIONAL E LOCAL

A geologia da Faixa Alto Rio Grande tem sido tratada na literatura desde muito

antes da definiçao do termo em Hasui e Oliveira (1984) (apud Hasui 1982) como uma

faixa móvel, marginal ao Cráton do São Francisco.

Sfnteses bastante completas de uma vasta bibliografia foram elaboradas por Artur
(1988) e Vasconcelos (1988) que incluiram na sua análise os trabalhos sobre os terrenos

hoje contextualizados na Nappe de Empurráo Socorro-Guaxupé (de Campos Neto 1985).

Tratam portanto de toda a área anteriormente delimitada como Maciço de Guaxupé na

concepção de Hasui et al. (1978).

Vasconcellos (1988) apresentou a Faixa Alto Rio Grande com seus limites

expandidos para oeste, até Itapira, e para sul, até Amparo (apud Campos Neto e
Vasconcellos 1986), como domfnio das seqüências metassedimentares e

metavulcanossedimentares dos Grupos São João del Rei, Andrelândia e ltapira, com

núcleos aflorantes de "embasamento" Arqueano.

Sob a perspectiva das sfnteses já realizadas, expõem-se sucintamente, nos ftens

abaixo, a geologia regional, local e a evolução do conceito de Faixa AIto Rio Grande.

2.1. Caracterização geotectônica da Faixa Alto Rio Grande

As primeiras caracterizaçóes geotectônicas, baseadas na geometria das faixas

metassedimentares, designaram, no sudoeste de Minas Gerais, sistemas orogênicos

atribulveis às estruturas Paraibides e A¡axaldes, Estes sistemas, contlnuos, sofriam uma

bifurcação em domínios do Grupo Andrelândia Ebert (1956b, 1957, 1968, 1971, 1984b).

Dentro deste enfoque, Almeida (1967) posiciona o Grupo Andrelândia nas seqüências

epimetamórficas entre seqüências gnáissicas internas (Grupo Paraíba-Desengano) e

seqüências miogeossinclinais (Grupo São João del Rei) de uma denominada Faixa

Tectogênica Parafba, de idade Baicaliana. No entanto Almeida et al. (1970), no mapa
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geológico do B¡asil 1:5.000.000, relaciona o Grupo And¡elândia ao Grupo Araxá na Faixa
Uruaçu e o Grupo São Joáo del Rei ao Grupo Canastra na Faixa Brasflia.

A partir da segunda metade dos anos 70 uma nova abordagem tectônica permeia a
lite¡atura. Almeida (1976) introduz a noção de Maciço de Guaxupé constitufdo por um
triângulo de rochas de alto grau contornado pelas faixas metassedimentares Andrelândia e

Itapira. Este conceito foi ampliado por Hasui et al. (1978) e Wernick (1978), que incluem o

Crupo Andrelândia dentro dos limites do "maciço".

A aborclagem do problema tectônico do ponto de vista policlclico aparece com
Almeida et al. (1980) e Almeida (1981) (apud Fyfe e Iæonardos 1974). Propõem, do litoral
sudeste brasileiro ao Cráton do São Francisco, cinturões móveis do Arqueano ao

Proterozóico Superior, em parte com domlnios orogênicos superpostos. Al, o Grupo
Andrelândia encontrar-se-ia no Cinturão Paraíba, desenvolvido no Proterozóico Inferior.
Outra evolução no Proterozóico Inferior, com sedimentação, magmatismo plutônico e

colisao foi proposta por Machado Filho et al. (1983); enquanto que Wernick e Artur (1983)

propunham um modelo policíclico baseado em sucessivos retrabalhamentos crustais.

Em uma sfntese descritiva do escudo brasileiro, Almeida et al. (1981) introduzem

distintas entidades geológicas denominadas provlncias estruturais, cujos limites foram em

parte redefinidos por Almeida e Hasui (1984); constando o Grupo Andrelândia e vizinhos

da Provlncia Mantiqueira. Dentro deste contexto Hasui et at. (1984) posicionam estes

metassedimentos no Proterozóico Superior integrando-os em uma faixa marginal ao

Cráton do São Francisco, a Faixa AIto Rio Grandç (Hasui e Oliveira 1984 apud Hasui

1982).

Campos Neto e Basei (1983) e Campos Neto (1985) situam a história geológica da

região sudoeste de Minas Gerais e leste de São Paulo fora dos limtes e conceitos de

maciços medianos e províncias est¡uturais. Reconhecem extensa estrutura alóctone e
contínua (a Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé) que empilha toda uma escama crustal

sobre seqüências supracrustais admitidas como Faixa Alto Rio Grande (Campos Neto e

Vasconcellos 1986). Diante deste panorama, Vasconcellos (1988) procura situar diversos

estágios evolutivos de um ciclo tectônico no Proterozóico Médio integrando as seqüencias

metassedimentares e metavulcanossedirhentares da Faixa Alto Rio Grande.

Um novo enfoque de evolução policlclica pala a região é apresentado,

simultâneamente, por Ribeiro et al. (1990) e Campos Neto et al. (1990). Ambos destacam

os eventos orogênicos do Proterozóico Inferior e Arqueano na criação e consolidação de

uma crosta continental, sítio ensiálico da paleogeografia do ciclo tectônico do Proterozóico

Médio. Os primeiros autores apresentam as seqüências e ciclos deposicionais para os
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domfnios autóctones e para-autóctones (Grupo são Joáo del Rei), enquanto que os
últimos procuram descrever as unidades alóctones e mais metamó¡ficas dentro de
agrupamentos faciológicos representativos de uma distribuição lateral e vertical de
sistemas deposicionais. Descrevem deformações, metamorfismo e transporte para norte-
noroeste durante um evento orogênico atribuível a processo colisionat no final do
P¡oterozóico Médio. A superposição de eventos tér¡nicos do Proterozóico superior (do
ciclo Brasiliano) foi reconhecido na sistematizaçäo de dados geocronológicos exístentes.

Campos Neto et al. (1990) definem ainda a Nappe de Empurrão Socorro-Guaxupé
como um terreno suspeito, com base na constituição interna dos distintos segmentos
crustais corroborado por um compo¡tamento isotópico incompátivel. Atribuem a esta
estrutura um caráter de subducçâo do tipo A, que justapöe um ediflcio polimetamórfico e

magmático do ciclo Brasiliano sobre a Faixa Alto Rio Grande. Esta colagem tectônica é
atribufda a nova orogênese pós-Brasiliana.

2.2. Unidades da Crosta Continental de idade Arqueana e Proterozóico
fnferior

As seqüências de cobertura metassedimentar e metalulcanossedimentar do
Proterozóico Médio, que constituem a Faixa Alto Rio Grande, parecem ter sido

depositadas em parte ou na sua totalidade sobre uma crosta continental com evolução no
Arqueano e Proterozóico Infe¡ior. Conjuntos litológicos que compunham esta crosta
afloram por toda a extensão da faixa e tem sido definidos por diversos autores como
seqüências de embasamento.

Durante o evento orogênico que afetou a Faixa Alto Rio Grande, um primeiro
metamorfismo parece estar associado a um intenso deslocamento da cobe¡tura sobre
complexos previamente metamorfizados. O metamorfismo principal, que em parte
recupera o anterior, relaciona-se a um empilhamento tectônico do conjunto, associado a

nappes anticlinais, extensos cavalgamentos e lascas de empurrão, em parte já reconhecidos
por Ebert (1956a).

A aloctonia do conjunto e a possfvel independência das supracrustais não permitem
tratar os complexos ortognáissico-migmatfticos como embasamento "sensu strictu" das

unidades supracrustais.

Á

I

:
I

I
.t



12

Na porção oriental da Faixa Alto Rio Grande podem ser definidas como

constituintes da crosta continental as seguintes unidades:

-Grupo Barbacena (Barbosa 1954): conjunto de xistos verdes com metabasitos,

metaultrabasitos e rochas metassedimentares associadas. Foi considerado por Pires (1977,

1978) como uma seqüência do tipo "Greenstone belt" nela incluindo a Formação

Manganesffera Lafaiete de Ebert (1956a). Faixas albngadas de seqüências metabásicas-

metaultrabásicas com gonditos, filitos e quartzitos foram atribufdos ao Grupo Barbacena
por Noce (1987), Noce et al. (1987), Trouw et al. (1986), e Bittar (1989). Corpos ovalados

frequentemente com núcleos peridotfticos e nas bo¡das xistos ultramáficos diversos foram

mapeados por Magalhães (1985, In: Trouw et al. 1986). Segundo Hoppe et al. (1984) e

Noce et al. (1987) as ¡ochas metaultramáficas e metamáficas do grupo Barbacena na

regiáo de Tiradentes (MG) possuem composiçóes qufmicas compatíveis com komatiítos.

-Grupo Mantiqueira (Barbosa 1954): são granitóides gnáissicos da Faixa Atlântica
que se extende do Rio de Janeiro até Santos Dumont (MG) considerados pelo autor como

embasamento do Grupo Barbacena. Trouw et al. (1986) no mapa geológico da Folha

Barbacena (1:250,000) atribuem migmatitos e gnaisses bandados da sua porção sudeste em

parte ao Grupo Mantiqueira e em parte aos Gnaisses Piedade (ver abaixo).

-Gnaisses Piedade (Ebert 1958): são biotita gnaisses de estrutura listrada a

porfiroblastos de plagioclásio descritos a norte do Rio Grande da Capela Grande (MG)
para leste até a Serra do Matola (MG). Foram reconhecidos em associação com

migmatitos estromáticos na região de Padre Brito (MG) por Noce (1987),

-Granitóides Gnáissicos associados ao Grupo Barbacena tem sido descritos desde

Barbosa (1954) Ebert (1956 a) reconhece nas regiões a oeste, norte e leste de Säo João del

Rei, ortognaisses de composição trondhjemltica e subordinadamente granodiorltica e

granltica que interpreta como fase plutônica pós-Barbacena. Já em Ebert (198aa) o autor

admite que nem sempre as relações entre ambos permitem estabelecer uma relação

temporal exata. Nos arredores de l¿vras ortognaisses granodiorlticos e tonallticos

porfiróides sâo descritos emTrouw et al. (1980, 1983, 1986).

Na porção ocidental da Faixa Alto Rio Grande são constituintes da crosta

continental antiga (fig. 2.1):

-Complexo Amparo (Ebert t967, 1968): seqüências dominantemente

parametamórficas de médio e alto grau reconhecidas inicialmente por Wernick (1965,1967

a, b). Foi redefinida por Campos Neto e Basei (i983), Campos Neto et al. (1984 a, b) e

Basei et al. (1986) como conjuntos de migmatitos estromáticos e flebfticos, o¡toderivados e
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de composição tonalito-granodiorftica, que evoluem para nebulitos. São cortados por
diques boudinados de biotita anfibolitos. campos Neto et al. (1990) incluem no complexo
Amparo conjuntos de biotita granitóides gnáissicos, com ou sem hornblenda, de

composição tonalito-granodiorito-granítica, homogêneos ou porfiróides, aos quais

associam-se feições anatéticas. Quimicamente (Basei et al. 1986, Silva et al. 1988 - fig. 5.1),

os ortognaisses definem tendências coerentes que sugerem um plutonismo cálcio-alcalino.

-Complexo Silvianópolis (Fiori 1977): definido, no geral como metatexitos,
anatexitos e diatexitos associados a ortognaisses. Tal . denominação foi utilízada por
Chodhuri et al. (1987), Choudhuri e Iyer (1988) e Silva et al. (19SS), apesar de Fiori er at.
(1978) ressaltarem suas semelhanças com o Complexo Amparo. Como seus limites nâo

encontram-se demarcados e a descrição de suas unidades permitem relaçÕes com

ortognaisses e migmatitos tipo Amparo e com as seqüências metassedimentares

posteriores, além de milonitos recristalizados sotopostos ou no interior da Nappe de

Empurrão Socorro-Guaxupé, optou-se neste trabalho, por não utilizar esta denominação.

-Associaçâo Máfico-Ultramâfica de A¡cadas (Peloggia 1990): compreende uma
série de xistos ultramáficos e anfibolitos com afinidades qufmicas komatilticas associada a
rochas paraderivadas ou hfbridas, representadas por diopsldio anfibolitos bandados com

intercalagões de quartzitos impuros e xistos grafitosos.

-Gnaisses Heliodora (Campos Neto e Vasconcelos 1986, Vasconcellos 1988):

aflo¡am nas regioes de Heliodora e a norte de Ouro Fino (MG). Empilham-se três

seqüências: na base, migmatitos estromáticos com mesossoma de biotita gnaisse

leucocrático e leucossoma granftico; sobrepöem-se biotita gnaisse tonalftico com

intrcalações metaultrabásicas, metraultramáficas e metabásicas; no topo ocorre biotita
ortognaisse holo a leucocrático de estrutu¡a 'finamente listrada. O corpo de Heliodora
ocorre em continuidade com a faixa de granodiorito gnaisses com intercalaçÕes frequentes

de rochas ultramáficas mapeada na porção ocidental da Folha Barbacena (Trouw et al.

1986, e cbm mais detalhe em Bittar 1990).

-Complexo São Gonçalo do Sapucaf (Perotta et al. 1989): definido através dos

estudos que resultaram no presente trabalho (ver descrição detalhada no Capltulo 4):

A-flora num corpo contfnuo a noroeste da Zona de Cisalhamento Três Corações e em

corpos menores a SE e a NW de Amparo. Compreende duas associações distintas, os

ortognaisses homogêneos e a seqüência bandada. Os primeiros sáo hornblenda biotita
gnaisses, tonalito-granodioríticos. A seqüência bandada é constituída por uma alternância

de bancos métricos a centimétricos de biotita e/ou hornblenda gnaisses diorito-tonalfticos
e anfibolitos.
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Os dados isotópicos disponíveis para os migmatitos e ortognaisses constitutivos da

crosta continental antiga (Artur 1980, 1988; Teixeira 1985; Oliveira et al. 1986; Tassinari
1988; Heilbron et al. 1989), sintetizados em Campos Neto et al. (1990), sugerem processos

de acresção crustal a 2,8 e 2,75 G.a. obtidas pelo método Rb/Sr. Um valor de 3,4 G.a. com
razao tJ238 ¡Pb2M de 7,58 em migmatitos da região de i{mparo (Basei cöm verbal)
fornece o perfodo mais antigo de adição de Pb a crosta.

Numa análise do padrão de comportamento geoqufmico de elementos terras raras

para ortognaisses e migmatitos da Folha Pouso Alegre (1:50.000), Choudhuri e Iyer (1988)

sugerem uma única série comagmática diferenciada, compatível com seqüências do tipo
grøy gneiss do Arqueano e Proterozóico Inferior.

Por toda a faixa, o predomlnio de rochas ortoderivadas de composições tonalito-
trondhjemlticas a granlticas de tendências cálcio-alcalinas, constituindo terrenos do tipo

'TIG" ou "gray gneisses terrairu", em associaçåo com faixas metavulcanossedimentares a

metaultrabasicas de filiação komatftic4 favorece a comparação com associações de

terÍenos de alto grau-Greestone Belts Arqueanos.

23. Seqüências supracrustais do Proterozóico Médio

A seqüência supracrustal mapeada na área tem continuidade ffsica lateral com

áreas tfpicas do Grupo Andrelândia (Ebert.1956 a; Valeriano 1983; Heilbron 1983, 1984;

Gonçalves 1986; Bittar 1989).

Constituinte da Faixa Alto Rio Grande, o Grupo Andrelândia associa-se através de

passagens laterais e verticais às seqüencias metassedimentares e/ou
metavulcanossedimentares dos Grupos Sã.0 João del Rei (Ebert 1967, 1968), Carrancas

(Trouw et al. 1980) e ltapira (Ebert 1971, 1984 a). No conjunto, estas unidades parecem

refletir sltios paleogeográficos distintos na bacia sedimentar individualizada, no final do

Proterozóico Inferior-inlcio do Proterozóico Médio, sobre a crosta continental .$rqueana.

O te¡mo Série Andrelândia definido em Ebert (1956 a) na região de Andrelândia
(sul de MG) nasceu da necessidade de se separar micaxistos metamorfizados no grau

médio, da Formação Tiradentes de Iæonardos (1940). Esta formaçáo, constitulda de

quartzitos, é sobreposta por micaxistos, filitos e metagrauvacas; metacalcários e cálcio-
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filitos; metassiltitos listrados e metaconglomerados e o conjunto foi denominado em Ebert
(1967, 1968) de Grupo São João del Rei.

O Grupo Andrelândía e as formaçöes relativas ao Grupo São Joäo del Rei foram

consideradas por Ebert (1956 b) como depositadas contemporaneamente e em um mesmo

ciclo sedimentar, representando o Grupo Såo Joåo del Rei um ambiente plataformal e o

Grupo Andrelândia um ambiente tectonjcamente maìs ativo e com wlcanismo associado.

Trouw et al. (1983) corroboram esta hipótese.

A continuidade do Grupo Andrelândia em direçäo ao Estado de São Paulo foi
reconhecida por Ebert (1967, 1968\ num corredor entre São Gonçalo do Sapucaf e

Amparo, através de duas faixas de metassedimentos separadas por uma faixa do Grupo

Amparo. Estes metassedimentos foram atribuldos em parte ao Grupo Andrelândia e em

parte agrupados sob a denominaçåo Grupo ltapira, de caracterlsticas distintas Ebert (1971,

1984a).

Trouw et al. (1980) definiram, na região a sudeste de l,avras, o Grupo Carrancas, de

caracterlsticas intermediárias entre os Grupos São João del Rei e Andrelândia. É

constituldo de uma seqüência de quartzitos micáceos, localmente conglomeráticos,

denominada Formação São Tomé das I-etras, e uma seqüência interestratificada de

quartzitos com filitos ou xistos, denominada Formação Campestre.

Os trabalhos de detalhe vem definindo, na porção oriental da Faixa Alto Rio

Grande, a distribuição espacial, as colunas estratigráficas e padrão estrutu¡al dos Grupos

Sao João del Rei (Valeriano 1985, 1986; Trouw et al. 1983; Noce 1987), Carrancas

(Paciullo 1980, 1983; Heilbron 1984, Ribeiro e Heilbron 1982, Maciel 1983; Bittar 1989) e

Andrelândia (Valeriano 1983; Gonçalves 1986;_Heilbron 1983, 1984; Bittar 1989).

O termo Grupo Carrancas, abandonado em Trouw et al. (1986) que passaram a

considerálo uma fácies (Luminárias) do Grupo São João del Rei, foi retomado por Bittar

(1989) para a seqüência de xistos, filitos, gnaisses e quartzitos da região de São Tomé das

tætras (MG).

Vasconcellos (1988), correlacionando as unidades quartzíticas da Fácies Luminárias

aos quartzitos da base das colunas do Grupo Andrelândia na área a norte de Ouro Fino

(MG), reinterpretou parte das colunas estabelecidas e apresentou uma sfntese que envolve

todos os empilhamentos obtidos até então. Inclui colunas do Grupo ltapira obtidas na

região de Ouro Fino (MG), Natércia (MG) e Santo Antônio de Posse (SP) (a última

segundo Basei et al. 1986).
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Na análise litoestratigráfica destas colunas, Vasconcelos (1988) caracterizou para a
bacia três zonas isópicas principais, alongadas segu.ndo direção E-NE, que a partir de

porções mais proximais ao paleocontinente "Såo Francisco" para as mais distais,

corresponderiam aos Grupos Säo João del Rei, Andrelândia e ltapira. Descreveu para

cada zona diversos estágios evolutivos, admitindo áreas fontes em parte no

paleocontinente e em parte num arco wlcânico

Vasconcellos (1988) reconheceu, ainda na regilio de Ouro Fino, corpos tabulares de

magnetita-granito a ferro-hastingsita e localmente diopsfdio, intrusivos na cobertura

metassedimentar como sills ligeiramente discordantes e que contém todas as deformações

da cobertura. Foram definidos pelo autor como granito-gnaisses Taguar. Corpos

semelhantes säo encontrados a oeste de ,{guas de Lindóia (Campos Neto et al. 1990) e

oeste de Amparo (Peloggia 1990).

As unidades supracrustais da Faixa AIto Rio Grande na sua porção ocidental (fig.

2.1) foram agrupadas em Campos Neto et al. (1990) em três grandes seqüências de origem

sedimentar e wlcanossedimentar com paleogeografias distintas. Segundo os autores elas

parecem compreender sistemas ou associações de sistemas deposicionais ao invés de

unidades litoestratigráficas clássicas com empilhamentos verticais locais.

A seqüência plataformal transgressiva, essencialmente metapsamítica, é

lateralmente contínua com o Grupo Carrancas de Bittar (1989) e a ela foram atríbufdas

uma unidade metapelf tica-metapsamítica espessa na região de Amparo e uma unidade

metawlcanossedimentar-clastoqufmica na regiäo a norte de Ouro Fino (Vasconcellos

1988). Apresenta arranjo faciológico indicativo de plataforma a E-NE que passa a talude a

w-sw.

A seqüência grauváquica, bem desenvolvida na região a sul de São Gonçalo do

Sapucaf, apresenta continuidade física com o Grupo Andrelândia e foi interpretada como

uma bacia wlcano-clástica do tipo "back-arc" que transiciona aos termos mais pelfticos da

seqüência anterior.

Foram atribufdos à seqüência plataformal progradacional, metapelito-metapsamitos

com intercalações de gonditos, gnaisses calciossilicáticos e para-anfibolitos da região a

no¡te de Ouro Fino (Vasconcellos 1988), metapsamitos com intercalações metapelíticas

das regiões de Amparo e Lindóia-Socorro, e metapsamitos ou gnaisses calciossilicáticos

(Gnaisses Duas Pontes de Wernick 7967 a) da região de Amparo, com lentes pontuais de

mármores calcíferos na região de Itapira (Campanha et al. 1983). Corresponde em parte

ao Grupo ltapira.
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Paralelamente, Ribeiro et al. (1990) definem os ciclos deposicionais Tiradentes,
I-enheiro e Carandaf, para as seqüências plataformais mistas e continentais da região a

norte de São João del Rei. Foram seguidos de um processo transgressivo, o ciclo
deposicional Andrelândia.

O intervalo para o estabelecimento da paleogeografia e constituição da pilha
sedimentar pré-orogênica da Faixa AIto Rio Grancie encontra-se entre os eventos

metamórficos do final do P¡oterozóico Inferior (Artur 1988) e o valor isocrônico Rb-Sr de

cerca de 1400 M.a. obtido para o Granito Gnaisse Taguar (Vasconcellos 1988).

2.4. Principais mapas geológicos que incluem a quadrícula de São
Gonçalo do Sapucaí

No mapa ao milionésimo do Estado de Minas Gerais (Teixeira da Costa e Romano

1976) a região é constitulda de uma estrutura antiformal do Grupo Andrelândia orlada por

um cavalgamento de unidades tidas como Grupo Paraíba e embasamento granito-
gnáissico. Uma klíppe desta estrutura foi reconhecida a sul de Såo Gonçalo do Sapucaf.

No mapa e seçåo geológica do sudoeste de Minas Gerais, da publicação póstuma de

Ebert (1984a), com escala aproximada 1:600.000 a quadrfcula de São Gonçalo do Sapucal

aparece englobando principalmente terrenos de embasamento ortognáissico correlatos ao

Grupo Barbacena e mais, a nordeste do mapa, uma lente de supracrustais, correlacionadas

pelo autor ao Grupo São João del Rei. Como estruturas principais o mapa ret¡ata duas

extensas falhas de empurrão ENE-WSW que cortam a âtea e são contlnuas às áreas

adjacentes. A vergência por elas indicada é variável, mostrando dobramento posterior das

escamas de empurrão, Outra estrutura importante identificacla é uma falha vertical,

aproximadamente paralela aos empurrões e que corta a área na sua porção meridional.

Cavalcante et al. (1979), no relatório final do "Projeto Sapucaf", em escala

1:250.000, descrevem migmatitos oftáimicos e granacla-biotita gnaisses atribuldos ao

Complexo Amparo; granulitos diversos e migmatitos associados ao Complexo Varginha; e

rochas metassedimentares associadas ao Grupo São João del Rei. Como estruturas

principais identificaram extensos empurrões com megulhos variáveis e direçáo ENE-WSW.

i
t

...!



19

Na carta geológica do Brasil ao milionésimo (Fonseca ef al. 1979) a quadrlcula de
São Gonçalo do Sapucaf apresentada é nitidamente uma simplificação, deviclo a escala, do
mapa de Cavalcante et al. (1979). Mas as seqüências supracrustais, inclusive os granada-

biotita gnaisses anterio¡mente atribuldos ao Complexo Amparo, foram inclufdas no Grupo
l¿mbari, equivalente à Formação l¿mbari (Ebert 1971) do Grupo Sáo João del Rei

No Projeto RADAM BRASIL (escala 1:1.0ô0.000) Machado Filho et al.(1983)
identificaram em grande parte da folha gnaisses migmatfticos, facoidais com intercalaçâo

de lentes anfibollticas atribuldos ao Complexo Amparo. No extremo norte da folha
descrevem o Complexo Varginha, cujo contato com as unidades adjacentes é de caráter
tectônico através de um extenso emputrão com mergulho para norte. Micaxistos e
paragnaisses são atribufdos ao Grupo Andrelândia.

Recentemente a Companhia de Recursos Minerais (CPRM) mapeou a Folha de

São Gonçalo do Sapucal na escala 1:50.000 (Silva et al. 1988) identificando nas porções sul

e sudoeste da folha, bem como numa janela topográfica na sua porção nordeste unidades

metawlcanossedimentares por eles atribuídas ao Complexo l-ambari (no sentido da

Formaçáo l¿mbari de Ebert 1971), que seria uma unidade basal ao Grupo Andrelândia.
Rochas metassedimentares psamo-pelíticas foram atribuíd¿rs ao Grupo Andrelândia. Nas

porções noroeste e oeste da folha, a norte de uma zona de falha contracional denominada

Cordislândia distinguem litologias do Complexo Varginha-Guaxupé (de Schobbenhaus

Filho et al. 1982). Os ortognaisses tonalíticos, granodioríticos e granlticos que se

distribuem pelo restante da folha foram atribuldos pelos autores em parte ao Complexo

Silvianópolis (Fiori 1977) e em parte a int¡usões de granitóides alcalinos e quartzo-

sienfticos tardios à principal fase de deformação, os primeiros corresponderiam ao

embasamento das seqüências supracrustais do Complexo Lambari e Grupo Andrelândia.
Mapeiam extensos empurrões de orientação NE, limites entre unidades ortognáissicas na

porção setentrional, atribuldos à principal fase de deformação. Na porçáo meridional as

unidades¡ão cortadas por zona de cisalhamento transcorrente.

2.5. Ocorrências minerais

Em fins do século XiX e início do século XX a região de Sáo Gonçalo do Sapuiaíjá
era conhecida como importante área aurffera onde estabeleceram-se garimpos e
mineraçöes em subsuperflcie. Segundo Cavalcante et al. (1979) esta região faz parte de
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uma faixa aurffera que compreende um longo e amplo vale com orientação

aproximadamente NE, que sê extende por cerca de trinta quilômetros desde o Rio Sapucal

até o Rio Palmela, grosseiramente balizado pelas Serras do Quiabeiro (a sudeste), São

Gonçalo (a noroeste) e Santa Luzia (a norte). A cidade de Sâo Gonçalo do Sapucaf

estabelece-se sobre o divisor de águas dos Ribeirões do Feijão e do Sodré que são

encaixados neste extenso vale.

A maioria das ocorrências aurlferas da região, já estudadas em Oppenhein (1934,

1935) está associada a rochas gnáissicas onde alojam-se filões e veios de quartzo

mineralizados, em disposição "stockwork". Outros tipos de ocorrências primárias, menos

comuns e com baixos teores, estäo em camadas-filôes com ouro associado a pifita, em

pegmatitos ou em disseminaçöes nos gnaisses, Ocorrências secundárias importantes

associam-se a elúvios, aluviões antigos e recentes (Rio Sapucaf e Ribeirão do Feijão),

Apesar do valor histórico das ocorrências de ouro, às quais está ligada a própria

história da cidade, a avaliação da CPRM (Silva et al. 1988) mostra que os recufsos de

maior potencialidade da área s{o os minelais pesados, que ocorrem por toda a extensão do

Rio sapucal e seus afluentes, prospectados atualmente pela SAMITRI S/A-Mineraçåo da

Trindade.

Foram consideradas economicamente viáveis as ocorrências em bancos aluvionares

de areia e cascalho dos seguintes minerais: ilmenita, monazita, zirconita e ouro como

subproduto.

outra atividade de exploraçáo mineral em sáo Gonçalo do sapucaf são pedreiras

de extraçâo de material para uso em construçáo civil. Destacam-se as pedreiras da Serra de

São Gonçalo e proximidades {a Vila de.Ferreiras na produçáo de paralelepfpedos e

secundariamente matelial para revistimento ornamental e duas pedreiras na Serra do

Quiabeiro (hoje paralizadas) na produção de brita, utilizada na pavimentação e

conservaçao da Rodovia Fernão Dias, estradas viscinais e à construçáo civil na região.

Destaca-se ainda a exploração (pela prefeitura da ciclacle) de depósitos de areia

para construção civil, {istribuídos ao longo do aluvião do Rio Sapucaf, através de

dragagem direta.
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cAPfTULo 3 - APRESENTAç.Ã,O Do MAPA

Afloram na área mapeada um conjunto de corpos tabulares essencialmente

ortognáissicos e faixas metassedimentares distribufdos grosseiramente segundo E-W (fig.

3.1).

No conjunto ortognáissico, predominante na regiäo setentrional, uma associaçåo

ortognáissica-metavulcânica foi atribul{a ao Complexo São Gonçalo do Sapucaf.

Granitóides gnáissicos em parte intrusivos na associação anterior foram atribufdos ao

Complexo Amparo (fig. 3.1).

As faixas metassedimentares predominam na poIção mefidional, lateralmente

contfnuas com o Grupo Andrelândia. Foi subdividido em cinco unidades mapeáveis, com

empilhamento litoestratigráfico vertical local.

Todas as unidades mapeadas engajam-se em dobramentos de segunda fase,

organizando-se num empilhamento de nappes anticlinais (flig. 3.2) redobradas

homoaxialmente por duas fases sucessivas D3 e D4.

lJma estrutura dômica na porção central do mapa resulta da interferência entre as

fases homoaxiais D2, D3 e D4 e um dobramento ortogonal tardio e amplo D5.

A ârea é cortada de nordeste a sudoeste poI uma zona de cisalhamento

transcolrente dextral, contínua com a Falha de Três Corações. Tem padrão anastomosado

caracterizado por faixas miloníto-ultramilonlticas, de espessuras restritas, envolvendo

blocos lenticulares e preservados na forma depods.

Duas estruturas de empurrão cortam a âtea na sua porção meridional: o

Cavalgamento Ribeiros e a Nappe de Cavalgamento Serra das Águas'

di
i

I

I

I

I
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CAPfTULO 4 - UNTDADES DO ARQUEANO/PROTEROZÓICO
IN['ERIOR

Compreendem dois complexos, São Gonçalo do Sapucaf, definido em Perrotta et al.

(1989) e Complexo Amparo (no sentido de Campos Neto et al. 1990).

Constituem o Complexo Sâo Gonçalo do Sapucaf duas associações litológicas

distintas, os ortognaisses homogêneos e a sec¡üência bandada. Uma terceira associação,

denominada Complexo São Gonçalo do Sapucaf indiferenciado, é constituida de

afloramentos das duas associações anteriores não individualizadas.

O Complexo Amparo é representado na região por corpos de granitóides gnáissicos

de composição granltica a tonalftica subdivididos em dois conjuntos, o Ortognaisse Serra

do Quiabeiro e os G¡anitos Gnaisses Ocelares. Dent¡e os últimos, o Granito Gnaisse

Se¡rote de Santa Rita e o Granito Gnaisse Serra de São Gonçalo sáo intrusivos no

Complexo São Gonçalo do Sapucal.

O ortognaisse Serra do Quiabeiro, extenso corpo contínuo constituído de fácies

granfticas, granodioríticas e tonallticas possui claras afinidades qufmicas com o Granito

Gnaisse Serra de São Gonçalo, e ambos com ortognaisses do tipo Serra Negra (região.de

Amparo, Basei et al. 1986).

os dados geoquímicos para ortognaisses do tipo Serra Negra (Basei et al. 1986) e

Sao Gonçalo do Sapucal (Silva et al, 1988) estão sintetizados no diagrama AFM da figura

4.7.

4.1. Cornplexo São Gonçalo do Sapucaí

Predomina com compbrtamento subhorizontal na porção centro-setentrional <ta

área mapeada. Ocorre sobre o Granito Gnaisse Se¡ra de São Gonçalo na estrutufa da

Nappe Rio Sapucaf (secções geológicas A,{' Anexo 1 e A A'- Anexo 3). Constitui a

l

l

I

1:

I
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A

Figura 4.1. I)iagrarna A (K2.O+Na2.O) - F (FeOt)
<lr[ognaisses do Complexo Añrparo. Círculos chei<-rs:

clrculos vaz.ados: Suítè Serra dè Seo Gonçalo (dados
vazados: Suíte Serra Negra (clados em Basei et al. 1986).

M

- M (MgO) para amostras de
Ortognaisie Seira do Quiabeiro,
ern Silva ct al. 198tì); quadraclos

Figura 4.2. Xenólito de ort<lgnaisse hornogêneo do^Crlmplglo São, Gonçalo do Sapucaí em

ortggnarss. u."toi (Oiiogiaisse Serrcite cle Santa' Rita) do Complexo Amparo'

Afloiamento 553.
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encaixante deste corpo ortognáissico que contérn xenólitos de gnaisses da seqüência
Bandada a noroeste da área mapeada. A norte da Cidade de São Gonçalo do Sapucaf

ocorrern enclaves rl"s gnaisses homogêneos do Complexo Sapucaí nos Nebulito-schilieren
C naisscs tkt Cotn¡rlcxo Anrparo. Dtn anrtros os câsos os coniatos intrusivos foran'r
paralelizados pela dcformação.

Na Nappe Ser¡a do Quiabeiro ocorre na base do Ortognaisse homônirno (todas

secçoes geológicas - Anr,io 3), da mesma forna que está na base e é encaixante do Granito
Gnaisse Serrote de Santa Rita na estrutura antiformal Serrote de Santa Rita. A figura 4.2

Inostra esta relaçáo de intrusão, onde xenólitos de ortognaise homogêneo do Conrplexo
Sáo Gonçalo do Sapucaf são englobados pelo Granito Gnaisse Serrote de Santa Rita.

Além de representar a rocha encaixante para as intrusoes dos ortognaisses clo

Complexo Amparo, o Complexo São Gonçalo do Sapucaí exibe contato alóctone cont o
OrtognaisseSerradoQuiabeiro(SecçÕesBB'CC'-Anexosle3eDD'-Anexo3),ecorno
Grupo Anilrelândia, no limite de cavalgamento da Nappe Serra do Quiabeiro sobre o
ernpilhamento I itoestratigráfico ticlo como normal na estrutura antiformal tardia do

Serrc'te de Santa Rita (SecçÕes CC'e DD' - Anexo 3). Contatos através de superfícies cle

deslocamento tectônico subvertical são observados com o Grupo Andrelândia e Granito
Grtaisse Serrote de Santa Iìita na Zona de Císalhamento Transcorrente de Três Corações.

4.1,1, Ortognaisses Homogôneos

Iloas exposiçties (em lajes) ocorrem a leste e a oeste da vi¿ de acesso entre a

Rodovia Fernão Dias e a cidade de São Gonçalo tlo Sapucaí, na Fazenda Santa Rufina, a

leste do Córrego do Gambá, no topo do Serrote de Saüta lìita, a sul do Morro da Santa

Cruz e a norte da Serra de São Gonçalo.

Compreendem (hornblenda)-biotita gnaisses granodiorito-tonalíticos, cinzas, de

granulação média e com bandamento diferenciado milimétrico incipiente, irregular e

descontínuo (fig. a.3 e 4.4). São leucocráticos mas possuem, no geral, fndice de máficos
relativamente elevado chegando a 30o/o. A tabela 4.1.4 traz análises modais de amostras
destes gnaisses e a figura 4.5 seu comportamento no diagrarna de Streckeisen (1976).

Ocorrem feiçöes anatéticas conferidas por bandas estromáticas de leucossoma
granodiorltico (fig. a.3).



fiqgra_ 4.!. Çq*plex-o .São -Gonçalo do Sapucaf. Aspecto do ortognaisse homogêneo.
Foliação s' deformada intrafoliarmente à foliaçao s2. Áfloramento 607.

Figura 4.4. Complexo São Gonçalo do Sapucaí. Ortognaisse homogêneo. Faixa milonftica
go.tn p_oslção^qlano-axial de dobras quasé simétricai(zona em M) de filões paralelos à
foliação Srr. Afloramento 860.
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Fisura 4.5. Diasrama O (quartzo) - A (feldspato alcalino) - P (plagioclásio), de Streckeisen
lfi6, para ortoËnaisseJcb* Compíexo Sao G'onqalo do Saþucaí (arrãlises modais nas tabelas
4.1.4 è 4.1.8). Õd: campo dos gianotlioritos, Tn: campo dos tonalitos'
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Associam-se ocasionalmente bancos anfibolfticos concordantes, de espessuras

decimétricas.

. A alteração destas rochas produz um material arroxeado, com manchas pontuais

ocres e roxas (fig. a,6). Quando afetados pela Zona de Cisalhamento Transcorrente Três
Coraçóes, os ortognaisses homogêneos apresentam texturas protomilonftica, milonftica a

ultranrilonftica, estas bem representadas a norte do Serrote de Santa Rita.

_ 
4.12. Seqüência llandada

Aflora quase que exclusivamente alterada. Corresponde a uma alternância de

bancos centimétricos a métricos de biotita e/ou hornblenda gnaisses de composiçáo

diorito-tonalftica e anfibolitos. Distinguem-se mutuamente pela coloração vermelha,

vermelha amarelada, ocre avermelhada e oc¡e.

Os bancos correspondem a gnaisses homogêneos ou de aspecto listrado, mais

comum nos termos mais ricos em biotita e de composiçáo intermediária, onde um delgado

bandamento quartzo-feldspático está presente,

Uma exposiçáo bem preservada desta unidade é encontrada dentro da cidade de

Sao Gonçalo do Sapucaf. Análises modais de amostras deste afloramento sáo apresentadas

na tabela ;.1.8.

Dentro da área de afloramento do Complexo São Gonçalo do Sapucaf 
ì

indiferenciado associam-se subordinadamente aos gnaisses banclados bancos ou lentes ,

delgadas de ortoquartzitos, turmalinitos e bancos centimétricos a métricos de xistos e

gnaissesgrafitosos.Sugeremassociaçõesclasto-qufmicasevulcanogênicas.

Antigas mineraçries de ouro lav¡aram exposições alteradas da Seqüência Bandada

(fig. a.7).



Figura 4.6. Complexo São Gonçalo do Sapucaí. Ortognaisse homogêneo. Aspecto da rocha
submetida à alteração intempérica. Afloramento 614.

Figura 4.7. Antiga exploração aurífera em rochas alteradas da seqüencia bandada,
Complexo São Gonçalo clo Sapucaí. Proximidades do afloramento 612.
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4. 1..1. Caractcrfsticns ltetrogrfi ficas

Neste fteltt s¡.io tratadas anrbas as associaç(les, já que <.ta Seqüência lJanclada, as

poucas amostras obtidas correspondem a termos intermecliários e anfil, rlitos <le

caractcrísticas petrográficas muito semelhantes aos <lrtognaisses hornogêneos.

A nritleral<lgia destas rochas compreende plagioclásio, quartzo, biotita, hornblencla
e rnicroclínio. Os dois últimos podcm estar ausentes.

O plagioclásio, de composiçã<l variável entre oligoclásio e andesina, é raramente
antipertítico, exibe bordas nrirnrec¡uíticas no contato c<¡m microclínio, s b1¡¡rl:¡5 <Je albita
Itlc¿tis. Ocorrettt genrinações segundo a lei da albita e periclásio, comumcnte associadas.

Gerninações Carlsbacl são raras.

O quartzo geralrnente rccuperado (extinção onclulante por setores) ocorre
recristalizado nos 1r'.mos protonriloníticos (textura mortar) ao reclor de grã<ls de felcls¡;;to.

Biotita de hhbito ri¡riforme ou cominuída nas anlostras protomiloníticas, t^m

col<lraçtio ocre ou verde oliv:' com fílrmula pleocrílica: x= anlarelo páliclo; y=z=
ocre/vertle oliva.

A hornblenda, no geral subidiomórfica tem coloração veruc e fórmula pleocróica:
x= am¿ìrelo esvercleado claro; y= vercle oliva; z= vevJe azulado. Suas características óticas

sugerem compo.sição hastingsítica. Por vezes, ocorre em suas borclas, em co¡rtinuidacle

ótica, transformação para tremolita-actinolita de coloração vercle pálido que localmente
associa-se a c¡uartzo em simplectitas.

O rnicroclínio é no geral intersticial com borcl:rs de aspecto corroído en' contato
co¡n borclas mirnrequíticas de plagioclásio (fig. 4.tì).

Acessí¡rios comuns são zircão, titanita, apatita, allanita e clinozoizita (claramente

secundária). Menos comuns são carbonatos, muscovita/sericita, clorita (secundários) e
opac(}s.

Sua textura é c¡uase senìpre granoblírstica interlobulacla seriada (classificação ,lo
Moore 1970) - tabela 4.1 - com passagens para texturas com tenclência protomilonítica que
evoluem para protonrilonitos e niilonitos (fig. a.9).

Quant<l a granulação, nos ortognaisses homogêneos ela é quase sempre mé<Jia

ettt¡uanto que na seqüência banclada a granulação fina é mais comum.
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HORNBLENDA FEL
POT

Figura 4.8. Bordas mirmequíticas em plagioclásio no contato com feldsPglg potássico.
Oltognaisse homogêneo do Complexo Sâo Õonçalo do Sapucaí. I-âmina SG-607.

Figura 4.9. Textura milonítica em ortognaisse h<lmogên_eg {o Complexo São Gonçalo do

Saþucaí. Crescimento <le epídoto na foliãção miloníticã. I-âmina SG-162. Aumento
aproxintado de 40x.
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Aspectos texturais revelam o desenvolvimento de reações retrógradas. Estas

reações quase sempre envolvem hornblenda hastingsltica que sofre substituição por
tremolita e/ou biotita. Subprodutos destas reações são zoizita, quartzo e carbonato. Como
reagentes podem estar envolvidos plagioclásio e feldspato potássico.

Outras reaçÕes retrógradas estão ¡elacionadas à substituição de allanita por

clinozoizita (que forma um anel radial ao redor da ättanita¡, biotita por clorita e ainda

decalcificação do plagioclásio com formação de bordas de albita.

Dois tipos de anfibolitos associam-se aos gnaisses do Complexo São Gonçalo do

Sapucaf biotita-quartzo anfibolitos e granada anfibolitos, os últimos apenas aos Gnaisses

Bandados.

Os biotita-quartzo anfibolitos tem na sua mineralogia hornblenda hastingsítica,

andesina" biotita , ma¡rom e quartzo. Acessórios comuns sáo titanita, zircâo, apatila,

allanita, clinozoizita e opacos.

Nos granada-quartzo anfibolitos a biotita é um mineral pouco comum. O conteúdo

de granada assim como de quartzo pode chegar a l07o do volume da rocha. Hornblenda e

plagioclásio não puderam ter sua composição estimada dado o alto grau de alteração das

amostras. Epfdoto e/ou opacos ocorrem como mine¡ais acessórios.

Em ambos os casos a textura é nematogranoblástica e a granulação é média.

Na Seqüência Bandada, anfibolitos gradam para hornblenda gnaisses dioríticos.

4.1.4. Comportamento Geoquf mico

Seis amostras dos ortognaisses homogêneos e três da Seqüência bandada, entre elas

dois anfibolitos, foram submetidas a análises qulmicas de rocha (Laboratório GEOI-AB).

Os resultados estão demonstrados na tabela 4.2.

Acrescentados os dados qufmicos obtidos no Projeto São Gonçalo do Sapucaf (Silva

et al. 1988), observa-se nos diagramas de Harker para elementos maiores (1i9. 4.10) trends

coerentes, principalmente nos diagramas SiO2 x CaO, FeOt, MgO e MnO, Os álcalis, por

apresentarem problemas analfticos (principalmente para Na2O), mostram dispersáo mais

acentuada.

4l
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Figura 4.10. Diagramas de variação SiO2 x óxidos de elementos maiores (Diagramas de
Hãrker) Dara añrostras do Coñrplexo Sáo Goncalo do Sapucaí. Triângulos vazados:
ortognáisöe homogêneo, triângulos cheios: seqüêncía bandada (dados recalculados na base

anidia a partir dõs resûltado¡ da tabela 4.2f. Triângulos invertidos vazados: ortognaisse
homogênèo (dados em Silva et al. 1988).

i
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Os resultados relativos a Al2O3, TiO2, P2O5, e elementos traços apresentaram

variações significativas entre os dois laboratórios e portanto não foram tratados.

No diagrama AFM dois campos distintos foram obtidos (fig. a,11), Os ortognaisses e

parte dos anfibolitos definem um alinhamento cálcio-alcalino comparável aos

granodioritos tardios de ambiente de arco magmático maduro (Terciário do Panamá, in:

Brown 1982). Parte dos anfibolitos, por outro lado, encontram-se acima do campo cálcio-

alcalino e possuem conteúdo em alumina entre 12 e L6Vo, llpicos das séries tolefticas

Cenozóicas (Irvine e Baragar 1971.).

Assim apenas parte do magmatismo básico encontra-se associado ao plutonismo

cálcio-alcalino.

Nos diagramas SiO2 x log(CaO/Na2O+K2O) e SiO2 x log (K2O/Na2O) (fig. a.12),

desenvolvidos em Brown (1982), apesar de dispersas as amostras tendem a acompanhar o

alinhamento dos ganodioritos tardios do Panamá.

O lndice de alcalinicade de 60, obtido no diagrama SiO2 x log(CaO/Na2O+K2O)
reforça o caráter cálcio-alcalino (Peacock 1931). O alinhamento definido neste diagrama é

semelhante aos maciços tonalfticos do P¡oterozóico Inferior Finlandês (Arth et al. 1978).

4.2. Complexo Amparo

É' compreendido na área por dois conjuntos de granitóides gnáissicos, o Ortognaisse

Serra do .Quiabeiro (corpo contfnuo) e os Granito Gnaisses Ocelares constituídos do

Milonito-Gnaisse Serra das Águas, Granito Gnaisse Ribeiros, Granito Gnaisse Serrote de

Santa Rita e Granito Gnaisse Serra de São Gonçalo. O írltimo está associado a corpos de

nebulito gnaisses.

Afloram em boas exposições distribufdas por toda a área de mapeamento.

Seus contatos com o Grupo Andrêlandia são sempre tectônicos. No geral se fazem

através de uma superfície de deslocamento daqueles metassedimentos sobre os

ortognaisses precocemente' à foliação 52; dos ortognaisses sobre os metassedimentos

através de cavalgamentos e/ou degenerações de flancos inversos de nappes anticlinais e

contatos vert¡cais rLa, Zona de Cisalhamento Transcorrente Três Corações.
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Figura 4.11. Diagrama A (K2O+Na2O) - F (FeOt) - M (MgO) para amostras de
oriognaisses do eomplexo Sãõ Goncãlo do Sapucaf. Triângulos vazados: ortognaisse
homögêneo, triângulds cheios: seqüêicia banclaia, estrelas -cheias: anfibolitos '(da<los

recalc-ulaclos na b¿ise anitlra a partir dos resultados da tatrela 4.2). 'l'riângutos invertitlos
vazados: brtognaisse homogêneò, estrelas vazadas: anJibolitos (dados em Silva et al. 1988).
Linha pontilh"ada: limite eitre ós campos toleftico e cálcio-aicalino de Irvine e Baragár
(1971).-Linhas tracejadas: limite superiõr e inferior de maturidade para arcos magmáticos,
a maturidade cresce no sentitlo da seta (Brouw 1982).
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Fieura 4.12. Diaqraln¿us discriminantes de suítes plutônicas cálcio-alcalinas segundo Brouw
?í9gãÍ. CTp, sr'anodioritos tardios do Panamá, SWF: maciço tonalítico do sudoeste da

Èiittliiiã. O ãorpu ,l"ttrut.ado em A represénta o campõ de. variação dos. andesitos

õáiöió:ãiðatinoi nòïmais de arcos magmáticris modernos. Meima simbologia da figura 4.10.
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42.1. Ortognaisse Serra do Quiabeiro

Aflora como um corpo contlnuo de leste a oeste da rarea, posicionado sobre o

Complexo São Gonçalo do Sapucaf na Nappe Ser¡a dã Quiabeiro. Constitue quatro fácies

distintas, duas homogêneas e duas ocelares.

Fácies Homogêneas

Apresentam fino bandamento metamórfico difèrenciado, sáo de coloração cinza,

granulação média, e distinguem-se entre si pela composição tonalítica ou granodiorito-

granftica. O comportamento destas rochas no diagrama de Streckeisen é mostrado na

figura 4.13.

Tonalito Gnaisses: são (hornblenda)-biotita ortognaisses que ocorrem na extensäo

norte-oriental da Se¡ra do Quiabeiro (fig. a,1a). As análises modais e composições

estimadas encontram-se na tabela 4.3.4

Associam-se bancos anfibolíticos esparsos e espessos de alguns declmetros

concordantes com o bandamento.

FeiçÕes anatéticas sáo comums:desenvolvem-se leucossomas de composição

trondjhemítica, em estruturas estromáticas que evoluem para nebulitos. læucossomas

venulares de granulação média-grossa a agregados subcirculares de hornblenda e biotita
constituem feições tarclias e associadas a deformaçöes clúcteis, seja em zonas de charneiras

de dobras ou em zonas de cisalhamento locais (fig a.ß).

Veios trondhjemíticos a biotita, de aspecto sacaróide, equigranulares finos, cortam

discordarfte ou paralelamente o bandamento principal. Pouco frequentés são veios

granlticos tardios a turmalina e mica verde,

A mineralogia principal dos tonalito gnaisses inclui plagioclásio, quartzo, biotita e

hornblenda. O plagioclásio tem composição andesina com teor de anortita entre 34 e 40.

Ocorre com três tipos de geminação, lei da albita, Carlsbad e periclásio que podem se

associar num mesmo grão. Bordas de albita oco¡rem localmente.

O quartzo está recuperado ou recristalizado em texturas mortar.



Figura 4.13. Diagrama Q (quartzo) - A (feldsputo alcalino)..- P (plagioclásio), de
SiiJcteisàl 1gj6,"pira o.iughàisse. úo Complexo^Amparo (arrálises.mtìtlais $s tabelas
+:ã é +.f.nj. Gijb lcampo"dos granitos 3bt Gd (canipo d<,rs granoclioritos), Tn (campo

dos tonalitos).

Figura 4.14. Ortognaisse Serra do Quiabeiro. dspecto do tonalito gnaisse com feições
an¿téticas. Afloramento 24.
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Biotita, ripiforme, tem coloração ocre ou verde, com fórmula pleocróica: x=
amarelo claro,Y =Z = ocre/verde.

O anfibólio corresponde opticamente a hornblenda hastingsltica com fórmula
pleocróica: x= amarelo acinzentado, y= verde, z= verde azulado. Pode estar ausente e

tem cor mais pálida que no Complexo SÍio Gonçalo do Sapucaf.

Dos acessórios presentes (tabela 4.3.4), muscovita, clinozoiziÍa, clorita e carbonatos

são claramente secundários, enquanto que titanita (muito comum) pode ser em parte

secundária e em parte primária.

Estes minerais participam de reações retrógradas de instabilização da hornblenda,

biotita e decalcificação do plagioclásio, Clinozoizita aparece também como substituição

direta da allanita. Minerais opacos são muito raros nestes gnaisses.

Metabásicas associadas aos tonalito gnaisses são biotita anfibolitos a granada, ricos

em opacos e com algum quartzo. Zircão, apatita. titanita e clorita aparecem como

acessórios.

A hornblenda tem composiçao hastingsítica, mas sofre transformação para

tremolita-actinolita quase incolor. l¡calmente aparece simplectltica em intercrescimento

com quartzo, e pode ser substituída por biotita.

Exibem textura nematogranoblástica e granulação média.

Granodiorito-granito gnaisses: ocorrem na Se¡ra do Campo Redondo e

predominam no corpo granitóide a oeste do Rio Sapucaf.

São biotita ortognaisses de composição granítica a granodiorltica (tabela 4.3.B).

Anatexia em proporções variadas desenvolve migmatitos estromáticos a

dictionfticos (fig a. 16).

A oeste do Rio Sapucal os 
. 
granodiorito-granito gnaisses exibem bandamento

metamórfico mais desenvolvido, com presença de megacristais de feldspatos de até I cm

de diâmetro nas bandas quartzo-feldspáticas.

No topo da Serra do Campo Redondo são cortados por granito com granada e

biotita, hololeucocrático, de coloração creme, equigranular fino.
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Figura 4.15. Estrutura dictionítica com superposição de fikres tonalíticos sobre uma
estrutura estromática. Ortognaisse Serra do Quiabeiro. Tonalito gnaisse. Afloramento 24.

l5 cm

Figura 4.16. Estrutura dictionítica devido a superposição de filÕes graníticos sobre uma
esfrutura estromática. Ortognaisse Serra do Quiabeiro. Granodiorito gnaisse. Afl<¡ramento
235.



i ses rol¡i s

zel læ,eilo,zlra.l
296 iïq,zl3z,6lzt,6
s?r l3s,8l3s,? It5,2

t¡tosicües est i ¡ales

0tr06ilâtss[ ût¡iâ t0 {u¡ât8il0 - tÁclrs H0tt0Ê3lt[fi - Ê¡âilotl0lIl0-6tf,il¡18 ÊflâISSX

llsltfi I c0lilßstcã0t-

r0,{l 0,41 3,6 | l(

938
l?5c
235f,

8,5! - I l,rl x

SG

SG

rs,8l -!B,3lr

gr rnol ior ft i c¡
9rrßo¡¡ or it icå

gr¡nit i c¡
gr rnol i lr ít i ce
granol i or ít i ca

grån ít icù
gr¿ni t i c¡
srenit ica

4ß? I

SC

SG

sË

488
5?9C
5t3
598

1ûlË1,å ,t.3,1, f,nilisrs ro¿¡is I co¡tosiSões esti¡¡las le arostrag lo tor¡lero fu!åro, 0¡t090¡isse $e¡r¡ lo Qrieleiro, fi-cies lorogÊnta, gr¡noliorito-granito Enaisse. tt-rlagiocldsio, {Z-{rartzo, }lt-ricroclinio, -liotite, lll-lornlle¡la,
At-acpssdrios, fil-aratit¿, lt-titanita, ?l-ri¡cËo, â1,-¡ll¡nite, C?-clinozoizit¡, (l-sarlonatos, ñll_¡ricovit¡, gl_ot¡cos,
Ël-gran¡la, tL-clorita; ll-¡orcentagel esti¡¡la er ¡íficss. I

i

t8
l8

t3
tt
ts
I

t0

x
)(

x
x
x

¡nollást ic¿ cor trnlÊncie trotsrilo¡itic¡
¡nollásti c¡ cor tenltncia trotorilonitic¡

listisa interlohlål¿ s!!iele

9r¡n0llást icð i nt¡rlohI ¿l¡ se¡i¡ì¡
lrotorilonítica
trotorilonitic¡
g¡ansll istica sor tenlËnci¿ ¡rotorilonitica
granoll ast i cr inte¡lohlale seriei¡
grrnoll asticr rol igoûal serie¡¡
g¡rnollástic¡ interloht¡l¿ crr i al¡
gr¡no¡listic¡ i n t erl ohl el¡ seriai¡

tt
¡¡

li¡

È¡årgtÊcÍ8

nãli¡
f i n¡-rdli r
f ina-rdl i a

,)



46

Os minerais principais são plagioclásio, quartzo, microclfnio, biotita e localmente
ho¡nblenda (tabela 4.3.8).

O plagioclásio é oligoclásio geminado segundo a lei da albita e/ou periclásio.

Ocorre muito comumente com bordas mirmequfticas nos contatos com grãos de

mic¡oclfnio.

Quartzo ocorre recupefado e/ou recristalizado.

A biotita ripiforme ou intensamente cominuída nas amostras de textura
protomilonltica, tem coloração verde oliva e é pleocróica.

Intensamente afetados pela Zona de Cisalhamento Transcorrente de Três

Corações, estes gnaisses tem, na regiáo ocidental da Serra do Campo Redondo, texturas

protomilonf ticas, enquanto que nas demais áreas de exposição sua textura é granoblástica

interlobulada seriada. A granulação varia de fina a média.

Fácies Ocelare

Apresentam bandamento diferenciado metamórfico milimétrico e megacristais ou

aglomerados policristalinos de microcllnio e qua¡tzo (de cerca de 6 cm), estirados,

recristalizados, e que chegam a lentes lineaies em matriz de granulação média. Possuem

composição granodiorítica ou granítica.

Granito-gnaisses ocelares (tabela 4.4): 'ocorem no centroleste da ârea, a sul do

córrego da Ressaca, extendendo-se para leste na regiåo da Fazenda do Retiro. No centro

oeste do mapa afloram a norte do Ribeirão do Turvo.

São hornblenda-biotita ortognaisses graníticos (fig. 4.17), que, no geral, passam a

migmatitos estromáticos que admitem também estruturas dictioníticas (fig. a.18). Os

leucossomas são de duas gerações e de composição granftica; a granulação é média a

grossa e podem exibir glomérulos a hornblenda e biotita com diâmetro de até 3 cm (fig.

4.18). Ocorrem veios de biotita granitos finos (foliados), aplíticos, concordantes com o

bandamento gnáissico.

São cortados por magnetita granito creme, homogêneo, hololeucocrático, de

granulação média, com xenólitos do granito gnaisse (fig a.19).
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Fisura 4.17. Ortognaisse Serra do Quiabeiro. Granito gnaisse ocelar' Bandamento Srt

pläo ünear mosträdo em faces ortogonais do mesmo bloco. A,Corte ap¡oximadamente
ãàtäúið-áli*"õio ãL eitiramento ríineral. B. Corte aproximadamente perpendicular à

iineação de estirämento mineral. Afloramento 16.
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Fieura 4.18. Ortognaisse Serra do Quiabeiro. Granito gnaisse ocelar com aspecto de
milmatito estromá'iico. PresenÇa de anatexia local no plaño axial de dobras D2, lerando
leûóossomas stictiolíticos. Dobias abertas desta fase ê forte obliqüiclade entré 52 e Sn
indicam posição em charneira de megadobra parasita D2. Aflorameñto 16.

Fisura 4.19. Granitr¡ corn magnetita intrusivo no granito gnaisse ocelar. ortognaisse Serra

do Quiabeiro. AJloramento 16.



50

Mineralogicamente são compostas por: quartzo, microclínio, plagioclásio, biotita e
hornblenda.

Quartzo ocorre recuperado ou recristalizado em grãos poligonais associados a

microclínio em lentes ocelares.

Microclfnio em grãos mais grossos e megacristais é pertítico. Os últimos podem

apresentar núcleos de agregados cristalinos do próprio microclínio ou de uma associação

mirmequítica de quartzo + plagioclásio.

O plagioclásio tem composição de oligoclásio com teor de anortita de

aproximadamente 22. Ê, geminado segundo a lei da albita e/ou periclásio. Ocorrem grãos

antipertíticos. Nas suas b<lrdas podem desenvolver auréolas de albita com quartzo,

muscovita e carbonatos associados, numa reação de clecarbonatização. Bordas

mirmequfticas e intercrescimento gráfico com quartzo são muito frequentes.

A biotitg ripiforme, tem coloração verde oliva pleocróica.

Hornblenda, xenomórfica ou subidiomórfica é de coloração verde com fórmula

pleocróica x=amarelo esverdeaclo claro, y=verde, z=ver<)e azulado. Tem composição

hastingsftica. Pode ser substitulda por biotita (no geral de orientação oblfqua) e ocorre em

proporções pouco elevadas.

Dos minerais acessórios clinozoizita pode associar-se a biotita na instabilização da

hornblenda ou substituir allanita. Titanita, em parte secundária, associa-se à instabilização

de hornblenda ou substitui biotita.

Granodiorito gnaisses ocelares-porfiroclásticos: ocorrem desde a porção central da

Serra do Quiabeiro, de onde extendem-se até às margens do Rio Sapucaf.

São (hornblencla)-biotita ortognaisses de matriz tonalítica (fig. a.20 - tabela 4.4) aos

quais associam-se bancos anfibolíticos esparsos e de espessuras decimétricas a métricas

$ig. a.U). Na base da Serra do Quiabeiro (no seu flanco norte, porção ocidental) evoluem

para migmatitos estromáticos a leucossomas granodiorito-graníticos, de granulação média.

São cortados por veios aplíticos de biotita granito fino foliado.

CompÕe a mineralogia principal deste gnaisses quartzo, microclfnio, plagioclásio,

biotita e localmente hornblenda.
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Figura 4.20. Ortognaisse Serra do Quiabeiro. Aspecto do granodiorito gnaisse ocelar-
porfiroclástico. Aflóramento 84.

Figura 4.21. Ortognaisse Serra do Quiabeiro. Granodiorito qnaisse ocelar-porfiroclástico.
tsanco antit olítico paralelo ao bandamento Sn, Afloramento ð4.
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O quartzo ,ocorre recuperado ou recristalizado nos termos protomolonfticos.

Associa-se a microclfnio nos aglomerados cristalinos ocelares ou lenticulares.

Plagioclásio de composição oligoclásio é geminado segundo as leis de albita e

periclásio, comumente associadas num mesmo grão. Quando em contato com microclfnio

exibem bordas mirmequfticas. Bordas de albita são locais. Ocorrem como feldspato

predominante na matriz, mas podem constituir megaôristais antipertfticos estirados de até

I cm de comprimento.

Microclfnio ocorre predominantemente como megracristais xenomórficos pertfticos

e associados a quartzo em agregados policristalinos lenticulares ou ocelares. Há evidência

da transformaçåo ortoclásio/microclinio já que parte dos megacristais mostram a inversão

da geminação carlsbad para geminação em grade (lei da albita + periclásio), tfpica do

microcllnio.

Biotitq ripiforme ou intensamente cominuida nos termos de textura

protomilonltica, tem coloraçâo verde escura ou marrom intensa, com fórmula pleocróica x

= verde amarelado claro/amarêlo clarc,y=z= verde escuro/marrom.

Dos acessório presentes titanita, clorita e opacos substituem parte da biotita e

clinozoizita substitui allanita. Apatita, allanita, zircâo, parte dâ titanita e dos opacos sáo

aparentemente primários.

Anfibolitos associados aos granodioritos gnaisses ocelares são clinozoizita

anfibolitos. Sua mineralogia compreende hornblenda hastingsftica, parcialmente

substitulda por semplectitas de clinozoi zita + quartzo e por biotita; plagioclásio de

composição andesina a geminações segundo a lei da albita e/ou periclásio; e quartzo

pouco comum. Acessórios presentes são zircão, titanita, opacos, apatita e raros carbonatos'

Sua textura é nematogranoblástica e a granulação é média.

422. Granito Gnaisses Ocelares

Milonito Gnaisse Serra das Águas: aflora no extremo sudeste da área, como uma

faixa blastomilonftica de espessura de aproximadamente 200 m, na base da Nappe de

Empurrão Serra das Águas.

São biotita milonito augen-gnaisses granfticos, rosados, com matriz fina

intensamente recristalizada e olhos de microcllnio centimétricos. Asociam-se bandas de
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espessuras centimétricas a decimétricas de biotita-granito gnafssico homogêneo de textura
protomilonltica e granulação fina.

Plagioclásio e quartzo (com textura mortar) associam-se a microclfnio em agregadôs
policristalinos que assumem forma lenticular,

Ocorrem como minerais acessórios, granada, allanita, clinozoizita, zircão, opacos e

muscovita.

Ortognaisse Ribeiros: aflora na região sul da ârea, nas proximidades do Vilarejo de

Ribeiros, como corpos lenticulares e adelgaçados, na base do Cavalgamento Ribeiros. A
oeste do Rio Sapucaf um corpo lenticular continuo posiciona-se estruturalmente no nrlcleo

da Nappe Ribeiräo do Cafundó.

Sáo (hornblenda)-biotita-granodiorito-granito gnaisses ocelares, leucocráticos com

textura porfiroclástica/milonítica e estrutura estirada-listrada, comum na regiáo de

Ribeiros. Evoluem para migmatitos estromáticos. Texturas granoblásticas são mais comuns

no corpo de oeste do Rio Sapucal, onde ocorrem fácies homogêneas locais.

A tabela 4.5 mostra a composição estimada, acessórios associados, textura e

granulação de rochas desta unidade.

Microcllnio ocorre como megacristais, no geral pertfticos e associa-se a quartzo em

agregados policristalinos ocelares.

Ortognaisse Serrote de Santa Rita: ocorre no serrote homônimo, sobre o Complexo

São Gonçalo do Sapucal na estrutura antiformal Serrote de Santa Rita.

Sáo biotita ortognaisses granfticos ocelares-porfiroclásticos, leucocráticos, de matriz

granftica ou granodiorítica (tabela 4.6). Exibem bandamento diferenciado metamórfico

milimétrico na matriz. Os megacristais centimétricos, brancos ou rosados, de microclfnio

pertftico, dáo coloração cinza-¡osada à parte destas rochas. Contém evidências da inversão

ortoclásio/microclfnio através da associação das geminações carlsbad e em grade.

Agregados policristalinos de microclínio e quartzo também constituem olhos centimétricos.

A composição do plagioclásio é oligoclásio que pode exibir bordas mirmequfticas ou

albfticas.
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Intensamente afetados pela Zona de Cisalhamento Transcorrente Três Coraçoes,

mostram texturas quase sempre protomilonlticas, onde quartzo e biotita (de coloração

verde) estáo fortemente recristalizados.

A foliação protomilonltica desenvolvida nestas rochas é localmente oblfqua ao

bandamento gnáissico e chega a gerar rejeitos diferenciais nos megacristais indicativos de

um comportamento em parte rúptil, comp na ligura 4.22.

Anatexia local desenvolve migmatitos associados a leucossomas estromáticos

granfticos. São afetados por veios aplíticos de biotita granito fino e foliado, hololeucrático,

paralelos a subparalelos ao bandamento metamórfico.

Sufte Serra de São Gonçalo: aflora na porção noroeste do mapa e assume

proporções batolíticas a norte da área mapeada. Contém enclaves e xenólitos dos gnaisses

do Complexo São Gonçalo do Sapucaf. Individualizam-se em mapa duas fácies, uma

porfiróide, mais importante, e uma homogenea, restrita.

Fácies porfiróide

Tem como constituintes litológicos principais (hornblenda)-biotita ortognaisses

granlticos porfiróide-porfiroclásticos, cinzas, de matriz granítica e com megacristais de

microcllnio ocelares ou subidiomórficos dispostos paralela ou subparalelamente a um

bandamento diferenciado metamórfico, milimétrico, irregular e incipiente. Os megacristais

de microclfnio tem dimensões variáveis chegando a mais de 6 cm de comprimento (fig.

4.23)

l,ocalmente desenvolvem-se mobilizados granlticos a hornblenda em agregados

circulares com biotita. Têm granulação grossa e são concordantes ou oblfquos ao

bandamento. læucossomas estromáticos, mais desenvolvidos, são cortados pelos oblfquos

de modo a sugerir duas fases de anatexia distintas. Feições migmatíticas mais evoluídas sáo

locais.

Compoem sua mineralogia principal: quartzo, microclínio, plagioclásio, biotita e

hornblenda (pode estar ausente) (tabela 4,7).

O quartzo apresenta-se quase sempre recuperado ou recristalizado em zonas de

sombra de pressão associadas aos megacristais de felsdpato potássico. Em amostras

submetidas a cisalhamento dúctil o quartzo pode recristalizar-se na forma de ribbons,
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lcm

Fiçrlrø 422. Ortosnaisse Serrote de Santa Rita. Pequenas falhas com zonas recristalizadas

åiï.äiä¿îr ä-.;;ã;ñ;;þçõrì r,iptèisoa"teis da Zona de Cisalhamento Transcorrente

Três Corações. Alloramento L36.

Figura 4.23. Suíte Serra de são Gonçalo. Fácies porfiróide-porfiroclástica' Afloramento

2',1'1.
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Megacristais subidiomórficos de microclfnio exibem geminação em grade

superimposta à geminação carlsbad, indicando a inve¡são ortoclásio/microclfnio. Säo

pertfticos e apresentam inclusões de quartzo, do próprio microclínio, de plagioclásio

(comumente a bordas de albita) e de gråos de plagioclásio em intercrescimento com

quartzo.

O plagioclásio tem composição oligoclásio e ocorre na matriz como grãos

xenomórficos geminados segundo as leis da albita e/ou periclásio. Podem ser antipertlticos

e geralmente quando em contato com microcllnio tem bordas mirmequfticas. Bordas de

albita ocorrem ocasionalmente.

Biotit4 ripiforme tem coloraçäo ve¡de ou verde oliva e subordinadamente marrom

esverdeada pleocróica.

Hornblenda, subidiomórfica ou xenomórfica, tem composição hastingsftica e

fórmula pleocrofca x=verde claro; y=ys¡¿s e z=verde azulado.Sofre substituição por

biotita.

Nas reações de instabilização da hornblenda também estão envolvidos

clinozoizitafepfdoto, carbonatos e quartzo. Clinozoizita substitui diretamente allanita e

biotita é parcialmente substituida por titanita, onde clinozoizita ocorre como subproduto.

Fácies homogênea

Compreendem a fácies homogênea da suite Serra do São Gonçalo, biotita

ortognaisses granfticos homogêneos leucocr{ticos, e de granulação tendendo a fina (tabela

4.7). Contém fino bandamento diferenciado metamórfico descontínuo onde intercalam-se

esparsas bandas granfticas hololeucocráticas de granulação média contornadas por delgado

envelope'máfico, e espessas do centímetro.

4.23. Nebulito - Schilieren Gnaisses

Aflora nas porções noroeste e norte da 6rea mapeada como corpos migmatfticos

schilieren-nebulfticos, gnaissificados e com contatos difusos ou intrusivos no Granito

Gnaisse Serra de São Gonçalo. Representam aparentemente anateúa intensa e local desta

unidade. Contém enclaves parcialmente digeridos de granito gnaisses porfiróides'
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Trata-se de uma rocha cinza clara, leuco e hololeucocrática, de composição
granltica, textura granoblástica interlobulada e granulação média. Biotita e

subordinadamente hornblenda ocorrem ém glomérulos ou em faixas difusas de

melanossoma.

Ocorrem como minerais acessórios zircão, apatita, allanita, granada, clinozoizita,

muscovita e titanita. Numa amostra desta unidade observa-se nitidamente a reação

retrógada:

Biotita marrom = biotita verde + titanita,

43. Eventos deformacionais e metamórficos

As unidades do Arqueano/P¡oterozóico Inferior possuem uma foliação Sn, de

caráter planar ou planolinear (fig,4,L7), que corrpsponde ao bandamento metamórfico, a

isorientação homogênea de biotita e/ou hornblenda e a transposição e recuperação de

bandas anatéticas contemporâneas a uma foliação Sn-1, reliquiar em charneiras de dobras

isoclinais intrafoliais On (fiC. 4.24), Admitindo Sn como estrutura plano-axial, dobras

mesoscópias Dn apresentam charneiras espessadas e podem ser classificadas na subclasse

lC de Ramsay (1967), Megaestruturas D¡, objeto de intensa transposição durante as

deformaçÕes subsequentes, não foram observadas.

A anatexia que, no geral, acompanhou a foliação Sn-l e não possui correspondência

na cobertura metassedimentar, assumiu proporçÕes variáveis. Foi mais intensa nas rochas

do Complexo Amparo, onde gerou corpos graníticos e estruturas nebullticas.



;r\rl

o, \tlli)

fiiì:

Figura 4J4. Figuras de interferência em laço (tiPo 3 de Ramsay 1967) entre dobras Do.e
Dr desenhadas por bandas anatéticas estromátìcas contemporâneas à foliaçáo Sn-t.-4.
Pr?sença de faixâ de cisalhamento dúctil local (FC), pós D2fcortada por 51, associâda ao
início <ia evoluçáo da Zona de Cisalhamento Traáiôorreníe Três Córaçods. Ortognaisse
Serote de Santâ Rita. Aflo¡amento 798. B. Em ortognaisse homogêneo do Complexo Sáo
Gonçalo do Sapucaí, a norte da área mapeada. C. Em ortognaisse homogêneo do
Complexo São Gonçalo do Sapucaí, afloramento 721.
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CAPÍTULO 5 . GRUPO ANDRELÂNDIA

5.1. Litoestratigrafia

A deformação e o metamorfismo destroem toda e qualquer estrutura

sedimenta¡ original do Grupo Andrelândia e o seu contato com os ortognaisses mais

antigos se faz quase sempre através de ùma superflcie de deslocamento tectônico. Estas

relações dificultam a caracterização da polaridade estratigráfica.

Por outro lado, quando ambos os conjuntos estáo envolvidos numa mesma nappe

antiformal D2, o Grupo Andrelândia ocorre sempre na porção externa enquanto que as

unidades ortognáissicas sempre no intrado destas estruturas, sugerindo uma relaçáo

¿nticlinal.

Tais anticlinais alóctones indicam um transporte para NNW, coerentemente com as

observaçöes de Trouw et al. 1983 e 1986.

Admite-se então que, apesar do limite alóctone e metamórfico entre o Grupo

Andrelândia e a associação ortognáissico-migmatltica, náo houveram, na região, inversões

estratigráficas precedentes ao empilhamento por nappes.

A litoestratigrafia estabelecida segundp a foliação principal é relativa ao pacote

metamórfico. É posslvel que uma obliqüidade inicial entre as superffcies S0 e as estruturas

51 e 52 superimpostas, hoje mascaradas pela intensa deformaçáo decorrente de 52, resulte

no empilhamento de um arranjo faciológico lateral, como esquematizado na figura 5.1.

Da mesma forma, as espessuras medidas são aparentes e correspondem ao pacote

metamó¡fico. Quando se tem controle do fechamento das dobras D2, as espessurâs são

tomadas no flanco normal da estrutura, ortogonalmente à foliação, por outro lado, onde

não se tem esse controle as espessuras meclidas nos perfis podem resultar superestimadas,

o mesmo ocorrendo em ambos os casos quando em presença de dobras parasitas.

Na regiåo sul do .map4 com o predomlnio da cobertura metâssedimentar na

estrutura da Nappe Ribeirao do Cafundó, foi possfvel estabelecer-se uma coluna



Figura 5.1. Pseudo empilhamento litoestratigráfico tomando 52 como linha de tempo.
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litoestratigráfica local do Grupo Andrelândia (fig. 5.2). Considera-se, nesta seqüenciação,

as espessufas aparentes máximas de cada unidade.

5.2. Unidade A

Unidade basal, aflora no sudeste da âreacomo um corpo lenticular, posicionado

estruturalmente no núcleo da Nappe Ribeirão do Cafundó. Tem espessura máxima

apa.rente de apfoximadamente 300 m.

Compreende granada-(muscovita)-biotita-plagioclásio gnaisse cinza homogêneo,

granoblástico equigranular médio, com porfiroblastos de granada de até 5 mm de

diâmetro. Possui vênulas de quartzo de espessura de alguns milfmetros paralelas à foliação
principal da ¡ocha. Quando altèrada tem cor vermelho violácea. Além do quartzo, tem na

sua mineralogia como constituintes principais, andesina (ou oligoclásio), biotita castanha

amarelada, granada poiquilltica (com inclusöes de biotita, clorita, quartzo e rutilo);

muscovita pode estar ausente. Silimanita aparece em pequenas proporções na forma de

fibrolita. Acessórios comuns são: turmalina, apatita, clorita, zircão, opacos e rutilo.

Ao tipo litológico princípal intercalam-se bancos lenticulares decimétricos a

métricos de provável anfibolito, que aflora sempre alterado, de coloração ocre, granulação

fina, É homogêneo e tem pouco quartzo na sua composição.

53. Unidade B

Aflora sempre alterada na porção sudeste e centro sudeste da área. Sua exposição

mais contfnua e caracterfstica ocorre no extremo sudeste em cortes e no leito da estrada

que vai em direção à Fazenda Vargem do São Vicente. Sua espessura total aparente é de

aproximadamente 820 m.

A passagem da Unidade A para a Unidade B é feita através de um pacote basal de

espessura próxima a L2O m onde bancos métricos de gnaisses violáceos homogêneos com
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intercalações anfibolfticas ocres, semelhantes ao da unidade anterior, intercalam-se com
bancos de muscovita quartzito a biotita, placoso, de coloração creme rosada, equigranular
e de granulação média tendendo a fina; espessos entre 20 e 50 cm. Mais esparsamente

intercalam-se bancos decimétricos de (granada)-muscovita-biotita-quartzo xisto, com cor

de alteração violácea rosada, que no pacote superior desta unidade passa a predominar

substituindo os gnaisses homogêneos violáceos e granpblástico

Caracteriza o pacote superior da Unidade B, uma alternância rftmica de xistos e
quartzitos. Sua espessura máxima aparente é de 700 m.

Nesta associação rítmica estão envolvidos bancos de (granada)-muscovita-biotita
gnaisse/xisto feldspático, homogêneo a finamente laminado (violáceo) e nlveis de

muscovita quartzito placoso/quartzo xisto (com biotita) feldspático ou não. Os bancos

metapelfticos, mais importantes, tem espessuras variáveis do centlmetro a alguns metros,

enquanto que os metapsamfticos, mais delgados, tem espessuras no geral inferiores a 15

cm, mas podem atingir 80 cm. Intercalações centimétricas de ortoquartzitos são menos

comuns.

Intercalam-se ocasionalmente nesta alternância principal, bancos centimétricos a

decimétricos de:

- muscovita-biotita-quartzo xisto com ou sem granada, homogêneo ou bandado,

lepdoblástico, de granulação média e cor de alteração avermelhada

- quartzo xisto/quartzito com muscovit4 granada, biotita e opacos (de cor de

alteração rosada).

5.4. Unidade C

AIlora continuamente e bem exposta, na Nappe Ribeirão do Cafundó, no centro-sul

e sudeste da área. Desenha em mapa a charneira da nappe e dobras parasitas associadas.

Compreende duas fácies distintas que podem corresponder a áreas fontes diversas.

Estas fácies aparentemente dispõe-se em continuidade lateral e com alguma superposiçáo

vertical (ou interdegitaçao) observada entre os Ribeirões do Monturo e do Cafundó' A
espessura máxima aparente da Unidade C atinge ap¡oximadamente 400 m.
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. A fácies basal (C1) é constitufda de granada-muscovita-biotita-plagioclásio gnaisse

(com cianita e silimanita) cinza-claro, homogêneo, granoblástico, de granulaçåo fina a
média e porfiroblastos de granada de até 5 mm de diâmetro, localmente ausentes. Possui
vênulas de quartzo espessas de 5 mm, em médi4 regulares e descontfnuas.

Tem na sua mineralogia quartzo, andesina, muscovita, biotita castanha, granada
porquililftica (com inclusões de quartzo, clorita, rutilo, biotita, cianita, apatita, plagioclásio
e zircão). Silimanita e cianita aparecem como traços, onde o primeiro é mais comum.

Na tabela 5.1.4 apresenta-se a composição mineralógica e texturas de amostras da
fácies C1.

Nas exposiçóes da Fazenda Cachoeirinha ocorrem esparsos olhos de plagioclásio

com diâmetro de até I cm, assim como bandas a quartzo e plagioclásio paralelas à foliação
da rocha.

Na charneira de dobra parasita DZ cortada pelo Cavalgamento Ribeiros (a norte da

Fazenda Boa Vista), o granada-muscovita-biotita-plagioclásio gnaisse é invadido por
bolsões de granito hololeucrático, de granulação média ou grossa que tem na sua

mineralogia quartzo, feldspato potássico, plagioclásio sódico, muscovita e turmalina,

A nordeste da Fazenda Boa Vista intercalam-se nfveis métricos do muscovita-

biotita gnaisse predominante na fácies superior.

Do topo da Unidade C, a fácies Cþ, compreende muscovita-biotita gnaisse, com ou

sem granad4 cinza, granoblástico, de granulação média. Possui bandamento dife¡enciado
milimétrico, irregular, de origem metamórfica. Assume comumente aspecto de migmatito
estromático a leucossomas granfticos, espessos de alguns centlmetros, regulares e

contfnuos ou lenticulares contornados por delgado envelope máfico (fig. 5.3)

Difere composicionalmente dos ante¡iores por conter feldspato alcalino, elevadas

proporçoes de muscovita e pouca granada. A composição mineralógica e texturas de

amostras da fácies C2 estão apresentadas na tabela 5.1.8.

Intercalam-se nfveis centimétricos e raramente decimétricos de (granada)-

muscovita-biotita plagioclásio gnaisse, muscovita-quartzo xisto e granada-muscovita-

biotita-quartzo xisto.
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Figura 5.3. Aspecto do muscovita-biotita gnaisse com feição migmatítica (estromática).
Uniclade C, fácies C2. Afloramento 512.
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5.5. Unidade D

Aflora com espessura máxirna aparente de 480 m na porção sudeste <Jo mapa. Boas
exposições ocorrenl a sul d.r ser¡a do canrpo Redondo e na região da Fazenda Boa vista.

Consta de uma alternância de xistos variados com interclaçÕes métricas a
decamétricas de níveis qurtzíticos.

Os bancos metapelíticos, de espessuras ceiitirnétricas a métricas incluem:

- granada-[riotita-quartzo xisto com furrnalina;

- granada-muscovita-ouartzoùiotita xisto feldspático;

- silimanita-granada-biotita-muscovi ta xisto/gnaisse.

Neles intercalam-se lelrtes delgadas de ortoquartzito homogêneo e nfveis
centjmétricos de muscovita quartzito placoso, bir;i.ita quartzito feldspático, muscovita
quartzito com biotita e muscovita quartzo xisto.

Os pacotes metapsamíticos são constituídos da associagáo de bancos de:

- granada-cianita-muscovita-quartzo xisto com silimanita;

- muscovita-biotita quartzo xisto com granada e raro feldspato;

- quartzitos homogêneos com variação composicional desde ortoquartzitos até
granada-nruscovitâ-biotita quartzito rosado. ocorrem cianita, silirnanita estaurolita.

- quartzitos placosos com proporçÕes variáveis de biotita e muscovita. Ocor¡em
subordinadamente granada, turmalina, opacos e feldspatos.

São intercalaçoes importantes nesl.e pacote níveis métricos de (silirnanita)-grana<.la-

muscovita-biotita-plagioclásio gnaisse granolepdoblástico e níveis decimétricos a

centimétricos de biotita gnaisse quartzoso e muscovita quartzo-b.ir., iita xisto. Talco xisto e
gnaisses calcossilichticc¡s ocorrem raramente.

D.

A tabela 5.2 rnostra a cornposição nrineralógica e texturas de anrostras da unidarie
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5.6. Unidade E

Ocorre no topo da Nappe Ribeirão do Cafundó, com espessura máxima aparente de

pelo menos 450 m. Engloba uma amplâ variação litológica, onde os litotipos são pouco

espessos e descontfnuos, intercalados em uma predominância de granada-muscovita-

biotita-plagioclásio gnaisse. Aflora na região centro sul do mapa, extendendo-se para oeste.

Boas exposições frescas podem ser encontradas nas margens do aluvião do Rio Sapucaf,

próximo a desembocadura do Ribeirão São Vicente e a oeste do Rio Sapucaf (a leste da

Fazenda Jaguara). Em cortes da Rodovia Fernão Dias aflora alterado. A tabela 5.3 mostra

análises modais estimadas e texturas de xistos e gnaisses desta unidade. Para efeito de

descriçåo, pode ser subdividida em três pacotes:

- No pacote basal o granada-biotita-plagioclásio gnaisse é caracteristicamente

homogêneo, pobre em muscovita e apresenta um bandamento composicional onde

alternam-se nfveis decimétricos a métricos mais ou menos ricos em quartzo. Possui vênulas

de quartzo descontfnuas espessas do millmetrio ao centlmetro (figura 5.4). Tem na sua

mineralogia: quartzo, plagioclásio, biotita marrom, granada, muscovita e como acessórios

zircão, apatita, rutilo, opacos e turmalina. Ocorrem como intercalaçÕes impo¡tantes:

bancos de espessura, desde centimétrica a métrica, de gnaisse calciossilicático e de

(biotita)-muscovita quartzitos homogêneos, finos e com intercalações subordinadas de

ortoquartzitos.

- O pacote intermediário ê carcctefizado pelo granada-muscovita-biotita-

plagioclásio gnaisse no geral a silimanita e cianita. São bancos homogêneos de textura

granoblástica e granulação média a fina alternados com bancos de textura

granolepdoblástica, com bandamento diferenciado e incipiente e esparsos olhos de

plagioclásio. Nos últimos ocorrem ainda, paralelamente ao bandamento principal, esparsas

lentes quartzo-feldspáticas, espessas de alguns centfmetros e contornadas por delgado

envelope máfico.

- No pacote superior o granada-muscovita-biotita-plagioclásio gnaisse, localmente

com silimanita e cianita, é homogêneo, Possui vênulas de quartzo delgadas regulares e

descontfnuas. A ele intercalam-se ocasionalmente, bancos decimétricos a métricos mais

micáceos, de textura lepdogranoblástica. Ocorrem também bancos métricos de

(silimanita)-(granada)-muscovita-biotita-quartzo xisto feldspático e de quartzito a
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Figura
674.

5.4. Granada-muscovita-biotita-plagioclásio gnaisse da Unidade E. Afloramento

!'igg-ra !.5, Granada-muscovita-biotita-plagioclásio gnaisse. Grupo Andrelândia
inðiferenciado, região de Ferreiras. Afloranienío 546.
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muscovita. Iæntes boudinadas de granada anfibolito e gnaisse calciossilicático, espessos de

alguns centfmetros, säo locais.

5.7. Grupo Andrelândia Indiferenciado

Na Nappe de Cavalgamento Se¡ra das Águas, posicionada no topo do milonito

gnaisse homônimo, ocorre uma faixa dç Grupo Andrelândia que cotresponderia, em

princfpio, à base de uma coluna litoestratigráfica nesta nappe. A extensão desta estrutura a

leste e a sul da regiao estudada permitirá, possivelmente, o estabelecimento desta

seqüenciação litoestratigráfica.

O pacote reconhecido é litológicamente monótono e corresponde a granada-biotita-

plagioclásio gnaisse cinza, raramente com muscovita. Silimanita ocorre como mineral traço

e cianita foi descrita em apenas uma amostra (tabela 5.4). Bandas de quartzo e plagioclásio

lenticulares, de espessuras centimétricas, ocorrem concentradas em bancos decimétricos

onde o gnaisse possui olhos de plagioclásio, com diâmetro aproximado de 1cm, e

aglomerados ocelares de quartzo e feldspato.

Suas texturas são sempre de caráter milonltico. Ocorrem como intercalaçoes locais

e pouco espessas, biotita-gnaisse porfiroclástico com bandamento diferenciado

milimétrico, granada-muscovita-biotita quartzito com opacos, granada-muscovita-biotita

xisto e biotita anfibolitos boudinados.

Uma faixa estreita do Grupo Andrelândia ocorre no topo do Antiforme Serrote de

Santa Rita. Predomina, mais uma vez, o granada-muscovita-biotita-plagioclásio gnaisse

homogêneo (tabela 5.5) e com vênulas delgadas de quartzo (fig. 5.5).

Intercalam-se bancos métricos de quartzo-muscovita-biotita xisto levemente

feldspático.

Um espesso banco quartzítico foi reconhecido na zona de charneira D3 a oeste do

Serrote Santa Rita. Consta de uma alternância centimétrica a decimétrica de quartzito com

muscovita, placoso e branco com muscovita-biotita quartzito arcoseano avermelhado.
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5.8. Comportamento Geoqufmico

Os gnaisses dominantes no Grupo Andrelândiana na região, representados pelos

(granada)-muscovita-Lriotita-plagioclásio gnaisses, tiveram 29 amostras quimicamente

analisadas (laboratório GEOI-AB).

Conjuntos de amostras foram coletados na Nappe Ribeiräo do Cafundó dentro das

unidades C e E; no topo do Antiforme Serrote de Santa Rita (nas proximidades do

Vilarejo de Ferreiras) e no topo da Nappe de Cavalgamento Serra das Águas. Os conjuntos
por facilidade descritiva serão denominados de Unidade C, Unidade E, Ferreiras e de

Serra das .Á,guas. Parte do conjunto Serra das Águas foi coleta<to na extensão desta

unidade a sul, já na Folha Heliodora (IBGE 1:50.000). Um conjunto denominado Natércia,

coletado nas Folhas Cristina e Heliodora, corresponde a uma faixa de granada-

(muscovita)-biotita-plagioclásio gnaisse que ocorre a sul de Natércia (MC).

Os dados obtidos para estes conjuntos estão apresentados na tabela 5.6.

Na tentativa de uma caraclerizaçâo mais geral do Grupo Andrelândia, em termos

da porção ocidental da Faixa Alto Rio Grande, seråo aqui tratados, comparativamente, os

dados obtidos em amostras de (granada)-(hornblenda)-biotita-plagioclásio gnaisses da

região de Amparo (Peloggia 1990), denominados de Conjunto Amparo.

Verifica-se inicialmente que todo o conjunto de amostras tem composições no geral

intermediárias a ácidas, normalmente entre 627o e 70o/o de SiO2.

Nos diagramas de Harker (fig.5.6) observa-se tendências razoavelmente coerentes

e variaçó.es composicionais entre os diferentes conjuntos. Aqueles da região de Säo

Gonçalo do Sapucaf sáo semelhantes entre si e subdividem-se em dois grupos de

comportamentos comparáveis, representados, respectivamente, por Serra das Águas e

Unidade C, e por Ferreiras e Unidade E.

Variações composicionais regionais säo refletidas num enriquecimento em CaO e

empobrecimento em TiO2, MgO e MnO do conjunto Amparo em relação aos conjuntos de

São Gonçalo. O comportamento do conjunto Natércia acompanha Amparo nos dois

últimos casos e ambos separam-se efetivamente dos demais nos baixos teores de Zr e Y e

na tendência de correlação positiva de Sr com o aumento de sllica.
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Com base nos diagramas discriminantes de Moine e l¿ Roche (l968xfig, 5.7), que
avaliam a origem de metassedimentos através de elementos maiores, <listingue-se a
derivação grauváquica destas rochas. o mesmo se observa através dos diagramas Ba x sr e
Rb x K de Floyd et al. (1989)(fig. 5.8), onde a discriminação se faz através de elementos
üaços.

No diagrama Rb x K (fig.5.8B), a reta K/Rb=230 corresponde a razão K/Rb
crustal e define um trend magmâtico (shaw L968 in: Floyd et al. 1989) subdividido em uma
porçáo básica e uma porção intermediária + ácida. As amostras analisadas distribuem-se,
com razões K/Rb relativamente uniformes, próximas da linha crustal e

predominantemente na porção intermediária + ácida do trend.

Nota-se que a classificação qulmica dos metassedimentos é quase sempre em
função dos elementos litófilos de fon grande (IJLE), que apesar de admitirem
mobilizações locais num processo de metamorfismo regional, mostram conteúdo, razöes e

va¡iabilidade coerentes e compatlveis com sedimentos de composição similar,
metamórficos ou não.

Justifica-se assim, a utilização de diagramas discriminantes com base em elementos
LILE, onde verifica-se a coincidência qufmica dos conjuntos estudados com as

metagrauvacas wlcânicas do Proterozóico Superior da regiao de Hoggar-Algéria (Caby et
al. L977) e com metagrauvacas proterozóicás, paleozóicas e mesozóicas de diversas
localidades estudadas em Condie et al. (1970), que estabeleceram no diagrama Rb x K o
campo das metagrauvacas (fig. 5.8b).

Coincidem ainda com as grauvacas precambrianas de Wyoming de derivação fgnea
ácida-intermediária, como verificado no diagrama Na2O-CaO-K2O da figura 5.9 (Condie

te67).

As.grauvacas são sedimentos associados a transporte rápido de ditritos imaturos,
incorporados num sftio deposicional não muito distante da ârea fonte via correntes de

turbidez. Podem, assim, refletir a composição da área fonte.

A coerência dos trends obtidos nos diagramas de Harker corroboram esta hipótese

e pressupõe um caráter aproximadamente isoqufmico do metamorfismo regional. A
correspondência qulmica com metagrauvacas precambrianas de derivaçáo fgnea, sugere

uma fonte semelhante, cuja composição pode ser avaliada através de diagramas

discriminantes de rochas lgneas.

As metagrauvacas do Grupo Andrelândia plotam no campo cálcio alcalino (de

Irvine e Baragar 1971) do diagrama AFM (fig. 5.10). No diagrama multicatiônico de L¿
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Fieura 5.7. Diaqramas tliscriminantes de Moine e I¿ Roche ( 1968). Cfrculos cheios:
coãjunto Amparõ (tlados recalculados na base anirlra a partir dos resultados de lelgggþ
1990). Triângulos èheios: conjunto Naté¡cia, quadradoi vazados:. conjunto. Unidade C,
cfrcuios vazaîos: conjunl.o Sérra das Águas, 

' 
triângulos invertidt¡s vazados: conj-unto

Unidade E, triângulos vazados: conjunto Ferrêiras; cfados recalculados na base aniilra a

partir dos resultaclos da tabela 5.6.
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Figura 5.8. Diagramas discriminantes de Floyd et al. ( 1989). Ponto^I liorresponrlem às

arñostras estuctaäas. A. Campos demarcados s?gundo Flòyd ét al. (1989). B. _Campo das

gtuuuacas delimitacto a partir'de dados de Condiè et al. (1970) e Caby et al' (1977)'
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Fiøura 5.9. Diasrama Na"O - CaO - K."rO. Linhas traceiadas delirnitam os campos dacítico-
srãnodiorltico TO-C.I e'sranítico (6) (a partir de 

-Iæ Maitre 1976). Linha contlnua
ðelimita o camþo dai graîvacas ¿e'Wyômihg (Condie. 1967). Círculos cheios: conþnto
Amparo (daclos' recalcüiados na base ãnidraã'partir dos reiultatlos de Peloggia 1990)'
fiidnÀuloi chèios: conjuntg N¡tércia, quadrados vazados: conjunto Unidade_C, clrculos
uorád?rs: corìiunto Serr"a das Ásuas. i¡iåneulos inverticlos vazatlos: conjunto Uniclade E,
triângulos va"zatlos: conjunto Fõrreíras; dãdos recalculatlos na base anidra a partir <los

resultados da tabela 5.6.
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Roche et al. (1980) distribuem-se predominantemente no campo dos riodacitos e

subordinadamente dos dacitos (fig. 5.1 1).

Quando confrontadas com composições qufmicas médias de rochas fgneas

intermediárias (Ewart 1979, Condie 1967), mostram-se empobrecidas em CaO (exceto

Amparo) e enriquecidas em Mg, Fe, Ni, Cr e Ti.

O empobrecimento em CaO (também observado nas metagrauvacas de Wyoming,

Condie 1967), reflete a alta mobilidade dos lons, C&+ em processos intempéricos e

erosivos e a reação de plagioclásio cálcico com fons de Na+ da'agua do mar. Nesta reação

ocorre a liberação rle CJ+ e recuperação de Na+ que, apesar de mais móvel que o

Ca2+, ocorre nas grauvacas em teores semelhantes aos das rochas fgneas.

O enriquecimento em Mg, Fe, Ni e Cr pode ser causado por alguma contribuiçáo

básica na área-fonte. No caso de Mg e Fe reflete também a incorporação de componentes

pelfticos aos metassedimentos, o que concorda c<¡m o conteúclo mais expressivo de

filossilicatos nas metagrauvacas da regiáo de São Gonçalo, mais ricas em MgO.

No conjunto Amparo, os teores em CaO, comparativamente mais elevados que nos

demais, podem retratar a influência de precipitação carbonática na bacia, traduzida por

intercalações freqüentes de gnaisses calcossilicáticos (Peloggia 1990). Por outro lado

podem também refletir uma maior proximidade da área fonte. O segundo caso, talvez o

mais provável dada a coerência obtida no diagrama de Harker, significaria um

retrabalhamento menor dos detritos e conseqüente retençåo maior de plagioclásio nos

depósitos.

O comportamento geoquímico das metagrauvacas do Grupo Andrelândia diferem

ainda dos seus correspondentes lgneos, na correlação negativa dos álcalis e alumina com a

sllica nos diagramas de Harker. A última possui um padrão fortemente fracionado e os

primeiros. mostram uma dispersáo significativa dos trends.

Tais comportamentos estão ligados a variações na maturidade mineralógica dos

sedimentos e estáo caracterizadas por um acréscimo no conteúdo de quartzo e decréscimo

em grãos detrÍticos instáveis.

A avalíação do posicionamento tectônico das metagrauvacas estudadas, feita

através dos diagramas discriminantes de Bathia (1983), sugere um ambiente deposicional

tectonicamente ativo e de evolução complexa (fig.5.12). Verifica-se uma certa discrepância

nos resultados obtidos nestês dois diagramas. Enquanto no gráfico Fe2O3t + MgO x TiO2

(fig, 5.124) há uma incidência qua.e iue completa das amostras no campo dos arcos
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Figura 5.11. Diagrama multicatiônico de La Roche et al. 1980. Círculos cleios: conjunto

Ariroaro (dados recalcul"d;;;;-b;; ãni¿ia u partir dos resultados-de ?eloggia .1990)'
îiiåiÑÑËi";;ä;i;;i;'N';ìei.¡o, õuãiiu¿oö vazados: conjunto unidade-c' círculos

Jääïlä;ffii; d;;'¡;'Ádãi,lriä"À"tor inverti<los vaza-rlos: conjunto Unidade E,

;;iñäL.ì;äü;,";;"iJñ ËË;."ú;-ãã¡òï rècalculados na base añidra a partir dos

.esulädos da tabela 5.6.-
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Fisura 5.12. Diaeramas {iscriminantes do posicionamento tectônico para a deposição das

-Ëtrn.^nuacas eitudartas. a Dartir de Bathia 1983. AIO: Arcos de ilha oceânicos' AIC:
;;ütr.t; itñcoriine;ìãis: ñlCÀ: matgens continentais ativas, MP: margens passivas.

cliõutoJ.ttãios: coniunto Ámparo (dadõs em Peloggia 1990). Triângulos cheios:^conjunto
Ñãt¿ì.iã.-ã"àãiaãôiuara¿os:'coniùnto Unidade Õ,-cfrculoi vazados: conjunto Serra das

Á""Á. ìiia'ñ"U". iñveiii¿òs uuraðos: coniunto Unidade E, triângulos vaiados: coniunto
FËrreiias ldidos na tabela 5.6)' A Diaerarña (Feto?t + MgO) x TiO2 (dados recalculados

nã^'bãi;ili.l:.).-S.-DiueiuÉà das f,unções' diícríminantés'FI x Éli (dados utilizados
diretamente a pârtir dos rðsultados <ìe análise)'
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insulares oceânicos, no diagrama das funções discriminantes FI x FII (fig. 5.128) elas

distribuem-se nos três campos dos ambientes tectônicamente ativos.

Neste último observa-se umá tendência de menor maturidade para os conjuntos de
São Gonçalo do Sapucaf. Este resultado introduz complicaçôes na estrutura ou na
paleogeografia da Faixa Alto Rio G¡ande tal qual foi sugerida por Campos Neto et al.
(1990) ou por Vasconcellos (1988). Ambos prevêem þara as metagrauvacas da região de
Amparo uma maior proximidade em relação ao arco magmático.

. Dificuldades na utilizaçäo dos diagramas discriminantes de Bathia (1983) tem sido

expostas por alguns autores como Floyd et al. (1989) e Winchester e Max (1989), que

verificaram sua imprecisåo para distinguir ambientes de margem continental ativa e

passiva. Nas metagrauvacas em estudo, os altos teores em MgO, determinante no diagrama

Fe2O3t + MgO x TiO2 (fig. 5.124), está em parte associado ao aporte de metapelitos. No
diagrama FI x FII (fig. 5.128), a distribuição das amostras nos diversos campos dos

ambientes ativos pode refletir as variaçöes na maturidade mineralógica dos

metassedimentos.

Porém, uma baixa razão incial 5187/5186 é sugerida por Heilbron et al. 1989 para

metagrauvacas do Grupo Andrelândia; tal refe¡ência é compatível com o retrabalhamento

de um material de curta ¡esidência crustal,como um arco magmático.

O Grupo Andrelândia, portanto, parece representar sedimentos grauváquicos de

derivação lgnea predominantemente ácida-intermediária, associados a um arco magmático

e depositados numa bacia vulcanoclástica que transiciona a termos mais ricos em pelitos de

ret¡abalhamento de crosta ensiálica.

A título de informação, um anfibolito do Grupo Andrelândia (composição química

na tabela 5.6) plota nos campos dos basaltos de fundo oceânico no diagrama Zr x Ti
(Pearce e.Cann 1973); nos campos de basaltos de cordilheira meso-oceânica do diagrama

Zr x Zr/Y (Pearce e Nory 1979) e no campo de basaltos de fundo oceânico e cordilheira

meso-oceânica do diagrama MgO - FeOt - AIZO3 (Pearce et al.1977).

j



CAPfTULO 6 - ORGANIZAçÁO ESTRUTURAL

A organização estrutural das unidades mapeadas é dada pelo empilhamento de

nappes de dobramento ou de cavalgamento, redobradas, e transportadas para norte-
noroeste, Desenvolvem uma foliação 52 penetrativa e principal na ârea, desenvolvida sob

metamo¡fismo do tipo Barroviano, estável entre a primeira e segunda isógradas da

silimanita (ver Capítulo 7).

As unidade ortognáissicas possuem as foliaçoes Sn-1 e Sn anteriores a 52,

evidenciando assim pelo menos uma foliação adicional em relação ao Grupo Andrelândia.

Não se assume a correlação entre as foliações 51 dos metassedimentos e Sn dos

ortognaisses. Se parece não haver, na região, uma incompatibilidade met¿lmórficâ entre

ambas, há uma intensa aloctonia na juxtaposição destes pacotes estratigráficos. Por outro
lado, as isócronas Rb-Sr obtidas nos ortognaisses, dentro da Faixa Alto Rio Grande, são

coerentes nos valores no Proterozóico lnferior (Artur 1980, 1988).

Três fases sucessivas de dobramentos, de intensidade decrescente, superpôem-se às

estn¡turas de segunda fase. À fase D3 correspondem dobras inclinadas e recristalização

metamórfica na foliação 53 plano axial. A fase D4 caracteriza-se por dobras normais e

recristalização metamórfica local; à fase D5 relacionam-se as amplas inflexÕes observadas

no mapa geológico.

Importantes zonas de cisalhamento drlctil ou dúctilrúptil subverticais tem o infcio

da sua evolução precoce à fase D3, admitem removimentaçöes penecontemporâneas à D3

e rompimentos posteriores a quarta fase.

Zonas de cisalhamento rúptil são locais e pouco freqüentes e constituem a última

manifestação tectônica na ârea. Nao há evidências de correlação com qualquer das fases

de dobramento ou cisalhamento.
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6.1. A foliação 51

A foliação S1 delineia charneiras de microcrenulações ou isoclinais intrafoliais D2 e
é mimetizada em arcos poligonais. Recristalizaçâo metamórofica ocorre sob condiçóes

compatfveis com a zona da silimanita (ver capftulo 7).Dobras D1 näo foram identificadas,

São raras as inversões nas relaçÕes estratigráficas atribuldas a esta fase. Um caso

conlecido ocorre na região a norte de Ouro Fino (MG) (Vasconcellos 1988).

6.2. Dobramentos superpostos

6.2.1. A fase D2

A foliaçao 52 nas unidades ortognáissicas dos Complexos São Gonçalo do Sapucaf e

Amparo superpõe-se ao bandamanto gnáissico. É quase sempre paralela a este

bandamento e, quando obllqua, mostra uma recristalização de biotita e hornblenda.

Anatexia local pode ocorrer em zonÍìs de charneira de dobras O2 (fiC. 4.17). No geral,

paraleliza os contatos entre os ortognaisses e o Grupo Andrelândia.

Na cobertura metassedimentar, a fòliação 52 confere bandamento diferenciado

milimétrico, microcrenulações, isorientação homogênea de minerais micáceos (associada a

recristaliz3çäo metamórfica) e achatamento/estiramento de gráos de quartzo. Nos flancos

inversos de nappe ela evolui para estruturas de transposição e faixas de textura

protomilonftica

A foliaçao 52 orienta-se na área segundo direção geral EW-ENE infletindo-se para

NW a oeste do Rio Sapucal e para NNE a nordeste do mapa (anexo 2), afetada pelo

dobramento tardio D5. O sentido do mergulho, e sua angularidade podem variar por ação

da fase de dobramentos D4 e mais ¡aramente em zona de charneira de dobras D3.

Domínios estruturais foram definidos com base na homogeneidade da orientação

da foliação 52 (fig. 6.1) e tratados separadamente em diagramas estereográficos (fi9.6.2)
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que mostram a disposição desta foliação segundo os dobramentos posteriores (ver análise

adiante).

Dobras mesoscópicas D2 tomam como referência a superffcie 51 e o produto Sn-

1.Sn. Correspondem no geral a dobras quase isoclinais (fig. a.2Ð, intrafoliais ou não,

comumente a flancos adelgaçados e rompidos, tendo 52 como superffcie axial. As figuras

ó.3 e 6.4 mostram dobras D2 observadas em ortognaisse e na cobertura metassedimentar.

Dobras assimétricas, parasitas, sáo indicadoras dos fechamentos antiformais e sinformais

das estruturas maiores e apresentam-se como dobras anisópacas no geral da subclasse lC
de Ramsay (1967).

Dobras parasitas, aproximadamente simétricas, são menos comuns mas ocorrem em

zonas de charneira de megaestruturas D2 (fig. 4.17).Ê também nestas posições que podem

se¡ observadas, mais facilmente, figuras de interferência do tipo 3 (Rarnsay 1967) entre

dobras D2 e Dn (fig. a.2a).

As megaestruturas I)2 sáo as nappes de dobramento ou cavalgamento. Podem ser

visualizadas em mapa ou secção geológica (anexos 2 e 3) tomando como superffcie de

referência o empilhamento litoestratigráfico do Grupo Andrelândia e os contatos

metassedi mentos/ortognaisses.

A posição anticlinal das nappes de dobramento é assumida pela relação,

regionalmente coerente, entre o Grupo Andrelândia alóctone mas sobreposto aos

ortognaisses e migmatitos mais antigos.

Empilham-se, na ârea mapeada, três nappes de dobramento, no geral a flancos

normais preservados e flancos inversos rompidos. Da base para o topo têm-se a Nappe Rio

Sapucaf, a Nappe Serra do Quiabeiro e a Nappe Ribeirão do Cafundó. Sobrepõe-se a

nappe de Cavalgamento Serra das Águas (anexos 2 e 3).

A'quantidade de transporte envolvida entre uma nappe anticlinal e outra é

desconhecida, na medida em que são descontfnuas (rúpteis-dúcteis) faltando sempre a

estrutura sinclinal. No entanto, não se reconhece na região, a superposição tectônica de

distintas zonas paleogeográficas. Além disso o conteúdo litológico e geoquímico das pilhas

metassedimentares são semelhantes entre si, da mesma forma que das unidades

ortognáissicas.

A Nappe Rio Sapucaf, basal, tem sua charneira visualizada (perfil AA'do anexo 1)

na região centro-oeste da Folha de Sáo Gonçalo do Sapucaf. Envolve principalmente

unidades dos Complexos São Gonçalo do Sapucal e Amparo; uma lasca de cobertura
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Figura 6.3. D<¡bra D2 m€Soscópica clesenhada pelo banclamento Sn e banclas estromáticas,
pifiréñcâ- Oã 

-re¿oUfom"ñtu 
.{uou" tar<lio; oitognaisse homr>gêäeo do Complexo Sãtr

Gonçalo do Sapucaf. Afloramento 553.

por
c2.

bandas quartzíticas
Presença <le dotrra

intercaladas nos
D3. Aflorament<.r

L------J
lO cm

Figura 6.4. Dobras intrafoliais D2 desenhadas
muscovita-biotita gnaisses da unidárle C, fácies
173.
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metassedimentar ocorre numa megaparasitaD2em posição de flanco normal. Encerra em

seu núcleo a Sufte Serra de São Gonçalo intrusiva no Complexo São Gonçalo do Sapucaf.

A Nappe Serra do Quiabeiro, superposta, pode ser visualizada em todos os perfis

geológicos dos anexos L e 3. Seu fechamento é reconhecido na secção AA' do anexo 1 e em

mapa, na região do Córrego do Funchal, onde o contato do Complexo São Gonçalo do

Sapucaf é perpendicular a superfície 52, no núcleo da'estrutura.

Na região do Serrote de Santa Rita, o contato alóctone da Nappe Serra do

Quiabeiro, redobraclo numa estrutura antiformal de quarta fase, cavalga um empilhamento

litoestratigráfico normal (Secções CC' e DD' - anexo 3). Tem na base o Complexo São

Gonçalo do Sapucaí, sobreposto pelo Ortognaisse Serrote de Santa Rita, nele intrusivo, e,

no topo, uma estreita faixa do Grupo Andrelândia. Este empilhamento pode representar

também uma estrutura alóctone, de cavalgamento; mas como esta estrutura não pôde ser

dem<¡nstrada, ela foi definida simplesmente como Antiforme Serrote de Santa Rita.

No perfil DD' (anexo 3) e em mapa, a norte da Fazenda do Retiro, uma faixa

lenticular do Grupo Andrelândia ocorre encravada no Ortognaisse Serra do Quiabeiro

aparentemente vinculada a uma dobra parasita D2, emp<lsição de flanco normal.

A Nappe Ribeirão do Cafundó aparece em todas as secçÕes geológicas (anexo 3).

Seu fechamento anticlinal é visível na porção SE do mapa, na região do Ribeirão do

Cafundó, desenhado pela Unidade C do Grupo Andrelândia. Um padrão de megadobras

parasitas com arquitetura interna compatível com posição anticlinal e portanto de flanco

normal, também visualizado em mapa, tem uma zona de charneira sinformal cortada por

uma estrutura denominada de Cavalgamento Ribeiros (ver discussão adiante).

Da pilha de nappes anticlinais, é na superior, a Ribeirão do Cafundó que está

melhor preservada a seqüenciação litoestratigráfica do Grupo Andrelândia.

O'núcleo ortognáissico desta nappe aflora a oeste do Rio Sapucaí, em posição de

charneira anticlinal redobrada (Secção AA' - anexos 1 e 3), em contato direto com a

unidade E do Grupo Andrelândia.

Superpoe-se ao empilhamento de anticlinais alóctones a Nappe de Cavalgamento

Serra das Águas. Ao longo de uma faixa milonítica intensamente recristalizada, transporta

na base o Milonito Gnaisse Serra das Águas e no topo paragnaisses e xistos também com

texturas miloníf o-pro tomiloníticas.

As estruturas lineares associadas à fase D2r corr€spondem no Grupo Andrelândia a

lineações minerais de alinhamento de micas e rods de quartzo milimétricos. LineaçÕes de
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estiramento mineral são pouco freqüentes. Têm orientação geral de caimento para SW, e

da mesma forma que as superflcies 52, é fortemente controlada pelos dobramentos

superpostos.

622. A fase D3

De orientação NE, o dobramento D3 é aproximadamente homoaxial à fase D2.

Associa-se a urna foliação 53 plano axial, xistosidade fina a muscovita e/ou biotita no

Grupo Andrelândia (fig. 6.5) e biotita nas unidades ort<lgnáissicas.

Admite como superfícies dobradas as foliações 52, Sn ou o produto Sn.S2.

Desenvolve dobras mesoscópicas inclinadas, fechadas a abertas, assimétricas ou mais

localmente quase-simétricas, todas com espessamento apical. Figuras de interferência com

dobras anteriores Dn ou D2 são do tipo 3 de Ramsay (1967) (fig.6.6).

Com base na litoestratigrafia admitida na estrutura anterior, a fase D3 tem

transporte tectônico para noroeste. A superposição da fase posterior (D4) pode mascarar

esta polaridade, gerando anticlinais sinfórmicos e sinclinais antifórmicos (secção AA' -

anexo 1).

Dada a disposição oblfqua cle 53 em retaçåo as superfícies dobraclas, a direção dos

fechamentos antiformais e sinformais das megaestruturas são identificadas através da

relaçäo angular entre 53 e 52.

As megadobras D3 estão apresentadas nas secções geológicas do anexo 3 e em

mapa correspondem a maioria das dobras delineadas pelos contatos

metassed.imentos/ortognaisses ou entre as unidades dos Complexos São Gonçalo do

Sapucaf e Amparo. As charneiras antiformal e sinformal da megadobra D3 mapeada na

regiao do Ribeirao Moinho Velho - Fazenda Campestre, tem sua forma presewada dentro

de pods limitados por faixas miloníticas subverticais da Zona de Cisalhamento Três

Corações, Na regiáo do Ser¡ote de Santa Rita um sistema antiformal de quarta fase

superimpoe-se a uma megadobra D3, cujo flanco inverso encontra-se também seccionado

pela Zona de Cisalhamento Três Corações.

Dobras D3 em interferências com dobras parasitas D2 são observadas, a nlvel de

mapa, na regiáo das fazendas da Ressaca e do Retiro (Secçoes geológicas CC' e DD' -

anexo 3).
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Fig,l.u 6.5.. Dobra D3 .corn xistosidade plano-axial a bi<¡tita e muscovita, em muscovita-
biotita gnaisse_cla un'idade C, fácies C2. Presença de veio pegmatóide lranítico tar¿iõ.
Afloramento 170.

Ir
40 cm

Figura 6.6. Dobra D1 deforma o bandamento Sn.S2. Presença de dobra intrafolial anterior
¿oiioào por D3. Afldramento 581. ¡r þ
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Megaparasitas D3 ocorrem na região da Serra do Campo Redondo a oeste do

Ribei¡ão do Rebojo e a oeste do Rio Sapucaf - região do Ribeirão do Turvo - Fazenda

Cabo Verde (Secçäo AA' - anexo 3).

No geral as megadobras D3 possuem um comprimento de onda médio de 1000 m

por 750 m de amplitude

Os diagramas estereográficos da figtra 6.2 mostram quase sempre o

comportamento de 53 subparalelo a 52 definindo os planos geométricos AC das fases

subseqüentes. Nos diagramas correspondentes ao subdomfnio II' e ao domlnio IX, que

constam de zonas charneira D3 importantes, verifica-se o caráter cilfndrico do dobramento

com orientação aproximada N45E (DII') infletida para N30W (DIX), devido a

superposiçâo da quinta fase de dob¡amentos.

6.2.3. A fase D4

A fase D4 de orientação axial geral E-NE, é também aproximadamente homoaxial

aos dobramentos D2 e D3.

Causa variaçÕes nos sentidos dos mergulhos das superffcies plano-axiais e dos

caimentos dos elementos lineares associados às estruturas anteriores. São dobras

assimétricas a quase simétricas, abertas, normais horiz<lntais, ou com leve caimento

(segundo classificação de Fleuty 1964). Possuem como estruturas plano-axiais dispostas em

leque,'uma clivagem de crenulação zonal a. discreta, que, localmente, no intrado de

megaestruturas, evolui a uma xistosidade fina a biotita.

Uma megaestrutura anticlinorial D4, com cerca de 2,5 Km mlnimos de meio

comprimento de onda, interesssa toda a folha de São Gonçalo do Sapucal 1:50.000 (anexo

1). Sua charneira está mapeada no noroeste da folha (anexo 2) e extende-se pelas

imediações sul da cidade de São Gonçalo do Sapucaí, deixando subhorizontais as

superffcies 52 e fu. Essas superfícies mergulham para sul na porção meridional do mapa e,

no geral, para norte na metade setentrional da folha (anexo 1), onde articula-se com uma

sinforma na regiåo da cidade rJe São Gonçalo do Sapucaf e uma antiforma a sul de

Monsenhor Paulo.

A análise dos diagramas estereográficos da figura 6.2 evidencia o caráter cilíndrico

desta fase, definido através da disposição dos elementos planares deformarlos em
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guirlandas AC4 eue contém os polos dos planos axiais 54. A variação de SW para WNW
na orientação dos elementos lineares L4 eB4 deve-se a superposição das dobras de quinta

fase.

Os diagramas dos domlnios I e VII (fig. 6.2) caracterizam um predomínio do

mergulho das superflcies dobradas para sul, distribufdas em guirlandas AC4 de dobras

parasitas assimétricas e com indicação de fechamento antiformal a norte.

Nos domlnios II, V e VIil (fi9.6.2), dobras D4 cilfndricas e mais próximas a formas

simétricas, mostram um equilfbrio estatfstico entre foliações 52 e 53 com mergulhos para

norte e para sul. A baixa incidência de foliaçoes subhorizontais na configuraçáo do perfil

do dobramento D4, inclica dobras a charneira pouco desenvolvida. No domfnio V um

dobramento com zona de charneira suavemente abaulada é delineado pelos polos das

foliaçoes 53.

No diagrama correspondente ao domfnio IV (fig. 6.2) as superffcies dobradas

predominam com mergulhos para norte e indicam a charneira antiformal para sudeste.

No domlnio IX (fig, 6.2), a sul do fechamento anticlinorial D4, os elementos

estruturais de terceira fase encontram-se dispersos mas contidos em um grande cfrculo (fig.

6.2). Este grande clrculo não corresponde nem a superffcie média fu, nem ao

redobramento ortogonal D5, Tal disposiçåo, aliada ao engajamento das foliações 52 e 53

em dobras D4, sugere mecanismos locais de deformação que admitem transporte de massa

ao longo de uma direção cinemática contida no plano axial 54. Aquele plano de dispersão

deve representar assim um plano de retomada (Ramsay 1960). A orientação deste eixo

cinemático (para WNW com caimento muito forte) não tem significado quantitativo já que

todos os elementos lineares e planares envolvidos na sua definição sofreram inflexão

durante o dobramento posterior D5.

Fi-nalmente destaca-se que o comportamento essencialmente cilfndrico do

dobramento D4, do tipo normal com fraco caimento, implica em superfícies dobradas

regionalmente homogêneas, paralelas entre si e próximas à horizontal. Tal disposiçâo é um

claro indício do caráter pretérito ¡ecumbente do dobramento D2.
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62.4. A fase D5

A última fase de dobramentos D5, de orientação axial próxima a NS, modifica as

direções dos elementos planares e lineares das deformaçöes anteriores através de dobra-s

amplas. Localmente associa-se uma clivagem de crenulação zonal ou uma clivagem

espaçada.

A ela correspondem as megainflexões delineadas pelos contatos litológicos e pelas

foliaçoes na porçåo central do mapa.

Um padrão de interferência em domos e bacias com as fases anteriores é traduzido

em mapa por uma estrutura dômica na sua porção central. No nficleo do domo situa-se a

seqüência bandada do Complexo São Gonçalo do Sapucaf.

No diagrama estereográfico correspondente ao domlnio IV (fig' 6.2) está bem

representada a dispersão das foliaçöes anteriores em 2 guirlandas AC5, ambas admitindo

os mesmos polos de PA5 em posição plano-axial. Esta disposição deve-se a interferência

desta fase com D4, isto é, cada guirlanda representa a deformação de um dos flancos de

uma dobra D4.

63. A,Zona de Cisalhamento Transcorrente Três Corações

Em continuidade física lateral com a faixa de cisalhamento definida a NE como

Falha de.Três Corações, ocorre na área um sistema de faixas de cisalhamento subverticais,

de geometria linear e orientação aproximada N60E, que limitampods.

Desenvolvem faixas decamétricas de protomilonitos e milonitos que evoluem para

ultramilonitos. As feiçóes microscópicas associadas são textura mortar, rotação de

porfiroclastos com desenvolvimento de zonas de sombra de pressäo com forma sigma

(mais raramente delta) e arranjo de superflcies desenvolvidas sob cisalhamento em pares

S-C, também a nlvel mesoscópico (fig. 6.7).

A nfvel de mapa, os contatos litológicos e foliaçöes anteriores assumem arranjo

sigmoidal entre as faixas de cisalhamento.



106

5\. .' .:

Figura 6,7, Arranjo de superfícies, desenvolvidas sob cisalhamento, em pares S-C.
Orlognaisse Serrote de Santa Rita. Afloramento 799.

Figura 6.8. Zona de Cisalhamento Transcorrente Três Coraçõe,s na área nlaPgoga.
Mõvimentaç<ies relativas clos bloccls lenticulares mostracla atràvés de_ setas. Posiçtles

relativas enire os bloc<ts: 4,4: altos, B: baixos. Escala apr<lximada: 1:68.Q00.
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A evolução das faixas de cisalhamento tem infcio precoce a s3, já que localmente
são cortadas por esta superfície (fig, a.25). Mas de uma maneira geral, a movimentaçáo
principal é posterior a esta fase, retomando a foliação s3 e verticalizando-a. A nlvel de
mapa, as faixas de cisalhamento cortam claramente dobras D3. No contexto global da faixa
AIto Rio Grande (fig.2.1), evidências de movimentaçÕes transcorrentes tardias a D4 såo

identificadas quando seccionam dob¡as desta fase, justapondo estruturas de mesma forma
(antiformas ou sinformas).

O diagrama estereográfico do domfnio III (fig. 6.2), que corresponde à zona de
cisalhamento, mostra o paralelismo entre a foliaçáo milonftica e as superffcies 53,

verticalizadas neste domínio e ainda com as superflcies 54. Não fica evidente seu

dobramento por qualquer destas fases.

Por outro lado, a nfvel de aflo¡amento, a foliaçâo milonítica é afetada por clivagem
de crenulação discreta local, relativa à D4.

Esta zona de cisalhamento é transcorrente obllqua dextral, definida por lineações

de estiramento mineral sub-horizontais a 25o de caime¡to e por, critérios cinemáticos tais

como zonas de sombra de pressão assimétricas e arranjos da foliação em pares S-C. Este
movimento já foi reconhecido na l¿rea por Cavalcante et al. (1979) e Silva et al. (1988) e

mais a nordeste por Trouw et al- (1983, 1984, 1986).

Seu comportamento dúctil, atestado por texturas milonlticas recristalizadas na

fácies xisto-ve¡de (veja capítulo 7), é evidenciado, no mapa geológico, pelo estiramento e

não rompimento da maioria das unidades afetadas. No entanto, é o mapa geológico que

coloca em evidência separações rúpteis-dúcteis dextrais, provavelmente contemporâneas

aos dobramentos D3 (anexos 1 e 2, nfvel do Ortognaisse Serra do Quiabeiro a sul da Serra

homônima).

\,emovimentaçôes essencialmente rúpteis e dextrais são atestadas pela ocorrência

local de espelhos de falha com estrias horizontais, desenvolvidas em domfnios crustais mais

rasos.

O padrão cinemático complexo para esta faixa linear encontra-se esquematizado na

figura 6.8.



6.4. O Cavalgamento Ribeiros

Esta estrutura de cavalgamento desenvolve-se ao longo de zonas milonfticas

recristalizadas, que bifurcam e isolam, na ârea, uma lente tectônica de até 500 m de

espessura, dentro da qual preserva-se charneira sinfo¡mal rompida de megad<lbra parasita

D2. Lsç¿5 de ortognaisses são transportadas para o topo da estrutura (anexo 3).

As evidências do seu posicionamento cronológico dentro da evolução estrutural da

área não säo claras. É uma estrutura posterior aDZ qúe pode ter-se desenvolvido ainda

sob seus esforços. Mas, como não está claramente deformada pelo dobramento

subsequente D3, não pode ser descartada a hipótese de associar-se as estruturas de

empurrão, desenvolvidas na Faixa Alto Rio Grande, penecontemporâneas à justaposiçáo

da Nappe Socorro-Guaxupé, no ciclo tectônico do Proterozóico Superior-Cambriano

(Campos Neto et al. 1990).

Cisalhamento dúctil subhorizontal posterior a dobras de terceira fase afetam

localmente o granodiórito gnaisse ocelar-porfiroclástico do Ortognaisse Serra do

Quiabeiro (fig. 6.9). Materializa-se em delgadas faixas de cisalhamento, oblfquas ao

bandamento gnáissico da rocha (fig. 6.10), que evoluem para uma estrutura bandada onde

alternam-se bancos de protomilonito e de milonito negro, a olhos arredondados de

plagioclásio, com espessuras que variam de alguns decímetros ao centfmetro (fig. 6,11).
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Eigura 6.9. Faixa de milonito negro trunca dobras D1. Ortognaisse Serra do Quiabeiro.
Granodiorito gnaisse ocelar-porfiroclástico. Afloramenfo 84.

Figura 6.10. Faixas
Ortognaisse Serra do
84.

de cisalhamento delgadas oblíquas ao bandamento gnáissico Sn.
Quiabeiro. Cranodiorito gnaisse ocelar-porfiroclástico. Afl oramentit
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Fisura 6.11. Estrutura bandada dada pela
prõtomiloníticas. Ortognaisse Serra do

þorfiroclástico. Aflorament<l 84.

alternância de bandas miloníticas (negras) e

Quiabeiro. Granodiorito gnaisse ocelar-
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cApfTU Lo 7 - EvoLUçÃo METAMónn'rca

Nas rochas do Grupo Andrelândia estão' preservadas assembléias minerais

supe¡postas que possibilitam a recuperação das reações metamórficas e o estabelecimento

da relação destas assembléias com as fases de deformação.

A análise das paragêneses minerais presentes ê, feita em lâminas delgadas através

de critérios texturais que envolvem a observação dos contatos entre os grãos minerais, sua

forma" feiçÕes de substituição e distribuição das inclusões em porfiroblastos.

Este estudo é portanto essencialmente qualitativo, mas identificadas as reaçÕes

possfveis, as condiçÕes de temperatura e pressão atuantes são tentativamente estabelecidas

através de comparação com estudos quantitativos abordados na literatura.

Além do efeito das variáveis temperatura e pressão outros fatores tais como

atividade iônica e fugacidade de fluidos podem interferir no desenvolvimento das reações

metamórficas. A atuação destes fatores foi tratada quando identificada.

No estudo do equilíbrio qufmico nas reações metamórficas aplica-se a regra das

fases. Determina seu carâter descontínuo (ou univariante), quando uma assembléia

constitufda de ambos, reagentes e produtos, tem apenas um grau de liberdade (F=1), isto

é, a reação ocorre a uma temperatura especffi ca e a uma dada pressão. ReaçÕes contínuas

ocorrem quando as fases envolvem soluções sólidas e é possível que as reações realizem-se

sob diferentes condições de temperatura e pressão de acordo com a composição das fases.

Neste tipo de reação, de cl<lis graus de liberdade (F=2), os reagentes e produtos podern

coexistir dentro de um amplo intervalo de pressão e temperatura.

Outro tipo de reação metamórfica envolve apenas intercâmbio entre cátions

resultando em mudanças nas composições das fases sem real crescimento ou dissolução de

alguma del¿x. Ocorrem em assembléias com considerável número de graus de liberdade,

isto é, poucas fases mas muitos componentes.

Outro aspecto da análise textural envolve o exame da distribuição das inclusÕes em

poiquiloblastos e porfiroblastos e o arranjo da foliação circundante. O padrão da

distribuição das inclusÕes ou foliação interna (S¡) nos poiquiloblastos e na maioria dos

porfiroblastos reflete o arranjo da foliação na época do seu crescimento. A comparação
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entre a foliaçåo interna e a foliação externa (s") permite a determinação das relaçöes

entre a þrodução de foliaçôes e o crescimento mineral.

7.1. Condições metamórficas contemporâneas a 51

São poucas as evidências do metamorfismo penecontemporâneo à foliaçâo reliquiar
51. Micro charneiras D2 são delineadas por muscovita e biotita ou raramente por fibrolita
(fig. 7.1), sugerindo um metamorfismo de grau médio (média temperatura) acima da

primeira isógrada da silimanita.

As condições de pressão são de inferência diflcil em vista da aparente ausência de

minerais indicadores sin S1. Não se pode excluir a possibilidade de pressão

moderadamente baixa.

. Porfiroblastos de granada circundados pela foliação 52, apesar de algumas vezes

apresentarem padrão de distribuição das inclusões indicativo de crescimento

penecontemporâneo a esta foliação, podem em parte corresponder a recristalização

metamórfica no desenvolvimento de 51.

7.2. Condições metamórficas contemporâneas a 52

Na área mapeada os registros metamórficos melhor presevados são relativos à 52.

Desenvolveu-se sob condiçoes de metamorfismo do tipo Barroviano, no grau médio

(Winkler 1976) ou fácies anfibolito (Eskola 1915 in: Yardley 1989), e estabilizou-se na

zona da silimanita por toda a ârea de forma a impedir o traçado de isógradas metamórficas

em mapa.

Dadas as diferenças composicionais originais das seqüências mapeadas estas serão

tratadas separadamente na sua evolução metamórfica.
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72.1. Evolução das associações minerais nos xistos e quarto-xistos

Quase sempre alterados, poucas amostras foram coletadas. As paragêneses mais
comuns envolvem a associação de granada, muscovita e biotita.

Duas amostras que contém aluminossilicato, å qu*. nenhuma biotita apresentam
¡elictos de estaurolita como inclusôes em granada (Ûig.7.2). Permitem a identificação das

primeiras reações ocorridas já dentro do domfnio do médio grau durante a evolução de s2.

A formação inicial da granada pode ter ocorrido à partir da reaçåo contfnua:

clorita + muscovita = granada + biotita + quartzo + H2O (l)

Segundo Thompson e Norton (1968 in: Winkler 1976) quartzo pode estar presente como
reagente:

clorita + muscovita + quartzo = almandina + biotita + }JZO (2)

Como biotita ocorre em pequenas quantidades e sempre como inclusöes em
granada juntamente com muscovita e clorita, sugere-se que a reação (1) pode ter ocorrido,
mas em pequena escala, de forma que a granada formada se deve a reagões subsequentes,

caracterfsticas de condiçöes de tempefaturas mais elevadas.

Por outro lado, na zona da granada, metapelitos aluminosos podem conter

cloritóide mas, nesses casos, raramente biotita (Yardley 1989). Numa das amostras

analizadas cloritóide foi encontrado mas aparentemente associado a um metamorfismo
retrógrado superimposto. De qualquer forma sua presença pode indicar uma composição

favorável pata sua existência no infcio da evoluçáo metamórfica, e pode estar envolvido na

reaçåo contínua de formação da granada:

cloritóide + clorita + quartzo = almandina + H2O (3)

No desenvolvimento do metamorfismo os metapelitos passam para a zona da

estau¡olita. A presença de inclusões de muscovita e clo¡ita em estaurolita sugere para sua

formação a reação contfnua:

clorita + muscovita = estaurolita + biotita + quartzo + HzO (4)

I

.--l
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l-igura 7.1. Microdobras D2 deforrnam silimanita contenrporânea à foliação S1. Silimanita-
grãna<.ta-biotita-plagioclásiõ-muscovita gnaisse/xisto. Unidade D. Låminä SG-421A.
Aunrento aproximaclo de 160x;

MUSCOVITA

OPACO

ESTAUROLITA

Figura 7.2. Incluseres retas tle estaurolita e opacos em grattadl srlt-Ç2. Muscovita quartzitn
com cianita. Unidacle D. låmina SG-306. Aumento aproximado cle tJx.
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Granada pode estar envolvida na reação descontfnua:

clorita + muscovita + granada = estaurolita + biotita + quartzo + H2O (5)

Novamente dada a pequena quantidade de biotita associada outras reações podem

ter ocorrido:

clorita+ muscovita = estauro¡ita + Mg clorita + quarøo + H2O (6)

clo¡itóide + OZ = estaurolita + magnetita + quartzo + 1¡2O (7)

cloritóide + quartzo = estaurolita + granada + H2O (8).

São encontradas evidências texturais para a reação (6) dada a presença de inclusões de

muscovita, clorita e quartzo em estaurolita (fig. 7,3).

A passagem para a zona da cianita pode ter sido através da reação descontínua:

estaurolita + quartzo = granada + Al2SiO5 + H2O (9),

que não envolve biotita, e explica a presença de inclusões de estaurolita na granada em

amostras que contém aluminossilicatos (Fig.7 .2 e 7 .4),

A mesma rcaçäo (9) pode continuar ocorrendo na passagem para a zona da

silimanita, formando-a ao invés da cianita. A silimanita pode ainda se¡ formada

diretamente a partir da cianita através da reagão:

cianita => silimaûita (10).

A transformação direta da cianita para silimanita não foi detectada convergindo

com as observações de Ca¡michael (1969) (ver discussão adiante) que aponta para esta

transformação uma seqüência de reações iônicas que quando somadas resultam na reação

(10).

Os diagramas AFM da figura 7.5 foram construfdos para as prováveis composições

médias dos xistos aluminosos e dos ferro-magnesianos, com base nas associações minerais

encontradas, e mostram sua evolução metamórfica. Nos rlltimos estaurolita, cianita ou

silimanita não se desenvolvem dada a composição original da rocha. Suas relaçôes com

metagrarNacas (com silimanita e cianita) intercaladas, excluem a possibilidade de grau

mais baixo. No caso dos xistos aluminosos o cloritóide pode, dentro do grau médio, ter sido

uma fase inicial juntamente com granada e sem biotita, a cianita se formaria sob condições

mais enérgicas que as correspondentes à sua zona.
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Fisura 7.3. lnclusões de muscovita, clorita (mineral ripifrlrme com cor de^birrefringência

ä"ãäärå'"r;ä;ä;;"j, e quartzo'em éstaùrolita. Sulere a reação (6). Cianitagranada-
ñr.o;itr-quurt"o *irió. U"iãáde D. Iámina SG-306. Ãumento aþroximado de 160x.

JI

lÀ.;¿¡

Figura 7.4. Inciusão parcial cle estaurolita (cor amarela) em graltada com crescimento <Je

silfi¡anita fibrolftica'ern sua borcla, segurìdo a reaçãô (9). Cianita-granacla-muscovita-
quartzo xisto. Unidacle D. låmina SG-306. Auntento aproximado de 40x.
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Figura 7.5. Projeções A (Al?O1 descontada a proporção associada a muscovita) - F (FeO)
- M (MgO), de Thompsoñ' fl957), mostranrlo assembléias minerais coexistentes com
muscovit4 quartzo e HzO em metamorfismo do tipo barroviano. CL: clorita, CTD:
cloritóide, Bl: biotitzr, GK: granada, ST: staurolita, CI: cianita, SIL: silimanita. A) zona da
granada, B) zona da estaurolita, C) zona da cianita, D) zona da silimanita. O triângulo com
hachurado horizontal representa um intervalo composicional infeiido para os quartzo
xistos estudados a partir das assembléias minerais observadas. A área com tracejado
obllquo em D) representa cornposições posslveis para os xistos ricos em ferro, nos quais
aluminossilicatos estáo sempre ausentes.
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7J2. Evoluçáo das associações minerals nos ptagioclásio gnalsses

Nestas rochas a presença de de inclusões de muscovita e clorita em algumas

granadas sugere uma formação inicial deste mineral à partir das reaçóes (1) e (2). Porém a
ocorrência de clorita retrometamórfica introduz uma complicação na identificação desta

assocraçâo.

Como biotita constitui uma fase importante uma reaçáo alternativa seria:

clorita + biotita(l) + quartzo = almandina+biotital2¡+H2O (11),

inferida a partir de observações petrogenéticas por Chakraboty e Sen (19ó7 in:Winkler
1976\.

Nas reações (1), (2) e (11) clorita foi quase que totalmente consumida restando

apenas ocasionalmente como inclusões na granada. Muscovita e quartzo permanecem

estáveis.

Vale ressaltar que porfiroblastos de granada desenvolveram-se durante todo o
transcorrer da evolução da foliação 52. Ocorrem granadas precoces, de forma

arredondada, que preservam no seu interior inclusöes orientadas segundo S1 crenulada por

52, esta ainda com caracterfsticas de crenulação zonal (fig.7.6). Verifica-se que a evolução

de 52 resulta numa orientação, dada pelas micas da malriz, bastante distinta da original

quando começa a crenular s1, num esquema muito semelhante ao proposto em Jamieson e

Vernon (1987). Granadas mais tardias, alongadas, preservam inclusões retas, já totalmente

paralelizadas a 52.

Seþundo Bell (1985) a nucleação dos porfiroblastos tende a ter razÕes

comprimento/lagura controlados pela orientação de 51 relativa a 52, Assim granada,

mine¡al de hábito granular, cresce arredondada quando 52 é ortogonal a 51. Quando 51

totalmente transposta, paraleliza-se a 52 os porfiroblastos de granada tendem a crescer

alongados, com inclusoes paralelas a 52.

Estaurolita não foi observada, ou por ter sido totalmente consumida nas reaçóes de

quebra deste mineral na zona da cianita ou, como é mais provável, por nåo ter sido

formada devido à composiçáo qulmica desfavorável,
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Figura 7.6. Porfiroblasto de granada sin-S? com inclusõres orientadas em duas dire,çóes:

l;FttÉ:.t*ingff ì,i,.ii'ä:lni#¡ltl'.aç$"¿nelËl';'å"'il'"'"""îib"'i':8å*iÎ'gå
bastante {istinta tla xistositlatle S-r dxterna. óranada-muséovita-biotita-plagioclásio gnaisse.

Unidade C, fácies C2. Iámina Sd-210. Aumento aproximado de 9x'

MUSCOVITA

9ILIMANITA

Figura ?.7. FoliaCão S.r contorna relicto de porfiroblasto de granada envolvido _na _reação
( 17a) na formaçã'o de Éianita. Granada-musôovita-biotita-plafioclásìo gnaisse. Unidade C,

fácies C2. I-lmina SG-210. Aumento aproximado de 40x.
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A passagem para a zona da cianita em rochas que não envolvem estaurolita como

reagente pode proceder da reação descontfnua, mencionada em Thompson (1976, 1982):

granada + muscovita = cianita + biotita + quartzo (12a)

A relação mostrada na figura 7.7, onde um antigo cristal de granada, contornado
pela foliação 52, instabiliza-se na formaçáo de ciånita, comprova o procedimento da

reação (l2a). Esta reaçáo, teoricamente descontfnua, ocorre com caráter contfnuo devido a

granada constituir solução sólida e não apenas o componente rico em ferro como nas

condições experimentais.

Cianita, quando aprésenta inclusöes, estas possuem arranjo S¡ paralelo à foliação

externa S" =S2, Que também a contorna, o que indica um crescimento já avançado durante

a evolução de 52.

Na passagem para a zona da silimanita a cianita permanece metaestável, pois é

cornum a coexistência de ambas. A silimanita fo¡mada é no geral fibrolftica em

intercrescimento com biotita e/ou quartzo nas bordas de granada (fig.7.8). Guarda restos

de muscovita. Estas relações sugerem para sua formação a reação inferida por alguns

autores como Yardley (1977) e Mohan et al. (1989):

granada + muscovita = silimanita + biotita + quartzo (12b)

Em algumas amostÍas a substituição da granada por silimanita foi quase que

completa quando fibrolita fibrorradiada cresce como pseudomorfo de granada

mimetizando seu hábito granular (fig.7.9A e 7.98). Mas no geral a substituição é parcial e

fibrolita, intercrescida ou não com biotita se concentra nas bordas da granada, como na

figura 7.8.

Yardley (1977) em seu estudo nos xistos Connemara (Irlanda) identificou feições de

substituiÇão progressiva de granada por silimanita. Inicialmente biotita substitui granada

ao longo de fraturas sem conter fibrolita associada, exceto quando ultrapassa as bordas da

granada. Num estágio mais avançado, biotita permanece na textura de substituiçäo, mas

contém silimanita. Quando a quebra da granada é total o pseudomorfo é quase que

fibrolita pura com vestígios isolados de biotita. Este processo evidencia uma nucleação

seletiva de silimanita sobre biotita como sugerido por Chinner (1969 in: Yardley 1977) ao

contrário da hipótese de Carmichael (1969) que o intercrescimento de fibrolita e biotita

resultaria de um crescimento simultâneo de ambas as fases. Em seqüência as figuras 7.8'

7.9Ãe7.98 mostram um processo muito semelhante ao descrito em Yardley (1977)'

i

t
l



121

Figura 7.8. Crescimento de fibrolita sobre biotita, em associação com muscovita e quartzo,
na borda de granada, segundo a reação (12b). Silimanita-granada-biotita-plagioclásio-
muscovita gnaisse/xisto. Uñidade D. Lámina'SG:427A. Aumenlo aproximado de 40x.
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Figura 7.94. Substitutição rnirnética parcial de granada por fibrolita com restos de biotita e
associada a quartzo (mineral incolor), segundo a reação (12b). Granada-silimanita-biotita-
muscovita xisto feldspático. Uniclade E. l^âmina SG-712. Aumento aproxirnaclo de 40x.

Figura 7.98. Substitutição mimética total de granada por fibrolita com restos de biotita e
associada a quartzo (rnineral incolor), segundó a reaçãb (l2b). Granada-silirnanita-biotita-
muscovita xisto feldspático. Unidade E. lámina SG-712. Aumento aproxirñado de 40x.
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No caso em estudo biotita também parece ter fornecido sftio favorável para

nucleaçäo de cianita, como sugerido na figura 7,1.0, onde cianita cresce preferencialmente

sobre biotita em bordas de granada, no desencadeamento da reação (L2a).

Exemplos de intercrescimento de fibrolita e biotitq ambos com mesma orientação

ótic4 descritos em Kerrick e Woodswhorth (1989) na regiáo do Monte Raleigh, British
Columbi4 sáo interpretados como uma substituição 'direta da biotita por silimanita sem

nenhuma evidência de outras fases envolvidas. Este processo, denominado fibrolitização

da biotit4 pode ter ocor¡ido em parte nas metagrauvacas em estudo, pois nem sempre

granada foi claramente envolvida como reagente

A tiansformação direta de cianita para silimanita através da reação (10) é
raramente observada. Porém, é comum cianita bordejada por muscovita, em contato com

quârtzo, enquanto fibrolita substitui muscovita em outra porçáo da lâmina.

Carmichael (1969) observando feições semelhantes em metassedimentos de

Dalradian (Escócia) sugeriu que substituição local de cianita por muscovita seria

balanceada por substituições de muscovita por silimanita, através de reações iônicas. A
transformação global corresponderia a uma ¡eação metamórfica simples.

Simplificadamente estas reações podem ser descritas através de:

3cianita + 3quartzo + 2K+ + 3H2O = 2muscovita + 2H+ (ß)

2muscovita + 2H+ = 3silimanita + 3quartzo + 2K+ + 3IJ2O (14),

que somadas resultariam na simples conversão de cianita para silimanita:

(13) + (14) = 3cianita + 3silimanita.

Num estágio já avançado do processo a muscovita que contorna cianita é também

substitulda por fibrolita, que pode chegar a atingir a cianita como na figura 7.11.

Outra reação iônica também estudada em Carmichael (1969), envolve a formação

de silimanita juntamente com biotita e quartzo à partir de muscovita e do componente

albftico do feldspato:

2muscovita + albita + 3(Mg, Fe¡2+ + Hzo = biotita+silimanita+3quartzo +K+ +

Na+ + +rf+ 1ts¡.
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Figura 7.10. Nucleação seletiva de cianita sobre biotita em borda_de- granada-p-oiquilítica.
Ciãnita-granada-muicovita-plagioclásio-biotita gnaisse. Grupo Andrelfndia indiferénciado,
região dõ Ferreiras. Låmina 5õ-5464. Aumentõ aproximadô de +0x.

Figura 7.11. Substituição de muscovita (incolor) por fibrolita (fibras escuras) na porção
esquerda da fotomicrografia. Na porção direita cianita (amarronada) é bordeja-la þor
muscovita. A substituição de muscovita por fibrolita já atingindo o grão de cianila indica
um estágio já avançado das reações de troca iônica (13) e (14) na þassagem da zona da
cianita para a da silimanita. Granada-muscovita-biotita-plagioclásio gnaisse com cianita.
Unidadè E. I-âmina SG-80. Aumento aproximado de 160x.
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Esta reação explicaria a presença de fibras de silimanita contornando bordas de

plagioclásio em algumas amostras. Porém esta feição é característica nas amostras que

contém pouca ou nenhuma muscovita.

Dois casos podem ser analisaclos. O das rochas ricas e o das rochas pobres em

aluminossilicatos. No primeiro caso ou se formaram diretamente à partir da biotita ou,

como é mais provável, através das reaçÕes (12b) ou (iS) com consumo total da muscovita.

No segundo caso fibrolita associada a quartzo em bordas de plagioclásio (fig.7.12) sugere a

reação iônica descrita em Vernon (1976):

componente albítico clo plagioclásio + H+ = silimanita + quartzo * HzO + Na*..(16),

que envolveria um aumento no teor de anortita no plagioclásio.

Muitas reações descritas acima envolvem perda de água como componente volátil,

capaz de solubilizar outros componentes e promover algumas transformaçÕes químicas

num tipo cle nretasssornatisnro. Ashworth (198-5) nunr¿ì anhlise clcste processo indica t¡ue

movimentaçcles da fase flui<Ja ocorrem em pequena escala e os processos metamórficos

podem ser considerados aproximadamente isoqufmicos. Por outro lado, quando o fluido é

canalizado através de fraturas, pode ser depositado na forma de veios de quartzo sob graus

mais baixos, e sob graus metamórficos mais elevados quando associado a feldspato. A
mineralogia do veio é geralmente concordante com a assembléia da rocha hospedeira.

Veios constituídos da associação quartzo + plagioclásio, observados com frequência

nos gnaisses em estudo, se produziriam sob temperaturas próximas do limite da fusão

(Olsen 1933) m¿rs possuem granulação grossa que os distinguem de leucossomas anatéticos

(Yardley 1978 in: Olsen 1983).

72,3, Evolução das associações minerais nos muscovita-biotita gnaisses

Os muscovita-biotita gnaisses diferem dos plagioclásio gnaisses por incluirem

feldspato potássico na sua mineralogia, pela presença de leucossomas graníticos e ausência

quase que completa de aluminossilicatos, exceto como resíduos nos leucossomas.

Muscovita, quase que ausente nos leucossomas, tem no geral características de crescimento

retrometamórfico e granulação mais grossa que os demais componentes.
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Figura 7.12 Substituição de plagioclásio. por fibrolita e
(16). Note-se um -"fantasina'' de plagioclásio na
iotómicrosrafia. Granada-muscovita-biotita-plagioclásio
l^âmina SÕ-80. Aumento aproximado de 160x.

quartzo segundo a reação jônica
oorcáo intertor esqueroa oa

ghaisìe com cianita. Únidade E.
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O aparecimento de feldspato potássico em rochas pelíticas submetidas a

metamorfismo progressivo se dá através da quebra da muscovita em presença de quartzo:

muscovita + quartzo = AlZSiOs + K-feldspato + H.2O (L7)

Esta instabilidade da muscovita em presença de quârtzo seria uma evidência da
passagem do grau médio para o grau alto se recristalizaçäo pós metamórfica de muscovita
não introduzisse uma complicação na sua identificaçáo (Winkler 1976). Assim a associação

feldspato Potássico + Al2SiO5, ao invés de feldspato potássico isoladamente, caracteriza a

isógrada de alto grau, também denominada segunda isógrada da silimanita em Evans e

Guidotti (1966 in: Yardley 1989).

Sob pressões mais elevadas dentro de um metamorfismo barroviano a reaçáo (17)

envolve protlução de fusão:

muscovita + quartzo => Al2SiO-5 + K-feldspato + fusão (18)

Nos muscovita-biotita gnaisses, no entanto, a ausência da associaçáo Al2SiO5 + K-

feldspato não permite a caracterização do grau alto. Não se pode descartar a hipótese da

muscovita ter substitufdo totalmente o aluminossilicato, porém a ausência total destes

polimorfos inclusos em muscolita contraria uma característica tfpica das reações

retrógradas, a de não se completarem, ou por disponibilidade restrita de reagentes ou por

taxa de reação lenta (Vernon 1976). Em contrapartida silimanita formada nos leucossomas

(provavelmente anatéticos) encontra-se parcialmente substitulda por muscovita.

A ausência de aluminossilicatos (exceto como traços de silimanita nos leucossomas)

pode estar associada a piesença pouco comum de granada, principal reagente na sua

formação.

Ao contrário dos veios de quartzo a plagioclásio descritos nos plagioclásio gnaisses,

os leucossomas que aqui ocorrem contém evidências de origem através de um mecanismo

semelhante ao descrito em Johannes (1983). Envolveria fusão parcial ín s¡7¿¿ com geração

de bandas granlticas hololeucocráticas, de granulaçáo média, mais grossa que a rocha

encaixante, contornadas por delgadas faixas de melanossoma caracterizando uma

passagem brusca entre leucossoma e mesossoma. Por outro lado os contatos entre

melanossoma e mesossoma são gradacionais.

Estudos anteriores em áreas de alto grau metamórfico na região de Massachussets -

NE dos EUA - (Tracy 1978, Tracy e Robinson 1983), mostram feiçoes migmatíticas

anteriores a passagem da segunda isógrada da silimanita, com evidências semelhantes às

descritas para os gnaisses em estudo.
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A composição total original da rocha constitui aparentemente um fator

determinante no desenvolvimento destas feições. Da proporçáo elevada de muscovita e

feldspato potássico, deduz-se atividade de cátions potássio (øK+) alt4 desempenhando

papel importante na estabilidade iônica da muscovita em presença de quartzo:

muscovita + 6quartzo + 2K+ = 3 K-feldspato + 2H+ (19)

Segundo dados experimentais a reação (19) ocorre sob temperaturas inferiores a

reação (17) (Vernon 1976 apud Helgeson L967,1969).

Formando o feldspato potássico ele poderia reagir com muscovita e quartzo na

produção de fusão:

muscovita + quartzo + K-feldspato + H2O => fusão (20),

que também se processa sob temperaturas mais baixas que a reação (17) (flig.7.16).

Como nos leucossomas estudados fibrolita está presente pode-se inferir a reação:

muscovita + quartzo + H2O => silimanita + fusão (21),

estudada em Thompson (1982). Como as rochas em estu{o contém biotita, esta po{e ter

participado na reação:

muscovita + quartzo + biotita + H2O => silimanita + fusão(22),

que se processa sob temperatufas menos elevadas que a reação (21), que poderia não ter

ocorrido. Biotita na rcação (22) não se instabiliza totalmente permanecendo como fase

residual, concentrada nos melanossomas. Numa feição descrita em lâmina (fig' 7.13) a

substituição de biotita por silimanita dentro do leucossoma pode evidenciar o

procedimento da r eação (22).

O componente albftico do plagioclásio pode participar como ¡eagente nas reações

de quebra da muscovita, associadas a produção de fusão, o que implicaria na geração de

plagioclásio mais sódico nos leucossomas. Na prática, como nas rochas em estudo, o que se

verifica é uma composição iguat ou apenas levemente mais sódica, o que pode ser

explicaclo através da complexidade dos sistemas naturais quando comparados com o

sistema albita-anortita experimental (Johannes 1985).

As reaçÕes (20), (21) e (22) envolvem como reagente uma fase fluida aquosa

dissolvida na fusâo. Nos sistemas naturais a água disponlvel é insuficiente para permitir a

produção de uma fusão saturada. Assim as reaçôes cessam quando toda a água foi
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Figura 7.13. Substituição de biotita por fibrolita dentro de leucossoma granfticq segundo a
reãção (22). Bio.tita-muscovita gnaisse. Unidade C, fácies Cþ. I-âmina SG-1948. Aumento
aproximado de 160x.
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assimilarla até que uovo ac¡uecimento ocorra permitindo uova quebra de minerais
hidratados (Yardley, 1989)

Nos muscovita-biotita gnaisses uma reação retrógrada comum corresponde a
instabilização do feldspato potássico geràndo mirmequita de pagioclfuio + quartzo
associada a muscovita (fig. 7.14), ou simplectitas de muscovita + quartzo (fig.7.l5), feições
localmente associadas, formadas através da reação global, simplificada de Vernon (1976):

KAlSirO"
NaAlSi'd" + H+
ca(AlSí3ds)2

feldsoato
alcalino

= muscovita+ quartzo +plagioclásio + K+ (23)

simplectita mirmequita

Segundo Ashworth e Mclellan (1985) esta seria uma textura de substituição
"primária" interpretada em termos de reação entre a fusão em resfriamento e os minerais
formados a partir dela. Evidencia portanto processos de fusão parcial na geração de

leucossomas.

72.4. Discussáo: o metamorlismo sin 52 nos rnetapelitos-metapsamitos e

metagrauvacas

Da análise feita nos ftens anteriores pôde-se construir um grid. petrogenético em

funçáo de temperatura, pressão e reações sugeridas na formação das associações minerâis

descritas, quando dados termodinâmicos experimentais estavam disponlveis na lite¡atu¡a
(fig. 7.16) e eram compatÍveis com observações texturais.

A. partir destes dados e comparaçåo com padrões conhecidos de evolução

metamórfica, em áreas com caracterfsticas semelhantes (Yardley et al. 1983), estabeleceu-

se um trajeto aproximado do desenvolvimento do metamorfismo barroviano
penecontemporâneo a 52.

A avaliação do retorno do metamorfismo é dificultada por caracterlsticas ine¡entes

às reações retrógradas que, no geral, por razÕes cinéticas, envolvem a substituição de um
único mineral e náo reaçÕes inversas às do metamorfismo progressivo.

Por outro lado, elas comumente näo se realizam totalmente, o que facilita a

determinaçâo dos reagentes e produtos envolvidos.
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Figura 7.14. Substituição de feldspato_ po-tássico. pqr. muscovita e,,ryT"leq:irg-,q:
plãgioclásio+quartzo segundo a reação (23). Muscovita-biotita gnalsse. Unl0a0e U' lacles

C2.-famina SG-2t8. Aumento aproxímado <le 160x.

Figura 7.15. Substituição
Biótita-muscovita gnaisse.
de 160x.

de feldspato potássico por simplectita de muscovita+quartzo'
Unidadê C, fäcies C2.t-âmina SG-5124. Aumento aproxrmaoo
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Figura 7.16. Grid petrogenêtico para o metamorfismo contemporâneo a S2. Reaçôes nas
rochas metapelíticas e metagrauváquicas. Modific¿do de Yardley -(1989). AIS:
aluminossilicato, AND: andaluzita, BI: biotit4 CI: cianit4 CTD: cloritóide, F: ñnão, GR:
granada, KF: feldspato potássico, MU: muscovit 4 QZ: qu,artzo, SIL: silimanit4 ST:
estaurolita.-Ð ponto trÍplice. segundo Holdaway (1971, in: Yardley 1989); a), 8) e 9)
segundo Winkler (1976); l7), 18), 20), 2l) e 22) segundo Thompson (1982). Unha
tracejada: traþto aproximqdo Ça evolução metamórfica sin-S2, inferida a partir das
assembléias minerais e reaçöes observadas em lâmina.
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Um retorno à zona da cianita fica eviclencia<lo pela substituiçeo de fibrolita por
cianita (fig.7.l7). Da mesma forma silimanita é sobrecrescida por granada.

O significado da muscovita no retorno do metamorfismo é de difícil avaliação já que

constitui um mineral estável até o alto graú e portanto reaçÕes retrógradas envolvendo-o
podem ocorrer em qualquer ponto da curva de retorno. Porém, representa um mineral
intercinemático, pois cresce com orientação paralela à 52, sobre minerais nela orientados,
mas não necessariamente sob seus esforços, e é recristalizada e reorientacla segundo a
orientação da deformação subsequente, 53.

A tabela 7.1. mostra as relações do crescimento mineral, nas rochas metapelíticas-

metapsamític¿rs e metagrauváquicas, com as foliaçÕes S1, 52 e 53.

Nos muscovita-biotita gnaisses, muscovita aparece, no geral, como mineral
retrometamórfico, no interior e bordas de leucossomas, envolvido na reação (23), ou na

encaixante, substituindo biotita.

Aluminossilicatos pocleriam ter fornecido f<lnte na sua geração, mas como foi
discutido anteriormente não há evidências claras desta substituição. Caso ela tivesse se

processado o aluminossilicato poderia ter-se formatlo com a passagem da segunda isógrada

da silimanita, associado a feldspato potássico, e os muscovita-biotita gnaisses teriam sido

submetidos ao alto grau. Tal fato introduziria uma complicação no esquema metamórfico

proposto, pois a Uniclade C desenhando a Nappe Ribeirão do Cafundó, caracterizaria grau

alto já na fase metamórfica contemporânea a S1. Mas é aparentemente incompatível com a

presença de intercalaçÕes de plagioclásio gnaisse tipicamente no grau médio.

7.2.5. Evolução das associações minerais nos gnaisses calciossilicáticos

Intercalados ocasionalmente nas unidades clo Grupo Anrelândia os gnaisses

cálciossilicáticos são mais comuns na Unidade E.

Na análise das reaçÕes metamórficas nestas rochas deve-se considerar como fatores

determinantes a atuação de infiltrações de fluidos, gerados nas rochas metapelíticas

adjacentes (Yardley

decarbonatização de

1989), e as pressões de COZ atuantes, dado o caráter de

muitas reaçÕes.
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Fisura 7.17. Crescimento de cianita sobre silimanita no retorno do metamorfismo |tl-fZ'
Ciãnita-silimanita-grana¿a-muscovita-biotita xisto/gnaisse. Grupo Andrelanola
úãlf;;;iliã6",iãgÏåo ¿. n.tr.iiás. r¿-ina SG-546C.'Ãumento aproximado de 40x.
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Uma correlação entre as isógradas tfpicas de metamorfismo barroviano em

metapelitos e as associaçóes minerais correspondentes em gnaisses calciossilicáticos foi

estabelecia em Kennedy (1949 in: Yardley 1989) (tabela 7.2).

Numa comparação com a tabela 7.2 a correlação entre o metamorfismo que atingiu

os metapelitos-metagrauvacas e gnaisses calciossilicáticos é direta. Súbmetidos a um clfmax

metamórfico na zona da silimanita, nos gnaisges calbiossilicáticos diopsfdio ocorre como

piroxênio e o plagioclásio tem composiçáo labradorita (An-6S) ao invés de anortita pura.

Hornblenda ocorre como vestfgios da associação anterior, no metamorfismo

progressivo, porém ainda estável na zona da silimanita.

Algumas especulações podem ser feitas sobre a origem de alguns minerais

observados. Por exemplo, biotita, hoje quase ausente, pode ter participado como reagente

na geração de feldspato potássico e anfibólio sódico (como sugerem as relaçóes da figura

7.18), segundo a reação:

biotita + calcita + quartzo = Ca-anfibólio + K-feldspato + COZ+ HZO (24)

descrita em Carmichael (1969) e em Ferry (1983) para gnaisses calciossilicáticos nas

proximid¿des da zona da silimanita em rochas metapelfticas adjacentes.

Sob condições de pressão e temperatura comparáveis a. zona. da silimanita

escapolita é gerada a partir de plagioclásio e calcita:

3anortita + calcita = meionita (25).

Como o plagioclásio presente não é anortita pura, escapolita deve ter uma composição

intermediária dentro da solução sólida mariálita (membro sódico) e meionita (membro

cálcico).

Aìnda sob estas condições, diopsldio pode ter-se formado através de :

Ca-anfibólio + calcita + quartzo = diopsídio + H2O + CO2 Q6)

Pbrém, as reaçÕes claramente observáveis são típicas clo retorno do metamorfismo.

Por exemplo a reação inversa a (26) pode ser observada na geração de anfibólio cálcico, da

série tremolita-actinolita, intercrescido com quartzo e associado com calcita (fig. 7.19).

Aparentemente difere do anfibólio original reagente na reaçáo (26) que pode ter sido

hornblenda, já que este mineral ocorre como resfduos, também instabilizados na formação

de tremolita-actinolita.

#
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Fisur¡ 7.18. Instabilizacão de biotita (cor de birrefringência rosada) na formação de
anÏibólio (cor de birrefríneência alaraniàda) e feldspato potássico, segunclo a reagíto (24).
Cnaissè càiciossilicático. Ünida<le E. I-dminâ SG-71?8. A-umento apro-ximado de 160x.
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A instabilidade da granada é dada pela reação:

3granada +5CO2 + H2O = Zclinozoizita + calcita * 3quartzo (27),

como'sugerem feiçÕes como da figura 7.20, ou por:

anortita + granada + H2O = clinozoizita + quartzo. (28),

dada a alta proporção de plagioclásio nestas rochas. Estas reações são descritas no geral na

formação de zoizita ao invés de clinozoizita, respectivamente, em Winkler 1976 e Kerrick

1974 (in: Yardley 1989), que contém pequenas quanticlades cle Fe3+ na sua composição.

Sua presença sugere que grossulr¿ria, típica destas rochas, contém pequenas proporções do

componente almandina. Não há evidências claras destas reaçÕes terem-se processado nct

retorno tlo metamorfismo sin-cinemático a 52 ou já sob esforços de D3.

A formação de clinozoizita está em parte associada à instabilizaçã,o de plagioclásio

sem o envolvimento de granada.

As reações retrógradas observadas, onde água sempre participa como reagente,

sugerem a atuação de fase fluida aquosa durante o processo metamórfico já que reações de

desidratação são menos comuns, nesta rochas, quando comparaclas com as reações de

decarbonatização.

72.6. Associação mineral no xisto ultramáfico

Apenas um banco de xisto ultramáfico pôde ser observado na área dentro da

Unidade D.

A associação descrita nesta rocha compreende talco + antofilita + clorita. Sob

condiçoes metamórficas comparáveis às sugeridas a paragênese talco + antofilita é

formada a partir da reação:

9 talco + 4 forsterita = 5 antofilita + HZO

de forma que forsterita, no caso em análise,

),

totalmente consumida. Esta reação ocorre

(2e

foi

dentro de intervalo de pressão de CO2IXCO2) relativamente baixa e dentro de um largo

intervalo de temperatura. Considerando-se o trajeto do metamorfismo inferido a partir das

rochas metapelíticas e metagrauváquicas, esta começaria a ocorrer sob pressÕes de 7 Kb a

temperaturas em torno de 6500.
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Fisura 7.1g. Instabilização de diopsfdio na formação de anfib.ólio cálcico da série

ilf"åäïitá-ãóii"ðtiiã-i-.ãlðitai quart"o (em simplectiia çgm..anfjb9.l-io), segundo a reação

ñËä-ã -hol. 
Gnaisse cálciosÄilicático'. Grupo Andrelândia indiferenciado, região de

ËCtiãit*. f¿mina SG-397. Aumento aproximado de 160x.
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inäliäi"nci"¿ð,iã'eiãõd" Ferreiras-.I-âmiia SG-397. Aumento aproximado de 160x.



Segundo Winkler (1976) a ocorrência de clorita magnesiana corresponde a presença

de Al2O3 na composição da rocha. A estabilidade da clorita até graus metamórficos

elevados é possibilitada pela ausência de muscovita já que ambas reagem no infcio do grau

médio.

73. Condições metamórficas contemporâneas a 53

Corresponde à foliação 53 uma recristalização/reorientação de muscovita e biotíta

mostrada na îigura7.2l, onde mic¡odobras D3 tem estes minerais dispostos no traço axial.

A recristalização ocorre associada a instabilização de hornblenda, no caso dos

ortognaisses, que pode ser claramente observada em algumas amostras onde biotita

orientada segundo 53 foi identificada.

Nos metassedimentos silimanita e cianita costituem os principais alvos de

instabilização em decorrência deste metamorfismo.

A estabilidade da granada sob estas condições metamórficas é de diflcil avaliação já'

que sua instabilização inicia-se com a formação de aluminossilicatos na evolução do

metamorfismo progressivo sin 52. É, local a presença de granada com inclusões de

silimanita e aparentemente associa-se antes ao retorno do metamorfismo

penecontemporâneo a 52 do que a este subsequente.

Tais evidências mostram condições de temperatura mais baixas que as do

metamorfismo anterior, acompanhada de pressoes mais moderadas, dado o próprio caráter

e penetraião da foliação 53. Posiciona-se aproximadamente no limite do grau fraco com o

grau médio e ê um metamorfismo de carâter retrógrado em relação ao

penecontemporâneo a 52. A recristalização mineral que acompanha a foliação 53 está

mostrada na tabela 7.1.

A persistência das condiçöes de temperaturâ e pressão du¡ante D3 não foi

suficiente para mascarar as associaçÕes minerais desenvolvidas sob os esforços de D2.
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F'isura 7.21. Recristalizacão metamórfica de biotita no traço axial de microcharneiras de

àå'b;'ai 
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oõ -iõrodobra D1, Di: mjcrodobra D2' Granada-

-I..ällr$iå,it":pidài".rãðio i,ì"i.rã-.ónl-iiiniia. r¿diinaSc-go. Aumento-aproximado
¡;tù. it. Mur.uiit,iU¡utiiigiaisse. Unidade C, fácies C2. låmina SG-r694. Aumento
aproximado de 12x.
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7.4. Condições metamórficas contemporâneas a Zona de Cisalhamento j

Transcorrente Três Corações I

j

I

Na foliação milonftica tem-se ribbons de quartzo onde o mineral no seu interio¡
dispöe-se em grãos poligonais, aproximadamente equirlimensionais e com junçÕes trfplices

de 1200. Podem ser classificados como ibbotts do tipo 2 de Boullier e Bouchez (1978). Os

grãos de quartzo dentro de cada ribbon tem dimensões similares mas variáveis de ribbon

para rìbbon (fig.7 .22).

Segundo Boullier e Bouchez (1978) ríbbons policristalinos são caracterlsticos de

rochas poliminerálicas que durante o processo de cisalhamento foram submetidas a

temperaturas superiores ao intervalo de 350o-400oc. O tipo 2 tem significado de uma

restauração mineral depois da formação de ribbotu a gráos de quartzo lenticulares e

recuperados (tipo 1) sin-cinemáticos, através de persistência tardi-cinemática das

condições de temperatura.

Esta recristalização de quartzo, também fortemente cominufdo em faixas orientadas

segundo a foliação protomilonftica é acompanhada de geração de grãos minerais

A biotita que acompanha a foliação milonftica, caracteristicamente cominufda e de

coloração verde, mostra uma recristalização do mineral sob temperaturas mais baixas que

as de sua formação original. É comum a passagem de biotita marrom para biotita verde,

associada a titanita neoformada como subproduto.

Nas unidades ortognáissicas a hornblenda, em parte preservada, instabiliza-se

dando lugar a biotita e epídoto (fig. a.9), Tremolitização da hornblenda pode, pelo menos

em parte, não estar associada a foliação milonftica.

Nô Grupo Andrelândia, superimpõem-se a biotita e localmente a cianita, gräos

ripiformes de muscovita, orientados ainda segundo a foliação milonítica, mas como cristais

bem desenvolvidos já pós-cinemáticos

Através destas evidências sugere-se condiçÕes metamórficas sob fácies xisto verde

(ou grau fraco) mas nas proximidades do limite com o grau médio. A recristalização

mineral admite a manutençáo da temperatura até condiçöes pós-cinemáticas.
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Figura 7ZZ. Ribbons de quartzo do tipo 2 cle Boullier eiouchez (1979)^paralelos à

i.iiiãiã" rilq"íìi.a q".;.."Hpññulzoirude cisalhamento Transcorrente Três coraçÕes.

ir{ìlãilt" (ruUr" õttognaisse rt9.9g".1ãó ão Co^pt.*o São Gonçalo do Sapucaí)' Iåmina
SG-162A.'Aumento aproximado de 40x.
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cApfTULo I - A FArxA ALTo Rro cRANDE NA Rpcmo I sul, nn sno
coNçALo Do snpuc^lf

Foi Arqueano o principal perfodo de acresção crustal para a Faixa Alto Rio Grande

(Campos Neto et al. 1990). Na região de estudo estes primeiros eventos estão

representados por um magmatismo calcio-alcalino bimodal a componentes plutônicos

essencialmente tonalíticos e wlcânicos básico-intermediários (Complexo São Gonçalo do

Sapucaf). Reconhece-se também uma série plutônica cálcio-alcalina tonalito-granodiorito-

granftica, cujos termos mais diferenciados encontram-se preservados com dimensões até

batolíticas (Complexo Amparo).

A diferenciação e anatexia destes conjuntos se deram, com intensidade, no

Proterozóico Inferior, definindo uma faixa orogênica na margem sul e leste-sudeste dos

terrenos arqueanos (Teixeira 1985). Este conjunto foi posteriormente consolidado como

Cráton do São Francisco.

O final dos eventos orogênicos do Proterozóico Inferior encontra-se no limite com o

Proterozóico Méclio. A partir daf sob regime de distensão-estiramento crustal, marcado

por um enxame cle cliques básicos de afinidade toleftica continental (Basei et al. 1986,

Peloggia 1990, este trabalho) estabeleceu-se a individualização paleogeogrâfica para as

seqüências supracrustais metassedimentares e metavulcanossedimentares da Faixa Alto

Rio Grande.

A deposição das uniclades metassedimentares mapeaclas corresponde, em parte, ao

evento transgressivo (ciclo cleposicional Anclrelânclia) que se seguiu às seqüências

plataformais mistas e continentais, expostas na região a norte de São João del Rei e

reconhecidas como os ciclos deposicionais Tiradentes, lænheiro e Carandal (Ribeiro et al.

19e0).

Reconhece-se, na região de São Gonçalo, associações litológicas metassedimentares

rftmicas, metapelito-psamfticas (Unidacles B e D), semelhantes às seqüências turbidíticas

distais, depositadas por correntes de turbidez, provenientes de um retrabalhamento de

crosta siálica.

Tais turbiditos interdigitam-se e intercalam-se em metagrauvacas finas (Unidades

A, C e E) com origem, em parte vulcanoclástica, no retrabalhamento de um arco

magmático calcio-alcalino intermediário-ácido, localizado a sul-sudoeste; e em parte
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pelito-psarnftic4 no retrabalhamento de crosta siálica, provavelmente associada a altos náo

vutcânicos adjacentes ao arco, ou no retrabalhamento de depósitos grauváquicos mais

próximos do a¡co.

As metagrauvacas estão representadas pelos granada-muscovita-biotita-plagioclásio

gnaisses e pelos muscovita-biotita gnaisses. Estes últirqos apresentam feldspato potássico e

alta. concentraçäo de muscovita, e podem lepresentar aportes terrfgenos provindos da

erosão de rochas mais diferenciadas.

Ressalta-se que a evidência do arco magmático, na Faixa Alto Rio Grande, é

indireta e traduzida pelas metagrauvacas vulcanoclásticas. O posicionamento tectônico

destas unidades, em relaçäo ao arco, também é de diffcil avaliaçáo, Podem representar

depósitos em uma bacia de foreland ensiálica num contexto de bacia back arc de uma

matgem continental ativa (fig,8.1), com aporte de detritos vulcanogênicos e do

"embasamento" ensiálico clo arco (segundo o esquema de Dickinson 1982)'

Admitindo-se uma margem continental passiva, os depósitos seriam em uma bacia

de fore arc, com subclucção de crosta oceânica sob um arco insular <¡ceânico ou continental

(fig. S.2). Numa te(cçira possibilidade ter-se-ia uma posição de back arc em relação a um

arco insular continental ou oceâr.rico, separado da plataforma Por crosta oceânica restrita

(fig.8.3).

A quase total ausência de evidências de crosta oceânica obductada na Faixa Alto

Rio Grande aliada a presença generalizada de núcleos aflorantes da crosta continental

antig4 favorecem a hipótese de uma bacia de foreland ensiálica, em uma margem

continental ativa.

Mas, por outro lado, a ausência de evidências de plutonismo (associado a

subducçao) na margem continental; a possibilidade de parte das metabásicas associadas as

seqüências supracrustais ter origem no assoalho oceânico, como é o caso do anfibolito

estudado (de caracterlsticas qufmicas compatlveis com este ambiente) e, ainda, a

possibilidade da intensa aloctonia das unidades ter sobreposto aos ortognaisses e

migmatitos arqueanos da margem continental pacotes depositados em domlnios do arco,

favoreceriam as hipóteses de deposição em bacia de fore-arc (como na figura 8.2) ou de

back arc (como na figura 8.3). Em ambos os casos, a presença de detritos derivados de

retrabalhamento de crosta siálica, indicariam bacias associadas a arco insular continental.
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Fieura 8.1. Motlelo de bacia fore land em margem continental ativa para p<lsicionament<l
teðtônico dos depósitos tlo Giupo Andrelândia(segun{o Dickinstln 1982). CSF: Cráton do
São Francisco.
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Figura 82. Modelo de bacia fore arc para posicionamento tectônico dos depósitos do
Giupo Andrelândia. CSF: Crátôn do Sãri Frantisco.

Fisura 8.3. Modelo de bacia back uc para posicionamento tectônico dos depósitos

Giupo Andrelândia. CSF: Cráton do São Francisco.
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O estágio orogênico que se seguiu ao preenchimento da bacia posiciona-se

cronologicamente no limite do Proterozóico Médio-Superior (Campos Neto et al. 1990).

Iniciou-se através de uma aloctonia das unidades com deslocamento das seqüências

supracrustais sobre os conjuntos ortognáissico-migmatlticos. Desenvolve nas unidades

metassedimentares a foliação 51, sob condiçöes metamórficas acima da primeira isógrada

da silimanita. Tais condições metamórficas admitem um pacote alóctone espesso e

complexo.

Este primeiro evento é seguido do desenvolvimento de nappes anticlinais que

engajam núcleos ortognáissicos em seu intrado e indicam um transporte para NNIV.

Admitem uma foliação 52 como plano axial desenvolvida sob um metamorfismo de média

pressão do tipo Barroviano, que evolui a partir da zona da estaurolita, passa pelo campo de

estabilidade da cianita e atinge condiçÕes de pressão e temperatura próximas à segunda

isógrada da silimanita, sempre em presença de granada.

Esta evolução metamórfica evidencia um resfriamento e/ou alteiação nas

condições de pressão entre 51 e 52, jl que 51 atinge a zo¡a da silimanita mas não contém

minerais indicadores de pressões moderadas.

Na continuidade do processo orogênico as nappes sofrem redobramento inclinado

D3, ainda com transpolte para NNW, sob condições metamórficas no limite entre o grau

fraco e o grau médio. É penecontemporânea ao desenvolvimento de faixas milonfticas

subverticais, representadas na ârea pela Zona de Cisalhamento Transcorrente de Três

Corações.

Este perfodo orogênico parece representar estágios evolutivos de um processo de

colisão continental encerrando a história geológica de um ciclo tectônico do Proterozóico

Médio (Campos Neto et al. 1990).

t underthntsting da Faixa Alto Rio Grande sob o terreno suspeito da Nappe de

Empurrão Socorro-Guaxupé, foi penecontemporâneo aos dobramentos de quarta fase'

Representa um evento orogênico do P¡oterozóico Superior-Cambriano (Campos Neto et

al. 1990, Campos Neto e Figueiredo 1990) responsável pela superposição de uma fatia

crustal desenvolvida no Proterozóico Superior - Ciclo Tectônico Brasiliano. A

removimentação transcorrente das zonas de cisalhamento verticais e redobramentos

ortogonais de quinta fase marcam os últimos registros compressivos na região.
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