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ABSTRACT

A møÍ.ab o.¿ itic zo cÍ¿ h o dq o ecutta int¿¡caLo"Í.¿d to
[ínø7,'r,o"Lnød m e,Í.d-,L¿nít. a-6 and, auhondínafødLq, nøfa-anlzoA zl ,
ne,taglLe-qu)o.clzea , phqLLitea, doLomitøa, cluøzl.zít¿,s a.nd if.abíniie¿
ín Pino-¡co,to" dct Bon J øaut , São pa"ulo áto,te.,

Th¿.tø n¿Íaba^LtLc ttct ct¿¿ an-¿ made up etaentia.LL..q
bq a-n¡chíb o L¿,s and p!,agloeLa-tø,s , wiÍ.[L epidof ø, c[,tLo nii.¿ o"nd

títø"nít¿ d"^ d.cceá 
^o,Lí¿¿ 

. Thø o"n¡chíb oI_z ha¿ actínoLítíc, a-nd thø
¡cX.agíct ct,øt z , o-.Lb í.1-íe co mpc., d itio na .

Thøq o"nø chømíco"L!,q co m¡cana,b X-e to othøn møÍ.a"b a¿.íÅø¿

cluotød in flt¿ l-LÍ.eno"tune, tha.ning chana,ciøní¿ tíct wif.h fhoL¿iÍ.íc
and ct c¿an- lj!-ooz bo"aal-ta,

A g ttøo,t p arLÍ. llj Í.he a"I_tznød nøf.aba¿it¿ ¿xpl^u,Leó l

on Íhe híL!,¿id¿¿ od f.he Ti¿Í.î, nive-tt banha diapLaq pLLLow

^ 
ttLucturL¿A rnith pi.LI-ow.t on.Lq rLighÍ.Lu dødonmød on ditLocatød

dtton thøin oniginal po.riÍ.ion, wíth th¿itt cu,spt pct.íntíng
downwa.nd¿ , a.nd thøin conve-x .a unda-cz u¡tw a.nd.l. i

Th¿ chømica-L bøha.víoun o ( Í.he min¿nalt p e-nmii.t to Ì

concLud¿ Í.ho"f th¿ neta,b o.tíl¿¿ undenw¿nf møf amo nphi,sn undøtt
condífLon¿ co mpa,nabL-e- to thoaø ctI thø g)Løenychiat (a-ciøa o(
Tunnøn 11968). Thø tzn¡czna.fuzz o( nøtano ttphí.t n. ín thø¿ø no ch,s
had. o" LLmLÍ.ed v a.rlía"ti() n in tlte 300 ttt 4500 C intenva"L.



RESU¡'IO

Em Pirapora do Born Jesus, Sp, um corpo de rocha me

tabasÍtica ocorre em meio a metarenitos finos e, subordinadarnente,
metarcósio, metagrauvaca, filitos, dolomito, quartzito e itabiri-
to.

As rochas metabasÍticas são conpostas essencialmen
te de anfibólios e plagioclásios, tendo como acessóriosi epidoto,
clorita e titanÍta. O anfibóIio tern composíção actinolÍtica e o
plagioclásio, al-bítica.

São comparáveis quinicamente a outros metabasitos
descritos na riteratura, possuindo afinidade com basa.ltos toleÍ
ticos e de fundo oceânico.

crande parte das exposições de metabasito al-terado
nas col-Ínas margeando o ri.o Tietê exibem estruturas de "pilfovù l_a
va" com almofadas pouco deformadas ou deslocadas de sua posição
original , com o pedúnculo para baixo e a superffcie convexa para
címa.

pelo comportamento químico dos minerais é possÍvel
concluir que os metabasitos se formaram em condições ajustadas ã
facies xisto verde de Turner (1968) . A temperatura metamórfÍca nes
tas rochas teve variação limitada ao Íntervalo de 300 a 450oc.



I. INTRODUCAO
,

No Grupo São Roque ocorrem muitos corpos de rochas
metabasÍticas mas o conhecimento geológico, petrológico e quÍmico
sobre a maioria deles é ainda incipiente e as referências encon-
tradas na literatura são quase sempre de carãter geral e contidas
principalmente em, trabalhos de geologia reqional.

Em Pirapora do Born Jesus, o primeiro trabalho a de
talhar estruturas foi o realizado por Figueiredo et al., r9g2. os
autores descrevem "piIlow lavas" e as caracterizam mineralogica
mente, e assinalam a presença de estruturas estromatolíticas em
dolomitos vizi-nhos (mais tarde, 1985, detalhadas por Bergmann e
Fairchild). Em 1982, Bistrich em sua dissertação de mestrado-uSp,
Geologia do Sinclinório de Pirapora, SP, descreve o metabasito co
mo anfibolitos constituÍdos principalmente por anfibólios e p1a
gioclásios tendo como acessóriós a magnetita, titanita e epidoto.

como contribuição para um conhecimento mais apro
fundado das rochas metabásicas, julgou-se conveniente realizar-se
um estudo mineralógico, petrográfico e quÍmico que fornecesse dg
dos palpáveis para a interpretação de sua gênese. Assim, foram es
tabelecidos os tipos petrográficos e determinadas a composição rno
dal- e quÍmica da rocha e de seus minerais essenciai_s.

Foi, ainda, realizada uma comparação com outros
corpos metabásicos jã estudados no Grupo São Roque e um estudo um
pouco mais detalhado das estruturas do tipo ',pi1low" que ocorrem
em Pirapora do Bom Jesus.

Este trabalho tever êrn suma¡ como objetivo
pal, a interpretação da gênese de anfibolit.os de pi-rapora
Jesus com base em estudos guímicos e mineralõgicos e em
res estruturais.

princi
do Bom

pormeno



2. METODOS DE TRABALHO

2.I. ÀMOSTRÀGEI{

Nos trabalhos de campo foram utl.fizadas as
planì-altimétricas do GEGRAN/SEPLAN (SF-23-Y-C-rr-4SE-B;

-C-IIl-3-80-A; SF-23-Y-C-II-SE-D) , na escala de 1:10.000,
das pelo consórcio VASP/CRUZEIRO/PRoSPEC/GEoFOTo,/AERoMAPA

e fotografias aéreas de escafa I:40.000 (faixa 05, fotos
da SNM-EMPLASA-SCM obtidas em 03.07.77.

fo tha s

SF-23-Y
e l abora
em 19 75

142 e 143 )

Na coleta de amostras fizeram-se várias viagens vi
sando uma completa investigação com uln número maior de dados.

A col-eta de amostras realizou-se de forma aleatõ
ria, procurando-se cobrir a maior área possível próxima ao corpo
de rocha metabas ítica.

2.2. PETROGR.AFIA

Foram descritas cerca de 60 lâminas delgadas em mi
croscópios ZEISS STANDÄRD WL e LEITZ ORTHOLUX-POL.

Para auxiliar o estudo petrográfico se l_ecionaram-se
algurnas amostras para análises roentgenográfIcas e para anáIises
quÍmicas por mícrossonda eletrônica. Também durarrte a fase de des
crição petrográfica separaram-se amostras a serem submetìdas a

anál- ises quÍmicas .

Análises modais foram feitas através da técnica do
contador de pontos (Chayes, 1949]¡ empregando-se um número mínimo
de 1,000 pontos por lâmina. Em vista da granuLaridade dininuta e
grande quantidade de minerais de alto relevo nas rochas, é prová



.3.

ve1 que tais análises estejam sujeitas a erros relativamente gran
des, ainda não avaliados. Os resultados são.por isso apresentados
sem decimais e servem apenas para proporcionar idéia geral sobre
a riqueza relativa dos mj-nerais nas rochas estudadas.

2 .3 . AN.ÁITSES ROENTGENOGR.ÁFICAS

Análises de difração de raios X foram feitas atra
vés de difratogramas em rocha totalr ño laboratório de raio X, do
Instituto de Geociências - USP.

Os difratogramas foram rodados em aparelho PHILIPS
NORELCO usando radiação CUKa e filtro Ni, com velocidade de 19 ou
29, 2Qlminuto em CPS 400, CPS 800 e CPS 1000.

As amostras foram moÍdas em gral de ágata procuran
do-se atingir uma granulometria abaixo de 2O0 mesh.

2.4. AN.Á,LISES QUÎMICAS DE I4TNERAIs PoR MIcRossoNDA ELETRONIcA

O estudo analitico foi efetuado no instrumento de
microssonda de fabricação "APPLTED RESEARCH LABoRAToRTES", modelo
EMX-SM, pertencente ao Instituto de Geociências - USp, constando
de três pares de cristais (LIF/ADP , Lfp/ADp, LIr/RAp) .

Foram analisados os seguintes minerais:
pJ-agioclásios e biotitas.

anfibóIios,

Para estas análises
polidas e recobertas com carbono
CONSOLIDACTED VACUUM CORPORATION.

As condições do aparelho
ração 15 KV, corrente de amostra 0r03p

utilizaram-se secções delgadas
pelo metalizador modelo CVI44 da

foram; potencj-a1 de acele-
A, tempo de integração nos
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contadores de I0" e diâmetro do feixe eletrônico 1¡.r. O feixe foi
mantido nestas condições mesmo em amostras de plagioclásios devi-
do ao tamanho reduzido dos cristais e ao grande número de inclu
sões.

Os padrões utilizados peïtencem ao Laboratório
Microssonda do IG/USP e são:

para plagioclásio: Albita (Tihuron) (Na), Andesina (AC-362) (Ca,

Na, Si, Al) | Byto!,/nita (Ca, Na, Si), Ortoclásio (Dr I 1) (K) e
Hornbl"enda Universal Base1 (Fe, MS) ;

de

para anfibólio 3 Actinol i ta
blenda Kakanui (41 , Fe, Ti,
Egirina Augita 16A' (.Mn, Na) ,

(Cr);

para biotitas: Biotita I 3

Al , Fe, K) , Tremolita (Ca) ,

(Chester, Vexmont) (Si, g¿, I!g) , Horn
K) , Hornblenda WiLberforce (A1 , Fe),
Bíotita l3 (F) e cromlta (53-rNB)

(Si, Mn, Mg, Na), Biottta I
Benitoita (Ba) ,

(ri,

As fórmulas quimicas dos anfibóIios foram calcula
das, conforme Leake (1978) na base de 23 átomos de oxigênio, uma
vez que essas análises são parciais (valores de H2O não podem ser
determinadas com o instrumental disponÍveL). para os plagiocrásios
e as biotitas as fórmulas foram carculadas na base de 32 e 22 ât.o
mos de oxigênio, re spectivamente .

Cuidados especiais foram tomados, tendo_se em vista
a heterogeneidade dos cristais, locand.o-se o feixe eletrônico tan
to na borda como no centro do cristal.

a precisão do método é da ordem de 3* para os
mentos maiores e 58 para os menores.

efe
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2.5. ANÁ.LISES QUÎMICAS DE ROCHAS

As amostras escolhidas foram selecionadas terrdo-se em

vista seu grau de alteração e distribuição na área em estudo.

No preparo das amostras para análise química utili
zou-se um britador DFC CRUSHER Nç 2 e um moinho de bola de tungs
tênio SPEX MIXER/MILL pertencente ao Instituto de Geociências
USP, e que atinge granulometria de t 200 mesh apõs 20 minutos de

moagem.

As análises de absorção atômica foram realizadas nos

aparelhos do Laboratório de Geoquímica IG/USP de modelo 1200,
VARIAM TECHTRON para 41, F€, Mû, Ca; Ti, Mg, Nâ, K, Cê, Ni, CorV,
no aparelho de absorção atômica do IPT, Departamento DMGA, PERKIN

ELMER modelo 503.

As análises de sÍIica foram feitas pelo método de
gravimetria no Laboratório de GeoquÍmica do IG/USP e a análise da
H2O foi feita no Laboratório de Quimica Analítica do IG/USP pelo
método de penfieLd a to00o para água total (uro+) e ã lo5-It0o pa
ra a água higroscópica (H2O ).

Os resultados foram trabalhados por um programa de
r:omputação do IPT - "Tratamento Estatístico de AnáIises Químicas
de Rochas Apl.icado a Petrogênese e Metalogênese - Relatório Cien-
t-ífjco Preliminar do Projeto Interno. Relatório DI4GA ng 20786,Agos

to -' I 9 84" , no Centro de Computação da USP.



3. GEOLOGIA

3 .I. GEOIPGIÀ REGIONå,I

Muitos trabalhos foram realizados no Estado de São
Paul-o e dentre el-es vários em rochas do pré-carnbriano. Estas ro-
chas localizam-se quase que totalmente na região de Dobramentos
Sudeste (Hasui et af., 1978a) . Nesta região encontra-se a faixa
de dobramento São Roque e Apiaí. Falhas transcorrentes levam à
compartimentação desta região, caracteïizando a Zona de Transcor
rência de São Paulo (Hasui, Carneiro e Coimbrä, 1975b) .

Esta divisão em compartimentos já havia sj-do reali-
zada por Hennies, Hasui e penafva, 1967a guando dividiram a região
pré-cambriana paufista ern blocos tectônicos justapostos. São eles:
Bl-oco JundiaÍ, São Roque e Cotia, separados pelas falhas de Jun
diuvira e Taxaquara. TrabaLhos posteriores ainda os subdlvidiran
em blocos separados por falhas transcorcrentes secundárias: os com
partimentos maiores foram chamados de conjuntos gue se constÍ
tuíam, ainda, de bl-ocos. Estas relações foram abandonad.as por apre
sentarem rnais complexidade do que se supunha inicial_mente.

A faixa São Roque tem como embasamento rochas gnáis
sicas mil-onÍticas e/ou blastomi l-onít icas , migmatitos variados e
rochas granÍticas gnaissificadas e catac.lasadas. Às supïacrustais
são, predominantemente , de natureza metapelítica e metpsamÍtlca,
com menor expressão para metafgneas (vulcânicas e intrusivas) , e
metacarbonáticas - são descritos ainda itabiïitos e firitos manga-
nesíferos associad.os à seqüêncÍa vulcânica.

As rochas metabasÍticas da região de pirapora do
Bom Jesus são tidas como pertencentes ã faíxa São Roque, onde cor
pos anfibolÍticos estão freqüentementê presentes. A ocorrência de
clásticos vulcânicos em anfibolitos xistosos da região da serra
de ltaberaba (Coutinho et al. I I9B4) e estruturas em "pilIo$¡" (Fi
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gueiredo et aI. , I9B2) na reqião de Pirapora do Bom Jesus sugerem
que estudos maj-s detalhados nestes corpos metabasÍticos podem Ie
var à definição de seqüências metavulcânicas.

3.2. GEOLOGTA LOCÀL

A região estudada em

entre os paralelos de 23022'30,'a
a 46056'15", ocupand.o uma área de

Plrapora do Bom Jesus situa-se
23o25'oo" e meridianos de 47003,45,,

aproximadamente 10 km2 (r'iq. I) .

constitui-se predomi-nantemente de filitos, metassil
titos, metarenitos, quartzitos, dolomitos e rochas básicas meta
morf oseadas (f iq. 2) .

os filitos ocorrem circundando o corpo de rocha me
tabasítica. Podem encontr:ar-se intercalados com metarenitos firns.
Estão intemperizados, adquirindo colorações variadas, do castanho
amarelado, avermelhado ató cinza. A granulação é fj-na, constituin
do-se de quartzo e sericita essencialmente. Clori-ta, biotita e
turmalina podem estar presentes e ocasionalmente, calcita, epido-
to e plagioclásio. os filitos de coloração cinza escuro e cinza
claro podem alternar-se com filitos de cores maj-s claras a averme
thados. Localizam-se a nordeste da cidade de pirapora do Bom Je-
SUS.

os metarenitos, também abundantes em pirapora do Bcrn

Jesus, associam-se aos fiIítosreuartzitos e dolomitos na porção
nordeste da área. Ocorre uma gradação dos metarenitos para fili
tos e quartzitos. Devido a este carãter transicional, não foi pos
sível a sua individual_ização. Sua textura é fina, mas com granula
ção mais grossa gue a dos filitos, principalrnente para o quartzo,
apresentando um aspecto maciço ou foliação incipiente, com colora
ção cinza rosado a róseo quando alterado. Constituem-se de quart
zo, sericíta e feldspato.

os guartzitos presentes locarizam-se a sudoeste e a
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nordeste da cidade de Pirapora do Bom Jesus, constltulndo as par
tes mais altas da região. São acinzentados e, quando alterados,pas
sam a colorações esbranquiçadas e amareladas. A granulação é va.
riável de grossa a fina. "Compõem-se essencj"aLmente de quartzo,po
dendo raramente estarem presentes feldspatos, minerals opacos,
apatita, 

.turmalina 
e zircão" (Bistrichi, f982ì .

os itabiritos, descritos por Hasui et al. (1969),e
localizados a sudoeste da cidade de pirapora do Bon Jesus asso_
ciam-se aos quartzitos, fititos e às rochas metabasfticas. Formam
camadas alternadas de quartzo e hematita-quartzo com espessura
de t 0,5 cm. Apresentam coloração castanho avermelhada a amarela-
da. Observa-se gradação entre os filitos e o itablrlto.

Dolomitos metamórficos constituem pequenos corpos a
oeste e noroeste de pirapora do Bom Jesus. Compõem-se essencial
mente de carbonato doromítico, pouco quartzo e eventualmente seri
cita e materlal carbonoso. sua granul-ação é fina e nele foran Íden
tificadas estruturas es tromato l í ticas (Bergmann e Fairchlrd, L9g5).



4. METABASITOS

As rochas metabasíticas da região de Pirapora do Bom

Jesus apresentam uma coloração verde acinzentada ã verde amarela-
da e constituem-se essencialmente de anfibóIio e plagioclãsio. Su

bordinadamente estão presentes epidoto, clorita, biotita, quart
zo, carbonato, titanita e opacos.

Sua granulação ê fina e apresentam-se geralmente ma

ciços com xistosidade pouco desenvolvida, Exibem textura blasto
porfirÍtica, b lastoqtomeroporfirÍ ti ca , blast,oofÍtica e nematoblás
tica.

4.I. DESCRTçÃO MrNER.Ar,ócrCA

A descrição dos minerais encontrados nas tochas
tabasÍticas bem como as relações entre eles será feita abaixo.
Iises modais das mesmas constam das tabel-as I e 2.

4.Ll. Ànfibólio

Através de características ópticas, a actinolita
foÍ definida como sendo o anfibólio resultante do metanorfisno que
estas rochas sofreram.

Pode-se subdividí-Ias em dois tipos: um de hábito
fibroso con cristais medindo em média 0rI - 0r3 e com cores de
p.leocroismo y, z = verde pálido¡ X = incolor; o outro tipo também
de hábito fibroso exibindo pleocroisrno um pouco mais acentuado,
X,Z = verde claro, Y = aÌnatelo claro. A gemÍnação e o zoneamento
nesses mínerais são raros.

me

Aná
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Inclusões de epidoto, clorita, biotita, esfeno
freqüentes,

4.L.2. Plagioclásio

ocorre de duas formas distintas: granuJ-ar e ripifor
me.

Os plagioclãsios que exibem hábito granular são co
mumentemente destituídos de geminação e constituem variedade domi
nante. As dimensões dos cristais variam de 0r.l - 0,5 nm e encon
tram-se em roch.as onde a granulação é mais fina.

Os plagioclásios de hábito ripiforme associam_se a
roch.as de granulação menos fina com seus cristais atingindo dimen
sões desde 0,5 - 1,2 mm. Apresentam-se freqüentemente geminaaos
com a lel da Albita predominando sob a AIb ita-Car lsbad ,

Em anáIise microscópica, o plagioclásio identifica_
do foi a albita.

Em algumas amostras encontra-se orientado e até de
formado, fato perceptÍveÌ no plano de suas maclas.

Incfusões de epidoto, clorita e anfibólio são fre_
qüentes. Sericitização é rara. Zoneamento não ocorre.

4.1.3. Epidoto

Ocorrem nestas rochas em hábitos distintos: como
crÍstais alongados tendendo ao idiomorfisrno, espalhados como pe_
quenos cristais xenornórficos ou concentrados e¡r forma de veios.os
primeiros apresentam tamanho de grão de 0,1 - 0,7 mm e muitas ve
zes são pleocróícos, y = amarel-o esverdeado e X = incolor. euando



espalhados e em veios apr:esentalû tamanhos de 0r05 - 0rl rnm. Zonea
mento não é raro.

As características ópticas apontam um epidoto media
namente ferrífero.

4.1.4 . Clorita

Äs c1ôritas possuem dimensões reduzidas (0,1 mm),com
pleocroismo variando do verde claro ao amarelo.

Associam-se aos anfibóIios, biotitas e plagioclá
sios. Apresentam cores de birrefringência anômalas.

4 . 1.5. Biotita
I

Ocorrem sob a forma de cristais isolados e associa 
:

dos ao anfibólio, clorita e epidoto. observa-se algumas vezes que ,

a biotita se cristâlizou ãs expensas da cJ.orita, isto por um reve 
,

aumento do grau metarnórfico e,/ou di sponibi l_idade de K2O na rocha.
l

É pleocróica variando d.e verde amarel_ado a verde e :

marron a marron claro. são xenomõrficas e suas dimensões são mui_
to reduzidas (0,05 - 0,09 mm) .

4.1 .6. Quartzo

Associa-se a um gr:ande número das amostras estuda_
das e em guantidade não maior a 5g. Com dimensões reduzidas (0,05
- 0,1 mm) , associa-se ao plagioclásio, anfibólio e disseml.nados 1

na rocha. observam-se sinais de deformação (extinção ond.ulante e
fraturamento ) .
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4 , L.'1 . Carbonato

ocorre somente en algumas das amostras estudadas.
Suas dimensões são reduzidas (0,05 - 0,3 mm) . Associa-se ao anfi-
bófio, epidoto, plagioclásio e quartzo. Também ocorre sob a forma
de veios. Pode ser consÍderado produto rnetamórfico e/ou altera
ção rJe alguns minerai s .

4.1.8. Titanita

Seu modo de ocorrência é variado: ora como m1neral
isolado disseminado na rocha, ora em agregados muito finos (l_euco
xênio) associad.os a opacos ou mesmo inclusos nos anfibólios, pla
gìoclásios e cforitas. Suas dimensões são reduzidas (<0,L mm) .

4.I.9 . Apatita

Mineraf acessório comum em pequenas quantidades em

rochas básicas, não foi avistada e computada nas análises modais
dos metabasitos. sua presença é entretanto provável e a não detec
ção se derivaria de sua muito baj-xa birrefringência o que a deixa
desapercebida em secções rnn tanto espessas de granularidade fina.

4.1.I0. Opacos

Estudos detal_hados nos minerais opacos não foram
realizados, porém cristais de il-menita e magnetita foram identi-
ficados.



4.2. PETROGRAFIA

Tomkeiff (1983) define
cha metam6rfica não foliada ou pouco
meroblástica composta essencial¡nente

o termo anfibolito como: ro
foliada granoblástica ou glo
de anfibóIio e pl-agioclásio.

Para uma melhor caracterização das rochas metabasí
ticas de Pirapora do Bom Jesus houve a necessidade da utilização
de alguns critérios: quantidade do anfibótio presente, quantidade
de outros minerais importantes e textura. Dai a subdivisão que se
segue: Albita - Epidoto Anfibolito, Atbita Anfibolito, Epidoto An
fíbolito¡ Actinolita Xisto, Epidoto-Actino lita Xisto e Cloritâ -Ac
tinol-ita Xisto.

Dados químicos dos minerais, obtidos através da mi
crossonda eletrônica caracterizando o ânfibólio e o plagioctásio¡
endossam esta subdivisão.

O termo anfibolito será usado para as rochas que apre
sentam como mineral essencial_ a actinolita e não exibem disposi-
ção paralela evidente dos seus minerais prismáticos ou fÍbrosos.
xisto, será o termo utilizado para as rochas que apresentaren es-
ta orientação.

4,2.I. Àlbita - Epidoto Anfibolito; Àlbita Anfibolito, Epidoto An
fibolito

São colocados nesse grupo a maioria das rochas neta
basÍt1cas encontradas em pirapora do Bom Jesus.

A assocì.ação mineralógica é simptes, constituindo-
se essencialmente de actinolitaf al-bita e epidoto,

Às textù.ras, dadas pelos arranjos mineralógicos,
são blas t.ogl-omeroporf irítica, blastoporfir Ítica e blastoofÍtica.



Uma orientação incipiente pode ser observada.

A actinolita é o mineral mais abundanÈe dessas ro
chas, apresentando coloração domÍnantemente verde claro. Cristais
mais ou menos esqueléticos ou ôcos, contóm clorita preenchendo va
zios. Por vezes englobam ripas de plagioclásio epidotizado ressal
tando a textura blastoofítica. A1êm da albita, o epidoto também é
um mineral importante nestas rochas. Ocorre em certa quantidade e

é provável que tenha se formado em grande parte ãs expensas do

plagioclásio original da rocha básica.

A presença de actinollta e albita, alÍada à presen

ça de quantidades de epídoto e clorita indicam que os albita-epi-
doto anf ibol-itos, albita anfibolitos e epidoto anfibolitos perten
cem a facies xisto verde de Turner (1968), de baixo grau metamór-
fico.

4.2.2. ActinolÍta xisto, Epidoto-Actinolita Xisto e Clorita-acti-
nolita xisto

Enquadram-se neste grupo as rochas que apresentam
textura nematobl-ás tica, observãvel- somente em lâminas delgadas.

A actinolita é o constituinte essencial d.estas ro-
chas. Em menor quantidade destacam-se o epidoto, a albita e a clo
rita (amostras 24 e 78) .

Apresentam texturas b las togtomeroporfir í tica, bl-as

topolfirítica e blastoof ítica.

Com exceção das amostras 24 e 78 que apresentam uma

matriz composta de clorita e actinolita (confÍrmadas por anáIises
roentgenográf i cas ) e com presença de porfiroblastos de epidoto,as
demais amostras apresentam-se muÍto semefhantes aos anfíbofitos
descritos acíma.
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Mineralogicamente semeLhantes ãs rochas anteriores,
também pertencem a facies xistos verdes de Turner (1968) de bai
xo grau metamórfico.

4.3. MINERÀLOGTA OUflfICÀ

4.3.1. Composição Química do Plagioctáslo

No estudo desses minerais através da microssonda elg
trônica foram anal-isados os seguintes elementos: Si, AI , Fe, Mg,
Na, Ca, K. Para estas análises foram utilizados cristais naturais
de plagioclásio, ortoclásio e hornblenda. No entanto, para a sua
caracterização bastaria somente o estudo dos elementos Na, Ca, K,
expressando-se a partir deles a sua composição em termos dos com
ponentes molecufares albita, anortita e ortoclásio.

Os resultados destas análises permitiram concluir
que os feldspatos presentes nas rochas metabasíticas estão repre
sentados exclusivamente por plagioclásio.

Estes minerais têrn hábito granular e ripiforme
dimensões de 0,1 - I.2 mm, comumente geminados segundo a lei
Albrita e Àlbita Carlsbad e podern encontrar-se aleformados e com
cfusões de pequenos cristais de epidoto, cl-orlta e anfibóIio.

Nas tabelas 3 e 4 estão registrados os vaLores de
composição quÍmica parcial dos plagÍoclásios obtidos nas diferen
tes amostras analisadas por microssonda eletrônica e acham-se re
presentados em porcentagem em peso e número de ions, com a rêla
ção porcentual das moléculas de ortocl-ásio, albita e anortita.

As fórmulas estruturais desses minerais foram caLcu
Iadas na base de 32 átonos de oxigênio.

COm l
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Os dados analíticos que constam da tabela 3, al-ém
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TABELÀ 4

FÓRMUIÀ ESTRUTURÀL (NÚI'1ERO DE IONS NÀ BÀSE DE 32 ã,TOMOS DE OXTGÊNTO) DOS PLAGIOCIáSTOS

--<55uca
' r ^*^'ì>-
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K
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FIGURå,3 - Gráfico integrando os dados
expressos em porcentagem em
molecul-ares: Ab - Àn - Or.

obtidos na Tabela 4,
peso dos componentes
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de confirmar a presença do plagioclásio como único feJ-dspato pre
sente nestas rochas também ressaltam a inexpressiva participação
do K2O em sua composição. O MgO e o FeO (ferro total) tambêm são
encontrados em proporções muito pequenas. Os teores de SiO, e
NarO são praticamente constantes não havendo variações de maior
significado, o mesmo ocorrendo com a A12O3 e CaO. Os dados obti-
dos evidenciam a homogeneidade química do plaqioclásio, não zona
do.

os vaÌores obtidos para f,z e Xx, fornecidos na tabe
la 4, estão muito próxÌrnos àqueJ-es de 16 e 4 estabe.Iecidos com ba
se em rel-ações es tequiomé tr i cas teóricas, penmitindo a utilização
desses dados.

Os dados expressos em porcentagens em peso dos coB
ponentes moleculares de Ab-An-Or (fig. 3) da tabela 4, definem a
composição extremamente al-bítica do plagioclásio (An, - An4). A
presença de albita nessas rochas é indicativa de associações rnine
ralógicas de baixo grau de metamorfismo.

4.3.2. Composição QuÍrnica do AnfibóIio

Estudos ópticos e dados quimicos contribuÍram para
a caracterização deste anfibólio. As aná1ises quÍmicas foram reg
fizadas utilizando-se a técnica da microssonda eletrônica e os re
sul.tados constam das tabel-as 5 e 6. Estes valores representam a
média das anáfises de cada amosEra estud.ada. Os dados referentes
ã formulação guímica do mineral são expressos na base de 23 ãto-
mos de oxigênio, já que se trata de uma análise quÍrnica parcial on
de a H2O não é determinada (Leake, 1978).

Leake (1978) em "Nornenclature of Àmphiboles" propõe
que os anfibótios cáIcicos sejam defínidos como aqueles que tra-
zem em sua fórmu1a unitária (Ca + Na)B >1,34 e Na < 0,67, geral
mente com Ca" > 1,34. Essa classificação sugere a subdivisão dos
anfibólios em diversos campos de composiçâo usando-se como parâme



TABELA 5

coÞfposrçÃo QUÍMTCÀ pÀRCrÀI DOS ANFIBÕLrOS

\\qsEr
nf ^*^¡-\

sio2

Tio2

À1203

Feo r

6A l6Fr r6c 24 2s 26 42c 45 s9c s9G 74 75 ,u -;-- ,ur;--;;-;

cr203 | 0,02 0,03 0,04 O,O2 0,03 0,03 0,02 0,01 O,O2 O,O3 0,03 0,01 0,02 0,08 O,O7 o,o2 O,oI
IMno 
10,28 

0,83 0,99 0,30 0,92 0,32 0,20 0,40 o,Z2 o,2s o,27 0,25 0,21 0,IB o,2o o,2B O,I?

2,29 2,5I 2,69 2,64 2,25 2,33 2,28 2,27 2,58 2,26 3,02 2,52 2,86 2,37 2,75 2,g5 2,84

14,6 12,4 ),3,8 l-5,7 13,L )-2,8 L2,g t3.6 t3,8 12,9 14,8 15,3 15,8 15,9 15,0 77,2 t4,g

¡[9o

CaO

Na2O

K2o

luhl 98'5 97'5 98,7 97.8 97,3 97,j 97,8 97,3 97,9 97,5 98,5 9g,5 gB,1 ge,6 g: ,B gB,o 97,gr ¡'e total calculado como FeO

N)



TABEIÀ 6

FÓR}TUIÀ ESTRUTURAL, EXPR.ESSÀ NA BÀSE DE 23 .ã,ToMoS DE oxIGÊNIo, Dos ANFIBÕLIoS E NÚMERo DE NIGGLI (Iû9)

,ì**l*"

-TVA1

arv r

Ti

Fe

Cr

Mn

M9

Ca

Na

K

z

Y

x

iTìg

6A 16Fl t6c

7,650 7,888 7,732

0,350 0,119 0,268

0,041 0,307 0.1-87

0,008 0,007 0,002

L,769 r,49L L,663

0,003 0,004 0,005

0,034 0,10f 0 ,120

3,L56 2,969 3,081

2,092 r,997 r,95r

0.058 0,033 0,026

0,028 0,007 0,026

8,00 8,00 8.00

5,01- 4,88 5,06

2 ,L7 2 ,04 2,00

0,64 0 .65 0,63

24

7,578 7,882

0,422 0,IIB

0,035 0,266

0,006 0,005

r ,933 L ,592

0,003 0 ,004

0,037 0,113

3 ,0I2 2 ,976

2 ,088 L,933

0,110 0 ,044

0,036 0,015

8,00 8,00

5,0 3 4 ,96

2,23 L ,99

0 ,60 0 ,64

26 42c

7,8L3 7,90t

0,187 0 ,099

0,208 0,286

0,005 0,004

1,539 1,54 8

0,004 0,003

0,039 0,025

3,234 3,079

L,937 I,934

0,023 0,033

0,0ll 0,009

8,00 8,00

5,0 3 4 ,95

I,97 L,98

0.61 0.66

45 59C 59c

7,79I ?,851

o,209 0,I49

0,180 0,288

0,002 0,003

r,65r r,664

0,00L 0,003

0 ,049 0 ,027

3 ,068 2 ,951

2,037 7,975

0 ,037 0 ,028

0,OIt 0.002

8,00 8,00

¿ qq L aL

2 ,08 2 ,0L

0,64 0,63

? otq '1 ¿c,<

0,076 0,345

0,306 0,l_70

0.007 0,005

L,555 L,781

0,004 0,004

0,030 0,033

2 ,98A 3 ,04I

I,960 I ,963

0,033 0 ,126

0,01-8 0 ,028

8,00 8,00

4 ,89 5 ,04

2 ,0I 2,12

0 ,65 0 .62

74 75 76 77 78 78A 19

7 ,627 7 ,6L4

0,373 0 ,386

0,059 0,104

0,005 0 ,004

1,861 1,917

0,001 0 ,003

0,031 0,026

3,005 3.001

2 ,066 I ,954

0,196 0 ,l_98

0,050 0,056

8,00 8,00

4 ,96 5 ,06

2,3L 2,2r

0 .61 0 .61

7 ,617 7,649 7,586 7,658

0,383 0 ,35I 0 ,4l4 0,342

o ,024 o ,I2I 0,100 0,144

0,033 0,007 0 ,010 0,005

I ,938 r-,833 2,133 I,308

0,009 0 ,008 0,003 0,001

0,023 0 ,025 0 ,036 0,02I

3,088 3,135 2,665 3,099

I ,9'19 L ,904 2 ,r04 r ,948

0,180 0 ,108 0,148 0,099

0,037 0,035 o,047 0 ,032

8,00 8,oo 8;oo 8,00

5,0 7 5,13 4,95 5,08

2 ,r9 2 ,05 2 t29 2 ,08

0,6] 0,63 0,55 0,63



tros de classificação as proporções das
traídas da fórmul-a química estrutural) :

ção Mg,/Mg + Mn + Fe3+ + Fe2+ (Número de

Hallimond (l-943)
o Ca de 2 átornos. Este l_inite,
lado ou ultrapassado; contudo
de importância face ao fato do

. 26.

seguintes variáveis (ex
Si, Ca + Na, Ti e a rela
Niggli , m9) .

estabelece um limite superior pata
nas análises realizadas, foi igua-

esse aspecto não se reveste de gran
excesso ser relativamente pequeno.

A partir desta classificação, os resultad.os apresen
tados pelas análises dos minerais estudados, permitem-nos concluir
que eles correspondem a anfibólios cálcicos, visto que apresentam
em sua fórmul-a estrutural (Tabela 6) número de átomos de cál-cio
superior ao limite já definido.

A caracterização dos anftbóIios ta¡nbém pode ser fei
ta reunindo-se os valores de elIV e (Na + K) (Deer et aI., 1963) .

A partir desses dados podemos situar os anfibólios analisados pró
ximos ao campo da tremolita Lfig. 4). A posição relativa desses
pontos evldencia decréscimo de alrV (que substitui o si na posi
ção tetraédrica) sincrônico com o de álcirlis, e tendência ao ter
mo puro, tremol ita.

Na figura 5 observa-se que estes minerais correspon
dem à variedade actinolita com seu campo de variação fixado pelos
valores limites: número de Niggl-i mg de 0,50 - 0,90; Si de 7,50 _

8,00 com (Na + K) < 0,50 + Ti < 0,50 e (Ca + Na)B > 1,34;Na< 0,67
(Leake, I978) .

Reunindo-se os valores de elTV e AlvJ (fig. 6) veri
fica-se que em algumas amostras estudadas os anfibólios sofreram
uma maj-or substituição de Si por AIIV, podendo isto indicar peque
nas mudanças no gradiente metamórfico regionaf. Não se observam,
todavia, mudanças de composição química total já que a variação
de concentrações de si e eLrV ocorrem na posição tetraédrica.

e análise conjunta dos dados quÍmicos das Tabelas 5

e 6 permitem concluir que os anfibórios das rochas netabasÍticas
da região de Pirapora do Bom Jesus - Sp, não sofreram modificações
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FIGURÀ 4 - Variação qulmica dos anfibõIlos
cálcicos expressado em número de
átomos de (Na + K) e (Al) IV da
fórmu1a estrutural (Deer et aI.,
1963). Representam-se em pontos,
os anfibólios (actinolitas) de
Pirapora do Bom Jesus,
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(Ca+Na)")1,34; Na" < 0,67

(Na + K)o < 0,50; Ti < 0,50

FIGURA 5 - Diagrama de nomenclaturar proposto por
Leake (1978) , reunindo valores de Si,
Ca+Na+K, Ti e número de Nlggli mg.

I - Tremolitat II - Hornblenda tremoLÍ
ticat III - Actinolita; fV - Hornblenl
da Actinolíticar v - Magnésio Hornblen
da; VI - Hornbl-enda Tschermakftica;
VIr - Tschermakitar VIII - Ferro Acti-
nolita; IX - Ferro Hornblenda ActtnoLf
ticat X - Ferro Hornblendat Xf - Ferrõ
Hornblenda Tschermakíticat XII - Ferro
TschermakÍtlca.
Actinolitas de Plrapora do Bom Jesus,
representadas por pontos.
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FTGURA 6 - cráfico gue reúne os valores de AlrV e ÀlVI
paxa os anfibóLios de pirapora do Bom Je-
sus, SP.

Si NA FORMULA ESTRUTURAL

FIGURA 7 - Variação composícional de bio-
titas nas rochas met.abasf tlcas
de Pirapora do Bom Jesus, Sp.
(Deer et a1.," I963) .
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consideráveis em sua composição químtca como resultado de possí
vels variações nas condições metamórficas regionais.

Ocorrem peguenas variações entre os elementos de
SiO2, FeO (!'e totaL), MgO e CaO, tornando estes anfibóLios um pou
co mais ricos em cálcio e rnagnésio e pobres em TiO2, MnO e K2O.
O F não foi detectado. Zoneamento nesses minerais é raro.

O processo de adaptação
mo mais brando (facies xistos verdes)
simplificação da composição quÍmica,

4.3.3. Composição QuÍmica da Biotita

condições de met.amorf is-
fez acompanhar de uma

as

A biotita não é observad.a na maiotia das rochas me
tabasíticas estudadas. euando presente, sua quantidade é subordi-
nada .

Ocorrem sob a forma de peguenas escamas isoladasras
sociadas ao anf iból-io, clorÌta e ao epidoto. por vezes toma a fun
ção texturaf da cl-orita, substituindo-a.

As amostras de bÍotita anal_isadas por microssonda
eletrônica constam nas tabefas 7 e 8.

No diagrama da figura 7, observa-se que este mine
raf não varia muito composi ci onalmente com uma razão FerlFe + Mg
próxima a 0,5.

A presença de biotitas nessas rochas metabasÍti
cas pode significar um leve aumento no grau metamórfico regional-
e/ou uma maior disponibilidade de K2O (Sivaprakash, 19gf) .
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TABELÀ 7

ANÁI,ISE OUfIITICA PARCIAL DE BIOTITA

----è{gstras
lle¡tpntoÈ---

6 14 26 45 79

sío2

Tio2

Al2O3

Fe0*

MnO

Mgo

UAU

Na2O

K20

BaO

F

TOTAI-.,

36,8

r,46

16 ,0

20 tI

0fl_7

37 36 ,8

1.09

36 36 ,9

I ,27

15,4

to R

0 ,23

12 ,7

t,22 L,7t

1q oL5 L5

19

0,19

13.6

20

0 .29 o .20

13 1)

33 0 t26

0 ,14

8, 09

0, 03

24 o ,I2

0 ,18

9, 19

0.07

43

0.15

8,92

0¡03

96,5

0,L7

8,09

0.03

l9

9 ,56

0 ,07

96

* Fe total- cal-cul-ado como FeO

96 ,8 96 96
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T,ABEI,A 8

FÓRMULA ESTRUTURAL ( NÛIITERO DE ÎONS NA BASE DE 22

ÁToMos DE oxrcÊNro) , DAS BrorrrAs

\{scras
eleÍrentoì--..-

614264579

A] IV

AIVI

Ti

FE

Mn

Mg

Ca

Na

K

Ba

(FelFel-Mg)

5 t546

2 ,454

0,395

0 ,166

1 E'E

0 to22

2,8II

0,054

0,044

T,7T6

0,002

5 ,581

2 t419

0 ,35r

0,137

2,46L

0,037

3,07"7

0,041

0,040

5 ,534

2 ,466

0,268

0,124

2 ,669

0,024

3,048

0,038

0,0s0

r,553

0,002

5.528 593

472

367

19 4

2.407

345

145

2,564

0 ,026

2 t468

0,029

2,874

0 f 070

0,053

r,84'7

0,004

769

543

0 , 0l_9

0 ,053

r,7"1 4

0,0040,002

47 ,4 44 ,4 46,7 48,1 46,2
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4.4. A oulMrcA ¡{INERAL DOS ìIETABAS ITOS

4.4 .I . Plagioclásio

O comportamento quÍmico dos plagioclásios em rochas
metamórficas foi analisado por diversos autores como Tirley (1924),
Vogt (1927), Fhillips (1930), Wisemann (1934). Vraard (1959) , Go_
mes (1962), Engel e Engef (I962a), Engel et al-. (1964), Go¡nes et
al-. (1964), Binns (1964) , t4iyashiro (t969) , Wenk e Kel,Ler (1969),
cones (L971, L972), Ruberti (19771 , Goldsmith (1982) , Maruyama et
af. (1983) .

Estes autores observaram que o teor da mo1écula de
anortita dos plagiocrásios varÍa com a intensldade do grau meta
mórfico. ocorrendo empobrecimento em anortita com o descréscimo
da temperatura de formação. Nas regiões de baixa Èempêratura, cor
respondente a facies xístos verdes, o plagioclãsio estável ó a
albita.

A mudança composicional com a variação do gradiente
metamórfico' faz com que cad.a íntervalo de temperatura d.e crista-
rização corresponda a um membro da série com um teor de anortita
definido. Miyaçhiro (1968) utitizou.este teor como Índice do 9rg
diente metamórfi co.

Gomes (1971 , 1972, e Ruberti (1927) observaram que
em vÍrtude do aumento da temperatura, os plagioclásios sofïeram
modificações tais como: aumento do tananho de grão, maior abun
dãncia, enríquecimento em cáJ-cio, etc.

Ruberti (1977) reunindo os dados dos pJ_agioclásios
observou que embora o canpo de variação composicional dos pi-agio_
cIásios seja extremamente amplo (AnO_rr), em Morretes _Anton in a , a
distribuição dos pontos não se fez de maneira contÍnua, b,avendo
uma interrupção nítida no intervaLo compreendido ent.re Ang ê
ot2o'
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Esta j-nterrupção é interpretada como o resuLtad.o de
um processo de desmisturação das mol-éculas de albita e anortita
em condições de baixa temperatura, resultando minelais heterogê
neos denominados "peristerite" (BoggiId cítação em (trlstl-e, 1959) .
Segundo Christie (1959), este campo de imiscibilidade estaria com
preendido no intervalo entre h5 . h20.

Nas rochas metabásícas de pirapora do Bom Jesus, ob
serva-se nas tabel,as 3e 4 e na figura 3 a homogeneidade desses
minerais. Taf fato l-eva ã conclusão geral, em acordo com as obser
vações anteïiores, que o g.rau metamórfico não sofreu significati
va variação, estando o plagioclásio compreendido no intervalo Anl
- At4'

Os plagioclásios dos metabasitos de pirapora do Bom
Jesus quando comparados., por exemplo com os dos anfibolitos da re
gião de Morretes-Antonita (pR) (Ruberti , Ig77), não apresentan âl-
tos teores de ca. o ca do pragioclásio da rocha básica original
deve ter contribuido na formação de epidoto e actlnorltas conti-
dos nos metabasitos de pi.rapora. rsto também poderia indicar que
a composição da rocha não teve qualguer infruência sobre a natu.re
za dos plagioclásios, estes dependendo somente do gradÍente meta
mórfi co.

4.4.2, Anfibólios

São minerais que ocorrem em tod.as as rochas metaba
sÍticas estudadas e, devido a sua estabiridade dentro de ampros
limites de metamorfismo e pela sua grande varlabil-idade composi
cional vêm merecendo maior atenção dos pesquisadores.

Wisemann (1934) , Harry (J.950) , Raychaudharl (f95g),
shidô (1958) , shi¿tô e Miyashiro (1959), Engel er at. (1961), En
gel e nngel (L962b\,, Binns (1965), Leake (,1965) , corEs et at-. (1971),
comes et aÌ, (.1972), Wenk et a1. (Ig74I , Ruherti (l-g77l , Spear
(1981) , Laird et al . (1981-) foram alguns pesquisadores que se
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preocuparam em estudar áreas conhecidas quanto ao gradiente meta
mórfico para poder relacioná-Los com os elementos presentes nos
anflbó1ios.

Harry (.1950) observando a presença da actinolita em

rochas ¡netamórficas de baixo grau e hornblenda nos de grau eleva
do sugeriu que a elevação da temperatuLa está diret.amente assocÍa
da ã substituição de Si por A1 , na estïutura desses minerais.

Para Shidô (l-958) , Shidô e Miyashiro (1959)o (Na + K)

tende a aumentar com a elevação do gradiente metamórfico. porém

Leake (1965) observou que esta informação é vátida somente para
rochas de grau metamórfico baixo, quando ocorrem transformações
de actinolita para hornblenda; em condições. de netamorfismo nais
elevado, com transformação apenas de uma hornblenda para outra,
esta correLação ê mais difÍcil. Leake (.I965) e Wenk et al. (I974)
concluÍrarn que a composição da hornb lenila originada em condições
de metamorfismo maís elevadô é controlada principalmente pela com

posição da rocha ou do magma original. ?.]enk et af. (op. cit.) ob.

servararn que ao lado de uma variação composicional sistemãtica dos
plagioclásios em direção ãs zonas de baixo grau metamórfico, as
hornbLendas apresentavam uma composição lirnitada, e que raramente
estavam .associadas às actinotitas. Observaram, ainda, que o teor
de magnésio nas hornblendas, bem como nas rochas anfibolÍ ti cas , au
menta com a intensidade do meta$orfismo, e que há urna interdepen-
dência entre os valores da razão .Mg/Fe para hornblend.as, biotitas
e rocha hospedeira. Segundo estes autores, os teores de Fe2O3,
Na2O e H2O nos anfíbólios tenilem a decrescer com a elevação do
gradlente.

Gomes et aI . (1972) Ínvestigaram o comportamento qÉ
mico dos anfibõlios em anf ibol.itos ¿Io Jaraguã, executando um estu
do sistemático do. quimismo desses minerais ao longo de toclo o cor
po. Observaran que próximo ãs zonas de contato com a massa granÍ
tica, esses mínerais mostraram-se mais enriqueciclos em ferro e em

pobrecidos em magnésio. Com o aumento progressivo do gradiente hou
ve um enriquecimênto em 411V, elVI e Ti tendo os ál-calis permane-
cido mais ou menos constantes.
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Ruberti (1977) chega a conclusões semelhantes a co
mes (op. cit. ) em seus anfíbolitos de Morretes-Antonina.

os metabasitos de pirapora do Bom Jesus são rochas
de baixo grau metamórfico nas quais o anfibório é a actÍnolita e
a hornblenda não se encontra associada.

Segundo Wiseman (1934) o Si é substituído por A1 du
rante a elevação do gradiente metamõrfico.

Thompson (1947) invest.igando a estrutura de silica
tos de rocha, concluiu que o Al tende a mostrar coordenação te_
traédrica nas rochas de alta temperatura, e octaêdrica nas de bai

Binns (1965) concluíu que do ponto de vista das rea
ções minerais, um dos principais efeitos causados pelo aumento do
gradiente metam6rfÍco parece se encontïar na forma com que o A1 ,
que substitui o Si na posição estruturaf Z, é balanceado. Já En_
gel e Engel (1962) concluiram gue as variações de Si e A1 são pou
co significativas.

Leake (1965) atravês de compilação de dados æncluiu
que os anfibõ}ios metamórfÍcos apresentavam mais alto teor de
Al" quando reracionados aos anfibólios Ígneos, interpretando es
ta situação como um reflexo das tempeïaturas mais altas de crista
Ìização das rochas Ígneas e de diferenças de pressão d.urante a
cristalizaçãor visto gue os anfibófios de baixo grau contém peque
nas quantidades de ÀÌvr. Este autor também manifestou a opinião
de que a quantidade de ALVI em anfibólios calcíferos não é propor
cional a sua atuação durante o processo de cristalização, sendo
a cornposição da rocha de igual importância. Este não parece ser
um bom parâmetro como rnedida de mudanças de pressão em regiões me
tamorfoseadâs. uma vez que a composição da rocha e do plagioclá
sio, que é relacionado ã temperatuïa, também infl-uencia a quanti
dade de Af octaédrico.

Gomes (l_97I) e Gomes et al, (.1972) oþsg¡y¿¡am que
os anfiból-ios próximos a massa granÍtica, mais enriquecidos em



.37.

afIV e A1VI , teriam sido submetidos a condições de pressão mais
intensa ou afternativamente de temperatura nais elevada.

Ruberti (1977) verificou que nos anfibolitos de grau
mais elevado a pressão tem influência marcante nessas rochas, pg
rém a temperatura é o fator mais importante. Observa tambérn que
as rochas formadas em baixas temperaturas apresentam teor de elIV
menos variáve1 em relação ao A1VI , sugerindo influência da pres-
são. Conclui ainda que as rochas afetadas por retrometamorf ismo se
formaram em condições de pressão muito baixa, indicado pelos teo
res extremamente baixos de atVr

Fleet e Barnett (I978) concfuem
deve ser uma função da temperatura e pressão,
do com o aumento da T e o AIVI crescendo com o

_. T\7 \77que a razao AL'' /AL"-_-ïvcom o Al crescen-
aumento d.a P.

Os anfibóIios caracterizados como actinolitas das
rochas metal¡asÍticas de pirapora do Bom Jesus apresentam valores\/T TVde Af'* mais al-tos que os valores de Al' , poreÍì uma maror concen
tração de pontos ocorre em etIV (fiq. 6). Isto poderia indicar
que na formação dessas rochas houve influência da pressão e da
temperatura, porém esta última parece ter sido a predominànte.

Quanto aos álcal-is, Shidô e Miyashiro (1959) e Binns
(1965) chegaram a conclusão de que eles aumentam com a elevação
do gradiente metamórfico. Leake (1965) acredita que o teor de áI
cal-is como medida de intensidade dos processos metamórficos é vá
l-ido somente para as rochas de baixo grau, quando ocorre a trans
formação de actinolita a hornbl-enda. O que foi observado é que o
comportamento dos álcalis nos anfibóIios de rochas que sofreram
metamorfismo variávef nem sempre é constante.

EngeÌ e Engel ( j_962b) a partir do gráfico Cax(Na + K)

conseguiram formar dois grupos distintos: com teores de cálcio ¡rais
ou menos constantes e bem divergentes em álcalis, e com teores em
(Na + K) aumentando em conformidade com o gradiente metamórfico.

Gomes (197I) e Gomes et al. (1972) não observaram



variações significativas nos teores desses el_enentos.

Ruberti (I977) consegue resultados
de Engel e Engel (1962) reunindo seus anfibólios
rico em álcalis, de condições metamórficas de grau
mais pobre em álcaIis correspondendo aos rninerais
metamórfico.

.38.

semelhantes aos
em um grupo mais
médio a alto e

de baixo grau

Semelhantemente ao verificado por Engel e Engél (op.cit.)
e Ruberti (op.cit;), os anfiJ:ó1ios de pirapora do Bom Jesus apresentam_
se pobres em álcalis em conformidade com seu baixo grau metamórfi
co (fiS. 8) .

Muitos estudos já foram feitos à respeito do títâ_
nio. segundo Deer (193g) a concentração do titânio nas hornblendas
está diretamente relacionada com a cor marrom desses minerais.

Sendo as hornbLendas de cor marrom estáveis em con_
dições de metamorfismo de alto grau, vários autores sugeriram a
possibiJ-idade de estabelecer um novo parâmetro para medida do
gradiente metamórf íco.

Engel e Engel (t962b)
de TiO, nas hornbfendas aumenta com
Gomes (1971) , Gomes et aI. (Lgl-z),
chegaram a conclusões semel_hantes.

Os resultados obtidos
(Tabefa 6) most.ra que essas rochas
em Ti, sendo a variação do Ti muito

observaram que a concentração
o grau metamórfico. Binns (1965),

Ruberti (1977) entre outros,

para os metabasitos estud.ados
contém alto teor em Si e baixo
pequena .

Reunindo-se as informações obtidas anteriormente æm
o estudo do comportamento do alumÍnio e dos átcalis concrui-se gue
os anfibõtios (actinolitas) de pÍ.rapora do Bom Jesus formaram_se
em condlções de baixo grau metamórfico, apresentando por isso teo
res pequenos de Al (elrv e olvr), (Na + K) e Ti se comparados com
os anfibólios de grau mais elevado.
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FIGURA I - Gráfico relacionandÕ os teores de
Ca e Na + l( para os anfibóIios de
Pirapora do Bom Jesus - Sp, segun-
do Engel e Engel, I962b.



4.4.3. Biotita

As biotiLas ocorrem
facies xistos verdes até a facies
shiro, 1968) .

nas rochas metabásicas desde a

granulito de grau baixo (Miya-

A presença deste mineral nas mais diferentes rochas
ígneas ou metamórficas, e a sua grande variabilidade composicionat
estimulou estudos mais detalhados de seu comportamento químico.
lleinrich (1946) correlaclonou a cornposição química deste mineral
e seu modo de ocorrêncla. Nockolds (t947) chegou a conclusão de
que o teor nelativo dos diferentes eLementos presentes na biotita
depende da sua paragênese e da natureza do magma. Foster (1960)

fez uma compilação de dados e conseguiu extrair importantes co!
clusões sobre os limites composicionais das micas trioctaédricas,
denomj.nadas genericamente de "biotitas". Separar as mÍeas: trioc
taédricas é uma tarefa das mais arbitrárias. Deer et al . (1963)co
l-ocam esta separação entre flogopita e biotita no linite Fe:Mg
igual a l:2. Para Foster (op. cit.) as flogopitas apresentam teo
res mínimos de MgO de 198 e máximos de FeO de 8,5%. Micas com me

nos de 19å de MgO correspondem às biotitas I para as quais Foster
propõe os nomes de Mg-biotitas e Fe+2-biotitas em função do cá-
tion octaédrico dominante, respectivamente Mg ou Fe+2.

PeIa análise dos dados das tabelas 7 e 8 e da figu
ra 7, verifica-se que as biotitas de Pirapora do Bom Jesus se en
quadram dentro dos fimites estabefecidos por Deer et aI. (1963) e

Foster (f960). Nas rochas em estudo a presença desse mineral não
é um fator de relevante importância. Sua ocorrência é restrita e

se deve possivelmente a um l-eve aumento no grau metamórfico ou ao
K2O em excesso na rocha. Sua cor (verde amarelado até marrom cla
ro) estaria ligada a pequenas variações composicíonais ou ã tempe
ratura de formação. Muitos autores sugeriram que o aumento no teor
em titânio é responsável pela cor marrom avermefhada visÍvel ao

microscóp.io, e que tèores elevados em ferro férrico conferem ao
mj,neral cor esverdeada ou castanho escuro. Também sugeriram uma

interdependênci a da cor com o estado de oxidação do ferro e pre-



sença de titânio. À,s

tual de titânio, Iå a
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biotitas estudadas apresentam pequeno porcen
I,7Z e alto teor de FeO L9Z a 2IZ.



t,5. OUIMICA E O GRADIENTE METAMORFICO

No estudo das rochas metabasÍticas da região de pi
rapora do Bom Jesus, efetuaram-se anáIises quimicas com o objetÍ_
vo de melhor carâcterizar a fÍtologia original e o ambiente geo
tectôni.co.

para que as anáIises quÍmicas possam ser utifizadas
é necessário que o qulmismo original das rochas não tenha sofrido
modificação ponderáver. As figuras 9 e f0 implicam que as rochas
metabasiticas de pirapora do Bom Jesus não sofreram mudanças fun
damentais na sua composlção química original . pela figura 9 veri
fica-se que a premissa de uma inalleração quÍmica primária é váIi
da. Por outro lado, segundo Floyd (1976) rochas alteradas forma_
riam "trends" aproximadamente paralelos à linha de misturas epido
to-clorita da figura 10, o que não ocorre com as rochas metabasÍ
ticas estudadas.

As análises químicas da tabela 9 foram consideradas
¡:or aproxinnrenrse do lílrúte mÍnino para anáfises quínricas de 9gå e mãxi¡o de
102?. Ressalta-se o fato de queo ferro foi todo cal_culado como FeO. Se
cafculado como Fe2O3 o total das anáIises ultrapassaria o limi
t.e mÍnimo. A dist.inção entre FeO e Fe2O3 não foí efetuada no Iabo
ratório de anáLises quÍmicas.

partindo-se dos teores de óxidos selecionados (tabe
Ia 9) e números de Niggli (tabela l0), tentaremos reconstituir os
tipos Ii.to1ógicos orlginais e o ambiente geotectônico.

.Até o momento, numerosos autores se interessara.rn,
sem sucesso ou acordo definitivo, em definir critérios para dis
tinção entre para- e orto-anflbolitos. parece haver consenso, en
tretantor em que o estudo do comportamento dos elementos traços
é o que mel.hor equaciona o problema, já que os processos meÈasso_
náticos ' all-eram s ubs tanci a r-mente os teores de er-ementos maiores
e a posição de seus pontos em dÍaqramas.
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TABEI,A 9

ÀNÃ.LISE QUÍMICA DOS I\,18TÀBASITOS DE PIRAPORA DO BOM JESUS

3 6À 16c 23A 25 26 41 74 76 78 80

sio2 14"t,46 41 ,42 50,39 50,52 49,L0 46,33 41 ,57 47,I1,45,88 50,77 48,I

I'io2 |l'4s r's3 r,r9 r,32 1,33 1,33 1,33 I,46 1,33 1,53 L,

14,33 13,84 14,05 14,77 14,75 L4,28 L4,73 :'4,66 ]:4,Ar2o3 lts'39 14'09

Cao | 8,66 8,73

FeO * | II ,I9 LI ,22 10,56 r0 ,26 r0,65 11,54 rr,24 rr,76 trå4 10,51 10,9

MnO | 0,13 0,Is 0,15 0,13 0,13 0,15 0,I2 0,13 O,I4 O,11 0

1 ,65 7 ,83 8.1t 8,23 7 ,98 7 ,Ot 7 ,37 8.16 I

9 ,60 8,67 9 ,82 9,34 IO ,54 12,26 12,33 7 J4 IO

L,74 2,28 1,88 1,66 1,8s rJ3 rþ6 2,20.L

Mso | 7,97 9,4'7

Na2o I I,79 1,99

Rzo 10,46 0,36 0,66 0,36 0,36 0,46 0,30 0,35 0,35 0,43 O,A

+H2o | 3'33 3'16 4,22 2,98 2 t89 3,54 2 t1r 2,35 2,88 2,72 3

rj2o I 0 's3 0' 04 0,20 0¡18 0,09 0,28 0,11 0,15 O,t2 0,15

roTAL 198,4 98,8 r00,7 98,4 98,4 97 ,6 98,6 98,6 98,1 98,4 LOO ,r

Cu

t\l

Co

Cr

V

'I ?2 t la)

I82 I72

1I9 I20

L27 263

000 000

155 155 103

T79 I94 LlI

1t9 80 I19

2I9 178 I99

000 000 000

168 171

2L5 161

120 L20

L28 II7

000 000

2II 223 80 2r0

199 199 203 I82

119 119 80 119

143 I83 L79 I27

000 000 000 000

* - Fe total calculado cûIrÐ FeO



VALORES DE NIGGLI PÀRA OS I{ETABASITOS DE PIRAPORÀ DO BOM JESUS

af

frn

c

alk

si

ti

2I,73 19,13 20,50 20,2't 19,74 20,50 20,05 19,16

bl{

51,18 54,39 49,43 50,61 50,31 51,65 49,33 46,6r

16c 23A

TÀBEIÀ

22,23 2L,52 24,95 23,06 25,06 23,42 26,04 29,go

4,86 4,97 5,11 6,06 4,89 4,43 4,58 4,33 4,Og 6,05 4,85

l_0

II3,58 109,09 L23,23 I25,43 116,95 109,13 l-09,70 I04,96 I02,33 121 ,65 109,60

2,61 2,65 2,17 2,46 2,38 2,36 2,3r 2,50 2,23

26

0,I4 0,11 0,20 0,09 0,1-I 0,15 0,10 O,I2 O,I2

4T

0,56 0,60 0,56

0,43 0,40 0,50

14 76

l-9,38 2L,'14 19,95

47,07 52,97 48,44

29,46 19,23 26,76

78

0,57 0,57 0,s6

0,46 0,50 0,45

80

0,56 0,51 0,52

0,53 0,64 0,63

2,89

0, 1l-

0 ,58

0,31

2,50

0,12

0,56

0, 55
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Compo de volores poro rochos
que sofrerom modif lcocões quj
micos pós-mogmótlcos

FIGUR.A 9

234567891o

No.O+K2O 7o

Diagrama de Miyashiro (1975) no
qual a curva a-a' representa o 1Í
mite superior. Na2O/K2O Para ro=
chas vulcânicas inàlteradas '

Metabasitos de PiraPora do Bom
Jesus.
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,

CI = ToleÍto Continental
OAB = Basalto Alcal-ino de

Ilha Ocefurica

CAB = Ãlcali Basalto con-
tinenta-l

OI = ToleÍtos Oceãnícos

68tot2
MgO%

FIGURÀ l0 - Diagrama de Fl-oyd (1976) que permite avalj-ar o grau
de modificações químicas sec'undárias e os principa.is
trends vulcânicos.
o Metabasitos de Pirapora do Bom Jesus.

I
I

!//
It

vário

ttl/ /I I t / / Dotom¡to --j,:fl
s m¡sluros pel¡to-colcdrio

I I / / M¡sruros lrirol-dlomno
' ,' ,' ,rt // /'ll,/ /,,'/,,,
t/,

lt,t)i Curvo de dìlerenciocõo pom
diobóslos

-7 Pelllo e semi-

o3. q3 ol
mg

FIGURA 11 - Projeção dos valores c contra mg de Niggli
no diagrarna de Leake (1964).
o Metabasitos de Pirapora do Bom Jesus.

8,,
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Nesta dj.ssertação utilizaram_se tarbém el-ementos
maiores, porque as rochas parecem não ter sido sub s tancialmente al-
teradas por metassomatismo.

Assim é que se aplicaram diagramas eÌn que a distin
ção entre orto- e para- an fiboli tos se baseia, não na concentração
absoluta de certos elementos mas na natureza dos seus ,,trends,, de
variação (Leake, 1964).

No diagrama da figura 1I, que rel_aciona os valores
de Niggli mg e c (tabeLa f0), as análíses quÍmicas das rochas mg
tabasíticas de pirapora do Bom Jesus, projetam_se muito próximos
da curva de diferenciação dos diabãsios de Karoo. Mudanças em c e
mg, como obserwado na fi-gura 11, ocorrem. principalmente d.evido ao
grau de diferenci ação.

Na figura 12. projetam_se os valores de c, 100 mg e
al-alk daquelas amostras. Neste diagrama a Linha de junção entre
os doÌomitos e os pelitos e semipelitos típicos díspõe_se a ângu
lo reto com o "trend" de variação das séries Ígneas básicas. Mis
turas de pefitos e semipelitos com cafcários encontram-se em li-
nha distinta do diagrama, possuindo tendência caracterÍstica. uma
mistura de pelito, calcário e dolomito pode se localizar em ãrea
triangular próxima ao trend Ígneo, mas dificilmente se proj eta aci
ma da Linha dotomito-pe1ito, em posição muitas vezes ocupad.a por
rochas ígneas básicas e anfibolitos derivados, E o que se verifi_
ca com os metabasitÕs de pirapora, reafirmand.o a indicação de sua
origem Í gne a.

Deve-se, no entanto, considerar que nos gráficos até
aqui propostos para diferenciar orto- e para_ anf iboli tos , as li_
nhas internas correspondentes às variações de pelitos puïos a .do
lomitos, foram traçadas a partir de dados de rochas não metarnórf i
cas, Quando ocorre o metamorfismo, não se notam em geral- pontos
perto dos extremos puros mas sim na parte média da linha, o gue
dificultâ a sua disLinção das tendências Ígneas e sedirnentares.

Na dÍferenciação de rochas fgneas báslcas, o decrés
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IOO mg

Curvo de diferencloÇõo Þo ro
diobcísios de Ko roo

o Melobosltos de
Piro poro

FIGURA 12 - projeção dos valores c,
rochas metabasÍticas de
sus. Dlagrama triangular
(1964).

Pelito e sem ipe.!.!

to típicos

100 m9 e al_-al_k das
Pirapora do Bom Je

parcial de Leakõ
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cimo em mg é normafmente acompanhado poï notável decréscimo em cr
e Ni, ao passo gue os dolomitos, pelitos ou calcários irrpuros co
meçam a enriquecer-se em Cr e Ni com o decréscimo em mg. Essas
tendências são observadas na figura 13, onde também são projeta
dos os dados de pirapora do Bom Jesus. VerÍfica-se que as melho_
res correl-ações com tendências ígneas são obtidas para mg contra
Cr e Ni. Ouanto ao Co e Cu não se observam tendências definidas,
permanecendo ambos reÌativamente constantes em relação ao m9 ou
com comportamento dispersivo sem qualquer val-or inteïpretativo.

A figura 14 mostra os números de Nigg1i k, ti, aÌk
projetados contra mg, nos quais também são observadas tendências
semelhantes às séries ígneas conhecid.as.

projetando-se os teores de Ni contra Cr (figura 15),
observa-se que as rochas metabasÍticas em estudo situam-se den
tro do campo dos orto-anf iboli tos de Langþy e eueensland NW.

Com esses resultados, pode-se concluir que os meta_
basitos de Pirapora do Bom Jesus constituÍdos de actinolita, pla
gioclásio aÌbÍtico e epidoto são orto-anfibolitos, adaptando_se
às linhas de diferenciação de rochas básicas, das quais se deriva
riam.

Diagramas de discriminação distinguem três tipos de
magmas basálticos: basal-tos toJ-eÍticos, basal-tos com alta arumina
e árcari olivina basaltos. Kuno (196g) realizou estud.os detarha
dos sobre a mineralogia e petroquímica destes tipos, sugeríndo
uma maneira simples de distinção através do diagrama Na2O + K2O e
sio, (fig. 16). es análises quÍmicas dos metamorfitos de pirapo-
ra do Bom Jesus se enquadram em sua maioria no campo dos basaltos
toleÍticos, e alguns, muito próx.imos da linha divisória e no cam
po dos de al-ta alumina.

Na figura 17, em que se projetam MgO e FeO* (ferro
total cal,culado como Feo) esta evidência é bastante acentuada.

Miyashiro (L974, 1975) traça curvas (fig. 1g) que
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FIGURÀ 14 - Projeção de mg e k, ti, a1k.
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FIGURA 15 - projeção de Ni e Cr das rochas metabasÍticas de pirapora do Bom Jesus, Sp.(Seg. Leake, 1964).

CAMPO I - Incidência de supostos paxa-
anf Íbolitos de l-,angly e eueen-
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Fe ox

Dlagrama de Tegyey (1980), discrimi
nando as séries toleítÍcas e cal-l
co-a l-calina .

o l4etabasitos de Pirapora do Bom Je
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* Fe total calculado como Feo'
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FIGURÀ 18 Dlstinção entre as séries toleÍticas
(Th) e cafco- alcal- inas (CA) em ro-
chas vulcânicas e relacionadas .(Fe
total calculado como FeO) , As séries
dc _rochas de Skaergaardr Macautey,TÕ
Ieítos Abissais, Miyake- jima, Xi.lauejã.,
s Tofua pertencem a série toleÍti-
ca (Th) , enquanto Asama e Amagi per
tencem a sêrie calco-alca1ina (CA);
Miyashiro, I975-

o MetabasÍtos de Pirapora do Boin Je
sus

* Fe total caÌcul-ado como FeO
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separam as séríes toleiticas e calco-alcalinas com representação
de rochas de diferentes províncias. Mais uma vez pode-se rearçar
a origem tofeítica das rochas de pirapora do Bom Jesus com dis_
tribuição muito próxima à dos toleÍtos abissais,

As séries toleÍticas tÍpÍcas mostra_m enriquecimento
inicial em FeO* e TiO2 atingindo um val-or máximo d.urante a crista
lização fracionada, enquanto as séries calco-alcalinas mostram d.e
créscimos contÍnuos em FeO* e TiO, a medida que se diferencíam.

O diagraÌa A12O3 x SiO, de Tegyey (1990) em Teixei
ra, Poli e Ferreira (L982) , f.iqura 19, evidencia as áreas das duas
linhagens: toleítica (pigeonÍtica) e calco-al-calina (hiperstêni
ca), projetando-se na primeira (tol_eÍtica) novamente as rochas d.e

Pirapora do Bom Jesus.

O gráfico K2O x Na2O, figura 20, mostra o caráter
diferenciado do sódio e do potássio nas sêries calco-alcalina, to
leÍtica e shoshonÍtica e a posição toleÍtica dos metabasitos em

es tudo .

pârece, porlanto, suflcientemente comprovadö o cará
ter tofeÍtico das rochas metabasÍt.icas, de pirapora do Bom Jesus.
Sua ambientação geotectônica é, entretanto, d.e mais problemática
caracterízação. Relacionados os teores de FeOr MgO e AI2O3 no grã
fico de Pearce (fig. 2l) os metabasitos se comparam com os basal
tos de ilhas oceânicas e de cadeia mesooceânica. Já nas figuras
22 e 23 onde se consideram outros elementos païa a caracterização
do ambiente geotectônico a rocha original tem maiores afinidades
com os basaftos de fundo oceânico.

Assim é que Jakes, cilf (1970) e pearce (f975) mog
traram que a discriminação entre toleítos de arcos de il-ha (IAT)e
basaltos de fundo oceânico (OFB) pode ser feíta com base no .teor
de Cr. Thompson (1973) e Hart et al. (1974) obseïvaram que o Cr é
imóvel em reações de alteração e metamórfícas de baixo grau. O Ti
mantém um comportamento bastante estável durante o metamorfismo
progressivo (Cann, 1970). Com base nestas considerações, pearce



FIGURA 19 - Diagrama de Tegyey (I980) com separa-
çao das séries toleÍticas (2) e èalco
-aÌcalina (1) .

o Metabasitos de pirapora do Bom Je-
sus
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cráfico de pearce et al-. (Ig77), que
discrimina o campo de basaltos e sðus
respectivos ambientes geotectônícos.
o Metabasitos de pirapora do Bom Jesus
* Fe total calcufado como Feo
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Diagrama mostrando a separação das sé_ries toleÍtica, calco-alcalina e shoshonrtrca (em Te.ixeira et al_., 1982\
o Metabasitos de pirapora do Bom Jesus.
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FIGURA 22 _

Cr ppm

Diagrama 9I I. Ti para basaltos de fundo
oceânico (OFB) e toleítos de arcos de
ilha (IAT) (segundo pearce, l-97S).
o Metabasitos de Pirapora do Bom Jesus



de orcos vulcôn icos

Gr ppm

FIGURT\ 2 3 Diagrama Cr x Ti para basaltos de fundo
oceanico (OFB) e basaftos de arco vulcânico. Linha que delimita os campos obtf
da por Pearce (I975) , compilando dadoE
de outras fontes.

o Metabasitos de pirapora do Bom Jesus
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(1975) elaborou o diagrama cr x Ti separando rAT de oFB (fj].22) e
observa que atualmente o único critério para sua distinção em ro
chas metavul"cânicas são os baixos teores de Cr e Ti em IAT. Na fi
gura 23 foram reunidos por pearce (1975) alguns d.ados que J_he pos
sibilitaram o traçado de outro diagrama cr x Ti. Nele observam-
se que em rochas vulcânÍcas com cr < 200 ppm ocorrem dois diferen
tes campos discriminados: um de basal_tos de fundo oceânico e ou
tro de basaltos de arcos vurcânicos. Rochas com baixo Ti possuem
afinidade com arcos vufcânicos (como CÀB ou fAT) e com alto Ti
afinidade com tofeÍtos (oFB) . As rochas com cr > 200 ppm, mas com
Ti > 4800 ppm possuem provável afinidade com OFB. Basaltos com Cr
> 200 ppm e Ti < 4800 ppm não podem defínir o provável tipo do
magma. a projeção de pontos dos metabasitos de pirapoïa do Bom lTe
sus nas figuras 22 e 23 parece indÍcar sua origem em basartos de
fundo oceânico. Uma desvantagem deste diagrama é que não é sensÍ
vel a pequenas mudancas do Ti causadas pelo metassomatísmo para
rochas com Cr < t60ppm (fig. 23) (Garcia, IgTg).

Concluindor pode-se dizer que na região de pirapora
do Bom Jesus ocorreram manifestações vulcânicas básícas represen-
tadas por basaltos, diabásios e t.ufos. Estas rochas enquadram:se
no campo dos toreítos e o vulcanismo apresentaría similaridades
químicas com o de ambiente de fundo oceânico (OFB) (Mesozóico a
recenÈe) .

O metamorfismo atuante nestas rochas foi de caráter
regional e através das evidências químicas é cfassificado por
WinkLer (f977) como metamorfismo de baixo grau, caracterizando a
facies xistos verdes (Turner, 196B) . Estas evidências estão indi
cadas na natureza s6dica do plagioclásio (albita). e peta composi_
ção actinolÍtica do anfibófio. outros minerais indicadores de bai
xo grau metamórfico são a clorita, o epidoto e a titanita. A pïe
sença da biotita em alguns casos se d.everia à disponibiLidade de
K2Q e/ov a um leve aumento do grau metamórfico.



6. ,,PILLow 
LAVAS',: ocoRRÊNcIA/ TEXTURAS E zoNEAMENTo MINERAL

Este capítulo tem por objetÌvo destacar a ocorrên
cia de "pÍÌlow lavas" nas rochas metabasÍticas de pirapora do Bom

Jesus. Cabe informar que em virtude do intenso íntemperísmo atuan
te nos melhores afloramentos, não foi possÍvel a coleta de um

maior número de dados.

6.1. CAR-ACTERTZAÇÃO DE "prLLOW LAVAS',

"Pillow lavas" ou Lavas almofadadas são est.ruturas
formadasf como o nome indica, de blocos arredondados ou cilÍndri
cos e empifhados, a maneíra de almofadas, travesseiros, sacos,etc.
São freqüentemente preservad.as dentro de anfibotitos xistosos.
Ocorrem principalmente em lavas básicas, especialmente nos basal
tos ricos em sódio, conhecidos como espilitos. Este tÍpo de estru
tura seria produzido por resfriamento rápido do magma guando em

contato com a água. A associação das lavas almofadadas com sedi
mentos marinhos sugere que essa estrutura seria pre ferenci almente
formada em derrames submarinos.

As "píIlow 1avas" geralmente apresentam uma crosta
vesicul-ar de granulação mais fina que a do interior. podem mos-
trar estruturas alongadas e paralelas indicando a díreção de f1u
xo do derrame. Caracterist icamente a "pillow" possui uma superfí-
cie convexa superior enquanto que na parte inferior ocorre muit,as
vezes um pedúnculo ou ápice representando o que resta ressaltado
em uma superfÍcie basal comprimida.

Entre os blocos depositam-se freqüentemente radio-
laritos, cuja proliferação se supõe favorecida pelo enriquecimen-
to de sítica na água do mar. Tamb6m sedimentos clásticos ou mesmo

fragmentos da própria lava poderiam ocorrer, estes, como resulta-
do do resfriamento do magma aprisionado entre as almofadas ou da
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fragmentação de suas crostas.

À formação dos sacos de lava poderia ser explicada
do seguinte modo: durante a corrida da lava, sob a água, sua su
perfÍcie se consolida rapidamente, formando-se uma verdadeira cas
ca, enquanto o interior permaneceria no esÈado de fusão. A pres
são interna dos gases contidos na fava fluÍda provoca o rompimen-
to da casca consofidada e novo br-oco se forma crescendo às custas
do magma extravasado do saco anterior. Tais almofadas, sacos ou
"pi1lows", depois de consolidados, exibem estruturação radial in
terna explicada pelo escape de gases em todas as direções.

6.2. ocoRRÊNCrÀ

A presença de estruturâs do tipo "pi1low,' em metaba
sitos de Pirapora do Bom Jesus foi pera primeira vez observada por
Figueiredo et al. (1982) que t.ambém ressaftaram a presença nas
proximidades, de estruturas es tromatol íticas em cafcários e dolo
mitos metamorfos eaclos .

As lavas almofadadas ocorrem em exposições med.iana
a fortemente intemperizadas e exibem coloração amarel-o esver
deado a avermelhado. Apresentam bordas com uma foliação mais fina
que na parte central da "pi1low", e com coloração marrom-amarefa_
da à avermethada. Seu diâmetro maior varia de decímetros até I ln,
Esta apresentação assemelha-se muito a "pit1ows" típícas já des
critas em outras áreas. Como observado por Figueiredo et aI. (op.
clt.) as "pillows" de pirapora d.o Bom .Tesus "apresentam-se em ge
ral muito pouco deformadas e possivelmente na sua posição origi_
nal, ou seja, com o pedúnculo para baixo e a superfície convexa
para cima".

Ä, ocorrência de estruturas do tÍpo "pillow lavas"no
corpo metabasÍtico de pirapora do Bom Jesus é generalizada. Aflo_
ramentos com as estruturas mais distintas são: um no centro do
corpo (ponto de amostragem 47, veï mapa de focafização de pontos)
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próximo à pedreira da Cosipa, e a outra a norte do corpo (ponto
de amostragem 3, ver mapa de tocalização de pontos) , na estrada
dos Romeiros ao .lado do rio Tietê, dentro da cidade. Nestes dois
lugares, bem como por todo o corpo, as ',pillows,' ocorrem sob a
forma de almofadas empilhadas, praticamente índeformadas porém
muito alteradas; como material- ',interpillows" só foi possível a
observação de grãos de quartzo enquanto o restante do material é
argì-loso. Associados a estas estruturas encontram-se os metabasi
tos maciços e menos alterados. O intemperismo incipiente produziu
orÍginalmente uma delgada camada de "palagonita', (?) sobre a super
fÍcie vÍtrea da "pi1low". Com intêmpeïismo intensificado cresce
uma espessa camada marrom amarelada, e o centro da "pi11ow" tam-
bém pode se tornar mais oxidado. Esta camada marrom amarelad.a é
muito evidenciada nas "pillows', de pirapora d.o Bom Jesus.

Feições do tipo esfoliação esferoidal controladas
por diácrases iniciais podem também ocorrer nos metabasitos estu-
dados, e quando não bem interpïetadas podem ser confundidas com
as estruturas "pii"Ìow'r.

6.3. TEXTURÀS E ZONEAIqENTO MINERÀL

Bhattacharrya e Mukherjee (1994) realizaram estudos
em "pi.rlows" metamorfoseadas de anfiboritos do médio protero zõico,
lndía, e verificaram suas características mineralógicas nas dife
rentes zonas das "pillow lavas',, que são: bordo, centro e zona
intermediária. segundo estes autores a actinolíta e a hornbrenda
são abundantes no centro da "pillow" t o epjdoto e a cLorita predo
minam no bordo com totaf ausência de anfibóIios; o diopsídio e a
labradorita desenvofvem-se nas zonas intermediárias. Este zonea-
mento mineraJ- é significativo pois pode indicar a composição fluí
da durante o metâmorfismo regional-. por estas características ve
rifica-se que o Ca, Mg e Fe estão preferenci almente representados
no anfibólio, clinopiroxênio e epidoto-crorita das diferentes zo
nas.



SenLefhante zoneamento em minerais de "pi1lows"
encontrado po.r outros autores como GéIinas e Trudel (.19g2) ;
gar et al . (19791 ¡ Shidô, Miyashiro e Ewinq (1974) etc.

Definido este zoneamento verificou_se que a crista
linidade cresce na direção do interior da ',piIlow".

Em pirapora do Bom Jesus-Sp as "pillow_l-avas" tam_
bém apresentam zoneamento, embora diverso do exposto acjma. Um es
tudo mais detafhado foi rearizado cor.etando-se amostras das dife
rentes zonas de uma ,'pi.llow". Este zoneamento é observado na fo
to 1 e nas figuras 24 e 25. É evidente o fraturamento rad.ial ìnci
piente e uma f j.na crosta originalmente palagonítíca (agoïa epido_
to mais argilo mineraís) que recobre a "pillow". Foram obtidas
secções delgadas, mostradas nos esquemas da figura 25, cïostaibor
da I; borda 2; borda 3 e centro da ',piltow".

Na crosta observa-se uma sucessão de camadas de mg
terial finÍssimo firossiricático impregnado de Fe2o3 intercarad.o
a bandas com epidoto ferrÍfero granoblástico substitutivo (há fi
nas camadas de opacos inclusos) Nas bandas filossilicáticas pe¡te
ços angulosos e informes de epidoto sugerem. que: ou a camad.a ep!
dotlca se quebrou parcialmentef ou o epidoto substituiu o vidro e
cacos de vidro. o filossilicato poderia constituir originarmente
uma argila depos icional.

Da borda em direção ao centro foram feitas três sec
ções denominadas aqui de borda l, borda 2 e borda 3. Na boïda 1
observou-se blastofenocristais de pragiocrásio arbitizado e porfi
roblastos de epidoto I estes, por \¡ezes em grupos, mimetizando tex.
tura glomeropor fi rÍ ti ca. Acredita-se que apenas os feldspatos t9
nham locação e tamanhos originais pré-metamórficos. O epidoto é
sincinemático metamórfico bem como os minerais da natriz, rica em
actinolita (possivelmente com atgum quartzo, albita, Ieucoxênio
e biotita) . No basalto orlginal a matriz deverj-a ser vÍtrea, criB
tocristalina ou micr:ocristarina muito fÍna pois, sua recrisLariza
ção conserva granularidade geral bastante fina especiaLmente quan

foi
Bara
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FOTO 1 ExposÍção de uma "pfllow" de pirapora
do Bom Jesus-SP. (Ponto 56, mapa de
Iocalização de pontos) .
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F IGURI\ 24 Reprodução linear, aproximadamente fiel dafoto de grande ,'pillow" em pirapora do Bom
Jesus¡ ponto 56 (mapa geológi co/Iitológi co
e de pontos). Plano vertical do afloramen-to,oblÍquo ao eixo da ,'piIlow" dirigido pa
r¿ì ¿ì esquerda e para baixo. A rocha se encontra medlanamente aLterada mas permitã
vj.sualizat -se incipiente fraturamenlo ra
dj.¿rl na "pi1Low". Uma fina crosta originaTmente palagonítica (agora epidoto + aiqilõminer:ais) envefopa o corpo è1ipsoÍdico' interno. A mão do observadòr segura bloco ceitraf de onde foi obtida secção delgada 4. -
Secção f foi cortada na borda da "iiltow"e2 e 3 um pouco mais para o interioi. Dese
nho elaborado por José Moacyr Vianna Coutf
nho.
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Desenh.os esquemá-
tÌcos de umarrpiL
low" de Pirapora
do Bom Jesus e de
5 secções delgadas
confeccionadas de
diferentes porções
de crosta, borda
e núcleo. Desenho
elaborado por Jo
sé Moacyr Viannã
Coutinho.
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do comparada com outras secções mais internas. Não se observa cl-a
ramente vesícuras tubulares em secção dergada. Muito oxidadas por
intemperismo, poderiam se representar em secção delgada por parte
do epldoto presente e alguma l-imonita. Fratuïas piaralelas confe
rem xistosidade à amostra macroscópica.

No bordo 2 a granularidade média da rocha, refletin
do provavelmente a granulação ígnea é mais grossa que a do bordo
r' É constituÍda essencia.l¡nente de máficos, actinolita acornpanha
da de algum epidoto em agregados granulares e ripas de albita. As
fraturas são mais espalhadas e irregulares.

Nô bordo 3 a rocha conserva al-go de sua aparência
"basáItica" originat com ripas de albita, mais abundantes e maio
res que na secção anterior, se entrecruzando e deixando espaços
triangulares agora parcialnente mascarados pela cristalização m9
tamórfica de actinolitar material micáceo fino, Ieucoxênio e al
guns porfirobfastos de epidoto e magnetita. parte do epldoto aqui
é derivado certamente da recristalização metamórfica da mol-écura
cáfcica do plagioclásio.

No centro, a rocha não se diferenciâ substanciafmen
te da borda 3 porém parece reduzir fevemente a granularidade mé_
dia.

7\s vesícufas nas ,'piJ.low" em pirapora do Bom Jesus
sao (le drtrcrl detecçao, parecendo encontrar-se totarmente substi
tuídas por epidoto ferrífero, Iimonitizada em exposições intempe-
rizadas.

Jones (1969) realizou estudo de "pillow lavas,, como
um indicador de profundidade. verificou que as ravas extrudidas
em áquas rasas tendem a .mostrar maiores e mais abundantes vesicu
Las. Em "pillows" abissais, as vesículas tendem a esferas peque_
nas (5-100 micra) esparsamente distribuÍd.as. Observou também que
a profundidades maiores que 1000 m as vesÍculas de ',pillow" ocor
rem em menos que 5? do volume das "pi1low,',

VesÍculas tubulares (,'pipe vesicles', ) com l-3 mm de
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diâmetro e 5-20 mm de comprimento encontram-se radialmente arran_
jadas em "pillows", e formam-se a profundj-dades menores que 700m.
Zoneamento vesicular intenso em nÍveis rasos é encontïad.o em pro
fundidades menores que 450 m.

Em pirapora do Bom Jesus verificou_se a presença de
vesÍculas tubufares arranjadas radialmente próximas aos bordos
das "pillows" indicando ter havido, provavelmente, escapamento de
gases em todas as direções. Compaïando-se a f.igura 26 com as fo
tos 3, 4 e 5 observam-se os pontos de semefhança das "pillows" em
estudo conì o esquemâ de Wellsf Bryan e pearce (f979).

Outro tipo de vebÍcuLas nest.es metabasj-tos almofada
dos não foi observado.

Pefo que foi exposto/ podemos concfuir que as
"pillows" de Pirapoïa dÕ Bom Jesus deverìam ter se formado em pro
fundidades inferiores a 700 m.

Bhattacharrya, Ghosh e Mukherjeef l9g4 observaram
que freqüentemente as "pilrows" mostram fraturas radiais e trans-
postas e veios de calcita anastomosad.os-

"pillow lavas,' também são boas indicadoras de topo
e base de acamadamento. Sua posição normal ê indicada pela super
fície convexa para cima enquanto na parte basal mol.dada para bai
xo ocorre um pedúnculo ou ápÍce (Borraidail-e e poulsen, 19g1).

Äs observações de campo mostram que em pirapora do
Bom Jesus a forma das ',pillows" é arredondada ã elÍptica, apresen
tando algumas fraturas radiais (fotos I,2,3,4,5,6) seu posi
cionamento é normal ("way up"), ou seja, o ápice fica para baixo
e a superfície convexa para cima, como já observado por Figueire_
do et aI. (1982). Os estromató1itos encontrados na pedïeira da Co
si.pa, identificados por Bergman. e Fairchild (1985) de certo modo
também contrìbuÍram païa aquela afirmação. segundo estes autoïes,
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FIGURÀ 26 - Exposição de uma "plllow" veslcular de
Keflavík, Islândla. Nota-se abundãnola de
vesÍculas arranjadas em zonas concêntri-
cas e sua distrlbulção radlal. O dlâme-
tro da "plllow" é de aproxlmadamente 0,4
m. Wells, Bryan e Pearce (1979) .
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Foro 2 - Exposição de uma "pillor¡r" em pirapora do BomJesus, apresentando f raturas radiãis e ,,piÞe
vesicles" (ponto 57), ver mapa de localizåçåode pontos.

IiOTO 3 - Maior detalhe da
diais com maior

foto anterior
destaque.

. Fraturas ra
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FOTO4-Evidênciasde
de Pirapora do

"pipe vesicles" em "pillows"
Bom Jesus.

FOTO5-"Pip.vesicles
da èm Pirapora

" e bordo de "pillow" altera
do Bom Jesus.
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FOTO 6 - "Pillow lava" de pirapora do
serva-se a forma da"pil1ow"e
avermelhado em evidência.

Bom Jesus, ob-
bordo marrom
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na região é difÍcil identificar os estromatól-itos e o acamamento
original com segurança. porém a 3 km a SW da pedreira da Cosipa
a situação estratigráfica é mais craïa. À1i as rentes dolomÍticas
com estronatótitos são sobrepostas por uma seqüência de brechas
estratificadas (com níveis de chert) , metabasitos, margas calcá
rias e do]omito puro. Estes estromatólitos tambêm apontan o topo
para cima.



7. OCORRÊNCIA DE OUTROS CORPOS METABÁSICOS DO GRUPO SÃO ROOUE

Muitos são os corpos de anfibofitos que ocorrem no
Grupo são Roque. poucos porém foram pormenori z adamente estud.ados.

Hasui, penalva e Hennies (1969) observaram a ocoï_
rência de alguns corpos anfibolíticos em seu trabalho ,,ceologia
do crupo São Roque". Estes autores fazem refeïência a três bl_o
cos a saber: São Roquef Cotia e JundiaÍ. No Bloco São Roque
descrevem dois corpos de rochas metabasíticas: em pirapora do
Bom Jesus e em Afuminio. Tais metabasitos são rochas verdes,
maciças e geral-mente de granulação fina a média e muito diacrasa
dos. Mine ralogicamenLe constituem*se de ptagioclásio, clino_
piroxênio (?) , magnetita, apatíta, anfibólio, epidoto, alguma
clorita, titanita, serpent.ina e ocasionalmente ofivina (?) , ca!
bonato e quartzo. O plagioclásio, em ripas, se mostra inclpien
temente saussuritizado em agregados finíssi¡nos de epidoto e
sericita; cristais subédricos de clinopiroxênio configuram ni
tidamente as texturas ofÍticas, sub=ofíticas e intergranular de
rochas ígneas básicas. o anfibólio aparece sob a formâ de aci
culas dispersas e fibro-radiadas, exibindo ligeira orientação:
pertence ao grupo tremo f ita- act ino lita e parece o minerar ¡mis
tipico dessas rochas, Os demais componentes citados aparecem
dispersos em grãos pequenos ou agregados. O metamorfísmo é
Íncipíente, de facies xisLo verde, indicado pela associação clo
rita- albi ta-epidoto- titaníta- act ino lita_ ( calc ita) .

Não foi possÍveI no trabalho atua.I confj_ïmaï in
teiramente a descrição petrográfica de Hasui, penalva e
Hennies para os metabasitos de piïapoïa do Bom Jesus. Aprincipal discrepâncÍa reside na alegada ocorrência de cri
nopiroxêr:.io e ofivina, bastante problemática em vista do
equifíbrio atingido em Ì¡a.ixo grau metamórfico e de suanão detecção nas dezenas de fâminas estudadas durante o
trabalho atual.



Tratrafhos mais detalhados foram realizados por Go
nes (1962); comes et 41. (1964) i Gomes (f972); comes et al. (f972)
e Coutinho et al. (1982) ,i Juliani e Bel javskis (.1993) ; Couti_nho
et al. (1984).

Os prirneiros (Gomes e colaboradores) desenvolveram
seus estudos nos anfibolitos do pico do Jaraguá_Sp, enquanto os
demais estudara¡ os da Serra de Itaberaba.

Nos anfiboLítos do pico do .faraguá foram realizadas
intensas investigações petrográficas e quÍmicas. Os principais mi
nerais analisados foram os plagioclásios e anfibólios das rochas
junto a intrusão granitica da cantareira. o anfibório foi caracte
rizado pela microssonda eletrônica como Mg, Fe _ hornblenda ver_
de, apresentando freqüentemente núcfeos actlnolÍticos mais c]-a-
ros. O bordo destas hornblendas encontra_se enriguecÍdo em: TiOr,
otro, 

I 
F"tot.r ' Na2o e K2o e empobrecidos em: sio2 e Mgo. o p1a

gioclásio se situa, na maioria das amostras, no campo da and.esina
(An:O_SO) mas em uma pequena minoria pode atingír valores de la
bradorita ou bytownita até AnUr. A mudança de actinolita + horn
blenda seria induzida pera int.rusão granÍtica da cantareira provo
cando incremento no grau metamórfico nas vizinhanças imediatas da
intrusão granÍtica e cristarização de plagiocrásio a rabradorita
ou bytownita.

Com t¡ase em informações quÍmicas, elementos maiores
e traços, comes et aL. (1964) concluiram que em Jaraguá o quimis
mo é comparåver ao dos diabáslos tro sistema Karoo, África do sul
fortarecendo a idéia de anfibolitos deïivados de antigas intrusi
vas básicas, provavelmente diabásios a jutgar pela presença de
textura bfastoofítica em algumas variedades, Aparentenente o meta
morfismo inicial foi de baixo grau, compatível com a facies xisto
verde,. a julgar pela presença de actinolita ocupando as païtes
centr:ais dos cristais zonados. posteriormente, o gradiente meta
mórfico sofreu alteração, provavelmente em decorrência da intru
são granÍtica. Os anflbolitos próximos ã j_ntrusão ïesponderam ãs
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novas condições metamórficas atingindo a facie al¡nanilina anfiboli
to. Os anfibolitos que se encontravam mais afastados sofrera¡n re
trometamorfismo e formação de paragêneses condizentes com a facie
de t.ransição xistos verdes -anfibol íto .

Coutinho et al. (.L982) ¡ Jul-iani e Betjavskis (1983);
Coutinho, Juliani, Beljavskis, Frascá (.f9g4) estudaram anfiboli
tos da região da serra de rtaberaba-sp. Estas rochas são mineralo
gicamente semel-hantes às do Jaraguá, mas as hornblend.as zonad.as
são menos evidentes e plagioclásios maís cárcicos que and.esina es
Lão ausentes. são considerados orto-anfibo litos pouco mais siÌico
sos e menos afuminosos que aqueres do Jaraguá. As rochas calcossi
ricáticas são denominadas de para-anfibol-itos. são rícos em acti-
nolita e sua origem provável é sedimentar (metamarga) . A actinoli
ta é revemente afuminosa. Estes autores distribuem as rochas anfi
bofíticas de rtaberaba em duas categorias: os para-anfibolitos re
presentados por rochas calcoss i l- ícáticas freqüent.emente bandadas,
mi ne ra logi camente compostas por actinolita e acompanhadas por ou
tros silicatos calcomagnes iano s , especialmente díopsÍdio. Seu qui
mismo indica derivação de material sedimentar, com. adição, em al
guns casos, de materiaf tufáceo básico. Já os orto-anfibol itos são
representados por rochas maciças ou bandadas, mineralogiiamente
compostas de hornLrlenda verde e plagioclásio andesina tendo ori-
gem em rochas básicas (basaltos ou diabásios).

As rochas metabasiticas de pirapora do Bom Jesus,
assemelham-se em alguns pontos aos anfibolitos já estudados por
Gomes et aI. (op. cit.); Coutinho et a1 . (op. cit.) e Juliani e
BeljavskÍs (op. cit.). Entretanto, a ausência da hornblenda verde
e a contínua ocorrência de actinolita e plagioclásio albÍtico (e
não a andesina ou pragiocrásio mais cálcico) parece indicar para
estas rochas um metâmorfismo de intensidade inferior. que o das
ocorrências do Jaraguá e rtaberaba. É evidente também a correla
ção com as rochas Ígneas básicas das quais os três corpos de ro_
chas derivariam. euandÕ projetados, os dados químicos seguem trends
básicos clássicos nas três ocorrências.



8. CoNDrçoEs DE METAMoRFTSMO PARA OS METABASITOS
PIRAPORA DO BOM JESUS

Pelo comportamento quÍmico até aqui observado é pos
sível concluir que os metabasitos de pirapora do Bom Jesus atra
vessaram um único evento metamórfico, o qual é responsável pela
estabifidade dos ¡ninerais em condições de baixa temperatura.

Neste evento, em condições cle facies xistos verd.es
de Turner (f968), formaram-se os albita-epidoto anfibolitos, albi
ta anfibolitos, epidoto anfibolitos, actinolita xist.o, epidoto-ac
tinolita xisto, c lori ta-actino I ita xisto e as rochas metapelÍti
cas e metapsamíticas. certas caracterÍsticas químicas, especialmen
te o caráter sódico dos plagioclásios (Anr_n) e a composição acti
nolitica dos anfibólios são muito sugestivas. Nèste ambi-ente meta
mórfico tornam-se estáveis minerais como cafcita, epidoto, cfori-
ta e titani ta.

Ouanto à química mineral as transformações metamõr
ficas em baixo grau são compatíveis com a formação da actinolita
com mais que 7,5 átomos de Si acompanhado de eIIV < 1,0, Na + K
< 0,50, Ti < 0,50 e 0,50 < mg < 1,00 (números de NÍggli). Como já
discutido ern capitulo anterior, os teores de TiOr, A12O3 e (Na2O

+ K2o) nos anfibórios variam diretamente com a erevação do gradien
te metamórfico. Assim, os resultados obtidos concord.am com os ob
servados neste tipo de rochas em outras partes do mundo.

A concentração de grandes quantidades de actinolita
e eDidoto, como ot¡servado na tabefa 11, pode decorrer de um pro
cesso metassomático cáIcico não definido enquanto a pïesença de
bj.otita se deveria a soluções l-evemente mais ïicas em K2O e/ou a
um pequeno aumento da temperatura.



\ostras
¡tinerai\

Anfi-bólio

Plagioclásio

Epj.doto
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Biotita
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QuarEzo
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67 ,O

14,o

10, 0

3,0

1,0

4,0

1,0

Eþidoto

Anfilofito

TABELA 11 - Valores modais médios para os grupos de rochas metabasíticas de pj-ïa-
pora do Bom Jesus-Sp.

53 ,0

7,0

30 ,0
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7,0
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1,0

f,0

9,0

1,0

1,0

Clorita-acti
nolita
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57,0

9,0

14,0

5,0

2,0

1,0

9,0

1,0

2,0

4,0

6,0

90,0

co
O



EVoLUçÃO DoS METABASTTOS

Em estudo petroquÍmico realizado nos metabasitos de
Pirapora do Bom Jesus, apesar da inexistência de feições textu_
rais màis caracterÍsticas e de maior número de dados quÍmícos pa
ra efementos traços, verificou-se que as rerações dos números de
Niqgli (mg, c, al-atk, k, ti) e de alguns elementos traços permi
tiram concfuir por sua linhagem ortometamórfica .

Outras evidôncias quÍmicas (elementos maiores), il
dicam que estes metabasitos, antes basaltos, diabásios e tufos,
são de caráter tofeítico e que se formaram em ambiente correra
cionável com o de fundo oceânico atuaf. A presença de estruturas
do tipo "pillow lava" vesicul"ada e de estromatólitos revelan que
a profundidade marinha deveria ter sido inferior a 700 m.

A presença de metadoLomitos com estromatólitos ca
racteriza um ambiente de precipitação quÍmica ern águas rasas e
cruentes- Estromatóritos não são muito comuns em rochas pré- cambrie
nas porém na maioria dos casos em que ocorrem est.ão associados com
Lavas. As atividades exalativas de extrusões favorecem as condi
ções para o crescimento de estromatól-itos que teriam se formad.o
quando as atividades eruptivas se acalmaram (Mason e Brunn, 1977) .

As "íron formations", que também ocorrem em ambien
tes rle "pillow favas", liberam oxigênio favorecend.o a formação de
estrÕmató1itos.

Na cidade de pirapora do Bom Jesus (pedreira da Co
sipa) ' estes estromatõfitos encontram-se em blocos dispersos cao
1-icament.e. numa brecha dolomÍtica encaixada nas rochas metabasÍti
cas' em ambiente de fundo oceânico. Esta brecha talvez represente
um tafus de recife estromatolitico (Bergmann e Fairchild, t9g5).

Tanto as estruturas de "pillow', bem eomo os estroma
tóIitos apresentam sempre o topo para cima, indÍcando assim um am
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biente pouco tectonizado.

As rochas básicas de pirapoïa d.o Bom Jesus, foram
afetadas por um evento metamórfico regional de pelo menos 714 Ma.
que as modificou texturaf e minera logicamente . Aquela idade, obti
da por Hasui e l{ama em 1972, pel] método K-Aï era na ocasião a
mais antiga reqistrada para o ciclo metamórfico que afetou o Gru
po São Roque e parece corresponder ã sua fase inicial. A datação
foi rea.Iizada em um metabasito com actinolÌta, e indica que a Ín
trusão e extrusão é ainda mais velha,

Estudos geocronológicos e de campo indicaram gue no
conjunto São Roque (Hasui e Sadowski , Ig76) um magmatismo básico
antecedeu o metamorfismo regional que foi seguido de intrusões de
granitóides, responsáveis por dobramentos restritos. As datações
em granitos intrusivos registraram idades de 500 Ma. a 620 Ma.

Durante o processo metamórfico regional os plagrio
clásios cáfcicos toïnaram-se mais sódicos enquanto que os piroxê
nios passaram a anfibófios cálcicos de natureza actinolítica como
evidenciado pelo quimismo dos minerais estudados, Este metamoïfis
no atuou em toda a área alcançando gradiente condizente ao facies
xistos verdes, evidenciado pela associação mineratógica atual dos
metabasitos.

De acordo com tais evidências, a temperatura de for
mação dos albita-epidoto anfiborito, arbita anfibor-ito, epidoto ðìfiboli
to' actinolita xisto, epidoto-actinol i ta xisto e c lorita-ac tinolita xis
to tem sua variação ]imitada ao intervalo de 300 a 450oC (furne,
e Verhoogen, 1960 ) .

Mackenzie (1957) e McDonnel- e McKìe (.1960) estudan_
do a albita ("Iow albite") concluiram que el_a é instável a tem
peraturas acima de 400 - 450ocr o que reforça a fixação daquela
temperatura para o processo metamórfico.



10. coNcLUSõeS rtnnts

O metabasito de Pirapora do Bom Jesus-SP' ocorre na

forma de um corpo mais otl menos ovalado (figura I) e é circundado

por rochas metapeliticas e metapsamÍticas, com alguns corpos de

metadolomitos encaixados f ormando r*a =eqüêttcia vul-cano-sedimentar.

A rocha básica foi caracterLzad,a segundo a quantidade do anfibó
Iio e de outros minerais presentes e segundo a sua texlura' Foram

denominados os seguintes grupos: Albita-Epidoto Anfibolito Albi
ta Anfibofito, Epídoto Anfibotito' Actinolita Xisto, Epídoto-Acti
noflta Xisto e C loríta-Ac tinolíta Xisto.

O metabâsito constitui-se de rochas geralmente a!
teradas por intemperismo, e apresenta estrutura xistosa ou maciça.

os arranjos mineralógicos caracterizam algumas texturas palímpsés

ticas: b lastoglomeropor f iritica, blastoporf irÍtic a e blastoofítí-
ca além d.e outras de recrístalização, não definidas. Orientação

incipiente dos minerais pode ser: observad.a. JunÈamente com o pIa

gioclásio sódico (Ana-n) e com a actinofita, o epidoto ganha im-

portância na análise modal de algumas amostras, chegando ¿ì supe-

rar a quantidade de plagioclásios. A biotita ocorre ocasional-men

te em pequenas quantidades ao contrário da clorita que sempre oocr

re e na maioria d.as vezes, em certa quantidade.

o metabasito de Pirapora do Bom Jesus-SP derivado
principalmente de extrusívas básicas, foi atingido pelo metamor

fismo a pelo menos 7I4 Ma., esta data correspondendo ao Protero-
zóico Superior.

Dados quimicos indican que estas rochas têm cará-
ter ortometamórfico derivando-se de magma toleitico e em regime

equiparável ao do atual fundo oceânico.

As estruturas "piILow", marcantes para o lipo extru
sivo estudado, bem como a ocorrência de estïomatóIitos em áreas

pré-cambrianas vizinhas informam poï outro lado que, as erupções
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seriam submarinas mas de mar quente e relativamente raso. "fron
formation", que também ocorïe na região, favoreceria a formação

de estromatólitos e são comuns em anbiente de "pillo!¡ lavas" '

Uma apreciação sobre o volume e arranjo (.radial'pou

co zonado) de vesículas formadas permite concLuir que as lavas ex

trudiram em profundidades inferiores a 700 m, provavelmente ainda

bem mais rasas.

Observou-se zoneamento textural e mineralógico nas

"piIlows", com o anfibólio e o plagioclásio enriquecidos no cen-

tro. Epidoto e mâterial filossificático finíssimo constitui o bor
do, antiga crosta ví trea.

O metamorfismo ao qual estas rochas se submeteram

Ievaram a formação de uma associação mineral de baixa temperatura,

condizente com a facies dos xistos verdes e contendo albita, acti-
nolita, epìdoto, cl-orita e titanita ccmo principais constituintes-A
presença de albita"pura" (Ant-n) coloca um limite superior de tem

peratura metamórfica em 450oC.

Evidenciando leve aumento do grau metamórfico e/ou
de metassomatismo potássico a biotita pode ocorrer ocasionalmente
nos metabasitos.

Do que já foi expostor conclui-se que o metabasito
de Pirapora do Bom Jesus-SP constitui-se de rochas básicas em gra!

de païte extrusivas que foram atíngidas por um processo metamórfi

co de caráter regional, adaptando-se às novas condições de baixa
temperatura e pressão, sofrendo com isso transformações mineraló-
gicas e quÍmicas corn formação de paragênese distinta mas sem des

truir estruturas indicativas das condições petrográficas, petro-
lógicas e geotectônicas anteriores.
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