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RESUMO

Este trabalho é o resultado do estudo de uma área con
cerca de 40.000 km2, tocalizacia na região su1 do Estado de Minas Gerais e regiões adjacentes do Estado de São Paulo.

Objetivou-se, com a presente pesquisa, esboçar uma evo
lução geológica crustal global para os terrenos da infra-estrutu
ra da região considerada. Para tanto, forarn efetuados mapeamento
e conpilação de dados geológicos, litológicos e estïuturais
da
área enfocada, gue adicionalmente foi submetida a estud.os petrográficos, geocronológicos e tiiologia do zircão.
Os Lerrenos pré-cambrianos da infra-estrutura da årea
en foco são agrupados nos compLexos Barbacena e Guaxupé, de idades arqueanas; Cornplexo Àmparo, de idade transamazônica; e
os
Complexos Pinhal, e Campos cerâis, de idades brasilianas. As seguências supracrustais são relativas ao Grupo BambuÍ e às Forrnações Eleutêrío e Pouso ÀIegre, de idades brasilianas, e
aos
crupos São João del- Rei e Canastra, bem como ao Complexo Andretândia/Itapira/Carrancas, referÍveis ao evento transamazônico.
Os terrenos da infra-estrutura apresentam evolução geo
1ó9ica complexa, policÍclica e polifásica, com o registro
de
eventos tectonometâmôrficos ocorridos no Arquea¡o, no Proterozói
co Inferior e Proterozó.íco Superior, caracterizados ao nÍvel ten
to de fenômenos de acreção vertical guanto de retrabalhamento
crustal.
No Argueano a crosta foi gerada domina¡temente à partir de acreção vertical-, a gual foi transformada, por retrabalha
mentos crustais, en granulitos, ortognaisses e migmatitos.
Os
primeiros compõem o Complexo Guaxupé, enquanto os ortognaisses e
migmatitos, são os representantes principais do Complexo Barbace
na. Os dados geocronológicos para os ortognaisses e migmatitos ,
oscilam entre 3,4 e 2,4 b.a. e estão particularmente agrupados
nos invervalos entre 3,O-2,9¡ 2,8-2,7 e 2,5-2,4 b.a.
No Proterozóico Inferior as litologias arqueanas foran!
de
em grande parte, modifiÈadas atravês de acreção vertical e
ptocessos deformacionais e anatéticos, danilo origem ao Coniplexo
Àmparo. No primeiro grupo das modifícações, incluern-se as intru-
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sões de numerosos corpos granitóldes com destaque Para os corpos
de sãc conçalo do Sapucai, cristá]ia e Porto dos Mendes. os retrabalhamentos crustais envoJ-vem, pelo menos, duas fases de migmatização das litologias argueanas acompanhadas de novas fases
de ûoLramentos e transposições. As datações geocronológicas apon
tam dois períodos principais de migmatização e intrusões magrmâti
cas, enquadradas nos intervalos entre 212 e 2,1 b.a. e entre 1,9
e 1,8 b, a.
No Proterozóico Superíor ocorrem novas modificações
das litologias pretéritas (arqueanas e do proterozóico inferior)
tanto por acreção vertical quanto por retrabalhamentos crustais
envoluendo migmatização,' responsáveis pela geração do Complexo
Pinhal, e cisalhamentos dúcteis e rúpteis, que conduzem à geração do Complexo CamPos Gerais e ãs Faixas de Cisalhamento Pouso

Al-egre/varginha e ouro Fino/Jacui. A acreção vertÍcal , muito inÈensa em boa parte da região considerada, é de caráter essenciel
mente calco-afcalino e, subordinadamente, subalcalina e alcalina,
com destaque para os batóIitos de Jaguariúna, Morungaba, Socorro,
PÍnhal , caldas, Pedra Branca e ¡4ococa, entre outros- O retrabalhamento crustal é polifásico' e se caracteriza por duas fases
principais de migmatização acompanhadas de dobramentos e transpo
sições. Superpõem-se a esÈas duas fases, a intensa transposição
referentes aos cisalhamentos dúcteis e rúpteis, que imprimen às
rochas estruturas bLastomilonlticas, miloníticas e ultramiloniti
cas. Os estudos radiométricos efetuados em migmatitos, granitóides e gnaisses blastomil-oniticos , forneceram idades, aproximadas,
entre 880 e 500 m.a., com maior concentração dos valores no intervaLo de 585 e 560 m.a. À fase dúctil teria ocorrido abaixo de
560 m.a. e a fase rúptiI, se situaria próximo dos 490 m.a..

A integraçãÕ das observações geológicas dos terrenos
de infra-estrutura em modeLos geotectônicos, torna-se difícil pa
ra as áreas arqueanas e transamazônicas situadas fora do craton
do São Francisco. Este fato, deve-se a sua obliteração pelos fenômenos brasilianos gue reduziram substancialmente a årea de exposição de rochas com feições geolôgicas originais intactas. Assirn, só foi possível a caracterização primária de algumas litolo
gias que indicam a moldagem da crosta continental, tanto através
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<ìc ¡>roccsros cre acreção quanto

por retrabal hamento s crustais atra
vós de defornação, metamorflsmo e anatexla. A frequôncia e carac_
terísticas dcstas lltol0gias indlcam um crescimento crustar- essen
cialmente ¡.lor acreção verticaL, acompanhado de retrabalhamentos
que afetam rochas, dominantemente, de pequena vivência crustaL.
Já para as áreas brasillanas a integração das litologi_
as em associações mais amplas acompanhadas da caracterização de
sua distribuição espacial, bem como da determinação do tipo
de
deformações presentes e da compart imentação tectônica regional
permit.e inserir a evolução crustal- em mod.elos geotectônicos cor_
rentes. No caso <ia área investigada, as feições rnencÍonadas tem
muitas características em comum com áreas de colisão continentaf.

ABSTR.ACT

This research is a result of the geol-ogicaL study of
an area that comprÍses about 4O.OOO km2, and lies at southern re
gion of Minas Gerais state and adjoining regions of São Pauto
state

.

This study had as the main goal-, to draft an 91oba1
crustal geological evofution to the infra-structure terrains of
the region. Thus geological napping r¡.rer e fulfilled and geological , lithological and structural data comp.ilation were considered, and complementaryly petrografic, geochronologic and zircon
typology studies were added.
The infra-structure PrecambrÍan terLaÍns of the
focused area may be grouped into Archean Barbacena and Guaxupé
Complexes; transamazonic Àmparo Complex; and the brazilian Pinhal
and Campos Gerais Complexes. The supracrustal sequences may be
ascribed to the brasilian Eleuterio and Pouso Afegre Formations
and Bambui Group, and transamazonÍc Canastra of São João
deI
Rei croups and finally the Andrelandia,/rtapira/Carrancas Complexes

.

The infra-structure terrains present policiclic
and
poJ.iphasic aeological evolution, that e¡nbrace the tectonic metamorphic events ocurred in the Archean, in the Lo\,rer Proterozoic
and Upper Proterozoíc, characterized by vertical accretíon and
crustal reworking .

In the Archean the crust \4ras generated dominantJ.y by
vertical accretion, which was. transformed, by crustal reworking
into granulites, orthogneisses and migmatites. The Guaxupé complex is composed by granulites and the Barbacena Complex has as
the main constituents the orthogneisses and migmatites. The geochronological- data relative to orthogneisses and migmatites range betvreen 3,4 and 2,4 b.y. and are particularyly grouped
at
the intervals from 3,O-2,9¡ 2,8-2,7; and 2,5-2,4 b.y..
In the Lower Proterozoíc the Archean lithologies were,
in great amount., moilified by vertical accretion and anatectics
and deformational processes, making up the Àmparo Complex. In

xrl
the first group of transformatlon one may include the ubiquitous
granitic emplacements specially the São Gonça1o do Sapucai, Cris
tal"ia and Porto dos Mendes granitic bodies. The crustal rehtorkings ernbrace at least two phases of migrmatization of the Archean lithologies, together ¡¿ith new phases of deformations and
transpositions. The geochronological data display t\^'o main periods of migrmatization and magmatic intiusÍons, sítuated in the
intervafs between 2,2 and 2,I b.y. and between 1,9 and 1,8 b.y.
In the Upper Proterozoic occured new transformations
of ancient l-ithologies (Archean and Lower Proterozoic lithologies) by vertical accretion and crustal reworkings clnracterized by
migmatization, responsible to the growing of Pinhal Complex ând
to
give rise ductiles and ruptiles shearing zones that l-eads
generation of Campos Gerais Complex and the Shear Belts of Pouso
Alegre/varginha and Ouro Fino/Jacui' The vertical accretlon too
intense in great part of focused ar'ea, is essentially of calcalkaline character a¡d locally sub-alkal-íne and alkaline, exenplifíed with conspicuousness by the Jaguariuna, I4orungaba, Socor
ro, Pinhal. caldas, Pedra Branca, Mococa batholitles, and so otl.
The crustal reworkíng is poliphasic and may be characterlzed by
tr4¡o main phases of migmatization., followed by deformations and
a
transpositions, Superimposed to t 'ese two phases, there is
strong transposition characterízed by ruptiles and ductiles shea
ring events, that imprints in the rocks blastomylonitic, myfonitic and ultramylonitic strutures. The radiometrÍc data carried
out in migmatites, granites and blastol',ylonitic Aneisses provided age values of approximately 880 and 500 m.y', \^rith concentra
tions of values in the intervals of 585 and 560 m.y.
The ductile phase would have occured before 560 m.y.
and the ruptile phase would be situated at 490 m.y.
The integration of geological observations, of the infra-structure terrains in geoÈectonic models becames difficult to
Archean anC! transamazonic areas situated outside of São Frarrcisco craton, This is because of obliÈeration of original features
of rocks by brasilian fenomena. Thus, it was only to make the
primeval characterízatíons of some lithologies which indicates
well
the continental crust moulding by accretion Processes as
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as by crustal revtorking through deformation' metamorphism and
anatexis. The frequence and features of this lithologies indicate
a crustal growth essentially by vertical accretions and by rewor
kings that affect rocks predominantly of little crustal time of
residence.
on the hand, concerning to brasilian areas' the integration of lithologies in ample associations and characterizatiof
on of its spacial distribution as welf as of determination
deformation Èypes occured and of regional tectonic compartnentalization, aLlow us to insert crustal evolution in updated geotec
tonic models. In the case of investigâted area the menÈioned fea
tures have several. characteristics in common \^¡ith continental
collisions areas.

1.

INTRODUçÃO

l-.1,

DEFTNTçÃO DE pROPÓSrrOS

E

OBJETTVOS DOS ESTUDOS

A elaboração de mapas nundiais, reunlndo sinopticamen-

te ãreas Àrgueanas I tem sido utilizada como uma ferramenta de
anãlise sobre a origem e evolução dos terrenos mais antigos do
planeta Terra (p.ex. Goodwin, 198t). Entretanto, esta metodologia de grande importãncia para a f orrnulação de hipóteses evoluti
vas da crosta terrestre sofre algumas restrições fundamentais ,
entre as quais podemos citar:
t.- À não incorporação de dados recentes, quer por su¿l
a
natureza inêdita,. quer pelo .lapso de tempo que medeia entre
elaboração e a publicação dos mapasi
2 - O desconhecimento das grandes extensões dos subst.raÈos rochosos gue se encontram recobertos pelas bacias intracratônicas, pelas áreas de gelo eterno, pelas plataformas
( "shelfs" ) continentais e outras;
Argueana
3 - A omissão de áreas com gênese original
gue, por sua evolução policíc1ica, perderam, em maior ou menor
grau, o seu caráter lito Iógico-estrutural orÍginal de ta1 modo
gue a sua natureza primordial só pode ser resgatada através de
minuciosos estudos de detalhe.

Este caso é particularmente importante não só para a
Améri-ca do SuI (Vlernick e Almeida, 1979; I4ernick, 198la, b) mas
também, de modo generalizado, para todos os terrenos Pré-cambria
nos do mundo, guando se iLenta para a reduzlda expressão geogråfica das áreas cratônicas segundo a . definição d.e Anhaeusser et
aI. (1969).
Mas não é apenas este aspecto que torna importante o
estudo da evolução policíclica de antigos terrenos da infra-estrutura. A geração de ãreas policicticas faz-se, via de regra t
através de alguns processos básicos tais como a acreção vertical
pela incorporação de mac ìas tanto ácidos guanto máfi cosrlultramãficos, mantê1icos ou palìiialmente manté1icos, e pelo retrabalhamento crustal atravês de deformações, metamorfisnos e anatexias.
da
O poder destes processos de retrabalhamento na moiÌificação

¿

isoÈóplco
confìguração da crosta reflete-se Ínclusive a nível
díferentes
através de rehomogene i zaçõe s parciais ou totais de
sj-stemas rochosos. Desta maneira a análise destes processos modi
ficadores da lnfra-estrutura, através dos tempos geológlcos, pode permitir a caracterização do predomÍnio de determinados fenômenos em certos perÍodos de evolução crustal.

estes dois aspec
tos, que de modo algum esgotam a ìmportâncÍa do estudo de terrenos poll-cÍêlicos, os objetivos principais do presente trabalho

Portanto, levando-se

em consideração

são :

- caracterizar a evolução policÍclica de um amplo segmento crustal da in fra- es trutura I abrangendo parte
e
do cristallno do sul. do Estado de MÍnas Gerais
áreas adjacentes do Estado de São Paulo;

- Assinalar as mudanças li to 1ógl cas /es truturais,/lsotópicas sofridas por unidades lito-estruturais do Arqueano Þresentes na região considerada, pela superpo
sição de sucessj-vos Processos Ínodificadores da infra
-estrutura da crosta i
- Provido deste conhecímento, examinar outras unidades
geológicas policÍclIcas visando caracterizar possÍveis relictos de idade arqueana er assim' determinar
a extensão original destes terrenos na região em focoi

- Pel-a associação dos dados geocronológicos e das dlfe
renÈes .modificações sofridas pelos terrenos policíc11cos, através de retrabalhamentos e acreções suces
sivas, tentar esboçar uma evolução crustal global ,
desde o Arqueano até o Pré-cambri ano,/P aleo zóico lnfe
rior, para a Ínfra-estrutura da área consìderada.
1.2. srruAçÃo

DA RnGTÃo TNVESTTGADA

I.2.1. Localização e Extensão
A área selecionada para os trabalhos abrange porções
das regiões su1 do Estado de Minas Gerais e regiões adjacentes

3

do nordeste de São Paulo (Flguras I e 2) onde estão
expos tas
prlnclpalmente rochas do embasamento crlstallno, recobertas
à
oeste pelas rochas da Bacta do Paraná. Situa-se, aproxlmadahente,
entre os nerldianos 45o00t e 4?oOOi, de longitude oeste de Green
wfch, e os paralel.os 21o0ot e 23o00r de tatl-tude sul, correspondendo a urna extensão territorial
da ordem de 40.000 km2.
A Figura 3 llustra um pouco mals detalhadamente a di-mensão geográftca e a situação das princlpal.s cidades, slstema
viário e drenagens da área estudada. Existem cerca de uma centena
de cidades distribuÍdas por toda a ãrea, sendo que sua mäfôr den
sidade ocorre no extremo suI-sudoeste. Multas das cldades ocupam
posição de destaque na reglão, merecendo ressaltar, entre
ou. tras, as. cidades. de Br'agança Paulista, Amparo, Socorro, Serra.Ne
gra, Á,guas de Lindóia, Itapira, São João da Boa Vista, São José
do Rio Pardo, no Estado de São Paulo, e Ouro Fino, Pouso Alegre,
Poços de Caldas, Machado, Alfenas, Varginha, Nova Rezende, São
conçalo do Sapucal ,.Três Corações e Perdões, no Estado de Minas
Geralsr guê¡ incluslve, apresentam de excel-entes a razoáveis sis
temas hoteleiros.

A rede de drenagem, representada por expressJ.vos rlos,
apresenta dlreção geral de escoamento ou para norte ou para oestê. Na porção norte da área a drenagem ê condLclonada principalmente pela Represa de Fur4as, ao longo dos Rios Grande e Verde ,
destacando-se ainda como afluentes do último os Rios Cabo Verde,
Machado, Dourado e Sapucaí. Os maLores escoadouros voltados para
oeste estão representados peto RLo Pardo (que rnantém as Represas
,de Euclides da Cunha e Gramlnha) , o RLo Moji-cuaçu com seu afluente Mo ji-lqirim e os Rios Camanducaia, Jaguarl e Atibaia.

I.2.2. Vias de Acesso
A região em estudo tem seu limite sul próximo à crande
São Paulo, da qual dista cerca de 90km. Já o limite norte situase distante cerca de 200km de Belo Hor.l-zonte. O principal acesso, tanto a partir de São Paulo como de Belo Horizonte, é através da RodovÍa Fernão Dias (BR-381) que secciona toda a extensão
da área no sentido nordeste (Flgura 3). A partir da referida rg
dovia torna-se possfvel, graças a uÌna densa malha viãria compos-
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ta por rodovias federais e estaduais gue interligam o grande número de cidades e vilarejos, atingir as mafs diversas l-ocal"idades da área investÍgada.

I.2.3. Cobertura Cartogrâfica
termos cartográficos a área indicada englbba, conforme esguematizado na Figura 4, cerca de 53 folhas topográficas
de 15' x 15' editadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
EstatÍstica (IBGE) em escal-a 1:50.000. Tambén compreende total
ou parcialmente as seguintes folhas de lo0ot ::: 1030t na escala
I:250.000 do rBcE:
Em

SF 23 Vc Ribeirão Preto
SF 23 VD Varginha
SF 23 YA Campinas
SF 23 YB Guaratinguetá

T.3,

PRTNCTPAIS TRABALHOS EXECUTADOS

Para a realização do presefrùe trabalho foram
das, as seguintes etapas !
das

executa

- Revisão bibliográfica sistemática visando a anãlise
caracterÍsticas das várias unidades fi to-es tratigráficas
da

área em foco;

- Análise dos prÌncipais modeLos de evolução geológica
apresentados por diferentes autores gue trabalharam na
região
considerada;

-..Trabalhos de campo gue foram desenvolvidos no decor
rer dos ül-timos anos no ãmbito de vários projetos de mapeamento
na escala l:50,000, envolvendo cerca de 12 folhas topogrãficas
do IBGE. Àliados a estes mapeamentos foram executados trabaLhos
presente
de campo especialmente voltados para a finalidade do
trabalho atravês de perfis continuos e levantamentos especÍficos
de cunho local;
- Compilação dos diversos mapàs geológicos disponÍveis
em diferentes escalas, para a área em foco, e sua integração
através dos trabalhos de campo especÍficos supra mencionados;

7

- Estudos petrogråficos com luz transmitida em .rmostras dos rnais variados tipos Iitoló91cos;
- Estudc Aeocronológicos pelos mêtodos Rb,/S r e Pb/pb¡
- Estudos da tipoJ-ogia do zircão em rochas charnockíti
cas

.

A metodologia usada em cada uma das etapas serâ enfocada com maiores detalhes en capÍtulo especifico. Entretanto,sem
pre que necessário, mais pormenores serão fornecid.os, no âmbito
do€ assuntos que abordam os referidos trabalhos.
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2.

¡,IETODOLOGIA

A flnalidade do presente::capÍtulo é apresentar uma rápida resenha dos proced.imentos empregados na confecção do mapa
geológico, das têcnicas anaLÍticas utilizadas para a obtenção de
dados especificos, be¡n como da no¡nenclatura báslca seguida para
as rochas ígneas e metamórficas.

2.1.

EI-,ABORAçÃO DO MAPA GEOLÓGICO

vista a grande extensão da ãrea estudada e
os objetivos do trabalho, a elaboração do mapa geológico (Anexo
l) envolveu:
I - A integração dos mapas geológicos pré-existentes ,
atividade da qual resultou um mapa base de referêncía. Os mapas
utilizados nesta etapa, e suas escalas, estão representados na
Figura 5. como base cartográfica para o J-ançamento dos dados geo
IõgÍcos foram utillzados, com algumas atualizações. os mapas na
escala 1:250.000 do Projeto Sapucaf, de Cavalcante et al. (f979);
Tendo em

2 - Modlflcações do mapa base de referência, envolvendo principalmente os ter!?enos da infra-estrutura, en função de
dados geológicos obtidos pessoalmente por meio das seguintes ati
vLdades de campo:
A: Particlpação ou acompanhamento de trabalhos de mapeamentos sistemátlcos realizados no âmbl-to de convênios diver
sos d.e Folhas 1s50.000 não só da área especffJ"ca, objeto do presente trabalho, mas .também,de ár.eas .circunwizinhas l-imÍtrofes.In
cLuem-se agui as folhas de Ouro Fino e Borda da Mata (convênio
DNPM/UNESP - geologia de Rlo cÌaro); as folhas de São João da
Boa Vista, Poços de caldas, Atibaia e JundiaÍ (convênio PRÕ-MINÉ
RIO,/UNESP - geologia de Rio Claro) i e as folhas de Igaratá e Piracaia (convênio PRó-MrNÉRro/rcusP) t
B: Participação em projetos lsolados conjuntamente a
vários docentes do Departamento de Petrologla e Metalogenia do
curso de Geologia de Rio Claro - UNESP ' envolvendo o mapeamento
total- ou parcial, na escala l:50.000, das folhas de BoteLhos t
Campestre, Machado e Poço Fundo;

10

C: Estudos temáticos de detalhe envolvendo aspectos
geológlcos, petrogråficos e lltoqufmicos de migrmatitos e granitóides da região nordeste do Estado de São Paulo e áreas adjacen
tes do sui. de Minas Geral-s, em colaboração com os professores Dr.
E. !{ernick e T.M.B. Galembeck do Departamento de Petrologia e l4e
talogenla, do curso de Geologia de Rlo C1aro - ttNESP. Estes estu
dos contaram com o suporte financeiro da FAPESP. CNPq e CPE/
UNESP ;

D: Mapeamento e estudos geológicos, estruturais, petro
grãficos, lÍtoqúfmlcos e geocronológicos, referentes a dfssertae
ção de mestrado, envolvendo parte das fofhas de Moji-Guaçu
.Águas.de Lindóia, na. escala I:50.000;
E: Acompanhamento no campo e no laboratório de trabathos especÍficos realizados no âmbito de orientação de botsistas (bolsas de rnlciação cientifica - CNPq) e de estagiários
,
prfnclpalnente nas folhas de Machado e Pouso Alegret
F: Trabalhos de campo voltados especifícamente para os
objetÍvos do presente trabalho. Incluem tanto o levantamento de
perfis geológicos guando o estudo detalhado de afloramentos I'cha
ves" em toda área aqui conslderada. Estes trabalhos de detalhe
restringiram-se às åreas pertencentes à infra-estruturai

c: o mapa geológico assin obtido, originalmente na escala l.:250.000, foi reduzido, Para efeito de apresentação, em
cerca de 258;

3 - Os dados estruturais apresentados correspondem a
generalizações regionais dos aspectos tectônicos, obtidos ao nível local através de mapeamento l:50.000. Portanto, só foram con
siderailas as prlnclpais fases de dobramento que se mostraram per
sistentes e comuns aos vários esguemas Ëectônicos realizados em
åreas especÍficas.
Estas atlvidades foram desenvolvidas durante 11 anos ,
a
envol"veram o exame detalhado de mais de 4.000 afloramentos e
coleta de numerosas amostras para exames peirogrãficos, estudos
da tipologia do zircão e determinações radì-ométrl-cas .
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2.2.

ANÁLISES

PETROGR.ÃFTCAS

As análises pet,rográf icas envolveram basLcâmente três
aspectos !

1- Redescrição macroscóplca detalhada das amostras co
Ietadas, principalmente da lnfra-estrutura t
2 - Exame microscópico de cerca de 1.500 lâminas delga
das com caracterização da mineralogia, paragêneses metamôrficas
e, principal-mente, dos detalhes texturals e estruturais gue vies
sem elucidar as relações petrogenéticas;
3 - Quantiflcação do conteúdo mlneralógico através da
determinação modal de grupos f.itotógicos específicos, particulãr
rnente de rochas charnockíticas, num total de 30 amostras (Tabelas I e 2). as amostras foram submetl-das a deÈerminações de 800
a I.000 pontos, em uma ou duas seções delgadas, contando, para
a sua reali zação, com o auxÍllo de um "charriot" graduado e um
registrador mecânLco do tipo Ferrari-Statistest.
a comblnação dos itens L e 2 servlu para a escolha f!
nal das amostras para as determinações radiométricas e estudos
tipolõgicos do zircão.
2.3.

DATAçõES

R-A.DIOMÉTRTCAS

Constam, do presente trabalho, diagrramas isocrônlcos
Rb-Sr de 17 diferentes afloramentos, dos guais 15 com det.erminações inédttas e 2 deles de Artur (1980) recalculados, num total
de 108 determinações. os dados analfticos Rb-Sr estão listados
no Àpêndice I e a Localização dos respectivos afloramentos no
mapa geológico (Anexò 1) e na Figura 6.

foi construÍdo um diagrama isocrônico Pb-pb a
partir de seis amostras de rocha total de um mesmo afloramento ,
cujos dados analÍticos encontram-se no Apêndice 2 e sua localização geográflca no mapa geoJ.ögico (Anexo 1) e na Figura 6.
As determinações radiométricas pelo método Rb-Sr foram
realizadas em rocha total, de materiais da infra-estrutura,
Do
(CPceo)
Centro de Pesguisas Geocronolôgicas
da Unlversidade de
Também

l3
São

Pau

lo.
o critérlo

e número de amostras coletadas para a obten
ção das lsõcronas variaram em função do tlpo petrogrãfico amostrado. Assim, para granitóldes e ortognaisses não mfgmatlzados
foram coletadas cerca de 20 a 25 frações do mesmo corpo e em úni
co afloramentor. procurando sempre alguma varlação na proporção
entre os componentes minerais gue permitissem varlações na rela
ção nb,/Sr total. Para ortognaisses migmatfticos foram amostrados
separadamente mesossomas e mobillzados. No caso de rochas polimigmatizadas, os diferentes mobllizados foram tratados separadamente.

A amostragem dos mobiLizados revela a ocorrência
de
dois problemas básicos:
I - A obtenção de amostras com variações da razão Pò/
Sr. Tal problema não foi, em vários casos, resolvido mesmo com
a coleta de até 40 amostras d.e um mesmo veio de mobilizado;
2 - A obtenção de amostras puras. Em certas situações
foi quase ì-mpossíveJ- de se evitar a contamÍnação de
pequenas
frações de paleossoma/mesos soma/res tito ou mesmo de mobitizados
de diferentes fases de anatexia.
No laboratório, as amostras coletadas sofreram uma prJmeira seleção, através de cuídadoso ex¿rme màcroscõpico, sendo
posteriormentq submetldas a uma análise microscôplca para nova
seteção. A part,ir daf a preparação das amostras obedeceu à sequência de rotl-na, ou seja, britagem, quarteação e, finalmente ,
pulverJ. zação

.

etapa subsequente, as amostras foram submetidas ã
análises preliminares, semi-quantitatLvas, de Rb e Sr, através
de fluorescência de Raios-X, as quais possibilitaram, em função
da razão (Rb,/Sr)tot, a escolha daquelas mais viáveLs ao estudo
isocrônico. Nestas úItimas, os teores de Rb e Sr foram novamente
determinados, agora de forma quantitativa, também por fluorescên
cia de Raios-X. Àlgumas amostras, dado seus baixos teores em Sr,
necessitaram determinações por dÍlulção isotópica. Aparelhagem ,
metodologia e procedimentos analÍticos correspondem à rotina do
laboratório e estão expostos com detal-hes e¡n Kawashita (1972) i
os erros esperados são sempre inferiores a 3rOt.
Numa

t4
Às determlnações isot6plcas de Sr foram efetuadas, no
cPceo. con o espectrômetro de massa de fonte s6lida de modelo öH5, de fabrlcação varian-Mat. os valôres de sr87,zsr86 obtidos foram normalizados de acordo com a razão sr86,zsr88, constante. À me
todologla aplicada ê discutida, de forma mais mLnucLosa, por Kawaslr:lta (1972) e Torguato ,197 4') , os erros admitldos são inferio-

res a 0r3t.
Tanto para os câIculos de normaLização, comò para os re
lativos ãs idades, ernpregaran-se as constantes sugeridas por Stei
ger e Jåger (19?8), a saber:

sr86,¿st88 =

0,1194

TRb

L,42 x l0- " anos-ì '

Rb85/'Rb87

2,59

l1

Para as amostras inéditas, as análises espectromêtricas
foran obtidas atravês de u¡n micro-computador HP 98258, acoplado
"on line" ao espectrômetro (Kahrashita et aI., 1983) . Para os aliversos casos foram utilizados os programas DRBSR e DRSRN, ambos
desenvolvldos no CPGeo e, para os parâmetros de isócrona, o programa DISODY (Yoik' 1966; adaptado por Kawashita, L972), que permite o traçado da melhor reta através do método dos MÍnimos Quadrados Cübicos. o grau de colinearÍdade dos pontos considerados é
avallado pelo Desvlo Mêdio Ouadrãtico Ponderado (MswD) e a
sua
correlação pelo Coeficiente de Corret ação; os erros indicados referem-se ao nÍve1 de confiança de 67158 (1 o ).
As anãlises isotópicas pelo mêtodo Pb-Pb, num total- de
6 amostras? foram processadas no laboratório do Departamento de
Geologia e Mlneralogia da Universidade de Oxford, U.K., pelo Prof.
Dr. w. Teixeira. Utllizou-se o método de eletrodeposição dupla t
descrlto por Arden e caLe (L974) , com posterior deposÍção amostral em monofflamento de Rênio, empregando-se H3Po4 e sllica geJ,.
Às medLdas isotópicas de Pb foram obtidas em espectrôme
tro automatizado, de fonte,sõlida, VG-ISOMASS 548. os métodos de
representação gráfica e ihterpretação dos dados Pb-Pb, bem como
os cãlculos de parâmetros-rnodelo acham-se descritos em Taylor et
al . (1980).

t5

2.4.

TTPOLOGIA DO ZIRCÃO

No presente trabalho foram preparadas 20 amostras -'.de
rochas charnockÍticas para estudos da tLpologia do zircão. Deste
üotal de amostras apenas 12 foran possÍveis de serem caracteriza

das, vlsto que é bastante comum os zircões de rochas charnocklti
cas apresentarem as bordas corroídas, o que lmpossibilita a sua
caracterização. A preparação e tratamento das amostras analisadas foram efetuados no Laboratório de Zlrcáo do Departamento de
Petrologia e Metalogenia do curso de Geologia de Rio Claro IJNESP. A locallzação geográflca dos afloramentos estudados ¡'encontra-se na Figura 6 e no mapa. geotógico (Anexo 1).
os princípios bãsicos do m6tod da tipo]-ogia do zLxcão foi desenvolvido por Pupin (1976, 1980) e consiste no estud.o
estatÍstico da morfologia deste mineral. o mêtodo ê fundamentado
no fato de gue as faces crl-stalinas do zircão tem o seu desenvol
vimento reLativo controlado pela temperatura, composição química
e conteúdo e/ou natureza de voIåteis do magma a partir do gual
se cristallza. A influência destes parãmetros ê seletivaf de taL
das
modo que a temperatura controla o desenvolvimento relaÈivo
faces prismáticas (100) e (110) e a composição gufmica o das fg
ces bipiramidais (21-1) e (101). Adicionalmente há o desenvolvÍmento de faces específicas. caso das faces (301) e (001). Já a
fase volátil controla o intervalo de cristalização do zircão, que
é restrito em magmas anidros e ampJ.o em magmas hidratados.
Pela combinação das faces prismáticas (100) e (110) e
das faces'blpiramidais (211) e (101) e (301-) surgem 16 tipos mor
rel atifológicos fundamentais que, potenciados pelo tamanho
vo das faces preser¡tes 7 definem mais 38 subtipos I totalizando as
sirn 64 formas teóricas. Destas apenas 48 ocorrem na natureza.
Estas formas guando ordenadas em função d.a temperatura
e da alcalinidade do rnagma ronstituen o quadro tipolôgico do zl-r
cão (Pupin. L976) , no gual ä cada tipo e subtipo morfológÍco cor
responde ù¡n Índice Ã (alcalinidade) e um fndice Í (temperatura).
Desta maneira o quadro tipol6gico do zircão pode ser
transformado num quadro fÍsico-guÍmico, no gual as relações entre as faces prismáticas são correlacionáveis com a temperatura
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através do f nrlice õ e as relações entre as faces bipiramldaLs
com o quimismo atravég do lndice Ã. lançando-se no quadro tlpoló
glco os dados da morfologla dos crlstais de zlrcão de uma determinada amostra estudada (expressos em IÍ e rÃ) obf.ém-se não só
lnformações quanto ao qulmlsmo e temperatura de cristallzação da
rocha mas, também, ã quat sér1e de granitólde a mesma pertence
(Flgura 7).
Para maiores detalhes a respeito dos princfplos e apli
cabilidade do m6todo da tipologla do zircão ver, sobretuilo, eupll
(1976,1980) e Wernick (1985, 1986).
No presente trabalho, a preparação das amostras para
a extração do zlrcão obedeceu à rotina habitual do laboratório.À

sequêncla de preparação das amostras encontra-se descrita
em
Vlerníck (1985, 1986) e consta basicamente das seguintes etapas: .
britagem e rebritagem d.as amostras; peneiramento de cerca de 200
a 300 gramas de materLal entre 01050 e 0r160rnm¡ bateamento para
concentração dos pesados e, finalment.e, a separação do
zircão
dos minerais mais magn6ticos por imã de mão e separador isodinâmico.

O zlrcão assl-n obtido, para cada amostra, foi montado
sob a forma de lâmtna de grãos e determLnada a morfologia de cel

ca de 50 a I00 cristais através do exame com microscópfo petrográfico. Em seguida determinou-se es tat.L s Èicamente os lndices Ã
e E médlos da população éxaminada.

2.5.

NOI{ENCLATURÄ PETROGR.ÁFTCA

Para as rochas fgneas fol adotada a classlflcação pro
posta pela rrfnternational Union of Geologycal Sciences - IUGS"

(Streckelsen, 1976).

Para as rochas metamórfLcas, ao contrário das rochas
Ígne¿s, não existe até o momento uma classificação única que englobe todas as suas variedades petrográficas. AssLm, numa tentativa de se evitar o uso de termos controversos, procurou-se, na
medida do possfvel, a utl"lização das seguintes classificações:
- Para as rochas resultantes do metamorfismo regional

l8
seguLu-ae a terminologia constante em WfnlcleÊ (L9771 e Turner
(f981). No caso de rochas ortoderivadas, com composição quartzofeldspãtica, foi completada sua denominação através de adjetivos
gue indicam sua natureza fgnea pretêrlt.a correspondente (e.g. ,

gnaisse granítico);

- o termo migmatito foi aplicado apenas quando o mate
rial mobilizado correspondia a rnais de 308 do volume total dê 19
cha, conservando-se, no caso contrárío, o nome da rocha metamórfica original acompanhada do adjetivo "rnigmatftico" (Coutinho ,
1986). A classificação estrutural d.as rochas migmatíticas fof
calcada fundamentalmente etn Mehnert (1971) e Johånnes e Gupta
(1982), tendo sido..utilizada no carnpo de. fo¡rna .puramente descritiva t
- Para as rochas cataclâsticas foi segul-da a cLassificação de lliggins (1971), acatando, entretanto, as considerações
de Sadowski (1984; pãgs. 1770-t).
o enguadramento das rochas metamórficas, em fãcíes rnetamôrficas, obedeceu baslcamente ao esguema de Turner (1968r1981)
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3.

REVISÃO DA GEOLOGIA REGIONAT

3.1.

GENERÀLTDADES

Os terrenos pré-cambrianos da região sul do Estado de
Ì'linas Gerai-s e ã.reas circunvizinhas do Estado de São Paulo
têm
recebido cada vez mais a atenção dos pesguisadores da área de geo
1ogia, contando atual¡nente com considerãve1 acervo de dados geoló

gicos, petrográficos, estruturais e geocronológicos.
Trata-se de uma região com história geológica altamente
complexa, de evolução policÍc1ica e polifásica que remonta desde o Arqueano até o Pré-Cambriano Superior/Eopaleozóico, caracLerizada por vá.rios eventos metamórf icos, magmáticos, anatéticoslmig
matÍticos e deformacionais superpostos. Estes terrenos compreenquer da infra-estrutura guer
dem vãrias unidades lito-estruturais
supracrustais.
Visando uma melhor caracterização dos aspectos geológicos regionais, preferimos separar este capÍtulo em duas abordagens: uma mais amp1a, versando sobre os modelos geot.ectônicos com
extrapolações gu€, por vezes, excedem ern muito a área de interesse; e outra, mais restrita, tratando das unidades lj-to-estratigrá

ficas.
revisão completa da evolução dos conhecimentos geoIógicos da referida região é uma tarefa nada fácil de se realizar,
seja devido a grande quantidade de trabalhos exj-stentes na liÈera
tura bem como pelas controvérsias geradas ao longo dos anos pelos
diferentes autores. Portanto, a omissão de qualquer trabalho ou
autor durante a revisão não significa, de forma alguma, demêrito
por parte do autor.
Uma

3.2.

LOCALTZAçÃ,O TECToNTCA DA Ã,REA ESTUDADA

A área estã compreendida, aproximadamente, entre os meridianos 45000'e 47ooo'wG e os paralelos 21000'e 23ooo're abran
ga, em maior ou menor extensão, as seguintes unidades geotectônicas maiores (Figura 8),

2T

- Maciço de Guaxupé (Almeida et aI., L976; hlernick
,
1978a e Wernick et aI., 1981b), correspondendo a um bloco crustal de forma triangular, de natureza alóctona, cujas unidades Iito-estratigráficas exibem complexa evolução poJ.icíclica e polifásica.
Zona Rúpti1 Nova Resende-Barbacena (I{ernick et aI.
,
I981b), situada na porção norte do Maciço de Guaxupé e constituída por um conjunto de falhas essencial-mente de natureza transcorrente. Esta zona separa o lvlaciço de Guaxupé do Craton do São Fran
cisco.
Zona Rúpti1 Carandaí-I4ogi Guaçu (Vternick et al.,19Blb)
que delimita a porção S-SW do Maciço de Guaxupé, e é composta
igualmente por um conjunto de falhas eminentemente de natureza
transcorrente. Esta zona rúptil separa também o Maciço de Guaxupé do Bloco Tectônico de Jundiaí.
Borda Sul do Craton do São Francisco (Almeida, 1977)
compreendendo, Dâ área, âS litoJ-ogias do Complexo Barbacena e sua
cobertura metassedimentar (Grupo gambui)

.

Faixa MóveI NW (Vlernj-ck e Fiori, 1981) incluindo os
Cinturões Ì,Ióveis Araxá e Canastra, situada imediatamente a norte
da área focal-izada.
Bloco JundiaÍ (Penalva e viernick, 1-973) presente na
parte sul da área e delimitado, a norte, pela Falha de Jacutinga
e, a suI, pelas Falhas de Itu e Jund.iuvira.
3

.3

.

IVIODELOS GEOTECTÔNICOS

primeiro modelo geotectônico. desenvolvido para a área focalizada, surgiu dos estudos pioneiros de Ebert na década de
50 e inÍcio da década de 60. A partir daÍ, com o incremento de no
vos dados geológicos, geocronológicos, estruturaj-s e petrológicos,
principalmente nos últimos anos, vários outros modelos foram proO

postos.

A presente revisão tem por objetivo descrever, sumariamente, alguns destes modelos geotectônicos que envolvem mais dire
tamente a área estudada. À grande diversidade dos modelos ofereci
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dos demonstra, claramente, as múl-tiplas possibilidades de interpretação de associações petro-tectônicas pré-cambrianas.
ModeLo do Cínturão Oz'ogãnico CLãssico

A partir dos Levantamentos geolôgicos sistemáticos realizados no sul de llinas Gerais, Rio de Janeiro e val-e do Paraíba,
Ebert (I956a; In: vùernick, f9784) esboçou o primeiro modelo geotectônico para a região, conforme representação esquemática da
¡ rgiura Y .

Ocorreria, na região em foco, um cinturão orogênico de
j-dade variscatìa (geossinclinio Paraíba) , o gual se amoldaria em
torno do Craton do São Francisco. Na altura do paralelo 22os, Iogo ao sul de Belo Horizonte, o cinturão sofre uma iíburcação en
para
dois ramos. Um, denominado de Araxaídes ' passa a infletir
noroeste, contornando o craton e, passando Por Três Corações e v¡r
ginha, entra no Estado de Goiás' O outro, constituindo o Paraibid.es, com direção nordeste a leste-nordeste, Penetra no Estad'o de
são paulo nas proximÍdades de Lindóia e Ìtapira, estendend.o-se até
os Estados do Paraná e Santa Catarina.
Ebert (L957 ¡ L962; 1968; 1971) aprimorou o moilel"o inici
aLmente proposto e car4cterizaria para o cinturão, um zoneamento
com a ocorrência de três faixas distintas, a saber:
- Uma faixa central, que corresponderia aos internídeos
depositados em anbiente eugeos.sinclinal, representad.a estratigraficamente pelos Grupos Paraiba e Juiz de Fora. A faixa constitui
a serra do Mar e o vale do Paraiba, compostos por rochas de natureza catazonal '
- Uma faixa intermediãria gue corresponderia aos ext'ernÍdeos, depositados nun ambiente d.e translção entre eu- e mio-geos
sinclinal-. Estratigraficamente compreende os GruPos Andrelânilia
(Ëaraibides, MG) e rtapira (Paraibides, sP) e varginha (AraxaÍdes,
MG).

faixa externa' caracterizada por dobramentos e
falhamer¡tos suaves, incluindo o Grupo São João del Rei, equivalen
te ao BanbuÍ (Ebert, 1962) ou Açungui (Ebert, 1968) ' As rocLras
são anguimetamórficas ou epizonais, O Grupo São ,foão de1 Rei mos-

Uma
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tra-se, sucessj-vamente, menos deformado no sentl-do do eixo do Rio
São Francl-sco, e corresponderla a depós1tos de cobertura de antepals (Ebert, L957, 1968). Desta maneira, para Ebert, os Grupos Pa
raiba, Andrelândia e São João del Rei seria¡n unidades estratigrãflcas cronolog Icanente equJ"valentes .
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ESTRUTURAçÃO DO CTNTURÃO PARAÍBA (SEgUNdO

Ebert, l-956a).
O embasamento do cj.nturão é dado pelo compl-exo Barbacena referivel ao Dobramento Laurenciano (L.100 m.a,).Todo esse con
junto estaria repousando sobre rochas mais antigas, representadas
por rochas migmatiticas com idades ao redor de 2.300 m.a., designadas de complexo Basa1 (EberL, L962\.

A principal caracteiistica estruturaL seria uma tectôni
ca de escamas, através de falhas de empurrão associadas a grandes
transportes de massas, resultando numa complexa estrutura imbrica
da formada pela al-ternância entre rochas do cinturão e do embasamento (Ebert, 1962¡ 1968),
Modelo do Maciço Mediano de

Guaæupé

o Maciço de Guaxupé foi definido por Almeida et aI.
(1976; Fig. 6) como um maciço mediano com forma triangular, situa
do na porção terminal sE do cinturão de Dobramentos Uruaçu. Localizado à S-Sw do craton do São Francisco corresponderia a uma uni

)

dade antiga (prõ-uruaçuana), consti-tuída por rochas da fácies 9ra
nulito e anfiboLito mais ou menos mlgmatlzadas e intrudidas
por

granitos no Ciclo Brasll1ano.
A Faixa Uruaçu¡ gue envolve o maciço, seria representada, em sua porção'norte, pelo Grupo Andrelândia, o qual exibe direção estrutural concordante com a do maciço, e, na sua porção su
deste, pelo Grupo rtapira cujo contato com o Maciço de Guaxupê é
essencialmente tectônico, através da Falha de Jacutinga. Já a bor
da oeste do Maciço de Guaxupé encontra-se recoberto pelas rochas
sedimentares da Bacia do paraná.
Também para Hasui et al_. (1978; 1980; Fig. l), o Maciço
de Guaxupé corresponderia a um maciço mediano, mas que separaria
f aixas de dobramentos de idades brasilianas. Seu l-i-mi-te sul se da
ria com as Faixas de Dobramentos são Roque e Apiai, através das
Falhas de rtu e Jundiuvira, e a norte com a Faixa grasÍIia representada pelos Grupos são João del Rei, BambuÍ e canastra.
Para os referidos autores, o Maciço de Guaxupé seria
maior que o preconizado por Almeida et ar. (1976) , pois incluiria
as unidades ti-das como de idade uruaçuana destes autores. Desta
maneira fariam parte do Maciço de Guaxupé os Grupos ou Complexos:
campos Gerais, Amparo, pinhal, varginha-Guaxupé, Andrerândia/rtapj-ra e porções do Complexo Barbacena.
Para Hasui et. al. (1978; 1980) o conceito de maciço mediano é o equivarent.e ao utilizado por Beloussov (L962) e Muratov
(L977) na descrição de cinturões de dobramentos ensiáricos.
ModeLo do Rífteamento

Este modelo foi apresentado por Braun e Baptlsta (1978)
Para uma extensa área que compreende toda a faÍxa abrangida pelas
rochas pré-cambri-anas, desde a costa SE da flha do Bananal até o
litoraI, entre Vitória e curitiba (Braun e Baptista, op.cit.; Fig.
s).
Os referj-dos autores concluem gue toda a região do Espi
nhaço, boa parte de Goiás, da Mantiqueira e da serra do Mar t1ve-

ram, no Pré-cambriano, uma evolução tectônica sobre substrato de
características semi-cratônicas r Do estilo aproximado dos "greens
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t'ones Belts". Assim, d.escrevem os seguintes estágios de evolução:

- Teria ocorrÍdo, na região, em uma época qualguer do
faPré-cambriano (Uruaçuano?), a impJ.antação de um sistema de
Ihas "quadrangular", com dísposição NE-SV{ e NW-SE, sobre um substrato nais ou menos rÍgido originando uma complexa tra¡na de "graEsta
bens" e "horst", gue teriam evoluÍdo para extensos "rifts".
tectônica teria caráter policiclica com reativações sucessivas des
de o Cicfo Uruaçuano até o fim do ciclo Brasiliano.
, fossas e bacias por sequên
- Preenchimento dos
cias vulcano-sedimentares e sequências de sedimentação detrÍtica
e guírnica, com espessuras e variações litológicas peculiares a ca
da fossa. A fase final da evolução é seguida de manifestações intrusivas/extrusivas básicas que preenchem, inclusive, os planos de
falhas.
- Após o preenchimento, Èeriam ocorrido esforços tangen
ciais de grande magnitude responsâveis por intensas deformações
tanto do embasamento quanto do conteúdo dos "grabens". Nessa fase
falhas
de deformação teria hawido o encurvamento das linhas de
originalmente retilÍneas acompanhadas de imbrÍcações tectônicas ,
cavalgamentos, inversões estratigráficas e geração de pseudo-sedi
mentos (nilonitos) ,
- Em um estágio mais recente, ter-se-ia formado e' Bacia
do Grupo Bambui, aproveitando as depressões surgidas em consequên
cia da prj.meira deformação. Durante a sua sedimentação teriam
faocorrido l-igeíras perturbações tafrogênicas reativando as
Ihas encurvadas e os fraturamentos.
- Final-mente/ têria havido um esforço de menor magnitude
afetando tanto a Bacia do BambuÍ guanto a sequência do embasamento. Ðste ûltimo esforço apresentaria uma direção de atuação pratl
camenÈe concordanÈe com o esforço anterior.
Braun e Baptista (f978) abandonam no modelo o conceito
de cicl-o tecto-orogênico e questlonam a vafidade das datações geo
cronoló9icas '
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Davino (J-979) parttndo de lnterpretações de dados geofÍstcos (prlnc lpalrnente gravimétrlcos) e geológicos, sugeriu que o
limite S-SW do Craton do Paramirím (A1meida, 1978) corresponde a
una zona de colisão ou subducção de placas litosféricas.
os argumenLos apontados pelo referl-do autor, são os segu

intes

:

- A existêncÍa de expressivas de scontinuidades gravimétricas, que caracterizam a zona limítrofe da maioria dos cratons
arqueanos. Esta anomalia inclui um súbito aIçamento dos valores gra
vimétrÍcos devido ao soerguimento da descontinuidade de Moho na zo
na rlmarrore, senoo.seguida por valores mais baixos a"grI.r"s .rJ
"
sentido do inferior do craton.
(meta
- A existêncía de uma descontinuídade litotõgica
mórfica/magmática) . A sudeste e sul da área cratônica ocorrem rochas da inf.fa-estrutrira e de al-to grau metamórfico (granulitos) |
aos quaís se associâm intrusões bãsico-u ltrabás ícas . Já, a
área
cratônica caracteriza-se por rochas da infra-estrutura essencialmente de grau médio (migmatitos), às quais se associam päcotes expressivos de roohas supracrustais. A exposição de.,nÍveÍs crustais
cada vez mais profundos no Grupo Varginha em direção ã descontinui
dade LimÍtrofe cratôníca foi també¡n ressaltada por olÍveira (1984),
caracterizando assim um soerguimento crustal expressivo nesta região.

- e existência de uma bacia tectônica na região periféri
ca interna do craton (ãrea de CaLdas Novas) , caracterizada por bai
xos valores gravimétricos e ocupada por metamorfitos do Grupo Araxå. Estes metamorfÍtos exibem padrão estrutural fortemente imbrica
do, sendo correlacionados , por Davino, a um expressivo tectonismo
tangencial-.
Modelo do Cinturão MóoeL Alfenas
O Craton do Paramirin, definÍdo por Almeida (1978), cor
responde a um segmento crustal constituÍdo originalmente por unida

des lito-estruturais

de idade arqueana. Esse craton ter-se-ia esta

I
l

¿at
l

bllizado no Proterozóico Inferior ou jã no finâL do Argueano.
O craton mostra-se envolvido por cinturões móveis
de
evolução polimetarnórfica, esÈabelecidos ao longo de faixas de rochas granuJ.íticas e charnockiticas arqueanas dados pelo Cinturão
Móvel. costeiro (Mascarenhas, 1973; Almeida, 1978), pelo Cinturão
MóveJ. Ceres (Almeida, 198I) e pelo Cinturão Móvef Alfenas (Almeida, 1978), visualizados na Figurà I0,
O Cinturão MóveÌ Al-f enas corresponde a um ramo do Cintu
rão MóveJ- Costeiro gue bifurca mais ou menos nâ altura de Três Cc
rações, no sul de Minas Gerais. o gue representa a retomada de
pârte do esguema tectônico de Ebert (1956a1 , conforme a Figurâ 9.
. À.delimitação do Cinturão Alfenas foi baseado nos seguintes critérios:
- Afloramentos mais ou menos contínuos de rochas qranuli
ticàs.
- Dados gravimétricos e àeromâgnéticos gue permitiram
determinår a borda do Craton do Param1rirn (ver modelo da tectônica de placas de Davino, 1979), Esta zona corresponderia, na parte
suL do Craton do Paramirim, à zona de cisalhamento Campo do lleio
(Hasui et aI., 1980) ou a zona rúptil Cássia-Barbacena (lrlernick e
Fiori, 1981) . Ela ê earacterizada pela presença de numerosos fal-hamentos longitudinais, as guais põe em cont.ato brusco rochas da
fácies anfiboLito e xisto verde, e mesmo não metamórficas do Craton do Paråmirim, con rochas charnockÍticas do Cinturão Al"fenâs (Fi
gura 10). os padrões qeométricos apresentados pela região cratôni
ca e pelo Cinturão Móvet Alfenas são. distintos e caracterizados
por anomalias lineares ao longo de toda zona Limitrofe entre as
duas provinciês, Estes padrões ocorrem não só nas áreas de exposi
ção de rochas pré-cambrianas mas também nas á.reas recobertas por
sedimentos da Bacia do Paraná, o gue permite separar as duas provÍncias geotectônicas mesmo guando recobertas por rochas sedimentares.

- A evotução policíclÍca dos cinturões granulÍticos Cos
Èeiro, Alfenas e ceres, uma evolução comum para cinturões granulí
ticos arqueanos do mundo ,
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- À evolução geológica <la .sutura cratônica. Próximo a
b,orda SI,l do craton, e subparalel.amente ä ele, se dispõem intrusões graníticas brasi-lianas, bem como o gabro de Monte Carmelo.
Também próximo ã sutura sj-tua-se a borda da bacla Fanerozóica do
Paraná e as longas falhas orientadas à noroeste, ãs quais se rela
cionam intrusões de rochas ultramáfi-co-alcalinas e de kimber'lltos
cretáceos. Isto evidencia a herança tectônica da zona limítrofe
entre as duas provÍncias pré-cambrianas.
Modelo da fdentação Tectãniea

Este modelo, desenvolvido originalmente por Molnar
e
Tapponnier (1978) e por Tapponnier e Molnar (1976) para parte da
tectônica do Himalaia, foi aplicado ao Maciço de Guaxupé por Vternick et aI. (I981b). O maciço não seria, portanto, feição tectôni
ca medj-ana no sentido de Almej-da et aI. (1976) e sim um bloco tec
tônico alóctone, deslocado de oeste para leste através de expressivos esforços compressivos ligados à fase tafrogênica brasiliana
(Figura 11). Seus principais argumentos foram:

- A existência de duas grandes zonas rúpteis formando
entre si ângulo de 35o-40o. A primeira é a Zona Rúptil CarandaÍMogi Guaçu, com direção geral N60-708. Corresponde a um conjunto
de falhas essencialmente de natureza transcorrente e caráter dex
trógiro. Associam-se ã esta zor.a rúptil expressivas falhas transcorrentes de 23 ordem, com direção em torno de N308, reunidas no
Sistema de Falhas Eleutério-Campinas. A segunda foÍ denominada de
Zona Rúpt.il Nova Resende-Barbacena com direção N80W e E-W, caráter Ievógiro. À, ela se conjugam falhas transcorrentes de 22 orde
dem, com disposição geral N40-60W, gue constituem o sistema
Falhas Cássla-Fortaleza de Minas.
A presenÇa, na terminação leste da cunha tectônica ,
de uma sucessão de falhas de e:rpurrão com desl-ocamentos para oes
te e traços curvilíneos com concavidade dirigida para o interior
da cunha (Figura 1I).
Rupturas l-iLo-estratigráficas e metamórficas entre
a cunha e suas rochas limítrofes. Para a cunha foi advogada uma
são
idade arqueana, enquanto suas rochas encaixantes, a norte,
representadas pela Faixa Móve1 NW, constituída pelos Cinturões Mó

30

-tIIfflE-

t7a trolarorólG.

ArllCo

çompl.¡ct 0¡o¡lllco¡.i¡oltalGor óo Enboroñaitc Crrlô¡lcr

vmil Cl¡lu¡t¡¡

tldrrl¡

ø

'Otllt

0raantlona

tF]

wv,1
Itrtrt

Coùartutr ót 3uptrg.epo ¡¡lño¡
lolloçóã Oot Foi¡o¡ dt Dobrcmañtoa Dfû¡il¡oñor hor0lnol¡

Crolo¡ Sío f¡o¡craco
gro¡llo¡
tro¡¡lionor
¡l

¡¡
1.....:l Frolrro¡ólcl
I¡
ffi

M¿dlo . C¡¡o¡dlco
Cob..le?o¡ do Croloî do Sdo F¡oncl¡co Dobroóot îo Clclo

V-ra õr¡¡llio¡o

l.:4 Llnllrr

E
VA
FTGURÀ

10

oprorlnoóoa tto C.olon óo ?oronlr¡r

Llñlla aa Craloi ac !fo 7r¡nclrco
¡olho} o- lndltrÍriodo I

b-

Tron¡corr¡nlt

-Empurró!

E DO PARAMIRTT,I E
(Segundo Al-meida, 19Bl ) .

OS CRÀTONS DO SÃO FRANCISCO
TRUTURAS ENVOLVENTE

¡c

lT

t.'-¡
t==
AA
Bg

I

SUAS ES

ÁRe¡s ¡noue¡¡{as R€JUvENEclDAs

F^rx^ uóvEL

xE

F^rx^ uóvEL nw
zoilA RúprrL c RAilolí-l/roJr ctaç1J

¡o.r. RúprrL

REsENDE-BARBAcExA

Í^LH^

ÎRANSCORRENTE
fAL}TA OE EMruRlO

Fi9 r r - ESBÕço rEcrôNtco

(Scaundo WERNICK.I

SIMPLIFICADO DA BORDA SUL DO CRATON DO SAO FRANCISCO
o

lli , l98l )

óo

J.t

vels Àraxã e C¿rnastra (Wcrnick e Fiori, 1981) e a sudeste ¡rela
I¡aixa Móvel NE, constituída pelos Cinturões Móvels Atlântico, paraíba e Ribeira (Wernick e Flori, 19BI).
Com base nas caracterÍsticas descritas, os autores postulam que ao final do Ciclo Brasiliano ocorreu um expressivo encurtamento crustal, dado por esforços compressivos E-W. Disto resultaria a identação tectônica do Maciço de Guaxupé, acompanhado
do desenvolvimento de expressivas falhas de empurrão, com direção NS e NNW-SSIII, situadas na porção ocidental do Craton do São
Francisco.

et al. (L979, Figura f) sugerem a existência de blocos aIóctonos na região, sem entretanto discutÍ-Ios. A
tarefa da descrição da situação dos referidos blocos, coube a Cavalcante et al. (I979). Definiram a existência das cunhas tectônjcas de Guaxupé e Socorro, a primeira delimitada pelas zonas de Ci
salhament.o Campo do Meio (correspondendo a Zona Rúptil Nova Resen
de-Barbacena, de Wernick et al., 1981b) e Ouro Fino (corresponden
do a Zona Rúptil CarandaÍ-Mogi Guaçu, de V'Iernick et aI., 1981b) ,
respectivamente situadas a N e a SE da Cunha de Guaxupé. Já, a Cu
nha de Socorro é ¿elimitada ã nw pela Zona de Cisalhamento Ouro
Fino e ã SE pela Zona de Cisalhamento São Paulo. Estes cinturões
de cisalhamento são compostos por feixes de falhas de natureza
eminentemente transcorrente, acompanhadas .de expressivos cavalgamentos em suas porções terminais. A Cunha Tectônica de Guaxupé te
ria deslocamento no sentido de oeste para leste e a de Socorro de
nordeste para sudoeste.
Também Hama

ModeLo dos Cruzament,os de

Cintu!ões Mõueís

Este modelo foi desenvolvido por Wernick e Fiori (198I)
retratando uma visão ensiálica para a origem das diferentes faixas móveis brasilianas. O quadro geológico atual resultaria
da
subdivisão progressiva de uma ampla crosta regional arqueana por
meio da implantação sucessiva de cinturões móveis com direção NESW, NW-SE e E-W (fig. L2) . O Maciço de Guaxupé seria um fragmento
crustal menor, separado do Craton do Paramirim através da implantação de duas faixas móveis policíclicas, a Faixa MóveI NE e
a
Faixa MóveI NW (Figura 13). Do cruzamento destas duas faixas re-
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sultaria um "nó estruturaf" de grande complexidade, incluindo a
Zona RúptlI Nova Resende-tsarbacena. Esta zonai, 'e constltuida
por
falhas com dÍreção predominantemente ENE e'wNWf particularmente
ativas no ciclo Brasiliano.
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Evolução EsguemátÍca da Crosta Ensiálica Primitiva
Argueana e a Formação do ProLocl:aton do Paramirin
com suas Subdivisõ.es pelos Cínturões Móveis ProÈero

zóicos

(Segundo

llernick, 1980).

A Faixa MóveI NE resulta da superposição dos cinturões
móveis etlântico, Paraiba e Ribeira¿ de idades argueana , transa
mazônica e brasil-iana, respectivamente. os cinturões mais jovens
mostra¡n controle estruturaf através das direções mais antigas. A
Faixa Móvef NIl¡ resulta da superposição dos Cinturões Móveis Araxã e Canastra, sendo gue wernick e Fiori (op.cit.) questionam a
idade brasiLiana do Cinturão Móvel, Ca¡:astra (com direção Nhl), de
vido a forte predomif¡ância das estruturas NE na faixa consid.erada,

À implantação do Cinturão t"tóve 1 Ribeira, de Ídade brasi
Iiana, provocaria uma reorganização estrutura.I lntensa segundo a
direção NE, de forma a reduzir e nascarar a clareza d.as estruturas NW mais antigas ,

Assin, para Wernick e Fiori (1981), o limite sul do Cra
ton do São Francisco se dá pela interação das Faíxas !{óveis N-NE
e NI,ù e da Zona RúptiJ- Nova Resende-Barbacena, configrurando
um
grande arco (Fig. 13), constituído por unidades tectônicas muito
diferentes, gue se desenvol"veram em épocas distintas, Àssim, o ar
co em questão, é uma feição policíclica, heterogênea e desprovÌda
de continuidade petrológica e geocronológica, resuJ_tando apenas d.o
predominio das direções estruturais. ora de uma, ora de outrard.as
unidades geotectônicas que ali ocorrem.
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ARCABOUçO ESTRUTURÀL DA BORDA SUL DO CRATON DO

sÃo ¡'RANCTSCO (Segundo wernick e Fiori,

ModeLo

do Shear BeLt (CisaLhanento DúctiL

l-981)-

)

Hasui (f983), analisando uma seção guase contínua, des-
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de a reglão de Caconde ató Caraguatatubaf sugere a presença de ro
chas metamõrf icas de idade arqueana, afetadas por um cinturão de
clsalha¡nento dúctil de baixo mergulho e co¡n movimentação de massas rochosas provavelmente para norte. As rochas metamôrficas arqueanas são de alto grau, atingindo a fácies granulito, e a defor
mação teria ocorrido na fácies anfiboLito. para Hasui (op.cit. ) ,
o processo de císafhamento, que apresehLa caráter regional, teria
ocorrido no Ciclo ,fequiê. No Ciclo Transamazôníco teriam ocorrido
outras zonas de cisalhamento dúcteis empinadas, de expressão par
cial, superpostas à anterior.
Artur e Wernick (1984) descrevem, para a região NE do
Estado de São Paulo e áreas adjacentes de MÍnas cerais, um .retrabal-hamento crustal intenso através de transformações tectônicas
ligadas à inplantação de cinturões de cisalhamento dúctil (Shear
belts) durante o Ciclo TransamazônÍco.
Caracterizam¡ inicialmente, associações J-itológicas ori
ginais de idade arqui:ana, constituintes dos Complexos Barbacena e
Prê-cuaxupé, contendo, o prÍmeiro, migmatitos cujos neossomas ,
atravês de isócrona verdad.eira, revelam idade de 2,9 b.a. (Wernick et aL. , l98la).
No Ciclo Transamazônico, esses tipos litológicos foram,
en grande parte, deformados pela implantação de um cinturão de ci
saLhamento (shear beLt), que os transfor¡naram em gnaisses embre- ,
chiticos, pseudo-granulitos e bLastomiÌonitos, originando sequências bandadas e listradas.
Consideram a migrmatização e a acreção vertical, dada pe
1a adição magmãtica.mantéIica, como sendo de importância secundárla e denotand.o, portanto, baixo ffuxo têrmico neste perÍodo geoI6gico, o que caracterl-za o predomlnio de deformação intraplacas.

As associações litológicas resultantes do retrabalhamen
to transamazônico são as integrantes dos Complexos Ämparo. Guaxupé e Machado, sendo o primeiro derivado do Compl-exo Barbacena e
os dois úttimos do Complexo Prê-Guaxupé (Artur e wernick, 1984 i
Fis. 1).
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Neto e Basei (1983a,b) caracterizam a existência, entre Àmparo e São José dos Campos, de três gxandes nappes
Jigadas a transportes de massas rochos:s de SE para NI¡I, com in
tensidade decrescente para N!{,ocorridas no inÍcio do paroxismo
brasiliano. Esta polaridade tectônica caracterizaria a existência de terrenos cratônicos por debaixo da Bacia d.o paraná,
Campos

Particularmente de interesserpara a área objeto do pre
sente trabalho, é a Nappe de Socorro gue cavalga por sobre
os
Cornplexos Amparo e ltapira, descrita por Campos Neto et al_, (19g4
a).. É.composta pelos seguintes .elementos tectônicos:
Ieryenos Para-autóctonoa. Co.rrespondem ã porção ociden
tal da nappe, sendo reptesentados pelos Complexos .Amparo e ftapi
la. Esses terrenos são seccionados pela Falha de Jacut.inga atra
vês da qual entram em contatos com o Bloco A1óctone de Guaxupé.
Domí.nio Fnont.aL. É constituÍdo por urna faÍxa contínua,
co¡n largura de 3km de nilonitos e blastomilonitos reunidos sob a

designação de Faixa Mostatdas. Ä leste é limitada pela Zona da
Falha de Socorro e¿ à oeste, pelo Complexo Itapira. A Faixa Mostardas é seccionada pel-a Falha de Borda da À{ata e seu prováve1

contato com os telrenos para-autóctonos se faz através da Fa1ha
de ouro Fino.
Zorta da FaLha de Empurrão de Socorro. Corresponde ao
pJano tectônico sub-horj, zontat , con espessura de Lkm, ao longo
do gua). o bloco aIóctono foi lançado sobre a Faixa Most.ardas. A
f-al-ha de Socorro é seccionada pela Falha de Inconf identes-Ivlonte

Sião.

Terrenos ALóctonos. São representados pelo Compl-exo Gra
nÍtico Socorro; peJ-a Suite Granitica-Migmatitíca Catapora e pel-os Complexos Metamórficos Itapira e Socorro constituindo a porção ocidental da nappe.
I'lodei

c da CoLísão

Contí.nenta'L

da col-isão continental , no âmbito da teoria
da tectõnica de pJ-acas. para a região do embasamento cristalino
do Ðstado de São Paulo e áreas contÍguas d.e estados l-imÍtrof es
O model-o
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foi sugerido Iror Artur e yüernick (1986). As prlncipais feições
geológicas utÍlÍzadas na proposição do referido modelo foram:
- Jt exlstência de um cinturão rúpt11 (Cinturão RúptÍl
Atlântico) com disposição mais ou menos paralela ã costa e que ,
no Estado de São Paulo, tem carát.er essencialmente transcorrente,
evoluindo para grandes falhas de empurrão no Estado do Rto de Janeiro e sul- do Estado da Bahia, indicando transporte de massas ro
chosas para leste (Figura l-4).
-'.,,..-.
- Uma tectônica de identação representada pelo
bloco
al-óctono de Guaxupé deslocado de leste para oestei e contendo uma
sucessão de falhas de empurrão no seu ãpice ortental (Figura 14).
- A exÍstência de massas estáveis representadas pelo
Craton do São Francisco (Figura 14).
- O nappismo é uma caracterÍstica regional importante
indicando a existência de intenso imbricamento crustal e transpor
te de massa pred'ominantemente para NW (Figura 14).
- Reativação do embasamento, êm toda a região considera
da, atravês da migmatização brasiliana que afet.a as infra-estrutu
ras maÍs antigas, resultando no quadro geocronológico caracterÍstico de urn "mar" de rochas mÍgmatíticas brasilj.anas com núc1eos
restritos mais antÍgos.
- Rupturas estratigiáficas , mètamórficas e geocronolõgi
cas são comuns na área consÍderada e retratam, simuLÈaneamente ,
a imbricação e a reativação intensiva e extensiva do embasamento.
- eimodalismo magmático granitóide retratado através de
uma suÍte de granitos calco-alcalinos, subalcafinos e alcalinos ,
e outra de granitos crustais. O primeiTo grupo sugere a existência de áreas mais estáveis ã Nw, enquanto o segundo vincula-se ao
espessamento crustal no âmbito do Cinturão Rúptil Attântico
e
das nappes mais expressivas.
Baseados rìestas evidências, os autores postulám uma colisão continental- em ângulo. através de uma convergência essenciaLmente em torno de E-W.
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Coneidez,ações

Finais a Respe¿to dos Ðifet,entee

ModeLos

'A presente revisão bibliogrãfica demonstra a existência
de vários modelos geotectônicos, guer descritivos, guer dinânicos,
para a região sul" do Estado de Minas Gerais e regiões vizinhas
principalmente o nordeste do Estado de são Paulo.
Estes môdelos foram cafcados tanto em estudos geológicos guanto na incorporação de feições fotogeológicas regionais ,
dados geocronológicos e geofísicos. os modelos mais antigos ofere
cem, essencialmente, uma visão ensiálica para a evolução geológica do segmento crustal considerado, ao passo gue os modelos mais
recentes já demonstram uma clara tendência para a hipótese da tec
tônica de placas.
A anál-ise dos numerosos modelos, agui revisados, reveLa"
por un .lado, a ausência de dados compfementares detaLhados e espe
cÍficos gue permitam uma clara opção por un del-es e, por outro
lado, enfatizam a possibitidade de uma múftÍpla interpretação de
um mesmo conjunto de dados geológicos bãsicos. TaI prôblemácica
persiste mesmo para á¡eas melhores conhecíd.as, como é o caso do
Cinturão Damara, onde Martin {1983). em recente revisão, mostrouse irrcapaz de optar com fÌrmeza em favor de um dos numerosos mode
l-os geotectônicos apresentados, iniciando as suas conclusões com
as palavras "None of the proposed models is really convincing"
(Martin, f983; pg. 938).
3.4

.

UNIDÀDES LITOESTRI\T IGRÁFI CAS

visão aproximada da evoIução dos conhecìmenÈos acerca das unidades fitoestratigráficas
da årea estudada, bem como LrazeÊ subsidios para as discussões dos
próxirnos capítulos, serão tecidas, a seguir, algumas considerações sobre várias propostas apresentadas pelos autores gue trabal-haram na região em foco. Serão tratadas, no presente tópico, tan
to as unidades cristalinas supracrustais guanto as de infra-estru
tura. embora a temática principal deste trabalho esteja woftada
essencial¡nenÈe para os terrenos da in fra -estrutura '
À distribuição esguemática das principais unidades lito
com

o objetivo de forr¡ecer

uma
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estratigráficas da região nordeste do Estado de São paulo e

sul,

do Estado de trllnas Gerais, podem ser visualizadas na Flgura 15.

3.4.1, Unidades Predominantemente da Infra-Estrutura
ConpLeæo

(Sénie, Formação, ?z,upo) Batbacena

Série Barbacen¿ foi introduzido originaÌmente
por Barbosa (1954) para um conju¡ o de mica xistos, clorita xistos, tal,co xistos e anfibóLio xisros, parcial-mente granitÍzados,
situados ao sul do Quadrilátero Ferrifero. Es tratigraficamente ,
essas litologías se posicionariam entre a Série Minas, superior,
e a Sé¡:ie . Mantiqueira.. inf erior
A Série Barbacena foi redefinida por Ebert (1955;19564
b), reunindo, sob esta desÍgnação, dois grandes conjuntos geotõgicos de idades distintas, um Arqueano e outro Algonguiano (proterozóico) . O conjunto de Ídade argueana foi subdividido e¡n três
unidades: Formação Barbacena para a porção constituÍda por metamorfitos de mais alto grau; Formação Lafaiete, mais jovem e composta por mica xistos finos, metabásicas e metaul-trabãsicas , diferindo ainda da anterior pela falta de granitização, feição bag
tante freguente na outra; Seguência Granitico-Migmatítica de natureza trondhjemitica gue ocorreria intercalada con as rochas da
Formação Barbacena. Desta maneira a Formação Lafaiete corresponderia à Sérj-e Barbacena na definÍção de Barbosa (1954). Em 1965,
Ebert passa a designar a Formação Barbacena de Grupo,
CavalcanÈe et.aI . .( I979) passaram a util-izar o termo
Àssociação .Barbacena com .uma abrangêncÍa muito mais ampla, ou se
ja, para reuni¡ os Complexos Amparo, Socorto, VargÌnha, paraisôpolis, Àndrelãndiaf Campos Gerais, Itapira e São João de1 Rei.
Fonseca et aI. (1979) reunem sob a designação de crupo
O ter¡no

.

o Grupo Barbaqra de Ð3ert (I956b; 1965) quanto a sequência
t j.ce-niginatíticä ao sul- de Barbacer¡a e a noroeste de Juiz de Ïbra, base_a

Barbacena, t-anto

,lranf

do no argumento de gue as diferentes faciologias Ìitológicas são
devidas apenas a variações na xist,osidade, gnaissificação e grau
de migmatização do pacote litológico regional . Seria composto ,
principalmente, por anatexitos diversos, rnigmatitos de injeção ,
ortognaisses, granulitos, intrusivas máficas-ultramãficas e gra-
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nitóÍdes, con intercalações maiores ou menores d.e supracrustais.
Já Machado Filho et al. (f983) retoman a id6ia estrati
gráfica de Ebert (1956a, b; 1965) ao individualizarem, no embasa
mento cristal-ino da porção sul- do Craton do São Francisco, dois
complexos maiores denominados ðe Diwinópol"is e Barbacena. O primeiro complexo corresponderia a um conjunto de granitóides dÍate
xiÈicos, de composição predorninantemente granítica e granodiorÍtica, tipicamente expostos nas proximidades da cidade homônima,
Seu contato com as litologias do CompJexo Barbacena seria grad.ual-. através do aumento de enclaves me t.aul trabás icas que conferen¡
i ;ocha, aspecto de metatexito.
ConpLeæo SiLoian6poL'is

Definido por Fiori et al". (1978) para a região de ÍìrLIvianópo1is-Turvolândia, como correspondendo ao embasðÌnento do
Grupo Amparo. E const.ituÍdo. predominantement,e, por gnaÍsses enbrechÍticos recristalizados com a mesma composição global- da Iitologia do Complexo Barbacena. O caráter embrechítico ê acompanhado de freguentes dobras intrafoliais
disruptas e segregações
plano-paralel-as de material feucossomåtico, foliado ou maciço
eguigranular ou estictolítico, neste caso com a presença de gran
des cristais de hornb.Ienda e/ou biotita.
Wernick e. Artur (f983) sugerem gue esta denominação se
ja abandonada em favor do crupo Amparo de Ebert (1968), que jã
tentava corre_Iacionar esLa unidade com o Complexo Barbacena. Cou
be, ainda, a Ebert (1971) distinguÍr, a nÍvel regional , a existência de uma infra-estrutura (Grupo Amparo) e uma supra-estrutu
ra (crupo rtapira) . Na nomenclatura de .Eiori et aI. (1978),
a
supra-esÈrutura corresponde ao Grupo Amparo, em flagrante oposição à conceituação de Ebert (197I), enguanto a infra-estrutura é
denominada de Complexo Silvianópo1j-s.
CompLeæo (Gt,upo) Ampar,o

Foi caracterizad.o l-itologicamente por tùernick (1967) e
elevad.o a categoria de Grupo por Ebert (1968), correlacionando-o
ao Grupo Barbacena. Considerad.o como pertencente ao Bloco Jun-
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diaí, ocorrcria ã norte dos falha¡ncntos cle .fundiuvira e rtu.
Na
altura dc Bueno Drandãof para l-cste, sua ãrea de exposição sofreria um estreitamento 1oca1, passarrdo a constituir uma faixa situa
da entre os complexos graniticos de Socorro e Pinhal r êm re1ação
aos quais exibiria contatos eminentemente tectônicos, dados pelos
falhamentos de Jacutinga e rnconfidentes. A área de exposição do
Grupo Amparo foi estendida por Vüernick (I977, I978a,b) até
AS
proximidades de Heliodora, bem como para o interj-or do Bloco pinhal.

foi considerado, inicialmente, como uma
unidade essencialmente metassedimentar, metamorfizada em condiçoes da fácies anfibolito e, mai-s localmente, da granulj-to. No ar
cabouço metassedimentar, ocorreriam intercalações frequentes de
ortognaisses, gnaisses anatexÍticos, diatexíticos e granitos au
O Grupo Amparo

tóctonos.
Enquanto Ebert (f971) considerava o Grupo Amparo como
representando o embasamento do Grupo ftapj-ra, Wernick e Penalva
(1973a) interpretaram ambos os grupos como sendo equivalentes e
diferenciados entre si apenas por variações faciológicas.

Fiori (L979) redefiniu o Grupo Amparo, retirando de sua
.constituição lito1ógica as rochas granulÍticas, anatexitos, gnais
ses graníticos e parte dos gnaisses porfiróides. Estas rochas foram alocadas no embasamento do Grupo Amparo, tido como do, Protero
zorco Interl_or.
A denominação de "Complexo" Amparo foi dada por Cavalcante et aI. (1979) que incluia, para tantor Do Grupo Amparo, pâr
te das litologias do Grupo ltapira e os granitóides e ortognaisses da região de São Gonça1o do SapucaÍ e Silvianópolis.
Mais recentemente, Wernick e Artur (1983) e Artur e Wer
nick (1984) consideraram o Complexo Amparo como sendo uma unidade
da infra-estrutura, constituida por associações litológicas origi
nariamente do Arqueano, fortemente Lranspostas durante o
Ciclo
Transamazônico. Desta maneira, sua constituição passa a ser essen
cialmente ortometamõrfica, representando o embasamento do Grupo

ftapira.
O Complexo Amparo, nas suas mais

diversas definições

,

foi considerad.o sucessivanente como referível ao pré-Cambriano
Superior (Ebert, 1968), prê-Cambriano Inferioi (Ä.rtur, 1980;Fonseca et aI-, 1979¡ I'iernick, L978a, b) e, mais recentemente, Àl:gueano (Artur e Wernick. 1984; Hasui e Oliveira, 1984; Machado
Filho et aI-, 1983).
CompLeæo ( Grupo

)

Vaz,ginha/ Guarup é

foi inicialmente proposto por
Ebert
faixa de metassedimentos de alto grau metamórfico presente no trecho Cambuquira-Três CoraçõesVarginha. Corresponderia, na regíão, ã parte da faixa central do
O termo Grupo Varginha
(I97I) ao se referir à uma

ramo Ãraxaídes.

Cavalcante et aI . (1979) denominäram de. Complêxo Vargi
nha a todo bl-oco al-óctono de Guaxupé, com rochas orÍginadas no
Proterozóico MêdÍo e recicladas no Ciclo Brasiliano, Já Fonseca
et al-. (1979) utilizarain a expressão Comptrexo Varginha-Guaxupé
para englobar praticamente o mesmo bloco, excJ-uindo apenas peque
na parte do seu bordo oriental ocupado por gnaisses e mica xistos com intercalações de quartzitos. O mesmo esguema é seguido
por Hasui e O1íveira (1984), que, entretanto, reabilitam a desig
nação Complexo Varginha .
O Complexo Varginha (no

sentido de Caval-cante et al. ,
L9'Ì9) é caracterizado pelas exposições de rochas da fácies granu
Iito e anfibolito, mais ou menos retrometamorfizadas e mígmatiza
das poJ. Íciclicanente, å,s proporçôes entre os d.iversos Èipos lito
Iógicos, a composição mineralógÍca das rochas da fácies granulito e a natureza d.os corpos intrusivos nos:metamorfitos variam
sistemat ic a¡nente. Este fato permlte estabel-ecer, para o Compl-exo
varginha,/cuaxupé, um zoneamento Ìitológico-metamórf ico no sentido norte-suI. Assim, na sua parte norÈe predominam rochas granuliticas várias e na porção centro-suI predominam rochas gnáissicas e migmatíticas, bem como granitóides diversos (Cavalcante et
aL., 1979; Choudhuri et al-. , 1978¡ Fonseca et aI . , 1979; O1iveira, 1973, l-984¡ l{ernick, 1985).
SugesÈões que conduziram a desmembramentos ou subdivisões do Complexo Varginha,/Guaxupé, foram propostas por alguns au
tores, como abaixo destacados:
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- Fiôri (1979) criou os Complexos Machado e Sllvianópo
lis por concluir gue suas rochas exibirlam uma fase a mals
de
deformação em rer.ação ãs demais rrtofogias do complexo varglnha/
Guaxupé. O primeiro constituído por ampla área granulltica e o
segundo para um grupo de gnaisses embrechíticos. Ambos os comple
xos forarn referidos ao Arqueano.
- Wernick e Àrtur (1983) e Artur e Wernick (19g4) con_
sideraram os terrenos da infra-estrutura como resultantes de urna
assocíação litológica originar arqueana mais ou menos transforma
das por retrabal_hamentos em tempos geológicos subsequentes. As_
sim, reuniram as rochas granuJ-íticas e charnockÍticas sob a deno
minação de Complexos pré-Guaxupé e Guaxupé, o primelro represen_
tando núcleos arqueanos e o segundo resur-tante de intensas trans
formações através de cisarhamento dúctÍr durante o ciclo Transamazônico; os metassedimentos granadÍferos, de alto grau, situa_.
dos a norte da faixa granulÍtica, como integrantes do Complexo
varginha de Ebe¡t (r97r) r os migmatitos e granitóides intrusivos
da porção centro-sul, result.antes de profusa anatexia sobre rochas maís antigas durante o ciclo Brasirlano, no complexo pinhal
- Machado Fi]ho et aI . (19g3) correLacionaram os metas
sedimentos do Complexo Varginha de Ebert (1971) com as
rochas
semerhantes do Grupo AndreLândia, com as quais apresentam continuidade fisica. Adotando o mesmo critêrio, incorporaram os migma
titos e granitóides no comprexo Amparo e os granitos intrusivos
na Sulte fnt.rusiva pinhal. O termo Complexo Vargínha serÍa restrito excLusivamente às titologias da fãcies granulÍtica existen
te no Maciço de. Guaxupê. AdmÍtem, .para os granuÌitos do Complexo
Varginha e g,naisses do Complexo .Änparo, uma idade original
ar_
gueana, sendo submetidos, posteriormente, a retrabalhamentos mais
ou menos intensos durante o Ciclo Brasiliano.
CompLeæo Campos

Gez,

ai s

Foi atribuido por Cavalcante et aI . (1979) para um con
junto litológÌco retrabal.hado tectonicamente em sucessivos ciclos de dÍnamismo crustal , localizado entre o Craton do parami
rim (Almeida, 1978) e o Maciço de Guaxupé (Almeida et al ,, 1976,).
Para Cavalcante et al . (op.cit. ) o Comptexo Campos Ge-
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rals constitui uma unidade bastante compartimentada t,ectonicamen
te, onde os bLocos são portadores de asse¡nbLéias lttoJ-ógicas sen
grandes disparidades mineralógicas, exceto peLa frequência
de
corpos metauLtrabás.icos e aspectos que refletem processos
de
granitização ou migmatização.
.

wernick et al . (1981a) referem*se ao Complexo Campos
Gerais cono uma unidade eminentemente catacl_åstica, total-mente
incluso na Zona Rúptil Nova Resend.e-Barbacena. Consideraram-no
como constituído originalmente por litologias eguivalentes aos
Grupos Barbacena, Amparo, pinhal e das seguências vulcano-sedimentares. A catacl-ase estaria rel-acionada ao embricamento tectônico da-cunha de Guaxupé. Através desta cataclase as rochas mostram-se intensamente fraturadas e moid.as.
Núc1eos poupados pelas deformações catacl-ásticas ¡ constlituídos por migmatitos, apresentaram idades de 2,9 b-a. (v¡ernick et al., 1981a) , sendo gue datação K-A.r em gnaisse forneceu
idade compatível- com o Cíclo Brasi.liano (Teixeira, I985).
Grupo (Suite, ConpLeao) PínhaL

Esta designação foi proposta informalmente por l4lernick
e Penalva (I973b) para uma faixa de rochas nigmatíticas situadas
ao norte da Zona de Falhamento de Jacutinga, nos arredores
da
cidade de Pinhal- Resultariam de rochas que sofrerann intensa mig
rnatização e fel-dspatização durante o Ciclo Brasiliano.
PosteÌiormente, !{ernick (J-978a, b) e Wernick e penalva
(1980a,b) incluiram no crupo pinhal vários outros corpos granÍti
co-migmatíÈicos da região nordeste do Estado de São paulo
e
áreas adjacentes de lvlinas Gerais. Os dois maiores complexos migmatltico-granit,icos da região são os Complexos pinhal e socorro,
O crupo Pinhal corresponde a compJ-exas associações
.grnåissico-anatexítico-migmatítico (de inj eção ) -granitóides resul_
tantes de distintas anatexias de rochas pré-existentes, as quais
levam ä destruição, em maior ou menor grau, das estruturas metamórficas. o processo anatético foi acompanhado de intrusão
de
granitóides de origem profunda, de espectro composicional mais
amp Io (lVernick, 1983; I984a, b; Wernick e Galembech, l_985; 1986).
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A injeção destes granltóides em suas rochas encaixantes levou
fornação de áreas de nigmatltos de Ínjeção (Wernick e penalva
l980a,b).

a anat.exla é

à
,

processo irregular, é comum a
ocorrêncla de porções mafores de rochas do comprexo varginha/Gua
xupé, Amparo e Machado, poupados pela fusão parclal . Após proces
so de aglutinação, os mobirlzados orÍginam granitos anatét-icos
autóctonos até al,óctonos.
Como

um

Mais tarde, tanto Cavalcante et al . (1979) como Fonse_
ca et al. (1979) abandonaram a designação crupo pinhaL. Trataram
os corpos granitóides de forma individuatizada e as rochas migma
tÍticas foram redistribuÍdas em outras-unidades litoe strat igráfi
cas discriminadas, por estes autores.
Mais rêcentemente, Machado Fitho et al. (1993) propuse
ram a denominação de SuÍte Tntrusiva pinhal para agrupat os gra_
nitóides sin- a pós-tectônicos d.o ciclo Brasiliano, rocarizados
nos Maciços Medianos de Guaxupé e de socorro. Já os migmatitos e
anatexítos r situados nos seus arredores, foram alocados ao complexo Amparo.
Datações geocronológicas em granitóides e mobil-izados

do Grupo Pinhal resultaram em idades conpatÍveís com o ci.cro Bra
sÍIiano (Artur, 1980; V1ach, 1985; Wernick et al . , Ig76¡ 19g1a).

3.4.2. Unidades predominantemente SupracrustaÌs
Gz,upo

(

Séz,ie,

CompLeæo) AndreLãndía

Esta unidade foí inicialmente defínida por Ebert (I956b)
para designar uma sequência de quartzitos, gnaisses e xistos ga_
radÍferos contendo estaurolita, cianita e rutilo. presentes no
sul do Estado de Minas cerais. Segundo Ebert (op.cit,) a Série
ÃndrerândÍa representaria o equival-ente de mesozona das sequênci
as epimetamórficas da região de São .Ioão deL Rei, sendo que
a
transição entre eles dar-se-ia na região de ftumirim.
O mesmo autor, em 1956b, estabeleceu uma divisão estrq
tural e metamórfica para a região sul_ de Minas Gerais e Estado
do Rio de Janeiro, sítuando os Micaxistos Andrel_ândia como sen-
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do os representantes metassedimentares dos ext.ernides (miogeossinclinal) de uma grande faixa orogênica de ldade assíntica (550
m.a.). O mesmo autor também identificou a subdj.visão do AndrelÐ
dia e¡n dois ramos: um. principal, estendendo-se para noroeste ,
e Outrur' menot, que se dirige para sudeSte,
Ebert (1967; 1968) redefiniu a Série Ãndrelândia passandc : denominá-l-a de grupo e reconheceu sua continuidade até
as p.roximidades de ftapira e .Águas de Líndóia, ao longo de duas
faixas. Por não ter constatado continuidade fÍsica entre ambas
(Ebert, 1971) criou o crupo Itapira para designar os metassedimentos da faixa sulina,

principal que afetou o crupo Andrelândia é do tipo barroviano, exibind.o, de nodo geral , grau metamórfico crescendo de norte para sul e de noroeste para sudeste. Litologicamente corresponde a uma unidade wulcano-sedÍmentar, cujo
arcabouço é representado, principalmente, por metapelitos e metarcósios com intercalações de metagrauvacas. Nas porções basais
são freguentes a presença de migmatit.os de inj.eção e de anatexia.
Cavalcante et aI. (1979) chamarann de Complexo AndreIÊI
dia não só os tipos petrográficos definÍdos por Ebert (t956a, b;
1968) mas tanbém a zona Èransicional entre os Grupos Andrelândia
e Paraíba, bem como o crupo Varginha na definição de Ebert (1968).
Machado Filho et al-. (1983) subdividiram o crupo Àndre
lândia em três unidades, em função do grau metamórfico. Estas se
riam caracterizadas pela presença das zonas metamórficas da estauroLita, cianiÈa. e sillimanita. Correlacionaram, ainda, o Grupo Andrelândia com os Grupos São João del Rei e Carrancas, todos
considerados como sendo do Proterozóico Inferior.
Trabalhos sistemáticos d.esenvolvidos por Trouw et al.
(Ì980; 1983; l-984) Ievaran esÈes autores a propôr uma nova esÈra
tÍgrafia para .o Grupo Andrelândia. Àssim reconheceram, entre São
João deI Rei e 2\ndrelândia. uma sequência metassedimentar consti
tufda por quartzitos na base (Formação São Tomé) e filitos grafi
tosos no topo (Formação Campestre) denominando-a de Grupo Carrân
cas, que correspond.ería ã transÍção entre os crupos Andrel_ândia
e São João del Rei.
O metamorfismo
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Datações radiométrlcas neste grupo são praticamente ine
xistentes, restríngindo-se a algumas lsócronas Rb-Sr em xistos ,
gnalsses e granitos intrusivos com ldades compatíveis com o ciclo
Brasíliano (Machado Fflho et aI., 1983).
Gnupo (CompLeto) rtapit,a

A análise do crupo Itapira envo].ve. como a maÍoria das
unidades lltoestratigráficas
anteriormente descritas, basicamente
dois problemas: a sua conceituação e sua distribuição espacial .De
finido originalmente por Ebert (l_971), na região homônima, o crupo ftapira ocorreria numa estreita faixa situada entre os Maciços
Graníticos Pinhal- e Socorro, Esta faixa teria a estruturação de
meganticlinal..constituída por si.nclinais e anticlinais, os primei
ros ocupados pelo crupo ftapira e os segundos pelo Grupo ÃJnparo ,
seu embasamento. O Grupo Itapira apresentaria um arcabouço lito1ógico constituído por paragnaisses e mica xistos, com intercalações mais ou menos possantes de muscovita quartzÍtos, patcial-mente arcosianos e/ou calco-silicáticos, metagrauvacas e raras l-entes de esteatitô e serpentinito. O metamorfismo do Grupo Itapira
seria mais baixo que o do Grupo .Amparo. Ainda, segundo o mesmo au
tor, o crupo ftapira seria similar ao Grupo Andre1ândia, e apenas a falta de iontinuidade fÍsíca levou-o a separá-los com nomes
próprios .
Para v,ternick e penalva (1973a) não seria possÍvel,
na
região de ltapÍra, distinguir o crupo Amparo do Grupo ItapÍra
,
baseado nos crltérios utillzados por Ebert (I971). fqão reconheceran o padrão estrutural representado pela alternância de sincl-i
nai s,/anticlinais especiais, que não fora cl_aramente dêfÍnÍdos por
Ebert.

(

19

71)

.

Entretanto, mais tarde Wernick et aI . 11976') aceitam a
prcposição de Ebert (1971¡ 1984) ao separarem, a nÍve] regional ,
uma sequência mais jovem (Grupo ltapira) de seu er¡basamento (Grupo Amparo) atribuindo-l-hes, respectlvamente , idades brasiliana e
transamazônica.

Cavalcante et al, (1979), por sua vez, retornam ao conceiLo de Wernick e Penalva (1973a) ao reunírem novamente as duas
se,l¡.!;!!cias, agora, sob a denominação de Complexo Itapira.
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visão dlferente foi apresentada por Wernlck e Artur
(1983) ao caracterízarern terrenos de Ínfra-estrutura e sequências
supracrustais, os prlmeJ-ros de ldade arqueana e os segundos tran_
Uma

samazônlcas. As seguências metas sedimentares foram considerad.as
como pertencentes ao Grupo ftapira e os terrenos ortognãlssicos
do embasamento ao Grupo Amparo.
Machado Fil-ho

et

. (L983) volt.ara¡n ã concepção origi_
nal- de Ebert (1971) ao admitirem a existência da estruturação cons
tituída por anticlinais e sinclinais, com o Grupo Ämparo (préTransamazônico) representando o embasamento do crupo rtapira(Tran
a1

samazônico).

.

Quanto à.área.de ocorrência do cxupo ftapira foi..suces_

sivamente ampJ.iada ou reduzida. Assim, Cavalcante et al . (Lg7g')
estendem o complexo rtapira até a região de campinas, sob a forma
de uma faixa mais ou menos pararela à borda da Bacia do paraná e
limitada ao norte pela Falha de Jacutinga. Machado Filho et aI .
(I983) voltam a restringir o crupo ftapira a 5 faixas grosseira_
mente paralelas, alinhadas na direção sudoeste e nord.este, rocali
zadas entre os Maciços de Guaxupé e Socorro. Já Batista et aL.
(1986) e Oliveira et al . (t986b) novamente arnpliam a sua ocorrência, extendendo-a até a Falha de Jundiuvira (onde entra em conta_
to com o crupo São Roque) nas proximidades de JundiaÍ e AtibaÍa.
Entretanto, Campos Neto e Cordani (1985) englobam os metassedimen
tos desta região sob a designação de Complexo piracaia,' sob a ale
gação de apresentarem grau metamórfico mais brando e f al-ta a. prã
cessos anatêticos, feição frequente no Grupo .Amparo, em oposição
à conceituação original de Ebext (f971).
Datações geocrorrológicas pelos métodos K-Ar e Rb-Sr para rochas do Grupo ftapira (Artur, I9g0; Cavalcante et aI.,1979 ;
wernick et aL. 1981a) forneceram idades máximas compatÍveis ao
Proterozóico rnferior com intenso rej uvenescimento Ísotõpico no
Ciclo Brasil iano.
Gz,upo São

João deL Rei e Canrancas

A denominação de Grupo São João de1 Rei foi proposta
por Ebert (1967) para englobar os metas sedj.mentos de baixo grau
metamórfico das Forrnações prados, Barroso, carandaÍ e Tirad.entes,
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que assentan sobre os Conplexos BaLbacena¡ Campos Gerals e
Vargl_
nha. O Grupo São João del Rel situa-se na região centro_sul- de
Mínas Gerals, a alguns quirômetros a oeste de Barbacena. A cidade
que the empresta o nome ergue-se sobre suas rochas. Estas distrlbuem-se em dois segmentos que fornam grosseiramente um ,,V,, com
a
abertura voltada para noroeste .
\
Foi Leon,
uma sequêncr"

.",.1::;;#;"i':::1":::^":"::i::"::

;:ï:,r."i:ï:

taconglomerados arcosianos e carcários, denomÍnando-a de
CarandaÍ.

normação=

Ebert (f955; 1956b; 1957 ¡ ISSB¡ 196g), baseado em crjté
rios estruturai_s ê faciológicos subdividiu a Formação CarandaÍ
,
da base .para o,,tôpo, nas seguintes Formações: TÍradentes, Caran_
daÍ, Barroso e prados. variações l-aterais dessas unídades foram
descritas por Ebert. incr-usive com a criação de novas formações
,
caso da Formação Macaia, na região d.e Lavras, e Formação Rio El_
vas (Ebert, 1968), nos arredores da reglão de Lavras-são João del
Rei

.

Trouw et al . (1980; L9g2) consideraram esta estratigra_
fia probremática e criaram uma nova unídade entre os Grupos são
.loão del Rei e Andrelândia, representada pelo Grupo Carrancas. Es
te seria composto peta Formação São Tomé das Letras (já menciona_

do por Ebert, 1971, gue inch¡i os quaçtzitos da região homônima,
de Itutinga e de Ïtumirim) e pela Formação Campestre. contendo fi

Ìitos grafitosos ricos em croritóide, guartzitos e xisto" aorn g..
nada, estaurorita e cianÍta. Desta forma, o conjunto são .roão del
Rei-carrancas-Andrelândia reflet,e condÍções de metamorfÍsmo crescente, de fácies xisto verde baixa, nas porções superiores do pri
meiro grupo, até fácies anfiboliÈo alto, nas partes inferiores do
Grupo AndrèIândÍa, que se daria segundo o sentido norte_su1 e de
oeste para leste (Ebert. 196g; I9g4; Trouh¡ et aI. I9g0; l9g2
i
1983). As três unidades apresentam padrão de deformação correracionãve1 .

et aI . (1983) conferem aos grupos São ,foão del
Rei, Carrancas e Andre1ândia, ã semelhança de Ebert (1967 ¡ l-968),
idade Pré-cambriana superior, mas ressartam a farte de comprovação geocronológÍca gue conf irrne integralmente taL suposição.
Trouv¡
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Gnupo ( Ieonnação, Série

)

Canaal;z,a

Barbosa (1955) definfu, lniclalmente, a Formação Caran_
dal como correspondendo à urna seguênc1a de fllitos. xlstos
e
quartzrtos, que ocorreria na bacla do Rio das Ver-has (na região
do
Triângulo Mineiro) e na faixa drvisória entre as bacias dos rios
Quebra Anzol e paraÍba. O mesmo autor, em 1963, elevou este con_
junto ã categoria de série cânastra. posteriormente, Barbosa
et
aL. (1967) adotaram a nomencratura de Grupo canastra e o consid.eraram ¡nais novo que o Grupo Araxá.
A evotução dos conceit.os sobre o crupo Canastra sofreu

numerosas mudanças.

fnicialmente, f.oí subdividido por Al_meida
' (L967) em duas formações: una, composta por quartzitos e denomina
da de Formação Cristina, e outra, superÍor, de constituição preao
minantemente metapelÍtica com filitos,
metassiltitos, careãrÍos e
quartzitos, designada de Formação paracatu.
divisão mais complexa para o Grupo Canastra é devi_
da a Machado FiLho et aL. (1993) com a criação das Formações
cua_
rita, Tormenta, Desembogue, Tlicinia, Guapê e Boa Esperança, re_
presentatÍvas de variações do ambiente sedinentar ou refretindo
diferentes fácies metamórficas. consideram, aind.a, o Grupo canastra como sendo do proterozõico fnferior e o correlacionam aos
Gru
pos Carrancas e São João del Rei.
O Grupo Canastra foi consÍderado por Hasui e Almelda
(1970) como referÍver- ao cicro Brasiriano e o crupo
Araxá ao ciclo Uruaçuano (Almeida, L}TI). Entretanto, vãrios autores vem
su_
gerindo uma equívalência metamórfica entre o Grupo Araxã e
o crupo Canastra (Ferrari e BrandeLise, 1971; .Braun e Baptlsta,
.-.976a;
1978) e uma idade transamazônica para todo o pacote (Wernick
e
FÍori, 1981). Estes autores apresentam evidências do redobranento
e defornações da fol-iação transamazônica no ciclo Brasiliano.
o
forte císaÌhamento que caracteriza a fase tectônica do Grupo Ca_
nastra' na regÍão considerada, é fruto do seu caráÈer aIóctono
,
carreado sobre o complexo Campos Gerais e o Grupo BambuÍ.
Uma

Gt,upo ( Sãríe

)

Bambuí

A introdução do termo Série BambuÍ deveu_se a

Rimann
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(1917) para desi-gnar uma sequôncla cre rochas me tas sedinentare s de
baixo grau metamórfico, na região de Mat.a da Corda (MG), embora
esta mesma sequôncia tenha sldo denominada por Derby (19g0) como
56rle São Francisco. A desígnação de Grupo Bambuf foi proposta por
Braun (1968).

Trata-se de depõsito de cobertura do Craton do São Fran
cisco e ocupa vasta área no Estado de Minas Gerais, estendendo_se
ainda por outros estados. No extremo meridional do referido craton está representado, segundo Machado Filho et aI . (19g3), pelas
Formações Sete Lagoas e Serra de Santa Helena, componentes do Su_
pergrupo Paraopeba. são constituídas dominantemente por metamargas, seguida de rneta-siltitos, -argilitos, -arenitos, -arcóseos ,
mármores e ardósias.
A literatura ligada ao Grupo Bambuí é muito vasta, com
ênfase para trabalhos estratigráficos, tectônicos e faciológicos.
Entre eles cabe destacar os trabalhos de Freyberg (rg32) , Dardenne (1978), Braun (1968), Grossi Sad e guade (1995), Marchese
(1974'), Machado Filho et al . (1983) e parente Couto (L9g1).
Datações de rochas do crupo Bambuí (Amaral e Kawashita,
1967, Ãmaral, 1968; Bonhornrne, t976) resultara-rn em idades compatí_
veis tanto com a sedimentação guanto com o metamorfismo durante o
Ciclo Brasiliano.
Eotmações ELeutárío e pouso ALegre

A Formação pouso Alegre foi definÍda por Leonardos Jr.
et aI . (1971) como uma sequência de metassedímentos imaturos, de
características molassõides, que exibèm grau de meÈamorfismo na
fácies xisto verde, ocupando.uma estreita faixa a noroeste da cidade homônima. Foi considerada como embutida no Grupo Amparo atra
vés de contatos eminentemente tectônicos e só localmente com dis
cordâncÍa angulâr em reração ao embasamento cristalino circundan-

te.

Ebert (1971) utilizou o termo Grupo Eleutério para de_
signar urna seguência anquimetamórfica, tambêm de caráter molassói
de, na região oest,e de Itapira, junto ã Falha de Jacutinga, Wer_
nick e Penalva (1974b) mudara¡n sua denominação para Formação Eleu
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tério, caracterizando-a como uma estreita faixa com direção ge
ral NE-ENE/SW-WSW. Seus linites, na porção ocidental, são predominantemente tectônicos, colocand.o-a en contato com o Bloco pinhal, através da Falha de Jacutinga e, ao su] , em contato
com
outros metassedimenÈos. através da Brecha dos llachados. Wernick
e Artur (1986) sugsrem para as Formações E1eutério e pouso À,legre uma origem deposicional relacionada a bacias adernadas intra-f alhas transcorrentes.
Descrições de suas titotogias são devidas principalmen
te a Artur (1980), Ebert (1968¡ L974; 1984), Leonardos Jr. et aI
(L97I') , Wernick e Penalva (1974b) e Zanardo (1987).

geral são interpretadas como depósitos molass6ides ligados ao final do Ciclo Brasiliano e correlacioná.veis ,
segundo Ebert (197It L974), ao crupo BambuÍ. Idades obtidas em
caLco-xistos da Formação Pouso Alegre (Hama e Cunha, 1977) parecem confirmar a idade previamente sugerida.
De modo

Considerações finais a.ce?ca. das unidades'l..itoestz,at¿grãf¿cag

A rápida revísão das pr.incipais unidades litoestratigrâficas, acima apresentada, revela, de modo claro, a existência
de grandes discordâncÍas entre os vários autores, não só quanto
a sua posição estratigráfica (absoluta e relativa) mas também
quanto ao seu conteúdo J-itológico, área de ocorrência, relações
com outras unidades, divisões estratigráficas internas e signifi
cado geológico. Tal fato deriva, essencialmente, da fa1Èa de tra
balhos de detalhe, da descontinuidade entre as áreas estudadas
peJ-os diferentes autores e do variado enfoque dado aos seus trabal-hos.

4.

NOMENCLATURÀ, DTSTRIBUIçÃO GEOGR.Á.F'ICA

E

CONTETDO LTTOLÓGICO

DAS UNIDADES IJITOESTRATIGR.Á¡TCÀS DO PRÉ-CAITIBRIANO NA ÁREA ESTU
DADA.

Na área estud.ada, várl-as unidades litoestratigráficas
do Pré-Cambriano podem ser identf.ficadas, al-ém de falxas ile cisal-hamento de maior Õu menor expressão (uapa Geológico, Anexo 1).As
unídades litoestratigráfi cas apresentam-se ora constituÍdas essencialmente por seguências de rochas supracrustais, ora por terrenos de lnfraestrutura, po¿lendo, por vezes, apresentar
Íntima
associação entre seguências de supra e l-nfracrustais. Cabe ressel
tar, gue apesar das sequências supracrustais não serem objeto direto de nossos trabalhos, elas serão aqui inctuíclas com o intuito

de melhor esclarecer o relacionamento estratigráfico das diversas
unidades Pré-Cambrianas.
O presente capÍtul-o tem cunho puramente descritivo,
ou
seja, traLår-se-á da distrlbuição geogrâfica, nomenclatura adotada e conteúdo litológico das unidades Pré-Cambrianas representadas no mapa geológico, em anexo. O detalhamento das unidades Lito
estratigráficas da infra-estrutura, envolvendo o exame mais porme
norizado de aspectos petrográficos, a caracterlzação das principais fases de defornação e a análise de dados geocronológicos, se
rá objeto de capÍtulo específico.

4.1.

I'NIDADES LITOESTRÀTIGR.ÁTIÇAS DO PROTEROZÓICO SUPERIOR

4.1.1. Unidades Essencial-mente Supracrustais
Foz.maçoes

ELeutério (p€SeL) e Pouso ALegne

(p€Spa)

Foi adotada a designação de Formação nleutério segundo
as proposições apresentadas por Ebert (1971- ¡ J9741 e a denominação Pouso Alegre conforme a definição original de lJeonardos Jr.
et aI . (1971) .
A Formação Eleutêrio corresponde a uma estreita faixa
de rochas metassediment.ares anguimetamórf icas medindo cerca de II
x 1 quilômetros e dlsposição geral NE-ENE,/SVI-WSW. Inicia-se
nas
imediações do wilarejo homônimo, municÍpio de Itapira, e termina
a cerca de 5 gui Iômetros da cidade de .lacutinga. Seus contatos
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são eminentemente tectônicos, Assim, a parte ocidental da unidade
faz contato com as rochas do batõIito granitíco de Pinhat através
da zona de falhas de Jacutinga e o restante da lente encontra-se
envolvida pelos metamorfitos do Complexo Andrelândia/tbapira/Carrancas.

As lentes, leitos e camadas desta formação mostram a
mesma posição espacial gue os metassedimentos adjacentes, embora a intensidade do metamorfismo e as litologias sejam muito dis
tintas. A Formação Eleutério é composta nredominanternente por
metarenitos e metarcõsios de vários tipos, Iocalmente conglomerãticos, exibindo contatos frequentemente transicionais entre si.
Ocorrem ainda camadas ou lentes de metargilitos, metassiltitos e
metaconglomerados polimÍcticosr os guais apresentam, com as litoIogias anteriores, contatos normalmente abruptos. Os metargilitos
constituem, ãs vezes, nódulos ou seixos subarredondados e angulosos no metarcóseo.
Merece destague o fato dos metassedimentos da formação
Eleutêrio apresentarem seixos e fragmentos de muscovita guartzitos e de gnaisses das litologias situadas a sul, estando ausentes seixos de migmatitos e granitos perteneentes ao Complexo Pi-

nhal, localizados inediatamente ã norte-noroeste do corpo

metasse

dimentar.

A Formação Pouso Alegre representa, igrualmente,
uma
estreita faixa de metassedimentos anguimetamórficos a epimetamórficos, mostrando nftidos contatos tectônicos com as rochas encai
xantes de maior grau metamórfico e mais antigas do Complexo Andre
lãndia/ftapira/Carrancas. Medindo cerca de 20 guilômetros de extensão e espessuras gue vão desde 400 metros a atê, localmente t
2000 metros, encontra-se alinhada segundo a direção ENE-WSWr êstendendo-se desde as imediações da cidade de Borda da Mata até
a norte da cidade de Porrso Alegre.
A referida For,rração apresenta, na sua porção basalr ftêtaconglomerados brechóides e polimÍcticos, passando gradativamente para metarenitos conglomeráticos e metassittitos calcÍferos
guêr por sua vez, gradam para metarcóseos, dominantes. Exibem direção geral N80E-S80!{ e mergulhos acentuados.
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Tanto as seguêncLas metassedimentares ða Formação nleu
térlo quanto as da Forrnação Pouso Alegre exfbem, frequentemente,
pronunciada clivagem ard.osiana, levemente dl-scordante do acama- mento .

Gnupo B ambuí {pestø )

o Grupo Bambuí estâ restrito a duas peguenas ocorrências no extremo centro-norte da área conslderada, Por se tratar
de uma unidade pouco expressiva foram dispensados maiores cuidados no seu trato. Para cávalcante et al-. (f979) e Fonsecä et aI.
(1979) o referido grupo estã representado, na área, peJ-a Fãcies
Samburâ da Formação Paraopeba.
A precisão de seus contatos é prejudicada r,elo faÈo da
área apresentar topografia se¡rii-apJ-ainada, espesso manto de regô
lito e amplos chapadões com abundânbès coberturas de sedimentos
várl-os inconsolidados, a1êm das porções inundadas pelas águas da
represa de F urnas .
Os met-ãssedimentos anquimetam6rficos a epizonais são
representados þredominantemente por metargilitos e metacongl-omerados de caráter potlmÍctico, rnal selecionado, com intercalações
de leitos, camadas e lentes de metassiltitos arenosos e ternos
carbonáticos e arcoseanos.

4.L.2. Unidades supracrus ta is,/rnf ra-Es trutura
ConpLeæo Campos

Genais

(p€Sc )

Foi'agui adotada a designação Complexo campos Gerais
proposta por Cavalcante et aI. (1979) para um conjunto litológico retrabalhado tectonicamente em sucessivos ciclos de dinamismo
crustal-.

o complexo campos Gerais ocorre na parte norte da área
focallzada onde constitui espessa faLxa levernente abauláda, com
e
suas extremidades direcionadas para oeste-noroeste e leste,
concavidade voltada para sudoeste. Seu l-imite ocÍdental encontra-se recoberto pelas rochas da Bacia do Paranã e, a partir daÍ ,
prolonga-se para leste até a al-tura de Nepomuceno, ond.e encontra

i

i
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-se imbricado tectonicamente com as rochas do Complexo Amparo. O
limite su1 do Complexo Campos Gerais ê tectônico e encontra-se
em ccntato com os metassedimentos do Complexo Andrelândia/ftapita/Carrancasr nâ porção entre Areado e a Bacia do Paraná, e do
Cr':po São João de1 Rei, mais a leste. Na área focalizada o conta
to norte do Complexo Campos Gerai-s acha-se guase totalmente encoberto por uma espessa faixa de sedimentos inconsolidados,
a
qual recebeu a denominação de Corredor Campo do Meio por Cavatcante et aI. (1979) .
Trata-se de uma unidade ainda pouco estudada gue encer
ra um conjunto litológico com tipos petrográficos variados e ori
ginalmente gerados em diferentes eventos tectonometamórficos. To
do o conjunto foi afetado durante o Ciclo Brasiliano por fortes
deformações dinâmicas transformando-se em uma unidade com carac-

terísticas essencialmente cataclãsticas.
Esta deformação rÍgida resulta de uma Íntensa movimentação ao longo de extensas falhas transcorrentes, com movimentos
de empurrão associados, o gue conduz a um intrincado imbricamento tectônico entre blocos com dimensões e geometrias diversas ,
acunhados tanto longitudinal guanto lateralmente.
Pelas prõprias características das deformações, um prg
cesso nem homogêneo nem contÍnuo no espaço, ocorrem no Complexo
Campos Gerais núcleos maiores e menores poupados pela cataclase
e passiveis de serem correlacionados com litologias das outras
unidades circunvizinhas.
Devido ä grande diversidade no tocante aos tipos litoIógicos e respectivas situações, procurou-se subdividir o Comple
xo Campos Gerais em várias subunidades, as guais representam determinadas associações litológicas gue, de certa forma, correspondem ã diferentes blocos tectônicos. Assim foram discriminadas
as seguintes subunÍdades:
Subunidade p€Semg - Encontra-se situada na extremidade
ocidental do Complexo Campos Gerais e apresenta forma alongada
disposta segundo orientação geral Ìeste-oeste. Sua extremidade
oeste estå em contato com os sedimentos da Bacia do Paraná, de
onde estende-se cerca de 35 guilômetros para leste, até o meri-

58

diano 46030'. É constituÍda, predominantemente, por litoJ-ogias
gnáissico-migmatÍ ticas com estruturas variadas e algumas interca
J-ações de metabásicas e meÈaultrabási cas, alêm de algumas intruslvas granitóides. As litologias consideradas co¡no associações
gnålssico-migmatÍticas correspond.em a rochas migmatÍticas geradas por processos anatéticos e que apresentam grande heterogenei
dade na abundâncla dos mobilizados. Assim ôcorre desde anat.exi,tos, cujas estruturas denotam fusão incipíente, até metatexitos
e diatexitos. O contäto desta subunidade com suas wizinhas pode ser tectônico ou processar*se de maneira transicional
pelo
incremento na taxa de metabásicas e metaultramáficas, para norte, ou pelo aparecimento de ortognaisses homogêneos, para
sul

e leste.
Subunidade p€Scbu - SiÈuada no limite noroeste da área
enfocada, ocorre bordejando a parte norte da subunidade anterior
(pesc¡ng), em refação ã qual exibe contatos transicionais. O tipo
litológico predoniinante ainda ê a assocÍação gnáissico-migmatfti
ca, que, entretanto, dlfere da subunidade anterior por apresentar taxas elevadas de meÈabásicas e metaultramãficas. Estas ocor
rem constltuindo .camadas ou leitos com espessuras variadas, podendo atingir até mais de uma centena de metros de espessura ,
dispostas concordantemente com a estruturação regional e exibindo contatos bruscos com as demaLs litologias.
Subunãdade p€Seno - Esta associação distribui-se
de
forma irregul-ar dentro do Complexo Campos Gerais, constituindo

diversas faixas ou blocos de comprimentos e larguras variáveis.
Na parte ocidental esta subunidade ocupa boa parte do limite sut
do comptrexo. Uma destas faixas, com disposição noroeste-sudeste,
passa a norte de Nova Resende, em grand.e parte embutida tectonicamente entre as subunidades (p€Scmp e pescxp). Outra faíxa
de
destague estende-se ao longo do limite nordeste do Complexo Cam
pos Gerai-s onde exibe contatos tectônicos com a subunidade
(pesÕmp), ao suI, e com o Grupo Amparo na terminação oriental.Na
região de Boa Esperança tambén ocorre uma faixa, de proporções
menores, com disposição noroeste-sudeste e embutida em rochas do
Grupo Amparo. Estas duas últimas fãixas são parcl. aì-mente encober
tas peÌos sedl-mentos recentes que preenchem o "corredor Carnpo do
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Meion. Nesta subunidade ocorrem ortognaisses homogêneos de compo
sição predoninantenente tonatítica e granodiorltLca. eguigranuIares ou porflróidcs, intimamente associados a um conjunto gnáis
s ico-migmatlti co, sl-milar ao presente nas duas subunidades antg
rior¡nente descritas (peScmg e pescbu) . Àpresenta taxas variáveis
de rochas metabãsicas e metaultramáficas. Intercâlações de leitos e camadas de ¡netass edinentos são retativamente restritas,
o
mesmo ocorrendo em relação ãs pequenas porções de granltóides ca
taclasados tarnbém presentes.
Subunidade p€Scnp - ocupando a porção mais central do
Complexo campos Gerais, constitui a faixa mais possante dentre
as.subunidades. InicLando-se na região. de..Nepomuceno, na extremf
dade oriental do-complexo, ocorre para oeste até Canpos Gerais e
a partLr daf sofre leve inflexão para noroeste estenciendo-se pg
ra alám da årea enfocada. sua extremidade oriental encontra-se
Lmbricada com as roclias do Complexo Amparo e todo seu limite nor
te é tectônlco, estando em contato com a subunidade (pgsqno). Do
lado sul, com contatos também essencialmente tectônicos, apresenta uma expansão em forma de cunha na região de Alterosa. Lj.te
logicamente corresponde a urna subunidade com grande heterogeneidade, quer nos tl.pos petrogråficos guer na dlstribuição espaciat
de suas litologias. os principais tipos litológicos constam da '"
associação gnáissico-migmatítica, dos ortognaisses granodiorÍtidos
cos com variações para termos graníticos e tonalÍticos, e
paragnaisses, que apresent.am ainda intercal-ações metabásicas, me
taultramáficas e mais raranente de mica xistos. Os paragnaisses
representan as litotogìas mais expressivas na porção situada ao
norte de Conceição da Aparecida e ao longo de Quase toda a exten
são centro-sul da subunidade, até pouco a leste de Campos Gerais.
Nestas porções são frequentes as intercalações mais ou menos possantes de quartzitos vários e, mais rarãmente, de mica xistos.Já
å extremidade orièntal, na região de Nepomuceno e na sua parte
norte, na altura de Conceição da Aparecida, são mais expressivas
núas associações gnái ssi co-rnigrmatiticas com intercalações e
cleos de ortognaisses r sendo raras as rochas metabãsl-cas e metade
ultramãfÍcas. Rochas granlticas foram observadas na região
Alterosa e nas porções ocidentais desta subunidade.
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Subunidade p€Scæp - Sua maior ocorrência está represen
tada por uma faixa com disposição leste-oeste, no 1l-mite sudeste
do Complexo Campos Gerais. Com contatos eminentemente tectônicos,
limlta*se, ao sul , co¡n rochas metassedimentares do GruPo São João de1 Rel , ao Dorte com a subunl-dade (pêScmp) e a Ieste con - o
Grupo São Jõão clel Rei e as rochas do Complexo AmParo. Uma og
tra faixa, de menores proporções, encontra-se errvolvida pela subu

nidade (pescnp) no limite norte da ârea focalizada, em relação ã
qual exibe contatos gradacionais. LitologicamenÈe estas duas fai
xas são constltuídas predominantemente por mica xistos e paragnaisses feldspáticos e aluminosos com granada, cianita e estaurolita, os quais encerram frequentes carnad.as, leitos e lentes de
quartzitos vãrios e mais raramente calco-si li cáticas e anfibólio
xl-stos. As rochas migmatfticas. ortognáissicas e granltóides apa
reeem em núcl-eos ou blocos tectônicos de dlmensões subordinadas.
Si¿bunidade p€sepz, - Está representada Por uma ünica
ocorrência, em forma de cunha, situada a sudeste da cidade de No
va Resende. Seus éontatos são tectônicos e encontla-se acunhada
entre outras subuni¿lades do Complexo Campos Gerais. O limite oes
te dá-se atravês de uma falha de empurrão por meio da qual são
carreadas rochas.ido Complexo Andrelândia/Ttapita/Caffancas sobre
a considerada subunidade. Esta ê constitufda PrinciPalmente por
paragnaisses feldspáticos e aluminosos contendo intercàlações de
quartzitos e mlca xistos e, subordinadamente, de calco-silicáticas e anfibóIio xistos. Os núcleos migrmatíticos, ortognáissicos
e granitóides são bastante restritos.
As sequêncÍas metassedimentares Presentes nas d.iversas
subunidades do complexo CamPos Geral-s são.muito semelhantes ãs
encontradas nas demais seguêncìas metassedimentares do GruPo Ara
xá e do complexo Andrelãndia /ltapira/carrancas gue delimitam as
maiores extensões norte e sul do referido complexo.

4.1.3. Unidades Essencialmente de Infra-Estrutura
CompLeæit

PinhaL

(p6sp )

Seguindo as proposições apresentadas por l{erndjck e Penafva (I973b) e wernick (I978a, b) foram inclufdas no conplexo
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Pinhal as rochas intrusivas ãcidas a fntermedíârias e os temenos constf tuf dos pelas assoclações gnáissico-migmatf tJ-co-anatexÍ
tico-granl tóides resultantes de distint.as anatexias sobre rochas
mals antigas, processadas durante o Ciclo Brasiliano.
Em virtude de diferenças litológicas e petrogenéticas
fundamentais exibiclas pelas rochas do Complexo Pínhal foram representadas separadamente as intrusivas ãcidas a intermediárias
e as gue representam. sumarizando, os terrenos migmatiticos.
As referidas rochas intrusivas foram, por sua vez, sub
divididas em dois grupos dlstj.ntos, embora muitas vezes ocorram
de forma inter-relacionadas , a saber:
Subunídade p€.;pgt, - Intrusivas predominantemente granÍ
ticas a granodÍoríticas e subordinadamente sienÍticas, monzoniti
cas, tonalÍticas e quartzo diorÍticas. Constituem corpos com dimensões dÍversas, até batolíticas, freguentemente polÍfásÍcos
,
de texturas equigrranulares a porfiróides e composição dominantemente calco-afcalinas e rarãmente alcalinas e aluminosas. Estes
granJ-tóides intrusivos cortann tanto as sequências supracrustais
quanto a ínfra-estrutura, exceção feita ao Complexo Barbacena ,
nas regiões de Cana Verde e Perdões, e ãs unidades anquimetamórficas das Formações Eleutério e Pouso Alegre e crupo BambuÍ (na
área investigada). As maiores concentrações destes corpos granitóides se dão na porção su1 da área em foco e na reglão centro
-sul do Maciço de Guaxupé.
Estão representadas no mapa geotógico as ocorrências
mais expr'essÍvas corn destaques para os corpos de Jaguariúna, Morungaba, PÍnhal, Pedra Branca, Caldas e Mocóca, todos nos arredo
res das cidades homônimas ou acidentes topogrâficos que lhes emprestam os nomes.
Certamente, outros corpos expressivos de granitóides ,
princlpalmente nas regiões central , norte-noroeste e leste
da
área, serão enconÈrados com futuros levantamentos geöIógicos de
maiores detalhes.
Apesar da natureza intrusiva, muitos corpos são delimi

por falhas. Guardam ainda intercalações
gnaisses e xistos diversos como restos de tetos pendentes.
ta¿tos parcialmentê

de
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subunid.ade p€Spch - rntrusivas charnockitóides, equigra
nulares a porfiróides, de composição enderbftica a predominantemente charnockítica e subordinadamente hiperstênio sienitica, m^n
gerltica e jotonÍtica. Constituem freguentemente corpos zonados ,
podendo gradar para granitóides, e muitas vezes polifásicos. Apre
sentan-se normalmente como corPos de peguenas dÍmensões r muitos
não passíveis de representação na escala do mapa geológico, concentrados na parte norte do Maciço de Guaxupé, a partir da altura de Poços de Caldas, e como zonas marginais do flanco oeste do

batôÌito granltico de socorro.
Como no caso dos granitóides, muitos'oùtros corpos intruslvos de char:nockitos .corn dimensões varíáveis serão, certamente, reconheciiÌos com futuros levanLamentos geolõgicos. sistemáticos, princlpalmente nas faixas representadas pelos complexos Guaxupê e Àmparo na região norte do Maciço de Guaxupé.
os terrenos gnáísslco-migmatíticos também foram subdiví
didos em duas subunl_dades, uma com paleossoma predominantemente
com
da fâcies anftbolito e outra, de ocorrência mais restrita,
paleossomas da fâcies granulitor assim discriminadas:
subu.nidade p€Spna - Terrenos gnå.issico-migrmatlticos corn
com
paleossomas da fácies anfibolito. Migrmatitos de anatexia
grau de evolução variado, gue gradam desde metatexitos, diatexitos. anatexitos até granitos anatéticos, frequentemeÀte polÌfâsicos, e mais raramente migmatitos de injeção. Apresentam neossonas granodioríticos a dominantemente graniticos, com cores rosadas, cinzentas e esbranquiçadas . Os restitos, de composição varía
da, constltuem-se predominantemente pelos biotÍticos e,/ou hornblendÍticos. Os paleossomas são representados por outros migmati
tos mals antigôs e ortognaisses homogêneos de composíção tonalfti

ca, trondhjemftica e granodiorÍtica, e ainda por intercalações me
nores de anflbolitos.
Estes migmatÍtos constituem tipos litológicos abun¿lantes na área investigada. ocupam a maior parte da extensão centro-sul do Maciço de Guaxupé onde atuam como rocha encaixante das
intrusões magmãticas. Na porção sul da área apresenta distribuique enção mais irregular' Uma das maiores ocorrênclas é aquela
volve toda extensão norte e nordeste do batôtito granftico de so-
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corro e mais a leste constitufndo faixas encaixadas tectônicamen
te entre rochas do Complexo Anparo, granitóides e seguências rnetassedlmentares . Na porção sul-sudoeste envolve a parte superior
do Maciço GranÍtico de Morungaba estendendo-se em forma de fai:{a i-rt;is ou menos irregular pela região de Àmparo, Serra Negra ,
águas de Lindóla atê a al-tura de Monte Síão. Outra ocorrêncla ex
pressiva acompanha aproximadamente o contorno da Bacia do Paraná na região de Santo Antonio da Posse.
De modo geral , estes migmatitos encerran intercalações
de outros tipos lttológicos, tais como anfibolitos, metaulLramáficas e metassedimentos diversos.
A nai.¡reza dos cÕntatos das rochas migmatíticas com ou
tras unidades pode ser de'várias maneiras. Assim, os contatos
tectônicos são freguentes e podem ocorrer com qualquer out.ra uni
dade metamórfÍca ou magmãtica. Qirando não tectônicos, podem ser:
transicionals, com relação ãs litologias do Complexo Amparo, peIa reduÇão dos efej.tos da migrmatização brasítiana sobre estas ro
chas maís antigás; o mesmo ocorrendo com as litologias do núcteo
do Complexo Barbacena na região de Àmparot bruscos, com as seguências metassedimentares do complexo metassedimentar AndreLãndia,/Itapira/Carrancas. Já em::relação aos mlgrnatitos com paleosso
mas na fácies granulito do prôprio Complexo Pinhal os contatos
são predominantemente transicionais.
Subunídade p€Spmc - Terrenos gnáissíco-migmatíticos
con paleossoma d.a fácies granulito. Englobarh gnaisses mignatiticos potifásicos, com neossomas granÍticos, cinzentos esverdeados.
os. .paleos somas. são essencialmente de ortognaisses enderbíticos a
charnockíticos e subordinadamente de paragnaísses diversos na fá
cies granulito, além de migmatitos mais antigos. Também ocorrem
com certa freguência. nesta subunidade, migrmatltos gerados por
processos de ínjeção. Localmente fazem-se presentes interca}ações lenticulares de metassedimentos na fácies anfibolito.
Os migmatitos da fãcies do charnockito estão restritos
ao Maciço de Guaxupê dispostos de forma alinhada ou em faixas. Uma das ocorrêncl-as constitui faixa contÍnua e esPessuras de exposição variável, orientada segundo a direção gera). noroeste-sudeste, que se estende desde as proximidades noroeste do Maciço
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Al-caLlno de Poços de caldas, passando por DLvínolândia, atê perder-se sob os sedimentos da Bacia do Paranã, a norte de Mocóca.
Duas outras extensas faixas com formas sinuosas e espessuras
pelo
mais ou menos uniformes, encontram-se separadas entre si
Maciço Alcallno de Poços de Calclas. Uma extremld.ade, com orienta
ção geral noroeste-sudeste, Iocaliza-se entre o referido maciço
e a Bacia do Paranã e a outra, com dlsposição gerat leste-oeste,
estende-se desde o contato nordeste do maciço até as margens do
Rio l{achado. Outras ocorrências nenores localizam-se na região

de Botelhos e entre serrania e Machado.

Este corpos são deli¡nitados, na sua porção norte-nordeste predominantemente, por f al-has. de empurrão e, no lado sulsudoeste, transicionam para migimatitos com paleossomas situados
na fácies anfibollto.

4.2.

UNIDÃDES LITOESTR.ATTGR.ÁFICAS DO PROTEROZÓTCO INFERIOR

4.2:I. UnÍdades Essencialmente Supracrustaís
Grupo Canastt'a (p€I cn)
peguena extensão ¿lo Grupo canastra adentra o lÍmi
te norte da área investig;rdar aproximadamente entre os meridianos 45030' e 45050'wG. Encontra-se em contato com os depósitos
coluviais e aluviais fluvio- lacus tres do Quaternário, gue preenchem extensos chapadões no denominado Cerredor Campo do Melo
Uma

(Cavalcante et aI. t 1979). Este contato se dá atravês de falha
com movimentação vertical. A porção l-este do crupo Canast,ra, de
difícit observação, parece estar cortada pelo Graqi-,to Porto lqendes, o que contudo necessita de maiores estudos para a devida
confirmação. Seu embasamento está representado pel-as rochas .ldo
Complexo Barbacena e pelos migmatitos e ortognaisses d.o Complexo Campos Gerais .
A denoml-nação de Grupo Canastra, para os metassedimentos constitulntes da referida faixa, foi fundamentad.a nas considerações apresentadas por Machado Filho et al-. (1983). É compos
to poï urii conjunto predominantemente de mica xistos corn intercalações frequentes de meta-margas, guartzitos sericÍticos, calco-

65

xistos e lentes de dimensões modestas, ¡nas abunilantes, de mármores e fllitos.
Cavalcante et aI. (1979) consideraram estes mesmos me
tassedimentos como pertencentes â Unidade Rio Elvas do Grupo São
João del Rei. Jâ Trouw et aI. (L984) interpretaram os GruPos Ara
xá e Canastra como continuação dos Grupos são João del Rei, Andrefândia e rtapira.
Pode-se dizer gue muitos dos metassedimentos gue ocorrem enbutldos nas rochas gñáisslco-migrmatiti cas do comPlexo ct!
pos Gerais podem ser correl-ac j-onados ora com as rochas d.o GruPo
canastra, ao nÒrte, ora com as rochas do Grupo São João de1 Rei,
aò bul . Este fato poderia reforçar a lnterpretação da. relação en
Lre os grupos apresentada por Trour.t et al. (1984).
Gz.upo São

João de| Rei (p€rsi

)

O termo Grupo São João del Rei fot aplicado para metâs
sùinentos da fácies xisto verde gue atinge a zona da blotita
no
conforme deffnido por Ebert (1967; 1968) e sua deli¡nitação,
presenÈe trabalho, foi baseada nas descrições de cavalcante et

t Trouw (1983) e Tror¡r'¡ et al. (f984).
A suði maior ocorrência está representada por uma faixa com dispobição geral leste-oeste, gue adentra a área logo a
sul de Lavras, estendendo-se até a altura de Areado. com uma interrupção a leste de Três Pontes' atinge local-mente cerca de 7
quilômetros de espessura. Exibe contatos essencialmente tectõnicos com os Complexos campos Gerais e Amparo, a norte, e tectônico ou transicional .com os metassedimentos. do Complexo Andrelân*
dia,/f tapi ra/Carrancas localizado ao su1-, o gual" apresenta grau
aI.

(L979)

¡netamórffco mais elevado.

outra faixa indtv.idualizada, de menores dimensões,
e tambêm orlentada sequndo leste-oeste, encontra-se embutida tec
tônl-camente entre os Complexos campos Gerais e Àmparo na altura
Uma

de

Nepomuceno.

Os tipos litológicos mais comuns correspondem ã mica
xistos vários gue mantêm associações freguentes com quartzitos
ambos de granulação fina, e algumas intercalações lenticulares

.

('('

de mct¿rcalcãrlosr calco xlstos, rnetabãsicas e metaultramáflcas.À
scquôncia metassedimcntar encontra-se muito raramente cortada
por pequenos corpos ou bolsões graníticos, normalmente de aspecto pegmatóldes. os mica xistos variam muito na proporção de seus
mlnerais, podendo ser ã sericita-muscovita, clorita e muscovlta,
clorita e blotita ou muscovlta e blotíta. Localmente apresenta
leitos grafitosos. o quartzo pode tornar-se o mineral predominan
t€, gradando para quartzitos finos micáceos. O teor de feldspato
também é varlável, conduzindo os xistos e quartzitos para termos
feldspáticos. os quartzitos, normarmente finos, micáceos, com ou

feldspatos, constituem tanto corpos expressivos quanto lentes delgadas exibindo contatos predominantemente gradacionaÍs
com os mica xistos. Assoclada ã esta sequência ocorrem delgadas
intes ou leitos de calco xistos, metacalcãrios, metabásicas (tre
mcli-ta-actinolÍta xistos) e metaultramãficas (antofilita
xistos
e talco xistos) r os quais exibem contatos normalmente bruscos
com as demais sequências. Estas faixas foram consideradas no pro
jeto Sapucai de Cavalcante et al. (Lg7g) como pertencentes ã Uni
dade Rio Elvas e que pelas suas caracterÍsticas corresponderiam
ãs fãcies são João del Rei e Luminãrias, de Trouw et al. (19g6).
sem

ConpLeæo AndreLã,ndía/f

tapír,a/Carraneas (p€Iaí

)

os Grupos Andrelândia, definido por Ebert (1956b, c) ,
ftapira, definido por Ebert (L97L) e Carrancas, defÍnido por
Trouw et al. (1980ì L9821, foram, para efeito do presente trabalho' reunÍdos em uma única unidade litoestratigráfica,
tendo-se
em vLsta os seguintes fatores:
- o Grupo carrancas ocupar Dâ ãrea ì-nvestigada, uma
extensão rel-ativamente pequena e de difÍciI individual.ização e
representação na presente escala do mapa geológico;
- A incrusão do Grupo carrancas juntamente com o Andre-lândla deveu-se ao fato do mesmo representar a transição para
o Grupo Andrelândia;
Os Grupos Andrelândia e rtapira foram considerados
por Ebert (1971) como unidades independentes por não ter sido
collstatada contl.nuidade física entre ambos. A manutenção como
un.i.cl.rdes distintas estaria na dependência da constatação de dife
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das, de quartzitos, taxas variávels de metavulcânicas prlncipalmente de natureza báslca, alén de nÍvels, leitos e lentes de cal
co-sillcáticas, mármores, gondltos e metaultramãfLcas. .:
Os metassedimentos gue contornam a porção norte e leste-nordesËe do Maciço de Guaxupé exibem zoneamento metamõrfico ,
cujas mudanças são bruscas, provavelmente devido a efeitos tectô

nicos. Assim, na região de Varginha, a faixa gue se amolda em
torno do "nariz" do Maclço de Guaxupé, entre as duas falhas de
empurrão, ê const,itufda por blotita-granada gnaÍsses (kinzigitos)
quartzösos com cianlta e silllmanita, apresentando lntercalações
delgadas de gnalsses charnocklticos, ambos com estruturas finamente laminadas, blastomi 1onÍ ticas , colocados lado a lado por im
bricamento tectônico. Ocorrem, ainda, lentes de quartzitos e nÍveis de diopsiditos.
A faixa mais externa que contorna toda extensão norte
e leste do Maciço de Guaxupé, representando a maíor porção da zo
na de cisal-haménto Varginha (del-imitada a leste pel-a falha
de
empurrão do Ribeirão de Pirapetinga de Cavalcante et aI . , L979) ,
já mostra rochas com grau de metamorfismo pouco menor que a faixa anterior. É constituída predominantemente por granada-biotíta
gnaisses, que podem apresentar cianita, taxas variáveis de biotita xÍstos com ou sem granada ê cianita. Subordinadamente ocorrem quartzitos e anfibolitos.
crupo
O contato e-ntre estes ¡netas sedimentos e os do
São João det Rel, que pode ser observado ao longo da rodovia Fer
não Dlas, também se dá por brusca quebra no grau metamórfico o
que coincide aproximadamente com a falha de empurrão do Ribeirão
de Pirapetinga (Cavalcante et al., I979)

A partir de Três Corações, para sul e para sudoeste ,
nota-se, com algumas flutuações, um aumento gradativo no grau me

tamórfico.
Caminhando-se para a regl-ão de Pouso Alegre, Borda da
Mata, Ouro Fino, ftapira e a parte sulina da área, os gnaisses
são r.lcos em hornblenda, ãs vezes com diopsldio, e mostram-se

frequentemente mlgmatlzados. As lentes de quartzitos são expressivas nas reglões de Itapira e Águas de Lindóla, e os mica xis-
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tos são mals restritos. Tambóm säo frequentes metabáslcas e meta
ultramáffcas, merecendo destaque as l-entes de gonditos e, ãs vezes, a pujança das lntercalações de rochas calco-s í 1icát.i sas .
O Complexo Andrelândla

/It aplra/Carrancas engloba, com
certa frequêncla, corpos de ortognaJ-sses equigranulares e porfiróides que, na maioria das vezes, não foram indivlduali zados no
presente mapa geolõgico devido suas pequenas dímensões e, princi
palmente, pela falta de estudos sobre os mesmos. O referido Complexo, encontra-se cortado por inúmeras intrusões de granitóides
gue apresentam, na maioria das vezes, dimensões recìuzldas.
4.2.2. Unidades Essencialmente de f nf ra-lls t.ru tu ra
Compleæo Amparo

(p€Ia)

6 agui definido como correspondente a
uma unidade essencialmente gnál ss i co-mi gmatítica resultante
do
'retrabalhamento de rochas
mais antigas durante o Ciclo Transamazõníeo, acresclda de intrusivas ácidas variáveis ligadas ao mesmo evento tectometamórfico , modificailas ou não em eventos posteriores. Assim, o Complexo Ampâro é conposto por duas subunidades
distintas, umá representada pela acreção vertical e outra resultante de generalizado ret.rabalhamento crustal atravéè de procesO Ccrnplexo

Amparo

sos anatÈticos.
Subunidade pglag? - Representada por intruslvas ácidas com composição predominantemente tonalftica a granodiorÍtica
e subordinadamente granÍtica e quartzo monzonÍtica a guartzo dio
rítica. tanto equigranulares quant.o porfiróÍdes, geralmente de
natureza poli-intrusiva, que foram, em maior ou menor grau, trans
formadas em ortognaisses com estruturas homogêneas. Estas
roguardam
chas
frequentes enclaves das rochas encaíxantes e intercalações de migmatttos , anfibol i tos e metassedimentos vários. As

ocorrênòÍas mais expressivas estão representadas pelos seguÍntes corpos pol i-intrus ivos :

- O Corpo da Cristália localizado entre as cidades de
Itapira e.Linclóta. Constitul uma massa de granitôides gnaissificados com forma irregular- alongada orientada na dÍreção N2OE e
com cerca de l5km de extensão. Encontra-se embutido em rochas me
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ibol.ito, com as quals exlbem contatos parcialmente tectôn1cos e nâ sua malor extensão do ttpo bls
co, paralelizadas segundo a fotlação devido aos efeitos das tntensas deliormações que afetaram todo o conjunto. As fntercalações de leLtos e lentes, com <limensões por vezes expresslvas, de
mlgmatltos, metassedimentos e anfibolitos são frequentes, prlncl
palmente na sua parte central ao longo da rodovia.
- O corpo de São'Gpnçalo do Sapucaí ocupa uma faixa
contÍnua com dísposição geral NE-SW, gue chega IoëaÌmente a apre
sentar espessuras que ultrapassam a 15km, estendendo-se desde o
su1 de Sllvianópolis até as imediações.da cidade de Campanha.
Abrangendo uma área com cerca de 600km2, mostra nÍtida natureza
poli-intrusiva e, no geral, está fortemente gnaissificado.
Encontra-se embutido, com exceção de sua terminação sulina
onde
encontra-se em contato com os migmatitos do Conplexo Amparo, nos
metassedimentos do Complexo Andrel-ândia /lLapíra/Carrancas . Seus
limites sudeste e oriental são predominantemente t.ectônicos, assoclados a falhas de empurrão.Já na porção ocidental seus conta
t,os guardarn evidências discordantes e, mais a norte, são bruscos
tendendo a urna paralelização com os leitos das sequências metassedimentares. Em toda extensão do corpo são fréqqentes os
núcleos e J.ntercal-ações , na forma de leitos e lentes, de metassedimentos, alêm de rochas anfibolíticas.
- O BatóIito Granítico Porto dos Mendes fol descrÍto
originalmente por Cavalcante et aI . (1979) e possui uma forma
grosseiramente elipsoidal , com eixo maior estendendo-se na dire
d;
ção N50W, abrangendo uma área aproxlmada de 600km2. Cerca
dois terços de sua..extensào encontram-se incluÍdas no .extremo
nordeste da área investigada, aproximad.anente entre as cidades
de Boa Ðsperança e Cana Brava, saindo da área a partir do parale
Io de 21oS. Este batólito mostra, aqui, contatos intrusivos
em
relação ãs rochas migmatÍticas dos.Complexos Amparo, situadas ao
longo de toda sua extensão sul e sudoeste, e Barbacena, Localiza
das a l-este. O Bat6lito GranÍtico Porto Mendes ê constl-tuÍdo por
granitóides com t.exturas variadas, com coloração cLnza-clara ,
homogêneos e só localment.e orientados por efeitos dinâmicos. São
relativamente frequentes, principalmente nas bordas, enclaves de
migmatitos e gnaisses diversos.
tas

s ad

Lmenta)îes da

fácles

anf
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- Representada pelos terrenos gnâissi co-migma t.f ti cos e ocupa poslção de destague na ãrea focalizada.
É constituÍda principalmente por migmatitos de anatexia com estruturas diversas, ãs vezes polífásicas, com neossomas principal
mente granodiorfLicos a granÍticos, guase sempre esbranguiçados,
não faltando os de cores rosadas e cinzentas. O grau de evolução
é variável, ocorrend.o desde mÍgmatitos nebulíticos até gnaisses
mlgmatizados, neste caso ricos em neossoma e mesmo núcleos de pa
feossoma praticamente intactos. Os restitos mais comuns são de
constituição biotÍttca e,/ou ho¡rnblendÍ ti ca. os paleossomas são
constitufdos predominantementepor ortognaisses homogêneos e
bandados de composição tonal-ítica, trondhjemítica, quartzo diorï
tica e. gr:anodiorÍticar. .localmente.com freguentes n6dulos de di9
psiditos, e de migmatitos com composições semelhantes ao do pró
prlo Complèxo .Amparo. Rochas anfibolÍticas e metaultramá ficas
são comuns e ocorrem constituindo lentes e leitos de espessuras
deJ-gadas. raramente com dezênas a centenas dè metros, e
sempre
concordantes com os demais metamorfitos. fntercalações de metassedimentos dlversos podem ocorrer con certa freguência, exibin
do contatos tectônlcos ou bruscos.
As rochas gnåissi co-migmatÍticas do Complexo Amparo ,
na área considerada, encontram-se assim distribuídas:
' Constituindo expressiva faixa com disposição geral
VùNÌ|-ESE na porção centro-norte do Maciço de Guaxupé, estendendose continuamente desde a borda da Bacia do Paraná até o ti¡nite
leste do maciço, onde apresenta sua maior espessura. Esta faixa
está situada entre os Complexos Guaxupé, ao norte, e Pinhal, ao
sul . In.ternamente é cortada por intrusivas ácidas, granitóides e
charnocki tóides , e alguns núcleos de migmatitos constituintes do
Conpì-exo Pinhalf aIên de amplo núcleo de gnaisses charnockÍticos
do Complexo Guaxupé entre l,,lachado e Serrania. A natureza dos con
tatos desta faixa dô Complexo Amparo, en reJ-ação às outras unidades, pode ser: na terminação leste-sudeste encontra-se em contato com os meÈassedimentos do Complexo Andrelândia /tbapíra/Carrancas através de extensas falhas de empurrão, as guais també¡n
delimltan o MaciÇo de Guaxupê; ao norte, seu contato com as rochas do Complexo Guaxupé é essencialmente transicional através
da redução do efeito da migmatÌzação e mudança na fácies metamór
Subunídade p€fami
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flca, embora l-ocalmente pÕssa ser bectônico; a sul, con as lltolo
gLas do Complexo Plnhalrpode ser tectônlco. princlpêlrnente quando
estfi¡er em contato corn a face norte dos corpos migmatlticos com
paleossoma na fåcles granulito, ou transiclonais,
falxa abaulad.a, no extreno nord.este da årea, gue
contorna o Cornplexo Barbacena e o corpo Porto dos Mendes. Esta
faixa corresponde, na região, à borda do Craton do São !rancisco
(Àlnelda, l-977) ou ainda do Craton do Paramirlm (AImelda, I978).
Com uma espessura de exposição mãxima de 20km encontra-se, a sul,
ern contato com os ¡netas sedi¡nentos do Grupo São João del Reirprincipalmente atravês de falhas de empurrãoi a Leste, em um Íntrlnca
.do. lmbrl.canento tectônico com o Complexo Campos ceraís. e Grupo
São João .del Rel, atravês de um jogo de falhas transcorrentes e
de enpurrão ou, ainda parcJ-almente encoberÈa peJ^os sedimentos inconsc.,Lidados do Corredor Campo do Melo. Com o Complexo Barbacena,
no canto nordeste da área agul em foco, seu contato é esse¡cialmente transicl-onaI.
- Na parte sulina da área, a parttr da falxa de cisalhamento de Ouro Ffno, ocorre freguentemente constltuindo núcleos aJ-ongados, descontlnuos ou contfnuos, dlspostos de forma concord.an
te com a estruturação regional . En relação aos metassedimentos ,
seus contatos são tectônlcos ou bruscos, neste ûltímo caso parale
lizados devido às intensas deformações de cisalhamento dúctit gue
ocorrern de forma generalizada na reglão. Uma falxa contínua, ernbo
ra bastante irregular guanto à espessura, inicia-se na altura da
cidade de Socorro e segue acompanhando aproximadamente o contorno
da årea granÍ t ico-mignatf t ic a, situada a sua direita, e a partir
do norte de Monte Sião. lnfl-ete para Ìeste passando por Inconffden
Lesf Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí atê as proximidades de
São Lourenço, guase no limite leste da área. Em sua parte inicía!
rona reglão de Socorro, apresenta contatos tectônicos con as
chas do Complexo Pfnhal, situadas no lado oriental, e brusco com
os metassedlmen tos , no lado ocidental. A partir de sua inflexão
para J.este encontra-se sempre encalxada tectonlcamente entre as
rochas do Cornplexo Guaxupé, ao sul, e os metassedimentos do complexo Andre Iândt a,/ Itapí ra,/Carranc as , a norte. Na altura de Pouso
Alegre, está encoberta por extensa årea de sedímentos lnconsolída
dos, outra falxa contínua e de consideráveI exÈensão inicia-se na
-

Uma

'11

altura de Camanducala, estendendo-se para nordeste onde passarla,
juntamente com a falxa anterlormente descrtta, a.envolver as
ro_
chas do conplexo Guaxupê. Esta faixa encontra-se e¡nbutida tectonl
camente entre os mlgrmatltos do Complexo plnhal, as sequêncj_as tne_
tassedlnentares e as rochas do comprexo Guaxupê. As outras ocorrênclas constltuem núcteos de dimensões varlâvels e apresentarn
contatos tectônlcos ou bruscos com relação ãs sequênclas metasse_
dimentares, tectônlcos ou transiclonals com os rnignatltos do Com_
plexo Pinhar, podendo alnda exiblr contatos translclonais com as
rochas do Complexo Guaxupê.

4.3.

UN]DADES LITOESTRATIGRÍ,FICAS DO AROUEÀNO

4.3.L. Unidades Essencial-mente da Infra-Estrutura
CompLeæo Guaæupê ( Aggc )

Àrtur e Wernlck (1984) empregaram a deslgnação de Cornplexo
Guaxupê para rochas da fácles granulJ-to que portam evldente estru
tura follada e apllcaram a denomlnação de pré-Guaxupé para
as
porções gue se apresentam naciças. Os dois Complexos serJ"am orlgi
nalmente de ldade argueana, sendo gue o Complexo cuaxupê teria ad
gulrldo a estrutura foliada através de lntenso cisalhamento dúctl1 durante o Clclo Transamazônlco. No presente trabalho ambos os
Complexos foram reunidos sob a destgnação de Complexo Guaxupê que
está representado, na á.rea, por um conjunto de rochas pertencentes essencLal,mente a fåcies granulito e gue não mostran mal-ores
rejuvenescimentos .atravês de efeltos anatêticos em eventos pós-ar
gueanos,
O Conpl-exo Guaxupê ê
ses granuJ"ftlcos homogêneos

constitufdo ordinarlanente por gnaJ_se bandados, de composlção predomlnantêmente charnockltlca a enderbitica, esverdeados e clnza escuros.
Estas rochas aptesentam intercalações freguentes de granulltos bá
sicos e mesmo ultramâficos, gnaisslfLcados ou rnaciços, representa
dos prlnclpalmente por metagabronoritos e subordinadamente Ìnetano
ritos, metagabrÒs e rãros metaplroxen itos. Também ocorren rochas
granulftlcas ãcldas desprovidas de plroxênlos, apresentando cores rosadas e clnzentas co¡n tonalidades esverdeadas, que ostentam
caracteres estruturals e text.urais da fåcies granullto, e exibindo como ferromagnes ianos a hornblenda e a blotita. Todas estas va
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rladades aprescntam contatos bruscos enl-re sl. Os gnalsscs granu
lfticos ãcldos apresentam-se, às v.^zes, leve¡nente mlgmatlzados.
¡rlgumas lnt.ercalações lentlculares de gnalsses de alto grau, em
parLe quartzosos e alum{nosos, estão presentes. Intruslvas granl
tôldes e charnockltõides de peguenas dlmensões são frequentes em
toda extensão do Complexo.

clas

O Complexo cuaxupé
maLores:

estä representado por duas ocorrên-

- Constitulndo possante falxa no extreno norte do Macfço
de Guaxupê, onde estende-se desde â borda da Bacla do paraná atê
a reglão ao sul de Varginha. Esta falxa corresponde, em parte ,
ao Clnturão Alfenas.de. Afmetda (1978). O seu contato norte
e
leste colnclde com o 1ímite do Maclço de Guaxupé, exlblndo, portanto, contatos tectônicos com os metassedimêntos do Complexo An
drelândla/ftaplr a,/Carrancas, que o contorna na parte externa. Do
lado sul, ou seja, na parte lnterna do maciço, suas litologias
gradam para as do Complexo Amparo que exibem menor grau metamórfico e apresentam-se migmatlzadas, l-terece ainda destacar o
nÉ
cleo situado entre as cidades de Serranla e Machado, e que encon
tra-se envolvlda pelos rnlgmatitos do Complexo Amparo.
- A outra ocorrêncla encontra-se locaLizada ao sul da fai
xa de cisal-hanento Pouso Alegre. AÍ constitui uma falxa ondulada,
em forma de duas mela luas unidas, com dispostção geral lesteoeste. A prlme J.ra parte contorna aproximadamente a porção norte
dos mlgmatftos da região d.e Socorro e a outra parte deixa a área
a sudeste de Santa Rlta do Sapucaf, Sua terminação leste volta
a ocupar 'a reglão de Cristina. Com exceção dos migmatitos do Com
plexo Socorro, pratl-camente toda a faixa granulltica encontra-se
envolvlda peJ-as rochas gnái sslco-nlgmatltÍcas do Complexo Amparo,
com as quals exibe contatos essencialmente tectônicos. No corpo
de Cristina, seu contato leste se dá também de forma tectônlca,
mas com os metassedimentos do Complexo Andre}ândia / Itapíra/Carrancas.
CompLexo Barbacena (Abmg )

O Complexo Barbacena, compreendendo uma área

relativanen-

be pequena, sltua-se no canto nordeste da ãrea enfocada envolven
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do a região de Perdões e cana Verde.
A designação de complexo Barbacena aplica-se aqul às porções arqueanas dos Cornplexos Barbacena e Dlvinôpo1ls, na conceituação de Machado Ftlho et al . (1983), exclulndo-se suas partes
geograftcarnente nals sullnas gue são de ldade proterozóica lnfe

rl-or e gue, por lsso foram lncluldas, no presente trabaÌho, no
Grupo Amparo. O contato entre os Complexos Barbacena e Amparo
transiclonal, caracterlzado por uma progressiva remigmatlzação

é

das rochas mais ant1gas.

outra ocorrência, sob a forma de um pequeno nûcl-eo de
rochas slmllares, sftua-se entre o norte do BatôIito Granltj,co
de Morungaba. e a cidade de Ämparo. A natureza de seus contatos
com as rochas gnâi.sslco-rnlgmat í tlcas do Complexo Pfnhal- é do tipo Èranslclonal, fruto do retrabalhamento das rochas arqueanas
durante o ClcÌo Braslllano.
Litolog j-camente, o Cornplexo Barbacena está representado ,
na ãrea, por uma assoctação gnáfssico -mtgnatít ica com intercalações ortognãlsstcas, tncluíndo corpos anfibolltlcos, localmente
reg
abundantes, e metaultramâficas. ocorrem raros encl-aves ou
tos de supracrustais dlstribuidas lrregularmente entre as demals
Iitol"ogias.
À assoclação gnäls sico-migrnat ít íca inclul típos estrutuatê
rals rnulto varlávels que vão desde anatexitos, dtatexitos
metatexltos, predominando os últinos. os leucossomas são granodioríticos a granítl-cos, com cores normalÞente cinzentas a esbranguiçadas, envolvendo restitos bfotitlcos e/ou hornblendlttUma

cðs

.

Os ortognaisses apresentam compostção predominantemente
tonalïtica, trondhjenl.tica e gra-nodiorltlca com termos granlttcos subordlnados. Os dois últimos tipos petrográflcos apresentan

frequentes texturas porfirõides,

4.4.

FAIXAS DE CTSALHAMENTO DO PROTEROZÕTCO

SUPERTOR

4.4.I. Faixasde Cisal-hamento Pouso Alegre e Varginha
As primel-ras observações na região suI de Minas Gerais
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nordeste do Estado de São Paulo, relaclonad.as a expresslvos movl
mentos de bl-ocos através de falhas de empurrão, são devfdas
a
Ebert (1956b; 1957¡ L967; 1968; 1971; 1984)" Assoclados a estes
movl-mentos ocorrerlam e)<tensas falxas de rochas deformadas tecto
nfcamente, con atltudes locais varláveis e de baixo ângulo
de
mergulho. Hama et aL. (L979¡ pg, 85) representan extensas
fal
xas corn eatruturas de superposlção e lrnbricamentos tectônl-cos
gue circundan a quase totalidade das Cunhas de Guaxupê e Socorco,
definidas por Cavalcante et. aI. (1979).
No presente trabalho, d.enomlnou-se de Faixas de Cisalhamento Pouso AJ-egre e Varglnha ås porções mai-s expressívas de ro
chas cisal.hadarì com baixo ângulo cle mergulho que resultam de um
conjunto de cavalgamentos ou de nappes ligados a movimentos de

carâter reglonal. Estas faixas de cisalhamento de baixo ângulo
corresponde¡n aos dominlos frontals e terrenos parautôctonos, que
sofreram o efeito da pressão durante o deslizamento dos blocos
aIóctones. Como resuftado desta movj-mentação sub*horlzontal de
blocos, com movimentos verticais assoclados, obtém-se um intrfncado lmbrfcatnento tectônico envolvendo sequências supracrustals
e porções da lnfra-estrutura. Desta feição resulta urn. padrão de
defornação heterogêneo dado pela presença de rochas fortemente
deformadas nas vlzlnhanças dos planos de transporte de massas ro
chosas e de rochas menos deformadas, ou mesmo poupadas, situadas
entre planos de falhas mafs espaçados.
A Falxa de clsalhamento .vargtnha circunda toda porção nor
Èe do l4aclço de Guaxu¡é, desde a borda da Bacia do Paranã até a
l-este de Carmo d.á'Cachoeira, onde passa a infletir para sul-sudo
este, até as proxlmfdailes de congonhal. A espessura desta faixa
ê variável: atinge 1,5 km nas proxirnidades da borda da Bacla do
paraná e en un trecho entre No\¡a Resende e Areadoi mais d.e lok¡n
na região de Nova Resende; e em torno de 50km no áplce orientaldo Maciço de Guaxupê, tendo como ponto de referência. de situação rnedlana, a cldade de Carmo da Cachoelra. Entre esta cldade
e congonhal as espessuras da FaLxa de Cisal-hamento Varglnha chg
gam a attnglr 20km na al-tura de São Gonçal-o do Sapucai. A lnclinação na atitude das 1ltoì-ogías cataclástlcas que compõem a Fal-xa Varginha é muito varJ-ãvel , desde subhorizontal- a subvertlcal.
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Esta varlação ê fruto do dobramento sofrldo pela falxa ao nÍvel,
regionaJ- o gue permlte sltuar pela ûltima fase.de dobramento o
seu desenvolvlmento tempora J-, anteriormente à irnplantação de cond1ções plenamente tafrogêni cas.
À Faixa de Clsalhamento Pouso Alegre situa-se a sul- do ramo S-SVI da Faixa de Cisalhamento Varglnha, estendendo-se com dlre
ção 9era1 ENE-WSW desde o linlte oriental da área em foco at6 os
arredores de Inconfldentes onde lnflete para assumir direção NESW. A espessura desta falxa varla desde 1,2 até 20km. Acha-se
igualmente dobrada e cortada pelo Complexo Granltlco de Morungaba,
cuja idade sltua-se entre 590 m,a. e 540 m.a. (Vlach. 1985r p9.
224) . Tralsalhos rêcentes.envolvendo principalmente o Cômplexo
Al-ôctono de. Socorro (Cavalcante et a1. , L9791 foram realizados
por Campos Neto e Basel (L983a), Campos Neto et aI. (f984a, b)gue
lnterpretaram como una nappe externa da infra-estrutura apresen
tando como domlnio frontal a Falxa Dúctll Mostardas. A Falxå de
Cisalhamento Pouso A1egre representa uma zona mais ou menos contl
nua que gervlu como domLnlo frontal do conjunto sltuado no
seu
lado sul-sudeste, constituldo predomlnantemente por rochas de lnfra-estrutura, gue terlam se movlmentado para noroeste.
Ànbas as faíxas de clsalhamento afetam t.anto rochas
da
sequência supracrustal guanto da fnfra-estrutura, transformand.oas em rochas com texturas milonlticas, blastomilonft icas, m1loníto ginalsses e protomflonitos, origlnando sequências bandadas e
]istradas de composfção vartável.

4.4.2. Fa1xas de Císalhamento Ouro Fino e

,Jacuí

a duas faixas rúpteis essencialmente llgadas
a fal-has transcorrentes com componenÈes verticals e de empurrão.
São responsâveis pelas movimentações dos bl-ocos alôctones de cuaxupé e de Socorro e peLa geração das faixas de cisalhamento dûcteis de balxo ângulo.
A Faixa de Cisalhamento Jacul. ocorre imed.iatamente a norte da Faixa de Clsalhamento Varginha. Com espessuras mâximas ao
redor de 20kmr apresenta direção geral N80W a E-W, estendendo-se
desde as bordas da BacÍa do Paranã àté a leste de Lavras. Esta
falxa afeta as rochas do Cornplexo campos Gerais e parte das roCorrespondem
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chas do Conplexo Àmparo, ao sul do.Conplexo Barbacena, Segundo
Àlnelda et al, (1981), ela corresponderia à zona de falhas profundas que contornaria a parte sul e sudeste do Craton do parami
rim, de ldade arqueana, separando-o do Cfnturão Móvel Alfenas re
presentado pelas rochas esgenclalnente granullttcas do Compl_exo
Guaxupé. Por outro lado corresponde praticamente ã zona RúptII
Nova Re sende -Barbå cena, de Wernick et aI . (I98Ib) , que serÍa res
ponsâveI pela ldentação do Maciço de Guaxupé ou à Faixa de Cfsa
lhamento Campo do Mel-o de Cavalcante et al, (1979), autores estes gue, entretanto, reuniram sob esta designação tanto as rochas cataclásticas subveltlcats quanto as rochas freguentemente
sub-horízon.tais...da Faixa. de .Cisalhanento Varglnha.

A Fal-xa de Clsalhamento Ouro Flno situa-se imedlatamente
ao sul do ramo ENE da Falxa de Clsalhamento Vargj-nha e lmeillatamente ao norte da Falxa de Cisalhamento Pouso Alegre no
seu
ramo ENE-l{Slf , Com direção geral ENE-VüSVù desenvolve-se desde o Li
rnlte orl-entaL da ãrea mapeada até os arredores de Jacutlnga e
Itapfra onde lnflete para NE-SW para desaparecer sob os sedimen
tos da Bacla do Paranã na a.l-tura de Santo Antonio da posse. Na
altura de Ouro Flno e Congonhal a Falxa de Cisalhamento Ouro
Flno representa o ftm/infclo das Falxas de Cisalhamento Varginha
e Pouso Alegre. A grosso modo, esta faixa corresponde à
Zona
Rüptl1 Carandaf-Mogí Guaçu, de v{ernlck et al. (I981b), e ã Zona
de Ouro Fino de Cavalcante et d-. (1979). Segundo Wernlck et aI.
(l-981b), a Faixa de Cisalhamento Ouro Fino e a Faixa de Cl_saIha¡nento Jacuf são responsáveis pela tdentação do Mactço de Guaxupê,
processo este acompanhado pelo desenvolvimento de uma sucessão
de nappes no ãpice orl-ent.al- do considerado bloco tectônfco. Já
para Cava1câ-nte et al. (1979), a Zona de Clsalhamento Ouro Fino
seria responsåveL pela ldentação das cunhas tectônicas de Guaxupë e Socorro.
As Falxas de Cisalhamento Jacul e Ouro Fino não exlbe¡n si
nals de redobramento ao nlveI regional e lnterceptam rochas das
Falxas de Clsalhamento Varginha e Pouso Alegre o gue denota gene
rlcamente o seu carâter mais joven, se bem gue haja certa superposição temporaÌ entre seus desenvolvimentos. Este caráter mals
jovenr evidenclando condições já francamente tafrogênicas, refle
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te-se na sua lltologia constítulda essencíalmente por protomflornltogf cataclasltos e ¡nll-onltos, que denotam deformações predomlnantemente rûptels en oposfção à deforrnação essenclal¡nente dúc
tll da Faixa de Cisalha¡nento Varginha e Pouso Alegre. Há, entretanto, un carâter transLcional- entre os dols tipos de zonas rúptels, jã que a Fafxa de Cisalhamento Jacul tem caráter cataclástico nais patente (cataclasltos, milonitos e protomflonltos) gue
o da Falxa de Clsalhanento Ouro Fino, onde são comuns rochas gue
denotam deformações dúctels com a presença de protomflonLtos e
milonlto gnalsses.
Datações em rochas granlticas cataclasadas, no ârnblto da
Fáixa de Cl-salhamento Ouro Flno (Hama et aI,, 1979), sugerem, pa
ra o fenômeno rüptil, idade ao reclor de 500 m.a.
Como em outros clnturões de cisalhamènto, entretanto,
a
deformação não é homogênea, de tal modo gue coexiste¡n nas
f.1
xas de clsalhamentos tanto rochas lntensamente deformadas quanto lltologias menos deformadas ou mesmo poupadas pela defornação.
Estas porções correspondem a áreas situadas entre planos de falhas maÍs espaçados, ou a verdadeiros megamfcrólitons, sltuados
em zonas de movimentação tectônica mais l-ntensa.

5.

DESCRTçÃO LrTOLÕcfCA
GR.ÁFTCAS

5.

t.

E

GEOCRONOLóGTCA DAS UNIDÀDES LTTOESTRATT

DA INFRA. ESTRUTURÀ

TNTRODUçÃ.O

Este capíturo ,r1"., prJ.mordiatmente, a caracterização pe
trográfica das diferentes assocj-ações Iitológicas, a determinação
das princlpais fases de deformação e discussão de dados geocronoIógicos das unidades litoestratigråficas da infra-estruÈura.
A descrição das unídades segue critérios cronolõgicos
iniciando-se com as associações argueanas e finalizando com as as
sociações..geradas no P¡oterozóico Superior,/Eopaleozõíco.
As descrições petrográficas restringem-se às
associa
ções litoJ-ógicas mais importantes que representam os diferentes
complexos discriminados no mapa geolõgíco, em anexo,
A análise da deformação incl-ui apenas as principaÍs fases que caracterizam os diferentes complexos ao nÍvel regional ,
não tendo sido consideradas as nunerosas fases de menor expressão e de ocorrência eminentemente local.
Para a discussão dos dados geocronoJ-ógicos foram utilizados, não só as determinações inéditas aqui apresentadas, mas
t,ambê¡n os dados radiométlicos existentes na líteratura para
a
área em foco,
Para uma mel-hor compreensão do presente capÍtuJ_o, e devido ao carãter eminentemente policiclico de boa parte das asso
ciações descritas, foram introduzldas as'seguf-ntes conceituações:

. - AssocÍações Ittológicas originais. Representam a soma
das litologias constituintes da infra-estrutura, num determfnado
tempo de referência, independentemente de suas origens e seu grau
de evolução. correspondern no presente caso ã somatória das associações litológicas arqueanas :
- .z.ssociações litolögicas primárias. Correspondern ãs as
sociações de adição vertical , derivada essencialmente da atividade magmática desenvolvida ao nível do manto,/crosta inferior.
Incluem-se agui essencialmente rochas básicas,/u1t,ramáf icas e granÍtöides calco-alcalinos, subal"calinos e alcaltnost
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- Associações litológicas secundárj-as. São associações
litolôgicas geradas a paxtir de associações titolôgicas originais.
e,/ou primárias, e,/ou secu¡rdárias, prê-existentes, por processos
de retrabalhamento ao nível crustal , incluindo principalmente metanorf ismos, def ormações e anatexias.
5.2.

ASSOCTAçõES LrTOLÓGTCAS ÐO .A-RQUEANO (Complexos Barbacena

e

Guaxupé)

As litoJ.ogias argueanas da infra-estrutura na área in.
vestigada são as constituintes principais dos Complexos Barbacena
e Guaxupé. bem co¡no representando núcleos menores, mapeáveis ou
não na.escala .adotada, presentes em vários ponLos da área estudada.

Incl-uen uma grande variedade de conjuntos litológicos
pertencentes tanto à fãcies granulíto guanto à fácies anfibolito
alto. os primeiros como constituintes principais do complexo Guaxupé e os segundos do CompLexo Barbacena. Os principais grupos li
tológicos estão representados por granulitos, gnaisses bandados ,
nigrmatitos, ortognaisses homogêneos, metabásicas e metaultrabâsicas¿ as quais exibem amplas variações texturais, estruturais
e
mineralógicas. Em meio a estas l-itologias da infra-estrutura ocor
re¡n sÍtios de rochas metassedimentares, atingindo certa frequência en algumas regiões, sendo que suas relações estratigrãficas
ainda não estão suficientemente esclarecid.as,
guase todos os tipos litológicos da infra-estrutura
há evidências de retrabal-ha¡nentos tectonometamórficos superpostos¿
Em

bujas intensidades variam de

uma

região para outra.

5.2.I. Descrição das Associações Litolôgicas
Rochas Gz,anulítícas

As rochas granullticas adquirem importância fundamentaL
na constituição do arcabouço litológico do Complexo Guaxupé estan
do, no mais, restritas a ocorrências reduzidas nos complexos Barbacena e Amparp. As ocorrências mais expressivas das rochas granu
l- Íticas estão assirn distribuídas:
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- Na porção norte do Maciço de Guaxupé, onde distribuise em uma faixa contínua com cerca de l70km de extensão e
até
2 Ok¡n de espessura . Corn disposição geraJ- I4INW-ESE estende-se desde
a borda da Bacia do Paranã, a oeste. atê as proximidades de Vargi
nha, a leste.
- Constituíndo um núcleo de consi.deráveis dimensões situado Ímediatamente ao sul da faixa anterior, entre as cidades de
Machado e Serrania, envol-to por rochas do Complexo Amparo.
- Na porção suI-sudeste da área em foco, compondo uma
faLxa ondulada co¡n orientação geral E-W, lembrando uma "gaÍvota",
que estende-se desde a região sudoeste de Inconfidentes, passando
por.Estiva,. até a sudeste de Santa Rita do Sapucaí.
Compondo um núcl,eo na região de Cristina, que corresponde, na verdade, à terminação leste da faixa anteriormente des
cri ta.
- Representand,o ocorrências restritas em vários l_ocais
na porção nordeste da ãrea. merecendo destague as ocorrências do
Ieste de Cana Verale e noroeste de perdões, no Complexo Barbacena.
e as do leste de Nepomuceno e a sul de Boa VÍsta, no Complexo Àmparo.
Der¡tre os granuLitos, as rochas granulÍticas ácidas de
composição charnockít.ica a enderbitica são os tipos petrográficos
ampl-amente predominantes. Associadas a elas ocorrem, em maiores
ou menores proporções. rochas granulÍticas intermediárias, básicas e ul-tramáf icas, além de rochas ácidas desprovidas de ortopiro

xênios,
As estruturas exibidas. pelas litoLogias da série charno
ckÍtica e demais granulitos são complexas e wariadas, destacandose os seguintes tipos principais:

- Estrutura foliada homoqênea. Reptesenta um dos tipos
nals freguentes e é caracterizada principalmenËe pela iso-orienta
ção dos ninerais máficos placõides e prismáticos, bem como pelo
achatamento mais ou mer¡os pronunciado dos componentes eguidimen-

sionais. Este tipo de estrutura reflete principalmente a homogeneidade mineralógico-textural e dos esforços deformacionais.
Estruturas gnáissicas fitadas e l-istradas. Ocorïen as

sociadas

te às cstruturas foliadas homogôncas que,pe
10 csti.r:amenLo
dos mlnerais, gradam para estruturas
'rogressivo
gnáissicas fitadas
e, nos casos extremos, tipicamente listradas.
são caracLerizadas por estruturas finamente foriadas com ,,fabric,,
pÌanar e mesno linear, constituÍdas de uma massa de granulação
fi
na de cristais ou agregados minerais alongados ou lamÍnados que
envolvem, por vezes, grãos maiores. Nos casos ext.remos de estÍ.ra_
mento, afguns minerais são reduzidos a verdadeiras "Iinhas,, extre
mamente delgadas. O grau variável de estÍramento dos cristais
,
acompanhado da rec¡ ista J-ização e neocri sta Lização produz estrutu
,
ras brastomi r,on Ít i cas e miloníticas, nas quais a rÍneação minerar
é uma feição frequente.
I)r incipaÌmen

estruturas fitadas e listradas não correspondem å aI
ternância de leitos de composição distinta, e sim, repïesentam
apenas uma sucessão de leitos centimétricos com grau variável de
deformação que se ref l-ete na mudança da cor, granulação, textura
e orientação mineral.
.As

- Estruturas maciças ou discretamente foliadas fazem_se
presentes en massas rochosas alongadas a ovóide_lenticul ares com
,
espessuras desde sub-decamétrica a algumas centenas de metros dis
postas concordantemente ã estruturação regional;
- Estruturas gnáissicas bandadas constituídas por lei_
tos e bândas de composÍções distÍntas. o arranjo interno desta es
trutura dá-se basicanenÈe de duas manelras:
a) Os teitos e bandas correspondem a variações locais
nas proporções dos diferentes minerai-s máficos e fé]sicos.
Esta
'variedade de estrutura ê caracterizada pela presença de bandas com
espessuras variáveis, sem grand.e persistência Lateral e com conta
tos normalmente gradativos. As cores das diferentes bandas Çorres
pondem apenas a variações de tonalidades de una nesma cor básica
(avermeLhada, cinza, esverdeada, etc.), IiesulÈa, nitidamente,
da
gnaissificação de rochas Ígneas que apresentam originalmente hete
rogeneidade mineral6gico-texturaÍs.
b) Os leitos e bandas representam tipos petrogrãficos
genêticamente distintos. Correspond.em, normalmente, a seguências
de rochas da série charnockÍtica que apresentam intercalações mais
ou menos persistentes e de espessuras variáveis de ¡ochas tanto
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ácidas guanto básicas. seus contatos são bruscos, ressaltados
principalmente pelo fato dos leitos apresentarem cores diferentes.
O arranjo destas estruturas varia de afloramento para afloranento,
retratando pacotes litológicos de grande variedade composicional.
Interriamente, os Leitos e bandas apresentan aínda estruturas que
podem ser fitadas,/listradas ou mesno macíças.

- Rochas charnockíticas com pseudoestrutura s migmatÍticas. Estas rochas, gue jã foram descritas por Fiori e Choudhuri
(1979) e Choudhuri et aL. (1978) na região de Machado e Serrania,
são caracterizadas por estruturas principafmente do tipo
e "schlieren" gue mostram fragmentos angulosos, arredond.ados ou
fusiformes de charnockitos máficos escuros imersos numa matriz
via de regra, c inzento-esverdeado clara de composição charnockÍti
ca. Segundo estes autores, tais rochas resultariam da granulitíza
ção de migmatitos pré-existentes com preservação da estrutura ori
ginal. Neste processo ocorre a guebra da hornblenda e da biotita
com geração de orto- e clinopiroxênios e plagioclãsios. Nos ter
mos mais básicos há ainda a geração de granada.
En outras rochas, entreta-rÌto, as estrut.uras pseudomigmatfticas assemelham-se mais a estruturas de mistura mecânica, ge
radas por inÈensa deformação sob condições bastante plåsticas.
Os gnaisses da série charnockítica ácida apresentam coloração geral esverdeada com tonalidades tendendo para termos rosados ou cinzentos. A distrl-buição e relações dos membros desta
sêrie é um tanto variáveI, cabendo as seguintes considerações:

- o.membro de composição cha¡nockítica "sensu strito" é
amplamente predominante e apresenta quantidades variáveis de intercalações, disposÈas concordantemente, de opdalitos e enderbitos, que podem ser observados em afloramentos ao J.ongo da rodovia gue corta o núcl-eo granulítico de Machado-Serraniai da rodovia Guaxupé-Guaranésia-Monte Santo de Minas; da rodovia de AIfenas-Areado; na rodovia ao sul de Inconfidentes; entre outras,
- os membros de composição opdalÍtica e principalmente
enderbÍtica ocupam posição. de destague, embora de forma não contÍnua, na parte norte da faixa granulítica do Maciço de Guaxupê ,
podendo ser observados ao norte do Rio Muzambo¡ ao longo da rodovia ¡,luzambinho-Nova Resende e a norte e leste de Elói MeDdes.
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As rel-ações de contato entre os diferentes membros são
frequentemente bruscos, não faltando, entretanto, casos onde os
contatos se processam de forma transicional.
Estas rochas são predominantemente eguigranulares
de
granuÌação média com variações locais para termos tanto mais gros
seiros guanto mais finos. A variedade enderbítica exibe as granulações mais finas da série. Texturas porfJ-rójdes ou facoidais só
foram observadas localmente em alguns gnaisses charnockíticosrsel
do totalmente ausentes nos enderbitos. A feição textural tipj-camente granulítica, dada pela presença de cluartzo com formas discóides ou estiradas, só é bem visivel- nos termos mais grosseiros.
Microscopicamente, a textura é predominantemente grano-

bIástica à qual se superpõem nitidos efei.tos catacláticos de intensidade variáveI, guase sempre acompanhados de recristalização.
As evidencias cataclãsticas acham- se representadas por deformações dos diferentes minerais que exibem frequentemente extinção
ondulante, fraturamentos e microgranulações, principalmente dos
grãos de guartzo e feldspatos. Freguente é a presença de textura
blastomilonÍtica com leitos microdobrados, indicando gue a recris
tatização foi acompanhada de intensas deformações tectônicas.
Mineralogicamente, a série charnockítica ácida caracteriza-se por uma paragênese constituÍda por guartzo, mj-croclÍnio ,
plagioclásio, biotita, hornblenda, hiperstênio e diopsídio. O m!
croclÍnio, praticannente ausente nos tipos enderbíticos, é pertíti
co a mesopertÍtico e constitui os megacristais das varj-edades por
firóides ou facoidais. O plagioclásio normalmente hipidiomórfico
estã representado pelo oligoclásio, às vezes anti-pertitico, chegando no máximo a andesina ácida em alguns enderbitos. O teor de
mãficos é muito variável, representando desde cerca de 58 até 158
nos charnockitos e atingindo ao redor de 202 a 252 nos enderbitos.
A biotita é o máfico predominante, sendo gue entre a hornblenda ,
hiperstênio e diopsídio as proporções são variãveis. Como minerais acessórios, ocorrem freguentemente zircão, apatita, titanit4
opacos. allanita e raros cristais de granada. O efeito d.iaftoréti
co ê evidente êttr, praticamente, todas as amostras examinadas, cabendo destaque ã intensa transformação do hiperstênio, principalmente, para biotita e bastita.

86

Gnaisses granulÍticos ácidos desprovidos de ortopiroxênios ocorrem, com certa freguência, intercalados nos gnaisses char
nockíticos. Constituem camadas,bandas ou lentes, com espessuras
geralmente métricas, podendo, entretanto, atingir até algumas dezenas de metros. Seus contatos são predominantemente abruptosrnão
faltando, porêm, casos em gue transicionam para os gnaisses charnockíticos. Este último caso pode ser observado em vários locais:
ao longo da rodovia entre Inconfidentes e Bueno Brandãor' Dâ rodo
via entre Guaranésia e Guaxupé e na região de A1fenas.

Estes granulitos são de cor rosada a cinzento-esbrangui
çadas oìt¡ ainda, gradando para tonalidades esverdeadas quando tran
sicionam para os tipos charnockíticos. São equj-granulares ou ocelares, predominando os primeiros, de granulação média a grossa e
estruturas gnãissica, foliada ou mesmo maciça. Em alguns tipos ,
principalmente nos mais grosseiros, ocorre textura granulitica da
da pela presença de quartzo estirado, do tipo discóide. As variedades facoidais apresentam o microclínio pertítico como megacristais, os quais exibem formas alongadas, ovafadas €, mais raramentê, euedrais, com distribuição e frequência muito variáveis. Den
tre estes gnaisses granulÍticos predominam os de composição graní
tica compostos por guartzo, ortoclásio ou microclÍnio pertíticos,
biotit¿ raramente hornolÍgoclásio (às vezes anti-pertitico),
blenda. Como prj-ncipais mj-nerai-s acessórios estão apatita, zircão,
opacos, titanita e allanita.
Granulitos de composição intermediãria, apresentam-se ,
na maioria das vezes, como corpos de dimensões reduzidas e distribuidos heterogeneamente na área. São mais frequentes ao longo
da parte norte da faixa granulitica do Ivlaciço de Guaxupé e na por
sul
ção centro-oesÈe da faixa granulítica localizada na região
da área estudada. Aparecem intercalados nos outros granulitos sob
a forma de camadas e lentes com espessuras normalmente inferiores
a uma dezena de metros- Os contatos sãorpredominantemente, brus
cos e só localmente mostram gradações para granulitos enderbÍticos.

Composicionalmente, os granulitos intermediãrios corres
pondem, essencialmente, a dioritos com ou sem hiperstênio. A textura é equidimensional- com granulação média para fina. Apresentam
por
cores cinza escuras. Ivlineralogì-camenÈe, estão constituÍdos

87

andesina, algum quartzo e cerca de 30* de mâficos, representados
essencial-mente pela biotita e hornblenda, en proporções variáveis.

hiperstênio guando presente, perfaz, normalmente, menos de 58
do volume da rocha.
Os granul-itos básicos concentrar-se, fund.amentalmente,
nas porções norte do cinturão granulítico do Maciço de Guaxupé.
Considerados por vãrios autores (Cavalcante êt aI . , L979¡ Fonseca
et aI., 1979; O1iveira, l-984) como ocupando uma posição estratigråfica que corresponde às zonas mais profundas da crosta ali exposta, decrescem rapidamente em abundância para su1. Associam-se
aos granuJ.itos básicos freguentes intercalações de gnaisses ender
bÍticos e diorìtos portadore.s ou não de hiperstênio, sendo raras
as rochas ul-tramáf icas. De modo geraI, os ..granulitos básico.s . são
pouco expressivos. na faixa granulítica.localizada ao sul- da Zona
O

de Cisalhamento Pouso Al-egre.
Apesar de constituirem corpos alongados, Ienticulares ou
camadasr' apresentam ¡ frequentemenÈe, estruturas internas maciças ,
granu),ação média e textura equigranular. Composicionalmente, d.omi
nam os gabronoritos compostos, essencialmente, por plagioclásios,
diopsidio, hiperstênio, às vezes bronzita e hornblenda, guase sem
pre com ampla predominância do cJ.inopiroxênio sobre os ortopJ.roxê
nios, sendo raros os termos noríticos ou gábricos. Os granulitos
ultramãficos correspondem ã meta-clinopÍroxenitos, com seus compo
nentes fortemente uralitizados.

As transformações mineralógicas, com intensidade variável, ocorrem de maneira generalizad.a nos diferentes tipos de rochas granulíticas, ..sendo. os máficos. os. minerais mais.afetados. Ae
sim, o hiperstênio mostra-se guase -sempre parcial ou totalmente
alterado para biotita, clorita, antofilita e bastitar o diopsÍdio
para hornbJ-enda, biot.ita, cLorita, epidoto e anfibóIios da sêrie
tremolita-actinolita. A hornblenda e a biotita tambérn aptesentam
nltidas transformações retrógradas resultand.o, conforme o caso
em bJ.otlta, clorita, epidoLo, carbonatos, etc. Os pJ-agiocJ-ásios
sofrem saussuritização em grau variável gue ÍncLusÌve ressaLta sua
freguente zonalidade interna.
Ao nÍvel regional, as rochas granulíticas e charnockÍti
cas mostram sinais generalizados de migmatização incipiente que er¡l
apenas alguns ponÈos adquire maior intensidade. Devido ao caråter
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antcrncnte i.ncipiente do f enômcno, a rnignratização tcrn ocor
rêncla scletiva, afctando essencialmente os termos ãcidos e poupando os intermediários a básfcos. Também espacialmente a ânate_
xia tem dist.ribuição dlferenciada sendo rara na parte norte
do
Complexo Guaxupé e aumentando progressivamente para o sul parale_
lamente com o incremento gradativo das rochas da fácies do anfibo
lito. Onde estas rochas passam a sex as predominantes, a anatexia
torna-se urn fenômeno intenso e generallzado, caracterizand.o a pas
sagem do Complexo Guaxupé para o domínio do Complexo Amparo. Des
ta forma, a maior incidência de gnaisses charnockíticos migmatiza
dos se faz na parte sul do cinturão granulítico do Maciço de Guaxupé, além da regÍão de Machado- Ser.rania. Já na faixa granulÍtica
da porção .sul-sudeste da área considerada, os núcleos migmatizados são mais frequentes, principalmente na porção oeste da referi
predom in

da faixa.

resultantes da fusão parcial dos gnaisses
charnockÍticos presentam cor esverdeada homogênea com tonaridades para.cinza , composição sempre granítica. São rochas isentas
de hiperstênio , os raros máficos são a biotita e hornblenda, pre
domina amplamente a estrutura migmatÍtica acamada, sendo raros os
tipos schoJ.len e ptigmática. Nestas últimas, ocorrem, Iocalmente,
inÍcio de movimentação do fundido através da injeção deste materiaL sob forma de veios e digues de espessuras milimétricas a deOs nc'ossomas

c

imétr ic as .

geral, os diversos autores (Choudhuri et al . ,
1979; Fiori e Choudhuri, L979; O1iveira, L972, Ig73; OÌiveÍra et
al., 1983a) são unânimes ao assumirem para as rochas charnockÍticas e granulíticas . uma origem pot metamorfismo progressivo, Entre
tanto, enquanto os autores supra citados advogam condições de au_
mento de pressão e temperatura, acompanhado de possÍve1 desidrata
ção no bojo de uma migmatização pré-granul itiz ação, Barbosa
e
Grossi Sad (I983), baseados nos granulitos com estruturas pseudomig,matÍticas, levantam e hipótese d.e uma granul-itização por fluxo
de CO2. ouanto ao material pretérito Choudhuri et al . (l97g)
e
Fiori e Choudhuri (L979) sugerem a geração dos granufitos e charnockitos a partir de hornblenda biotita gnaisses, gnaisses migmatÍticos e migmatitos, Já !ì¡ernick e Oliveira (19g2), entretanto ,
demonstraram gue os granulitos e charnockitos fazem parte de uma
De modo
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sequência nagmáticà calco-alcalina diferencJ-ada originalmente de
,:omposição charnockÍtica e,,)osteriormente, submetidas a sucessivas deformações, sendo, parcÍalmente migmatizada por eventos mais
recentes.

Para escl,arecer esta controvérsia genética, foi estudada a típologia de zircão de três amostras de gnaisses charnockÍti
cos, Uma delas (amostra ATD-62) l-ocalizada na rodovia Mocóca-Monte Santo de ¡{inas e correspond.endo a um gnaisse charnockÍtico,. uma
segunda (amostra ATD-57), situad.a ã sudeste de Inconfidentes e re
presentada por um opdalito; e a terceira (amostra ATD-60), d.a região nordeste de São Sebastião da Grãma e, tambêm, de gnaisse char
nockítico.. Seus dados,.modais. encontram-se. listâdos na .Tabela I e
estão ' representados no..diagrama modal da Figura 16. A anátise do
zircão revela; conforme Figura 17, feições típicas de rochas cal
co-alcalinas charnockiticas magmáticas, faltando indicações de
processos de granulitização metamórfica.
Roehae Gnãí e si c o-Mígmatític as

Estas rochas ocorrem como constituintes predominantes do
Complexo Barbacena e encontram-se melhor representadas no extremo
nordeste da área focalizada, na região de Perdões e Cana verde ,
domÍnio do Craton do São Francisco. Aparecem, ainda, constituindo
nüc1eos menores dispersos em vários locais da área estudada, ES
ses núcleos representan porções de rochas argueanas gue foram, em
maior ou menor grau, poupadas pelos retrabalhamentos ocorridos nos
eventos tecÈono-meta¡nórf icos posteriores. Um deles, passível de
napeanento, ocorre imediatamente ao sul da cidade de AmÞaro (Foto
L; Todas as fotos agui citadas encontram-se i¡o final do texto) .

Esta associação Iitológica ref l-ete grande variabilidade
na intensidade de anatexia, sendo corìposta¿ principalmente, por
metatexitos, ora gradando para núcleos diatexíticos ora para por
ções discretamente afetadas pela fusão parciaJ.. As estruturas rnig
matfticas são as mais variadas possíveis, destacando os tipos estromâticos, predominante, ftebiticos, dobrados, scho1len, schlieren e nebulitícos.
Os metatexitos, tambêm denomiandos de gnaisses migmatÍtlcos durante os trabalhos de c¿Lmpo, por guardarem muíto das carac
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TABELÀ

I - Dados Modais de cnaisses Charnockitôides do Complexo
Guaxupé .
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AMOSTRAS ESTUDADAS

o

Orfognoisses do Complexo Guoxupé

o?

terísticas gnåissicas prê-anatexia, ocupam a maior extensão do
Conplexo Barbacena, guer na ãrea tipo, ao norte-nordeste do Rio
Grande, guer nos demais núcleos migmatÍticos argueanos distribuidos pela ãrea. Seus mobilizados constituem leitos continuos
ou
IentÍculares con espessuras entre subcentimêtricas a subdeclmétri
cas, exlbindo frequentemente estruturas "pinch and sweIl", distri
buÍdas de forma irregular mas sempre alinhadas paralelamente ã fo
Iiação gnáissica. Os nobilizados (leucossomas) apresentam textura
equigranular, local-nente pegmatóide ou porfiróide, e com poucos
sinais de deformação e aspectos caracteristicament.e sin-cinemáticos. composicionalmente, são tonalitos, trondhjemitos, granodiori
tos ou rnesmo granitos e exibem cores símílares aos dos paleossomas. .com rpr:edomínio. para-.ton a.lidades cinza-esbranquiçada e, sub'ordinadamente, rosadas. Encontram-se guase sempre envolvidos parcialmente por concentrações de minerais refratários, representados
principalmente pela biôtita e hornblenda. As camadas entre os lei
tos de neossoma correspondem, geralmente ¿ a mesossomas. Nas áreas
menos intensamente migmatizadas, é possível reconhecer a natureza
original dos paleossomas. representados por gnaisses bandados, fi
t.ados ou listrados, com foliação de transposição pré-anatexia caracterizada pela presença de pequenas dobras inÈrafoliares disrug
tas. Tais feições podem ser observadas mesmo fora do dominio cratõnico, como por exemplo na Pedreira Granito, ao sul de Amparo ì
em cortes da rodovj"a entre lvlachado e Poço Fundo; a sul, da cidade
de Jacui, no Complexo Campos Gerais, além de inúmeras outras ocor
.

rênc ias

.

Os leitos cfaros dos gnaisses bandaclos e os gnaisses fi
tados,/listrados, que representam os pa]-eossomas dos migimatitos ,
são de composição predominantemente tonalítica, trondhjemítica ,
granodiorítica e, raramente, granitica e diorítica. São tanto egui
granulares guanto ocelares, e de natureza essencialmente ortometa
mórfica. Já os leitos escuros, que imprimem o aspecto bandado aos
gnaisses, são de persistência e frequência varíáveis ede composi-

ção anfibolítica, ås vezes, hornblendÍticas.
Nos metatexitos dobrados e flebíticos, diminui a .taxa
de paleossoma e aunenta a do melanossoma e leucossoma. Nos tÍpos
dobrailos, os mobillzados dos núcleos de dobras têm frequentemente
um zoneamerÌto com uma parte central mais pegmatôide ou de granula
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ção mais grosseira e uma porção externa de granulação mais fina e
mais rica em máficos. Este tipo de leucossoma tanbêm é o predominante nos tipos f J-ebíticos. Neste estágio de anatexia faltam leu-

estrutura estictolítica e o melanossoma ocorre sob
a forma de concent.rações irregulares ou fusiformes, com dimensões
centimétricas, e sua distinção do paleossoma torna-se freguenteFeição generalizada é a falta da continuidade do
mente difÍcÍI.
mesossoma e seus contatos difusos ou gradacionais com o leucossoma. Ficam preservados, embora con evldentes sinais de terem atingido aJ-ta pJ-asticidade, Ieitos dobrados e contorcidos de rochas
metabásicas anfiboLíticas e hornblendíticas.
Núcleos diatexíticos são freguentes, tornando-se expres
sivos ã l-este e.no.rdeste de Perdões, no extremo nordeste da área
e¡n foco. Resultam de þrocessos altamente evoluídos de fusão parcial , sendo ricos em estruturas schlieren, nas quaís o l-eucossoma
tem frequentemente aspecto nebulÍtico, mais homogêneo gue nos metatexitos esÈromáÈicos, e o ¡nel-anossoma passa a ser disperso no
l-eucossoma sob forma de manchas mais ou menos difusas. O leucosso
ma adguire conspícua nobilidade, desenvolvendo anatexitos com estruÈuras agrmatÍticas e schollen, nas quais os fragrmentos são representados por metatexitos, "resisters", diatexitos ou frações
precoces de leucossoma grosseiro
ou ainda concentrações
maiores de melanossoma. Tais feições indican a existência de vá
rias fases ou impulsos de fusão parcial
cogsomas com

Rochas )r,tognã,i s sicas
Rochas ortognáissicas ocorrem cornplexamente int,ercaladas em.migmatitos constituÍndo camadas, corpos lenticulares
ou
ovalados, que podern atingir até várias centenas de metros de espessura e dispostos conco¡dänteme¡rte com a fotiação regional.Seus
contatos com.os migmatitos são abruptos e o número de suas fases
de deformação é sempre menor que o das encaixantes. São rochas
que apresentam estruturas um tanto variãvel, de gnáissica homogênea a grosseiramenÈe foliada ou mesmo localmente maciças. A granu
lação é rnédia a grossa, dominantemente equigranular. Devido a esUas características peculiares, foram denominadas por Machado Filho et aI. (I979) e Teixeira (1985) de granito-gnaisses.
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tonalÍtica, trondhj emÍtica a doninantenente granodiorÍtica, com variações para t.ermos
tanto graníticos e dj-orÍticos, e um mesmo corpo pode ser
tanto
J-ltologicamente homogêneo guanto heterogêneo, diferenciados.
A
cor predominante é cinza clara ou rosada. Microscopicamente, exibem textura granoblástÍca com feições catacl"ásticas em grau variá
ve1 , acompanhadas de recristalização parcial. A mineralogia básica é composta por plagioclásio, feldspato potássico, guartzo
.
biotita e hornblenda, com as proporções variáveis para cada tipo
petrográfico. O feLdspato está representado peto microclínio i.jom
pertitas e o plagioclãsio é predominantement.e oligoclásio, a não
ser nos dioritos e alguns dos tonalitos onde está presente a ande
sina...Como acessórios ocorrem, principalmente, titanita,
apatita,
opacos, zircão e aIlanita. o efeito de transformações minerais é
mais ou menos discreta e resulta em epidotos, cloritas, sericita,
albita, carbonatos e argilo-minerais.
Como resultado da maior homogenej-dade composicional e
das características estruturais e texturais, estas rochas resis
Èem mais aos atagues intempéricos o que leva ao desenvolvimento
de ãreas que sobressaem na topografia, na forma de serras e morro
Os corpos apresentam composição

tes .

PeIo faÈo destes ortognaisses exib.irem um número menor
de fases de deformação e apresentarem contatos concord.antes, mas
abruptos, em relação aos migmatitos. parece indicar que correspon
dam a manifestações magrmátícas pós último evento regional. d.e ana-

texia arqueana.
Rochas Meta.básicas e M et a.uLt? amã.¡ie as

rochas metabâsicas e metaultramáficas distribuem-se
de forma irregular, na área, e mostram diferentes relações em fun
ção do conjunto litolôgico a gue se encontram assocíad.as. Assim ,
.A.s

podem

ser citados os seguintes arranjos:

- Nos gnaisses bandados ocorrem constituindo jazimentos
de peguenas dimensões, com espessuras raramente uLtrapassanilo

uma

e duas dezenas d.e metros, intercalados concordantemente com a foIiação regional. Às bandas mais delgadas mostram-se frequentenente, estrangulad.as, disruptas, constituindo estruturas de "boudina
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ger'. Adguirem maior expressão como constituinte dos leit.os escuros dos gnaisses bandados. Devido a disposição sempre concordante
com as principais estruturas dos metamorfitos, aos guais se associam, pode-se dizer que são, pelo menos, sincrônicos, ou mais antigos, às referidas fases de metamorf is¡no. As metabásicas são amplamente predominantes em relação às metaultramáficas e apresentam estrutura interna foliada, granulação média, textura equigranufar e composição anfibolÍtica. Mi croscópicamente , apresentam tex
tura granoblástica e nematoblástica compostas principaJ-ment,e por
hornbl-enda e plagioclásio, associados ou não a diopsÍdio. Frequen
temente, exibem efeitos retrógrados, mais ou menos pronunciados ,
evidenciados por biotitização e mesmo cloritização da hornbl-enda
e. saus sur.it iz ação do .plagioclásÍo. Quanto à composiçãr , as ultramãficas englobarn, essencialmente, hornblenditos, ao l¿.do de talco
-xistos, clorita xistos e tremolita xistos.

- Nos migmatitos, constituern, freguentemen te , os "schollen"
com formas tabuLares-aIóngadas-estÍradas, disruptas, comumente do
bradas e ãs vezes contorcidas. Os contatos com os neossomas são
nor¡nalmente bruscos. A natureza e suas conposições são muito simi
lares às anteriormente descritas para os gnaisses bandados.
- Nos ortognaisses com estruturas .gnáÍssicas homogêneas
as rochas de composição básica são bem mais raras e constituem
boudins, nódulos lenticulares e ovóides com contatos nÍtidos.
Apresentan textura equigranular, granulação médj-a a fina e composlção anfibolítica a quartzo anfibolÍtÍca com teores variáveis de
biotita. Este tipo de rochas metabásicas foram aqui interpretados,
na sua..maioriâ., como correspondendo originalmente a digues sÍn-in
trusivos e a enclaves microgranulares no sentido de Didier et al .
(1980). o gue permitiria considerar toda a sequência ortognáissica como sendo de rratureza calco-alcalina.
5.2.2. Principais Fases de Deformaçáo
A determinação das fases de deformação nas litoJ-ogias
argueanas é tarefa difícil e freguentemer¡te baseia-se em mêtodos
indiretos. Por outro lado, o número de fases de deformação varia
de acordo com o conjunto litol6gico considerado.

- Nas rochas charnockíticas e granulÍticas, principalmente da parte norte do Complexo de Guaxupé, é comum a destruição
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das estruturas pretêritas pelo intenso cisalhamento brasiliano
gue afetou a parte norte do Maciço de Guaxupé. Já na porção sul ,a
destruição das estruturas pretêritas ocorreu pela migmatização ca
da vez mais intensa a1i presente. Ivlêsmo assim, em lugares poupados peLa anatexÍa e pelo cisal-hamento, são reconhecÍveis pelo menos duas fases de deformação, uma das guais vestigial e com carac
terísticas de dobras de fluxo em rochas bastante pl-ásticas. À segunda. mais nova, reflete-se numa foliação plano-axial persistente, con a presença de dobras isoclinais, dobras intrafoliares desenhadas por leitos de rochas metabásicas' por restos d.e l-eucosso
ma e nelanossoma. As dobras, com dimensões desde milimêtricas até
decimétricas,. apresentam f orÈe espessamento nos. ápices e .com flan
cos, normalmente ¡:ompidos, ou então, extremamente adelgaçados, che
g,ando r -em al-guns casos, a ser representados Local-mente por alinha
mentos de máficos.
..

.

- Nos migmatitos, apesar das várias fases de migrmatizaobservadas, apenas duas fases de deformação generalizadas puderam ser constaÈadas. Destas, a primeira é vestigial e indicativa de deformação agindo sobre o material altamente plástico, dada
pela ocorrência de dobras de fluxo, enquanto a segunda resulta em
dobramentos isoclinais acompanhadG de transposição¡ resultando en
rochas bandadas nas quais tanto o paleossoma quanto o neossoma e
o mesossoma mostrarn-se conspicuamente foliados.
gães

- Nos ortognaisses graníticos, é patente a existência de
apenas uma fase conspícua de deformação atribuivel ao Argueano.Es
ta deformação se reflete numa foliação persistente porém pouco cer
rada å. qual não se associam dobras intrafoLiares.
- Já nos gnaisses bandados, o padrão de deformação é se
mel-hante ao das rochas charnockÍticas e granulíticas com o reconhecimento de, peLo menos, duas fases de deformação arqueanas ruma
d¿s quais, afetando material- altamente plástíco.
- As rochas metabásicas e met'auJ.tTamãficas são greralmen
te hornogêneas em relação à cornposição mineralógica e estrutural o
gue dificulta a determinação do padrão de deformação. Devido â
forte deformação nas rochas em que estão embutidas, torna-se difÍ
ciI a determinação da for¡na de jazimento prirnãrio destas rochasrjá
que é característico o paralelismo entre a foltação e o contato

9't

IitológÍco, Entretanto, no caso de metassedimentos do Complexo Ãn
drelândia/rÈapira a existênciã de contatos locais levemente disenxa
cordantes sugere gue parte das metabásicas corresPondam a
mes d.e digues

.

Na literatura geolôgica constam algumas descrições de
fases de deformação relacionadas ãs litologias do Argueano. Assin,
)â
Artur (f980), Artur et aI. (1979) e Campanha et aI' (1983)
núhaviam constatado, para a região de rtapira, a presença de

cleos migmatÍticos referíveis ao Argueano. com pelo menos duas
fases de deformação. Também, Choudhuri et al. (1978), Fiori (1979)
região
e Fiori eÈ aI.' (t978; 1980; 1981a,b) descrevem, Para a
de Ma.chado- S i lvi anópol i s rochas, granulÍticas e migmâtÍticas que
ao
mostran, igualmente, duas fases de deformação relacionadas
Arqueano.
5.2

.3. Geocronologia

Durante os estudos geocronológicos realizados no âmbito
do presente trabalho e apesar da ampla gama litológj-ca investigada não foram obtidos novos dados .argueanos¡ aIém dos já disponÍveis na literatura, para a á.rea em foco e regiões adjacentes' TaI
fato deve-se a sucessivos retrabalhamentos gue afetaram a região
e atestados por daðos geológicos, petrográficos e estruturaís como será demor¡strado em ítens subsequentes. Dada a importância des
tes dados para a compreensão da evolução geológica regional cabe
agui uma revisão dos mesmos.
Ouanto a sua local-jzação, estas datações arqueanas, são
de dois tipos: um gue corresponde a dados obËidos para rochas do
craton do são Francisco, cons id.erando-se como limites desta unida
de geotectônica os propostos Por Al-meida (L977) , e um gue encerla
os dados situados fora da área cratônica.
Quanto às litologias examinadas' os dados referentes ao
Craton do São FÌancisco envolvem tanto granitóides quanÈo orto-.

gnaisses, migmatitos, dioritos e enderbitos (cordani et al',1987;
Teixeira, 1985) e anfibolitos (Machado Filho et al., 1983) '
'lá
rochas
migmaa
aPenas
fora da área cratônica os dados referem-se
tlticas (campos Neto, l-985; wernick e oliveira, 1986; Wernick et
aI ., 1981a).

t)u

ãs id¿¡dcs, obtidas ¡ror diferentes métodos gcocro
nológicos (Rb/sl^, Pb/Pb, V/Pb e Y,,/Ar), os dados variam, aproximadalnente, entre 3200 m,a. e 2400 m.a. na área cratônica e.
entre
3¡4 a 2,5 b.a.para as regíões externas a esta unidade geotectônica. É
interessante ressal-tar que, part icularmente , no caso dos mignatitos do craton do São Francisco ocorre um adensamento das idades
nos intervalos entre 3,0-2,9¡ 2,8-2,7¡ e 2,5-2,4 b.a.. Contudo ,
o número de dados disponiveis é ainda insuficiente para permitir
a discussão da real expressão destes intervaLos etários.
QuânLo

Dentro dos mencÍonados dados cabe aqui destaque às seguintes datações por corresponderem a rochas situadas na região
abrangida pelo presente trabalho :

-.Para a região do Craton do São Francisco estão disponíveis duas isócronas Rb-Sr e uma Pb-Pb, as quais são devidas a
Cordani et al. (1987) e Teixeira (1985), As isõcronas foram efetuadas em ortognaisses do Complexo MigmatÍt.ico, contendo l-ocalmen
te xenólitos de gnaiises nigmatÍticos, coletados ao longo de um
perfil de cerca de 40km de extensão, entre Perdões e Campo Belo.A
primeíra isócrona pelo método Rb-Sr (TeixeÍra, 1985) forneceu
2964!48 m-a, e razão inicial de O ,70114. Esta isõcrona retrabalhada por Cordani et aI . (1987), com introdução de novas amostras,de
finiu idade de 32751125 m.a. e razão inicial- igual- a 0,7000.
O
ex3me simultâneo das amostras pelo método Pb-Pb apresentou valor
de 3076 (+85 ou -91) m.a., com Ul igual a 8,18.
Fora do domÍnio cratônico, Vüernick et al , (198Ia) apre
sentam uma isócrona R-b-Sr com idade de 29201105 m.a. e razão inicial de 0;7054 para um leito de mobilizado de migmatitos de
um
afLoramento do Complexo Campos cerais,. situado nas proximidades de
Fortaleza de l{inas, imediatamente a norte da área focalizada. Cor
respondem a migmatitos da subunidade -pescmg (vide mapa geológÍco,
anexo 1) que foram poupados peta intensa deformação cataclástica
que afetou o referido compLexo.

idade com cerca de 3400 m.a,, obtida através de
isócrona Pb-Pb é citada en Campos Neto e Cordani (1985; pg.57I) .A
idade refere-se a amostras de leucossoma trondhjemÍtico de migmatitos esÈromåticos de um aflora¡nento localizado na rodovia que li
ga Amparo a Morungaba, nos arredores daquela cidade, Estes migma-

-
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titos fori:r agrupados, no presente trabalho, no CompJ-exo Barbacena.

- Àmostras eguival-entes foram datadas por wernick e OIi
veira (1986) pelo mêtodo U-Pb. São migmatitos pl'ovenientes da pedreira Granito situada nas proximidades de .Amparo, na rodovia gue
liga esta cidade a Pedreira, e forneceram uma concóJrdia com 2470
m.a.. Desta maneira as duas últimas datações referem-se a uma mes
ma litologia oriundas de dois pontos de amostragem distanciados en
tre si por cerca de 2km, em linha reta, que examinadas por metodo
logias distintas, revelaram ambas idades argueanas, porém com diferenças cronoJ-ógicas absoLutas da ordem de l- b.a..
A análise dos dados geocronológicos acima mencionados
mostram claramente tanto a existência de amplas áreas argueanas
presentes no Craton do São Francisco, guanto núcleos menores, tan
bêm referiveis ao Arqueano, dispersas por outras partes da área
estudada.

as isócronas Rb-Sr com ídades arqueanas, disponíveis na 1iÈeratura, para a referida região, constata-se que as mesmas exibem baÍxa relação n¡87,2sr86, normalmente
inferiores a 2,0 ou 2,5.
Quando examinadas

Ðsta é uma das características das litologias arqueanas,
no caso de ortoderivadas, como demonstrado por Barber et al. (1979)
e Moorbath et aI. (1986). Deste fato resulta que est.as litologias
mesmo guando migmatizadas e remig¡natizadas não sofrem incremento substancial desta relação, como também pode ser visto em Peter
man (1979).

5.3.

ASSOCTAçõES LITOLÓGICÀS DE ACREçÃO
PROTEROZÓICO

E DE

INFERIoR (complexo Amparo

RETRABALHAMENTO DO

)

Durante o Proterozóico Inferior, as litologias
origÍnais do Argueano foram modificadas tanto pela geração de associações primárias, através da intrusão de granitóides caracterizando
acreção vertical , quanto peJ-a geração de associações secundãrias,
resuftantes de retrabalhamento crustal da associação originaJ- por
eventos tectônicos ou tectonomeÈamórficos.
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5.3.t. Àssoc:'.ações Lltológicas de Retrabalhamento
São representadas pelas associações mígmatÍtlcas do Com
plexo Amparo, resultantes do retrabalhamento das associações lito
1ógicas do Complexo Barbacena e, subordinadamente , do Complexo
Guaxupé. Os processos mais efetivos em termos de modificações das

litologias pretéritas durante o Proteroz6ico Inferior são, princi
palmente, fenômenos anatéticos.
As relações de contato dos migmatitos do Complexo A-¡nparo com as J-itologias Argueanas dos Complexos Barbacena e Guaxupé e com as associações migmatÍticas Brasilianas do Complexo pinhal são tant.o tectônicas quanto transicionais. Neste caso,
a
transição se dá pela redução progressì-va do efeito da migmatização transamazônica sobre as Iitologias Arqueanas, e, com o Comple
xo Pinhal , pelo efeito progressivo da migmatização Braslliana sobre os migmatitos do Complexo Ãmparo.
Desta forma, a associação migmatÍtica do Complexo Amparo corresponde a uma intricada unidade resul_tante de várias fases
de anatexia sobre rochas mais antigas, o que leva à destruição ,
em maior ou menor grau, das estruturas pretéritas. Como o processo anatético é um processo irregular, controlado pel-a temperatura,
pel-a estrutura das rochas pré-existentes e pela composição e teor
de água disponíveJ., é comum a ocorrência, nos migmatitos do Complexo Amparo, de porções maiores de rochas dos Complexos Barbacena e cuaxupé, parcial ou totalmente poupados neste processo.. Em
Èais áreas, é caracterÍstica a recristalização mais ou menos intensa das litologias Arqueanas, via de regra, acompanhada da inÈrusão de diques ou veios .geralmente pegmatóides. Exemplos
de
ocorrência destes núcl-eos situam-se em cortes de rodovia a cerca
de 2km de Monte Sião, no sentido para Inconfidentes; na
divisa
dos Estados de São Paulo e MÍnas cerais, ao longo da rodovia Itapira-Ouro ¡'inot em vários trechos das rodovias Machado-Poço Fundo, Machado-Campestre t a norte de Jacuí e, sendo ainda frequentes,
ao sul- do Rio Grande, na região nordeste da área investigada.
A variedade de rochas migmatiÈicas do Complexo Àmparo é
grande devido à diversidade das estruturas migmatíticas presentes
e aspectos petrográficos do neos soma/leucossoma, no que diz res-
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peito ã textura, composição mineralógica e estruturas internas.
Embora estes migmatitos apresenten quase todos os tipos
de estruturas migmatiticas conhecidas, a predominância generaliza
da cabe aos metatexibos com estruturas estromátÍcas, com neossomas dispostos paralelamente à foliação do paleossoma e gue localmenÈe evoluem para tipos flebÍtico e mesmo nebulítico. O paleosso
ma, como referido anteriormente, está representad.o essencialmente
pelas litologías do Complexo Barbacena e, subord inad amênt.e ,
do
compl-exo Guaxupé

.

primeira aproximação, pode-se destacar os seguintes tipos principais de migmatitos presentes no Complexo Amparo:
Numa

I4igmatit o s E stromã.t¿co

s

São rochas bandadas, caracterizadas por leitos leucossô
micos, concordantes com a foliação da rocha e de grande persistên
cia, exibindo continuidade por até vários metros ou mesmo dezenas

de metros (Fotos 2.e 3). À sua espessura varia de mil-imétrica até
decimêtrÌca. O seu espassamento é também variável- sendo desd.e cen
timétrico a decimétrico. Em algnrns casos. os leitos mais extensos e espessos estão decompostos em segmentos menores através de
estruturas de boudinagem com a geração de peguenas porções pegmatóides rras zonas de rompimento.. Os leitos podem ser homogêneos em
toda sua espessura ou conter outros Leitos, tambêm milimétricos ,
enriquecidos em biotita e dispostos paralelamente à foLiação 9eral da rocha. Nos contatos nÍtidos, é comum a ocorrência de micro
Ieitos com espessuras miLimétricas de melanossoma dominant.emente
biotítÍco,. se bem gue'não. f,altem os constituídos por biotita
e
hornblènda ou mesmo dominantemente hornblendfticos. Os leitos leu
cossômicos podem exibir tanto estrutura maciça, granular, quanto
foliada, caso predominante.

É frequente o arranjo das bandas obedecer a uma alternância d.e camad.as mais espessas e de conjuntos de bandas mais fi
Das gue determir¡am, por seu espaçamento muito pequeno, camadas de
composição dominantemente l-eucossômíca. Separando os leitos 'Ieucossômicos ocorren camadas de espessura variáveI, geralmente maior
gue a dos leucossomas, constituidas essencialmente, por mesossomas mesocráticos de corl escura. Iqais raro ê a ocorrência de resis
tarlos do paleossoma e neste caso dominann as composições diorftica,
a¡,Eibolftica ou mesmo hornblendítica. , LocaLmente são constituídos
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por nódulos ou .l.citos Ì.¡o r.l j.nados a dj.scóides de dio¡:sicìi.tos, mais
ou rncnos uraliLizados. Feì.ção geral dos lcitos e camadas interleucossô¡nj,cas é o seu persistente caráter fol-íado.
A cor geral- dos leucossomas é predonin antemente cínzasó
clara ou esbranquiçada, ås vezes com tonalidades rosadas, e
localmente rósea, vermelho carne ou esverdeada, de acôrdo com as
cores pretéritas dos paleossomas, Apresentam composição granodiorÍtica a granÍtica ou mesmo tonafítica, com biotitas neoformadas
constituindo desde traços, nos de composição granítíca, atê 4-58
em volume nos termos tonalíticos. No gJ-obal, mostram textura equi
granu.lar a ligeiramente inequigranular, de granulação m6dia com
variações para termos grosseiros. Microscopicamente , exibem textu
com
ra granoblástica.com sinais de deformação pós-cristalina,
grãos minerais microfraturados , microgranul-ados e com forte extin
ção ondulante, Mostram, igualmente, nitidos efeitos diaftoréticos
evidenciados pela cloritização parcial da biotita neoformada e
frequente saussuritização do plagioclásío.
t.¡

Migmatitos

Dobr.ado s

mesma
Este tipo de migmatito apresenta basicamente a
organização estrutural dos migmatitos estromátÍcos. Entretanto ,
são caracterizados por dobras de amplitude variada, centimétricas
a decimêtricas, com planos axiais de disposição paraÌela e persis
tente (Fotos 4 e 5). Nos ápices das dobras é comum a geração de
núcleos neossômicos maiores, algumas vezes com feições pegmatóides, nos quais há a cristal-ização de máficos Lanto com disposição
caótica quanto paralelamenLe ao plano axial da dobra. Em outras
vezes, a refusão nestes focais é mais intensa, levando a uma destruição parcial dos ápices de dobras dos leitos escuros. dominantenente mesossômicos.
A composição destes leucossomas é igualmente, granodiocore s
riticas a granÍticas e, algumas vezes, tonalÍticas, com
predominantemente cinza-clara a esbranquiçada, podendo ainda ser
rosada, avermelhada ou esverdeada. A textura pode variar ao longo
de um mesmo leito. Assim, são dominantemente granoblástÌcos, com
granulação grosseira nos ápices das dobras, onde normal-mente são
enriquecidos em feldspatos. Microscopicamente, os flancos .Ieucos-
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sômicos exibem efeiÈos deformacionais intensos, com cristais pù'in
cipalnonte de feldspatos e quartzo achatados e estirados, iso-ori
entaCcs, parcialmente recristali zados .

Mígmatitoe ELebíticos

Este tipo estrutural é caracterizado por um dobramento
mais cerrado, acompanhado de transposição incipiente que leva ao
rompimento parcial dos leitos neossômicos. Através deste processo
são gerados leitos neossômicos com comprimento centimêtrico a deeimétrico com formas fusiformes tanto arguead.as, sob forma
de
meia Iua, simétricas ou assimêtrj-cas, quanto de sigmóides ou ain.d.a arqueadas contendo duas ou mais dobras de peguena amplitude (Fo
to 6). Nos espaços entre os leitos neossômj.cos rompidos é comum a
geração de porções' neossômicas com estruturas nebulÍtÍcas e el-eva
da homogeneidade composicional. O rompimento dos leitos tambén
afeta as camadas mesossômicas, escuras, de tal modo gue são comuns porções de rochas nos guais ocorrem fragmentos leucossômicos
e mesossômicos em matriz dominantemente neossômica, nebulítica ,
de contato s difusos.
Nestes migrmatitos, å seneJ.hança dos t,ipos dobrados, os
mobilizados dos núcleos arqueanos têm, frequentemente, um zoneamento com uma parte central mais pegmatóide ou de granulação mais
grossa e uma externa de granulação mais fina e mais rica em máficos. Dev.ido ao estrangulamento das terminações dos leitos flebÍti
cos, sua granulação é mais fina e a textura t.ende para o tipo gra
noblástico. O aumento do teor de ¡náf icos deve-se à diminuição da
taxa de paleossoma e aì.rmento do melanossoma e leucossoma d.est.es
migmat.itos.
Composicional-mente, os mobilizados são granÍticos a dominantemente granodiorÍticos e apresentam teores normal-mente mais
el-evados de biotita e hornbl-enda neoformadas do gue nos dois tipos neossômicos anteriormente descritos. Quanto à cor, continua o
predomÍnio do cinza c1aro, ocorrendo t a¡nbém os tipos rosad.os e
avermelhados.

Miãmat¿tos com Dobras I ntrafoLiare

s

Neste gruPo de migmatitos, bastante freguentes na ãrea,
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são comuns dobras int.rafoliares com flancos adelgaçados, contínuos
ou rornpidSs e com ãpices espessados (Fotos 7 e 8) ' Via de regra ,
O bandamento leucossômicO/mesossômicO ê mais cerrado e a espessura dos leiÈos ê marcadamente nenor. No caso de rompimento dos

flancos implantam-se, na rocha, leitos ou camadas com forte folia
quaís ocorre
ção cataclástica, mais ou menos recristalizada, nas
uma tendência à homogeneização composi-cional devido ã mistura mecânica entre osàelqados leiLos leucossômicos, melanossômicos e
da
mesossômicos. Nestas camadas é comum a segregação, a partir
mistura mecânica, de peguenas lentes e manchas milimétricas a cen
timétricas de material- neossômico de nova geração'
textura
Os leitos adelgaçados exibem grànu1ação fína,
grano-cataclástica e blastomilonÍtica, parcialmente recristalizada. Estes apreser¡tam cores normalmente mais escuras e mostram-se
enriquecidos em máficos, os quais correspondem, principafmente
a palhetas de biotita e de hornblenda desplacadas do melanossoma
e íntensamente transpostås. Os ápices apresentam composição domide
na¡temente granítica, tenalendo ã textura Ígnea, com núcleos
granulação mais grosseira, denotando fluxo ou segregação de material dos flancos durante a deformaç;o. A cor destes mobilizados
pode ser cinzento esbranguiçadas ou rosadas'
d1

Mígnatitoa N ebuLíti

eo s

Ocorrem sempre associados aos migmatiÈos com estruturas

dobradas e flebíticas, exibindo, no conjunto, nítidos zoneamentos
estruturais. Embora ocorram .com Certa frequência, estes migmatiÈos constituem núCleos.. arredondadOs a..ovalados de peguenas dimensões, raramente ultrapassando a 50 metTos de diâmetro'
de
corresPor¡dem.a um grupo de nigmatitos consÈituido
porções mais homogêneas dadas pela flação neossômica' gue é a p^r
te dominante da rocha, e porções heterogêneas representadas Por
nûcl-eos, manchas, fragmentos, camadas, etc' com estruturas dobradas e flebíticas compostas essencialmente por leucossomas, Nos
estãgios extremos de mobilização, atê mesmo estas porções são qua
se totalmente destruídas pela sua decomposição em neossomas e resistatos de biotititos, anfibolitos e hornblenditos. Feições cornuns, nestas rochas, são figur'as de interferêncía estrutural indi
cativas de duas ou mêis fases de dobramentos e mtgmatizações, o
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que facilj.L¿l a holrogcnc1zação anatóLica da rocha no último cvcnto
clcvido a ¡;ucc¡;s j.vas homogenei zações rnecânicas através de transposições que acompanham as fases de dobramento. Àtravés clas rupturas teclônicas dos leitos leucossômicos de diversas gerações são
originados leitos descontínuos de material claro sob for¡na de seg
móides, lentes, "cabos de guarda chuvas", microdobras, dobras dis

ruptas e ocel-os pol icri stal inos .
Ocorre, desta forma, a superposição de estruturas flebÍ
ticas/dobradas com leucosso¡na de composição granodiorítica a granitica de granulação mêdia a grossa, Apresentam tonalidades claras,
em uma matriz nebulÍtica de composição granodiorÍtica a tonalÍtica enriquecida em máficos, de granulação média a f j-na e com cores
mais escuras (Fotos 7, I e 9).

5.3.2. Assocíações Litológicas de Acreção
Correspondem às rochas do Complexo Amparo responsáveis

pelo crescimento da crosta siálica durante o proterozóico Inferiorc. Resul-tam da acreção vertical d.e magmas granitóides de naÈureza, essencíalmente, cafco-aIca l-ina .
atê o momento, apenas t.rês ocorrências maiores, representadas pelo compfexo granÍtíco Porto dos }.ten
des e pelos corpos ortognáissicos de São Gonça1o do SapucaÍ
e
Cristáfia. Encontram-se embutidos tanto nos metassedimentos do
complexo AndreIând ia/r tapira quanto nas associações gnâissico-mig
matiticas dos Compfexos Barbacena e ^Amparo.
A evolução geológica destes corpos tem muito a ver com
o domínio geotectônico em que se encontram. Assim, o complexo .gra
nÍtico Porto dos Mendes, situado no sul- do craton do São Francisco, não foi afetado peJ.o evento tectonometamórfico do Ciclo Brasiliano e guardam, portanto, as suas característj-cas textural-estru
turais primárias. Já, os corpos de São conçalo do SapucaÍ e Cristã
lia, localizados fora do domínio cratônico, foram afetados
e
transformad.os em ortognaisses durante aqueì-e evento metamórfico,
Por este motivo, estes dois grupos lito1ógicos serão agui descritos individualmente Foram reconhecidas,
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Granítõides Porto dos

Mendes

Sua porção su1 , incluída na área investigada, encontrase l:epresentada dominantemente por termos inequigranulares de corn
Þos.. ção monzogranitica, com variações locais para granodioritos ,
e cores cinza-clara a esbranguiçada. Associados a eÌes ocorrem

sienogranÌtos e monzogranitos eguigranularès, de cores cinzenta a
rosadas, constituindo corpos de peguenas dimensões e irregularmen
te distribuÍdos. As relações de contato entre eles, embora de difícil observação, manifesta-se de forma brusca, intrusíva, com os
tipos equigranuLares cortando os ineguigranulares .
Exibem nc geral estruturas maciças, isotrópicas,
com
fracos sinais de e. ' itos .cataclásticos. Apenâs nos extiemos sul
.e ocidentral do.corpo granítico ocorrem algumas faixas de granitóides afetados por intesas deformações catacl-ásticas.
Nas bordas do maciço são frequentes a presença de xenó-

J-itos gnáissicos e migrmatíticos correlacionáveis às litologÍas en
caixantes, ou seja, dos Complexos Barbacena e Amparo. Os xenólitos são de di¡nensões variãveis, normalmente entre decimétricas a
submêtricas, com formas dominantemente angulosas.
Abriga ta¡¡bên no seu interior considerável número de di
ques de diabásio, os quais apresentam formas tipÍcamente tabulares e espessuras normalmente submétricas a mêtricas. Descrições
mais ou menos detal-hadas destas rochas básicas são devidas a Cavalcante et aI. (1979) e Machado Filho et aI. (1983).
Os termos ineguigranulares apresentan texturas porfiríticas, mais ou .menos disc¡:etas,, caracterizadas por grande heterogeneidade na quantidade e distribuição dos fenocristais em meio
a uma matriz com granulação mêdia a média-grossa.
Os fenocristais estão representados essencialmente peLo
microclínio, de cor esbranguiçada a levemente rosada, e só raramente pefo ptagioclásio com tonalÍdades cinzento-esbranquiçadas,
Apresentam-se irregularmente distribuidos, ora concentrados em de
terminadas porções da rocha ora com baixa freguêncj-a e caoticamen
te dispersos, situação er.sa mais comum. suas dinnesões são variáveis , de 0 , 5 a 5crn, ao 1(..n9o da maior dimensão , predominando os
com tamanho mêdio entre 1 e 2cm. Apresentam formas retanguLares a
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quadrad¿ìs, ou rncsirno .ìrrcdondadas, com f rcqucntes sinais de corrosão magmática, além de estarem, as vezes, cnvolvidos parcialmcnte
por uma cinta de biotita. Microscopicamente , o microclÍnlo apresenta nÍtida geminação em grade, é rico em pertitas de veios, bem
como em inclusões de biotita. O plagíoclásio é zonado e estã representado pelo oligoclásio, o qual apresenta efeitos de saussuri
Tanto
tização maÍs pronunciada que os ptagioclásíos da matriz.
os fenocristais de microclínio quanto os de plagiocfásio mostram
sinais de deformações pós-cristalinas, encontrando-se microfratu-

rados, microgranulados e

mesmo com

extinção ondulante.

A matriz apresenta composição bastante homogênea, basicamente do tipo monzogranítica e localmente granodiorítica, -- As
maiores variações locais na composição globa1 destas rochasr êstão relacionadas às oscilações nos teores dos megacristais. Microscopicamente, a matriz exibe textura hípidiomórfica, algo cata
cIástica, e constituÍda essencialmente por quartzo, microclínio e
plagioclásio em proporções aproximadamente equivalentes. os máficos encontram-se representados pela biotita e muito restritamente
pela hornblenda, esta associada aos termos granodiorÍticos . como
acessórios ocorrem principalmente a apatita, titanita, zircão,aJ.lanÍta e opacos. Minerais secundãrios são relativamente freguentes e são constituídos pelo epidoto, sericita, clorita, albit.a e
carbonaLos. O quartzo é anédrico e ocorre tanto ocupando posições
interstj-ciais quanto constituindo agregados subcentitnétricos, qua
se sempre com forte extinção ondulante. O microcl-ínio mostra-se
em
em cristais anédricos a subédricos, geralmente com pertitas
filmes e veios. O plagioclásio é do tipo sódico, representado pe1o oligoclãsio, com formas . subédr icas e frequentemente zonad.os. En
geral encontrar¡-se com os núcleos parciafmente saussuriti z ados . A
biotita apresenta porcentagem variando entre 2-38 a cerca de 108,
ocorre na forma de palhetas isoladas ou agregadas e dispersas cao
ticanenÈe ou circundando os cristais maiores de fefdspatos. A bio
tita pode estar parciafmente cforitizada. Dentre os acessórios
merece destague ao fat.o das allanitas aPresentarem dimensões '
POr Vezes, superiores a 0rscm.
Os granitóides equigranulares apresentam granulação fÍna a média, textura rnicroscópica hipidiomórfica a dominantemente
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alotriomórfica. composicional-mente, correspondem, como já mencionado, a sienogranitos e monzogranitos. Apresentam uma constituição mineralógica simp)-es, basicamente com guartzo anédri-co, oligo
clásio subêdrÍco a anédrico com efeitos de saussuritização, micro
ctínio xenomórfico com pertitas, e pobres em bioÈita. Na quaì-idade de minerais acessõrios estão presentes titanita, apatita,zir
cão, altanita è opacos.
Nas faixas cataclásticas, os granitóides, exibem texturas porfiroc lásticas com matriz fina, tanto do tipo mortar guanto
por
do tipo fl-aser. Os porfiroclastos estão representados ou
grãos maiores de microclÍnio ou por agregados guartzo-feldspáticos, os guais são.,contornados por uma fração mais fina, com aspec
to fluidal , .por vezes totalmente pulverizadas, ricas em minerais
fél-sicos e palhetas de biotita, além de sericita, epidoto e aIgum carbonato

.

Or,tognaísses

os ortognaisses resultarn do metamorfismo que agiu sobre
corpos Ígneos de dimensões batolíticas e de estruturas complexas,
polidiapÍricas.
AtualmenÈe são representaäos por termos estruturalmente
muito variãveis gue incluem desde rochas fracamente deformadas ,
de folj-ação espaçada, mais ou menos incipiente, até termos milonÍ
ticos, uftramiloníticos e blastomilonÍticos.
Esta deformação resuJ-ta da superposição das faixas de
'cisaLhamento b¡:asilianas sobre rochas originalmente transamazônicas. TaL asservativa resulta de dados geocronológicos e geológicos que serão discutidos mais adiante' em ítens especificos. Devi
do ao caráter frequentemente j-ncipiente desta deformação é,ainda,
possíveÌ resgatar a naÈureza litológica Pretérita dos ortognaisses e suas reJ-ações mútuas. Assim, as litologlas pré-deformação
e
brasiliana incluen, essencialmente, granitóides Porfiróides
Quanequigranulares d.e cor, composição e granuJ-ação variáveis.
Èo a cor são dominantemente cinzentos e esbranquiçados, a subordi
nadamente rosados. Composicionalmente, dominam termos monzogranÍticos e granodiorlticos, se bem gue, local-mente, ocorram tipos
quarÈzo-dioriticos e graníticos. comurl é a presença de diques,len
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tes ou nõdulos de rochas mãficas e ultramáficas, com espessuras
variáveis entre centimétricos e metros.
Entre os termos equigranulares dominam os de granulação
grã
média, enguanto os termos porfiróides apresentam matriz de
média a grossa, nos guais se inserem guantidades variáveis de megacristais centimétricos.
A1ém destes termos j-sotrópicos ocorrem também, subordinadamente, rochas mais ou menos foliadas e localmente migmatizadas. Estas duas feições são mais antigas gue a foliação de transposição cataclástica brasiliana que gerou os ortognaisses
como
agui considerados, mas cuja idade real das duas referidas feições
não pode ser melhor precisada.
No conjunto¡ âs diferentes litologias ortognãissicas
constituem camadas, lentes e corpos maiores com formas ovaladas ,
alongadas, dispostas concordantemente com a foliação regional.
Suas dimensões são amplamente variáveis, apresentando espessuras
de alguns metros a centenas de metros no caso das camadas e lentes, e até quilométrica para os corpos ovalad,os. Estas litologi-as
apresent,am, entre si, contatos dominantemente bruscos, não faltan
do, entretanto, contatos gradacionais.
Cabe ainda ressaltar o fato dos ortognaisses apresentarem com frequência intercalações de rochas metassedimentares. Code
mo exemplo pode-se citar as intercalações de delgadas lentes
muscovita-quartzitos nos ortognaisses do corpo d.e CrisLáIia, prêsentes na altura do km 35 da rodovia Itapira-Lindóia. Igualmente,
na porção norte e noroeste do corpo ortognáissico de São Gonçalo
do Sapucai pode-se observar um grande número de intercalações de
Ientes de quartzitos e paragnaisses, bem como de fragmentos de
metassedimentos diversos englobados pelos ortognaisses.
Uma das características dos ortognaisses é a grande variabilidade nas suas estruturas. Estas resultam da configuração
de três fatôres, a saber:
- Natureza das litologias pretéritas. Estas são representadas, como já mencionado, por granitóides equigranufares e
porfiróides maciços, mais ou menos ricos em enclaves bá.sicos; gre
nitóides equigranulares e porfiróides foliados e granitój-des egui

granul.ares c porfiróidcs foli.ados e parcl.almente miglnatizados.

- Ä intensidade de dcforrnação, a qual- varia de fraca

a

intensa.
ser
- A <lístribuição espactal da deformação, que pode
tanto homogênea quanto heterogênea, neste caso caracterj-zada por
estreitas zonas adjacentes de intensidade de deformação muito dís
Pares.
Da combinação destes três fatôres resulta o quadro estrutural del-ineado logo abaixo e que será objeto de descrição detalhada no capÍtulo dedicado às faixas de cisalhamento dúcteis bra

silianas.
ROCHAS PRETÉRITAS

DEFORMÀçÃO

Intens id adel

Distribuicão

Mâcicås

IP IENTE
Homogênea,/

Heterogênea

Eoliação grosseira.
(Fotó 2 2 )

INCIPÏENTE,/

Folaaçao* e

TNC

TNTENSA
He

terogênea

Heterogêne a

ra com figuras
interferência.

de

(Foto 25)

¡4ÍqmatÍtícas
lvtigmatítica cor

orientaçao parcial dos niveir
de mobil-i-zados
(Foto 32).

¡'ollaçao- e mr-cro Fo1 iaçao x e mj-cróIito s de mi<
cról-itos de ro Iitos de rochas
chas isotrópí= com foliação mais matitos.
(Foto 3I)
ou menos discorcas.
(Foto 23)

TNTENSA

Foliadas
FoIiação grossei-

mr-

dante

.

(Foto

26)

Li s trada,/Banda- Li str ada,/Bandada
(Foto 27)
da.

Bandada.

Compo s ic

ionaÌ-

mente heterogê'
nea,

(Foto 3l).

INTENSA
Homogênea

Embrechit ica

(Foto

24)

EmbrechÍt i ca

Bandada,/Embre

chítica.

Composicionalmente heterogê'
nea.

(Fotos 28 e

*

com intensidade

-

29',

variável.

Parte das estrutul:as supra descritas mostram uma comple
xidade adicional introduzída Por uma migmatização sin- a pós-deformacional, caracterizada pelos seguintes aspectos:
A migmatização s in*transpos ição consiste essencialmente
na geração de filetes, delgados feitos ou lentes com espessuras
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subcentj-métricas a deciméLricas, dj-spostas concordantemente com a
nova foliação da rocha. Estes mobilizados apresenÈam contatos nítidos com o paleossoma e encontram-se normalmente envoltos
por
uma bainha de biotitas. A textura é granular, do tipo Ígnea, mas
com a presença de uma foliação mais ou menos conspícua. Genetj-camente correspondem a leucossomas de segregação e guardam as cores
gerais das rochas a gue estão associadas.

A migrnatização pós-transposição se manifesta sob a forma de digues, vênulos, l-entes, leitos e bolsões com dimensões extremamente variáveis, dispostos concordantemente ou discordantemente em relação ã foliação das rochas. Resultam tanto de processos anatéticos quanto da injeção de neossomas graníticos. Exibem
estruturas maciças e texturas ígneas, com granulações desde média
até pegmatóides. No caso da anatexia, esta apresenta como caracte
ristica principal a destruição progressiva da foliação presente
nos ortognaisses. Uma descrição mais detalhada a cerca desta fase
de migmatização será fornecida no item referente aos migmatitos
bras

ilianos.

Dentre os ortognaj-ssesr os termos porfiróides são mais
frequentes que os tipos equigranulares, sobretudo no corpo de São
Gonaço do Sapucaí.

A composição global dos ortognaisses porfiróides é monzogranítica a predominantemente granodiorítica. A cor destas rochas variam de cinza média a cinza clara e menos comumente rosadas. O teor e distribuição dos megacristais é amplamente variável,
perfazendo desde cerca de 5t do total das rochas até ao redor de
40t, prevalecendo na média os termos entre 10 e l5t. Nos leitos
mais enriquecidos, os megacristais acabam se unindo, formando rosários ou mesmo delgadas lentes feldspãticas. Estão representados
dominantemente pelo microclínio, ao lado de menores quantidades
de plagioclåsio, o gual pode mesmo faltar. Exibem cores cinza esbranguiçada, cinza esverdeada ou rosada. As dimensões chegam até
a l0cm de comprimento, predominando os com tamanhos mêdio entre 2
e 3cm, e são alongados, ovalados, fusiformes, dobrad.os e em alguns casos retangulares, guadrados e arredondados. Nas rochas finamente foliadas tornam-se estrangulados, arredondados com longas
caldas ou mesmo pulverizados, onde são totalmente destruidos.

Os Incgacr j

stais encontram-se cluase scmpre cnvoltos, l)aI
clal ou totalmcnterpor uma dclgada cj-nta cle mãf icos. Tambfim inclucm com frequôncia pall'retas cle blotlta. Microscoplcamente, exlbcm bordas irregulares, e normalmente se encontram microgranulados com as fraturas abertas e preenchidas por quarLzo, biotita e
minerais secundários. Os megacristais de microctínio são pertíticos, com pertitas em fj-lmes, veios e manchas. os de plagioclãsio
enconLram-se geralmente com alto grau de saussuritização e quase
sempre evidenciando zoneamento normal.

A matriz apresenta textura geral grano-cataclástica com
boa recristalização e granulação média a média-grossa. A sua composição mais frequente situa-se entre granodiorÍtica a quartzodiorÍtica e com teores normalmente elevados de máficos, os quais
podem atingir até 30å da matriz. Os minerais félsicos apresentam
proporções variáveis de quartzo, plagioclásio e microclÍnio,
êrTr
função de natureza composicional da matriz. O plagiocl-ãsio é do
tipo ol-igoclásio e pode chegar a andeslna nas matrizes quartzodioríticas. Dentre os máficos predomi-nam a biotita¡ äo lado
de
quantidades menores de hornblenda. O efeito retrógrado, nestas ro
chas, é pronunciado e estã caracterizado pelas reações hornblenda
* biotit€t -r .totita e pela abundância dos minerais secundários ,
representados pero epidoto, sericita, clorita e carbonatos.

os ortognaisses equigranurares compõem, normalmente ,
corpos com dj-mensões menores que os representados pelos porfiróides. Dentre os termos equigranulares, aqueles com dj-mensões mais
expressivas apresentam composição granodiorÍtica a domj-nantemente
monzogranÍtica e exibem cores tanto cinzentas quanto rosadas. Os
tipos tonalíticos e, mais raramente, quartzo-diorÍticos, ocorrem
com certa frequência, mas sempre constituindo corpos de dimensões
reduzidas. Suas cores osci-lam entre cinza-claro a cinza-médio ,
para os do primeiro grupo, e cinza escuro, para os úrtimos.
A textura geral destas litologias equj-granulares é grano-cataclástica, de granulação média com variações tanto para fina quanto para grossa, sendo que os termos tonalíticos e quartzodiorÍticos apresentam as granulações mais finas.
A mineralogia é simples e está representada basicamente
por quartzo, plagioclãsio, microclÍnio, com proporções que variam
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em função do tipo petrogråflcof
blenda. O guartzo, presente em

e como máficos a biottta e horntodas as variedades petrográficas,
mostra -se bastante afetado por efeitos deformacionais. O plagiocJ-ásio, também setnpre presente, é praticamente o úníco feldspato
presente nos tonaLitos e quartzo-diorÍ ticos , quase sempre
co¡n
elevado grau de saussuritízação. O microclínio, podendo estar ausente, é pertítico, Os máficos são menos freguentes, comparativamente, en reÌação aos gnaisses porfiróides, predorninando entre
efes a biotita que pode variar de cerca de I8 a no máximo 7-8* nos
termos granodioríticos e graníticos, e exibir teores mais elevados nos gnaisses guartzo-dioríÈicos e tonalÍticos. Os acessórios
são os normais para rochas de natureza cafco-alcalina e estão rezircão, alfanita, opacos e.
Pr:esentados pela apatita, titanita,
raros cristais de granada.
5.3.3. Principais Fases de

Deformaçáo

A datação de unÍdades litoesÈratigráficas através
da
indexação cronológica das fases de deformação tem sido muito utillzada em áreas cristaLinas pré-cambrianas. Mas, na verdade, este critério encontra patentes limitações quando se trata de inves
tigação de unidades da infra-estrutura, de evolução policíclica.
Basta citar que a intensa foliação de tra¡sposição presente nos
ortognaisses do Complexo Amparo ¿ anteriormente descrita, foi atrÌ
buÍda ora ao Arguea¡ìo (Hasui, 1983) ora ao Proterozóico Inferior
(Àrtur e ülernick, 1984; Fiori, I9?9¡ Zanardo, 1987) ou, então ,
ao Proterozóico Superior (Canpos NeÈo e Basei, 1983a, b; Campos
Neto et al,, 1984a, b) .

No.intuito de melhor. precisar as fases principais
de
deforrnação, vincul-adas ao Proterozóico Inferior, foi realizado um
programa de datações geocronológicas das fases de mobil-izados a
elas associadas. Desta maneira, foi possíveI o reconhecimento de
peJ.o rnenos duas importantes fases de deformação, ambas envolvendo
dobramentos intensos, acompanhadas de transposição, assim caracte
rizadas:
na
- A fase de deformação mais antiga, identificada
área, ocorre em micrólitos de migmatitos com estruturas estromáti
cas. O seu paleossoma exibe, internamente, pequenas dobras isocli
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nais com foliação p.lano axlal, bem como clol:ras intrafoliares, dis
ruptas, dcscnhacìas por leltos de gnaisscs anterior¡nente bandados
ou ntgmatftlcos. Datação efetuada em mobj.llzados estromátlcos des
ses migmatltos (Foto 2) do afloramento ATD,-43, siLuado no km 4,5
da rodovia Amparo-Monte Alegre do Sul, forneceu idade aproxl,mada
de 2200 m.a. (¡'igura 18). Va l-or semelhante foi obtido por Artur
(1980) em mobllizados estromáticos de outro migmatito l-ocalizado
nas proximidades de Jacutinga.

- A segunda fase de deformação reconhecida caracterizase por nova foliação de transposição, a qua1, normalmente, é acom
panhada do surgi-mento de mobíIízados ao longo dos planos de folia
ção. A identificação desta fase de deformação deve-se ao fato da
.mesma afetar migmatitos estromátÍcos da fase anteriormente descri
ta. Assim, dependendo da intensidade de aLuação da nova transposi
ção sobre os migmatitos pré-existentes, estes serão progressivamente transformados em migmatitos com estruturas dobradas, fLebíticas e nebuLíticasr,que em casos extremos são
tr ans formad os
em gnaisses embrechíticos. Neste últrmo caso, pode, pela geração
de novo mobilizado s in-transposição, gerar novos migmatitos com
estrúturas acamadas. Datações realizadas ern mobilizados de migmatitos que apresentam esta fase de deformação forneceram idades ,
aproximadamente, ente 1,800 e 1900 m.a. (Figuras L9,20 e 2L), Resultado compativel, com os acima referidos, foí aptesentado por
Ã¡tur (1980) para mobilizados de migmatitos da pedreira Triângulo,
na região de Itapira.
Ao lado das duas mencionadas fases, podem, entretanto ,
ocorrer fases locais de dobramentos, quer vinculadas ao Proterozóico fnferior, quer a eventos deformacionais mais. novos, no caso
do Ciclo Brasiliano. Este último caso fica patente, por exemplo ,
em rochas do Complexo Àmparo redobradas através de dobras com pla
nos axiais sub-horizontais por influência da falha de empurrão de
Socorro, como pode ser observado nas imediaÇões de Monte Alegre
do Sul 5.3,4 . Geocronologia
Datações geocronológicas indicatÍvas de processos tecto
no-meta¡nórficos relacionados ao ProLerozóico Inferior, de litolo-
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gias da região sul do Estado de Minas cerais e áreas adjacentes
do Estado de São Paulo, são ¡nuito reduzidas e devidas a Attur
(1980) , Coidäni et aI. (1987) e Teixeira (1985).
À sernelhança dos dados para o Àrgueano, as amostras estudadas situam-se, ta¡to no Craton do São Francisco, guanto
em
áreas externas ã esta unidade geotectônica,
Quanto à área cralônica. as d.eterminações de Cordani et
aI. (198?) e Teixeira (1985) em migmatÍtos, ortognaisses e granitóides revelara¡n a existência de fenômenos de acreção vertical ,
migmatização e metamorfismo atribuíveis ao Proterozóico Inferior.
rstes fenôùenos dosenvofveram-se geograficamente numa estreita
faixa da .l¡orda sul do Craton do São Francisco. Temporalmente os
eventos concentraÌn-se entre 2,2 e J-rB b.a.
Fora da área cratôníca, cabe destaque para a isócrona
de referência de wernick et al . (1976') , para rochas da região entre Àmparo e Estiva, e para as determj¡rações de Artur (1980) em'
ortognaisses e migmatiÈos dos arredores de Ïtapira, Estes dados
fl-utuam num intervalo entre 2,2 e L,9 b.a.

visando uma melhor caracterização da distribuição
dos
eventos tectonometaaórficos,,/magmáticos atribuiveis ao Proterozóico Inferior, na área fora do craton do São Francisco, foram el-abo
radas sete novas isócronas Rb-Sr e Pb-Pb. EsÈas isócronas referem
-se a seis afLoramentos situados nos arredores de Lindóia, Monte
Al-egre do SuI , Amparo, Monte Sião, Silvianópolis e São Gonçato do
Sapucaí. Para fins de caracterização de processos de migmatização
e at.ividades magmãticas foram examinadas, tanto mobilizados de
migmatitos, quanto ortognaísses granitóides.
Datação de MobiLizados

Na tentativa d.a caracterização de fenômenos policÍc1icos, todos os mobil-izados amostrados provenieram de migrnatitos com
um¡. ou duas foliações, excLuindo a foliação de transposição cataclástica brasilÍana, que afeta, com maior ou menol intensidade ,
todas as rochas da região investigada. Nestes migmatitos, a coLeta das amostras foi executada tanto em leitos leucossômicos folia
dos, paralelos ã última foliação pré-cataclase, quanto e¡n Leitos
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leucossô¡nicos. tambêrn foliados, de micrôtÍtos poupados pela úl-tima foliação pré-cataclase. Estes micróLitos são caract,erizados pe
Ia existência d.e una foliação discordante em reJ.ação à foliação
principal do migmaÈito e que se apresenta¿ ora constituindo figuras sigmoidaj-s, ora desenhando dobras isoclinais ou intrafoliares.
.A descrição de cada afloramento arnostrado, bem como dos resultados obtidos, pode ser assim resumida:

- Afloramento ATD-43, Localiza-se no km 4,5 da rodovia
pavimentada que liga Monte Àlegre do Sul a Àmparo. Este afloramen
to é constituído por um migmatito estromãtico do Complexo Amparo,
gue grada lateralmente para termos com estruturas dobradas, conforme a..seguência das Fotos 2, 4 e 5. Os mobitÍzados estromáticos
compõem l-eitos.com espessuras desde milimétricas até decimétrica
e apresentam grande persistência tongidutinat. São de composição
granÍtica, mediamente foliados e com microleitos de melanossoma ,
tanto internamente guanto nos contatos com o pal-eossoma mesossômi
co. Local-mente encontram-se cortados por veios e digues de neosso
na de injeção, os quais exibem granulação grosseira, composição
sienogranÍtica, estruturas maciças e cores rosadas.
Para este afloramento foram coletadas frações dos mobilizados estromáticos, do mesossoma e dos neossomas de injeção. Os
resultados obtidos encontram-se representados na Figura 18. Assin¡
o mobilizado estromático forneceu idade de 21801100 m.a. com razão inÍciat st87 ¡sr86 (R.ï.) igual a 0,71-6010,0008. A referida ra
zão inicial., relativamente elevad.a, deve evidenciar retrabalhamen
to isotópico de material mais antigo e com vid.a crustal anterior
bastante longa. Esta consideração encontra cèrto regpaldo, tendo
-se em vista que dois afloramentos dos arred.ores de Amparo (distantes cerca de 5km do afloranento ora analisado) forneceram, con
forme discutido anteriormente. idades argueanas, O MSIIID da orde¡n
de 5r93, caracterizando o diagrama como correspondendo à uma erró
crona, poderia representar uma possivel contaminação do materiaL
datado por pequenas frações do mesossoma, o que aliás, é difÍcilde ser evitado. Também o reduzidq número de pontos analisados,alia
do à pequena variação na reJ-ação pJr87lsr86, contribuiriam para ;
elevação daqueJ.e valor
O mesossoma

.

conta com apenas duas determinações. À dis-
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18 - Errõcrona Rb-Sr para mobÍlizâdos de mignatito estromático do Complexo
Amparo e dados para outras frações da rocha. Af l-oramento ATD-43,situa
do no km 4,5 da rodovia que liga as cidades de Monte Alegre do Sul a
Amparo.
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posição de seus pontos no diagrama nostra certa tendência em defi
r.u uma reta parafela à do seu mobilizado. portanto de mesma ida]
de, mas com menores valôres das retaçõe" st877sr86. Este fato sugere um retrabalhamento isotópico, naguela época, incLusive para
o n¡êsossoßè, send.o gue o mobilizado estromático, pelas suas carac
terísticas eutéticas, teria se enriguecido isotopicamente. Contudo, estas considerações e outras possíveis, estariam na dependência de estudos geocronológicos de um maior número de amostras
principalmente do mesossoma.
para os neossomas de Ínjeção são apresentadas
apenas duas determinações. Estes são, como já mencionado, nitidava lor
mente posterj.ores aos'.migmatitos estromáticos. Embora o
de 880. m.a., para'uma razão inicial- igual a O,7I9, corresponda a
uma idade aparente, sugere um envolwimento con eventos relacionados ao Proterozóico superior, o gue é perfeitamente admissÍvel pe
Ia sua situação geográfica gue representa dômínÌo de intensas ati
vidades magmáticas e migmáticas ocorridas durante o ciclo BrasiTambém

l-iano

.

O resultado do referido mobilizado, acima discutido
coaduna-se com um obtido por Artur (1980; Yíg. 22) em mobilizados

de migmatitos estromãticos junto ã divisa entre os Estados de São
Paulo e Þlinas Gerais, ao longo da rodovia Itapira-Ouro Fino.. Este
mobilizado apresentou j-dade de 2230!39 m.a., razão inicial igual
a 0,?0810,0007 e um MSWD da ordem de 0,17.

- Afloramento ATD-48. Situa-se em pedreira abandonada
na altura do km I0 da rodovia Lindóia-Socorro. Corresponde a um
migrmatito esLromâtico do Complexo .Amparo ' constituÍdo pela alternância de leitos continuos de paleossoma de hornblenda-biotita
gnaisse, mais ou menos mesossômicos, e J-ente e l-eitos descontÍnuos de mobilizados com comprimentos centimétricos a deci¡nétricos e
espessuras milimétricas a centimêtricas, dispostos concordantemen
te ã foliação principal da rocha. São de composição granodiorÍtica, discretanente foliados e geralmente envolvidos por delgada
No
bainha melanossômica de composição essencialmente bíotÍtica.
migmatito ocorrem, localmente, micrólitos de outro migmatito estromático, cuja foliação desenha estruturas sigmóídes e indicativas da existência de rnigmatização pretérita à implantação da fo-
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Iiação e migrmatização principais da rocha. Todo o conjunto encontra-se Einda cortado por veios e digues d.e neossQmas granÍticos ,
róseos, eguigranulares, não deformados.
Neste afloramento foram analisados tanto o mobil-izado
paralelo à fotiação principaL do migmatito, quanto o material mesossômico (Figura 19). A separação do material leucossômico foi
dificuftada por suas reduzidas dimensões. Cinco frações dos mobilizados, assÍm separados, determinaram uma idade de 1860175 m.a.
e R.r. = 0,705510,0006, A razão inicial , elevada, é aqui interpre
tada como indicativa de mais de um retrabafhamento crustal-rconfor
me sugere a estrutura da rocha, o MSI,ÍD de 8,91, bastante afto, re
ffete, provavelmente, os problemas de separação do leucossoma do
adjacente mesossomar como mostra o posicionamento das amostra.s no
diagrama da Figura 19.
- Afforamento ATD-49 ' Encontra-se localizado no km 14,5
da rodovia Londóia-Socorro. Trata-se de un migmatiÈo flebÍtico do
Complexo Amparo, O paleossoma corresPonde a um hornblenda-biotita
gnaisse, de cor cinzenta, com frequentes intercalações de delgados J.eitos anfibolíticos. O l-eucossoma apresenta composição grani
das
tica, granulação rnédia e d.iscretamente foliado. Nos ápices
dobras, desenhadas pelos leucossomas, ocorre o início de nova segregação com a produção de material granitico mais grosseiro e me
nos deformado que o restante do leucossoma. Cabe ressaJ-tar gue ,
neste afloramento não foi possivel o xeconhecimento de estruturas
ou mobilizados pretéritos.
As frações analisadas, para este afforamento, provém
dos leitos .de leucossomas dobrados. representados na Foto 6, e for
neceram idade de ISlOt 60 m.4., com retação inicj.al igual a
0,702310,007 e I'ISWD de I,62, conforme diagrama isocrônico da Figu
ra 20. A razão inicial obtida é sugestiva de uma migmatização agin
do sobre materiaL com pequena residência crustal-, gerado,provavel
mente, dura¡rte o próprio Proterozóico hferior.
Afloramento ATD-2. Situa-se no km 27,0 da rodovÍa entre
Monte Sião e Ouro Fino, cerca de 2,5kn da primeira cidade. Está
representado por um migÎnatito do tipo dobrado,/flebitico, d.e estru
tura complexa, dada por uma sucessão entre camadas de espessuras
variáveis , con stituÍdas por leitos mesossômicos e leucossômicos de
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flancos ronpidos e camadas con ( :trutura p1anar sinì¡lies, onde ocorreu a transposição de parte d, rocha. Nestas camadas, ora rnantém-se com maior ou menor nitide:¿ a estrutura
ção mesossômica/Ieucossô¡nica das camadas dobrad.as, ora observase uma homogeneização mals ou menos completa da rocha. O processo
3e dobramento e transposição da rocha ê acompanhada de mignatlzação generalizada, que confere, principalmente, ãs porções mesossô
micas e às porções tectonicamente homogeneizadas, um aspecto nebu
l-ítico. Nos ápices das dobras mais espessas, desenhadas pelos leu
cossonas, inicia-se a geração de novos mobilizados menos deformados e mais grosseiros (Foto 8), gue se justapõem aos leucossomas
senhando dobras com

mais antigos.
Neste . af..Ioramento f.or:am analísadas, Èanto f rações
do
leucossoma das camadas dobradas, guanto do nebul^ito das camadas

de transposição (Figrura 2f).
As frações de leucossoma, num totat de guat,ro, determinaram uma isócrona com valor de 1740165 m.a. e R.I. = o,7031!
0,0005. A idade, algo mais baixa, quando comparadas com as
outras determinações jå descritas, provavelmente é devida a uma pequena contaminação do leucossoma peJ-o mobíLizado a ele geneticâmente associado. De qual-guer maneira, parece não traver dúvidas de
que o leucossoma deva ser atribuÍdo ã uma fase de migÌnatização
ocorrìda no Ciclo Transamazônico. A razão inicial é caracterÍstica de retrabalhamento crustal de material mais antigo e de origem prof unda. O MSI'IID com 2 ,05 pode ser encarada como normal- para
rochas miçrmatiticas desta natureza, ou seja, poJ-ifãsicas.

A isôcrona II, construída a partir de seis frações do
nebulito, forneceu iaade 880i20 m.a. com R,I. = 0 ,709!0,0002, O
grupo que melhor define a razão inicial , tem composição granÍtican
praticamente desprovida de biotita, e as duas amostras mais afastadas (amostras 2.4A e 2,48) são ricas en concentrados daquele
mineral. A razão inicial- bastani elevada, pode corresponder ã
ref usão, no brasiliano, do mate: . ,1.1 transamazônico. O valor, al.go
mais antigo gue a migmatização r asiliana. como determinado para
outros nigmatitos do Complexo Pi-,hal, é dewido, provavelmente a
una pequena contaminação por material feucossômico e mesossômico
residual presente no nebulito e cuja separação fÍsica não foi pos
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- rsócronas Rb-sr de dois moblllzados distintos em migmatito dobrado do Complexo Amparo. Àfloramento ATD-2; km 27 da rodovia
entre Monte Slão e Ouro Fino, situado a cerca de 2km da primef
ra cidade .
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De gualquer forrnar a
sug¿*::Tas para uma refusão

sÍvel.

razão inicial- e a idade obtida
são
parcial brasiliana agindo sobre mate-

rial transamazônico.
Os valores obtidos para os mobilizados dos migmatitos
dos afloramentos ATD-43, ATD-48, ÀTD:49 e ATD-2 coad.unam-se com
o resul"tado apresenÈado por Altur (1980; Fig. 21), para mobilizados de migmatitos, polifásicos, preservados em micróIito, nos arredores de ILapira. Estes mobifizados forneceram idade de ]9fBj
72 m.a., para razão inicial de 0,711310,0009 e MSWD com 0,99.
Da1;ação

de ortognais

s

es

As rochas aqui estudadas pertencem aos corpos ortognáis
sicos de São Gonçalo do SapucaÍ e da Cristália. São apresentados
quatro novos dados, sendo que um del-es resulta da revisão de uma
isócrona de Artur (1980).

Para o corpo ortognãissico da Cristália foi recalculada
a isócrona Rb-Sr referente ao afloramento ACAIT-I4 de Artur (1980;
Fig. 19), gue se localiza no km 35,3 da rodovia Itapira-LindóiaEste afloramenÈo é constituido por dois ortognaisses distintos ,
além de intercalações de rochas anfibolÍticas e delgados leitos de
muscovita quartzitos. O termo petrográfico domÍnante é um biotita
gnaisse granodiorítico, porfiróide, co¡n uma .intercalação, de cer
ca de I0 metros de espessura, de outro ortognaisse de composição

s os tipos Petrográficos mos
tram-se d.iscretamente migmatizados. A foliação exibida pelos orto
gnaisses e rochas associadas refere-se à transposição dúctil rela
cionada ao C.ic Io...Bras ili ano. A partir.dos dois. ortognaisses foi
de
construida a isócrona da Figura 22, a qual- forneceu idade
2155+-28 m.a. e R.r. = 0,701310,0008. A razão inicial encontrada é
característica para material primárÌo de origem profunda, sugesti
va de geração no prõprio ciclo Transamazônico. o MSWD com cerca
de J.,17, alj.ado aos aftos valores das relaçõe. nb877st86, exJ-bida
peJ-a isócrona, torna o resultado radiomêtrico confÌável. A disposição das amosttas no diagrama com a concentração dos termos porfiróides mais próximos å origem e dos telmos equigranulares mais
afastados, confirma o caráter diferenciâdo e polifásico do Comp.Ie
xo Cristâlia, feição comum de complexos granitóides calco-alcaligranÍtica, equigranular, róseo.
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22 - Isócrona Rb-Sr de ortognaisses do Complexo Amparo.
Afl-oramento ACÀIT-f4, situado no km 35,3 da rodôvia
enÈre ltapira e Ltndóla (Artur' 1980; recalculado) .
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Para o corpo ortognáissico de São Gonça1o do Sapucaí fo
ram estudados dois afloranentos. Un deles localiza-se nas proximi
il.,,.l-- de SilvianópoJ-is, mais precisamente em uma pedreira abandoñâ,¡ã, com acesso no km 87,5 da rodovia gue 1i9a Pouso Alegre-Machado ,

Este afLoramento é constituido por ortognaisse granodio
rítico porfirôide, de cor cj.îza, e encontra-se heterogeneamente
afeÈado pelo cisalhamento dúctil processado durante o CicIo Brasi
Iiano, como já descrito' Localmente ocorrem faixas ou micrófitos,
com espessuras de ailquns metros, poupados peìa deformação, onde é
possÍve1 acompanhar a passagem para a rocha intensamente transpos
'ta, como pode-se observar na sequência das Fotos 25' 26 e 27'
Para os estudos geocronológicos foram col-etadas amostras das porções menos deformadas, eguival-entes às expostas na
Foto 25. A partir daÍ foram construÍdas duas isócronas, uma PbPb e outra Rb-Sr, respectivamente rePresentadas nas Figuras 23 e
24.
Na figura 23 define-se uma j-sócrona Pb-Pb com valor de
1872 (+504 ou -7?0) m.a. para um ul- = 7,98510,053- o elevado er
ro gue acompanha a idade isocrôníca, não reffete necessariamente
um imprecisão da isócrona e sim o pegueno intervalo das relações
,ozo6 Æa204, entre as diferentes amostras. o valor do "u I encontra-se dentro do interva.l-o de 7,5 e 8,2, o gual tem sido considerado por lvloorbath e Taylor (1981) , como caracteristicos para rochas primári.as gue Possuem suas origens no manto superior, neste
caso geradas durante o Proterozóico Inferior'
A idade fornecida pela isócrona Pb-Pb é reforçada pela
isócrona Rb-Sr da Figmra 24, qte fornece, para o mesmo material ,
L845185 m.a.. A reração inicial de 0,704710,0008, é e)-evada e poderia indicar para os ortognaisses estudados uma orlgem a partir
de refusão de maÈeria1 mais antigo de crosta Profunda. Ðe gualguer maneira' a concordância entre as idades de ambos os diagramas isocrônicos, bem como o baixo MslilD (I,47) no caso do dado Rbsr, permite considerar para estas rochas do corpo de São Gonçal-o
do Sapucaí, uma origem durante o ciclo Transamazônico-
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- rsóqrona pb-pb de ortognaisse granodioritÍco porfirõlde
do Complexo Amparo. Àfloramento ATD-g; pedreiia inativa
nas proximldades de SllvianõpolÍs, com acesso no km 97,5
da rodovla pouso Alegre-Machãdo.
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outro ortognaisse datado provém de uma pedretra inati
va das proxj-midades sudeste da cidade de São Gonçalo do Sapucal .Às
frações estudadas referem-se a um ortognaisse tonalitÍco, de cot
cinza cLara¡ com cerrada foliação de transposição. Sua ¡nineralogia p',- ir*ária é simpJ.es, dada por quartzo, plagioclåsio (ol-igoclásio L1:1:o), em maior ou menor g'rau saussurit iz ados , e cerca de
1 a 48 de biotita, parciafmente cloritizada. Apresenta teores varláveis de minerais secundários, tais como sericita, epidoto
e
clorita, depositados ao longo dos planos de foliação, bem como de
microfraturas,
Os dados analÍticos de cinco frações deste ortognaisse
(Figura 25) , ,f orneceu j.dade de 14501120 m. a. com R.I. = O ,7026 i
0,0017. O'valor apresentado pelas determinações parece indicar uma
idade mista, dado por um rej uvenescimento isotópico parciaf de ma
terial mais antigo, durante o Cicfo Brasil-iano. Este rejuvenescimento seria devido ao intenso cisalhamento gue, via de regra,
é
acompanhado por considerável percolação de fluídos e conseguente
geração de minerais secundårios, gue são depositados ao longo dos
pJ-anos. Tal processo caracteriza a aberturei parciaJ- do sistema ,
atravês do seu fracionamento. O valor do MSViID de 3,47, para ¿unos
tras de um mesmo afloramento, com composição mineralógica essenci
al bastante homogênea, deve refletir a heterogeneidade no retraba
lhamento isotópico. Por outro lado, a baixa razão inicial e os re
O

duzidÍssimos val-ores das relaçõe= nb877st86, não deixam dúvidas
guanto a natureza ortoderivada e a orígern profunda desses materi-

ais.
Ressafte-se, ainda, gue.se considerada apenas as amos
tras 24G, 24M e 24F, obter-se-á, para estes ortognaisses,
uma
idade máxima de 17601140 m.a., R.r. = 0,7o22!o,003 e MSlitD de 0,95.
Coneiderações Finais
Tendo-se em vista a grande extensão. da área focal.izada,
pode-se dizer gue o número de determinações radiométricas referÍveis ao Proterozóico rnferior, ainda é pegueno. Ent,retanto, tanto os mobilízados dos migmatitos, guanto os ortognaisses, mostrarn
tendências de se agruparen em dois interwalos principais de i. .ade, Um, aproxirnadamente, entre 2100 e 2200 m.a. e outro entre 1800
e 1,900 n,a.. Estes mesmos agrupamentos emergem dos dados apresen-
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- Isócrona Rb-Sr de ortognaisse granodioritico porfirói
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tados por Cordani et al-. (1987) e Teixeira (1985) | para a porção
suI do craton do São Francisco.

Este fato pode indicar, tanto dois perÍodos de maior ati
.vidade ¡netamórfica /magmâtíca/migrmatítica dentro de um mesmo evento tectonometamórfico, guanto representar d.ois eventos distintos
no Proterozóico fnferior. Esta última Ínterpretação tem a seu fa
vor o espaço temporal-, de cerca de 300 m,4., que nedeiam enLre os
doÍs picos de concentração de idades geocronológicas , Ðntretanto,
qualquer interpretação mais segura só será possivel com a dispon.i
bilidade de um número muito maÍor de datações geocronológicas e
u¡na distribuição espacial mais homogênea das mesmas.

5.4.

ASSOCIAçõES LTTOLÓGTCAS DE ACREçÃO

E DE RETRABALHÀMENTO

DO PROTEROZÓICO SUPERTOR/EOPALEOZÓrCO

Grande parte das associações litoJ,ógicas d.o Arqueano e,

principalmente, do Proterozóico Inferior sofreram intensas nodifi
cações duranÈe o Ciclo Brasiliano do Proterozôico Superior,/EopaleozóÍco. As modifica.r:ões se deram tanto pela geração de associações litológicas prÍmárias através da intrusão de granitôides e,
subordinadamente, rochas mãficas,/ultramáficas caracterizando nova
acreção vertical-, guanto pela geração de associações litológicas
de retrabalhamento resultante da superposição de eventos tectônicos ou tectonometanórficos sobre as unidades litológicas pré-exis
tentes

.

.5.¿.1. Associações LitológÍcas de Retrabal-hamento
o retrabalhamento crustal em termos de modificações petroqenéticas das unidades titológicas pretéritas durante o Proterozôico Superior/Eopaleozóico se deu através de processos anatéti
cos e tectônicos de natureza dúctil e rúptil. A intensidade de ca
da
da u¡n dos referidos processos varia nas diferentes regiões
j-nf
l-uência na
área investigada, exercendo assim maior ou menor
moldagem da infra-estrutura.
5,4,1.f. Associações Resuftantes de Processos AnatétÌ co s
A anatexia ocorrida durante o Ciclo Brasiliano foi, in-

dubitavelmente, o princj.pal processo modificador das associações
litológicas prê-existentes. Os grandes complexos anatêtlcos resul
tantes deste processo, que inclul a formação de expressivos corpos de granitóides crustais, compõem a associação metatexitico-dig
Ì:exÍtica do Complexo Pinhal- (vùernick e Penalva, 1973b; L974a¡
'! 980a, b) .
Migmatitos brasilianos resul-tando diretamente da refusão parcial da associação original argueana são raros, e sua ocor
no
rência restringe-se a algurnas poucas áreas, principalmente,
Complexo Guaxupé, Fora deste domínio este fenômeno é local- como ,
por exemplo, a sul de Anìparo (FoÈos I, 20 e 2l-) - J'a, os anatexil-rrc ç¡g¡¿f,qs a partir da refusão parcial das Litologias origtnadas,
quer do retrabalhamento crustal, guer primårj-as durante Õ Protero
zÁico .Inferior (Comp1e:xo Amparo) , são abundantes. Como o processo anatético é irreguiar, variando em intensidade de acordo com a
temperatura, estrutura e composição do paleossoma, bem como do
teor de água disponivel , é comum a ocorrência no Complexo Pinhal
de áreas de extensões variáveis, mapeáveis ou não, de J-itologias
referíveis aos Complexos Barbacena e, p.rincipalmente, Àmparo.
As relações de contato dos migmatitos do Complexo Pinhal com as litologias dos Complexos Amparo, Guaxupê e Barbacena
(neste caso fora do domÍnio cratônico) são tanto tectônicos gual
to transicionais.
Tomando-se como critério a natureza metamórfica do paLeossoma destes migmatitos brasilianos é possíveI reconhecer dois
grupos distintos:

Migmatitos gerados a pa?tit, de um paleoseoÍtq. pertencente à fã.cies
do granuLito,
Ocorren principalmente no Maciço de Guaxupé ond.e aparecem distribuídos grosseiramente numa faixa diagonal com orientação NW-SE, desde os arredores de ¡lococa até a leste de Poços de
caldas, e integrado por numerosos corpos alongados, frequentemenËe sinuosos. os contatos destes corpos' via de regra, são de natu
reza dupJ-a. Assim os contatos norte-nordeste são essencialmente
tectônicos dados sistematicamente aÈravés de falhas de empurrão
evidencia¡ldo o atçamento de seguências crustais de colocação pri-
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mária mais profunda. Já do lado sul.-sudgest.e os contatos são domi
nantemente transicionais, com a passagem gradativa de migmatitos
com componentes da f ãcJ-es granulÍtica para migmatitos com paleossoma d.a fácies do a¡f ibol-it,o. À feição característica destes migmatitos é a peguena inÈensidade da migrnatização, de tal- modo, gue
a litologia dominante é dada por gnaisses charnockitóides migmatí
ticos, Apenas, focalrnente, ocorrem rochas com estruturas migmatíi-icas mais evoluíclas, aguí no sentido da presença de rrec¡ssomas
mais abundantes.

o paleossoma deste grupo de migmatitos correspond.e a
ort :aisses com composição enderbitica a essencialmente charnockí a e subordinada:nente com a presença de me t abásìcasr/met au I *
tra ;:icas e paragnaisses diversos na fácies granulito. São no
geral muito semel-hantes às litologias do Complexo Guaxupé. Contudo, devido a falta de estudos rnais específicos sobre esses paleos
somas, não é possívef afirmar-se se a migmatização age diretamente sobre litologias originais arqueanas ou sobre associações gue
já sofreram algum retrabalhamento no Proterozóico hferior.
os neossomas dos gnaisses charnockitóides são de composição granÍtj-ca e exibem cores predominantemente esverd.eadas, tais
como verde acinzentad.a, verde acastanhada e cinza esverdeada. A
estrutura é maciça a discretamente foliada e com textura variando
entre hipidiomórfica a alotriomórfica ligeiramente ineguigranular,
de granulação média com variações locais para termos grosseiros a
pegmatóides. Mineralogicamente, são constituídos por guartzo anedrais, microclinio freguentemente pertítico, oligoclâsio, algumas
biotiÈas e raros cristais de hornbl-enda. os crisLais maio¡es são
representados dominantemente peLo microclínio e alguns raros crís
tais de hornblenda, nestes casos ccnìc estruturas estictolÍticas . Si
nais de deformações e retrometamorf i smo estão, em maior ou menor
grau, guase sempre presentes.
Os primeiros estudos envolvendo este gruPo de migmatinum
tos são devidos a Oliveira (1972¡ 1973) e posteriormente,
conte.xto regional, por Artur e wernick (1984) ' camPos Neto et al-.
(1984a) , Fiori e Choudhuri (I979) , Choudhuri eÈ al. (1978), Julia
ni eÈ al. (1984), oliveira (1984) e Oliveira et aI . (1983a;1986a).
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Mignal;itos arla,t¿ticçs gerados a partir de paleossomas pertencentes à fáeies do anfiboLitç.
São os tipos ärpLamente dominantes da associação migmatítica do Complexo Pinhal , que ocupa a maior extensão da
faixa
centro-sul do l"laciço de Guaxupé e porções considerãveís ao
sul
das faixas de císaLhamento de Pouso Alegre e de Ouro Fino.

grau
Estes migmatitos apresentam nor-malnente elevado
de fusão parcial,/segregação/ recristal ização. Desta mar¡eirâ a preservação do material pretérito, dado por litologias dos Complexos
Amparo e Barbacena, é pequena. Ðntre os paleossomas domÍnam tipos
gnáissì cos a,ai3 au. me.nos :rigmatizados e de natureza essencial-mentc. me:ossômica, ao lado de rnignaLitos de diversos tipos estruturais, A cor dr.E migmatitos bras ifianos-tende guase sempre para
rosada, se bem, que não faftem termos sinzentos ou esbranquiçados.
A cor geral- é ref.Lexo da cor do fcldspeto do migmatiÈo, gue por
sua vez é a mesma dos feldspatos ,los :--aleossomas a partir
dos
guais são gerados.
.l

EsÈruturahentÉ, os milnatitts brasilianos podem ser
classif icados em essencieljnent,-' 'lrrof f.qicos e polif ãsicos. O primeiro grupo :i ¡,r:, l;i migm., : ¡¡es .. : , ; .¡nåtâcos con bandamento simples e pers.t -.r i '-e , enÌ \'iènto ', :.-gurclo1 incl"ui migmatitos dos tipos rìoÌ:r:ados, f lebÍticos, schol. :. .n e nèbutíticos, os guais
são
gerados síncronicamente com as f, :¡:s <1e redobramentos que atingen os migmatitos estromáticos. E ' i-r3. 'Jralmente o aspecto geral
deste grupo de mignatitos é muit. l ,:ihante aos nigmatitos polifásicos preÈéritos, gue no brasil i¡nc -ioram atingidos por apenas
uma fase de migmatização .
A descrição dos princip..! is aspectos d.os diversos migmatitos gerados durante o Ciclo Bra, ì.iano pode ser assim resumidas:
,

l,i

ígnatí

1:o

s com pt'edomít:

d.e e s1,?uturas estt,omã.ticas

o grupo de ¡;¡' . iiâ;itos gerados numa primeira
fase de anatexia generaLizada, gue .,,lesponde ã primeira fase re
gional de deformação ocorrida no Cic .)'Brasiliano.
São rochas bandad.as caract. izadas por leitos l-eucossômicos com espessuras desde subcentimði.ica a decimétrica, distríRepresentam

:
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buÍdos concordantemente con a foliação da rocha. Poden ser persis
tentes, exibindo continuidade por até vários metros ou nesmo deze
nas de metros (Foto f0), ou lenticulares descontínuos (Fotos 1I e
l^2], , e apresentam foliação mais ou menos conspícua e. localmente,
dobras isoclinais apertadas, freguentemente rompidas (Foto t2).Ãs
vezes, os leitos de Ìeucossoma apresentam-se esÈrangulados com o
desenvolvimento de estruturas do tipo ditatação (Fotos 13 e 14) .
Às caracteristicas visuais dos migmatitos brasilianos
são muito semelhantes às dos migmatitos estromáticos do Proterozôiao anferior, com o arranjc, das bandas de feucossoma obedecendo
a uma alternância de camadas mais espessas e de conjuntos de lei
t.os ¡iai. s f j.ncs que deternì j nam, Por seu pequ¿no espaçãmento, camadas de composição dominantemenÈe feucossômica (Foto 11) .
Os contatos entre o .Ieucossoma e o paleossoma/mesossoma
é dominantemente nitido, brusco, geralmente com microleitos nLais
ou menos continuos de mefanossoma entre ambos. O pal-eossoma exibe
com certa freguência estruturas sigmoidais e microdobras com plano axial paraleÌo à foliação tanto do paleos soma/mesossoma guanto

do leuco

/melanossoma

'

os l-eucossomas apresentam composj-ção essencíalmente gra
nítica, textura equigranular a levemente inequigranul-ar, granulação rnêdia, l-ocalmente grossa, e cores dominantemente rosadas, podendo ainda ocorrer as cÍnza-esbranquiçadas e esverdeadas. Minera
Iogicamente, são simples, constituídos basÍcamente por guartzo
microclinio e oligoclásio e, no geral, extremamente pobres em máfj"cos. O mel-anossoma. apresenta constituição . dominantenente biotÍtica, se bern que não f alte¡n os constituídos por biotita e l-rornblenda ou mesmo dominantemente hornblendÍticos.
Ã distinção entre os migmatitos estromátj"cos brasilianos dos mais antigos não é fãcíI. Apesar de en termos gerais as
rochas brasiLianas apresentarem leucossornas de composÍção tipicamente granítica e tendências para cores rosadas e os mais antigos
tendências para composição granodiorítica e cores cinzentas, este
critêrio não pode ser util.izado na distinção entre ambos, poís
esta feição, apesar de verdadeira em numerosos casos, não se cons
titui numa regra geral .

Migmatitos com pz'edomín¿o âe estruturas
t¿ca6/ScholLen e nebuLíticas.

dobz,adas /

fLebí -

resulta do redobramento, aconpanhado ou não de transposição, dos migmatitos estromáticos.
À
sua geração se dá concomitantemente â úl-tima fase de transposição
ocorrida no Cicl-o Brasiliano, a gual exerce grand.e influência no
controfe da disposição e de senvo l-vimen Lo do neossoma,
O processo de : Cobramento, quando incipiente, leva ape
nas ao dobramento dos mi ftitos estromáticos. Neste caso a remig
niatização restringe-se à .rrnração de novo neossoma, frequenLemente de granulação grossa e lextura pegmatólder focalizado no ápice
EsÈe grupo de migmatitos

das dojrras ger

',d

as.

de transposição sur
gem/ essencialmente, doÍs tipos de estruturas. No primeiro, a trans
posição afeta porções domÍnantemente estromáticas da rocha desenvolvendo estruturas sigmoidais mais ou menos regulares (Foto l-5).
Ao longo da direção de transposição ocorre a geração de neossoma
que se caracteriza pela falta de fracionamento em leucossoma e me
Ianossona. A sua composição é essencíalmente granÍtica, textura
alotriomórfica, de granulação rnédia a fína. No segundo tipo
a
transposição afeÈa porções dominantemente dobradas da rocha, Ievando ao seu rompimento progressivo com a geração de porções deslua
conectas com formas sigmóides, de meia Lua simétrica, meia
assi¡nétrÍca, " cabro de guarda chuvas" ou com ondulações cerrad.as
e de peguena amplitude, Este caso representa a transposição ao
Iongo de planos tectônicos mais espessos, pouco espaçados entre
si, Ao longo destes planos de transposição ocorre mÍstura mecânica das frações componentes dos migmatitos pretéritos, acompanhados de sua refusão sob forma de lentes, leit,os, manchas, bolsões,
etc., mais ou menos persistentes e espessos (Fotos 16 e 17) .
Num estágio ain¿ta mais avançado ocorre a transposição
guase total- da rocha prê-existente com a formação de dobras intra
foliares disrupÈas e abundantes estruturas de interferência, aIérn
de ampla homogeneização litológica mecân.ica ao ì-ongo dos planos
de transposição, acompanhada de abundante geração de neossoma atra
vés de recristalização e mesmo rêfusão. o processo resul,ta na 9eQuando o. redobramento é .âcompanhado
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ração de rochas dominantemente embrechíticas, mais ou menos refun
didas, sem o bandeanento caracterÍstico dos migmatitos da primeira fase e sem o frâcíonamento do neossoma em leucossoma e melanos
soma, devido à homogeneização mecânica. Por leve aunento da tempe
ratura, partes substanciais da rocha sofren intensa recrÍstalização com a geração de nigmatitos flebiticos e mesmo nebulíticos
nos guais são caracLerísÈicos remanescentes sob forma de fragmentos irregu.lares, fusos, nódutos e estruturas em "V" e "U" de resÈos do leucossoma do migmatito estrornático pretérito (Fotos 18 e
19), Nestes casos a matriz nebulÍtica, de textura Ígnea equigranu
f ar a f evs¡ente : reguigl:anu.lar r apresenta corn¡:osição variável que
depende da composição gJ-oÌ:al da rocha original , podendo ser granÍ
tica ou gL:anod.ioi i iica, no rm¿r l.r¡er.¡ t e com teores médios de má.f icos.
cacc dc migÍnatitos deste grupo, de aspecto estruturaI ai¡da mais conFlexo, resul-ta da superposição desta fase
de
dobramerìto, Èransyosição e intensa recristalização do material rne
canicamente homogeneizado, sobre migrmatitos polifásicos argueanos
e transamazônicos. Quando nestes casos a transposição é menos intensa e mais espaçada, resultam migmatitos tipo schollen a nebufÍ
ticos, nos quais os fragmentos polifásícos poupados da rocha pretêrita são separaû'ls por faixas neossômicas homogeneizadas, desen
volvidas ao lonoo dos planos d.e transposição gue afetam a rocha
mais antiga (Fotos 20 e 2l-) .
Um

Nestas rochas são comuns a existência de neossomas discordantes, eguigranulares ou pegmatóides, e são patentes os sinais de elevada mobilidade da rocha como um todo, gue pode evol-uir rumo a porções maiores de graniÈos anatéticos.
5.

4

.1.2 . Migmatitos de Injeção

Estes migmatitos resultam da injeção ou infilÈração de
material magrmático móveI brasiliano em rochas pré-exìstentes gue
pod.em ser do Argueano, do Proteroz'oico Inferior ou mesmo do Prote
rozóico Superior,
Sua expressão é muito menor gue a dos migmatitos anatéticos, sendo normalmente de oco¡rência restrita, constituindo auréolas gue circundarn alguns corpos graníticos j-ntrusivos (Wernick
e Penalva, 1980a). Embora estejam vinculados, principalmente, ã
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penetração de granÍtos róseos equigranutares ou poÌfiróides,
de
naturêza calco-a.Icalina, aparecem ãs vezes associados a granitos
anatêticos alóctonos.

tipos estruturais exibidos pelos migrmatitos de injeção dependem ¡nuito do estado fisico da rocha migrmatizada, se plÃs
tica ou rúptiJ", e de sua situação em relação ao corpo intrusivo ,
bem como as condições físico-guÍmicas do magma, Assim, entre estes migrnatitos destacam-se as segui¡ltes categorias:
Os

Miqmatitos cr estrutuvas pre domznant ement . do l;ipo agmatíbica

dictionítica

schoLLen,

Ocorl:em em l-or1lo de corpos irlL.r:usivos forçados

ou pel:-

missivos, colocados a profundidades relativamente pequenas. As es
truturas exibidas pelos migmatitos refleÈem a rigidez da rocha en
caixante na época da intrusão magmática. como principais caracterÍsÈicas inclue¡n-se a fragmentação da rocha encaixante com a pene
tração de magmas, ao longo das fraturas, originando estruÈuras ag
matíticast irradiação, a partir das fraturas, de peguenos fil-etes
e vênulos de neossoma para o interior do paleossoma com a forma
ção de migrmatitos dictioníticos e que pela evolução da fragmentae
ção da encaixante em blocos, placas e fragmentos, com formas
dimensões variáveis, gerando tipos schollen.
Os neossomas exibem contatos predominantemente abruptos
pacom o paleossoma, sem o microleito de máficos na interfácie
Ieos soma/neos soma, Local-mente, o paleossoma mostra sinais de recristafização, bordas de reação e transformações metasso¡náticas .
os .schollen das encaixantes são normatrmente angulosos e mostram os
se pouco nais afetaCos por transformações mineralógicas gue
paleossonas dos tipos anteriores. As transformações mineralógicas
se dão pelas reações do tipo piroxênio '- anfibólio * ¡nicas * clorita, indicando adição de áIcalis e água ao sistema.
Estes tipos de migrmatitos são relativamente raros nos
terrenos de in fra-estrutura. Uma bonita exposição de migrnatitos
agmatíticos e schollen ocorre em uma pedreira abandonad.a, situada
no contato oeste do Maciço Granítico de I'lorungaba, na al-tura do
km I08 da rodovia Amparo-Morungaba.
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Mignatitos

com estz,utut,as acanadas

e dobradas.

Estes migmatitos se formam ao redor de corpos magrmáticos coLocados a níveis crustais rnais profundos, onde as rochas en
caixantes apresentam aspectos de rel-ativa plasticiade. Nestas con
dições frações do magma sob pressão, principalmente guando rico
em voláteis, são injetados ao longo dos planos de foliação, origi
nando nigmatit.os acamados. A distância percorrida pelas frações
do magma é de difÍciL deÈerminação, mas frequentemente são de algumas dezenas de metros e, raramente, centenas de metros. Nas por
ções mais próximas do corpo magmático e principalmente nas partes maj,s profundas, os migmatitos apresentam freguentemente aspec
tos de elevada pl.asticidade com a presença de estruturas dol:radas.
Tipos schollen são mais raros e os fragmentos de paleossoma apresentam-se arredondados, com formas contorcidas, parcialmente dige
ridas e contatos mais ou menos difusos. A proporção paleossoma /
neossoma dos migmatitos acamados é muito variável, com a predominância ora de um ora d.e outro, com rápida dimÍnuição da taxa do
contato
neossoma pel,o afastamento do corpo fonte, Agui também o
paleossoma,/neossoma é brusco. caracterízado pela falÈa do l-eito
de mâficos na respecti.va interfácie. o paLeossoma invadido apresenta minerais com efeito de reações retrógradas, similares aos
anteriormente descritos, sõ gue em escala maior. Efeitos de assinilação são pouco pronunciados e ocorrem com certa efetividade ape
nas nas porções imediatamente vicinais ao corpo intrusivo.
A distinção destes migmatitos acamados .e dobrados dague
les gerados pela anatexia e de mêsmas estruturas é muito difíciL
e necessita, frequentemente; de estudos.que permitam a sua amarra
ção com o corpò magmático intrusivo.
exemExempl-os destes nigmatitos são encontrados, por
plo, na região situada a SE, S e SW do maciço de Poços de Caldas,
Migmal;itos fLebítícos, echlieren e nebuLíl;icoe
Correspondem aos casos extremos de migmatitos associados aos corpos graniticos intrusivos. Ocorrem nas rochas nigmatÍ-

ticas gue exibem alta pJ.asticidade e por isso mesmo geradas em ní
veis profundos da crosta, além de muito próximas das bordas de
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granitõides. A distinção entre estes mÍgirnatitos
os diatexitos gerados em sistemas fechados é aínda mais diflcit
gue nos casos anteriores.
gr¿rndes massas

e

A extensão das auréolas associadas a estes tipos de rnig
matitos é reduzida e apresentam distribuição irregular. Os tipos
flebÍticos, gue são os mais conuns dentre os membros desta catego
rÌa, resultam da íntima mistura do neos soma/pa leos soma intensamen
t-e dob¡ados, deformados e contorcidos, normalmente com incipj_entê
foliação. Os contatos pal-eo-/neossoma são difusos, com freguente
agregados de máficos na j.nterfácie, principalmente devido a ass.
milação e intensa recri sta.I i zação do paleossoma.
Os nebul-íticos col:respondem principalmente a porções das
encaixanter; que foram envolvidas pelas massas granitóides, e que
foram int. samente afetadas, resultando na sua quase total assimi

Iação e r

-istalização, ricos

em

estruturas reliquiares e fantas

nas.
,rlgumas ocorrências destes tipos de rochas mgimatÍticas
podem ser encontrád.as em várias locatidades ao norte do batóIito
granÍtido polintrusivo de Socorro, entre lvlunhoz e Bueno Brandão.
Os neossomas apresentam composição essencialmente granÍ
tica, geralmente pobres em máficos, guase sempre hololeucocráticos. Sua cor pode variar em função do tipo de corpo magmât.ico fon
te. Assim, os neossomas associados aos grat¡itos calco-alealinos
são predominantemente róseos, o que evidencia teores mais elevados de voIáteis de sequência de granitos róseos em rel-ação aos
cinzentos, os quais raramente produzem mÌgmatitos de injeção. Já
os neossomas oriund.os dos corpos intrusivos de origem crustal são,

tanto rõseos, guanto cj-nzentos ou esbranquiçados,
Estruturalmente, os neossomas dos migmatitos menos evoluídos são maciços, nos tipos acamados exibem com certa freguência díscreta foliação e nos termos altamente evoluídos apresentan
Èanto estruturas Ísótropas, quanto foliação de fluxo.
A textura dos neossomas é tipicamente magmãtica, hipidiomõrfica e xeno¡nórfica, dominando os termos equigranul-ares, embora apresentem variações na granulação de um tÍpo de nigmatito
para outro,
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Nos miqnatitos con estruturas agmatÍticas e dictionÍticas, os neossomas são eminentemente panxenomórficos, equigranulares, de granulação mêdia a fina. para os tipos acamados os neosso
mas exibem granuJ-ação mêdia, na maior extensão dos veios, e normalmente grossa, na sua porção inicial, ou seja, nas proximidades

da fonte aLimentadora. Jâ nos tipos schollen os neossomas exibem
granulação muito variável, desde média até pegmatóide, com rápidas mudanças internas, podendo inclusive apresentar textura porfi
róide.
Nos migmatitos de

injeção mais evol_uídos, tais como os
nebul-Íticos, schJ-ieren e flebíticos, a granulação do neossoma é
média tendendo para grossa e o teor de máfícos é guase
sempre
mais elevado que nos demais tipos migmatÍticos de injeção.
Este
índice pouco rnais elevado de ¡náficos está diretamente ligado ao
grau de assinilação do paleossoma e varia derìtro do próprio leito
ou bolsão neossômico. Ãs vezes os máficos se concentrâm em microIeitos mais ou menos contÍnuos definindo o melanossoma, os quais
apresentam composição essencial-mente biotÍtica e raramente biotÍtico-hornblendÍtica .
5,4.l-.3 - cranitos i$atéticos

granitos anatêticos do Complexo pinhal resultam do
avançado estágio de fusão parcial (diatexia) de segmentos crustais do embasamento pré-brasiliano, durante o Proterozóico Superior. O processo de diatexia atinge, tanto as rochas da infra-estrutura, quanto as seguências supracrustais intercaladas.
O material xesu.Ltante do processo de dÍatexia pode adquirir mobilidade ascencionaf em grau variáve1 , gerando desta for
ma corpos autóctonos, parautóctonos ou al-óctonos. A quantidade de
rnaterial fundido tambêm é variável, Levando à formação de corpos
pequenos, verdadeiros bolsões, até corpos com dimensões considerá
veic, com dezenas de quiJ.ômetros guadrados de exposição.
Nos casos de constituírem corpos autóctones revel-am uma
estruturação complexa, onde o corpo granitico representa a feição
centÌal de um processo extremo de fusão de rochas pré-existentes,
circundados por auréolas de migmatitos que gradam lateralmente pa
ra porções cada vez menos anatéticas. Desta forma poile-se acompanhar toda a evolução do complexo, desde o núcleo granítico anatéOs
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tico, passando peJ.as auréoLas migmatÍticas, até a rocha intacta
(l{ernick, 1983; Vlernick e Penalva, l980a,b).
Este processo que pode ser único ou repetit,ivo leva a
destruição progressiva das feições estruturais, texturais e conti
nuidade do bandeamento metamórfico do paleossoma, transfornando os em rochas com texturas tipicamente magmáticas. Normalmente estes granitos anatéticos exibem restos de rochas mais refratá.rias
que podem estar beft preservadas, mais ou menos assimiladas e com
contatos difusos ou mesmo constituindo schlierens.

ranitos anatéticos autóctonos são freguentes no Conple
xo Pinhal estão representados. no mapa geológico (Anexo 1), jun
tamente corn as rochas migmatÍticas. Bonitos núcleos destes granitos poden ser observados, entre muitas outtas ocorrências, na rodovia entre Machado e Poços de Caldas, nas proximidades de Campes
tre; nos arredores de São João da Boa Vista, tanto à leste em direção a Andradas quanto ã sudoeste em direção à aguaÍ; nos arredores de Bueno Brandão, ao longo da rodowia para Munhoz.
Quando o material fundido ganha rnobilidade ascencional
e se aloja em níveis superiores da crosta, constituÍndo corpos
al-óctonos, estes podem perder totalmente a vinculação com suas ro
chas fontes, tornando-se as vezes dificil o seu reconhecirento.
Os granitos anatéticos podem se originar da fusão parcial de rochas pré-existentes ortognáissicas, de natureza original calco-alcalina, ou de seguências supracrustais, ou ainda da
fusão conjunta das duas seguências. Desta maneira resultam corpos
de cornposição variável, desde fracamente aluminosos até peraluminosos, com as seguintes características fundamentais:
- cranitos anatéticos derivados da fusão parcfal de ortognaisses apresentam mineralogia bastante semelhante à do-s grani
tos cafco-afcafinos , contendo restitos, via de regra, representados por anfibolitos, biotititos e rochas ultrabásicas;
- cranitos anatéticos resulÈar¡tes da fusão parciaL de
metassedimentos contém freguentemente muscovÍta, granadas, cordje
rita, sÍllimanita e os restitos são dados por guartzitos, calcosilicáticas, enclaves surmicáceos e outras rochas de natureza parametarnôrficas . Na área estudada são conhecidos vários corpos,sem
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pre de dimensões reduzidas, inferiores a 2kn2, de área de exposição, merecendo destaque aos corpos situados entre a.s cidades de
Machado e Alfenas (na altura do km 6 da rodovia Machado-Alfenas e
representado no mapa geológico peLo ponto ÀTD-23) e o l_ocalizado
nas proxi¡idades de A¡eado (ponto ATD-25 no mapa geológico).
5.4.I.4. Retrabalhamentos Através de Cisalhamento
As extensas zonas de cisalhamento, implantadas durante
certas etapas da orogenia brasiliana, produziram profundas modifi
cações texturais e estruturaÍs, e mesmo mineralógicas, das l-itolo
gías pré-existentes do Arqueano, do proterozôi.co Inferior e
do

próprio brasiliano.
As deformações de cisalhamento encontram-se associadas

ås expressivas zonas rúpteis¡ vinculadas ã mowimentação de grrandes blocos crustais. Este ê o caso das zonas de cisalhamento de
Jacuí e Ouro Fino, gue delimitam o Maciço Guaxupé a N e SE, e das
faixas de cisaLhamento Varginha e pouso Alegre, primariamente subhorizontais, ligadas, respectivamente. a frente de identação dos
bl-ocos tectônicos de Guaxupê e Socorro. Â,s duas zonas d.e transcor

rências associam-se dominantemente deformações rúpteis, enquanÈo
que as associadas às zonas de empurrões são principalmente dúcteis. Entretanto, este critério não é rÍgido já que as quatro zonas de cizalhamento não só se caracterizam por expressivas espessuras e contÍ.nuas reativações, mas também pela combinação de movi
mentos de transcorrência e de empurrão, sendo os primeiros doninantes nas Faixas JacuÍ e Ouro Fino e os segundos nas Faixas Varginha e Pouso Al-egre.
Faisas de CisaLhamento de Cará.tet EssenciaLmente RúptiT

faixas de cisalhamento JacuÍ e Ouro Fino, já previamente desc¡itas. A zona de JacuÍ tem direção geral
E=-w-'È afeta predominantemente as litologias dos Complexos Amparo
e Campos Gerais. PrlncÍpalmente neste, a cataclase inÈensa exerce um papel de homogeneização, conferindo às associações pré-exÍs
tentes, geradas no Argueano e no Proterozóíco Inferior, uma fei
ção textural/estrutural em comum. Por ser esta a feição mais marcanÈe ao nivel de toda a associação litológica heterogênea do Com
Correspondem ås
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plexo

Gerais e inclusive a responsáve1 pelo freguente imbricamento entre tratos da infra- e da supra-estrutura, que carac
teriza esta unidade, optou-se pelo enguadramento do Complexo Cam
pos Gerais no Proterozõico Superior.
Campos

As principais litologias geradas nas zonas de cj_salhamento de caráLer essencialmente rúptiI, estão representadas por

cataclasitos, protomilonitos, mílonitos e ultramil-onitos (segundo
a cl-assificação de Higgins , I97I). Estas rochas, que ocorrem igual
mente ao longo de inúmeras outras falhas transcoÌrentes, gue reta
tham praticamente toda a área, são os produtos de deformações cataclásticas das mais variadas litologias que compõem as sequêncÍas supracrustais e os Èerrenos da .infra-estrutura.
Como a deformação cataclástica é um processo que atua
de forma heterogênea, as zonas de cisalhamento são compostas por
rochas deformadas que se dispõem em faixas ou l-entes alternadas
mostrand.o cisalhamento em graus variáveis. Nas faixas onde os esforços de cisalhamento foxam intensos são encontrados rnil_oniÈos e
mesmo ultramilonitos, gue gradam para faixas menos afetadas, cons
tituídas por cataclasitos e destas para rochas que não
mostram
efeitos de tectonismo. Essas faixas ou J_entes, que são repetitivas nas zonas cataclásticas, apresentarn espessuras variáveis, podendo ser de escala milinétrica atê mais de uma centena de metros.
Uma das feições cataclásticas que permit.e fáciI verÍficação nas zonas de cisalhamento, é a presença muíto constante, ao
longo das descontinuidades, de cataclasitos com cristais remanescentes, Trata-se de rochas onde o fraturamento do material
foi
muito íntenso, ocasionando .a formação de. matriz muito.f.ina-. Desta
cam-se, nessa massa, cristais maiores, sendo muito frequentes os
de feldspatos e quartzo, que possibilitam em muitos casos a identificação do caráter originaL da rocha.
Também, com relação ã natureza petrográfica da rocha pri
mitiva pode-se notar diferenças acentuadas dos efetios cataclásti
cos. Em função da textura, estrutura e cornposição mineralógica,as
rochas gue melhor registram os esforços deformacionais são
os
gnaísses, migmatitos, granitóides, da infra-estrutura, e guartzitos, dentre os metassedinentos, devido ãs suas granulações primitivas e constituições mineralógicas que favo¡:ecem o fraturamento.
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Quando as rochas afetadas apresent¿rm caracterÍsticas plásticas
,
os efeitos da moviment.ação direcional tornam-se difÍceis de serem

PercebÍdas.
O desenvolvimento das bandas de mineral-s mul-to
no efeíto cataclástico mais marcar¡te em rochas

finos se
cristaì i

constitui
nas. Nos catacLasítos, as bandas são espaçadas e pouco oríentadas,
pouco
envolvendo fragmentos angulosos a lenticul-ares de rochas
afetadas. Surgem, assim, primeiramente cataclasitos com textura
mortar, constitufdos por una flna massa cataclástica gue cimenta
cristais maiores, normalmente de feldspatos, parcialmente fratura
dos e deformados. Estes cristais maiores exibem bordas microgranu
1adas, as quais envo.l-vem os próprios .núcleos crue rêsistiram à deforrnação. Em um estágio mais. avançado, tem-se cataclasitos
com
textura "flaser". Nèste caso a orientação das bandas é mais saliente, separando agregados minerais ou cristais de feldspatos, que
exibem formas fusiformes ou ovaladas, resultantes de forte movimento diferencÍal.
Nos milonitos. as bandas são menos espaçadas, chegando
a tornarem-se coalescentes. A dj.minuíção gradativa dos fragmentos
de rochas, desenvoLve bandas sucessivamente orientadas. Os miloni
tos porfiroclástícos se caracterizan por apresentarem fragmentos
remanescentes de cristais de feldspatos, e subordinadamente de
quartzo, arredondados a subarredondados, envolvidos por uma mados
triz rochosa, com bandeamento encurvados nas proximidades
porfiroclastos .
Nos locaÍs em gue a moagem das rochas afetadas peJ.os
nos
esforços foi muito intensa, aparecem milonitos evoluÍdos,
guais a foliação é proeminente, imprimindo um aspecto de filito
ao menor sinal de intemperismo. Nos casos extremos de moagem, pro
duzem-se rochas ultramilonÍticas, de granulação extremamente fina
a densa, macroscopicamente de aspecto maciço, assemelhando-se mui
tr. F fêl-sitos. Estas rochas são na maioria das vezes brancas a a¡ra
rel erìas, cinzentas ou esverdead.as.
Muitos mÍIonitos possuem textura laminada, na qual as
Iâminas individuais se assinalam por diferenças no tamanho dos
quartzo
grãnuJ.os e na cor. Na textura ultramilonÍtíca, tanto o
guanto o feldspato, acham-se totalmente esmagados, o mesmo .ocor
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rendo com a biotita, associada ao epidoÈo.
A composição destas rochas está na dependência da rocha
primária, sendo gue no caso dos terrenos da infra-estrutura,
as
mais comuns são as de constituição quartzo-feldspáticas. No geral € ;;arcante a presença dos minerais secundários, os guais tem
seu c'rr.rinento e desenvolvimento faciLítado pelo efeito do cisa
thamento gue permite rnaior percolação dos fluídos.

Fairas de Cisalhamento de Caz,áter EssenciaLmenl;e

Dí¿ctíL

já mencionado em Íten anterior, referente aos orto
q¡aisse^ç do Complexo Amparo, os diferentes tipos de estruturas ge
radag no ã¡bito das faixas de cisalhamento dúcteis são controlados por três fatôres a saber: a litologia pretérita, a intensidade da deformação e a distribuição espacial da defornação. euanto
às titologias afetadas pelo cisaJ,hamento as mesmas podem ser agru
padas em três categorias principais:
- Rochas magmátÍcas isotrópicas porfiróides ou equigraComo

nulares;

- Rochas orto- ou parametamórficas, foliadas;
- Rochas migmatÍticas diversas .
guanto à intensidade da deformação ela varia de fraca a
intensa e sua distribuição espacial pode ser homogênea ou heterogênea. Desta maneita, as principais estruturas geradas podern ser
assim descrítas:
Estrutura.s ger,adas a parlt't:y de rochas dsotnópicas

a intensidade da foLiação é de pequena inÈensj_dade e age sobre material pretérito maciço leva ao desenvolvimento de uma gnaissificação grosseira, do tipo homogênea, gue apresenta uma foliação tanto mais discreta e espaçada quanto ¡nenor fôr
o efeito da deformação (Foto 22). Na presença de megacristais, es
tes sofrem um achatamento e estiramento de modo a se amoldarem se
gundo a foliação geral da rocha. Ern alguns casos os megacristais
apresentam-se dobrados, chegando a constituirem dobras fechadas ,
Ìsoclinais, sinétricas ou assimétricas, neste último caso denominada informalmente de estruturas do tipo cabo de guard,a-chuvas.
Quando
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No caso de ocorrer grandes heterogeneidades na intensi-

dade e distribuição dos efeitos caÈacIásticos rasulta uma estrutu
ra de bandamento cataclãstico (Foto 23). Esta é caracterizada por
uma sucessão de níveis com espessuras variáveis, desde subcentimé
triccrs a submétricas, mais e menos foliados, que vão desde os uLtren:l-J:ìf ticos até leitos com rochas praticamente poupados pela
deformação e nas quais ainda é preservada a trama original
Correspondem, na verdade, a tipos estruturais pouco comuns.

Variedades do bandamento cataclástico são representados
por estru-Luras listradas e fitadas nas quais todos os leitos são
ca¡acte:izados por intensa deformação, com o desenvolvimento de
cerrada roliação e representados por milonitos, ultramj-lonitos e
bl-as tomi lonitos , resuJ-Èa¡¡do num aspecto visual igual ao da
Foto
2?. Na presença de megacristais, estes se encontram fortemente de
forrnad.os, apresentando formas arredondadas, estiradas, laminadas
e nesmo reduzidas a microl-eitos extremanente delgados, constituin
d.o

texturas porficlásticas.

a deformação é intensa, mas homoqênea, resulta
uma rocha fortemente foliada, peÈrograficamente caracterizada por
nilonitos e blastomil-onitos . Macroscopicamente corresponde à estrutura embrechitica (ou "streaky gneiss") e é evidenciado por um
padrão "riscado" dado por microl-eitos d.esconÈínuos de mínerais ou
agregados minerais altamente estlrad.os (Foto 24).
Quando

Esbl.uturcte geraáas a partir de z,ochas com folioçãa pret

érita

Nestas. rochas ocorrem. ta¡nbém as mesmas estrut.uras obser

l-itologias preterj-tamente isotrópicas, ou seja, as ,estruturas fit.ada/bandada, embrechÍtica, gnáissica grosseira e de
bandannento catac.l-ãstico. Enguanto os aspectos das duas primeiras
estruÈuras não diferem entre si nos dois casos considerados, nas
duas últimas observa-se, nos leitos mais espessos e melhores preservados pela deformação, a existência de uma foliação religuiar
e geralmente discordante em relação à fotiação catacl-ástica sobre
posta. Entretanto, nos leitos maÌs deì-gados ocorre a adaptação da
anLiga foliação ã nova atravês do desenvol-vimento mais ou menos
intenso de estruturas sigmoidais.
vad.as nas
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A seguência das Fotos 25, 26 e 27 mostra a ewolução do
efeito da transposição cataclástica processad.a em um afloramenÊo
de granodiorito porfiróide co¡n discreta foliação pretérita. À ¡oto 25 nostra um núc1eo mais ou menos poupado, onde nota-se o i"rÍcio .l; implantação da nova fotiação de transposição. a qual
é
ac.rnñår'hada de algumas fign:ras de Ínterferência. A Foto 26 exibe
o aumento progressivo da foliação com o desenvolvirnento de estrutura gnâissÍca grosseira evoluÍndo para o tipo embrechítico. Finalmente, na Foto 27, ocorrem alternâncias de níveis miJ_oníticos,
ultramiloníticos e blastomiloníticos com a presença de estruturas
fitadas/Iistradas e porfiroclásticas , gue no conjunto refletem um
bandanento cataclástico.
Estrutura.e, geradas a pantí2, de z'ochas con migmatização

pretéríta,
os guatro tipos básicos
de deformação, a saber: deformação incipiente homogênea; deformação Íncipiente a intensa heterogênea; deformação intensa heterogê
nea a deformação intensa homogênea. Neste ültimo caso, a rocha se
caracteriza por uma estrutura e¡nbrechitica com bandamento composi
cional dada pela presença de leitos e camadas de composição leuco
-granitóide, gue corresponde aos nobilizados da fase mignatítica
pretérita, iso-orientadas de acôrdo com a foliação cataclástica
superimposta (Foto 28). A espessura desses niveis varia de subcen
timétrica a no mãximo decimétrica e texturalmente são caracteriza
dos por uma fo]-iação igua1 ao resto da. rocha transposta- Outras
vezes. os mobilizados pretéritos ficam dispersos por toda a rocha
transposta, sob a forma de pequenos Ieitos muito estirados (Foto
29). Jâ nas estruturas fitadas/listradas , há uma certa ..heterogeneidade da rocha em retação ao caso anterior, devido à variação
na cor dos Leitos, os guais são representados por miÌonitos, ultramilonitos e blastomilonitos .
lambé¡n neste caso observa¡n-se

Nas rochas com ba¡rdamento catacfástico os l-eitos mais
poupados são representados por migmatitos, que dependenilo do grau
de deformação exibem estruturas diversas, dos tipos sigrnoidais ,
dobras isoclinais e dobras intrafoLiares, intercalados com leitos
mais homogêneos devido a intensa transposição cataclãstica (I.otos

I4i
30 e 31).
Final-mente, a estrutura foliada grosseira é caracteriza
da por mj-gmatitos, nas quais ocorre um inÍcio de iso-orientação de
parte dos mobil-izados por ação tectônica incipiente (Foto 32).

5.4.2. Àssociações Litol-ógicas de Acreção
Correspondem às associações de adição

ocorridas no Ci
clo Brasiliano e representadas, na área focalizada, principalmente pel-as intrusivas graníticas e charnockiticas do Complexo pinhal. Ocorrências ma.iores de rochas t¡ásicas e ultrabásicas asso
ciadas ao Cicfo Brasiliano, ainda, não foram, Índubitavelmente
c¿rr:actc¡i-zadas.

5.4.2, L Granitóides llidratados
Na área estudada, as rochas granitóides do Complexo pi
nhal, são expressivas e constituem desde corpos de dimensões redu
zidas até enormes complexos batolÍticos, polintrusivos, tais como
os de Pinhaf, Socorro¡ Morungaba, Jaguariúna, Mococa, Pedra Bran-

ca, caldas e outros.
As rochas granÍticas ocorrem, quer ao sul das Faixas de
Cisalhamento Pouso Al-egre e Ouro Fino, com maior concentração no
extremo sul- da área, quer no Maciço de Guaxupê, principalmente
na sua porção centro-suL. Nestas regÍões, os granitóides ocorrem
intrudidos, tanto nos metassedj-mentos do Complexo Andrelândia,/Ita
pira, guanto nos terrenos da infra-estrutura, representados pel,as
associações gnái s sico-migmatíticas dos Comp1exos Ãmparo e, princi
palmente, Pinhal.

a proposta de Janasi e Ulbrich (t985), de. agruparen os granitos do Estado de São Paulo em domÍnios geográficos,
os granitóides da área estudada estariam j-ncl-uÍdos nos domínios
de Guaxupé e de ,fundiaÍ, situados respectivamente a norte e a sulSegundo

da Fa1ha de .Tacutinga.

granitóides do Complexo Pinhal, incluidos na
área
estudada, são de natureza, predominantemente, cal-co-alcalina ersu
bordinadamente, subaLcalinos e alcalinos. Este fato ê corroborado
pelos estudos, através da tipologia do zircão, real-izados por v¡er
nick (1984a) e l,ùernick e cafenbeck (1985) numa sêrie de
corpos
Os
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granfticos entre os arredores de São PauJ-o e a região de Machado
(MG). Estas investigações demonstraram a existência de uma polari
dade magrmática. através da ocorrência d.e rochas granÍticas
de
rÍveis genéticos progressivamente mais profundos no sentido N, NW
e NE, a partir da cidade de são Paulo. Assim, na região da cidade
de São Paulo, ocorrem granitos crustais e a partir de Morungaba .
extremo sul da área estudada, . para norte, predominam granitos cal
co-alcalinos, culminando com os mais profundos na região de lulacha
do, Ainda¡ na região leste de Poços de Caldas, ocorrem rochas al-cal-inas brasilianas (vüinters, 1981).
Os granitóides do Complexo Pinhal são de natureza muito
r¡a::iávef r incluindo lel: iros eguigranul.ares, f inos e grosseiros, <ie
cores rosadas, cÌnzentas ou esbranquiçadas, ao fado de granitos
porfiróides. As rochas são isóÈropas ou orientadas e sua composição varia globaìmente, de granÍtica a quartzo diorítica incluindo,
localmente, termos sienítj.cos e quartzo sieníticos gue gradacionan para granitos, Estes granitóides constituem, tanto corpos heterogêneos, com amplas variações mineralógico-texturais , normalmente de dìmensões batol-Íticas, guanto corpos homogêneos, circuns
critos. O número de trabalhos tratando das rochas graníticas da
região em foco, quer de caráter especÍfico, quer no âmbito regional, tem aumenÈado consideravelmente nos últimos anos e são devidos príncipalmente a Campos Neto e Figr¡eiredo (1985), Campos Neto
et al. (1984a,b), vlach (1985), Ifernick (L972a,b¡ 1982a,b; 1983 ;
1984a,b) , Iilernick e Galenbeck (1985; 1986 ) , lternick e Penalva
(1980a,b), Wernick et ai. (1984a,b) , entre outros.
CompLeæos

BatoLíti

cos

São complexos predominantemente mesozonais, invariavel-mente polifásicos, ou polidiapÍricos, conforme denominação de
Stephartsson (1975), constituídos por um grande número de corpos
ou djãoiros com dimensões e composição variável.
Apresentam formas alongadas, ovaJ-adas, dispostos de for
M"!
ma, mais ou menos, concordante con a estruturação regional.
tos corpos de dimensões reduzidas, constituindo stoks ou bossas ,
correspondem, provavelmente, a apófises ou teto de corpos maiores.
A variação composÍcional desses complexos é muito grande, consti-
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tuÍilos essencial¡nenÈe por granitos porf 'lróides, maciços ou foliados, aos quais se associan quantÍdades menores de granitóides egui
granulares e Porfiríticos, ao lado de fácies aplÍticas e pegmatói
des.Emboraosdiferentestipostexturaisexibamcontatoseminentemente bruscos, os tertenos porfiróides e os eguigranulares poPor
dem, localmente, exibirem contatos transicionais entre si'
outro lado, a presença de graniLóides com texturas tão diversificadas, exPressam a longa atividade magmática ligada ao desenvolvi
mento dos complexos batofíticos. Exemplos típicos destes complexos são os de Pinhal-, Socorro e Morungaba'
o número de anáIises quÍmicas sobre estes granitóides '
disponÍveis na literal-ura, .rinda é muito reduzido' Para os granitóides do Corrrplexo Socorro, existem cerca de 15 análises para os
granitos da região de Bragança Paulista (Campos Neto et aI" 1984
a,c) e cerca de 25 análises na região de socorro (trlernick et aI.
L984b) . EsÈas análises guÍnicas revelam teores de K2o elevados
maiores que 4r0g, o gue lhes conferem uma tendência monzonÍtica'
No geral, os granitóides dc¡s complexos batolíticos da região são
ricos em fel-dsPaÈos potássicos, sugerÍndo altos teores mêdios em
K^o.
o que indicaria uma predominância generalizada na tendência
¿
roãnzonitica para estes complexos ' Na região de Bragança Paulista'
granitóides gue
Campos Neto et aI . (1984c), descrevem seguências
exibem tendênc ia granodiorítica'
Graniios Pot'firóídes

tipos petrográficos predominantes e apresentam
estruturas variadas, isótropas, foliadas e gnaissificadas' Compo
sicionalmente variam principalmente de guartzo monzoiliorÍticos t
guartzo monzonitos/grânodiorÍticos e monzograníticos ' com a presença subordinada de termos quartzo dioríticos ' tonalíticos e sie
São os

nograníticos.
Digno de nota é a presença relativamente freguente de
enclaves microgranulares bäsicos a íntermediários' con formas arredonilados, ovalad.os ou botroidais, que os caracterízam como per-

tencentes ã categoria dos granitos híbridos'
Qs megacristais são Predominantemente de microclínio '
sendo muito raros os de o1igoclási , o guaÌ pode mesmo faltar'são

t5t
cor rosada, cinza ou esbranquiçada e apresentam formas retäng"u
lares, guadradas, ovaladas ou irregulares, freguentemente com bor
das corroídas. Apreser¡tam dimensões variadas, chegando a mais de
IOc¡n de comprimento, em mêdia 2 a 3cm, e frequência varlável,atin
gindo localmente atê 30t do volume da rocha. É normaf exibirem
discreta foliação, não f al"tando, entretanto' casos onde encontram
-se fortemente j-so-orientados, paralelamente a fol-iação da rocha,
como por exemplo ao longo de quase toda a extensão da porção NW
do complexo Granítico Socorro.
por
QuimicamenÈe, os megacristais são caracterizados
elevados teores de ortoclásÍo, sempre suPeriores a 758 (Gomes et
a)., L976). Apresentam fleguenles inclusões de biotita, concentr-a
das nas porções mais externas, que podem ser isol-adas ou constituindo anéis internos e paralelos aos contornos externos.
A matriz destes granitóides é dominantemente hiPidiomór
fica, de granulação média a grossa, com cores cinzentas ou rosaem
das. Mineralogic amente , caracterj- z am- se por certa pobreza
quartzo, proporções variáveis entre plagioclásio e feldspato potássico, de composição quartzo dioritica a nonzogranÍtica, sendo que a predominante está entre a quartzo monzodiorÍtica a grano
diorÍtica. os teores de máficos oscilam bastante, chegando a cons
tituírem até 258 da matriz, e são predominantemente biotitas,acon
panhadas ou não de hornblenda e mais raramente diopsÍdio'
d.e

Gnan'í to

s

E

quig x anuLar

ee

granitos eguigranulares constituem associações de
fácies igualmente variáveis e exibem contatos tanto tectônicos
guanto intrusivos, bruscos, com os termos porfiróides anteriormen
e
te descritos. São imediatamente posteriores aos porfiróides
ocorrem irregul-armente distribuidos nos referidos complexos, onde constituem corpos únicos ou potifásicos, podendo ocuPar vastas
áreas, como no caso do Maciço de lvlorungaba (Vlernick, I972a;Vlach'
1985) e partes dos Comptexos Graníticos Pinhal e Socorro (Canpos
Neto et al ., l984a,c; Wernick, 1,982a,b; 1983; Wernick e Penal-va ,
os.

1980a,b).

Enclaves microgranulares, de composição básica a inter-
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mediária, corn formas arredondadas, ovóides ou botroidais e dimensões centimétrÍcas a decimétricas, se fazem presentes em guantiila
des ¡nuito inferiores gue nos tipos porfiróides.
A composição dos granitos equigranulares oscilam
de
guartzo dioritica a sienogranÍtica. predominando ampLamente os ti
pos monzograníticos com os minerais quartzo/ feldspato potássico
e plagioclásio em proporções mais ou menos eutética. Apresentam
cores rosadas, averrnelhada.s, esbranquiçadas e, menos frequentemen
te, cinza claras ou escuras, A textura é hipidiomórfica a xenomór
fica, equig::anulares, de granulação média a grossa, exibindo 10calment.e feições pegmatóides. Nos termos mais grosseiros ê frequente a ocorrência de grandcs grãos arredondados de quartzo, indicando colocação relativamente rasa, para alguns destes corpos.
A estrutura dominante é ísotrópica a discretamente foliada,
As
feì-ções estruturais e texturais exibidas por estes granitóides
permitem caracterizá-Ios como sendo sin- a tarditectônicos.
acompanhaComo máfico apresenta basicamente a biotita,
da de alguma hornblenda, que juntas perfazem ern média entre 2 e
58 da rocha. Outros acessõrios comuns podern ser opacos, t.itanita,
zj-rcão, apatita e aIlanita.
Granitos Põrf

iz.o s

ocorrem na forma de diques, veios e peguenos corpos arredondados, com dimensões que atingem até cenÈenas de metros, e¡nbutidos tanto nos granitos porfiróides quanÈo nos equÍgranuJ-ares ,
colocados ern condições epizonais. Foram descrj-tos no lvlaciço de
Morungaba por Vfach (.1985) e em outras .ocorrências do Grupo .Pinhal por Wernick (l-972a]. e por wernick e Penalva (I980a'b) .
corresponde¡n à rochas hololeucocráticas porfirÍticas
,
com matriz de granulação fina a densa. Os fenocristais são de or-

't.oclásio, quartzo e mesmo de plagiocJ-ásio e de biotita com d.imen
'
tanto
s;ões gue chegam a 3cm, em ¡nédia 0,5 a 0,7cm, e podem ser
euédricos quanto anêdricos ou irregrulares.
A matriz é composta por umamistura íntima de quartzo e
feldspato potássico e apresenta como acessórios bíotita, opacos ,
hornblenda, tita¡ita e z ircão .
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ainda' assocÍados aos compfexos batolÍtlcos i '
e
apl-itos graniÈicos e pegmatitos. os primeiros fornam diques
veios com espessuras reduzidas, no máxÍmc mêtrica, de textura p¡n
xenomórfica. equigranular, granuJ-ação mêdia a fina è comPostos qua
se gue somente por microclfnio e rfrtartzo- Os pegmatitos constituem corpos muito variáveis no que La¡¡ge a forma, espessura, cÔntatos, estrutura e textura, Ocorrelr, ,¡ão só no interior dos complexos graniticos. mas tambérn em suas encaixantes (l'Jernick e Penâl-vâ'
Ocorrem

1980 a,b)

.

Cabe ainda ressaltâr' quc nrrrêraís secrlndários estão frre
sentes em Èodos -- tipos pet;ogr.1 i-ì r-r-'s .e estão representados por
sericita, epidotos, clorit:as¿ cê, i,,,rãtoÈ, além de bi.otitas del:jva
que
das de hornblendas, Resu.lta das i ,;,;,;Formações deutéricas.
agem principalmente sobre os f elùspatos', hornblenda e bj.otita.

Corpôs C it,cun scril:os

a corpos meso.ì -nais¡ geralmente de dimensões médjas ou reduzidas, constiilrí' ,o stoks e bossas, raramente
apresentando maj.s que 50km2 de áre.," de exposição' l"luitos corpos
desta categoria não foram passíveis de serem representados na escala do mapa geoIógÍco, devido suas dimensões muito reduzidas.
Apresent.am, norma.l-mente , f ormas arredondadas e ovaladas,
de constituição predominantemente homogênea, equigranulares ou
porfíriticas. São de natureza calco-alcalina e exibelr, freguentemente, tendêncías subalcalinas e alcalinas.
São nitidamente posÈeriores aos granitöides porfirôides
d.os complexos batolíticos/ ocorrem.muitas vezes cortando aqueles'
apresenÈam texturas predominantemente isotrópicas, exceção feita
aos maciços sieníticos Ped.ra Branca e Caldas, e cortam a folíação
caÈacIãstica das faíxas de cisalhamento Ouro Flno e Pouso Alegre.
os de constituição cafco-alcalina compõemr ora corpos
eguigranulares, ora corpos com a presença de fenocristais esparsos¿ ou ainda corpos constiÈuÍdos pe.los dois tipos texturais. os
quaj-s exibem contatos tanto bruscos guanto gradacionais entre si'
As ocorrêncìas cafco-alcalínas são generalízadas na área estudada
e correspondem, por exemplo, å suite Pinhalzinho de campos Neto
et aL (1984a) , do batólito de Socorro. Podem, ainda, serem citaCorrespondem
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dos, os stoks nas proximidades de Machado e vários outros corpos
de pequenas dimensões l-ocalizados à teste de Caldas.
Composicional-mente, são relativamente símpJ-es, essencialmente monzograníticos, com peguenas variações para sienogranj.tos, granodioritos. Quando porfiríticos, os fenocristais são domi
nantemente de feldspato potássico e for¡nas retangulares, guadradas e arredondadas, dimensões m6dias de I a 2 cm, ao longo
da
maior dinrensão. A matriz é hipidiomórfica a xenomórfica, média a
fina, de cores rosadas ou esbrangu.içadas . Apesar dos poucos estudos existentes sohrre estes granitóides, foram incluídos como calco-alcalinos devido aos acessôrios titanita e aLlanita, alérn de
apr:esentarem encfaves microgranulares de c.¡rposição básica a
irr
.telnediåria.
e aLcalinas ocorrem, principalmente, na região de Caldas e Santa Rita de Caldas
(Landim e FúIfaro, l-974; Soares, L976; Winters, 1981) e na região
de Caconde e São José do Rio pardo (Oliveira et al ., I983a;Campos
Neto e Figueiredo, 1985) .
As rochas tipicamente alcalinas, do Ciclo Brasiliano,es
tão representadas principalmente pelos Maciços SienÍticos de Pedra Branca e caldas. Estes exibem forte estrutura de fluxo l-aminar principalmente nas bordas, textura hipidiomórfica ineguigranu
lar, granulação média a grossa e cores rosa-acinzentadas , composi
cionalmente correspondem a egerina sieniÈos, predominando os termos supersaturados, chegando inclusive aos egerina-guartzo sÍenitos. Só loca]-mente ocorrem nefelina sienitos, Mineralogi carnente ,
são constituidos por ortoclãsio,. mineral predominante, hornblenda
com pleocroismo azulado, diopsídío, aegerina, biotita e nefel-ina
nos tipos insaturad.os e guartzo nos termos supersaturados. Como
acessórios ocorrem vários minerais como apatita, oligoclásio, titanita, zircão e opacos, entre outros menos comuns.
Os corpos com tendências suba.Lcalinas constituem corpos de dimensões muito reduzidas e podem ser citados, principalmente, as ocorrências focalizadas imediatamente ao norte do Mäciço Alcalino de Poços de caldas e na região de São José do Rio Pår
do- São rochas isoÈrópicas, com textura hípidiomórfica a xenomórfica, granulação variávei, média, fina e local-mente grosseira.
Os corpos com tendências subalcalinas
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Àpresentan cores rosadas a esbranguiçadas e correspondem aos . ca
s+.. citados, essencialmente, a alcali-feldspatos gra-nitos e sieno
granitos, con feldspato potássico, guartzo e oligoclãsio. São pobres em máficos, apresentand.o biottta e hornblenda. Outros acessó
ries são apatita, titanita, zírcão e opacos.

5.4.2.2. Granitõides Hidratados

com FácÍes Anidras

Existem na área focalizada vários corpos granitóides hi
dratados, cafco-alcaf inos , que transicionam para rochas da série
charnockítica, Dentre as ocorrências maiores, estão as das zonas
marginais oeste do complexo GranÍtico Socorro, nos arredores da
ç:i.dade homônima - (Vüerni.ck et al. , f 984a) e algumas ã NVü da cidade
de.São José do Rio Pardo (Campos Neto e Figueiredo, 1985; OliveÍra, L972; 1973). Ocorrências menores, não representadas no mapa
geológico, situam-se na região de Machado, nas margens das rodovi
as para Alfenas e para Campestre. Cabe ressal-tar, gue, localmente,
os contatos entre os referidos tipos petrográficos, pod.em ser tec

tônicos.
todas as ocorrênciâs conhecidas ê caracterfstica
foliação tectônica, de císalhamento dúct,il, gue afeta tanto
granitóides guanto os charnockitos .
Em

Os granitóides são d.e cores rosadas e corresponden

uma

os

a

sienogranitos e monzogranitos, com a presença de bÍotita e hornblenda e, as vezes, clinopiroxênios, Os charnockitos são esverd.ea
dos e correspondem a charnockitos e, mais raramente, a opdalitos
e apresentan como máficos o ortopiroxênio, cIÍnopiroxênio, hornblenda e biotita, A¡nbos os típos petrográficos apresentam os mÍne
rais acessórios apatita, titanita, zírcão, allanita. opacos e minerais secundários tais como epidoto, serÍcita, carbonatos, cl-ori
ta, etc.
A transição dos charnockitos para os granitóides se då
ao
pela redução,até o desaparecimento total , do ortopÍroxênio,
mesmo tempÕ que gradann para cores rosadas. Estudos detalhados
mostrando a transição entre charnockitos e granitóides, foi elabo
rado por Wernick et al. (1984a) para a zona marginal- oeste do Com
plexo Granitico de Socorro.
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5.

4.2-3. cranitóides Anidros

série charnockÍtica. Suas prín
cl"pais ocorrências situam-se na porção centro-norte do Maciço de
Correspondem ãs rochas da

Guaxupê, onde constituem normal-mente corpos de dlmensões peguenas,
muÍtos deles não representáveis na escal-a do mapa geológico anexo.

As ocorrências na região de Machado, Alfenas e Paraguaçu constituem corpos pequenos, homogêneos, com c:ontatos nitidamen
te intrusivos, muitas vezes cortando pequenos c. rpos granÍticos.
Apresentam texturas hipidiomórficas , granulação nédia a grossa,ra
ramente porfiróides, cores verde acinzentadas, verde oliva ou ver
de escura; 'Apresentam-se diferentemente foliados, ora com porções
maciças, isotrôpicas, ora com faixas discretamente a intensamente
foliadas, através de cisafhamento dúctil . A composição rnineral.ógi
ca é pouco variãvel- e estão representadas dominantemente por char
nockitos (campos 3a e 3b) e focalmente por opdalitos. A taxa de
mãficos varia de 3-4t a 158, em mêdia 4 a 5t. e são constituldos
por hyperstênio, diopsÍdio, hornblenda e biotita¡ em proporções
muito variáveis, podendo faLtar localmente um ou outro deles.
-

Já, as ocorrências do.norte de Poços de Caldas e da região de São Josê do Rio Pardo constituem agruPa¡nentos de corpos
heterogêneos, formas arredondadas, alongad.as ou lenticulares, intercalados com granitóides e outras rochas regionais, definindo á
reas com alta frequência ou pÌedominância de rochas charnockíticas, Composicionalmente são variáveis e estão representados dominantemente pelos tipos intermediários.
verde
São:.rochas de coresr verde escura, verde oliva,
acinzentada a acastanhada, e co¡n textura hipidiomórfica a granobIâstica, ineguigrranular, e estruturas homogeneamente foliadas. A
granulação varia de uma ocorrência para outra, com tÍpos litotógicos de granulação, ora grosseira, ora média-fina. À ocorrência ao
norte de Poços de caldas exibe textura hipidiomórfica, granulação
grosseira e estrutura maciça, isótropa.
Os tipos petrográficos correspondem à mangeritos, jotonitos, hyperstênio sienitos, com variações para charnockitos. Miem
neralogÍcamente, possuem feldspato potássico e plagioclásio,
teores variados, e quartzo (no geral inferior a 208). Os máficos
são ortopiroxênio e clinopiroxênio seguidos por anfibõIio e bioti
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ta que, por vezes, figuram como acessórios. Estes são opacos rapattta, titanita, zircão e alLanita. Como secundários ocorren anfibóIio fibroso, isericita, muscoviÈa, opacos, talco, serpentina,clo
rita, carbonatos, epi,doto, e outros de menor importâncÍa. Estas
rochas encontram-se bem descritas por Campos Neto e Figueiredo
(t985), oliveira (1972; 1973), oliveira et aI. (L983a), entre outros.
PeIa própria natureza destas rochas, na sêrie charnockÍ
tica, tem havido, entre os diversos autores' uma certa polêmica
quanto as suas origens. Também, a frequente estrutura foliada
,
gnaissificada, exibida por estas rochas, tem indiretanente influenciado na interpretação genética. Assim, Coutinho (f953), Fiori
e ChoudhurÍ (1979), Oliveira (1972¡ I973), oliveira et al , (1983a)
proconsideram-no cono resultantes de um metamorfismo regional
g,ressivo. Wernick et aI. (1984a) interpretaram a zona marginal
charnockítica do conpl-exo GranÍtico socorro como um fãcies magmãtico anidro e posteriormente defoÌmado catacl-asticamente por inf1uência da zona de cisalhamento de Socorro' Campos Neto e Figuei
redo (1985) també¡n interpretaram a sequência magerÍtica-jotonÍtica da região de São José do Rio Pardo como cristalizada diretamen
te a partir de magrmas anidros.
Co¡n o intuÍto de contribuir para o esclarecimento desta
do
controvérsia genética foram estudadas, através da tipologia
zi-tcão, sete amostras de corpos charnockíticos das regiões de socorro, Machado-Paraguaçu, São ¡osé do Rio Pardo e a norte de Poços de Caldas. A localização das amostras encontraa-se na Figura
6 e Anexo 1,. Os dados modais, correspondentes ãs amostras estudadas, encontram-se listadas na Tabela 2 e representadas no diagrama modal da Figura 26. A anáIise do zircão revela, como mostra a
Figura 27, feições tipicas de rochas calco-afcalinas charnockiticas magrmáticas.

5.4.3, Principais Fases de

Deformaçáo

Estas fases de deformação encontram-se relacÍonadas ao
ciclo Brasiliano e, port.anto, referem-se ao último evento metamór
fico gue atuou na regiào. Ivlesmo neste caso, as relações estruturais produzidas pelas fases de deformação, Principalmente as mais

TABELÀ
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Dados Modais

de Rochas Charnockitõides do Complexo PinhaL
.Anostras

ÀTD-9.2 ATD-26À2 ÀTD-46

ATD-46.I ÀTD-51 À1D-52 ÀTD-61
Charnock. Cha.rnock. Charnock. Opdalito Charnock. Hy-QÈ.Sien.Charnock.
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tr
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t0 ,0
4,0
tr
3,0
tr

18,0
40,0

2r,0
6,0
11,0

tr
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4
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precoces, são melhores esta.belecidas quando conectadas com
príncipais episódios de nigrnatização.

os

A fase mais antiga de deformação brasilíana é acompanha
da da geração de migmatitos acamados (ver Fotos 10 e 14). Esta fa
se de deformação ê responsáveI peJ.o desenvolvimento de dobras iso
clinais recumbentes e de uma intensa foliação de transposição gue
tem um efeito de homogene ízação, princlpalmente, sobre migmatitos
pré-exÍstentes ao transformar suas estruturas em gnais si ficação. A
foliação de transposição é caracterizada pela presença, principal
mente, de pequenas dobras intrafoliares com superfÍcíes
axlais
paralelas à foliação da nova gnaissificação, presença de estrutu*
ras sigmoidais, intenso esmagamento de minerais nos planos de foliação e crenulação nos ápices das dobras intrafoliares.
A superfície axial dessas dobras não apresentam uma inclinação definida, variando desde horizontal até vertical, devido
ao redobrannento a que foram submetidas.
Uma segunda fase de deformação é acompanhada de nova fa
se de migmatização da gual resulta a freguente geração de migmati
tos nebulÍticos e que destrói boa. parte da .fo1iação gerada na fase de dobramento precedente. Esta fase de deformação é responsãve} peJ.o redobramento e reorientação da gnaissificação originada
na fase anterior atravês de dobramento isoclinal com o desenvolvi
mento irregular de nova foliação plano-axial. Esta transpõe a fopor
liação anterior com intensidade warÍável e é caracterizada
uma riqueza en feições sigrmoidais (Fotos 15 e 16), dobras isocLÍnais apertadas, flequentemente disruptas, desenhadas pelo antigo
bandanento composiclonal das rochas, bem como pelos leucossomas
os
dos migmatitos acãmados. O efeito desta transposição sobre
na
Ieucossomas da primeira fase, quando mais espaçada, resulta
geração de migmatitos com estruturas dobradas e flebÍticas (Fotos
16 e I7).
Ãs duas fases acima descritas superpõem-se a foliação
tectônica relacionada aos cisalhamentos dúcteis e rúpteis, respon
sáveis pelo deslocamento de grandes blocos tectônicos e pela gera
e
ção de extensas e espessas faixas de cisalhamenÈo. os efeitos
carâcterísticas deste evento modificador das litologias pretéri-
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tas encoritram-se descritas

em

Ítens específicos.

relativo da fase de cisalhamento dúctil ê dado por suas relações com a terceira fase de dobrament,o, já gue as faixas de cisalhamento acham-se afetadas por
este evento. Esta terceira fase caracteríza-se por dobras abertas
de grande amplitude, as quais, superpostas ãs deformações prévias
geram estruturas de interferência dos tipos domos e bacias,
Também a fase de cisalha¡nento rúptit supera a fase dúctil como ê atestado pela zona rúptil Ouro Fino que secciona e d.es
loca a zona dúctil Varginha, redobrada pela terceira fase. A continuidade da fase rúptit, para aIémdaterceira fase de dobramento,
é at.estada por numerosas falhas que afetam rochas contendo as três
fases principais de dobrarnento.
O pos i.cionarnento temporal-

Dobras adicionais, de caráter mais ou menos local, são
ainda devido às intrusões dos diversos granitôides e ãs dobras de
arrasto associad.as às falhas de maior expressão.

relativa da fase de deformação dúctil- pode
ser feita
cranitico Morungaba, onde os granitóides por
flróides da sua porção norte são afetados por cisalhamentos subhorizontais e corLados por granitos equigranulares, gue não evidenciam este padrão de deformação.
Una datação
no Complexo

5.4.4. ceocronologia
Para o sul do Craton do São Francisco as idades referen
tes ao período do Proterozóico Superior são restritas ã metodolo-

gia K-Ar (Teixeira, 1985). Refleten o úJ-timo resfriamento regional e 're.IacÍonam-se a idades aparentes para rochas do embasamento
situadas em posíção de borda rìo segmento cratônico. gue revelam
rejuvenescimento dos materiais, em d.ecorrência da evoJ-ução brasiliana marginal.
Já para o restante da área estudada, situada fora
da
área cratônica, a presença do evento termal do Ciclo Brasiliano
encontra-se, greocronoJ.ogicamente, bem caracterizado. Para estas
áreas, efeitos superiores aos 5O0oC são atestados por datações ra
diométricas K-.â,r apresentadas por Artur (i-980), Cavalcante et aI.
(L979), Cordani e Bittencourt (L967), Correía et al. (1982),Ebert
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e Brochini (1968), Fonseca et aI. (1979), Hama et al_. (1979) ,Olt
veira (1973) e Vlach (f985).
a geração de rochas através de uma expressiva granitogênese e pela migmatização de rochas pré-existenÈes. :ceunidas na
área fnvestigada no Complexo Pinhal, encontra-se comprovada na
Iiteratura geológica pelas seguintes datações Rb-Sr e U-pb:
- Datações de rochas graníticas pelo mêtodo Rb-Sr Íoram apresentadas por Wernick et a].. (1981a) e Vlach (1985) e estão restritas ao complexo intrusivo Morungaba. Vlach (op.cit. )ob
teve, para cinco grupos de granitos equigranul-ares e um de grani
tos inequigranulares, da porção meridional e oriental do referido complexo, idades gue variaram entre 690 e 490 m,a.. Entretanto, o autor considera exageradamente amplo este intervalo e suge
re que a principaJ. fase de colocação e/ou cristalização das dife
rentes intrusões tenha ocorrÍdo entre 590 e 560 m.a.. Já Werni
ck et aI. (1981a) obteve, para três amosÈras de granitos equigra
nulares, idade de 504i44 m.a..
- Outra sér.ie de datações provém da região de São José
do Rio Pardo e foi apresentada por Oliveira et al. (l-986a). Correspondem ã quatro isócronas Rb*Sr. e uma concõrdia U-Pb, referen
tes a gnaisses charnockiticos, granulitos enclerbiticos. hiperstê
nio granuJ-itos sÍeníticos e granulitos sieníticos. å,s isócronas
Rb*Sr forneceram idades osci]-ando entre 660 e 550 m.a.. Urna única concórdia U-Pb foi construÍda .a partir de zircões de gnaisses charnockÍticos e de granulitos
sÍeníticos e forneceu J.dade
de 780 m.a..
- Para migmatitos existe apenas uma isócrona Rb-Sr, pa
ra a região de ftapira, com idáde de 600J30 m.a. (Àrtur, l98O),
- Cabe ainda destague para uma is6crona de referência
de wernick et al. (1976') , para rochas da região de Àmparo-Morungaba e Estiva, com val-or de 690t20 m.a..
Com o intuito de melhor caracterizar os eventos geológicos J-igados ao Proterozóico Superior foram realizadas, no presente trabal-ho, uma sêrie de outras datáções Rb-Sr envolvend.o ro
chas granÍticas, charnockiticas e migmatíticas e gnaisses blasto
milonÍticos, a saber
3
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Datação de Migmatitos
Foram datados quatro novos afloramenbos de diferent.es

tipos de migrnatitos, além de se recalcular a isócrona de Artur
(t980), supra referida, Estes afloramentos siÈuam-se nos arredores de ftapira, Jacutinga, Monte Sião, Borda da Ivlata e Silvianópotis e apresentam as seguintes características :
- Afloramento ATD-3. Localizado em pedreira abandonada"
atrás do Posto Fiscat da rodovia entre Ouro Fino e Borda da lqata,
cerca de 2km desta cidade. A rocha ê representada por um biotita
gnaisse enrbrechÍtico gue resulta da transposíção dúctil de
um
migmatito originariamente estromático. Este ocorre parcialmente
deformado e constituindo megamÌcrótitos lenticufares, com espessuras até decamétricas, e disposição paralela ã foliação da rocha mais intensamente transposta. Entretanto, mesmo estes Ieitos foram parcialmente transpostos ao longo de planos mais espaçados o que resultou na transformação do migmatito estromático
orÍginal num migmatito dobrado a flebÍtico, nos quais as dobras
tem plano axial paralel-o ã foliação de transposição. As dobtas
são desenhadas tanto peJ.o leucossoma guanto pelo paleossoma/mesos
soma do migmatito original estromático e apresentam dimensões va
riáveis, corn feições disruptas e frequentemente geometria assimê
trica do típo "cabo de guarda chuva", ã semelhança da Foto 6. O
migmatito estromático origÍnal é composto dominantemente por um
paleossoma/mesossoma granodiorítico, algo porfiróide, rico
em
segregações graníticas, com formas Ienticulares, milimétricas a
centimétricas. Seu leucossoma é de composição granítica, cor esbranquiçada, espessura dominantemente .c.entimétrica, grã média a
grossa e também mostra foliação mais ou menos intensa.. O redobra
mento, devido å transposição dúcÈil, ê acompanhada de recristali
zação nos ápices das dobras e segregação de material com disposi
ção paralela å foliação da rocha. Tanto o material recristalizado quanto o segregado não exibe fotiação. Todo o afl-oramento embrechítico,/migmatitico acha-se injetado por fiJ-ões e diques de
neossoma granítico róseo, de granul-ação varÍávet e não deformados .

Neste afforamento foram datadas quatro amostras do mesossoma do migmatito dobrado e quatro amostras d.o neossoma d.e in
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jeção cte veios discordantes, conforme Figura 28,

A isócrona I refere-se ao mesossoma e fornece valor de
L32o!40 m.a. e razão inicial iguaL a 0,7t4510,0006. A idade assim obtida é aqui interpretada como correspondendo a un
valor
misto, gue refleteria rejuvenescimento isotôpico parcial de mate
rial mais antigo sob efeito de anatexia ocorrída no ProterozóÍco
Superior. Tal consideração deve-se ao fato, de que até o momento
não foi obtido nenhum outro valor que sugerisse' para a região ,
evento gerador de rochas nesta época. A razão inicial elevada é
compatÍvel com material de longa residência crustal e que no caso foi submetido a pelo menos dois retrabalhamentos isotópicos ,
cÕnforme acima descrito. o MSWD com 2,2ILì pode ser considerado
normal para rochas- mesossômicas e, provavelmente, heterogeneamen
te rejuvenescidas.
e
A isócrona rr, resultante do neossoma de Ínjeção
apresenta idade de 500t3o m.a., R.r. = 0,7273!0,0006 e MswD de
1r87. A idade aparentemente baixa para o referido neossoma pode,
muito bem, reffetir a precariedade da isócrona que é construÍda
a partir de apenas quaÈro amostras e que se dístribuem nu¡n inter
valo da relação nb87,zst86 bastante restrito. Por outro lado, valores Rb-Sr similares foram apresentados por Vlach (1985) e lìlernick et al. (1981a) para granitos equigranulares róseos do I\,laciço de Morungaba, respectivamente, com 49513,5 m.a. e 5o¿ia¿ m.a.
ser
A razão inicÍaI, bastante elevada, pode como já referido,
devida a una certa precariedade da isócrona' mas gue também pode
revelar refusões de material crustal .
=.Afforamento AF-2.. Localiza-se junto. a .divisa entre os
Estados de São Paulo e Minas GeraÍs, ao longo da rodovia ltapira
-ouro Fino. o referido afl-oramento é constÍtuído pelo mígmatito
estromátÍco datado por Artur (1980), cujos mobÍJ-izados fornece
ram idade de 2230130 m.a, corta¡do este migrmatito ocorrem veios,
filetes e bol-sões de neossomas granÍticos róseos, não deformados,
com dimensões reduzidas e dispostos tanto concordantemente quanto discordantemente em relação à foliação da rocha. Foi a partir
de cinco frações d.estes neossomas que elaborou-se a isócrona da
Figura 29.
7 67:
A isócrona assim construida forneceu val-or de
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32 m.a. e R.r. = 0,759510,0008. A idade, apesar de alta, é compa
tÍvef com o Proterozóico Superior e o MSWD da ordem de 0,I9 reforça a cogeneticidade das arnostras estudadas. À relação inicial
da isócrona é extremamente elevada,o que poderia conduzir a suspei tas de uma origem a partír de fusão de meta.ssedimentos. Entrc
tarrù(J! o neossoma granítico não apresenta caracterÍst.ícas minera
lógicas de granitos tipo-S, mas sim de granito-I, com a presenrazão
ça de titaniÈa e allanita euédricas. Desta forrna, a sua

inicial poderia índicar a refusão de material ortognãissico mais
antfgo, originariamente com eJ-evada rel-ação st87 1sr86, o gue é
perfeitamente possível até para materiais de origem mantélica co
mo apresentado por Teixeira (1985;.-Figs. 5I e 52) e como será
visto no próximo ítem referente ã evol-ução do
¡".86.
"r87
- Àfloramenl-,o AI.-5/6. Situa-se no km 99 da rodovia gue
liga Pouso Alegre-Machado. É constituído por hornblenda-biotita
gnaisse embrechÍtico, gerado a partir -da transposição dúctiJ- de
um migmatito estromático, gue ocorre preservado sob a forma de
um megamÍcrôlito com espessura de cerca de 2O-25 metros. O paleossoma é um hornblenda-biotita gnaisse tonalítico de cor cinzenta, caráter mais ou menos mesossômico, contendo delgadas intercalações anfiboliticas. o mobilizado constitui leitos
com
certa persistência longitudínal, espessuras centimétricas e irre
gularmente espaçados. São de composição granÍtica' granulação mê
d.ia, cor esbranquiçada e mediamente foJ-iados, Os leitos de migma
titos estromáticos exibem, de acordo com o espaçamento dos planos de cisalhamento, estruturas sigrmoidais ou estruturas dobra
a
das com planos axiais paraleJ.os à tolíação da rocha. Após
transposição dúctil ocorre, de forma discreta, nova fase de migmatização pela injeção de diques, veios e bolsões discordantes em
relação às duas foliações da rocha. Final-mente, todo o afloramen
to apresenta nova fase de deformação que provoca ondulações e do
bras abertas,
Para este afloramento foram analisadas sete frações dos
rnobilizados estromáticos- A idade de 680t80 m.a.' com R.r. =
das
o,706OJO,oot5 (Figura 30) resulta de uma boa dlstribuição
amostras ao longo da isócrona. O MSWD com 0,718 reflete a congeneticidade das amostras. A razão inicial , maÍs ou menos elevada,
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deve resultar da anatexÍa parcial sobre material com longa vida
crusÈa1

.

- Afloramentos ACAIT-58/59. Corresponde a dois pontos
de coletas, distantes entre si cerca de 500 metros, Iocalizados
entre os km 26 e 2? da rodovia Itapira-Lindóia.
Trata-se de um migmatito estromátíco no qual o paleos
soma é dado por um gnaisse embrechítlco bandado constituído por
umc- sucessão de leitos centimêtricos a decimétricos de biotlta
gnaisse, separados por leitos milimêtricos a submilimétricos de
gnaisse granÍtico. Este paleossoma resulta da transposição de
um migmatito pré-existente. o neossoma é representado por leftos persistentes com espessuras de I a l-0 centímetros de mobili
zados esbranquiçados a fevernente rosados, de granulação média a
grossa, e de composição sienogranÍtica. Apresentam disposição
paralela à foliação do paleossoma embrechítico. caracterÍstico
é a ocorrência de bancos contÍnuos de melanossoma essencialmente biotítico, que envolvem o neossoma.
Artur (1980) confeccionou uma isõcrona a partlr de se
te frações dos mobilizados estromáticos não deformados e obteve
idade de 600130 m.a.. Nesta etapa dos trabalhos a referida l-sócrona foi revista e constatou-se que seu valor real é de 5?0J
14 m.a.r pâral R.I. = O,7L2L e MSWD de 4,5 (Figura 31). Apesar
do diagrama evidenciar uma certa precariedade na definlção da
reta, a qual é traçada a partir de agrupamentos de pontos ocupando duas áreas do diagrama, permite considerar o referido mobilizado como sendo gerado no Ciclo Brasiliano. A razão iniciaL enæntra-se bem detj¡icra pelo agEupaÍento sltuado prô<ino à origem da reta,
princi¡nlmente, pela arþstra 59E. Sqr valor ¡nde signiflcEr o resuLtado de re
t¡aba.lhamer¡tos sucessfvos de ¡nateriais Iruito nais antigos. O l,lstÙD elevado,que
caracterlza o diagnanra ccno corres¡urderrio a lnna errócrona deve refletl-r al-

guma conta¡ninação do
soma.

material datado por frações do seu paleos-

- Afloramento ATD-2. Situa-se no km 27 da rodovia Ouro Fino-Monte Sião, cerca de 2,5km da última cidade. É constituÍ
do por mígmatito dobradoz'flebítlco do Proterozóico Inferior,com
a presença de faixas nebulÍticas (Fotos 8 e 19). As porções nebulÍticas foram datadas e forneceram idade de 880120 m.a.,R.r.=
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I,44 (Figura 2I). A discussão e interpreta
ção destes valores encontram-se descritos juntamente com os resultados do aflora¡nento ATD-2 no Ítem sobre geocronoJ-ogia do Pro
terozóico Inferior.
7Og!0,0002 e

MSüID com

Datação de Gnaissee

BL

as

tomil oníti

co

s

Para os gnaisses blastorni lon íticos foram datados apenas dois afloramentos, um das proximidades de Ouro Fino e outro

da região de SilvianópoJ-is, como segue:
- Aflorarnento ATD-50. Localiza-se no km 87,8 da rodovia entre Pouso Alegre e Machado, nas proximidades de Silvianópo
fis. É representado por um gnaisse b lastomi lonítico bandado, d.ado pela alternância entre Lej.tos. contÍnuos de biotita gnaisse gra
.nodiorÍticos e quartzo feldspát.icos, com estruturas equivalentes
ã da Foto 28. Os leitos quartzo-feLdspátícos apresentam espessuras variáveis, de milimétricas a subdecimétricas, grande persistência longitudinal e irregularmente espaçados. Sua composição é
granÍtica, granulação fina a mêdia, fortemenùe foliados, Microscopicamente, o gnaisse blastomitonÍtico apresenta razoáve1 quantidade de minerais secundários, tais como sericita, epidotos ,
cloritas e carbonatos, depositados ao longo de intensa rede de
microfraturas. Este gnaisse blastomilonÍtico resulta, indubitavelmente, da ação de intensa transposição que agiu sobre rochas
pretérÍtas de natureza migmatÍtica, Localmente, ocorrem leitos e
bolsões de neossomas granÍticos róseos, não deformados, que cortam o gnaisse bl-astohilonÍti co.
Para este afloramento foram anal-isadas seis frações do
grnaisse blastomilonÍtico, os quais fornecem idade de 490tI0 ¡n.a.
e R.I. = O,'13l-9 (Figura 32). A baixa idade obtida deve se situar
próxima a geração da rocha. Entretanto, este valor deve ter sido
reduzido por uma abertura parcial do sistema, dado por retrabaIhamento isotôpico aÈravês de intensa percolação de fluidos durante a transposição, com a consequente remoção e precipitação
de elementos quÍmicos, como evidenciado pela riqueza de minerais
secundários. Resta saber, ainda, se este retrabalhamento relacio
na-se a transposição da rocha ou a eventos deutêricos/hidrotermais posteriores. A razão inicial elevada pode resultar de retra
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balhamentos sucessivos a partir de um material. com longa
vida
crustal. O MSvtD com 3,63 reflete, possivelmente, heterogeneidade
entre os leitos gnáissicos granodiorÍticos e guartzo-fe ldspáticos.

Jâ para os neossomas granlticos não foi possível obter-se variações nas relaçõe" nb87,zsr86, mesmo partindo-se inicialmente de cerca de J-5 frações, o que impossibilita quaisquer
consideração a seu respeito.
- Afloramento ATD-16. Situa-se no km 14,5 da rodovia
Ouro Fino-Monte Sião. Tnata-se de um ortognaisse blastomilonítico homogêneo de composição granitica, equigranular, granulação fi
na a média e cores rosadas. Entre os minerais acessórios ocorrem titanita e aJ.Ianita euédricas.
A partir de quatro frações desta rocha foi construída
a isócrona da Figura 33, a qual forneceu idade de 620h00 m.a. ,
R.r. = o,7Io2!0,0024 e MswD com I,37. As amostras agrup¿rm-se na
porção central do diagrama, afastadas da origem da reta e
com
pequeno intervaro da relação nb87 ¡st86 , o que reduz em muito a
confiabilidade da isócrona. A razão inicial- elevada pode.em gran
de parte, resultar deste fato. ou mesmo corresponder .à produto
da antexia de materiais profundos e originariamente .çom elevado
teor de rubídio. A origem profunda deste ortognaisse encontra
apoio na presença da titanita e allanita, gue o caracteriza como sendo de natureza calco-alcalina.
Dataçã,o de Rochas Granítícas

dois afloramentos de corpos igneos gra
nÍticos distintos, situad.os, respectivamenÈe, nas regiões de À1fenas e Areado. os dois granitóides são do tiPo-S e mostram-se
pouco favoráveis para as determinações radiométricas, como carac
terizados a seguir:
na
Afloramento ATD-23. Situa-se em pedreira ativa
altura do km 6 da rodovia Alfenas-Machado. É constituÍdo por intercalações, de espessuras decamétricas, de dois gnaisses bl-asto
milonÍticos. Um representado por hornblenda-biotita gnaisse granodrorÍtico e outro por granada-biotita gnaisse granitico. Este
Foram estudados
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resulta da transposição dúctil de granada-biottta granito porfiróide, o gual- ocorre preservado sob a forma de ¡nicrólitos 1enticulares com espessuras mêtricas. As porções não deformadas apresentam megacristais róseos de microclínio com formas retangulares, quadradas ou irregulares, que atingem e¡¡ média 2-3cm de com
f:i:¡-ento. Com o incremento da deformação da rocha adquirem forJnas ovaladas, fusiformes ou originam microl-eitos descontínuos. A
matrÍz é de granulação média, cor cinza a levemente rosada, exibindo teores variáveÍs em granad.a, a qual pode representar até
4t da rocha. Local-mente, a granada constitui megacristaÌ.s
ou
agregados, com formas arredondadas e dimensões de até 2 centÍmetros

,

' Para este afloramento foram analisadas quatro frações
do granada-biotita granlto porfiróide poupado pela deformação.Es
tes forneceram valor de 510150 m.a., R.r. = 0,710910r0009 e MSWD
da ordem de 1I,44 (Figura 34). o vaLor bastante alto do MswD não
é devido ã falta de cogeneticidade d.as amostras, pois elas são
provenientes de um único af l-oramento, mas deve resuftar da falta
de uma boa homogeneização do material preparado. .7á a razão inicial- é compatÍvel com a natureza crustal do referido granito.Ape
sar da idade obtida carecer de maior precisão, sugere, pois
o
granito datado, uma origem durante o Proterozóico Superior.
- Afloralnento ATD-25. Localiza-se em pedreira abandona
da nas proximidades de Areado. Refere-se, tam.bém, a um granadabiotita granito porfiróide. Apresenta estrutura maciça a pouco
foliada, com os megacristais dispostos de forma mais ou menos
orientada, e foliação local e d.iscreta, resulta de um cisalhamen
to tectônico pouco pronunciado. Os megacrist,ais são de microclÍnio, exibem cores esbranquÍçadas, formas retangulares a ovala'das
e com dimensões mêdias entre 2 e 3cm ao longo de sua maior dimen
são. Sua quantidade é variável , chegando em algumas faixas a cer
ca de 208 do total- da rocha e em média 5 a 108. A matriz apresen
ta granulação mêdia a grossa e cor cinza clara. A granada perfaz
cerca de 38 da rocha e se apresenta na forma de cristais isolados ou agregados, geralmente associada ã biotita.
A determinação radionétrica para quatro frações deste
granito forneceu um valor de 585140 m.a., R.I. = 0,7588tO,OOt¡
"
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de 9,42 (Figura 35) . À razão inicial extremamenÈe elevada deve refletfr a origem crustal do granltóide, gerado a partir da anatexia de ¡netasseil j:nentos per-aluminosos. O MSÌ{D, também bastante alto, resultaria de problema sinl"lar ao caso
das
erxostras do diagrama anterior, além de un possfvel refLexo
da
granulação um tanto grosselra da rocha, gue dlificulta uma homoge
neização ideal dos materÍaÍs datados.
r¡¡n I{SÍID

Datação d.e Rochas Charnockíticas
Os charnockitos, aquf datados, pertencem a sérÍe dos
granitóides anidros do Complexo Pinhal Para estas rochas foram
datados dois afloramentos situados nas regiões de Pâraguaçu e Ma
chado.
Embora pertencentes

a coxpos distintos, as rochas

dos

dois afloramentos são petrograficanente muíto simiLares. Estes
corpos apresentam dimensões reduzldas, ambos com menos de 10 km2
de área de exposição, e exibem contatos nitidamente intrusivos.
Correspondem a rochas com estruturas blastomiloníticas
geradas a

partir da transposição dlúctil sobre charnockitos maci-

ços, os quais ocorrem poupados pela deformação sob .a forma de nú
cleos decamétricos.
Estas rochas exibem cores que variam de verde escura a
verde acastanhada. As porções isotrópicas apresent¿¡m granulação
nédÍa homogênea e, localmente, Erosseira heterogênea, chegando a
pi:rf irõide.
Composicional¡nente, correspondern a charnockitos "sensu
e são constituÍdos por microcJ-Ínio pertÍtico, guartzo ,

strictu"
oligoclãsio e teores variáveÍs de hiperstênio, diopsídio, ..hcirnblenda e biotita. os megracrlstais, guando presentes, são essenci
almente de microcllnio pertítíco.
Para as determinações radiométrfcas foram coletadas fra
ções dos charnockitos constituintes dos núcleos poupados pelas
deformações.

Para o afloramento ÀTD-26, situado em pedrelra abandonada nos arredores de Paraguaçu, foi construlda uma isócrona a
partir de seis frações do charnockito. O bon alÍnhamento d,as amos
tras forneceu ídade ¿e SOotZo m.a. , R. r. = o,7!o7!o,ooo2 e I'4sw;
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de 1,29 (Ftgura 36).
O afloramento ATD-g, Iocalizado em pedreira abandonada
nas proximidades N-Nw de Machado, forneceu, a partir de guatro
de
fracões de charnockitos com granulação grosseira, valor
3ú5J35 m..a., R. I. = 0,707610,0004 e MsI/itD de 5,I9 (Figura 3Z).Ape
;;; das amostras não apresentarem um bom al-inhamento, a concor-

dâ¡.cia entre esta idade e a fornecid.a pela isócrona anterior, re
força sua confiabilidade. O MSWD elevado, deve-se, provavelmente
a dificuldade de se conseguir uma boa homogeneização do material
..,bilizado, o qual apresenta' neste caso, granulação grossa.
As relações isotópicas iniciais sr87 7st86 de 0,7107 e
0r7076, bastante el,evadas para rochas dessa natureza, sugeremuma
origem a partir. da fusão parcial de material com vida crustal an
terior. Por tratarem-se de rochas anidras a gênese desses magmas charnockÍticos ter-se-iam originados de material da crosta
submetidos ã fácies metamórfica de alto grau' numa situação muito semelhante a sugerida por GasParini e MaDtovani (1978) Para
os charnockiÈos de Ubatuba.
Considerações Einais

As rochas migmatíticas, graníticas, charnockÍticas e
blasto¡nilonÍticas geradas durante o Proterozóico Superior e aqui
d.atadas, revelaram idades oscilando em um intervalo de 500 a 880
m.a., mas com maior concentração dos valores entre 560 e 585 m.
É de importância o fato de que o grupo de rochas incluídas no referido intervalo de 560 a 585 m.a. ' representado por

dois charnockitos, um granito e um migmatito, gradam para termos com foliação de transPosição, com estruturas tipicamente blas
tomilonÍticas. Para estes bl-astomifonitos foi obtida uma idade
de 490 m.a., valor este, similar ao obtído por Hama et aI. (L979)
para granitos catacfasados da região de Pouso A1egre.
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ta continentat é a avaliação da contribuição dos processos de
acreção e de retrabalhamento na sua moldagen. Processos de retra
balhamento apenas modifícam rochas pré-existentes, enguant.o os
fenômenos de acreção vertical e horizontal representam modificações coro aporte de material novo.
Por outro lado, a distinção entre materiais acrecionais de curta ou longa residência crusta)-, ao níve1 da infra-estrutura, é difÍcil. TaI consideração deve-se ao fato de que o
material adicionado ã crosta pode sofrer, em um mesmo evento tec
tonometamórfico, sucessivos retrabalhamentos deformacionais e
anatéticos. Desta forma, a simples constatação de rochas intensa
mente retrabalhadas não significa, necessariamente, tratar-se de
materiaf policÍc1ico com longa vida crustal .
Esta problemátiea pode, entretanto, ser abordada em
princÍpio através de dados isotópicos no âmbito de estudos geo
cronológicos através do diagrama sta7 /st86 versus idade. r,.rrç.rrdo-se neste gráfico a curva de evolução ísotópica do manto (I,.C.M.)
e os dados geocronológicos do materÍa1 estudado podem ser tecidas considerações sobre a história crustal das rochas enfocadas.
Na Fign¡ra 38 estão representadas estas relações para os
migimatitos da área estudad.a, situada fora do domÍnio cratônico ,
e na Figura 39 os dados correspondentes aos granitóides e ortognaisses investigados.
Mi

gmatito

s

Do conjunto de isõcronas Rb-Sr elaboradas para os migmatitos foram selecionadas aquelas. gue mostraram-se melhores def,inidas e com menores relações isotôpicas iniciaÍs Sr87,/sr86. o"

materiais datados, bem como suas localizações geográficas, encon
tram-se listados na Figura 38Com exceção de uma única datação isocrônica, cuja rela
ção isotópica inicial (curva 6) se coloca sobre a linha de evolu
ção teórica da razão st87 7st86 no manto (L.c.M.), toilas as demais curvas apresentam relações isotópicas situadas acima d.a referida Linha teórica.
A razão inicíaL da curva (6), refere-se a um mobltiza-
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do de mignatito dobrado que forneceu idade compatLvel com o Ciclo Transamazônico (1810160 rn.a.). Tal situação geológica,/geocronológica parece indicar que o referido mobillzado é o resul-ta
do do retrabalbamento de material com curta vida crustal, deriva
do essencíalmente do manto superior durante o evento transamazô

nico.
Três outras curvas de evolução de mobllizados de migma
titos das regiões de ltapira (curva 3), Lindóia (curva 5) e Borda da Mata (curva 7), apresentam razões iniciais localizadas acl
ma, mas próximas, da L.C,M., TaI fato, a princÍpio, poderia índi
car tanto retrabalhamento de materiaL com curta vida. crustal guan
to retrabalhamento de material com residência crustal mais longa,
mas orÌginariamente pobre na relação Rb,/Sr, conforme demonstrado
por Peterman (1979) .para rochas derivadas de tonalitos e trondhj emitos

.

A curva (I) corn alta razão sr87 ¡st86 atual, evidencia
que o mobilizado arqueano analisado resulta do retrabalhamento de
material pretérito pouco nrais antigo e origínariamente co¡n eleva
do teor de rubidio. Tat fato sugere a existêncl-a de heterogeneidadês isotópicas no mar¡to superior já no perlodo arqueano.
Às razões iniciais das curvas (2 e 4), referentes
a
dois mobillzados de nigrmatitos do Pxot,eroz6ico InferJ-or, encontram-se bem mais afastadas da f.inha de evolução teórica do manto.
Anibas apresenta¡n valores iniciais e atuais relativamente elevados do st87 ¡st86, fato este gue deve ser o reflexo de retrabalha
mento de materiais com longa residência crustal e com certo enri
quecimento primãrio em rubídio. No caso especÍfico da curva (4),
seu ânguIo de inclinação é muito baixo. o que deve slgnificar
gue as amostras estudadas não refletem a média reaL da relação

/sr86 atual.
A curva (9) sugere tratar-se de um migmatito gerado a
partir de material de curta vida crustal-. caso oposto ao sugerido pela curva (I0).
A curva (1I) refere-se a um gnaisse blastomilonÍtico
gerado a partÍr de um migrmatito com paleossoma orÈoderivado. A
sua razão inicial- é extremamente elevada e sugere, a primeira
st87
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vista, orj-gem a partir de metassedimentos que sofreram anatexia.
Tal fato, entretanto, ê incompatíver com as características petrográficas/geoLógicas da rocha. Esta contradição encontra, entretanto, plausivel explicação se a rocha for considerada de natureza polimignnatÍticar ou seja, derivada por anatexia de migrmatitos pré-existentes semelhantes aos das curvas (3 e 4).
Ta1
processo pode ser também sugerido para a curva (ro) em relação ã
curva (8) ' o que encontra suporte nas duas fases de migmatização
constatadas para o Ciclo Brasiliano e na proximidade geográfica
das suas correspondentes amostras.
Gz,anítõides e Ortognaís

se s

Na Figura 39 estão representadas as relações isotópi-

cas iniciais obtidas para rochas granitóides do Proterozóico Inferior e Superior.
dos granitóides do Proterozóico Inferior, representado pela curva (1), é relativo ã ortognaj-sses da região de rtapira e apresenta relação isotópica inicial situada imediatamente
abaixo da L.C.¡4., i-ndicando que os materiais derivam-se diretamente do manto superior nas épocas de suas gerações.
Um

A curva (2) , referente ã um granodiorito porfiróide dos
arredores de Silvianópolis, apresenta razão inicial que se situa
Pouco acima da L.C.M.. Entretanto, considerando-se o erro analÍtico da determinação da razão inicial, da ordem de Or0OOB, este
valor si-tuar-se-i-a sobre a L.C.I\,I.. Desta forma o granod.iorito po
deria, perfeitamente, ter-se originado nc lirsite manto superiorr/
crosta inferior, interpretação esta reforçada pelo u1 da isócro
na PblPb, da Figura 23. A elevada relação do tr877sr86 inicial
deste granitóide sugere, ä semelhança da curva (1) da Figura 38,
a existência d.e heterogeneidades isotópicas no manto superior.
Para os granitóides do Proterozóico Superior, as curvas são tanto represerrtativas para granitos, caso da ocorrência
sj.tuado entre Monte Sião e Ouro Fino (curva 3), quanto charnocki
tos das regiões de Machado (curva 5) e Paraguaçu (curva 4), os
quais exibem relações isotópicas iniciais situadas acima da L.C.
M.. Est,e fato sugere que os respectivos granitóides foram gerados no interior da crosta terrestre, a diferentes níveis de pro-
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fundidade, como indica a natureza oÊa hidratada ora anidra dos
mesmos.

Considerações Finais

A anãlise dos dados acima descritos, apesar do pequeno
número de isócronas disponiveis, permj-te supor para a região focalizada uma evolução crustal caracterizada tanto no Arqueano
quanto no Proterozóico Inferior e Superior pela coexistência de
processos de retrabalhamentos crustais e processos de acreção ver
tical-. os diagramas da curva de evolução da razão sr877sr86
"o
tempo geológico sugerem guê, particularmente, Do Proteroz6i-co Sg
perior, ocorreu o retrabalhamento de migmatitos gerados em perÍo
dos anteriores, enquanto que no Proterozóico fnferior o retrabalhamento afeta tanto rochas mais antigas quanto materiais de cur
ta residência crustal. Este último processo caracterj-za o retrabalhamento no Arqueano. Tal consideração coaduna-se com as conclusões obtidas por Teixeira (1985) para granitóides e migmatitos Arqueanos e do Proterozôíeo Inferior da região Meridional do
Craton do São Francisco, contigua a ãrea aqui estudada. Segundo
este autor a evolução crustal durante os dois mencionados periodos é caracterizada por sucessivas acreções,/diferenciações em
conjugação com processos de retrabalhamento crustal.
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6.

SÎNTESE SOBRE

A

EVOLUçÃO CeOlÓCrCa

E

CONCLUSõES

o mapeamento e compilação dos dados geológicos, Iit.ológicos e estruturais de uma ãrea com cerca de 40.000 km2, da porção sul do Estado de lvlinas Gerais e regiões adjacentes do Estado
de São paulo, aliados a estudos petrográficos, geocronológicos ede
tipología do z1-rcão, permitem o estabelecimento das seguintes con
siderações gerais sobre a evolução geológica para a ãrea enfocada:

1. A área foi palco de importantes eventos tectonometamórficos ocorridos no Arqueano, Proterozóico Inferior e Proteroz6íco Superiorr/Eopaleoz'oico. EsLes eventos podem ser caracterízados tanto ao nivel de fenômenos de acreção vertical- quanto de retrabalhamento crustal.
2. No Arqueano houve, na região considerada, a geração
de um conjunto litológico constituído por gnaisses bandados, migmatitos, gnaisses homogêneos dioritico-tona1ítico-granodioríticos
de natureza trondhjemÍtica, gnaisses charnokitóides, granulitos
vários, metabãsicas e metaultramáficas. Á,reas maiores desta associação const.ituem atualmente o Complexo Barbacena, de caracterÍstica dominantemente mesozonais, e o Complexo Guaxupé, predomj-nantemente catazonal. Núcleos menores ocorrem dispersos por toda a
área consi-derada, alguns passíveis de mapeamentos na escala adota
da, como por exemplo nos arredores de Amparo.3. AIém da semelhança entre as litologias das mencionadas unidades com as de outras áreas arqueanas ao nível mundial ,
os dados geocronológicos confirmaram as idades assumidas, quer ao
nivel das exposições maiores quer ao nivel de núcleos menores.
4. No Ciclo Transamazônico estas associações arqueanas
sofreram transformações que levaram a sua descaracterização parcial atravês de acreções verticais e retrabalhamentos crustais,
originando o Complexo Amparo. No primeiro grupo das transformações incluem-se intrusões de numerosos corpos granitóides com des
taque para os batólitos Porto dos Mendes, São Gonçalo do Sapucaí
e CristáIia, este ú1timo nas proximidades de rtapira. Jã os retra
arbalhamentos crustais envolveram migmatizações das litologias
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queanas, gue foram acompanhadas de novas fases de dobramentos e
transposições. Estas migmatizações afetaram amplas áreas situadas fora do Craton do São Francísco poupando apenas peguenos núcleos com feições mesozonais (Complexo Barbacena), a1ém dé áreas
mal-orês de natureza catazonal (complexo Guaxupé). Igualnente, foi
afcl-da a borda suJ. do Craton do São Francisco com a geração de
uma faixa de rochas transamazônicas rejuvenescidas, gue envolvem
rochas arqueanas situadas mais ao norte. São atestados destes
Processos:

A - A ocorrência de migmatitos polifásicos nos quais
núcleos mais poupados têm o mesmo número de fases de deformação
e mesma conposição da associação migmatítica arqueana. A migmati
zação transamazônica difere da arqueana essencialmente peLa composição dos neossomas, com tendências mais potássicas.
B - Dados geocronolôgicos. Datações executadas em rnigmatitos transamazônicos sugerem a presença de dois intervalos
temporais principais de anatexia, respectivamente de 2,2 a 2,I
b.a. e de 1,9 a I,8 b.a, A evolução do sr877sr86 no tempo geolõgico revela gue a mignnatização afetou tanto rochas de curta vida

crustal acrescidas à crosta durante o pr6prio perÍodo transamazô
nico quanto rochas de longa residência crustal, ou seja, arqueanas. os dados disponÍveis sugerem ainda o domÍnio do primeiro
processo, o que implica gue o crescimento crustal no Ciclo Transamazônico ocorreu predominantemente através de acreção vertical
seguida ou não de retrabalhamento crustal . TaI configuração de
processos tem muítas semelhanças com os observados em arcos magmáticos ¡nais novos. Entretanto, face à superposição dos eventos
brasil"ianos na região, que incluem novas migmatizações, não foi
possivel traçar-se a geometria d.os eventos transamazônicos gue
pudessen confirmar tal hipótese.
Ainda, ao nÍvel isotópico, ressalt.a-se a baixa relação
n¡87,2sr86, na maioria das rochas estudadas, o que sugere ê- geração do material granitóide à partir de processos gue envolvem ig
tensa participação de materiaL crustal profundo e material- manté
Lico como sugerido, entre outros, por Wernick (I984b), no seu mo
del-o genético para os granitos calco-alcalinos. Entretanto, al-gu
mas rochas transamazônicas exibem relações *eZ7sr86 elevadas ,
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fato

também constatado em algurnas rochas arqueanas (Teixeira,l9g5;
Vüernick et aL., l98la), o que parece ser tndicativo d.a existência,
já naqueles periodos, de anomalias isotópicas no manÈo superior.

- A manutenção de boa parte das características
aI
gueanas do Complexo Guaxupê é devida a sua natureza essencialmente granulítÍca, anldra, Desta maneira, os efeÍtos regionais
da
migmatização transamazônica são discretos, atingindo maior intensidade apenas em áreas restritas.
D - Os granit6ides (hoje ortÞgnaisses) CristáIia e São
Gonçalo do SapucaÍ serven como marcadores da idade mínima dos metamorfitos do Complexo Andrel.ândia /ILapira/Carrancas. O fato dos
granitóides apresentarem valores radiométricos compatíveis com o
Ciclo Transamazônico e cortarem a sequência metassedimentar, da
qual incorporam xenólj.tos, sugere para o Complexo Andrelândia,/Tta
pira,/Carrancas idade mÍnima de metamorfismo atribuÍvel ao protero
zóico Inferior.
5. No Ciclo Brasiliano ocorrem novas nodificações das
litoloÇias pretéritas (arqueanas e/ou transamazônicas ) tanto por
acreção vertical quanto por retrabalhamento crustal através
de
migmatizações (que gera o Complexo pinhal) e cisalhamentos dúcteis e quebradÍços (que geram o Complexo câmpos Gerais e as Faixas
de Cisalhamento Pouso Alegre-Varg j-nha e Ouro Fino-ilacuÍ). A acre
ção vertical , muito intensa em boa parte da região consfderada
faz-se pela íntrusão de corpos granitóides calco-alcalinos (normais e charnockÍticos) e subal-calinos,/alca1 inos, com d.estaque para os batól-itos ,f aguariúna , Ir{orungaba, Socorro , pinhal , Ca1das ,
Pedra Branca, Mocóca, entre outros. O retrabalhamento crustal
através da migrmatização é acompanhado de dobramentos e transpesÍção. Atestam estes processos:
A - A existência de ortognaisses embrechÍticos formados
pelo dobramento isoclinal e transposição de migmatitos e ortognais
C

ses prê-exi st,entes.

B - A ocorrência de mignatitos polifásicos r¡os guais os
núc.l-eos mais poupados tem um número de fases de deformação e compósição igual- a das associações nigrmatiticas arqueanas ou transanazônicas. A migmatÍzação brasiliana difere essencialmente dos an
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teriores (arqueanos e/ou transamazônicos) pela composição freguen
temente sienogranitica/monzogranÍtica, predominando esta na fase
princj-paI da migrmatização e aquela nos estágios mais tardios.
C Dados geocronológicos. Datações de migmatitos brasj.
lianos revelam heranças cronológicas pretéritas com a presença de
mesossomas fornecendo idades mj-stas, pré-brasilianas, e pela coexistência, no mesmo migmatito, de porções com idades, respectivamente, transamazônicas e brasilianas. O estudo da evolução
do
st87 ¡st86 ,ro tempo geológica revela que a migmatização afetou tan
to rochas com curta residência crustal acrescidas à crosta durante o próprio evento brasiliano guando rochas de longa vida crustal, ou seja, transamazônicas ou mesmo argueanas, polimigmatizadas. os dados disponÍvej-s sugerem ainda que os processos de retra
balhamentos brasÍIianos, através da anatexia, agiram predominante
mente sobre rochas pretéritas com longa residência crustal.
Também, êo nÍvel isotópico, ressalte-se gue vários migmatitos brasilianos apresentam relações *¡87/tr86 muito baixas ,
semelhantes ãs das rochas arqueanas e transamazônicas. Tal fato ,
sugere tratar-se de retrabalhamento sob condições de sistemas fechados em relação aos tipos petrográficos onde¡ os baixos teores
originais de rubidio, não permitem a elevação substancial da rela
ção m87 /sr86 .
D - A contribuição de material crustal com característi
cas argueanas na constituição dos granitos charnockíticos fica pa
tente não só quanto a localização destes, situados preferencialmente no Complexo Guaxupé, Amparo e vizinhanças, mas tambén por
sua relação n¡87/sr86 baixa, geralmente ao redor de 1r5. Nestas
rochas a tipologia de zircão comprova tratar-se de rochas magmáti
cas de natureza charnockÍtica primári-ar €rTr oposição ã uma hipótese corrente que conferem a esta feição, caráter secundárj-o pela
dissecação tardia por fluxo de COr.
O retrabalhamento por cisalhamento dúctil (Faixas
de Cisalhamento Pouso Alegre e Varginha) e de caráter mais quebra

E

diço (Faixas de Cisalhamento Ouro Fino e Jacuí) são feições tardias na evolução do l"laciço de Guaxupé, este sucedendo àque1e. Ao
cisalhamento dúctil associa-se um nappismo que resulta em transporte de grandes massas por longas distâncias acompanhados de im-
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bricamento tectônico. Já o cisalhanento guebradiço, responsáve1
pefã geração do Complexo Campos cerais, estã J_igado essencialmente tanto a falhas transcorrentes que provocaram o imbricamento
tectônico do Maciço de Guaxupé qua¡to â ruptura cataclástica que
caracteriza o assoalho rochoso sobre o qual se deslocaram as nappes. As faixas de cisalhamentos rúpteis Ouro I'ino e Jacuí deslocam as zonas de cisalhamentos dúcteis. Ainda, em muitos locais ,
as faixas de cisalhamentos dúcteis foram afetadas pela úJ.tima fase de dobramento.

F - A fase de cisalhamento rúptil foi datada em torno
de 490 m.a. O evento coincide temporalmente com a intrusão das fa
ses pós-tectônicas equÍgranulares epízonais, gue cortam os batólitos caLco:-alcalinos porfiróides mesozonais após o seu alçamento e
"unroofing". Ainda, 'Iigado às falhas transcorrentes ocorrerÍa a
implantação de pequenas bacias do tÍpo I'pu1l-apart,' no qual foram
depositados sedimentos essencial-mente imaturos que (hoje anquimetanórficos) constituem as Formações El-eutêrio e pouso A1egre.
6. Quanto ã supra-estrutura regionaL metassedimentar ,
não objeto especff.ico do presente trabalho, ca.be mencÍonar a importâncÍa no quadro evolutivo regional da idade mínima do metamor
fÍsmo, aquÍ estabelecido como transamazônico. Os trabalhos de c¡m
po mostraram uma variação no metamorfismo de baixo a médio grau
incluindo fenômenos locaÍs de anatexia (por exemplo nas regiões
de Jacutinga, Itapira e Amparo), sob um regime bárico médio, atestado pela ocorrência freguente de cianita e estaurolita. Os traba
Ihos revel"aram igualmente, a exístência de significativas variações liËológícas locais que abrem a possibilidade de uma subdivisão estratigráfica futura, mais detal.hada do Complexo Andre1ândia,/
Itapira/Carrancas.

7. Os dados obt.idos para o Ciclo Brasil-iano na regJ-ão
aqui considerada, quando colocados num contexto geológico mals '¡n
plo, coadun¿ùn-se com a hipótese de Artur e Vternick (1986) de gue
toda a área Pré-cambriana, desde a costa do Estado de São paulo
até o Craton do São Francisco/ esteve envolvida, no contexto
da
teoria da tectônica de pl-acas, num fenômeno de colisão cont.inental .
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'

ef considerando-se a estruturação
tectônica proposta por.Molnar e Tapponnier (1978; Figura 20.6) e
S.gurrdo esta hipótese

Tapponnier e Mol-nar (1976) para o Himalaia, a área estudada englo
baria a falxa externa da zona de espessamento crusÈal por nappismo, a área caracterizada pelas grandes fal-has transcorrentes, onde se desenvolveram fenômenos de jmbrlcamentos tectônicos, e o an
tepaís estável que estaria, no caso, representado pela porção suJdo Craton do São Francisco.
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FoTo

I - l'ligmatito do Complexo Barbacena. Notar redobramentos com
a presença qe figuras de interferência e pequenos núcleæ
de mobili-zados rosados do Proterozóico suþeiior. pedreira
Granj-to situado ao sul da cÍdade de amparó.

FOTO

2 - Migmatito estromático do comprexo Amparo. Alternância en
tre leitos e conjuntos de leitos leuðossômicos de gnaisse bandado. Afloramento ATD-43, situado no km 4r5 ãa rodovÍa Amparo-Monte Alegre do Sul.

FOTO

3 - Migmatito estromático do Complexo Amparo. Leitos de leucossoma com espaçamento e espessuras varíáveis em paleos
soma de biotita gnaisse tonalÍtico. Rodovia ltapira-Ouro
Fino, cerca de 2 km antes da divisa com o Estado de Mi
nas Gerais.

FOTO

4 - Migmatito dobrado do Complexo Amparo. Afloramento ATD434, situado no km 5r0 da rodovia Amparo-it[onte A1egre
do SuI.

FOTO

5

FOTO

6 - MigmatÍto flebÍtico do Complexo Amparo. As dobras dos
flebitos são acompanhadas þelo iníóio da geração de novo mobilizado. Afloramento ATD-49, situado no-km 14r5
da rodovla Lindóia-Socorro.

Detalhe de.mÍgmatito dobrado do Complexo Amparo. Rodovia
SuI, km 5r0.

Amparo-Monte Alegre do

FOTO

7 - Migmatito com dobras intrafoliares, presente no Complexo
Amparo. Observar os adelgaçamentos dos leitos de neossomas e os seus espessamentos nos ãpices das dobras, com
consequente fluxo ou segregação de material quartzo-feldspátÍco. Rodovia Monte Sião-Ouro Fino, km 27.

FOTO 8

Mignatito

com dobras lntrafoliares pertencentes ao Complexo Amparo. Detalhe da foto anterior.
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¡-OTO

9 - Migmatito nebulÍtico, polifãsico, com pseudoestrutura
ocelar dada pelo desmembramento tectônico de leitos leucossômicos, gerados numa fase anterior de anatexia. Complexo Amparo. Pedreira abandonada nas proximidades do
Posto Fj-sca1 de Borda da Matar ûâ rodovia Borda da MataOuro Fino.

¡'oro t0

Migmatito do Complexo Pinhal. Leitos leucossômicos foliados com grande continuidade. Rodovia Ãguas de Lindóia-Monte Sião-Ouro Fino, km. 14,5.

22I

FOTO

11 - Migmatit.o.estromãlico do Complexo Pinhal. Concentração
de leitos leucossômicos brasilianos em bandas que sé at
ternam com bandas de paleossoma mesossômico. Rodovia am
paro-Morungaba, cerca de 2km de Amparo.

FOTO L2

Migmatito estromático do Complexo pinhal. Leitos leucos
sômicos foliados, descontÍnuos e dobrados. Rodovia PoI
ços de Caldas-Machado, km 36..

FOTO

13 - Migmatito.estromát,ico do Complexo Pinhalrcom estrutura
do tipo ditatação. Rodovia poços de Caldas-Machado, km
56.

FOTO 14

Migrnatito estromático do Complexo pinhal com estrutura
do tipo dilatação. Córrego dã Cristália, região de rta

pira.
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FOTO

15 - Migmatito.estrorLático, sofrendo inÍcio de transposição,
com geração de sigmóides e material neossômico äo fôngó
dos planos de clsalhamento. Pedreira Granito situada áo
sul da cidade de Amparo.

FOTO

t6

Migmatito do Complexo pínhal, com estruturas dobradas
e_inicLo de geraçao de novo mobilizado sin-transposição. Afloramento localizado na saÍda de Bueno nrändão,
no sentido de Munhoz
.a
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FoTo L7 - Migmatit.o do Complexo Pinhal, com estruturas dobradas ,
flebiticas e inÍcio de geração de novo mobilizado
.ó
longo de leitos transpostos. Rodovia Machado-são Jroão
da Mata, km 3612.

FOTO 18

Migmatito transposto com a produção de dobras intrafoliares disruptas, desenhadas perós restitos de leucosso
mas pretéritos e geração de neossomas nebulíticos. Rodõ
via Monte Sião-ouro fino , km 27.
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Foro 19 - Migmatito nebulÍtico do Proterozõico superior, resultan
te da transposição de migmatitos estromåticos'do
xo Amparo. O neossoma contém dobras intrafoliares comoiã
dis otas e figuras de lnterferência, desenhadas pero i"".;;:
soma_da rocha pretérita, associadas a substãncj-ais
tidades de neossomas gerados ao longo dos planos ae quan
tia¡s
posição. Rodovia Monte Sião-Ouro Fiño, km '27.

FOTO 20

rnÍcio.da geração de migmatrto schorlen, através da superposição.de ieitos de transpostção ésiaçaaos,
do ciclo Braslriano, sobre-migmatilo pðrirãs-ico argueano.
pe
dreira Granito, situada áo sul dä cidade de Arñparo.
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FOTO

2I - Migmatito schollen, com fragmentos de mi-gmatitos polifá
sicos argueanos, em matriz neossômica brasiliana.Pedrel
ra Granito, localizada ao su1 da cidade de Amparo.

FOTO 22

Ortognaisse grranítico inequioranular do Complexo Amparo,
com estrutura gnáissica homoqênea do tipo grosseira. Ro
dovia Machado-Poço Fundo, km 37,6.

FOTO 23

Granito porfirõide do Complexo Amparo, com alterância
de faixas pouco a intensamente transpostas. Na referida
foto, cada faixa dj-scretamente e fortemente foliadas
apresentam cerca de 1ocm de espessura. RodovÍa Machado-

Poço Fundo, km 37 r8.

FOTO

24

ortognaisse do Complexo Amparo, exibindo textura porfiroclãstica em matriz milonítica-blastomilonítica.Þedrei
ra abandonada nas proxim.idades de Silvianópolis, com eñ
trada no km 87,5 da rodovia pôuso Alegre-Machado

2?-B

Foro 25 - Núcleo de.granodiorito porfir6ide do complexo Amparo ,
poupado pela transposição cataclástica. Ñotar inicio da
implantação da foliaçãó de transposição. Pedreira abandonada nas proximidades de SíIvianópolis, com entrada
no km 87 ,5 da rodovia pouso AJ_egre-Machado.

FOTO 26

Evolução da foliação de transposição sobre o granodiori
to porfirõide da foto anterior, cóm a presençá de estrü
tura gnãlssica grosseira, gradando pará tipo-embrechÍtï
co.
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FOTO

27

Evolução da foliação de transposição cataclãstica,sobre
o granodiorito porfiróide das Fotos 25 e 26.Presença de
faixas ou bandas ultramilonÍticas, miloníticas e blasto
miloníticas, com o desenvolvimento de estruturas listrã

das,/fitadas e porfiroclásticas.
proximidades de Silvianópo1is.

FOTO 28

Pedreira abandonada

nas

Seguência de milonito gnaisse oo Comp)-exo Àmparo, carac
terizada por bandamento composicional-, dada pela preseñ
ça de leitos de composição leuco-granítica, guê corresl

pondem

a mobilizados de fase migmatítica pré-transposi-

ção. Rooovia Pouso Alegre-Machado, km 79,5.
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FOTO

29

I-'OT.C) 3 0

Ortognaisse blastomilonítico do Complexo Amparo, exibin
do estrutura embrechitica, caracterizada por microlei-tos descontinuos de composição quartzo-feldspãtica, gü€
correspondem a mobilizados de fase migrmatÍtica pré-trans
posição_. Afloramento situado nas proximidades dã razenda Jordão, a leste de São Gonçalo do Sapucaí.

Miqmatito do complexo pinhal, exibindo foriação de trans
r)os;ieão dúcti1, com a l]resença de faixa parcialmente
¡:reservada, aoresentando estruturas sigmoidais. Rodovia
Ljndóia-Socorro, km L4 ,i.

23i

FOTO

31 - Migmatito do Complexo Amparo, exibindo foliação de
transposição dúctil, com a presença de peguenas dobras
isoclinais, dobras intrafoliares e estruturas sigmoi-

dais. Pedreira abandonada localizada cerca de 2km de
Borda da Mata, Do sentido Ouro Fino-Borda da lvlata.

FOTO 32

ortognarsse granítico migmatizado do_Comp1exo Amparo,
corn incipj-enle implantação da foliação de transposição.
Fazenda Joroão, situada a oeste de São Gonçalo do Sapucaí .

