
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

DEDALUS.Acervo - IGG

Illlllrlllil ililr ilil ltil ililililililllll lilililil ilil illl

: 30900005508

GEOLOGIA DA FOLHA DE CASSIA - MG, E PETROIOGIA
DE SEUS ANFIBOLITOS

Ciro Teixeira Correia

Orientador: Prof, Dr, Vicente Antonio Vitorio Girardì

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

COM ISSÃO

nome

Presidente: Dr?:-V . A. V .

Examinadorest Dr". M.A. F.0f iveira

EXAMINADORA

ass,

{Y,
/ \ut

São Paulo

1986



fNDICE

Pág.

RESUMO i
ABSTRACT i i i
1. TNTR0DUÇÃo ... oo1

1.1. Objetivo do estudo 001

1.2, Localização da área . 001

2. MEIODOLOGIA .. OO'

2.1. Iécnicas para identi ficação de minexais ..
2.2, fécnicas para análises quÍmicas
2. l. Datações radiométricas .

]. GEOLOGIA REG]ONAL E TRABALHOS ANTERIORES

1.1. Introdução ,

3.2. Os Grupos Araxá e Canastra
3,2.1. Idades
3,2,2, Metamorfismo ....
3.2.3. þlagmatismo

7.2.11 . Tectônica
4. GEOLOGIA LOCAL

001

003

005

007

007

oo7

011

011

o12
413
o17

4.1. As unidades mapeadas e sua dist.ribuição O17

4,2, Principais feições estruturais .., 019
4.2.1. Relações de contato O19

4.2.2. Foliações metamórficas e dobras O2O

4,2.3, Falhas O23

5. PETROGRAF]A .. 025
5.1. Embasamento cristalino . O25

5,1.1. Gnaisses 025
5.1,2. Gnaisses migmatÍticos..... 026
5.1.J, l'4eta-ultramáf icas O27

5.2. Grupo Araxá . O2B

5 ,2.1 , Xistos O28
5,2.2. Quartzitos o31
5 ,2.3 , Gnaisses O32

5.2.4, Migmatitos Oj6



5.2.5. tteta-ultramáficas
5.2.6. Anfibolitos
5.2,7. Protominérios de Mn

5,2,8. Rochas cataclásticas .,.
5.f . Grupo Canastra

5.3.1. Quartzitos
5.3,2. Filitos

6. GEOCRONOLOGTA

7,

6.1. Introdução .

6.2, AnáIlse dos dados
PETROLOGIA DOS ANFIBOLITOS ,

7.1. Introdução .

7,2. 0rigem pré-metamór fica .

7. f. QuÍmlsmo das rochas lgneas originaís
7.4. AmbÍente tectônico ....
METAMORFISMO ....
8.1, Distribuição das regfões de

sivo na Folha de Cássia, MG

metamorfismo progres

8.2, Geotermometria
coNSrDERAçoES FTNATS E CONCLUSÕES ....
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS . .

o.

Pá9.

036

o37

054

o57

058

058

o59
060

060

060
068

068

068

081

091

097

098

102
't 10

113

122

q

10,

11. AGR ADE C I MENI OS

l
I



Tabel.a 1

Tabela 2

Iabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Tabela 7

TabeIa I
Tabela 9

TabeLa 10

fnolcr DAS TABELAS

Pág'

AnálÍses modais dos anfÍbolitos . O39
Composições químicas de anfibólios . .. o41
ComposÍções qulmicas parclais de plagloclásios O44
Composlções qufmicas de cllnopiroxênios .... O4g
Composlções qufmicas de granadas 050
Composlções qulmicas de fases minerals de pro

o56
061

o62

o67

070
Tabela 11 -

Iabela 12

Tabela 1l
Tabela 14

Tabel.a 15 -

tominérios de Mn.
Resultados das análises K-Ar
Dados anallticos Rb-Sr (BESANG et aI. t 1977)
Resultados das análises Rb-Sr
ComposÍções qulmicas de rocha total dos anfiboli
tos. Elementos maioxes
Composições qufmlcas de rocha total dos anfiboll
tos. Elementos menores 07 1

Parâmetros de Niggli dos anfibotitos . O74
Normas CIP|Í dos anfibolitos 084
Parâmetros utilizados para o geotermômetro de
SPEAR (1981) . 105
Parâmetros utflizados paxa o geotermômetro de
GRAHAM & PoWELL (1984) 1A7

I

{

.J

l
.)

t/



fNDICE DAS FIGURAS

Pá9.

Fig. 1 - Mapa geológico estrutural de Cássia, MG (encarte)
Fig, 2 - Mapas de localização da área . OO2

fig, f - Localização da região de Cássia em retação às

unidades geotectônicas regionaÍs ..........:,.. 00g
F 1g, 4 - Perfil esquemático do megaant icl inal recumbente

da reglão de Passos (TEIXEIRA & DANNI , 1978). ,, 0,15

Fig, 5 - Diagrama de nomenclatura para os anfiból.ios:cáL
cicos (LEAKE, 1978) O42

Fig. 6 - Diagrama lsocrônico interno da amostrâ de I¿Sms
tlto CTC-264-F .. ...:.. 064

Fig. 7 - Diagrama isocrônÍco de referência das amostras
de rochas granfticas da região de Monte CarmeLo

Ibiá, sobre a qual localizam-se duas amostras de

Cássia (BESANG et aI. , 1977) 064
Fig. I - Diagrama lsocrônico de referência para as amos

tras de Cássia 065
Fig, 9 - Diagrama ternário Mgo-Cao-FeO (WALKER et âL,

1960) . o72
Fig, 10 - Diagrama binário relacionando os parâmetros. de

NtggJ.i c x mg (LEAKE, 1964) O7D

Fig. 11 - Diagrama ternário relacionando os parâmetros
de Niggli 100m9 x 75c x (75aI-â1k) (LEAKE ,1964) 075

Fig. 12 - Diagramas binários relacionando o parâmetró de

Nigg1i mg com Cu (ppm) e Co (ppm) (modif . de

LEAKE, 1964) . .-..,.:., 076
Fig. 1l - Diagramas binários rel-acÍonando o parâmetro.de

Niggli mg com cf. (ppm) e tlÍ (ppm) (modif. de

LEAKE, 1964) . :...... 077
Fig. 14 - Diagramas binários relacionando o parâmetro de

Niggli mg, com ti (de Niggli) e alk (de Nig
gli) (modÍf. LEAKE, 1964) 078

l
l
l

I



I
I

l
i

Pá9.

Fig. 15 - Diagxamas binárÍos relacÍonando o parâmetro de
NiggLÍ mg, com k (de Nlggti) e p (de NiggLi)
(modif. LEAKE, 1964) . O79

FÍ9. 16 - Diagrama binário relacionando TiO ? (% em peso )

com Ni (ppm) (modif. LEAKE, 1964) . 0BO
Fig. 17 - Diagrama binário relacionando TiO, (% em peso)' com Cr (ppm) (modif. LEAKE, 1964) . OBO

Fig. 18 - Diagrama binárÍo relac ionando os parâmetros de
Nigg1i c x (al-a]k) (vAN DE KAMP, 1968) OB1

Fig. 19 - Diagrama bÍnário relacionando(Na..0+K"0)x Na.0/
K,0 (MIYASHIRO, 1975a) OBj

Fig, 20 - Diagrama bfnárto relaclonando SiO z x (Na 0 + Kz0)
(MTYASHTRo , 1975b) 086

Fig. 21 - Diagrama ternário relacionando FeOx(NarO+Kr0XMgO
IRVINE & BARAGAR | 197 1) .... 086

F ig, 22 - Diagrama binárÍo relacÍonando ( Fe0,zMgexCr (MIyA
sHrRO, 1974) . o87

F ig. 23 - Diagrama binário relacÍonando (FeOlFeO+MgOXAl rO,
(ARNDT et al., 197i) OBB

Fig, 24 - Diagrama catiônico ternário reLacÍonando( Fe+Tl)x
AIxMg (JENSEN, 1976) OB9

Ftg. 25 - Dlagrama binárÍo relacionando tHp , tpy (DE LA
R0CHE, 1981) . o9o

Fí9, 26 - DÍagrama ternário relacionando (Til100 )x Zr x jy
(PEARCE & CANN, 1973) o94

Fig.27 - Diagrama binário relacionando Zt x Ti (pEARCE &

CANN, 1973) , o94
FÍ9. 28 - Diagrama ternário relacionando (Ti,/100 )x Zr x Sr

(PEARCE & CANN, 1973) 095
Ftg. 29 - Diagrama binário relacionando (Cr x Ti )(PEARCË,

1975) . O95
Fig. 30 - Distribuição das zonas metamórficas da bÍotita-

granada e da cianita nas rochas petito _ psamíti
cas do Grupo Araxá na Fol-ha de Cássia, MG e Ig
calização dos afloramentos de anfibolito estuda



Fig.

Fig'

Fig.

31 -

32-

33-

Pág'

Diagramas ternários An-Or-Ab para os plagioclá
sios dos anfibolitos estudados 101

Diagrama binário rel-acionando Na + K x AIIV pa

ra anfibólios cálcicos (DEER et at. , 1980).,,.. 1O2

Diagrama binário relaclonando N"(n) no anf ibó
lio com XOO no pIagiocJ.ásio e a temperatura de
equilíbrio (SPEAR, 1981) .... 104

DÍagrama binário ( ToC x Pk b." ) com dados experl
mentais para os campos de estabilidade dos poL i
morfos do Al2Si05 e seus pontos trfplices (mo

dÍf. TURNER , 1981) .... .....1 109

Flg. 34 -



i

fNuIce DAs FOTOMIcRoGRAFIAS

Pág'

Foto 1 - Cristais de cianlta e granada em gnalsse do Ara
xá. 0bserva-se avançada substitulção da ciani
ta pela muscovita Ojt

Foto 2 - Aspecto geral de textura granoblástlca em anfi
boltto .........: ola

Foto 3 - ClÍnopiroxênio preservado no núcleo de hornblen
da que o substituiu. Observam-se também lnclu
sões gotiformes de quartzo na hornblenda ,..,.. O4t

Foto 4 - Plagioclásios saussurÍtizados no anfíbolito .,. 046
Foto 5 - PIagloclásios inalterados, gemÍnados segundo a

leÍ da albita, em anfiboLito . 046
Foto 6 - Cristal zonado de plagioclásÍo em contato com

granada parcialmente alterada O47

Foto 7 - Cristal de granada parcialmente envolvido por
delgada borda de plagioclásio ,... O47

Foto I - Crfstais de granada envolvidos por deJ.gadas bor
das de plagioclásios e englobados por hornblen
da. Notem-se também grãos de rutilo com nú
cleos de ilmenita 048

Foto 9 - Cristais primárÍos de epidoto-clfnozoisita em

anfibolito 051
Foto 10 - Intercrescimento simplectftlco ent¡e clinozol

sita e quartzo, secundários a partir da hornblen
da. Destaca-se grande cristal de tÍtanita na
porção central da foto O52

Foto 11 - Intercre.scimento simplectÍtico entre clinozoisl
ta e plagioclásio, secundários a parttr da horn
blenda .. .. .....1 o5z

Foto 12 - Ilmeníta e rutilo sendo substituldos nas bor
das por titanfta O54

Foto 13 - Eulita, grunerita, granada e quartzo em amostra
de protomlnério de Mn ... O55



I
RESUfilo

A geologia da região da Folha topográ fl
ca de Cássla-MG, na escala 1:50.000, reveÌa a presença de três
unidades metamórficas, Rochas gnáissÍcas granodioríticas a lona
Líticas ortoderivadas e gnaisses migmatÍticos, xepresentam o em

basamento do Grupo Araxá. Xistos, quartzitos, gnaisses e subsi
diariamente metatexltos, meta-ultramafitos, anflbolitos, protomi
nérios de Mn e rochas cataclásticas, constituem o Grupo Araxá.
Filitos e quartzitos pertencem ao Grupo Canastxa.

Estruturas superpostas indlcam no mlnÍmo
três fases deformacionais para as rochas do embasamento e duas
para as rochas do Grupo Araxá e Canastra.

AnáIises radiométricas mostram idades tran
samazônicas ou mais antigas para as rochas do embasamento. Ida
des brasiLianas, Rb-Sr, de 760 m.a., referem-se aos metatexitos
do Araxá, enquanto que o padrão K-Ar obtído data entre 5g0 e 644
m.a. o fechamento dós sÍstemas minerais para difusão do Ar, ou
para difusão isotópica a nÍvel de rocha total, para o sistema Rb-
Sr,

0 estudo das paragêneses minerais revela
condições metamó¡ficas de fácies anfiboLito pêm as rochas do Gru
po Araxá e de seu embasamento. No Grupo Canastra o metamorfismo
atÍngiu o fácies xlsto verde, Nota-se que o metamorfÍsmo progri
de em direção as porções N-NE da áreä.

Dados geotermométricos indicam temperatu
ras de 650oC a pouco superiores a 725oC para o evento térmico
culmÍnante durante o ciclo BrasÍliano. IndireLamente são estima
das condlções mfnimas de pressão equivalentes a 6,5 kbax atuantes
durante este evento.

I

.--l



Dados químidos de elementos maiores e
menores, associados com parâmetros de NiggIi, mostram orfgem or
tometamór fica para os anfibolitos do Grupo Araxá em Cássia. Indi
cam ainda que estas rochas se originaram a partir de magmas ba
sáltícos, provavelmente não cogenéticos. Quando comparados com

basaltos formados em ambientes modernos, possuem similaxidades com
os formados em margens de placas.
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ABSTRACT

The Cássia region ( SIV State of Minas Ge

rais) has been mapped at a scale of '1 :50.000. GeoLogicaIIy, the
area consÍsts of three metamorphic sequences. Granodiorltic and
tonalltic aneisses of igneous parentage and migmatfc gneisses
form the basement of the Araxá Group, which is maínly made up of
schists, quartzÍtes, and gneisses with subordinate metatexltes,
metaul.tramafites, amphiboJ.ites, manganese protores and cataclasi
tes. The thlrd unit is the Canastra Group , comprising phyJ.lites
and quartzites,

The basement rocks were affected by at
least three deformatÍonal phases, whereas the Araxá and Canastra
Groups show the effect ofl at Least two deformational events.

pornr ro mínimum "n", ."::::;:::1il ::'"r;: 'i:""::;::::T. ï:i:
( - 1 ,800 m.y . ) , Some of the data indicate the effects of the
Brasiliano cycIe. For example, metatexites of the Araxá Group
yield an age of 76O m.y. (Rb-Sr isochron), and the closure of
the systems for Aq dÍffusion out of minerals and Sr diffusÍon
wl thin the $/hole rock occurred between 5e0 and 644 n.y.

Ihe basement rocks and the Araxá Gtoup
belong to the amphiboJ.lte facles. The Canastra Group is, on the
other hand, characterized by the greenschlst facies. Metamorphic
grade Íncreases towards the north and northeast.

ïhe temperatures obtained through geo
thermometry vary from 650oC to slÍghtly greater than 72roc fot
the culmination of the metamorphic event of the Brasiliano cycJ.e.
i1i n i mum pressures are estimated at around 6.5 kbar.

Chemical data for major and trace el



ements and the relationships between the NÍggli numbers indicate
that the amphibolites of the Araxá Group in the Cássia region. are
of igneous parentage. They probably were derived from several
non cogenetic types of basaltic magmas. tfhen compared to basalts
belonging to modern environments, they show sinilarlties with
those fo¡med at plate margins.
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1. INTRODUçAO

1.1. os¡errvo Do EsruDo

0s t¡abalhos desenvolvidos visaram o ma

peamento 1i t o I ó g i c o - e s t r u t u r a I na escala de 1:50.000 da FoIha To
pográflca de Cássia, MG, abrangendo uma área de aproxi
madamente, 715 kn2 i er â partir do conhecimento das litologfas
presentes, dâ sua distrÍbuição e relações de contalo, das pxincl
pais felções estruturais, de suas assoclações e paragêneses mlne
rais e de suas idades, compreender sua evolução dentro do contex
to da evolução geológica regional, com enfoque às condições em

que foram metamorfizadas.

1.2. r-ocalrzAçÃo DA ÁREA

A área mapeada (Fig. 1 - encarte) corres
ponde a compreendida pela Folha Topográfica de Cássia, publicada
pelo IBGE como integrante da carta do Brasil, na escala 1:50.000
e codÍficada como FoIha SF-2f-V-A-VI-1, sendo seus Iimltes os me
ridianos 47oOOt e 46045 ' da longitude oeste de Greenwich e os pa
raLelos de 2Oo45t e 2OotO ' de latftude suI. Localiza-se na por
ção Shr do Estado de Minas Gerais, próximo à fronteira com o Esta
do de São Paulo, entre as cidades de Franca (Sp) e passos (MG),
conforme esquematizado na Figura 2.
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2. ÍIIETODOLOGIA

Além das metodologias usualmente emprega
das nos trabalhos preJ.iminares do estudo, que envolveram as eta
pas relatfvas à consulta bibliográfica, lnterpretação fotogeoló
gica e trabalhos de campo, foram utillzadas as seguintes técnÍcas
para anál l ses petrográficas, anáLises químicas e datações radio
métrlcas:

2.1. rÉcnrcAs pARA ANÁLrsEs pETRoGRÁFrcAs

Para estudo e descrÍção de 147 seções
gadas de rochas foram utilizados microscópios ZeÍss, modelo
dart I'l L e Leitz, modeJ.o Ortholuz-pol.

Para delerminação da composição dos pla
gioclásios, foram utiLizados os gráficos reproduzidos por T Rö GER

(1956) relativos à extinção máxima na zona (010) ou à relação an
guJ.ar entre Xr e a clivagem (010) em secções perpendicuJ.ares à

bissetriz aguda destes minerais.

Nas análises modais realizadas, contaram-se
1.000 ou 2,000 pontos por secção, respectivamenle, para amostras
com granulações fina ou média.

2.2. tÉ.cwcAs pARA DETERMTNAÇõES eufMrcAs

Para determinações quÍmlcas de mintrals uti
llzou-se o equipamento ARL ("Applfed Research Laboratoriesr') do La
boratórlo de Microssonda Eletrônica do Instituto de Geociências

del
Stan
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da Universldade de São paulo, equipado com três espectrômetros
e três pares de cristais, respectivamente LiFlADp, LiF,/ADp e

LiF,i RAP. Por esta metodologia, foram analisados plaglocIásios, an
fl i b ó I i o s , p i r o x ê n i o s e granadas, nas segulntes condições de instru
mentação: potencial de aceleração de 15 kv, corrente de amostra
de 0,0f yA, tempo de integração da contagem de 1O segundos e diâ
metro de feixe eletrônico de aproximadamente 1O p. Os padrões
utllizados foram os pertencentes à coleção do laboratório, lendo-
se sempre procurado, para cada mÍneral e elemento, utilizar o pa
drão mals semel.hante possível à amostra anaLisada. Foxam executa
das correções nos dados analÍticos para drift, background e efei
tos di ferencials de matriz ( absorção atômica, número atômlco,
fluorescência secundária ) , utilizando-se, para tanto, dos progra
mas de computação s-¿ar¡e e BENCE & ALBEE (1968). para a distribuÍ
ção entre Fe0 e Fe20, em anfibóIios e piroxênios, utilizou-se o
programa de PAPIKE et al. (1974), baseado nas posslbÍlidades este
quiométricas destes mineraÍs,

Em relação aos plagioclásios e anffbó
lios, os valores encontrados nas tabelas e gráfÍcos correspondem,
para cada amostra, à média aritmética de lO grãos por amostra
e 6 grãos por amostra no caso das granadas e piroxênios, sendo
que para t,odos os minerais o resultado de cada grão corresponde,
por sua vez, à média aritmética de i determinações em suas bol
das e três em seu núcLeo. Tais valores não foram apresentados
separadamente pois, em geraI, não comportaram diferenças signifi
cativas,

As anáIises quÍmicas de elementos maiores
e menores de rocha total foram realizadas no Laboratório de Fluo
rescência de raios-X da Universidade de Ferrara, ItáIia. Das amos
tras, após moagem em moÍnhos de ágata e aqueclmento para perda
dtágua, foram confeccionadas pastilhas de pó por prensagem duran
te f0 segundos à pressão de 60 bar, em invól-ucro contendo á

cldo bórico que constÍtul a parte externa e manipulável da pas
tflha Ievada para anáIise em aparelho philllps automático.
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2.3, DATAçóEs RADToMÉTRrcAs

As datações radiométricas foram real.lza
das no Centro de Pesqui sas Geocronológicas, CpGeo, da Universida
de de São Paulo. Empregaram-se os métodos K-Ar em minerals sepa
dos e Rb-Sr em rocha lotal,

Ar foram I

As constantes empregadas nos cálcuLos K-

Àtot = o,53ox1 o-9 anos-1

tr = 0,585x 1O- 1o anos- 1

% at6m. K4oem Ktot = 0r0119

No caso das anál ises Rb-Sr, as concentra
ções de Rb e Sr foram determinadâs quantitativamente por f J.uores
cência de raios-X. Utilizou-se espectrômetro de massa marcâ Va
rian-MAT, tipo IH-5.

As constantes empregadas nos cálculos Rb-
Sr foram:

srB 6 /srB I = a,1194

lno = 1 ,42x1o- 11 anos-1

Rb85/Rb87 = 2,59
I

I



para cada caso em função
de da anáIise realizada.
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0s erros experimentais foram estimados
da precisão dos equipamentos e qualida
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3, GEOLOGIA REGIONAL E TRABALHOS ANTERIORES

3.1. rnrnoouçÃo

As unidades estratigráficas presentes na

região correspondem aos Grupos Araxá e Canastra, ambos defÍnldos
por BARBOSA (1955). Suas definições originais foram sucessiva
mente modificadas como será díscutido nos itens posteriores, Es

tas unidades, situadas em faixa de dobramentos de evolução Urua

çuana (Fig, 3), encontram-se Limitadas a 0este da área em questão
pelos sedimentos da Bâcia do Paraná, ao Sul pelo Maclço Mediano

de Guaxupé, conforme definição de ALMEIDA et aI. (1976)e, mais a

Leste, pelo Cráton do São Francisco (ALMEIDA, 1977),

3.2, os cRUPos ARAXÁ E cANASTRA

0 crupo Araxá fol originalmente deflnido
por BARBOSA (1955) na região da Bacia do Rio Quebra Anzol, no pla
nalto Araxanense, em l.4inas Gerais, como sendo constltuldo de mi

ca xistos, xistos verdes , filitos, migmatitos e quartzitos. Nes

ta ocasíão, BARBoSA ( op. cit. ) subdividiu o Grupo Araxá em duas
Formações: Araxá e Canastra, sendo a prfmeira, mais antiga, cons
tituída de xistos verdes, mica xistos e migmatitos, enquanto
na segunda, dominariam os quartzitos com os filÍtos grafitosos a

eles associados, 0bservou tâmbém a prováveI existência de dÍscor
dância angular entre estas Formações, considerando-as de idade
muito diferentes, Posteriormente, BARB0SA et al,(1966) estenderam
os micaxistos do Grupo Araxá, desde o Triângulo Mineiro, adentran
do pelo sul e centro do Estado de Goiás, até o extremo norte des

te Estado, atingindo também áreas do Estado do Pará. Por ocasião
da execução do "Projeto Chaminés" (BARB0SA et a1., 1970), restrin
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giram o signifÍcado do Grupo Araxá para xistos com duas micas e

com granada, rutil o, zircão, turmalina, cianita e estaurolita,
e assfnalaram que em alguns lugares estes mica xistos encontram-
se intercaLados com quarLzÍtos e anfibolitos. Notaram também a

presença de granodforltos e rochas ullrabásicas serpentinfzadas;
e que, Iocalmente, os xÍstos passam para paragnaisses e migmati
tos.

ALMEIDA (1967) referiu - se ao Grupo Canas

tra para des ignar o até então conhecido como Formação Canastra
de BARBOSA (1955), com quem é concorde ao afirmar que suas Dochas

repousam em dlscordância sobre as do Grupo Araxá ou do Compl exo

Basal. Reconheceu ainda no Grupo Canastra duas Formações, uma in
ferior, denominada Formação Cristalina, de caráter essencÍalmen
te quartzítico e outra superior, pelítica, xepresentada por flli
tos com associação subsidiária de metassÍltitos,calcários e quart
zftos, à qu€iI propôs o nome de Formação Paracatu. E ssa Formação
foi, posterformente, incorporada por BRAUN (1968, 1n MARINI et
al., 1978) à Formação Paraopeba do Grupo BambuÍ.

Já em 1970 ( Projeto Goiânta, ln MARINI

et al., 1978), BARB0SA et aI. consideraram que o Grupo Canastra
é composto, em grande parte, por q u a r t z o- mu s c o v i t a -sericita xis
tos, que se sobrepõem, não em dÍ scordância como consideravam an

teriormente, mas em concordâncla às unidades superÍores do Grupo

Araxá, representando conseqÜentemente uma Formação deste Grupo.

Segundo FUCK & MARINI (1979), em quase

todos os trabalhos subseqüentes, ficou caracterlzada a diffculda
de de separar os Grupos Canastra e Ar'axá e a existência de discor
dâncfa entre ambos foi contestada, Neste sentÍdo, BRANDALISE et
aL (197 1, fn FUCK & MARINI, op. cit.) também afirmaram não terem
encontrado dÍscordância ou hiato metamórfico entre as duas unida
dades , considerando que os vários tlpos litológicos refletem con
dições diferentes da sedimentação original. Ainda neste traba
lho, citaram NELSoN et al. (1977) e MERY et al. ( 1978),
que propuseram a extinção do Grupo Canastra por consfderarem seus
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metamorfitos como associações ou complexos transicionais dentro
do Grupo Araxá,

Para SCH0BBENHAUS FILH0 et aI. ( 19754 e b)

o Grupo Canastta não deve ser considerado como lal, mas como uma

Formação do Grupo Araxá, sendo aproximadamente síncrono a esta

unidade.

CoSTA et al. (1970) sugeriram que o Gru
po Canastra é correlac ionável à Formação Paracât.u do Grupo Bam

buí, sendo, portanto, uma fácies deste Grupo, não devendo, deste
modo, ser indlvldualizado como Grupo; porém concordaram com BARB0SA

(1955, '1 970) ao considerarem que as IitoLogias do Canastxa,aparen
temente, repousâm em discordância sobre o Grupo Araxá (da mesma

forma que todo o BambuÍ é discordante em relação ao seu embasa

mento), e que seus termos mais metamórficos encontram-se em con
tato de acavalamento sobre o Grupo Araxá.

DARDENE (1978) conslderou que o Grupo Ca

nastra não se encontra estratigra fÍcamente sobre o Grupo Araxá,
mas sim que ambas as unidades interdlgitam-se lateralmente.

TEIXEIRA & DANNI (1918) descreveram, em

estudo na região de Passos, que ês unidades Canastra e Araxá são

transicionais considerando a primeira como Formação superior da

segunda, embora, no mapa que apresentaram, em uma das figuras des

se trabalho, ne coluna estratigráfica, a unidade Canastra apare
ce como Grupo e não como Formação.

0LIVEIRA et á1. (1983), em mapemaneto en

volvendo as QuadrÍculas de CássÍa e São Sebastião do Paraíso, re
conheceram na área unidades que reJ.acionam ao CompJ.exo de Campos

Gerais (FoNSECA et al. , 1979), representatÍvas do embasamento do

Grupo Araxá na xegião, não reconhecendo a unidade Canastra nes

tas Folhas.
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'.2,1 
. IDADES

Segundo ALMEIDA (1967, 1968), o Grupo Ara
xá teria sido metamorfoseado durante o cicl-o Uruaçuano, entre
1.000 e 1,400 m.a. (HASUI & ALMEIDA,197O; ALMEIDA,197 1; ALMEI

DA et aI ., 1976).

Novas datações geocronológicas têm, po

rém, apresentado idades mais antigas para áreas mapeadas como per
tencentes ao Grupo Araxá , como se pode observar nos dados arroLa
dos por SCH0BBENHAUS FILH0 et al. (1975) e nas datações radiomé
t¡lcas que serão apresentadas e discutidas neste trabalho.

Para o Grupo Canastra, HASUI & ALMEIDA
(197O) apresentaram resultados de análises radiométricas que apon
tam para um xÍsto báslco e um filito deste Grupo na Serra Doura
da (G0), valores de 461 e 544 n.a., respectivamente. Segundo
tais autores, estes resultados são inferiores aos obtidos na Fâi
xa TrlânguIo Mfneiro-Natlvídade, na qual as idades situam-se en
Ite 579 e 642 n.a., apresentadas por um ortoanfiboLito intrusivo
no Giupo Canast,ra, nâ região ao Norte de Palmeiras, G0, Observa
ram, no tocante a estes valores, que a ldade de 642 n.a. corres
ponde à fdade mfnima do episódio mai s antþo do Ciclo Brasillano,
no quaJ. o Grupo Canastra, para estes autores, sofreu tectonÍsmo
e metamorflsmo.

Já para SCHOBBENHAUS FILHO et al. (1975a
e b), o Grupo Canastra é uma Formação do Grupo Araxá, o que, se
gundo MARINI et aJ. (1978) Ímplica em dizer que pertenceriam a

um cinturão anterior ao Brasilian'o, no caso Uruçuano, sendo, pox

tanto, compatlvel com o ProterozóÍco Médio.

7.2.2. METAMORFISMO

FUCK & MARINI (1979) consideraram que,
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embora ainda não estabelecido com precisão, observa-se um signi
ficativo zoneamento metamórfico na porção mais Iarga do segmento
setentrional da faixa de dobramentos reLatÍva ao Grupo Araxá. A

intensidade do metamor fi smo aumenta de Leste para 0este. Ainda,
segundo estes autores, a sucessão de paragêneses no sentido do

aumento do metamor fismo indica que este é do tipo c ian ita - sillÍ
manita ou barrowiano, Vários outros autores (DARDENE, 1981; 0Ll
vEIRA et aI .,1983; SIMÕES & FUCK, 1984) ratificaram tal concl-u
são. Cabe destacar que 0L I VE IRA et al.(op. cit. ) observaram que

tal. metamorfismo barrowiano corresponde ao grau flraco a médio de

!1INKLER (1977); e que ALf4EIDA (1967, 1968), BARBOSA et a].('1970),
C0STA & ANGEIRAS (1971), ALMEIDA et al. (1976), MARINI et al.
(1917, 1978), JAyME FTLHO et a-l.(1981) e sIMÕES & FUcK (1984) consi
deraram que, dentro do modelo de fácies metamórficas, o Grupo Ara
xá apresenta-se me tamor foseado em condições de fácies xisto- ver
de e anfiboLito.

Relativamente à unidade Canastra, ALMEIDA
(1967, 1968) e ALMEIDA et al. (1976) atribuiram condições de fá
cÍes xisto-verde para os metamorfitos do Grupo Canastra, que pa

ra BARBOSA et aI. (197O) é de baixo grau.

J.2.3. MAGMATISMO

FUCK & MARINI (1979) constataram que há

poucos registros vulcânicos e plutônicos na parte setentrional
do Grupo Araxá. Em relação à porção meridional, reconheceram que

há ampla predominância de metassedimentos em relação aos metamor
fitos de origem ígnea, sendo as ocorrências mais conhecidas des
tes ú lt imos os corpos má fico-u L tramá fi cos aLpínos. Quanto ao

magmat i smo básico, citaram que se encontra representado por inú
meras ocorrências de anfibolitos na forma de diques e/ou sol,eiras
e talvez também como derrames. Ao magmatismo de natureza graní
t ica, atribuem pequenos corpos "esparsamente distribufdos ao lar
go do cinturão".
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BESANG et al. (1977) reconheceram e data
ram as intrusivas graníticas da região de Monte Carmelo-Ibiá, sÍ
tuadas ao norte de Passos, obtendo a idade de 760 m.a., sendo que
então se admitia que tais rochas pertencessem ao proterozóico in
f erior.

IEIXEIRA & DANNI ( 1978)mencionaram a pre
sença de piroclastos de natureza andesÍtica na região de passos.

SIl.4ÕES & FUCK (1984) reconheceram na Re

gião de Mossâm,edes, em Goiás, vários tipos de rochas intrusivas:
ortoanfibolÍtos e metagabros, granitos, granodioritos e tonali
tos, a j-ém de diques de diabásio mesozóicos; apontaram também
importante contribuição vulcânica na est rat i gra fia da região.

Em relação à unidade Canastra, ALMEIDA
( 1968) e AL¡4EIDA et al. (1976) consideraram que não há evidência
de magmatismo em conecção com a evolução do cinturão BrasÍlia.
A única citaçãc que parece conflitante com a suposição do caráter
não-magmático do Grupo Canastra é a idade de 527 m.a., apresenta
da por HASUI & ALMEIDA (191O) para um ortoanfibolito j.ntrusÍvo
neste Grupo, na região ao Norte de palmeiras, em GoÍás.

3.2.4. TECTONICA

ALMEIDA (1967) incluiu o Grupo Araxá em

faixa geossinclinal Ri feana ( 1.600 a 650 m. a. ), situada na borda
oeste da Plataforma do São Francisco, de idade Brasil iana ( 560
m.a.). Interpretou o Grupo Araxá como tendo sido depositado a

partir de '1 . 200 m.a., como resultado do fraturamento da Crosta
que separava as plataformas do São Francisco e Guaporé , dando mar
gem a condições eugeoss inc 1i nai s de sedimentação. Destacou tam
bém o lato dos dobramentos do Grupo Araxá juntamente com o Grupo
Canastra apresentarem direções sub-meridianas ao Norte do parale
lo Brasília, enquanto ao sul predomina orientação NNlf .
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Para ANGEIRAS (1968), o crupo Araxá cons
titui, juntamente com o Complexo BasaI Goiano, o l'daciço que sepa
ra geoJ.ogicamente as faixas geossinclinais paraguaÍ -Araguaia e

BrasÍlia (ALl'4EIDA , 1967, 1968), tendo atuado como pós-paÍs dos
dobramentos geossinclinais. Segundo esses autores, os numerosos
compJ,exos má ficos -ul tramá fi cos existentes são intrusÍvos no G¡u
po A¡axá.

BARB0SA et al. ( 197O) propõem, para a re
gião do Triângulo lVineiro, que a Sedimentação Araxá e a Canastra
deram-se em condÍções mÍogeossinclinais.

Para C0STA et al. ( 197O), a sedimentação
Araxá deu-se em condições tectônicas de subgeanticlinal e eugeos
sÍnclinal. Tafs autores propuse¡am modelo de evolução tectônica
dentro de um único ciclo, com duração de aproximadamente 1.000
m.a., no qual teriam se constituído os Grupos Araxá e Canastra,
que apresentariam direção gera I NW_SE na sua porção meridional.

TEIXEIRA & DANN T ( 1979) consideraram que
a posição estratigráfica da Formação canastra acha-se estrutrural
mente invertida na região de passos, devido à exÍstência na área
de um megaanticlinar- recumbente, com seu franco inverso redobra
do, do tipo rappe de charriase (fig. 4), o que justificaria o fa
to de estarem os filitos, metacaJ.cários e quartzitos do Canastra
imediatamente sobre o embasamento graní t ico-gnái ssico e não so
bre os x i stos Araxá, bem como as inversões das fácies sedimenta
res e dos fácies metamórfícos (xisto_verde, zona da biotita e zo
na da cianita do fácies anfibolito), po¡ eles constatados na re
gião.

|llERNICK
Lhamentos da Região de Cássia à

eles definida, com direção geral
te, sinistrógiro e que teria se

& FI0RI (1979) assocÍaram os Fa

zona rúplíI CássÍa-Barbacena por
N40-60W, de caráter transcorren

impJ-antado no ciclo Brasiliano.

0LIVEIRA et aI. (198j), trabalhando nas
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FoIhas de São Sebastião do ParaÍso e Cássia, adjacentes à região
de Passos, em N4inas Gerais, também reconheceram o caráter de nap
pe da estrutura assim descrita por TEIXEIRA & DANNI (1978), e res
saltaram a existência da extensa zona de falha de CássÍa com o

rientação Nl,,i-SE e movimento levógiro, considerando o Antilorme
de ltaú (TEIXEIRA, 1978), existente no canto SE da quadrícula de

Cássia, como uma grande dobra de arrasto. I dent i ficaram na área,
duas f,ases de dobramentos, com dobras isoclinais similares,
que impr imem fo I i ação S1 sobre So, tendo or i entaÇão pref erencial
dos eixos N80W, caindo para NV'l com ângulos por volta de 20o . A

x i stos idade S., foi redobrada por dobras concêntricas isópacas e

normais, que não chegaram a desenvolver fol iação plano ax iaI , e

cujos eixos apresentam atitudes em torno de N60oE, 20oSltl,com pla
nos axiais subverticais.

DARDENE ( 1981)' ao estLldar a estratigrg
fia do Grupo Araxá na região da Serra Dourada, não vinculou d1

retament e a sedimentação Araxá ao modelo geossinclinaJ., conside
rando que, na região, esta desenvolveu-se sucessivamente em ambien
tes per ic ratônicos e costeiros. Tal autor reconheceu nas rochas
do Grupo cinco fases de deformação.

FÍnalmenle, sIMÕES & FUCK (1984) reconhe
ceram quatro fases de deformação para o Grupo Araxá na região de

It4ossâmedes, em Goiás. Consideraram que as duas primeÍras, durante
as quaÍs o metamorfismo de fácies anfibolÍtico atingiu o auge,
pertencem a um único cic lo provavelmente Uruaçuano, enquanto
as duas últimas podem pertencer a este mesmo cicJ.o, ou a outro
mais recente, no caso Brasiliano, 0bservaram, ainda, que a evolu
ção geológica, nesta área, é compatÍvet com a observada em mar
gens contÍnentais ativas.
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4. GEOLOGIA LOCAL

4,1. ns UNIDADES MAPEADAS E sUA DISTRIBUIçÃo

No mapa geoJ-ógico e estrutural da Folha
de Cáss i a, þ1G, (Fig. 1, encarte ) , elaborado durante o desenvolvi
mento deste trabalho, pode-se ob servar a dl stribuição das unida
des litológicas presentes, bem como suas principais feições estru
turais.

Foram obJ et i vos deste estudo apenas as
unidades metamórficas relativas a períodos pré-Cambrianos, cons
tituídas petos quartzitos e filitos do Grupo Canastra, xistos,
gnaisses, quartzitos, anfiboLitos, gondi tos e meta - uLtramáficas
do Grupo Araxá, aIém dos gnaisses, migmatitos e meta-ultramáfi
cas de seu embasamento. Assim, não serão descri tos os sedimentos
Terciários, marginais, a atual rede de drenagem, as rochas sedi
mentares Terc iário-Quaternárias que constituem extensas cobertu
ras recentes, que recobrem indiscriminadamente as IÍtologias Ara
xá e Canastra nas porções NW, central, sul e SE da Folha, bem co
mo as rochas sedimentares e magmáticas básicas da Bacia do para
ná, com ocorrência de pouca significação areal_ nos cantos Nltl e

SW do mapa.

Devido a este fato, encontram-se locado$
no mapa tão somente pontos relativos aos a floramentos descritos,
com amostras col-etadas e ordenadamente classificadas, repxesenta
tivas daquelas unidades metamórficas. Aí não aparecem os demais
pontos de controle e caminhamentos realizados, com objetivo de
estabelecer seus limites.

Na Legenda do mapa , procurou-se empilhar
as unidades litológicas, estratigra ficamente, posicionando-as do
ponto de vista cronológico segundo dados presentes na literatu

I

l

i
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ra, as relações de campo observaias e datações ora efetuadas. 0

termo Grupo foi util-izado para nomear as unidades estratlgráf i
cas Araxá e Canastra. Tal ocorreu face a ser este o uso mais co

mum na Iiteratura existente, não obstante os problemas e contro
vérsÍas já assinalados no capftulo anteri.or.

As descrições Litológicas de cada unida
de serão abordadas no capÍt.uIo re ferente à petrografia. Desej a

mos, no entanto, adiantal aqui certas características dos corpos
existentes no Mapa (Fig. 1, op. cit. ) , que nele não são passí
veí s de representação em função da escala adotada.

Assim, se as unidades mapeadas relativas
ao emba samenLo crista.Iino não apresentam a nÍvel de afforamento
grandes variações com intercalações de t ipos petrográ ficos muito
diferentes, o mesmo não ocorre em relação aos xistos e quartzitos
do Grupo Araxá, que freqüentemente aparecem centimét rica ou dec i
metricamente alternados ocorrendo também alternâncÍa entre leitos
e Lentes de anfibolitos no interior dos xÍstos, Nota-se ainda
que, em a Igumas po¡ções situadas no centro-oeste, centro-norte e

nordeste da Folha de Cássia, xistos e gnaisses foram atingidos
nos plocessos de migmatização, por metatexia e inJeção de mate
rial granítico, que podem tanto representar proximidade de corpos
granitóides em sub-superfÍcie, como pequenas remobilizações de
material quartzó-fe-Ldspático, por fusões locais, que em al guns
pontos constituem veios e bolsões de ma teria I pegmatóide circun
dado por biotita-xistos, que não so freram quaisquer modi ficações
texturais ou minêrâlógicas. Tal hipótèse parece bastante
plausíve1, pois consoante discussão que oeorrerá no cap ftul o re
ferente ao metamorfismo, nota-se aumento progressivo do grau me

tamórfico nas porções N-NE da região. Em quase toda a área o fá
cies an fibol i to é atingido e a geotermometria utilizada indica
temperaturas suficientes para causar anatex ia em paragêneses ade
quadas.

Tais variações já não são observadas nos
quartzÍ tos e filitos do Grupo Canastra situadas no canto SE da



área, que apresentam grande
rai.
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homogeneidade mineralógica e textu

q.2. pRINcIpAIS FErçõEs EsTRUTURAIS

4.2.1 . RELAçõES DE CoNTATo

Acreditamos que os contatos entre as ro
chas do embasamento com as dos Grupos Araxá e Canastra são pro
vavelmente tectônicos, embora não tenham. sÍdo observados direta
mente n.o campo, quer pe-Ia escassez de aflo¡amentos, quer pela,
mu i tas vezes ' má qual idade destes dev i do ao intemperÍsmo. porém,
a passagem abrupta de um tipo de unidade para outra, em espaço
relativamente pequeno, bem como os nítidos a l inhamentos de rele
vo e drenagem nestas regiões, observadas em fotografias aéreas,
somadas às evidências de s igni fica t í vo tectonismo na área, repre
sentado por vários fa lhamentos entre os quais destaca-se a espes
sa zona de cisalhamento da FaIha de Cássia, que atravessa toda
a folha no sentido Nl,ú-SE e as falhas de empurrão situadas na po¡
ção SE da Fol.ha, l_evam a tal suposição.

Precedendo à descrição das dÍversas rela
ções de con tato entre as unidade litoJ.ógicas dos Grupos Araxá e

Canastra, deve-5s notar, como pode ser obseivado no mapa , que na
área em estudo estes Grupos não estão em contato direto entre si,
existindo uma signilicativa porção de embasamento entre taÍ s uni
dades. TEIXEIRA & DANNI (j978) atribuem tal situação, que se pro
I ongaria muito a SVi da FoIha de Cássia, atravessando as Folhas
de Passos e Fortal ez a de Minas , a presença de um megaanticlinal
recumbente na região, do tipo nappe de charriage, que colocaria
as rochas do Canastra di.¡etamente sobre o embasamento. Tal
explÍcação é factÍvel em virtude do caráter mais regional
do estudo realizado por estes autores, não sendo possÍvel ratifi
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cá-la ou não com os dados mais restritos da geologia local. Le
vândo-se, porém, em conta apenas a situação da Folha de Cássia,
pode - se, também, supor que esta porção do embasamenlo encon
t ra-se como fatia tectônica Ínserida em posição estratigraf ica
mente superior, entre as unidades Araxá e Canastra, que estariam
então em uma posição estratigráfÍca normal.

No Grupo Araxá ocorrem contatos concor
dantes entre suas unidades. Entre os xistos e quartzitos ou xis
tos e gonditos, eJ.es são, na maloria dos casos, transÍcionais, ao
passo que entre os xistos e os an fibo I itos geralmente os conLa
tos observados são abruptos e bem definidos. Não é certo, porém,
se tai s contatos normais re fletem concordância estratigráf ica
originaÌ ou ¡elacionam-se à transposição e est i ramento tectônico
associado a fases deformacionaÍs super impostas a estâs rochas.

, Quanto às meta-ultramáficas presentes,
são representadas por dojs corpos, relativamente grandes, situa
dos, o primeiro na porção Nl,'l da Folha, próximo à base dos sedi
mentos da Bacia do paraná e o segundo, nos limites da cidade de
PratápoJ.is, no suI da área. Em ambos os casos seus cont,atos não
são observáveis devido ao avançado estado de aJ.teração em que se
encontram, e ao fato de o primeiro corpo estar aflorando em meio
às coberturas Ierciári a-Quaternár i as da porção NW da regÍão, o
que também ocorre, parcialmente, com o segundo corpo, ao sul, nas
adjacências de Pratápolis.

0s fÍlitos e quartzitos do Grupo Canas
tra, situados no antiforme de Itaú (TEIXEIRA , 1978), têm contatos
localmente tectônicos, flace ao cavalgamento dos quartzitos sobre
os filitos. TaI ocorreu devido à compressão sofrida por tais ro
chas durante a formação do referido antiforme, que,segundo oLIVEI
RA et al. ( 1983), constitui grande dobra de arrasto, a.ssociada à
FaLha de Cássia.

4.2.2. FOLIAÇÕES METAMÓRFTCAS E DOBRAS
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As rochas do embasamento da área são re
presentadas por meta-ultramafitos, gnaisses e gnaisses migmatlti
cos.

Nas rochas meta-ultramáficas, observa-se
somente uma xistosidade dada pela orÍentação unidirecional dos an
f i bó-lios tremol íticos-act inol Í t icos presentes .

, Nos gnaisses situados na porção SE da Fo
ì.ha, nas adjacências do Antiforme de I taú, nota-se apenas uma fo
liação, de aspecto cataclástico onde os minerais leptoblásticos
presentes não constituem níveis contfnuos, posicionando - se nas
bordas dos grãos de quartzo e feldspato, que apresentam formas a

longadas. Esta foliação cataclástica provavelmente desenvolveu-
se durante o transporte tectônico, possiveLmente sofrido por es
tas rochas, que se encontram na região maÍs atingida pelos f alha
mentos da área e que peta sua provável origem ortometamórfica,
como veremos no capítuIo referente à petrografia, tiveram compor
tamento mais rÍgido que as demais. Esta foliação cataclástica
apresenta orientação geral NTOo-80oW com caimento entre 3¡o_56o pa
ra NE, chegando à orientação quase N-S com mergulhos subverticais
nas proximidades da Folha de CássÍa.

Já os gnaisses circunvizlnhos ao ponto
182, próximo ao canto SW da área, bem como nos gnaisses migmatí
ticos situados no l imirle sul e os Iocalizados no extremo NE da Fo
.lha, apresentam uma gnaissificação mais típÍca, com alternâncla
de lei tos micáceos e quartzo - fe ldspáticos milimétricos, com orien
t.ação geral N50-65oW e caimento entre lOoe 60o para SW, que de
vem ser plano-axia1 aos dobramentos regionais. Em algumas
partes, observanse a presença de dobras similares apertadas de
escal.a decimétrica e métrica, dobrando esta gnaissi ficação. O

mesmo ocorre nos gnaisses migmatfticos do canto NE da Folha, sen
do que neIes, as dobras tendem a apresentar espessamento apical,
devido à granulação maior e maÍor concentração åo materiaL quart
zo- feJ.dspático, neonômico, presente. Em alguns casos, notam_se
também ápices de dobras, preservados entre planos de gnaÌssifica

l
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ção o que evidencia o caráter de transposição de tal est¡utura.
Como nestas rochas não pudemos reconhecer nenhuma superfícÍe So
relativa a acamamento sedimentar originaL ou contatos magmáticos,
pode - se dizer apenas que ocorrem três fases de deformação de
nominadas Sn, relativa à foliação representada pelos ápices
das dobras reliquiares preservadas, Sn * 1 relativa à gnaissif I
cação hoje observada, que transpôs à anterior e Sn + 2, associa
da aos dobramento similares superimpostos à gnaissi ficação Sn+ 1,
sem podermos precisar se, a1ém destas três, houve outras ou
não.

Já nos metassedimentos dos Grupos Araxá
e.Canastra pode-se observar o interacamamento sedimentar original
So, Þela alternância nas rochas do Araxá entre gnaÍsses, xistos
e quartzitos, mais comumente entre os dois úItimos tipos litoló
gicos, que representam termos mais pel Í t icos ou psamít i cos origi
nais e nas rochas do Canastra pelo contato entre filitos e quart
zitos. A orientação geral da xistosidade do Grupo Araxá na re
gião é N2Oo-.40o14 com mergulhos moderados para SVrl ou
NE, apresentando muitas variações locais nestas atitudes. Tal o

rientação é concordante a loliações plano-axiais S1 de dobras si
milares de esca las centimétricas a dec imét r icas observadas em al
guns afloramentos e também às superfÍcíes axiais das grandes es
truturas sinformais e antiformais ressaltadas pelas formas dos
corpos quartzÍticos mais possantes, com espessuras de centenas
de metros observados a NE da porção superior da Falha de Cássia,

Em dois afloramentos situados ao norte da
cidade deCássia,nas proximidades dos pontos 20 e 21 encontramos dobras
similares relativas a Sl redobradas por dobras similares abertas
de escalas decimétricas, aparentemente sem desenvolvimento de fo
liação plano-axia1, com eixos mergulhando ,Oo na direção N 1OE e

plano axial mergulhando 500 para Nl^,l. Já no ponlo g, pouco a Les
te da cidade de Cássia e adjacente ao Iimite da zona de rochas
cataclásticas da FaIha homônima, ocorrem nos xistos, quartzitos
e anfibolitos que ai se encontram centimetrÍcamente alternados,
duas foliações, a primeira NltOoC mergulhando J5o para SW, e outra
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N iooE merguLhando 55o para NW, sem â presença de dobras, o que
causa dúvida se taI foliação S2 estaria associada à fase de
deformação responsável peJ"o redobramento de S,, nas proximidades dos
pontos 20 e 21, conforme citado, ou a possÍveis movimentações da
Falha de Cássia, sendo maÍs prováve1 a primeira hipóte
se, por não ser esta a orienLação geral da FaIha. Desta forma, o

Grupo Araxá apresenta na área em estudo duas fases deformacionais,
não sendo certo se a segunda chegou a desenvolver fol i ação plano
axial.

No Grupo Canastra, que ocupa a porção SE

da Folha, a orientação geral dos fiLitos e quartzi tos é N60-BOoW
mergulhando 25o-4Oo para NE, TaL foliação nas proximidades da Fa
lha de Cássia inflete para direções N 1O-2Ool,ll com mergulhos desde
baixos, para SW, até subverticais. Não são observadas dobras nos
quartzÍtos, enquanto nos filitos, ocorrem em al-guns afloramen
tos dobras centimétricas fechadas em chevron, que não desenvolvem
foliação plano axiaI, sendo a atitude pJ.ano axial destas N-S, sub
vertical, a que indica também para as rochas desta unidade ao
menos duas fases deformacionais.

4.2.'. FALHAS

0 falhamento mais significativo da área
em estudo é o responsável pelas rochas cataclásticas da zona de
Falha de CássÍa que atravessa a Folha no sentido NW-SE, Apresen
ta larguras entre 'l ,2 e 2,8 km, onde ocorrem desde protomilonitos
até ultramilonitos, segundo a terminologia proposta poï SpRy
(1916), bem como lentes métricas a decamétricas de xÍstos e gnais
ses relativos às l i t o l o g i a s . A r a x á e do Embasamento, preservadas
sem deformação., ou pouco deformadas, no seu interior. É facil
mente observada e delimitada através de flotografias aéreas devi
do aos bem de lÍnidos e coerentes alinhamentos e Iineações de re
levo e de drenagem a efa associados, bem como peJ.o aspecto defor
macional , que impõem aos corpos J.itoIógicos, por eIa truncados,

l
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causando mega-dobras de arrasto como o ant i fo¡me de Itaú, no can
to SE da Folha, que indica um sentido levógiro para seu movimen
to, conforme apontado por 0LIVEIRA (1983), e que ressalta seu ca
ráter predominantemente transcorrente. A foliação caLaclástica
das rochas é predominantemente N5o a 15oW com mergulhos altos pa

ra lV ou subverticais. Em alguns pontos, como o 7, situado pouco
a N da cidade de Cássia, observa-se que esta foliação encontra-
se locaLmente dobrada segundo dobras similares, apertadas, de am

plitude centimétrica, eixos subverticais e plano axial subparale
lo à ioliação principal. Foliações secundárfas não se desenvol
veram, e tais feíções estruturais são provavelmente relat ivas à

segunda fase de de formação do Grupo A¡axá na área.

OLltros flâlhamentos importantes, com dinâ
mica di ferente ao anterior, são os sucessivos empurrões notados
a partir da base do possante corpo quartzÍtico, que ocupa a por
ção centro-leste da Folha e se repetem nos contatos entre as uni
dades do Grupo Canastra e deste Grupo com o embasamento, no anti
forme de Itaú. São detectados tanto pela grande densidade de li
neações de refevo em fotografias aéreas, como pel.o aspecto cata
clást1co, com minerais estirados nas rochas sob sua ÍnlluêncÍa,
que apxesentam foliações com baixo ângulo de mergulho e estria
mento característicos nos planos de faLha, Tais empurrões devem
estar, em parte, associados ao desenvolvimento da FaIha de Cás
sia, que no seu arrasto comprimíu as demaÍ s litologias, fazendo
com que as mais competentes cavalgassem soble as menos competen
tes, Conforme já apontado anteriormente, TEIXEIRA ( 1978)atribui
o empurrão da base do antiforme de Itaú ao desenvolvimento de uma
grande nappe de charriage, com o que concorda OLIVEIRA (19g3).

AIém destas, algumas outras falhas de me

nor escala foram observadas, umas somente em fotografias aéreas,
outras também no campo, devido à presença de planos de falha e

delgadag zonas milonÍticas, possuindo em sua maioria movlmento
com caráter de rej eí to de mergulho.



5. PETROGRAFIA

Neste capÍtuIo serão descritas as diferentes unidades de rochas que, em associações, cons tituem as unida
dades estratigráficas abo¡dadas no capitul-o anterior. Desta forma, vamos lazê-lo das mais antigas para as mais novas, conforme
encontram-se empi lhadas na legenda do mapa da FÍgura 1,

5. 1. ems¡snmENTo cRISTALTNo

5.,I .1. GNAISSES

Estas rochas ocorrem na porção SE da área imediatamente após a região apicaJ. do Antifo¡me de rtaú e tam
bém em uma á¡ea pouco extensa nos arredores do ponto lg2 no ";;to sVl da FoJ.ha, sendo que rresta região encontram_se ro""rruntã
migmatizadas, apresentando então estruturas acamadas e schrieren
São rochas de coloração acinzentada e estrutura gnáissica homo gênea, atÍpica. Esta feição resulta prÍncipalmente de foliações
catacLásticas que imprimiram textura nortar ou f-zase¡ à rocha.
sua granulação varia entre média e grosseira,e a composição entretonaLÍtica e granodiorÍtica, não ultrapassando o mÍcrocLínio, quan
do presente, 20% en volume. Além deste feldspato, aparecem comominerais principais o oligoclásio (An rr_rr), normalmente gemina
do segundo a lei da a.l.bita ou perictÍÅj.o, sendo rara a presença
de geminações complexas. Tal mineral apresenta muitas inclusões
de muscovi ta e epidoto devido à saussuritlzação e ocorre com for
mas lenticulares alongadas e arredondadas devido a esforços tectônicos aos quais foram submetidos; o quartzo geralmente aparece na forma de grãos menores bem recristarÍzados com contatos porjustaposição e junções tríplices ou em grãos maÍores aÌongados,
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com freqüentes cordões de inclusão, extinção fortemente ondulan
te e contatos serrilhados ou engrenados; e a biotita, QU€, Io
calmente, concentra-se em lentes onde a textura é J.epid o bl á s t Í c a .

Como mÍne¡ais acessórios, ocorrem titanita, epidolo (muito freqüen
te sob formas de cristais granulares secundários) muscovita, opa
cos, rutÍlo e zircão.

Quanto a sua origem, estas rochas de
vem ser ortoderivadas devido a sua composição e estlutura,
que não mascarou totalmente o aspecto granitóide.

5.1 .2. GNAISSES MIGMATfT]COS

Tal unidade tem ocorrência restrÍta na á

rea em estudo, de linindo dois corpos situados, respectivamente, no
canto NE da Folha e no seu limite sul , pouco a oeste da cidade
de Pratápolis. Nesta ocorrência próxima a pratápolis, apresen
tam pequenas intercalações de gnaisses leucocráticas, não mig
matÍticas, constituÍdas essencialmente de quartzo (50 a 7O%), pla
giocJ.ásio (5 a 15%) com Anrr_ro, muscovita (2 a 15%), biotita (O

a 1Oo/o), tendo como acessórios, nem semp¡e presentes em todas amos
tras, granada, microclínio, epidoto, calcita, opacos, apatita e

zircão. Suas granulações são finas a médias. As demais rochas
são migmatÍticas, Ieucocráticas, coloração cinza-escuro, com ma

terial neonômico róseo. Apresentam estruturas acamadas, bandadas
e também oftalmíticas e schfieren. O paleossoma exibe alternân
cia de leitos granoblásticos e granolepi doblásticos e lepidoblásti
cos, ao passo que o neossoma é mais isótropo, panipidiomórfico,
com caracterÍsticas Ígneas. A granulação variâ entre 5u e 2 mm

no pal-eossoma, chegando a muito grossa no neossoma,de composição
granÍtica a granodiorítica, sendo mais comum a presença de musco
vita que de biotita. Já no paleossoma, a composição é mais diver
sificada, encontrando-se em proporções variáveis os seguintes ml
nerais: quartzo, plagioctásio, feldspato potássico, biot i ta e mi
nerais acessórios . 0 quartzo ocorre sempre como principal cons
tituinte em proporções que variam de lO a 50% en vol-ume, tem nor
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malmente extinção levemente ondulante, raxos cordões de inclusão
e encontra-se em contatos lobulados ou por justaposição entre si
ou com os demais minerais. É comum ocorrer em intercrescimentos
mirmequÍticos com pÌagioclásio em associação com muscovita e felds
pato potássico, 0 pJ-agioclásÍo apresenta teor da molécula anor
tita entre 20 a 25%. Ocolre finamente disperso ou em indivf
duos com formas anedraÍs, normalmente s a u s s u r i t i z a d o.. gerando
calcita, muscovita e epidoto secundários. É comum a presença de

discreto zoneamento, sendo as bordas mais albÍtÍcas que o núcleo.
Sua geminação se dá principalmente segundo a lei da albita, ocor
rendo também geminações periclÍnio, Carlsbad e outras mais com

plexas. 0 feJ.dspato potássico presente é o microclín io facilmen
te reconhecido pela geminação em grade e que também ocorre em in
tercrescimento mirmequÍtico com o quartzo, e em alguns indivl
duos , em intercrescimento pert Í tÍco muilo fino com pl.agioclásio,
sendo muito ra¡a a presença de pertitas do tipo em manchas. A

mica predominante é a biotita, com forte p leocrolsmo verde, sen
do que , quando presente, a muscovita é ni tidamente secundária. Co

mo acessórios ocorrem epidoto e/ou clinozoisita, allanita, titani
ta, opacos , apatita, calcita e zircão, variando muito a quant ida
de destes minerais de uma. amostra para outra, chegando mesmo , aI
guns de1es, em determinados locais, a serem completamente ausentes.

5. 1.3. META-ULTRAMÁTTCRS

Tal unidade ocorre próxima ao centro do

can to SE da Folhe e constitui Iente com algumas centenas de me

tros entre o contato tectônico dos gnafsses tonalíticos do emb a

samento com os quartz i tos do Grupo Canastra, Foram observados
também em ÍnLima associação a estes gnaisses, a eLes intercalados
segundo leitos e lentes descontínuas de espessuras centimétricas
a decimétricas e ¡oudj ns , mais possantes, atingindo dimensões mé

tricas. Esta ocorrência localiza-se próxima ao Rio Santana, ao
lado da estrada C á s s i a - P r a t á p o I i s , no ponto 253, que se . situa den
tro da zona da FaIha de Cássia, o que significa estarem as rochas
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ali Localizadas intensamente deformadas. No campo são reconhecÍ
veis devido ao so.Io residual exÍguo e avermeLhado, composto de ma

terial muito alterado, Ao mic¡oscópio exibem textura nematoblás
tica fina a média, que imprime intensa foliação à rocha. Compo

sicionaLmente constituem-se de mais de 95% de tremolÍta-actinoli
ta pouco pleocróica, com granulação flina a média, não raro por
firoblástica. Como acessórios, aparecem calcita, apatita " opg
coS. Não ocorre pIagiocJ,ásio, o que indica que sua origem prove
nha de rochas ígneas ultramáficas.

5,2. enupo ¡naxÁ

5.2.1 . XISTOS

Esta é a unidade mais signif icativa
termos de distribuição geográfica, perfazendo cerca de 60% da
rea mapeada.

Constituem-se de roòhas cinzentas escu
ras e em, alguns locais, averme.l-hadas, quer pela presença da gra
nada, quer pel-a liberação de oxi-hidróxidos de ferro, Têm estrutura
muito fol iada segundo superfícies penetrativas onduladas. As tex
turas são na maioria dos casos p o r f i r o b J. á s t i c a s , estando os por
firoblastos representados por granada e cianita, ocorrendo nas
amostras portadoras de cianita, também a granada. As dimensões
dos porfiroblastos chegam a atingir 5 cm de diâmetro nos cristais
de granada, que exibem então hábitos dodecaédricos ou trapezoé
dricos, idiomórficos, ocorrendq porém, cristais assim bem fo rma
dos apenas em ¡ochas muito aLteradas nos arredores do ponto 205,
no canto SW dâ porção central da área. Já os porfirobJ.astos de
cianita dificitmente ultrapassam I cm no alongamento maior, e tan
to para os cristais de gÍ ãnãda como de cianita, as dimensões mé

dias dos porfirobJ.astos situam-se entre 0,5 e 1 cm. Nestas ro

em

'Ã
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chas, a matriz,onde a granul-ação varia entre 10u e 3 flffi, sendo a

dimensão mais comum ao redor de 1 r5 flfr, apresenta textura grano
Iepidoblástica ou, nas amostras mais micáceas, lepidobtásticas.0
correm' também, xistos não poriiroblásticos e outros com textu
ras blastopsefÍticas, relictas da sedimentação original.

A mineralogia principal é constituída
por quartzo, biotita, muscovita, granada, cianita, microclínio e

hornblenda, variando muito as porcentagens em volume destes mine
rais de um leito para outro, em um mesmo afloramento, ou de um

ponto para outro da área, estando em aJ.gumas amostras, ou em di
ferenles regiões, ausentes alguns destes minerais. Dentre eles,
o menos comum é a hornblenda, que ocorre apenas em aJ.gumas amos
tras local,izadas ao Norte da cidade de cássia, e em pequenas pro
porções associada aos .l_eitos mais ricos em biotita. Como mine
rais acessórios temos: opacos, calcita, epidoto, clinozoisital
allanitar âPâtita, zircão e rutilo, ocorrendo em proporções Qu€,
no conjunto,raramente uJ.trapassam 2% do voLume global da amostra.
Em algumas rochas,é exceção a calcita,que chega a 4%. os mine
rais do grupo do epidoto normalmente são secundários a partir
do plagioclásio.

As principais caracterÍslicas dos mine
rais que constituem a mineraJ.ogia principar são as seguintes:

0 quartzo constj_tui cristais geralmente
equigranulares de extinção levemente ondutante. 0corre disperso
na matriz ou, quando mais recristalizado, forma pequenas lentes
onde se associa com plagioclásio, Ê, menos freqüentemente, com
leldspato potássico. É raro portar cordões de inclusões no seu
interior. Em volume, está presente em porcentagens entre 35 e

65%, nas amostras estudadas.

0s plagioclásios encontram-se presentes
na grande maioria das amostras esludadas em proporções entre 10

e 5O% do voLume das amostras. Variam de oligoclásio intermediá
rÍo (Anle_rr) a oligoclásio básico ou andesina (Anzt_ru) nas
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amostras submetidas a metamorfismo mais intenso. São normalmen
te equigranulares e com freqÜência engJ-obam grãos de quartzo,mus
covita e biotita. Em algumas amostras, encontram-se saussuri fica
dos, apresentando entã0, muitas pequenas inclusões de calcita,
muscovita, sericita e epidoto. E comum, mas não constante a pre
sença de gemÍnação segundo a lei da albita, não tendo sido obser
vados outro tipos de geminados. Algumas amostras, inc.Iuindo_se
os xistos essercialmente micáceos e qu arlzosos, não possuem pJ.agio
cl-ásÍo.

As biotitas cujas proporções situam _ se
entre 5 e 25% das amostras estudadas, dispõem-se de forma orien
tada segundo a foLiação da rocha, sendo juntamente com a muscovi
tâ, os minerais que mais contribuiram para a formação da estrutu
ra xistosa. 0correm tanto dispersas pela matriz, como concentra
das, geralmente em associação com muscovita,em leitos onde a tex
tura é predominantemente j.epidoblástica. Apresentam forte pleo
croismo verde e não raro incluem vári.os e diminutos zircões. Ê.

comum estarem preferencialmente associadas às granadas e minerais
opacos quando estes estão presentes, e, às vezes, são secundé
rias a partir da granada. Apresentam contatos por justaposição
ou interpenetração com os demais minerais.

As muscovitas nem sempre presentes nas re
giões onde o metamorfÍsmo foi mais intenso, ocorrem na grande
maioria dos afloramentos estudados. suas proporções são muito
variáveis, situando-se entre J a 40% em volume. Principalmente
nas amostras onde são mais abundantes, ocorrem em cristais nÍti
damente maiores que a matriz, ñão chegando porém a constituir por
firobLastos. Normalmente, são primárias, mas também são observa
das como diminutos cristais secundários formados a partir do pla
gioclásio, ou mesmo do microclínio. Em algumas amostras, estão
muito deformadas, com extinção fortemente ondulante, chegando
a formar kink-bands.

0 microclínio é raro. Nas amostras onde
é encontrado,dificiLmente ultrapassa 1O% em voLume, rormal-mente
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ocorrendo por volta de i a 5%. ocorre em pequenos cristais equi
dimensionais e xenomórficos dispersos peJ.a matriz da amostra.

A granada geralmente constitui porfiro
Apresenta-se fraturada e com muitas incrusões. 0corre,
associada a biotita, opacos e rutilo.
entre 0 e 15% das amostras.

Em proporção, re

bLastos.
por vezes,
presentam

As cianitas também ocorrem, sob forma de
porfiroblástos fraturados. Tais minerais são, em diferentes
graus, substituídos por muscovita. Em algumas amostras são englo
badas pela granada. Ocorrem também em indivÍduos isolados nos
leitos mais quartzosos.

Cabe considerar que em algumas amostras
por firoblásticas, tanto a granada como a cianita têm maior parti
cÍpação na porcentagem volumétrica global, chegando a correspon
der a mais de 50% do total.

Finalmente, a hornblenda ocorre muito ra
ramente em pequenos cristais subedrais, associados aos leitos bio
títicos ' apresentando a seguinte fórmula pJ-eocróica: X-verde cla
ro, Y-verde e Z-verde escuro.

5.2.2. QUARTZITOS

0correm sob forma de possantes corpos com
centenas de metros de espessura com intercalações de termos mais
pelíticos. Constituem também intercalações desde centimétricas
a métricas nos xistos e gnaisses do Araxá. Apresentam variações
mineralógicas que originam granada quartzitos, muscovita-granada
quartzitos, cianita-muscovita quartzitos, muscovita quartzitos e

quartzitos praticamente puros, onde a porcentagem voLumétrica de
quartzo ultrapassa 9B%. Apresentam como minerais acessórios tur
maJ.ina, opacos, rutilo e zircão. Suas texturas são normalmente



granoblásticas. As amos tras com granada e cianita são localmen
te p o r f i r o b I á s t i c a s , não ultrapassando os porfiroblastos a dimen
são de 1 cm. A est ru tura é foliada, desenvolvendo-se tanto devi
do à orientação das muscovÍtas como face ao alongamento dos cris
tais de quarlzo. Estes normafmente apresentam extinção f evemen
te ondulante, contatos lobulados entre sj, e por justaposição com
muscovita, sendo, não raro, englobados por esta, bem como pe
los porfirobLastos, quando presentes. Sua granulação varia en
tre 20 u e 4 mm, sendo mais comum indivÍduos com dimensões ao re
dor de 1,5 mm. 0s grãos são normalmente LÍmpidos e desprovidos
de inclusões. As porcent.agens em voLume dos demais minerais
princÍpais, quando presentes, não ultrapassa fO% do global. Cons
titui exceção a granada, que em alguns IocaÍs enriquece-se F19
gressivamente em determinados níveis, interca.lados aos xistos,
vindo a formar gonditos que serão descritos mais à frente.

5.1.3. GNAISSES

0s gnaisses apresentam ocorrência não mui
to signi fi cativa na área em estudo, restringindo-se à porção cen
tral do Iimite Nl/ da FoIha; ou a flreqüentes intercalações métri
cas a decimétricas transicionais no interior dos xistos. Consti
tuem-se de muscovi ta-bi of ita gnaisses, que são o Iitotipo maÍs a

bundante, ocorrendo também rochas com granada ou granada e cia
nita ( Fotomicrografia 1) em proporções variáveis em relação aos
demais minerais.

Macroscopicamente, são rochas com colora
ção acinzentada, cinza esverdeada e rósea, leucocráticas. A
presenlam estrutura gnáissica com foliação evidente e alternância
de leitos, normalmente descontÍnuos, milimétricos r conì textura
granoblástica; e, mais raramente, granoJ.epidoblásticas alterna
das com leÍtos mais micáceos, onde a textura lepidoblástica é

mais proeminente, Raramente apresentam texturas porfliroblásti
cas, onde a granada ou a cianita são J.igeiramente maiores que
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F0T0MTcR0cRAFIA I - cristais de cianita e granada
na amos,tra de gnaisse B5-A, do Grupo Araxá. 0bser
va-se avançada substituição da cianita pela musco
vita (po1's. X, aumento 62,5 X).

as maiores dimensões dos ÍndivÍduos da matriz. Às proximidades
de falhamentos, ocorre textura blastomilonÍtica. A granulação
dos gnaisses é seriada entre dimen sões que variam de .10 u a 4 fifl,
com a maÍoria dos grãos situando-se por volta de o,7 ffiffi, sendo
portanto fina. a granulação da maioria das amostras. Como mine
rais acessórios, ocorrem opacos, apatita, allanita, epidoto, calci
tâ, titanita e zircão, cuja proporção conjunta não ultrapassa 4%

do volume global da rocha. A mineralogia principaJ. é representa
da por quartzo, plagÍoclásio,microclínio, granada, cianita, bio
tita e muscovita. Existem gnaisses onde granada e cianita estão
ausentes, outros somente com granada, e ainda outros, onde grana
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da e cianita coexistem. BiotÍta e muscovita foram identificadas
em todas as amostras, sendo biotita sempre mais abundante que mus
covita. Nas amostras onde muscovita ocorre em pequenas quantida
des, ao redor de 1a 2%, sua origem é secundária, principalmente
a partÍr da cianiLa ( Fotomicrogra tia 1), e subsidiariamente do
plaglocJ.ásio. Cristais iso_lados e bem formados, de origem presu
mlvelmente primária, também existem nestas rochas. O f eldspato
potássico é raramente ausente, ao inverso do que ocorre nos xis
tos, Segue suscinta descrição dos minerais principais e de suas
associações nos gnaisses,

0 quartzo é, na maioria das amostras, o
mineral mais abundante, ocorrendo em porcentagens entre 2o e 50%.
0corre preferenciarmente associado a plagioclásio e microcrfnio, .

nos Leitos mais granoblásticos. Sua granuJ.ação é variável , notan
do-se com freqüência cristais diminutos, límpidos, com extinção
homogênea, dispostos entre os grãos maiores, com contatos geral
mente engrenados , às vezes fraturados e com extÍnção ondulante.
TaI feição é particuJ.armente caracterÍstica nas amostras com tex
tura blastomiLonÍtica. Em sua maioria, porém, ocorrem em conta
tos lobulados com os demais minerais.

0 pJ.agiocIásio encontra - se representado
por oligoci.ásio básico ou andesÍna ácida a intermediárÍa
(Anru_or), aumentando o teor da molécula anortita concomitante
com o aparecimento da granada e ainda mais, quando cianita encon
tra-se presente na associação. Em abundância, normalmente só se
encontra em menores proporções que o quartzo, situando_se entre
18 a 40% da poxcentagem grobar das amostras. seus indivÍduos a
presentam formas subedrais em aLgumas amostras, com discreto zo
neamento, caracterizado por bordas mais ácidas. A extinção é le
vemente ondulante, e os contaÈæ 'geraJ.m e n t e roburados e mais Ìaramen
te, por justaposição. Quase não se nota saussuritização e também
é incomum, porém presente, o i ntercresc imento com quartzo, origi
nando mirmequita quando nas proximidades, ou em contato com o
microclÍnio. Quando geminado, obedece à Iei da albita, sendo
Carlsbad e pericJ-Ínio mais raros.
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0 microcLínio ocorre sob forma de cristais
subedrais e anedrais, pre ferenc ialmente concentrados nas regiões
quartzo feldspáticas, mas também dispersos, em grãos menores, nas
regiões micáceas. Suas porcentagens em reÌação aos demaÍ s mine
¡ais osciLam entre O e 25%.

A granada ocorre como grãos subedrais,
não ultrapassando 15% do vofume da amostra, Encontra-se fratura
da, muitas vezes associada à biotit.a primária, sendo em alguns
casos substituÍda por este mineral. Inclui com freqüência os de
mais mineraÍs aos quais ocorre associada.

A cianita aparece na forma de crÍstais
subedrais, fraturados, normalmente com extinção ondulante e rara
mente em kink-bands. É comum encontrar-se isolada em meio aos
leitos quartzo feldspáticos, embola ocorra também associada à bio
tita e rutilo. Alguns cristais apresentam inclusões de quart
zo. Em mais de uma amostra encontra-se tanto Ísolada como totai.
ou parcialmenie inclusa na granada. É comum estar parcial ou to
talmente substÍtuída por muscovita, sendo neste caso identi fica
da através dos pseudomor fos. Suas porcentagens, à semelhança da
granada, não uJ.trapassam i5% do vol_ume da amostra.

BÍotita, a mica mais abundante nos gnais
ses, ocorre em porcentagens entre 2 a 15%. Constitui, normalmen
te, cristais bem formados, pouco deformados e com freqüentes e di
minutas inclusões de zircão. Seu pleocroismo varia de verde nos
gnaisses desprovidos de granada e cianita, a marrom avermelhado,
naqueles portadores de cianita.

luluscovita, que não uÌtrapassa 1o% do
volume das amostras, encontra-se em alguns casos em pequenas pro
porções e aÍ, em sua maiorÍa, é secundária, como já observado,
originando-se a partir da cianita e subsidiariamente do pJ-ag j.oclá
sio.
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5 .2.4. MIGMATITOS

Conflorme citado no capÍtulo referen
te à geologia local, âlgumas regiões situadas no centro-oeste,
centro-norte e nordeste da área mapeada foram atingÍdas por pro
cessos de migmatização por metatexia e injeção de material granÍ
tÍco. Assim, estas rochas têm como paleossoma os xistos e gnais
ses do Araxá, alternados de maneira muito heterogênea com leitos
centimétricos e' às vezes, lentes de material granÍtico neossômi
co muito varÍáveis em suas dimensões, e que formam nessas rochas
ora estruturas acamadas, ora veios pegmatóidesr ou, ainda,constÍ
tuem bolsões graníticos no interior das encaixantes. 0s paleos
somas apresentam as mesmas feições estruturais,texturais e mine
ralógicas dos xistos e gnaisses descritos anteriormente,notando-
sÊ, às vezes, enriquecimento em feldspato potássico nas proximi
dades dos leitos neossômicos, 0 neossoma é leucocrático, de colora
ção branca ou rósea, granulação muito variável, desde média até
muito grossa, sendo,em geral, os maiores indivÍduos constituÍdos
por microclínio. Apresentam texturas semeLhantes a texturas Íg
neas panipidiomórficas, com certa foJ.iação incipiente e orienta
ção preferencial das micas. A composição é granítica e, mais ra
ramente, granodiorÍtica. O plagioclásio varia de oJ.igoclásio bá
sico a andesina ácida, com o teor da molécula anortita oscilan
do entre 26 e 34%. As geminações obedecem à lei da arbita, perÍ
clínio, carlsbad e raramente mais complexas. Alguns indivÍduos
portam finas inclusões antipertÍticas de feldspato potássico. O

microclÍnio apresenta geminação em grade e pertitas de manchas.
0 quartzo com extinção homogênea ocorre em crÍstais menores e é

freqüente observá-lo em intercrescimento mirmequÍtico com os
feldspatos. A mica predominante é a muscovita, ocorrendo em me

nores proporções a biotita. A proporção de ambas raramente u1
trapassa 1o% do voLume globaJ.. Como acessórios,ocorrem apatita,
allanita, Êpidoto, opacos, titanita e zircão.

5.2.5. META.ULTRAMÁFICAS
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Tais rochas ocorrem em dois corpos princi
pais: um nos arredores da cidade de PratápoJ.is e outro no centro
Nl'/ da Folha, a1ém de muitas pequenas intercalações,centimétricas
a decimétricas,embutidas concordantemente à foliação dos xistos
Araxá ou associados às rochas miLoníticas da Falha de Cássia.
Seus produtos de alteração mineralógica, texturas e estruturas
são praticamente idênticos aos das meta-ultramáficas associadas aos
gnaisses do embasamento, anteriormente descritas. Assim, consti
tuem tremolita-actinotita xistos, muito foliados, de textura nemato
brástica e granuração fina a média. o plagioclásio é ausente, e

aparecem como minerais acessórios apatita, epidoto, e raramen
te, titanita, opacos e calcita. A calcita e oepidoto ocorrem asso
ciados e são secundários a partir dos anfibólios. Em volume,os
minerais acessórios não ultrapassam 2% das amostras.

5.2.6. ANFIBOLITOS

Estas rochas são encontradas principal
mente nas porções centrais e NE da região, constituindo corpos ge

ralmente lenticulares e concordantes em relação aos xistos Araxá
nos quaÍs se encontram alojados. Suas espessuras raramente são
centÍmétricas, sendo mais comuns os corpos métricos a decimétri
cos' que J.ongitudinalmente podem alcançar algumas centenas de me

tros. Devido ao fato de ocorrerem em exposições frescas em vá
rios afloramentos e apresentarem mineraÍs e paragêneses sensíveis
às condições metamórficas, bem como a importância de sua origem
em relação ao ambiente que se f ormaram, realizaram-se nest.as rochas
estudos químÍcos de rocha total e de minerais isolados r QUe se

rão discutidos em eapítu1o posterior.

Macroscopicamente, apresentam estruturas
foliadas e, raramente, nas amostras com granuJ.ações mais finas,
isótropas. Suas texturas são predominantemente granoblásticas
(Fotomicrografia 2) e, nas amostras mais ricas em hornblendar oñ
de estas encontram-se orientadas, nematoblásticas. Em uma amos
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F0TOMTCROGRAFIA z - Aspecto geral de textura grano
b1ástica em anfibolito (nU-116-A, poI,s. //, aumen
to t9x).

tra situada no Ponto 98, onde aparentemente os eontatos são dis
cordantes em relação às encaixantes,ocorre macroscoplcamente tex
tura semel-hante à textura ígnea subipidÍomórfica, provavelmente
relicta da rocha original. Suas granulações são predominante
mente finas e, mais raramente, médias, variando entre 1o u e 5
oD, estando a dimensão média dos grãos por volta de or7 mm. Atgu
mas amostras apresentam granada ou anfibó1io levemente porfirg
b1ásticos, porém, mesmo nestas, nunca ultrapassam a dimensão de
5 mm. 0s contatos entre os grãos são,em sua maioria, roburados
ou por justaposÍção. Na Tabela 1, encontram-se as análises modais
de dezesseis amostras dos anfibolitos estudados, onde pode-se ob
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ïABELA I - Análises modais dos anfíbolitos.
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servar sua mineralogia e as proporções volumétricas relativas em

cada amost.ra. Nelas, a mineralog i a principal é constituÍda por:
hornblenda (21 ,5-69,8%), plagioclásio ( 5 , 1 -3O, 5 % ) , c I i n o p i r o x ê n i o
(O-21 ,1%), granada (O-25,2%) , níner ais do grupo do epidoto (0-
16,5%) e quartzo (O-16,9"Á) , Como acessórios, aparecem: titanita,
rutilo, opacos, calcita, apatita, biotita, clorita,muscovita e zir
cã0, sendo que destes, caJ.cita, biolita, clorita e muscovíta o

correm, e x c J. u s i v a m e n t e , como minerais secundários, lormados a par
tir do retrometamorfismo imposto às paragêneses originais. Em por
centagem, os acessórios geralmente não ultrapassam o limite de

4% do volume global, constituindo exceções as amætras 44-A, 71-8,
133-A e 151-4, onde estes va.l-ores chegam, r e s p e c t Í v a nente, a 4,4%,

8,O%, 7,6% e 11,5%.

As principais caracterÍstlcas dos mine
rais constituintes dos an fibol i tos são as seguÍntes.

A hornblenda, cujos dados analÍtieos por
microssonda e,ì-etrônica encontram-se nâ Tabela 2 e o diagrama pa

ra nomenclatu¡a na Figura 5, ocorre em todas as arnostras presen
tes em indivíduos eued¡ais ou subedraÍs, raramente porfiroblás
tica. Seu pJ.eocroismo varia entre as seguintes fórmulas pleocrói
cas: X-verde páIido, Y-verde, Z-verde esorro e X-castanho cIaro,
Y-marrom acastanhado e Z-marrom, respectivamente, nas amostras
que sofreram menores ou maiores graus metamórficos. É comum es

tar substituindo total ou parcialmente o clinopiroxênio, estando
muitas vezes este mineral preservado no seu núcleo ( Fotomicrogra
fia l). Mesmo quando o clinopiroxênio se. encontxa ausente, há e

vidências deste processo de substituição pela presença de peque

nas inclusões de quartzo, em forma de gotas, no interior da horn
blenda ( Fotomicrogra fia l), que se originam devÍdo ao excesso de

silica que não foi Íncorporado na estrutura do anfibólio. 0 an

fibó1io engloba comumente, a1ém do quartzo e clinopiroxênio,cris
tai s de plagioclásio, clinozois ita e epidoto, titanÍta e zircão.
AIém disso, em aJ-gumas amostras, em diferentes regiões das lâmi
nas, gera, por retrometamorfismo, minerais secundários como peque

nos e fibrosos anfibólios da série da tremolita-actinolita, eÞi
doto, calcita, clorita, bioti ta e plagioclásio.
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de nomenclatura, proposto por LEAKE (1978),

de Si, (Ca + Na)g, Nâg, (¡la + K)A, e

A

I - Trenìo¡lta
II - tlo¡nblenda tremolftlca

III - Hagnéslo-hornblenda

¡V - Horrùlenda tscherûekftlca
v - Tschernaklta

VI - Actlnollta
VII - Hornblenda actlnolftlce

vtII - Ferro-actlnollta
IX - Hornblenda ferro-actlnolftlca
x - Ferro-hornb¡enda

XI - ¡þrnblenda fer¡o-tschelmakftlca
XII - Ferro-tschermakita

I
I - Edenlta slllcosa

Il - Edenlta

III - Hornblenda edenftlca
IV - Hornblenda pargasftlca
V - Pargaslta

VI - Fe$o-edenlta slllcose
VII - Ferro-edenlta

VIII - Hornblenda ferro-edenftlce
IX - Hornblenda pargasÍtlca-ferosa
X - Pargaslta ferosa

XI - HoÌnblenda fero-pargasftica
XII - Ferro-pa¡gasita

c
I - Edenlts slllcosa

II - Edenlta

¡II - Hornblenda edenftlca
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V - l.lagnéslo-hastingtta
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XII - Hastinglta
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F0T0MICROcRAFIA t - Clinopiroxênio preservado no in
terÍor do cristal central de hornblendar QUe o subs
tÍtuiu. 0bservam-se também inclusões gotiformes de
quartzo na hornblenda (Atl-116-A, po1's. //, aumento
62 ,5X) .

0 plagioclásÍo ocorre em grãos subedrais
e mais comumente anedrais. Sua composição é muito variável de a

mostra para amostra, onde o teor médio de molécula anortita osci
la entre 17,78%, chegando a 91r13% (Tab. j), estando represenLa
dos os termos oligoclásio, andesina, rabradorÍta, bytownita e a

nortita, nas diferentes amostras estudadas. considera-se que o

aumento progressivo de teor da moIécula anortita nestes minerais
também ocorra em função do aumento do grau metamórfico dos anfi
bolitos como discutiremos posteriormente. Raramente, apresenta-
se zonado (Fotomicrografia 6). Em algumas amostras, ocorre saus



TABELA 3 - Composições
das amostras de anfibol

AMOSTRA

i-A
28-C

44-A

52-A

54-A

55-A

71-B

96-A

98-A

116-A

133-A

151-A

159-A

1BO-A

químicas parciais
i tos estudadas.

ALBITA

91r16

69,38

79,83

11,06

50,50

9,49

82,39

56,51

50,97

76,75

67,9O

J8,97

59,76

64,59

de plagioclásios, por microssonda el-etrônica,

ORIOCLASIO

1 ,11

O,41

0,80

Or25

0,50

0,01

oro3

o,27

o136

or73

0,11

Or53

O,36

0r58

ANORTITA

34r73

30,Og

20r3g

88,40

49,O1

91 ,11
17,78

43,22

48,7O

22r93

32,25

60,75

39,91

34,83

100,00
gg,gg

100,02

100,01

100,01

1OO,62

100,20

100,00

100,0f

100,01

1OO,26

100,15
't00,0f

100,00 o
È-
Þ
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suritizado (Fotomicrografia 4), originando, então, como minerais
secundários, câlcita, muscovita e epidoto. É interessante notar
que, em certas 1âminas, aparece em diferentes porções da mesma amos

tra, ora saussuritizado, ora inalterado, como pode -se observar,
comparando as Fotomicrografias 4 e 5, ambas relativas à 1âmina da

amostra 1-4. Normalmente está geminado poJ.issinteticamente segun

do a lei da albita (FotomicrografÍa 5), e, mais raramente, peri
clínio. Em algumas amostras, como 28-C e 314, o plagioclásio,
em quase toda a J-âmina, constitui fase mineral dispersa continua
mente pela matriz,envolvendo, total ou parcialmente, qLiase todas
as demais fases minerais presentes, com destaque para a granada
(Fotomicrografia 7), mesmo quando esta se encontra engj.obada pe

l-o anfibóLio (Fotomicrografia 8). Nesta situação, quando o grão
envo-l-vido é a granada, encontram-se em contato externo com a bor
da de plagioclásio os minerais anfibóIio, clinopiroxênio e epido
to ou clinozoisita, ou tão somente o anfibó1io. Quando o mineral
englobado é a clinozoisita ou epidoto, encontra-se, aps a borda de

plagioclásio, somente anfibó1io, ou o anfibólio e quartzo. Quan

do é o cJ.inopiroxênio que está englobado tem-se epidoto, opacos e

subsidiariamente hornbl-enda, circundando o plagioclásio.
mente, quando é o caso do quartzortem-seessencialmente o

lio e epÍdoto, em contato com a auréola de plagioclásio.
feições devem ter sido geradas por reações entre estas fases mi

neraÍs durante os reequilíbrios metamórficos superimpostos às pa

ragêneses origÍnais.

0s clinopiroxênios ( Tabela 4) apresentam-
se em cristais subedrais e, mais raramente, euedrais em cortes
perpendiculares ao eixo c, incolores ou com discreta coloração e

pleocroismo verde. Sua distribuição nas amostras costuma ser
homogênea, mas ocorrem também mais concentrados em alguns leitos.
Normalmente estão parcialmente substituÍdos por hornblenda ' ocor
rendo porém, tamhém, anfibó1io justaposto e provavelmente em equi

líbrio com os clinopiroxênios. Geram ainda clorita como mineral
secundário. Nas amostras onde se encontram engJ.obados por delga
das auréol-as de plagioclásio, conforme descrito anteriormente, q

presentam inclusões de quartzo e plagioclásio sob forma de go

F inal
an fibó

Tais



.046.

F0T0MICR0cRAFIA 4 - Plagioclásios
em anfibolito (AM-1-4, pol's. X,

saussuritizados
aumento 39x).

FOTOMICROGRAIA

nados segundo a

ment o 39X) ,

5 - Plagioclásios inalterados gemi

lei da albita ( nu- 1 -4, Pol' s. X, au
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F0T0MICROGRAFIA 6 - Cristal zonado de

em contato com granada semi-alterada
X, aumento 39X).

:{K

plagloclásio
( AM-52-A , polrs

,l@P,

granada parcialmen
de plagioclásio (AM-

FOTOMI CROGRAD I A

te envolvido por
28-C, pol's. / /,

7 - Crlstal de

delgada borda
aumento 156X).

:il+J
¡r-1,:.,

r: r'l
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F0T0MTCROGRAFIA I - cristais de granada envolvidos
por deJ.gadas bordas de plagioclásio e englobados
por hornblenda. Notam-se também rutilos e titani
tas com núcleo de ilmenitas (AM-114, pol,s. //, au
mento 39X).

tas. 0correm aÍnda grãos parcialmente uralÍtizados e, não raro,
englobam cristais de apatita.

As granadas, cujos dados analfticos en
contram-se na Tabela 5, são raramente porfÍroblásticas, não poi
quilltica, e ocorrem em grãos subedrais e, menos comumente, ane
drais com fraturamento característico. Composicionalmente, eons
tituem-se de almandina rica na molécula grossulária e subsidla
riamente em piropo e espessartita. É. comum estarem assocladas,
além dos anfibó1ios, aos epidotos, clinozoisitas e opacos. Ao



TABELA 4 - composições químicas, por microssonda eretrônica, de piroxênios
das amostras de anfibolitos estudados. Fórmuta est¡utural carculada na
base de 6 átomos de oxigênio.

St02 51,59 19,6i 49ó7 jl,to 5o,s9 51,9i 52,12 ,r2 j2,6.,
Al20' t'61 6'(}8 2'tø I,27 2,1ó 2,1A t.rA 1,X 1,79
FëO 7,96 ø,16 7t15 7,t1 1,6 7,97 tO,6 1(,,6, 2,67
Fe2O, t,ß 1,% s,ot 2,8 t,5o O,æ t,7Á O,æ 2,71
Ito 72,46 to,t9 llro¡ 12,59 t2,t8 12,62 rl,t5 1J,22 14,-n
liro o,t1 0,@ o1lt o,t1 o,1o o,2t 0,11 0,1? o,ta
llo2 o'12 Ot69 O,77 O,@ 0,46 O,5O O,21 O,æ O,æ
Èro,
cåo 2t,1t 2,@ 22,05 2t,r5 U,52 A,m 2,@ t6,86 2r,A1
MrO o,tl I,t4 1,O7 O,El 0,69 O,@ O,77 0,4' O,77

E 99tA 99,14 99,24 99,6A tæ,r5 98,94 t@,7A t9,t9 99,52

sI 1,95J 11€f9 1,A92 tÍ27 r,9OA tp56 7,955 2,On 1.ç,45
¡ìrv 0,047 o,rf1 0,107 0,(¡56 o,@ o,o4¡ 0,045 o,(rc o,ai5
Tet: 2,ùû 2,0æ 1,99 1,9At 2,(r 4@ Z,m 2,077 2,@
ol]t o,@4 o,rf9 o,t@ o,(E o,@, oþ5t o,o4o 0,059 oln:'
F"2t o25z o,z5i o,?28 o,zâ o,z7 o,zs1 o,lt4 o,rr4 o,oa2
F.!t o,ot9 o,ox o,ta4 o,(to o,@9 0,@6 0,049 o,q! o,o7j
l{9 0,701 O,5î2 0,627 0,708 0,6æ 0,708 A,æJ 0,726 O,EIO
h o,@¡ o,@l o,cþ¡ o,@5 o,(fD o,@7 o,@t o,æ5 0,(!6
ll o,æ, o,oæ o,ù21 O,ùzJ O,Or' O,O¡4 0,006 0,@6 0,@6
C¡-
(lct. 1,027 1,A6 1-O24 i,OlO t,@ t,t¡¿O 1,056 irDO t,@t
)ræt. Ot0¿7 0.@6 O,ozÁ O,Olo O,(EO O,O4O 0,0'6 O,trO O,@t
câ 0,950 0,89r o,9@ 0,944 0,9.5 0p76 0,8A6 q& 0,9!2
r{â o,ozt 0,0ù 0,079 o,o59 o,ox o,o4¿ 0,056 o,otl 0,055
¡,r2 1,@ l'@ 1'@2 Ttc.tt r,ûip t,@ tr(m o,æ7 t,(E
(cã)Ío 49,88 51t92 5r,lo fi,tl 5r,77 4a,95 48, ,a,5a j1,t5
(fig)En J6,A9 tt,z! t9;t2 t7,7t ]16,A6 tr,77 tt,tø a2,@ a4,16
(Fe)Fs 1t,2t 1â,9À 12,98 11p6 t1,97 tl,lB t8,tt 19,1á Á,Á9

ßt-¡

o
5
\o



TABELA 5 - Composições químicas, por microssonda
litos estudados. Fórmula estrutural calculada

slor t|:sÁ
At,o, 2,^7
Tl0, O,O7

FeO 21,46
¡m 2,n
¡{SO 1,95
Cao 14,ú

E 99,A5

st 5,$7
Alrv o, to,
Tet. 6,(m
Fe'* 2ß18
th 0,æ6
MS 0,455
C€ 2,167
oct' s,946

xæt. o,(m
AlvI 4,os7

Tl 0,æ8

B 4,065

Aloartdlña 47,4

Grossularia t9,9
Pi¡@o 7,6
Esp€ssartlna 5,1

1-A

J7,74 
'7,@n,96 21,ú

0,06 0,07
24,tt 25,72

0,Ð 2,17
s,1t 4,69
9,@ 8,64

99,12 99,47

5,9 5,A89

0,064 0,111

6,qlt 6,(m
t,m1 t tÁ15

0,12) o,ù2
1,145 1,1@

1ó17 1,470

6,ât 6,2f36

524

eletrônica, de granadas, das amostras
na base de 24 átomos de oxigênio-

9,@ .18,17

Ã,Ð 21,'t6
0,0, o,ú2

24,52 ,45
1,21 O,7t
4,17 5,92

11,57 6,6

,a2 I,A1

5,9Ð 5,959
0,071 0,04r
6,m 6,qD
1,278 1,452

o,16t o,@7
o,99J 1,178

1,982 l,1t5

6,416 6,O4J

0,416 0,04'
,,7tto 1,981
0,cn4 o,ú2

4,1æ 4tù26

51,1 57,2
tÐ,9 r8,9
15tA æ,9
2,5 1,6

t7,87 ß,57 t8,58
m,65 m,52 21,
0,06 o,o7 o,o4

2ô,81 D,6' 24,26
t,11 0,8t o,52
t,m Á,24 5,

11,Ã9 6,45 9,Ð

99,19 lcft,fl 99,62

6,015 6,æ1 6,011
o,m 0,(m o,ml
6,015 6,081 6,01 1

t,E5 t,7 tt161
0,150 0,fi1 0,069
0,757 0,996 1,246
1,9% 1,089 1,551

6,1ß 6,10) 6,tE

o,r5g 0,t0f o,tn
t,866 t,812 J,9æ
o,@7 0,@ 0,ûc5

4,011 t,r2t t,994

53,5 6a,O 52,6
tl,a 1'l t9 25,A
12,2 16,1 2O,7

2,5 t,9 l,t

o,zat
J,821

o,0o7

4, 111

5',¡,O

25,7
21,4

2,O

t 51-A

o,2ú
t,di6
0,æ8

4tl'o

54,J

2t,4
17 ,6
1,7

ta,û t7,a5
m,95 m,87
o,17 0, t0

m,47 26,41
2,11 1,84

2,26 5,10
1r,æ 6,87

97,4 99,04

6,1t7 6,m
o,(m 0,m
6tu7 6,000
2,721 t,ñ2
0,r'r 1 o,24A
o,5t6 1tn5
2,28 1,16

5,796 6,121

0,(m 0,121
1,925 t,9û
0,0æ o,o12

t,945 tt,Ott

47,O 57,2
,8,4 19,0

9,2 19,8

,,a 4,o

de anf ibo

o
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longo das fraturas é freqÜente estarem substituídas por clorita e

subsidiariamente pela biotita. Não raro, existe calcita secundá
ria no seu interior ou nas bordas. Engloba comumente ilmenita,
rutilo e titanita, aLém de praticamente todos os demais minerais
principais da amostra, evidenciando ter sua formação se prolonga
do a1ém da dos demais minerais associados.

Dentre os minerais do grupo de epidoto, o

correm c.Linozoisita e pistacita. Aparecem sob forma de grãos
subedrais e euedrais quando primários (Fotomicrografia 9), e ane

drais em intercrescimentos simplectÍticos com quartzo e plagioclá
sio (Fotomicrografias '10 e 1 1 ), quando secundários, a partir da

;

FO TOM I CROGRAF I A

clinozoisita em

to 39x).

9 - Cristais primários
an fibolito ( AM- 1 -4, Pol

de epidoto-
ts. x, aumen
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år
FOTOMICR0GRAFIA 10 - Intercrescimento simplectítico, entre cll
nozoisita e quartzo, secundários a partir da hornblenda. Des
taca-se grande cristat de titanita na porção central da fotõ
(AM-54-4, pol's. X, aumento 62r5x).

FOTOMICROGRAFIA 11 - Intercrescimento
nozoisita e plagioclásio, secundário
(AM-98-4, pol's. X, aumento 62,5X).

simpJ.ectÍtico, entre cli
a partir da hornbtendã
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substituição parcíal ou total do anfibótio. Em certas amostras,
ocorrem englobados por finas bordas de plagioclásio. Nesta situa
ção,costumam apresentar inclusões arredondadas ou gotiformes do
próprio plagioclásio. Em outras sÍtuações,englobam tanto a tita
nita como o plagioclásio.

0 quarlzorpresente na maioria das amos

tras em pequenas proporções, ocorre em indivÍduos pouco desenvol
vidos geralmente xenomórficos, com extinção levemente onduLante e, ra
ramente, €D intercrescimento mirmeguítico com o placiogJ.ásio, a

lém das pequenas e freqÜentes inclusões gotiformes nos anflbó
lios. Em algumas lâminas aparece concentrado em pequenas regiões,
lsolado ou associado ao plagioclásio.

A calcÍta é secundária. Aparece associa
da às regiões onde o epidoto substÍtui o anflbó1io,ou a clorlta
substltui a granada, quando então cosluma posicionar-se no inte
rlor ou nas bordas deste mlneral.

A titanita (Fotomicrografia 10) ocorre
sob forma de cristais euedrais a subedrais geralmente diminutos.
São mais abundanLes os grãos primários, embora seja freqüente g
correr como mineral secundário nas bordas de ilmenita e rutllo
(Fotomicrografias B e 12). Na Fotomicrografia 8, observa-se tam

bém núc1eos de ilmenita em rutij.o, o que é mais raro.

A apatita é freqüente em grãos euedrais,
peguenos aleatoriamente dispersos peJ.as lâminas.

Biotita, muscovita e clorlta são sempre

secundárias, pequenas e pouco representativas.

Zircão ocorre originalmente em pequenos
grãos,com forma arredondada, inclusos nos anfibó1ios.
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FOTOMICROGRAFIA 12

tÍtuídos nas bordas
//, aumento 62,5X).

Ilmenltas e rutilos sendo subs
por titanfta ( AM-44-4, po1rs.

5.2.7. PROTOMINÉNrOS DE MANGANÊS

Exlstem na área rochas que, por alteração
e enriquecimento supérgeno, formam mlnérios de manganês, QUe, d€

vldo às pequenas quantidades, são de pouca importância econômi

embora cheguem a ser explorados por pequenos mineradores. Ocor

rem como intercalações lenticulares, concordantes e com contatos
transiclonais com os xistos Araxá, tendo espessuras que raramen

te atlngem 50 metros e não ultrapassam ,00 metros de comprimen

to.



.o55.

São de dois tipos. 0 primeiro é repre
sentado por rochas que se encontram exclusivamente nos arredores
do Pont o 206, na porção centro-slv da Fol-ha. são de aspecto maci
Ço, coloração avermel-hada-escura a preta, granuração lina a mé

dia, e textura granoblástica. Mineralogicamente (Fotomicrografia
13), são constituídos por eulita (4a-60%), grunerita ( r¡-85%) e

por granada (20-30%) oe composição almandina, onde o teor da mo

1écula espessartita é oe 19 ,t% ( TabeLa 6, amostra 206-c) , e por
quartzo (2-7%). 0 segundo tipo é mais comum, ocorre com maior
freqüência na porção NE da Folha e constituem-se de gonditos.

t.vbc' lOOp
L.JFr

FOTOMTCROGRAFIA 13

quartzo em amostra
pol 's. X, aumento

- Eulita, grunerita, granada e

de protominério de l¡n ( AM-206-C ,

39x) .
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47 t50
0, 11

41,79

0,00

Jt84

1,66

o, oi
0,85

0,0o

49,i2
o,20

0,07
4tA6

2 t3O

O,Otl

0, fl
0,01

10 r ,08 100,89 99,84 98, J5

FóRMULAS oUfMIcAs

s1 6,029

allv o,ooo

Tet. 6,A29

Fe2' t Þ23
Mñ 1,341

r4g 0,566

CE 0,640

oct. 6,070

Xoct. 0,070

AIVI JPfi
tt 0,003

B J,981

sl 6,021

Allv o,ooo

let. 6tO23

rez* t,9ao
Mn 1,201

Mg 0,080

cs 0,998

oct. 6,219

Xoct. 0,219

ArvI ),016
Tl 0,006

s 4,041

s.l 2¡011

ntIV o,ooo

Tet, 2,011

Atrv o,oo5

F"2' r þs1
rel* o,ooo

Mg 0,242

Mo 0,1ll
rl 0,003

oct. 1,9Jt
Xoct. 0,9.1f

Ca 0,019

Na 0¡000

M2 Ot971

sl 7,942

Attv o,ol8
Tet. 7,9æ
ntIV o,ooo

Fe' 5,621

rel* o,oo9

I,lg 1,070

l.ln O,t14
T1 0,005

oct. 7,018

Xoct. 1,978

Cø O.O2Z

Nâìi4 0,000
r,14 2'000
NêA 0,005

K 0.016

PROP0RçõES MoLECIJLARES

almand. 58,0
p1¡opo 10,6
g¡ossul. 9,f

almand. 67,t!
pl¡opo 16,0
grossul. 1 ,l

Ca 21 1l
Mg 1tt27
tez' Ba,ee

Cã

Mg

o,31
15,94

83 t72
espes. 22! 1 esÞes. 19,1

TABELA 6 - Aná 11se por microssonda eletrônicâ de fases minerais
lsoladas, de protominérios de manganês, da região de Cássla, MG

(Fòrmulas estruturals calculadas na base de: 2l átomos de oxigê
nio = grunerlta; 6 átomos de oxigênio - eullta; 24 átomos de

oxigênio = granada ).



Estas rochas já apresentam discreta foliação, eventual bandamen
to centimétrico, devido à presença de leitos mais ricos em grana
da e textura granoblástica. São constituídas essencialmente por
quartzo (20-60%) e granada (J5-8O%) e, secundariamente, por ruti
lo (0-10%)e minerais opacos (1-4%), além de biotita, muscovita e

zircão, que em conjunto não superam 2% da composição volumétrica
da amostra, sendo a biotita e a muscovita, sempre que presentes,
secundárias.

Na Tabela 6, consta a anáIise da granada
da amostra de gondito 86-D , onde , à similaridade da granada da a

mostra 2O6-C, a molécula predominante é a almandina, correspon
dendo a espessartita a 19 ¡37o êÎt peso, va.lor muilo similar ao apre
sentado pela granada da amostra 2O6-C,

5.2.8. ROCHAS CATACLASTICAS

Tais rochas formadas por processos de me

tamorfÍsmo dinâmico, em condições rÍgidas, sobre praticamente to
das as litoLogias presentes na área, formam faixas com até 2.800
melros de espessura, como ocorre em alguns trechos da FaIha de

Cássia, onde constituem re I evo do tipo fortemente estruturado.

Constituem-se de proLomilon itos até uI
tramilonitos, segundo a nomenclatura proposta por SPRY (1976).
Possuem estrutura foliada e texturas p o r f i r o c l- á s t i c a s , em nortar
ou f-zaser Quando a granulação é homogênea macroscopicamente
costumam ser afanÍticas,

Em seção delgada, observa-se lntenso es

tiramento e mesmo cataclase dos minerais, sendo comum ,ocorrer re
cuperação dos grãos de quartzo deformados que se recristalizam em

pequenos cr i stai s sem extinção ondulante. As mel-hores exposições
re ferem- se a mi Ionitos e ultramilonitos, onde o quartzo é o mine
ral principal, seguido quase que exclusivamente de muscovita f ilÍ
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forme e diminutos opacos. Nestes litotipos a granulação varia
entre 5 a 190 p com dimensões médias ao redor de 170 p. Nos de

mais litotipos, a granulação situa-se entre '1 0 Þ € 0,8 mm,com in
divíduos de granulação média por volta de 0,4 mm, atingindo os

porfiroclastos 7 mm, Nestas rochas, os minerais mais comuns são

o quartzo, seguido dos feldspatos, além de muscovita, biotita e

epidoto, que chega a 3O",4 de amostra e apresenta aspecto (^le mine

ra.l secundário, concentrando-se pre lerenc Í almenle em flraturas ou

segundo os planos de foliação cataclásticas. Também são comuns

concentrações locais de sericita. Como minerais acessórios temos
granada , apatita, rutÍlo, opacos e zircão.

5.5. GRUPo cANASTRA

5.3.1 . QUARTZITOS

Estas rochas, que sustentam o relevo do

antiforme de I taú, situado no canto St4 da FoIha, pouco a N da ci
dade de I taú de Minas, constituem-se de muscovita quartzitos e

serÍcita quartzitos, nos quâis são localmente encontrada s lentes
centimétricas a métricas de serici ta xistos e quartzo - sericita
xistos com ou sem muscovita, 0s quartzitos exibem textura grano
b1ástica com evidenLes sinais de deformação rfgida que determi
nam grãos de quartzo alongados, orientados, com contatos serri
lhados ou dentados e, mais raramente, Lobulados com extinção for
temente ondulante. Sua g ranu I ação é fina, variando entre 5 p e

0,6 mm, com dimensões médias ao redor de 0,2 mm. Quando a quanti
dade das micas aumenta, a textura torna-se granolepid o b j. á s t i c a , on

de palhetas de micas intersticiais aos grãos de quartzo eviden
cÍam a loliação principal da rocha. 0 quartzo constitui normal
mente 85 a 95% da composição global da amostra, sendo o restante
representado pela muscovita e/ou sericita. Acessórios têm ocor
rência restrita, sendo encontrados, porém, minerais opacos, calci

I
J
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ta, turmalina, pJ.agioclásio e zircão. Já nos xistos, a porcenta
gem dos minerais micáceos cresce para aproximadamente 50%, sendo
o quartzo, ainda, o principal constituinte. Localmente, encon
tram-se concentrações de calcita que chegan a 7% da composição
volumétrica, globaI da amostra,

5.3.2. FILTTOS

Tal unidade, que ocorre no canto SW da Fo

lha, nos arredores de Itaú de Minas, é constituída por rochas mui

to foliadas de granulação fina a muito fina, variando ent re 10 ¡r

a 1,6 mm, com granulação média ao redor de 0,8 mm. Dominantemen

te, apresentam coloração vermel ha-alaranj ada, que locaJ-mente pas

sa a cinza c.Iara, Sua textura é lepldoblástica, com concentrações
locais de quartzo, com extinção fortemente ondulante, e contatos
lobulados a engrenados, circundados por matriz de muscovita e se

ricita, onde a clorita ocorre s u b s i d i a r i a m e n t e . É comum a con
centração de oxi-hidróxidos de ferro nos planos de foJ.iação. Como mi

nerais acessórios ocorrem opacos, e p i d o I o - c L i r o z o is. i t a , biotita,
caLcÍta e zircão.

i

I

l
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6. GEOCRONOLOGIA

6.1. rrrnooucÃo

Executou-se na área em questão um progra
ma de datações radiométricas, em amostla s de caracLerísticas pe

trográficas adequadas, utilizando-se os métodos K-Ar e Rb-Sr (C0R

REIA et aL, 1982), Tal estudo obJetÍvou auxiliar a caracteriza
ção estratigráfica da área em questão, bem como, datar os princi
pals eventos tectono-magmáticos.

5,2. enÁlrsE Dos DADos

Na Tabela 7, são apresentadas olto deter
minações K-Ar, realizadas em lases minerais separadas de amostras
representativas de di ferentes unidades. Assim, correspondem ao

Embasamento Cristalino as amostras cTc-211-A e CTC-98-4, e ao Gru

po Araxá as amostras CTC-34-4, CTC-162-A e CTC-163-8, todas oriun
das de afloramentos .locados no Mapa GeoJógico da Figura 1. 0s va

Lores encontrados situam-se entre 580 e 674 n.a.., o que Índica
totaÌ re j uvenescimento das litoJ.ogias do Grupo Araxá e de seu em

basamenlo, nesta área, durante o evento térmico principaJ. do cl
cIo Brasiliano, considerado como ocorrido entxe 600 e 650 m.a,
( CoRDANI et a]. , 1981 ) .

Na Tabelas I e 9, encontram-se os dados
anallticos referentes aos pontos Iocados nas Figuras 6, 7 e 8,

A Figura 6 corresponde à isócrona inter
na, obtida para a amostra de migmat i to CTC-264-F, que apresenta
Ídade de 61J n,a. para razáo St87 /Sr86 inicial de 0,7113, Este
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4613

4616

4600

4678

4581

4549

4655

4688

IABELA 7 - Resultados das análises K-Ar.

N9 DE CAMPO

cTc-14-A

crc-34-A
cRc-98-A

cTc-98-A

cTc-162-A

cTc-161-8

crc-213-A
cTc-213-A

MINERAL

Feldspato

Biotita
Anfibólio
Plagioclásio
Muscovita

EiotÍta
MuscovÍta

Plagioclásio

ROCHA

Migmatito

Migmatito

Anfibolito
Anfibolito
Xisto
Xisto
Gn. leucocrático
Gn. leucoc¡ático

IDADE M.A.

645t 31

618! 16

64C! 22

582!128

618! 17

67 4! 21

566! 16

580! 15

o
o\



TABELA I - Dados analÍticos ¡eferentes ao diagrama da f.igura 7 (BESANG et aI .,
1977 ) -

NA DE
ORDEM

NS DE CAMPO

D-10 AL-1333

AL-1335

AL-1j36

AL-1337

o-31 AL-1f40

AL-1t41

Granito

Granito

Granito

Granito

Granito

Granito

MATERIAL

RT

RT

RT

RT

RT

RT

Rb " 7Sr "'

1,t87 !17

.1 
,73J !22

0,6810185

4,325 !54

50,98 !64

781,8 198

^ 47,^ a65I ,/ 5I

O,72253!14

O ,-12593!18

O,71t13!2O

o,75234! 8

1 ,25177!18

9 ,217 4 lJO

IDADE Rb/Sr
ISOCRONICA

-76O n-a-

760 n.a.

760 m. a.

760 m. a.

760 m.a.

760 m. a.



513) CTC-213-A

5l3A CTC-2l¿-B

51J9 CÍC-260-A

5140 CTC-260-C

51tO CTC-162-A

5131 CTC- i6l-A
51J2 CÌC-202-A

51æ CTC-14-A

5144 CTC-8o-A

5141 CTC-264-A

5142 CfC-264-D

5143 CTC-264-F

5160 CIC-264-F

5161 CIC-26/r-F

5151 CIC-264-F

51tA CrC-95-Ê(c)

51t6 CrC-95-G(c)

5145 CTC-182-C(C)

5147 CIC-182-F(C)

5149 CfC-182-H(c)

5tr5 cTc-95-E(e)
51t7 CÌC-95-6(e)
51tß cTc-182-c(e)
51óa CÌC-182-F(e)

5150 CTC-182-H(e)

Ne CAI'Po

TAf}ELA 9 - Resultados das anãIises Rb-Sr_

IIATÊRIAL

Rot

Rot

Rot

Rot

Rot

Rot

Rot

Rot

Rot

Rot

Rot

Rot

Felds

Bíot
itusc

Neos

Neos

Neos

Neos

Neos

Paleos

Paleos

Paleos

Paleos

Paleos

Gn.leucocrátic! 76,4

Gn.leucocrático 6J,5
Gn -.Leuclcrático 90,l
Go.lelcocrático 87,0
i4c-Xto 143,6
¡4c-xto 94,O

Mc-Xto 55,O

Migmatito 115,8

Migmatito 272,A

Migmatito 72,O

Migmâtito J2,3
I'tignatito t9,O
Migmâtito 18,0
Migrnatito 5JO,7

Migmâtito 260,1
t{ignatito 2M,1
Mignatito 112,3

ItltgÍìatito 1m,2
tifigmatito 166,9
Migrnatlto 169,2

Migrnatito 184,1

Higrnâtito 17O,t

Mignâtito 1t8,5
l,ligmatlto 112,4
Mignatito 185,9

sr (pprit) x{Rb8t/s.6"¡ y(sr87/srE6) ¡onoe*

¡ fdade cdvenclorBl e¡ o.a. c¡rn RI BdÌttlda = 0,705

2J9,4

214,7

1t2,O

124,2

127,4

2J2,4

2t6,A

1n,2
56,4

772,7

æ5,6
778,2

746,8

156 t2
217,4

299,7

148,2

1,2
184,4

159 ó
ß2tA
155,1

130, ]
1J2,1

o,9J
û, a6

1'9
2,O4

J,2A

1,r8
o,67

J,O5

14,21

ot27
o,12

0,15

0,07

47,5J
tt,84

1 ,09
I ,86
2,56

2,æ

3,O4

a,32

4,11

ût7æ7

o,726O

o,76t2
o,7595

o,7607

0,7161

o,7127

o,74O5

o,4572

o,7 tt5
o,7l1j
o,7128

o,7121

1,1022

o,75n
o,729J

0,7r98
o,779t
0, E0l7

o,7981

9,7Jl1
o,7t49
o t7at5
0,8176

o,8098

19J2. 97

18581 90

1187i 61

658!132

815! 61

751! 24

Sl}jt n
610! 44

626. 6J

954!157

2757!119

2609! 92

24OL! æ
5t!6. 49

690! 53

210'¡:80
1812! 64

1772: 65

o
o\
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FIGURA 6 - I sócrona
matlto CTC-264-F,

eÑ'

R I :O,71 l3
I Rb: l,42xlo-rloros-t

¡gBz7gr86

interna obtida para a amostra de mlg

I,Oo,5

R I!O,7066
lRb:L42xtO{rqlos'l

0,76

0,74

ol2-

-*ã'øtt
-ø4rc-!a-A

..a-ALl335
. --ï ÂL-r333

ÉaLt336

FIGURA 7 - Isócrona de referência para rochas granfticas
da regÍão de Monte Carmelo-Ibiá (BESANG et al., 1977),so
bre a qual se ajustam duas amostras de metatexltos de Çás

sla, MG.
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R r :0,709
I nb=ll2X lO'rronos-l

95. G +
95-EO s5-E+

LEGENDA

Xlxtos

Go,Lcucocrótlcog
Mlg.Rocho lotol
M I g. N Eossom o

Mlg.Polsæsorno

o
A
a
O
+

Rbs?sreG

FIGURA I - Isócrona Rb-Sr de referência obtida com di feren
tes rochas das região de Cássla, MG,

dado, que tem o mesmo significado de uma idade K-Arr Pol demar

car o último evento de homogeneização isotópica entre flases mine

rais a nÍvel de rocha total, situa-se, portanto, no mesmo inter
valo de idades encontrado para aquelas análises.

0 diagrama da Figura 7, extraído de BE

SANG et aI . (1977), refere-se a rochas granítfcas da região de

Monle Carmelo-Ibiá, situada mais ao Norte em relaÇão a Cássia, e

sobre sua isócrona Iocalizam-se as amost ras CTC-80-A e CTC-f4-A 
'

representatÍvas de migmatltos do Grupo Araxá, Iocalizados pouco

\ 214-B
2r3-A

áuo61or.!d?.5-o
4.F
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a NE, nas proximidades de Cássia. I sto indica padrão geocrono
J.ógico sÍmilar para estes tipos de rochas, nas áreas em questão.
Este diagrama apresenta idade isocrônica de referência de 760
m. â. para uma razão inicial 5¡8 775¡86 de O,7066. Portanto, es

tes resultados encontram-se de acordo com a hipótese ei tada por
C0RDANI et al. (1981), de ter havido uma fase importante tectono
magmática que precedeu a fase pr inc ipaf, sintectônica do ciclo
BrasiIÍano, que ocorreu durante o intervalo de 600 a 650 m. a..

Na F i gura I encontram-se locadas as de_

mafs amostras, além das já cj ladas anteriormente. Nel a encon
tram-se discriminadas, em relação às amostras de migmatito dos
Pontos 182 e 95, representativos do embasamento do Grupo Arãxá,
resultâdos analfticos re flerentes aos seus neossomas e paleosso
mas. Tal procedimento foi adotado na tentativa de estabelecerem-
se dÍferentes tendências nestes materiais provenientes de rochas
que pela sua origem hÍbrida,são mais complexas e, na álea, certa
mente policÍclicas. 0s resultados porém não foram satisfatórios
dada à grande dÍspersão que es tas anáIises apresentam, que podem

ter explicação, entre outras hipóteses, pela possibiJ-idade de ter
ocorrido , durante o processo de migmatização, difusão isotópica,
enriquecendo-se o material feJ.dspático, neossômico em Sr radiogê
nico proveniente do material mais micáceo paleossômico e, portan
to, podendo apresentar falso padrão, aparentemente mais antigo.
Ainda assim, neste diagrama¡ obteys-ss uma isócrona de referên
cia com idade de 1.800 m.a. para uma razão Sr87/Sr86 inicial de

O,709. TaI idade talvez corresponda a uma idade mÍnima para as

rochas referentes aos Pontos 264, 21J, 214, 260 e 182, que

compõem a isócrona, poslo que, as amostras dos Pontos 264 e 182,
sendo migmatitos, podem , em consonância ao anteriormente referi
do, durante o evento metamór fico, no quaJ- se deu a migmatização,
ter so lrido re j uvenescimento do padrão Rb-Sr, por homogeneização
isotópica. De qualquer forma, fiea caracterizado um padrão possi
velmente mais anligo para estas rochas preservadas de modi fica
ções quÍmÍcas, a níveI de rocha total , durante o cic lo Bras i 1i a

no e com padrão Transamazônico, confirmando portanto sua posição
estratigráfica como embasamento do Grupo Araxá, uma vez que parâ



este Grupo são admi tidas idades uruaçuanas ( HASU I
197Oi ALI'4EIDA , 1971 e ALMEIDA et al . , 19'76) .

.061 .

ALMEIDA,

0s pontos situados acima desta isócrona
correspondem ao neossoma do migmatÍto do Ponto 182, Pode-se su
por tanto que estejam deslocados de sua posição real por problemas
de difusão isotópica ou que se situem em isócrona de mesma idade
e com razão Sr87/Sr86 inicial maior, por corresponderem à fase
neossômica resultante do processo de demisturação do mÍgmat.ito ou

de injeção de material graní tico mais di ferenciado.

Quanto aos pontos situados abaixo da isó
crona em questão, pode-se notar que se al inham segundo tendência
mais jovem, provavelmente Brasiliana, TaI observação é também

corroborada pelas idades convencionais listadas na TabeJ.a 9, e

que foram obtÍdas, admitÍndo-se para cálculo uma razão 5¡8775¡86
inicial de 0,705. Apesar do caráter arbitrário da fixação deste
valor, a concordância em apresentarem resultados compatÍ veis com

o ciclo BrasiLiano não pode ser desprezada. Tal é o caso das a

mostras do Ponto 95, que são r e p r e s e n l a t Í v a s , segundo seu posl
cionamenlo de campo e características petrográficas, do embasamen

to do Grupo Araxá. Neste caso, teria ocorrido rejuvenescimento
de seu padrão Rb-Sr. A análise referente ao afloramento 162 en

contra-se nitidamente di ssociada de qualquer tendência apresenta
da, podendo tanto pertencer a quaisquer outras isócronas brasi
lianas com ¡azão Sr87/Sr86 maior que a do al inhamento principal,
como terem sido, em maior ou menor grau , afetadas por fases de

metassomat i smo de K e Rb associadas, provavelmente, aos eventos
de migmat ização regional,

j
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/. PETROLOGIA DOS ANFIBOLITOS

2.1. rnrnoouçÃo

As rochas aquÍ estudadas são anfibolitos
gerados por processos metamór ficos regÍonais, constituídos essen
cialmente por hornblenda e plagioclás1o, podendo estar presentes,
em maior ou menor quantidade, os minerais clinopiroxênio, grana
da, quartzo, tremoJ. ita-act inol i ta, biotita, rutilo, ti Lanita, cIi
nozoisita-epidoto, clorita, calcita e minerais opacos,

As di versas paragêneses possívels entre
estes mfnerais será função tanto da composição original da xocha
que gerou o anfÍboIito, quanto do grau metamórfico atingido du

rante a sua formação.

Quanto a sua origem, vários autores con
sideram que os anfibolitos podem derivar tanto de rochas ígneas
básicas como de sedimentos calcários ou dolomíticos impuros. Is
to posto, diferentes critérios têm sido utilizados na tentativa
de distinguir paraanfibolitos de o r t o a n f i b o l i t o s , o que é f unda
mental para que se possa desenvolver outros estudos, mais acuta
dos , sobre a fil"iação petrológica e ambi entação tectônica reÍnan
tes durante sua formação.

2,2, onleem pRÉ-METAMóRFrcA Dos ANFrBoLrros DE cÁssrA

Evidências de campo e petrográficas têm

sido consideradas como indicativas da origem pré-metamórfica de

anfibolitos, Assim, contatos discordantes em relaçb às encaixan
tes, texturas diabásicas, porfirÍtfcas e g::anitóÍdes remanescen
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tes, ausência de bandeamento, zoneamento do plagioclásio e nú
cleos de augita e hiperstênio em hornblenda, seriam lndicativos
de orlgem ígnea, ao passo que abundância de quartzo, biotita, mi
croclínio, presença de escapolita, turmal ina e de bandeamento es
tariam associados à origem sedimentar (HEINRICH, 1956), Algumas
destas îeÍções, como ausêncÍa de bandeamento e zoneamento do pLa
gioclásio, foram observadas nos anfibolitos de Cássia, assim como
contatos Ievemente discordantes no ponto 9B (Figs, 1 e 30-cap.g),
onde também se observam vestígios de textura Ígnea, e seriam in
dicatlvos de origem ortometamórfica para tais rochas.

Uma vez que estas caracterÍsticas ocor
rem de forma restrita, póis são faci lmente mascaradas pelo meta
mor fli smo imposto, além de não serem consideradas conclusivas pe

la maioria dos autores, faz-se necessário buscar outras evidên
eias no quimismo de rocha total e no estudo de elementos traços,
considerados menos susceptíveÍs de modi ficações signi ficativas
durante o metamorfÍsmo,

0s dados analfticos das amostras de Cás

sia encontram-se nas Tabelas 10 e 11.

Na Figura 9, J-ocamos as amostras analisa
das no diagrama lvlg0-Ca0-Fe0 de WALKER et al. (1960), onde são de
Limitados campos discriminantes para rochas de origem ígnea e se
dimentar. 0bservamos que à exceção de duas amostras, mais ricas
em magnésÍo, todos as demais caem dentro do campo Ígneo proposto
por esse autor, embora boa parte delas situem-se na área de so
breposição entre os dois campos.

Quanto aos elementos traços, ENGEL E( EN

GEL (1962b) e EVANS & LEAKE (1960) já observavam que attos con
teúdos em Cr e Ni apontavam para origem Ígnea. SNELLING (1958)
acusa origem sedimentar para anfibolitos com baixos teores em Cr,
NÍ e Co; ao passo que LAPADU-HARGUES (1958) e LEAKE (1964) con
sideram que anfibolitos rÍcos em titânio seriam de orÍgem fgnea,
LAPADU-HARGUES (op. clt.) propõe ainda o valor crítico de 0,BoÁ en

i
I

lt

¡

i

i
I

l



TABELA 10 - Composições químicas de rocha total dos anfibolitos, por fluorescências de raios-X.
Elementos maiores em % em peso-

Æ,r]s-rRA

1-A 46,69

44-A 46,32

52-A 47,62

54-A 4A,O2

55-A t¿4,87

71-B 41,56

96.-A 54,19

98-A tß,1O

116-A 44,79
't7J-A 49,41

151-A 51,76

159-A 50,16

180-A 51,82

181-A 49,07

f10-A 48,74

711-A 52,56

112-A 47,20

t14-A 44,07

321-A 42,69

sio2 fi02 Al20l

o,94n ß,42
1,2782 9,6a

2,7098 13,19

1,1551 14,36

2,5754 12,82

2,4162 10,09

1,1552 14,50

0,9171 13,68

2,51OO 11,22

2,4921 12,97

0,8994 14,05

1,1446 12,95

0,7477 17,32

0,6764 8,62

0,9500 6,72

0,8611 13.19

1,t297 14,12

2tt224 12,A8

1,3064 10,58

Fezl,

12,t5
15,5J

15,O4

1t,o2
15,61

16,08

1t,tto
11,54

17 ,51

1t,4t
11 ,19
12,66

9,28

10,52

11 ,t7
11 ,t9
1t,0l
14,16

17,44

0,1783 4,56 12,J7

o,15D 9,06 12,48

o,3o79 7,5'7 10,34

0,1472 8,18 11 ,67
0,1955 10,34 10,42

o,z25o 10,86 14,99

0,1647 8,01 5,19

o,17fi 9,12 12,15

0,1979 6,92 9,12

0,1627 6,56 9,A6

o,15t1 5,A6 11,49

0,1711 7,96 11,80

0,1449 4,87 A,55

0,1445 16,02 12,04

0,1746 17,10 12,17

o,1t5o 7,96 10,64

0,1799 8,05 12,57

0,1854 10,09 12,45

o,zna 11,08 14,06

Mso Na20

2,2702 O,751't 0,1246

?,t+O45 O,J521 0,1367

ot72t5 0,3194 O,6OJ9

2,'1544 0,3497 0,1549

o ,nga o ,3837 O ,t752
2,ú97 0,6918 0,5692

2,1782 0,1752 O,196J

2,3513 0,2161 0,1156

t,o714 O,12tt OtstBs
2,9141 1,0527 0,4518

1,4884 O,4t+O7 A,1i14
2,0917 0,5897 0,1573

4,0455 0,4004 O;1221

0,8267 0,5895 0,110f
0,6046 0,2171 0,1675

1,8540 O,J557 0,0984

2,8499 O,29O2 B,æ59
2,O7ú 0,8101 0, r84O

1,0756 0,2588 0,1540

Kzo Pzos Hzo

1,tt 99,94

o,41 10O,OO

1,55 99,99

o,75 99,98

1,62 100,00

o,y2 100,01

0,62 100,00

0,80 99,99

0,00 100,00

0,70 100,00

2,14 100,00

o, 100,00

o,41 100,0i

1,J6 100,02

1,59 100,00

o,75 100,00

0,16 100,01

o,59 1(Ð,01

1,08 100,01

o{o



TABELA 11 - composições químicas de rocha total dos anfibolitos, por fluorescência de
rios-X. Elementos menores em ppm.

87 2J 255 9 219 126

161! 21 12O Je t76 88

264 40 515 9i tt!3 t6
111 J2 142 2J 25A 73

16J 25 1020 55 J34 55

,00 t9 357 64 f00 245

99 2A 102 6 245 24

93 24 98 6 233 22

164 28 170 48 )A5 t9
210 21 542 55 291 260

90 25 120 1A 244 51

112 tO 157 16 285 41

82 20 600 18 200 162

72 16 188 21 1A9 228

94 31 Atl 2J 2OA t7
76 24 80 14 220 52

107 J7 116 23 2-t1 117

165 J2 510 58 314 278

u 32 860 16 326 J1

o{

24 4,5
135
764
9 4,5

11 J6

21 55

t4
5t
't 22

25 Jl

6 5,5
44

91
J7

34 J5

212

16 86 112 56 243 6 88
1ì 1J5 125 64 t8o 21 72

5Ð 168 51 50 60 5J I
9 84 117 48 JJ2 B 6S

J7 121 10 57 1J5 25 70

1J 167 42 !r4 t6 50 1t
11 89 104 49 2Ja 1 71

12 76 112 45 367 2 82

12 179 76 67 100 20 95

15 125 76 49 196 28 67

ii 7s 6a L4 253 1 59

15 91 61 57 210 6 88

1686292945426
15 14 204 56 A35 10 40

12 104 470 77 2470 21 67

12 79 147 42 522 0 99

19 96 104 60 136 9 6A

21 95 118 55 1)5 95 74

J6 190 94 66 J48 19 7i

'l-A

44-A

52-A

54-A

55-A

71-B

96-A

98-A

116-A

lJJ-A
151-A

159-A
'180-A

181-A

f10-A

311-A

312-A

t14-A

321-A

(_**.,-.--.-'.-
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FIGURA 9 - Anfibolitos da região de Cássia, lt4G, locados
diagrama VlALKER et al. (1960)

Ii02, que segundo SHAll'l ( 1956) é a média para pelitos. Na TabeIa
10 pode-se observar que, à exceção das amostras 1BO-A e 1g 1-A, que
possuem porcentagens de Ti0r, respectivamente, de Or7877 e O,6764,
todas as demaÍs apresentam, para este óxido, valores acima de
0,8%, sendo o valor médio: 1,6253, correspondente ao dobro do
valor estabelecido como limite, Também os vaLoxes de Cr, NÍ e Co

apresentados não são baixos, estando novamente, estes dados, con
soantes com origem lgnea para as amostras de Cássia..

Ainda no trabalho de LEAKE (1964), onde
os doleritos de Karroo da Á fr Íca do Sul e os anfíboLitos banda
dos do oeste da Irlanda são comparados com os anfibolitos de Lan

Sdy (N da Noruega) , da área de Bakersville-Roam (U.S.A, ) e do no
roeste de Queensland (Austrá1ia), são propostos vários diagranas I

I
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relacionando óxidos com e.l_ementos traços, parâmetros de Niggli (.rn
BURRI, 1964) e elementos traços e parâmetros de NiggJ.i entre si,
buscando distlnguir orto e paraanfibolltos não apenas com base na
concentração absoluta de certos elementos, mas também em função
da natureza das tendências (trends) de variação dos elementos e

nas suas relações com conhecidas tendêncÍas fgneas esedimentares.

0s parâmetros de Niggli para as amostras
de Cássia, cal.culados a partir dos elementos maiores, encontram_
se na Tabela 12. 0s diagramas das Figuras 1O e 11, que se refe
rem a estes parâmetros, indicam para as amostras em questão ten
dencia ígnea, embo¡a de maneira não conclusiva, pox apresentarem
dispersão e não se posiciorerem exatamente segundo a tendência dos
doleritos do Karroo, estando porém mais próximas desta que
das tendercias sedimentares ali observadês. Os diagramas das Fi
guras 12 e 13 relacionam o parâmetro mg de NiggIi com el_ementos
menores, ao passo que nos diagramas das Ëiguras 14 e j5 este pg
râmetro é relaclonado, respectivamente, com ti, alk, k e p de Nig
Sli, Todas estas flguras foram modi ficadas a partir do trabalho
orfgÍnal de LEAKE ( 1964). 0s campos sedlmentares e fgneos ou or
tometamórflcos, que nelas aparecem discriminados foram derimita
dos a partir dos dados desse trabalho e dos demais, anteriormen
te citados neste capítulo. Constitui exceção a deI imi tação dos
campos sedinentares dos diagramas das F iguras 12 e 1j, que foram
copiados do trabalho original, Em lodos estes diagramas, excluin
do-se o que relaciona mg com Ni, na Figura 11, onde algumas amos
tras situam-se na ¡egião de sobreposição composicional de rochas
sedimentares, e Ígneas ou ortometamórficas, o caráter ígneo das
amostras estudadas é bastante evidencÍado. As Figuras t6 e 17

referem-se às relações entre IiO, e Ni e TiO, e Cr, respecLivamen
te. PrÍncipaJ.mente nesta úItima, novamente a tendência apresen
tada é ígnea. Finalizândo, construiu-se o diagrama da Figura 1g,
apresentado por VAN DER KAMP (1968), modiflcado a partir de EVANS
& LEAKE ( 1960), que rel ac i ona os parâmetros de NiggIi c, contra
al-alk, e, mais uma vez , observa-se que todas as amostras anaLi
sadas si tuam-se dentro do campo í gneo e na sua maiorla na região
relativa às amostras dos doleritos do Karroo.



TABELA 12 - parâmetros de Niggli caÌculãdos para os

1-A 100,1

4A-A 9A,5

52-A 1't1,6

54-A 1A5,7

55-A 95,J.
71-B 79,9 .

96-A 139,9

98-A 1O5,J

116-A 11J,2

11J-A . 118,3

]51-A 1JA,2

159-A 11J,4

180-A 141,7

18',1-A 95,9
f10-A 93,1

311-A 125,5

321-A 101,0

314-A a9,3
321-A 81,4

18,2 4-7 ,6
12,2 5J,8
18,2 53,6
18,7 48, l
16,1 58,0
11,4 54,1

17 ,5 49,1

15,4 54,9
14,3 47 ,9
2O,9 LJ,A
11 ,3 4A,7

26,9 J1,A

10,0 62,4
7,8 65,9

18,9 49 ,O

17,8 46,9

15,4 52,3
11 ,9 56,9

28,5 5,7 0,18 0,58
24,6 5,4 0,09 o,5J
26,1 2,1 o,24 O,49

27,6 5, I 0, to o,55
2J,9 2,1 O,24 0,56
29,1 4,8 0, 18 o,57
14,1 6,t 0,05 o,54
28,2 5,2 0, 06 0,61
22,7 7,1 0,01 o,44
25,4 8,4 0,19 O,49

31,O 4,3 A,16 O,5O

2a,6 5,A 0,16 0,55
24,2 11,1 0,06 0,51
25,3 2,3 .0,12 O,75

24,9 1,4 0, 19 O,75

27,2 4,8 0,11 0,58
28,8 6,4 0,06 0,55
27,1 5,1 O,2O 0,58
2B,A 2,3 0,14 O,55

anfÍbolitos de Cássia, MG.

1,00 1 ,52
i,00 5,25

1,00 4,78
'i ,00 1 ,92
1,00 4,12

1,00 4,08
'r ,00 2,25
1,00 1,53

1,00 4,t8
1,00 4,4a

1,00 1 ,7O

1,00 2,01

1 ,00 1,56

1,00 1,00

1 ,00 1,J6

1,00 1 ,54
1,00 2,14
1,00 J,53
I ,00 1,88

0,11 9,51 O,42

o,J1 2,91 8,46
0,60 12,12 O,49

0,14 5,51 O,44

o,34 11,47 0,43
0,46 5,9O O,'42

o,22 5,34 O,45

0,11 5,77 o,fB
o,5t 0,00 0,56
0,46 5,59 0,50
o,14 19,6J O,49

0,15 2,11 0,44
a,)6 3,ia 0,49
0,09 8,86 0,25
o,14 IO,IJ 0,25
0,10 5,91 O,42

0, 19 1,14 O,45

o,J3 J,99 O,41

o,12 6,87 O,44

123 -2J 771

109 t 710
120 -15 -?56

108 -1J 784

119 -39 866

125 15 645

12t -16 770
124 -15 717

13i -15 695

117 1J 662

122 -8 736

144 -i 6i2
109 -1J 852

106 -12 871

119 6 697

126 -25 778
120 -31 821

109 -2A 873

O\]
Þ
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lll/ / d'ø^n')F

dlferenles m¡slurospellto-colcdrlo misluropelilo-dolomilo

O3' O,3

o Amoslros de
L;OSStO

FIGURA 10 - AnFibolitos de Cássia, MG,

KE- (1964 ), que relaciona os parâmetros

o,9O'8o17g6O'5

mg

locados no

de Niggli c

diagrama de LEA

e mg.

Compo do. Fllltol
llolco¡

,.? 30 40
coicdrio C 'lOO

FIGURA 11 - AnfiÞolitos da região de Cássia, Mc, l-ocados no dia
grama de LEAKE ( 1964),
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E

o ,^

Compo lgneo € ortomeloñdrfico
Compo sedimeñlor

Amostro de Cóssio

0,4 o,5 0,6 0,7
mg

-----
-/

---:-

) 
-'--

*-- Cdmpo íqneo e o¡lo¡nelomórfico

- 

compo sedimenlor
o Amostro de Cdss¡o

FIGURA 12 -
gramas que

1984).

Anfibolitos da região de Cássia, MG, J.ocados em dia
relacionam mg (de Niggli ) com Cu e Co (modif . LEAKE,

¡

l
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--- comgo ígnso e orlQm€lonórlico

- 

compo sedimenlor
t Anoslro de Cás6io

FIGURA 1l - Anfibolitos da região de
que relacionam mg (de Níggì.i ) com Cr

-9- corpo ígneo e ortometaûórlicg

-_-.- 
Compo sedimenlor

a Amostro de Có99io

Cássia, locados em diagramas
e Ni (modif. LEAKE, 1964).
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'! o 'att //

aa"

//<E

o
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o
o

---q
@

Compo sedimenlor
Compo lgneo e orlomelo mór f ico

o Amoslros de C óssio

¡O
e c $ o

ao

.b-._._

0,6o,5

\o.
-\

TIGURA 'l 4 - AnfibolÍtos da região
mas que relacÍonam m9 (de NÍggl-i )

NiggJ.i) (modÍf, LEAKE, |e64).

o

de Cássia, MG, locados em diagra
com ti (de NiggJ.i) e alk (de

oñ

ooÙ

o,5

I
I

I
I
I
I
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0'6

o,5

o,4

o

r-__ a e

ì--_
o oè=-po,

a
a

OO
a

o,2

o,g

o8

aa
t ool

o

- --¡¡ o o. ;u-

oa

Compo sedimenlo r

Co mpo ígneo e ortomelomdrf ico
c Amostros de Cóssio

o,7

o,6

o,5

o,4

o,3

o,?

0,r
¡--.-

o,5

FIGURA 15 - AnlÍbolitos da região de
gramas que rel.acionam mg (de NiggLi )

Niggli) (modff, LEAKE, 1964).

Cássia, l'4G, locados
com k (de Niggli)

em dia
e P (de
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\c
\o

1,0

FIGURA 16 - Anfibolitos da

em diagrama que relaciona

oo tt

o\
c\

__ _ Limiles compo ígneoe
orlamelomórfico

- 

Limìto compo sed¡menlor

\ o Amosiros de Cdssio

2p
Ti O¿7o em Peso

regÍão de Cássia, MG, locados
Ii0, e Ni (modif. LEAKE, 1964).

3p

t rl

I,O

F I GURA l7 - Anlibol-i tos da

em diagrama que relaciona

a

___ Limites compo íqñeo e
orlome lo mdr fico

i 

- 

Limile compo sedimenlor
\ a Amostros de Cóssto

2p 3,O
T i Oz 7.em pêso

região de Cássia, MG, locados
Ti0, e Cr (modj.f. LEAKE, 1964),

\¡

É
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40

30

l.-t
l.r-\--.-___
J*"'*)-t
¿.-- \. ./,

grouv o cos \,, 'I z-'^<

,//./t
,//,/l

-\{omPo lgneo 
I

-.--
r{,

\ colÇorlo\t\
\r."/ \

"zoé
t-\'. 

". s\r,
Æ./

9-o-o
a'oøõ.c

dolerilos do Ko r roo

FIGURA 18 - Anfibolltos da região de Cássia, MG, Le

cados em diagrama que relaciona os parâmetros de Nlg
Li c e a1-a1k (VAN DE KAMP, 1968)

Desta forma, em função da concordância
evidênçÍas de campo, petrográficas e quÍmicas, conclui-se
as amostras de Cá ssl a são ortoderivadas.

7.3. oul¡l¡smo DAs RocHAs fenres oRTGTNAIS

30

das
que

0s diagramas
mostram que os anfibolitos de
Locadas no diagrama, de nomenclatura

anterlormente discutidos
Cássia são ortoderivados.
para rochas vuLpânicas, de
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COX et al, ( 1979) , a maioria situa-se nos campos relativos aos
basaltos normais e algumas nos campos dos basal tos picrÍticos e

basaltgs andesÍticos. Poucas amostras, com teores de si I ica com

patlveis com estas rochas, possuem Na, O + K2O abaixo do mlnimo
exlgÍdo para seu posiclonamento neste diagrama, e porisso af não
se enquadram, Tal lato deve-se ao comportamento móvel desses óxi
dos que podem migrar do sistema. Tal ocorre em processos de aI
teração, hidrotermalismo e metamorfismo de fácies xisto - verde
(PEARCE, 1975). Com a finalidade de esclarecer a nature e a ex
tensão do fenômeno em rochas básicas, MIYASHfR0 (1975a) propôs o

diagrama da Figura 19. Neste, o autor observa que Nar0 é normaL
mente maior que Kr0 e este mais móvel durante as Lrans formaçõeS
em baixas temperaturas. A lÍnha cheia no diagrama sep¿¡ra dois
campos , um relativo às amostras não alteIadas, abaixo da I inha
cheia, e, outro, acima da I inha cÍtada, caracterizando amostras
alteradas, empobrecidas em K20, Locadas neste diagrama ( F ig, 19)
as amostras de Cássia posicionam-se, em sua grande maioria, abai
xo da linha em questão, o que s igni fica que os processos de alte
ração não foram importantes, permitindo estudos quÍmicos maÍs por
menorizados a respeito da sua origem.

Segundo l"'IIYASHIR0 (1975b), embasado em

trabalhos de vários outros autores, os basaltos podem estar asso
ciados a três distintas sérÍes magmáticas: alcalinasr cálcÍco-alca
lÍnas e toleÍticasr QUei como veremos posterioxmente, ao menos pa

ra os basaLtos paleozóicos, têm distintos signlficados em relação
aos amb i entes tectônicos nos quais se forma¡am.

Da observação da Tabela 1f , relativa às
normas CIPltl das amostras estudadas, pode-se, inÍcialmente, consta
tar que os anfÍbolitos de Cássia não se enquadram em apenas uma

das séries magmáticas citadas. Assim, se na maiorfa delas exis
te quartzo normativo juntamente com ortopfroxênio, em proporções
variadas e compatíveis com magmas toleÍticos e cál-cice- a 1c a J. i n o s ,
ocorrem também amostras sem quattzo normativo, com olivina, aÞg
recendo em uma delas ainda nefelina normativa (AM-71-B), o que i!
dica tendência aIcaJ.ina. A 'mesma dualidade aparece no diagrama
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o
Àtr
òro
oz

FIGURA 19 - AnfibolÍtos da região de Cássia, MG,

locados no diagrama de MI YASHIR0 ( 1975a ) . A cur
va separa os campos das amostras inalteradas (a

baixo da curva ) e. alteradas ( acima da curva).
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.,*-{tt* l-a LA-A 5z:a 54-A 55-A 7r-B 96-A 9o-A n6-A rfl-A r5r-a 159-A rBo-A iar-A ,1o-A tt-A t12-A

Qua¡t¿o - 1,4t 1at71 j,92 6,m - 17,A6 l,8O 7,57 A,55 1A,O3 6,D 6,49 1,k 2,fi 11,42
ortoc.lasio 4,41 2,O1 2tO1 2,O7 2,24 4,O7 l,M 1,n O,71 6,m 2,6Ð 3,49 2,J6 t,49 1,n 2,8 t,71 4,7A 1,5tr
Albite 19,ñ n,D 6,09 18,18 6,6t 14,ú Ã,1J 19,æ 25,96 2r!tû 12,52 17 t6a J4,æ 7,O2 5,O8 15,65 24,tt4 i,n 9,ru
Anortita 26,94 14,61 t1,7tt 28,tt9 tO,J7 16,M 2t,O2 26,12 16,4J 19,2J 30,39 24,m 2'ì,14 18,06 14,99 27,17 24,69 2J,46 2j,26
iúefelina - 2,OJ

Corincfon 2,æ
oiopsic,io 24,21 26,79 5,89 19,51 A,54 12,16 - 23, 1J,tt6 1tt,71 1A,O4 23,72 A,27 n,so 31PO 17,45 25,'15 n,2A J2,9O
Êostetita 8t4t 10,14 16,11 11,J2 21,7A - 19,99 12,12 10,99 9,51 6,21 9,O5 8,n 25,76 zA,D f,7t 7,16 6,70 11,46

Forsterite 1,16 8,49 0,86 5,67 0,62
lhenita O,)4 0,26 0,65 O,33 0,41 O,4A O,32 O,32 O,41 O,fl O,2A O,JJ O,29 O,25 - O,22 O,tj O,35 O,55

Titanita - 7,11 5,8t 2,41 5,81 - 2,4J 1,89 5,61 5,71 1,a5 2,46 1,57 1,Jt) 2,31 1,81

Peroüskita 1,æ 4,9 1,96 t,6t 1,7tt

Hemetite 12,35 15,52 15,ù2 11,01 15,60 16,ú 11,79 11,54 17,50 1J,42 11,39 12,65 9,2A 10,52 11,t7 11,19 ll,m 14,15 17,Á4

Apatita O,28 O,19 1,J9 O,r5 0,88 1,J2 0,46 O,2A 1,25 1,05 0,r0 O,j7 A,74 û,26 O,t9 O,23 o,49 0,88 O,J5

C¡omita 0,06 O,æ O,O1 O,O7 O,Ol O,O1 0,06 O,O9 0,03 O,O4 0,06 O,O4 o,ol o,19 O,Ð O,t2 o,o7 O,g7 g,O7

zi\cão 0,10 O,19 O,tl O,lJ 0,19 O, Ot12 0,10 o,19 o,25 0,l0 0,1J û,o9 0,o9 0,10 0,8 O,12 0,19 0,04

¡ 98,80 99,88 98,71 99,41 9Aß6 99,41 99,5t 99,J4 1æ,17 99,59 97,78 99, 99,74 ,9O ,46 99,41 l(D,m 9,69 9,11

A 18,70 11,58 25,75 m,57 21,n 1O,8J 27,05 17,74 ß,A1 1At74 24,4t 18,1A 27,A1 9,71 7,S m,6t 17,99 16,16 14,07

C t!ß,29 ß,85 31,æ 34,67 24,æ f8,64 20,06 JAt59 JA,â6 t7,15 4i,ú AO,5A 3A,46 n,79 D,41 t7'65 41,5J t5,87 19164

F 41,01 1t9,57 42,J7 ¿!0,76 49,Ag fr,so 52,a9 41,67 AA,73 1Á,12 32,51 41,24 t,,7t 59,n 62,72 41,72 I!O,47 47,97 AítD

TABELA 1J - Normas crp!Í dos anfiboritos da região de cássia, MG.

t14-A t21-A
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@
F
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da Figura 20, ex t raÍdo de MIYASHIR0 ( 1975a ) , onde a fronteira en
tre rochas aLcalinas e tolefticas foi deflnida por KUNO (19j9),
sendo que neste diagrama as rochas cáIcico-alcalinas não são dis
tingüÍveis das toleíticas. Assim construimos os diagramas das
Figuras 21 e 22, onde, principalmente no diagtama da Fígula 22,
amostras com tendência cálcicoq I c a I i n a s aparecem de maneira incon
f undlvel.

Uma vez que os diagramas cÍtados não con
sideram série komatifticas, provavelmente em função de Lerem si
do elaborados quando o conhecimento destas rochas era pouco ou
nenhum e, também devido ao fato da ocorrêncla mais restrita, qua
se exclusÍvamente nos creersrone Befts arqueanos, dos komatlftos,
locamos também as amostras de Cássia nos diagramas das Figuras
23 e 24, respectivamente de ARNDT et al, (1977) e JENSEN (j976),
onde fÍca evidenciado o caráter komati Í tico de várias destas a

mostras.

Devido ao fato dos diagramas anteriores
considerarem somente alguns óxidos ou cátions, construi-se o dia
grama da Figura 25, proposto por DE LA ROCHE (19S1), que, ao rela
cionar FHp nas ordenadas com Fpy nas abcissas, leva em conside
ração praticamente todos os elementos malores das amostras se!
do, r e s p e c t i v a m e n t e , Fro u Fo, equlvalentes a: Si + Ti - Mg - Ca

- 2Na - $X e -aSi + 4Ti + fAl + Fe + 2Mg + 6Ca + lfNa + 'l 5K. Nes
te dÍagrama, observamos que as tendências que ocorrem de forma di
versa e isolada nos diagramas anteriores é confirmada de forma
coerente, notando-se que quimicamente os anfibolitos de Cássia
não correspondem a um conjunto homogêneo, ou são perteneentes a uma

única série, mas sim que apresentam caracterlstÍcas que transi
cionam continuamente desde basaltos komatifticos até basaltos aI
caL lnos, sendo, portanto, provaveLmente, não cogenéticos,

l
l

I
l
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Si Oz

FIGURA 20 - Anfibolitos da região de Cássia, l'4G,locados no dia
grama dlscriminante para rochas alcalinas (A) e toleÍ t icas ( Tll )

segundo t,IIYASHIR0 (1975b).

No20+KrO

FIGURA 21 - Anflbolitos da região de Cássia, MG,locados no dia
grama discriminante para rochas toleÍticas (fH) e cáIcico-alcali
nas (CA) (IRVINE & BARAGAR, 197 1).
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H

FeO/tuj9O

FIGURA 22 - Anfíbolitos da região de Cássia, MG, loca
dos no diagrama discriminante para rochas cálcico-alca
linas (CA) e toleíticas (TH) (MIYASHIR0, 197t+).
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FIcURA 23 - Anfibolitos da região de Cássia, MG,

locados no diagrama de ARNDT et al. (1977) para ro
chas komatiÍticas e tolelticas de Munro,

a Amoslros d¿ Cdrsio
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FIGURA 24 - Anfibolitos
no diagrama cat i ôni co de

da região de CássÍa, Mc, Iocados
JENSEN, 1976,
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L mug eorilos

bosolios olco,¡nos
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e komollltos

FIGURA 25 - AnfÍbolitos
locados no diagrama de

FHp em mÍllcatlons por

a55 
\
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I rse

da região de Cássia, MG,

De La ROCHE ( 1981). Fpy e

100 g de rocha.
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2.4. AMBIENTE TEcrôNrco

Vários autores, entre os quais se desta
cam PEARCE & CANN (1973) e l"'IIYASHIR0 (1975a, b), têm demonstrado
que rochas vul.cânicas pertencentes às séries toleíticq cáIcico-aI
calina e alcalina, e várÍas partÍcuJ. aridades químicas que apre
sentam dent ro de uma mesma sérÍe, encontram-se dl retamente rela
cionadas ao ambiente tectônico no qual se formaram. Antes porém

de discorrermos sobre as similaridades e dl ferenças das amostras
o¡a estudadas e seu comportamento em relação aos diagramas dis
criminativos selecionados da Iiteratura, cabe considerar que tais
estudos têm sido efetuados em rochas de idades recentes e seus
ambientes interpretados à luz da teoria da tectônica de placas
(WÌLSoN, 1968; COX, 197t; LE PICHON et aL. , 1973), o que xestrin
ge muito, ou torna muito questionável qualquer anaJ.ogia que se
procure fazer com rochas que se formaram em períodos muito mais
antigos, no caso durante o Proterozóico, para os quais ainda não
se encontram estabelecidos com clareza os reglmes tectônicos vi
gentes e sua compartimentação ambiental (ANHAEUSSER, 1975). De

ve-se destacar também o fato de que as amostras aqui estudadas
são metamórficas e, portanto, certamente apresentam diferenças
em re j.ação ao seu quimi smo orÍgina1, principalmente em relação
aos elementos maiores e também ao Rb e Sr muito suscept Íveis de

modificações durante eventos metassomáticos de K e Ca, que em á

reas policlclicas dificiLmente deixam de ocorrer, em maior ou me

nor extensão. Ainda assim, conslderamos válido compaxar os an fi
bolitos estudados com basaltos de di ferentes ambientes tectônl
cos atuais, com objetivo de fornecer elementos QUê r Junt,amente
com outros estudos, possam contribuir no sentido de se avaliar
até que ponto tais comparações Þodem ser justifÍcadas, e mesmo qual a

aplÍcabilidade dos modelos atuais para épocas pretéritas. Tenta
tÍvas neste sentido têm sido feitas como no trabalho de ¡4acIVER

et a1. (1981), que utiliza os diagramas de PEARCE & CANN (1973)
para as rochas komatilticas do Supergrupo Ventetsdorp da Af rlca
do SuI.
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cit. ) classificaram os
tectônicos da seguÍntipos de magmas

te lorma:

PEARCE & CANN (op.
dos diferentes ambientes

na cadeia meso-oceânica,
I - basaltos de soalho oceânico, formados
portanto, em margem de placa divergente.

II - basaltos de arcos vulcânicos, fo rma

convergentes.dos em margens de pJ.acas

III - basaltos de ilhas oceânÍcas, forma
dos no interior de pLaca com crosta oceânica ( intra-pIaca ) .

IV - basaltos continentais, formados no

interior de placa com crosta continental ( intra-placa ) .

0s citados autores consideram QUÊ , exce
tuando-se o grupo II, onde a diversidade química dos basaltos é

maior, podendo ocorrer rochas com tendênc ias desde basaltos po

bres em K, passando por cáIcico+ 1c a I i n o s até shoshonlticos, em to
dos os demais grupos as rochas formadas apresentam tendênc las aI
calinas ou toleÍtÍcas,

0bservam também que Ti, Zr, Y e Nb são
estáveis nas fases inicÍais de metamorfismo, nos fácies zeólfto
e xisto verde ( CANN, 1970 ) e lambém no fácies anfibollto ( pEARCE

& CANN, 1973), Tais elementos têm, portanto, potencialidade co
mo discriminantes, e as seguintes razões Y/Nb são lndlcativas pa

ra di ferentes situações:

a) Relação Y/Nb < 1:
intra-pIacas.

de soalho oceânico,

Íntra-placas,

b) ReIação Y/Nb < 2:

basal tos alcal-inos

basal tos al.calinos

basalto toleltico

i

c) Relação Y/Nb > 2:



d) Relação Y/Nb > l:

.t93.

basalto toleít ico
de soa I ho oceânÍco.

Desta forma, em reJ.ação a estas observa
ções, as amostras de Cássia têm o seguinte comportamento: as re
Iações Y/Nb mostxam que das 19 amostras analisadas, 6 são meno

res que 1; 1 situa-se no intervalo entre 1 e 2i 1 situa-se no

intervalo entre 2 e f ; e, 11 são maiores que l. Em sua maioria,
portanto, essas amostras referem-se ao campo dos basaltos toleí
tícos de soalho oceânico e, em menor número, ao campo compatível
com os basaltos alcalinos intra-p1acas.

Nas Figuras 26, 27 e 28,as amostras de

Cássia foram I ocadas nos dÍagramas discriminanLes propostos por
PEARCE & CANN (op. cit.). No primeiro, as amostras estudadas si
tLiam-se, em sua maioria, nos campos B, corespondente aos basal
tos de soalho oceânico ou toleÍtos pobres em K (arcos vu.lcâni
cos), e D, correspondente aos basaltos cálcico-alcalinos (arcos vul
câniêos ) ou lntra-placas ( ilhas oceânicas e basaLtos c ont i nen

tais). No segundo, quase a metade das amostras situa-se fora dos
campos compos Íclona i s representatlvos de basaltos atuais e as de

mais, excetuando-se uma, posicionam-se no campo C, relativo aos
basal.tos cálcico+ I c a I i n o s (arcos vuLcânicos). N0 diagrama da Fi
gu ra 28, a maioria das amostras situa-se. no campo B, novamente re
lativo aos basalto cálcico-a I c a I i n o s , embora mostrem tendência de

crescente enriquecimento em Sr, posicionando-se as três amostras
muito próximas do vértice rel-alivo a este elemento, fora dos
campos dellmitados. Tal fato indica metassomatismo de Sr, coeren
temente com o que se observa em alguns ênfibolitos, onde nota-se
cal ci ta secundária, provavelmente responsáveI peto enriquecimen
to deste eLemento nas amostras. No conjunto, estes diagramas su
gerem similaridade das amostras analisadas com basaltos formados
em arcos vuLcânicos atuais, ou seJa, em ambiente de margsn de pta
ca convergente, segundo o modelo anterio¡mente mencionado.

Já no diagrama da Figura 29, proposto por
PEARcE ( 197 5), quase todas as amostras apresentam relações TilCr
compatfveis com basaltos de soâLho oceânico, ou seJa, formados na

li

I
l

I
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FIGURA 26.
no dlagrama
em K. B =

em K; C =

alcâlfnos +

Anfibolitos da região de Cássia' MG' Ìocados

de PEARCE & CANN (1971). A = toleítos pobres

basaltos de soalho oceânÍco + toleltos pobres

basaltos cátcico-a I c a I i n o s ; D = basaltos cálcico-
basaLtos intra placas.

Z r(ppm)

FIGURA 27 - Anfibolitos da região de Cássia,
no diagrama de PEARCE & CANN (1973). A e B =

bres em K; B e C = basaltos cálcico-âIcalinos;
saltos de soalho oceânico.

MG, locados
toleÍtos po

BeD=ba
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Tilloo

FIGURA 28 - Anfibolitos da região de Cássia, MG, locados
no diagrama de PEARCE & CANN (197t). A = toleÍto,s pobres
em K. B = basaltos cálcico-a 1c á I i n o s ; C = basaltos de soa

lho oceânico.

C r(ppm)

FIcURA 29 - An flibo 1i t os da região de Cássia, MG, Iocados
no diagrama de PEARCE (1975).
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cadeia meso-oceânica e, portanto, em maxgem de pl.aca divergente.

t4IyASHIR0 (1975a) considera que as sé

ries tol.eítfcas ocorrem em todos os ambientes tectônicos moder
nos, ao passo que as cálcico¿ I c a I Í n I s seriam caracterfsticas dos
cinturões orogenicos (i. e., margens de placas convergentes ) e as

alcallnas das ilhas oceânicas e platôs basálticos contlnentais
(i.e., intra-pl.acas) e, que estes três tipos de séries podem ocor
rer assoclados nas margens continentais ativas, nos arcos de i
Ihas maturos e nos platôs basálticos em continentes estáveis.
Como principals caracterÍsticas químicas , observa que os valores
em Kr0 variam ent re 0 e O,6o/o nos toleitos de ilhas oceânicas , en

tre 0,5 e 1,5% nos toleitos de continentes estáveis, e abaixo de

0,4% nos toleitos de cadeias meso-oceânicas. Destaca ainda que o

campo composicionaL dos toleitos das cadeias meso-oceânicas ê

mais restrito e homogêneo que os dos demais ambientes, apresentan
do relação FeolMgo r 2rO, valores em T10, entre 0,5 e 215% e de

Ni entre 50 e 100 ppm. AssÍm, se observarmos os valores analíti
cos para estes elementos nas Tabelas 10 e 11, notaremos que , na

sua grande maioria, aJustam-se a estes intervalos restritos ca

racterfstlcos dos toleitos de soalho oceânico.

Da análise global desdes dados, podemos
considerar que as amostras de Cássia não apresentarn caracterlsti
cas tfpicas de basaltos formados em um único tipo de ambiente
tectônico atual, o que é coerente com o indicado no item ante
rior, onde observamos seu provável caráter não cogenético, por
outro lado, quando confrontadas com ambientes modernos, exibem ca
racteristicas condizentes com basaltos formados em margens de pj.a
cas , tanto convergentes , como divergentes, ou sej a, em arcos vul
cânicos ou nas cadeias meso-oceânicas, não apresentando sinilari
dades marcantes com basaltos formados em ambientes intra-p1acas.

I

J

I
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8. I{ETAMORFISI'IO

0 esludo das paragêneses minerais da é
rea mapeada permite caracterizar o metamorfismo das rochas perten
centes ao Grupo Araxá e do seu embasamento nos graus médÍo e a¿
to de l{INKLER (1977 ), nos fácles epidoto anf ibolj.to e anfibolÍto
de MIYASHIR0 ( 1978) e aÍnda no flácies anfibolito de TURNER(1981).

As rochas de grau metamórflco mais baixo, pertencentes ao Grupo
Canastra onde ocorre nos fllltos, clorita em assocÍação com mus

covit,a e quartzo, são caracterfsticas do grau baixo de WfNKLER

(op. cit.), e dos fácles xisto-verde de MIYASHIR0 (op. cit, ) e

TURNER ( op. clt. ) .

0 grau metamórfico médio é reconhecido
nos xistos e gnaisses do Araxá pelos plagiocLásios sempre com teo
res em anortlta acima de 17% e pela ausência de clorita, que nes
te grau é instáveI na presença de muscovita e quartzo; nos an fi
bolitos, pela hornblenda estáve1, ausêncfa de tremolita-actinoli
ta primária , albita e clorita, 0 grau alto caracteriza-se pelo
inÍcio da anatexÍa nos xistos e gnaisses e conseqüente instabili
dade da muscovlta nã presença de quartzo e plagioclásio. Nos an

fiboLitos, o fácles epidoto anfibolito de MIYASHIR0(op, ctt. ) ve
rifica-se através da presença de epidoto-clinozoisita estável em

paragênese com oJ.lgocIásio e hornblenda, enquanto, nestas ¡6
chas, I flácies anfibolito, segundo este autor, é marcado pe]a pre
sença de plagiocJ.ásio mais cálclco (An¡s) associado à hornblen
da, Nas rochas pellto-psamítlcas não é reconhecfvel o fácies epi
doto anfibollto, devido à ausência de cL or ita e do plagioclásio
albita, correspondendo as paragêneses com quartzo, r plagiocìásio
(Antu-,,2), biotita, t muscovita, granada almandina, t ciani ta,
t feldspato polássico e muito raramente hornblenda, dos x istos e

gnaisses do Araxá, aos fácies anflbolito de MIYASHIR0 (1978) e de

TURNER (1981). 0s gnaisses e gnaisses migmatÍticos do embasamen

to são relacionados à porção superior do fácies ânfi.boLito de

MIYASHIR0 (op. clt,) e de TURNER (op. cit.), e ao grau metamórfi
co alto de WINKLER (1977).
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Nas rochas do Grupo Araxá, a estabilida
de da granada almandina, por toda a área, e da cianita, nas por
ções onde o metamorfismo foi mais lntenso, permite caracterÍzar
condições de pressões médias, segundo as propostas dos autores an

teriormente mencionados . Especi ficamente , segundo o modelo de
wINKLER ( op. cit, ), as paragêneses do Araxá podem ser ca¡acteri
zadas nas subdiv lsões aJ,mandina grau médio, aLmandina - cianita
grau médio e almandina grau aJ.to. Esse autor coloca como condi
ções mfnimas de P e T para formação da granada almandina, 4 kbar e

500oC, e pressões de Hr0 maiores que r,5 kbar para estabilidade da
muscovL ta em presença de quartzo, associação que ocorre na re
gião.

Pratlcamente todas as rochas mapeadas fo
ram parciaJ.mente afetadas por processos retrometamórflcos. Es

tes processos são reconhecidos nos xistos e gnaisses, pela trans
formação da cianÍta em muscovita, saussurltização dos plagioclá
sios, cJ.orÍtização da biotita e hidratação dos óxidos de ferro.
Nos anfibolÍtos destacam-se as transformações da hornbLenda em

epidoto e quartzo, ou epidoto e plagiocláslo, e tanbém em tremo
lita-actinolita e clorita. 0corre alnda passagem da granada pa

ra biotita, clorita e calcita; da ilmenlta e rutÍIo para tl
tanita, e, ainda, pela saussurÍtização do plagioclásio Nor
malmente tais feições não ocorrem conjuntamente em uma mesma amos

tra, sendo muito incipientes, ou mesmo ausentes, na maioria de

las.

8,1, o¡srRlBUrçÃo DAs REcrõEs DE METAMoRFTsmo pRoGREssIVo NA

FOLHA DE CÁSSIA, MG

0 mapa da Figura f0 mostra a distribui
ção das zonas de metamorflsmo progressivo da biotita-granada e da

cianlta, limitadas pe 1a isógrada deste mineral , nas rochas peIÍ
to-psamíticas do Grupo Araxá na área. As regiões pontilhadas re
presentam rochas das demais unidades não pertencentes ao Araxá.
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FIGURA f0 - Dislribuição das zonas metamórficas da

biotÍta-grânada e da cianita nas rochas pelito-psa
míticas do Grupo Araxá na Folha de Cássia, MG, e lo
calização dos afloramentos de anfíbo11to estudados,
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Nele constam ainda os pontos relativos aos afloramentos de anfibo
litos estudados. A confÍguração destas zonas metamórflicas, soma

da às partÍcularidades ópticas e quÍmicas dos minerais em asso
cfação nos anflbolitos, que são di scut i das a seguir, indica au

mento do metamor ffsmo em dÍreção à porção N-NE da Foi-ha.

Assim, na TabeIa 2 ( cap. 5), pode-se ob

servar que os anfiboLitos com teores elevados em Ti0, , acima de

0,9%, são relativos às amostras 44-A, 52-A, 54-4, 71-8, 96-A,
116-A, 133-A e 151-4. Destas, as amostras 71-8, 96-A, 1'l 6-A e

1f l-A localizam-se na zona da c iani ta e as demais nas proximida
des de sua isógrada. À exceção das amostras 52-A e 54-4, os an
fibólios daquelas amostras apresentam pleocroismo de tons casta
nhos e marrons, ao Ínvés do pleocroismo de tons vercbs dos demais
an fiból ios dos anfibolitos situados na zona da biotita - granada.
Tai s caracterfsticas encontram-se, portanto, em conformidade com

as observações de várlos autores (ENGEL & ENGLEL, 1962a; BINNS,
1965i t-EAKE, '1 965; GoMES et aI ., 1972; GIRARDI , 1978; MIyASHI
R0, 1978), que consideram indicativo de condições metamórficas
mais intensas o aumento em titân1o dos anfibóJ.ios, que , por sua
vez, causa pleocroÍsmo de tons marrons nestes minerais.

WENK & KELLER (1969) constataram o siste
nático aumento do teor da molécuIa anortlta nos plagiocláslos de

anfiboLitos com o aumento da temperatura, Na.Figura J1 encon
lram-se os dados anaLlticos por microssonda eletrônica pa-ra os
plagioclásios dos anfibolitos de Cássia. Novamente, pode-se notar
composições progressivamente rnais cálcicas das amostras situadas
na zona da cianita, ou nas proximfdades da sua isógrada, embora
taJ. enriquecimento em Ca não ocorra de forma reguJ.ar,.

Finalmente, MIYASHIR0 (1978) e SPEAR
(1981) conslderam que com metamorîismo progressivo aumenlaa subs
tituÍção do Si pelo Al, nas posições tetraédrÍcas do retlculo,
dos anfibólios, tornando-os tschermakíticos e que , nas condições
superÍores do fácies anfiboLito, o Na tende a ocupar as posições
vazias, tornando-os então edenÍtÍcos-pargaslticos. Na Figura l2
esta tendência é constatada em relação aos anfiból-ios das amos

tras de Cássia, MG.

l
I



FIGURA J1 - Diagramas composicionais Ab-0r-An, para os plagioclásios das amostras

dos anfibolitos da região de Cássia, MG. Círculos vazios e círculos cheios refe
rem-se, respectivamente, a dados analÍticos ¡elativos a bordas e núc1eos dos

grãos.
o
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o'5 
rjromos:(No+K) ''o =

FIGURA 32 - Diagrama relacionando valores de Na+K. e

AI' " para os anfibólios dos anfibolitos da regÍão de
Cássia, Mc (DEEAR et al., 1980),.

8.2. GEOTERMoÍ'|ETRIA

Com objetivo de posicionar dentro do fá
cies anfibolito as condições de temperatura e indiretamente de

pressão, nas quais estabeleceram-se as paragêneses mineraÍs da á

rea, aplicou-se para as amostras dos anfibolitos de Cássia, os geo

termomêtros de SPEAR (1981) e GRAHAM & POI¡'IELL (1984).

:
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SPEAR (op. cit.) constata que a reação:
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NaAISirOB + o Ca2Mg5SiBOz2(OH) z = NaCa2Mg5AlSl7O2 2 
( 0H ) 2 + 4Si02,

alblta tremollta edenlta quartzo

controla a partição do Na entre o plagÍ oclásio e o anfibóLlo com

o aumento do metamorfismo, tornando o plagioclásio progressivg
mente mais cáIcico e o anflból1o mais sódico. 0bserva, porém,
que em paragêneses naturais o comportamento da constante de equi
lfbrio para esta reação não apxesenta comportamento ideal confot
me a equação:

,, XNa(A)
^id = 

- 

,

Xtr(A).X¡6

impedindo a correlação específica destes parâmetros no anflbóIio
com aqueles do plâgioc1áslo. Considera aÍnda que, devido apenas
a possíveis erros no cálculo do XNa(A), as temperaturas estimadas
para valores individuais do K16, pata um único par de anf ibólio
e plagiocLásio, de determlnada amostra, podem apresentar erros
malores que 1O0oC para mais ou para menos. Em função destes pro
blemas, SPEAR (1981) propõe um modelo emplrico, relacionando Xq5

no nlagioclásio com XNa(A) anfibólio, e a temperatura. Baseia-se,
para tanto, no fato desta partição ser regular e sistemát ica com

o metamorfismo, embora não ideâ1.

No diagrama da Figura 33, de SPEAR (op.
cit.), foram Iocadas as amostras de Cássia, cujos parâmetros.uti
lizados encontram-se na TabeLa 14. Neste diagrama, linhas cheias
representam regiões onde não se verificam intervalos de imÍscibÍ
Iidade entre anfibólios ou plagioclásios; linhas pontilhadas, por

sua vez, conectam posições através de intervalos de imiscÍbilidade.
As lemperaturas repxesentadas nas Iinhas sóIidas referem-se às mais

altas para o pico do metamorfismo das amostras estudadas por SPEAR

( 1981). Cl¡cuIos vazios são referentes às amostras de Cássia e

seus alinhamentos, demarcados por traços e pontos, devem corres
ponder a 1sógradas, cujas temperaturas são estimadas por inter
polação em reLação às temperaturas das linhas cheias, uma vez
que o modeJ.o é empírico. Desta forma, o conjunto das amostras
151, 54, 96, 1, 28 e 71 apresenta temperatura por volta de 650oC,



.104.

o

-o

x

O'8

.9 0,7

:9
t 0,6

¡l

F

))

o,t o,2 .. o,3 o'4 oF 0,6

^ No (A) no ontibólio

FIGURA lf - Diagrama relacÍonando a fração moLar do Na

na posição A do anfibó1io (Xn"(n)) e a fração ¡molar de

albita no plagioclásio (Xnb) com a temperatura de equi
1Íbrio (SPEAR, 198'1 ).

oJ

l



TABELA 14 - Parâmet¡os util-izados para
mômetro de SPEAR ( 1981). Na(A) - Sódio
D (A)=vazio na posição A do anfibólio.

M(n) 0'f8

(A) 0,46

xt'ta(A) o 
'45

xAb 0,64

T._(oc) 655

o,53 9,54

0,f8 o,J4

o,4a 0,61

o,69 O,79

655 >725

4A-A

o,24 o,t5

o,62 O,56

o,31 0, f8

û,11 0,51

- 655

cons trução da Figura ff,
na posição estrutural

55-A 71-A

o,29 0,46 O,42

0,62 O,42 O,53

o,12 O,52 O,44

0,09 o,a2 o,57

- 655 655

Nâ(A)
"Na(A) - 

tNa(A) + a(A)l

relativo ao geoter
A do an fiból io.

o,49 0,55

ot4l o,37

o,51 0,60

0,51 O,16

>725 >725

116-A 13J-A 151-A

0,Á0 0, r0

o,32 O,56

0,56 O,t5

0,68 0,79

>725 655

tr (A) r-Ne(A)-K(A)

o, L1 O,t1

o,42 0,56

o,49 O,t6

0,60 0,65

o\¡
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enquanto as amostras 98, 133, 116 e 44 lndicam temperaturas
sltuadas pouco aclma da lsógrada de 725oC. Não são consideradas
as amostras dos pontos 52, 55, 159 e 180, por não se posicionarem
em nenhum dos dois conjuntos citados, em função dos erros muito
elevados que valores lsolados podem apresentar (SPEAR, op.cit.).

GRAHAM & PoWELL (1984) propõem para para
gêrÞses onde coexistem granada + hornblenda, o segulnte geotermôme

tro:

T(ok) = 2880 + f280 Xca' g

Ln K¿ + 2,426

xo = [r:rs] - ft:.:-ul ,

[xrn,nJ lxue, 
nuJ

que se baseia na partição do Fe e do Mg entre estes minerais, e

a fração molar do Ca na granada. 0s parâmetros utilizados e

as temperaturas obtidas encontran-se na Tabela 15. As temperatu
ras ali vlsualizadas situam-se no intervalo entre 666 e TíOoCrnäo
se considerando as temperaturas das amostxâs 55-A (589oC), 116-A
(573oC)e 180-A (729oC). Tais exc.lusões devem-se ao fato da amos

tra 55-A apxesentar significatlvas feições retrometamórficas. 0s
teores de Al?0r, bem como das frações molares de Al nas posÍçöes
tetraédricas, dos anfibóLios das amostras 116-A e 180-A (Tab. 2,
cap. 5) são, respectivamente, muito baixos e muito altos, fato
que as coloca provâvel-mente fora das condlções de calibração do

geotermômetro, segundo observações de DR00P (1985).

AssÍm, as temperaturas obtidas pelos doÍs
geotermômetros situam-se aproximadamente no mesmo intervalo, 650oC

a pouco mais de 725oC e 666oC a 7AO1C, embora valores individuais

l

I
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TABELA 15 - Parâmetros
frações molares do Fe

turais, considerando o

t¡,sãas, s

Y",noar,rg, ho

Kd

t"'s
TG¡-P( oc)

rsp("c)

ler-p-lsp

utilizados para o geotermômetro de GRAHAM & P0WELL (1984). As

e do Mg na ho¡nbLenda foram calculadas paras fórmulas estru
máximo de ferro como Fe?+ (GRAHAM & P0WELL, op. cit.).

l-a

61156 2'379

0,8f4 0,616

7,3a1 3,ú2

o,J9A 0,257

673 71J

6fr 6fr

2J 6J

'2a1

t,æ5 J,æ7

0,718 O,m1

41297 4,663

0,234 O,Jú

666 709

- 650

-59

28ú + 32ú \a-6
T( oc) =-

Iñ kd + 2,426

2,504 4,J5O

ot495 0,808

5,059 5,)84

0,185 0,J18

549 642

- 650

-32

96-A 1 16-A

t,926 2,5J1

0,739 0,724

5,J1J J,496

0,178 O,2fr

5D 7AO

>725 650

_90

. =['."."'ì.[e^l
len's J l\€'*J

159-A

5,098 2,904

0,741 0,995

6,880 2,919

o,J84 0,190

674 729

o{
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possam apresentar di ferenças de até 90oC ( Tab. 15 , AM- 151-A ) .

No trabalho em questão, adota-se como re
ferência as temperaturas fornecidas por SPEAR (1981) por serem

mais conslstentes em relação ao quadro melamórfÍco Iocal, situan
do-se a maioria das amoslras com valores de 650oC, na zona da bfo
tita-granada, e a maioria das amostras com temperaturas pouco su

periores a 725oC na zona da cíanlta, conforme pode-se observar
na Figura f0.

No diagrama da Figura ]4, encontram-se os

dados experÍmentais para os campos de estabilidade dos pol imor
fos de Al2Si05 e pontos trípIices, segundo diferentes autores.
Embora exlstam grandes dlscrepâncias nas determinações de P e T

para os pontos trfplices aIi posiclonados, nota-se que os limites
para os campos de estabilldade da cianita e da silllmanlta em tem
peraturas acima de 600oC não é muÍto divergente. Desta florma,

tomando-se como referência a temperatura de 650oC, flornecida pa

ra a zona da bfotita-granada, obtida pelo geotermômetro de SPEAR

(1981), chega-se a pxessões mfnimas de 6,5 kbar, atuantes durante
o event,o metamórfico formador das paragêneses minerals de f ácies
anfibolito, na área de Cássia, MG.
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FIqURA t4 - Diagrama com dados experimentais para os campos de
Estabilidade dos pol imorfos de 412Si05. Linha cheia segundo
I'I0LDAWAY (197 1), Iinha pontflhada segundo BR0Ì^lN & FYFE (197 1).
Iinha tracejada segundo HOLLAND ô( P0WELL (1985), Cfrculos re
presentam pontos trÍplices alternativos propostos por BROV'IN &

FYFE (BF); HOLDAWAY (H); HOLLAND & POWELL (HP); RICHARDS0N,

BELL & GILBERT (RGB) e ALTHAUS (A). Modlficado de TURNER(1981).

I
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9. CONSIDERACõES FINAIS E CONCLUSõES

A geologia da área de Cássla, MG, revela
que o Grupo Araxá possui embasamento representado por gnaisses
granodlorlticos a tonalíticos ortoderivados e gnaisses migmatíti
cos nos quais se observa superposição de ao menos três eventos
deformacionais. 0 Grupo Araxá é constituído essencialmente por
xistos, quartzitos e gnaisses, originados a partir do metamorf is
mo de rochas pelito-psamíticas; e, subsidiariamente, por migma
titos metatéticos, meta-ultramafitos, anfiboJ.itos, protominérios
de Mn e rochas cataclásticas, 0 Grupo Canastra é formado por
quartzitos e filÍtos. DoÍs eventos deformacionais causam super
posÍção de estruturas nestes Grupos.

Datações radiométricas indicam idades
transamazônicas para as rochas do embasamento, que podem ser ain
da mais antlgas. 0s mÍgmatitos de Cássia possuem idades Rb-Sr de
referência de 760 m.a., sincrônica com as rochas graníticas da re
gião de Monte Carmelo-Ibiá, sltuadas ma 1s ao Norte. O padrão K-
Ar revela marcante rejuvenescfmento das rochas do Grupo Araxá e

do seu embasamento, datando entre 580 m.a. e 64A n.a, o fechamen
to dos sis temas minerais em termos de di fusão de Ar radiogênico.

0 estudo das paragêneses minerais mostram
condições de lácies ânfibollto para as rochas do Grupo Araxá e

de seu embasamento, e de fácies xisto-verde para as rochas do Gru
po Canastra. A configuração do traçado da isógrada da cianita,
que llmita as zonas de metamorfismo progressivo da biotita-grana
da e da cianÍta, mostra condições metamór ficas mais intensas nas
porções N-NE da área. Ial estrutura indica também que a FaIha cle

Cássia é anterior a este evenlo metamórfico, uma vez que seu tra
çado não é deslocado pela faJ.ha, cujo rejeito direcional é sinis
trógiro.

A aplicação dos geotermômetros de SPEAR j

i

I
I

Ì
I

I
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(1981) e de GRAHAM & P0lllELL (1984) revelam temperaturas situadas
entre 650oC e 74OoC. A maioria das amostras da zona da biotita-
granada apresenta temperaturas de 650oC, enquanto a maioria
das amostras da zona da cianlta apresenta temperaturas pouco maio
res que 725oC, segundo os dados obtidos através do modelo de

SPEAR (op, cÍt. ) . Nos anflbolltos, teores crescentes da moIécu
Ia anortlta nos plagioclásios, aumento dos teores de Ti0z nos an

fibóLios, associado à passagem de tons pleocrói cos verdes para
pI eocróicos castanhos e marrons, confirmam a progressão do meta
morfismo no sentido das porções N-NE da Folha. Dados analf ticos
referentes aos campos de estabilidade dos polimorfos de Al2Si05,
associados à geotermometria, indicam pressões mínimas de 6,5 kbar
atuantes durante o evento metamórfico formador das paragêneses
em equi I fbrio, na fácies anfibolito, nas rochas do Araxá na re
gião.

MIYASHIR0 (1978) aponta temperaturas en

lle 620 e 700oC, a pressões entre 1,5 kbar â 1O kbar para o inícto
da anatexia em rochas pel ito-psamft icas na presença de água.
WINKLER (1977) arroLa dados experÍmentais onde constam temperâtu
ras entre 685 a 715oC para o inÍcio da fusão em grauvacas, sob
variávels pressões de água, Ass lm, os geotermômetros utillzados
mostram que na área em estudo foram atlngidas eondições suf icien
tes para causar inÍcio de anatexia nos xistos e gnaisses regio
nais, expllcando a presença irregular dos migmatltos metatéticos
do Araxá, em CássÍa.

As temperêturas crÍticas para cessar o

progresso de difusão isotópica do Ar estão entre 250oC e 300oC pa

ras as micas, e entre 450oC e 500oC para os anfibólios. Para ho
mogeneização isotdpica do sistema Rb-Sr a nível de rocha total,
as temperaturas encontram-se também entre 250oC e 3000C ( C0RDA

NI, 1980).

0 padrão K-Ar mostra que durante o ciclo
Brasiliano o metamorffsmo progressivo at i ngiu no mlnimo as tempe
raturas mais altas das anteriormente referldas (450oC-500oC), sg
ficientes para zerar o sistema K-Ar, nos di ferentes mineraÍs. Ca
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so as temperaturas durante este ciclo tivessem permanecldo neste
patamar, deveriam ter sido gerad'âs nas rochas em estudo marcan
te paragênese da fácies xisto-verde, o que não se observa. Is
to indica que as temperaturas durante o Brasiliano subiram até
atinglr as porções superiores da fácies anfibolito, conforme in
dicado pela geotermometria, quando então instalaram-se as paragê
neses desta fácies, hoje presentes nâs rochas. A idade de refe
rência de 760 m.a., obtida para os mÍgmatÍtos do Afaxá na área,
devem datar o episódio de metatexia, em condições de fácies anfi
bolito alto, ou de alto grau de lfINKLER (1977). A partir de en

tão, as condições té¡micas vigentes devem ter se arrefecido até
que no perÍodo entre 580 e 644 n. a, atingiram valores inf eriores
às temperaturas críticas para micas e para homogeneÍzação isotó
pica, a níveI de rocha tot aI , que se situam entre 250 a l00oC
(C0RDANI, 1980).

Vários autores (ALþlEIDA , 1967, 1968,1971i
HASUI & ALMEIDA, 1970; ALMETDA et a]., 1976; SIMOES & FUCK,

1984) associam o metamorfismo de fácies anfibolito do Grupo Ara
xá a períodos Uruaçuanos. 0 mesmo não se verifica na região de

CássÍa, onde os dados geocronológicos, metamórficos e geotermomé

trÍcos mostram que as paragêneses de fácies anfibolito desenvol
veram-se nas rochas do Araxá durante o ciclo Brasiliano.

0s estudos químicos de elementos maiores
e menores, Juntamente com diversas co.rrelações entre parâmetros
de Nlggli, indicarn origem ortometamóiflica para os anfibolitos do
Grupo Araxá, na área. Tais rochas originaram-se a partir de mag

mas basálticos, provavelmente não cogenéticos, apresentando carag

terfsticas químicas que transicionam contÍnuamente desde basaltos
komatiÍticos até basaltos aIcalÍnos. Quando comparados com ba

saltos formados em ambientes modernos, possuem caracterÍsticas quí
micas similares com basaltos formados em margens de placas.

I
I

I

I
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