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RESUMO

As rochas metaultranáficas que ocorrem a sur e su-
doeste da cidade de Alpinõpo1is, no sudoeste de Minas Gerais,cons
tituen corpos de tamanho variad.o, enbutidos en terrenos ortognáis
sicos/graníticos. Destes coïpos, dois se destacam pelo porte: o
maior,de casca D'Anta, a su1 de Arpinópo1is, com cerca de 5 knZde
superfície exposta, e o da Fazenda Gordura, a oeste, com aproxima
damente 2 kn? de ârea estinada. corpos menores, de algunas cente
nas de mi se distribuen como sat6lites ao redor do corpo maior;a1
go mais afastado, ocorrem lent,es e bandas ultramáficas centi-a d;
cim6tricas dispersas, inclusas nos ortognaisses. Nos corpos maio-
res, as rochas netaultramáficas são acompanhadas, €m proporção su
bordinada, por anfibolitos diversos, granada nicaxistos (ãs vezes
com estaurolita), formações ferriferas bandadas (BIF), e meta-
eker*s

0 conjunto dos terrenos ortognáissicos/graníticos e
dos corpos ultranáficos intercalad.os ê interpretado como um doní-
nio tipo graníto-greenstone intensamente modificado no proterozói
co uédio ou Inferior por episódios tectono-termais sucessivos, ;
representaria o componente mais antigo, do Arqueano ou proteroz6i
co Inferior, do cornplexo carnpos Gerais . A norte , este donínio é
discordantemente recoberto pela seqtlência rnetassedimentaï psamo
pe1ítica al6ctone do Grupo Araxá-Canastra, do proterozóico Módio,
através de uma extensa superfÍcie de cisalhamento de baixo ângu-
1o.

Nos terrenos ortognáissicos / graníticos predomin;an
termos tonalÍticos / granod.ioríticos ; biotita ortognaisses tonalíti
cos cínza porfiróides (tipo serra do Dondó) constituem núcleos *thor preservados en meio ã suite de ortognaisses granodiorÍticos,
laminados/bandados, protomiloníticos a miloníticos e parcialmente
renobilizados, dos quais seriam os antecessores. outros tipos pe-

flo8rãficos presentes nestes terrenos seriam os ortognaisses tona
1Íticos cinz'a-esverdeados, não porfirõides,. homogêneos (tipo Fa-
zenda das Almas) , granitóides e gnaisses granÍticós vários, nig-
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matitos e corpos de granitóides hololeucocráticos pegmatóides a
micro-graní'ticos de dimensões reduzidas e colocação tardi,/pós-.tec
tônica. A estruturação destes terrenos 6 fortemente linear, mar-
cada por uma intensa foliação de cisalhamento de alto ângu1o, de
direção WNW/ESE; a feição mega-estrutural mais conspÍcua, repre-
sentada por un forte alinhamento de relevo de traçado sinuoso,de
finido pelas encostas sul, mais íngrernes, das serras do Quilonbo
e do Dondó, seria uma falha transcorrente sinistral que parasita
as direções estruturais mais antigas,estabelecidas no clecorrer
do cisa,lhamento dúcti1 de alto ângulo.

Nos corpos ultramáficos predominan amplanente vg
riedades de clorita-tremolita xistos e fe1s, com a assembléia mi
neralógica fundamental constituída de anfibólio tremolítico e
clorita magnesÍana, tipo penn ina/ clinocloro, em proporções varLâ
veis, a16n de ilnenita e magnetita por acessórios onipresentes ,e
anfib6lio antofilítico, olivina (freqttentemente serpent inizada),
ortopiroxênio (ãs vezes talcificado) e espin6lio por acessórios
ocasionais mais característicos. Os outros litotipos ultranãfi-
cos' presentes eln proporção mais modesta, são clorita serpentini
tos (con amplo predonínio de serpentina tipo antigorita, e ãs ve
zes com pseudonorfos de texturas granulosas: ortocumuláticas?) e
serpentina xistos, rnetapiroxenitos,t'âlco xistos e serpentina-ta1
co xistos carbonãticos. A presença de ocasionais texturas spini
feæ reliquiares nos clorita-tremolita xistos e fels e de forma-
ções ferríferas bandadas e metaehez.ttj associados sugeïem que es
tas rochas sejam metakonatiítos, e os corpos ultramáficos restos
desrnenbrados de uma seqtlência vulcano-sedimentar tipo greenstone
beLt com pïeilonínio de termos konatiÍticos. Anfibolitos grano-ne
natoblásticos finos, concordantenente intercalados às rochas me-
taultramáficas' corresponderiam a metavulcânicas básicas, enquan-
to anfibolitos blast'oporfi16ides, êil corpos alongados discordan-
tes da foliação principal, seriam diques de colocação posterior,
presentes tarnbém nos terrenos ortognáissicos ao red.or.

A estruturação interna dos corpos ultramáficos,
parcialmente discordante da f,orte estruturação linear dos terre-
nos ortognáissicos, é marcada por uma foliação de cisalhamento
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sinuosa, anastomosada, que envolve núc1eos lenticulares de rocha
naciça ou meilos intensamente foliada portadores das texturas Íg-
neas relíquiares, e dobrada segundo um padrão sanfonado QUê, em
escala mesoscópica, se manifesta através de dobras em cheuz'on,
São praticamente inexistentes evidências do empilhamento origi-
natr do pacote vulcano-sedimentar, e não foram encontrados vestí
gios do ernbasamento sobre o qual teria originalmente se deposita
do.0s contatos con as rochas ortognáissicas ao redor são predo-
ninantenente tectônicos, com desenvolvimento de foliação miloní-
tica de ambos os 1ados, e exiben freqtlentemente um aspecto alter
nado /íntercalado, condicionado pela infiltração de material gra
nÍtico ao longo dos planos de cisalharnento. Contatos intrusivos
verificam-se apenas com os coïpos pegnatóides e micrograníticos,
tardi / p6s- de formaci onai s .

Treze amostras de variedades de clorita-tremolita
xistos e fe1s, a maioria com textura spint)feæ reliquiar, foram
selecionadas para análise química. os resultados indicam que, a-
pesar das nodificações sofridas no seu quimismo, há vestígios de
um padrão geoquímico supostamente original da suite to*"iiÍtica,
que seria comparáve1 ao padrão de komatiiïos enpobrecidos em alu
nínio, tipo ADK (aLuminium d.epLeted, komatíites - Nesbitt et afl
L979), similar ao de Barberton, Ãfrica do su1, e pilbara, Austrá
lia Ocidental. Duas amostras de anfibolitos tidos como deriva-
dos de metavulcânicas básicas intercaladas ãs rochas ultranáfi-
cas forneceram composições toleíticas magnesianas.

0 metamorfisrno das rochas ultramáficas desenvol
veu-se de maneira policíclica, sob condições que variaram signi-
ficativamente no tenpo e no espaço, acompanhando um regime de de
formações heterogêneo e recorrente. A evolução netamórfica encon
tra-se mais claramente registrada nas variedades de clorita-tre-
nolita xistos e fels: as transformações que aconpanham o metamor
fisrno progressivo nestas rochas são melhor nodeladas, tentativa-
mente, através da variação conposicional da clorita magnesiana,
que enriquece em alunÍnio com o incremento do grau rnetamórfico,e
da reação de quebra da clorita final saturada em alumínio : Mg

* HzQ
cloritaÈ forsterita + enstatita * espinétio



(Jenkins t Chernosky lg86). Nos clorita-tremolita

-X].V.

xi s tos
com n6doas serpentíniticas e con textura spinifeæ reliquiar dointerior do corpo ultramáfico maior, microporfiroblastos de anfib6rio antofilítico e porfiroblastos serpentinizados de "1i"i;;;estes últinos minetizando inclusive o traçado da textura spini-
feæ teliquiar, ocorren niticlamente associados aos domínios comclorita, e seriarn originados pei.o componente nagnesiano em exces
so liberado pela clorita quando do seu enriquecimento em alumí-
nio' A reação de quebra da clorita estaria registrada nos (clori
ta-) tremolita fels con nödoas pluriminerá1icas de olivina + or-
topiroxênio e com espiné1io dos corpos menores que circundam o
corpo ultranáfico maior. As condições metanórficas de pico teri
am sido de facies anfibolito n6dio a superior (temperaturas máxi
nas estinadas en torno de 650-700eC, considerando pressões da oï
dem de 3-5 kb). Transfornações retrometamõrficas mais em evi-
dôncia são a exsolução de um componente cummingtonítico nos anfi
bõ1ios trenolÍticos, a reconstituição parcial da clorita e o de-
senvolvimento de anfibó1io antofilítico sobre o ortopiroxênio nas
rochas com olivina, ortopiroxênio e espinó1io, a recristalízação
de anfibõlio tremolítico e clorita nas zonas de charneira das
dobras em qheuv,on , e a serpent inização da olivina e talcificação
do ortopiroxênio e do anfibótio antofilítico. Talcificação 6 um
fenômeno freqtlente ao longo das superfícies de cisalhanento in-
ternas, enquanto serpentinízação aconpanha a milonitízaçáo de
borda dos corpos ultramáficos, dando origem aos serpentina xis-
tos manchados, com aspecto de "pele de cobra,,.



ABSTRACT

The netaultramafic rocks which occur to the south
and southwest of Alpinópolis town, in southwestern Ì4inas Geraisstate, BrazíL, build up bodies of variable size inlaid in ortho-gneissic/granitic terrains. Two of these bodies stand out by their
size: the largest, of casca D'Anta, to the south.of Alpinópolis,
with about 5 kn2 of exposed surface, and the other one, of Fazen-
da Gordura, to the west, with an estinated surface of approximately
z kn?. snaller bodies of some hun¿re¿s ;; ;ã-"r"-utr.ribured assatellites around the largest_body; sonewhat further off, centi_
metric to decinetric ultranafic lenses and bands occur scattered,
included in the orthogneisses. In the rarger bodies, the ultr:a-
nafic rocks are followed, in resser quantities, by various types
of amphibolites, garnet mícaschists (sometimes with staurolite) ,
banded iron formations (BIF) and metacherts.

The orthogneissic/granitic ensemble with the inlaid
ultranafic bodies is considered to be a 'granite-greenstone, type
dornain intensively modified d.uring the Lower to Middle proterozoic
by successive tectono-thermal events, and would thus represent
the oldest conponent, of Archean or Lower proterozoic age,of the
Carnpos Gerais Cornplex. To the north, this donain is discordantly
overlain by the allochtonous, psamo-pelitic metasedimentary se-
quence of the Araxá-canastra Group, of Middle proterozoic âge,
through a low-ang1e shear surface.

In the orthogneissic/granitic terrains tonal ític/
granodioriti-c components predoninatei grey, porphyroid tonaritic
biotite orthogneisses (serra do Dondõ type) occur as better pre-
served nuclei in a suite of raminated/banded, protomylonitic to
nylonitic, partially renobilized granodioritic gneisses, of which
they would be the foregoers. Other rock types that occur in these
terrains are grey-green, îon*porphyroid, homogeneous-looking to-
nalitic;olthogneisses (Fazenda das Almas type) , various kinds of
granitoids and granitic gneisses, nigmatites, and lesser ,bodies
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of hololeucocratic, pegmatoid to aplitic granites of tar:di_ topost-tectonic emplacement. The structural framework of these terrains is strongly linear, characteri zed, by a high-ang1e shear fõliation of WNW/ESE directioni the most proeminent mega_ structuralfeature, a strong, sinuous alignament defined by the steeper,
southern slopes of the Serra do Quilombo and Serra do Dondó,lvould
be a sinistral transcurrent fault which follows the older struc-tural directions established during the high-ang1e heterogeneous
ductile shearing.

In the urtramafic bodies, varieties of chlorite
tremorite schists and fels pred.oninate by large, with a fund.ane-nta1 minerarogical assenbly made up by a tremolitic amphibore anda magnesium-chlorite, of pennine/clinochlore type, in variableproportions, with magnetite and ilmenite as ubiquitous accesso-
ries. Anthophyllitic amphibole, olivine, orthopyroxene a,.,d spinel,
as wel l as serpentine and talc can eventuarry occur as accesso-ries or lesser constituents. The other ultramafic rocks , wJrich
occur in rnore discreet pïoportions, are ch10rite, serpentinites
(with antigorite as main serpentine variety, and .with remnantsof a granulose/orthocunulatic (?) pseudomorphic texture) and serpentine schists, metapyroxenites, talc schists and carbonatj_c
serpentine-ta1c schists. The pïesence of occasional relictspinifex textures in the chlorite-tremolite fels and schists andthe occurrence of intercalated banded iron formations suggestthat these rocks aïe metakomatiites, arnd the ultramafic bo-dies the remnants of a dismenbered. 'greenstone be1t, type volca_no-sedimentary sequence in which konatiiti-c components predomi_
nate' Fine-grained, grano-nematoblastic anphibolites concordantly
intercalatecl with the ultramafic rocks wourd correspond to lesser
metavolcani cs , whilst elongated bodies of blasto_porphyroid am_phibolites discordant to the main foliation in the ultramafic bodies would be basic dykes of later emplacement, to be found. alsoin the orthogneissic terrains.

The internal structural framework
, partly discordant from the strong
the orthogneissic terrains around.,

nafic bodies
franework of

of the ultra-
linear structural
is defined by a
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sinuous and anastomosed shear foliation which envelopes lenticu-
1ar nuclei of massive or less foliated rocks with relict ig_
neous textures , folded in an ,,accord.ion- 1ike,, pattern that pro_duces chevron-type folds on a mesoscopic sca1e. There is very1itt1e or practically no evidence concerning the original piring-up of the volcano-sedimentary sequence, and no signs whatsoever
of the basement over which this sequence would have been origi_nal1y laid down L¡ere found. The contacts with the orthogneissic
rocks around are predoninantly tectonic, with mylonitic foliation
developed on both sides, and frequently exhibit an alternated/in-
tercalated aspect due to the infiltration of granitic material a-long the shear planes.

Thirteen samples of chlorite-tremolite schist andfels varieties ) most of them with relict spinifex textures ,were selected for chemical analysis. The reasults show that, ê1_
though there weïe changes in their chenistry, they preserve ev_
idences of an original geochenical pattern for the komatiitic
suite, which would be comparable to that of ADK - ,,aluminiun de_pleted konatiites (Nesbitt et al. rgTg) like those of Barberr,on,
south Africa, and pirbara, western Australia. Two anphibolite samples considered to be basic metavorcanics intercalated to th;ultramafic rocks furnished magnesian tholeitic compositions

The metamorphisrn of the ultranafic rocks developed
in a policyclic manner, under conditions which varied si,gnifi-
cantly in tine and space, accompannied by a heterogeneous and. re_
current deformational regine. Their metarnorph.ic evolution is more
clearly recorded in the chlorite-tremolite schist and fels varie-
ties: the changes due to progressive metamoïphism in these rocks
are better understood, tentatively, thr.ough the aluminium content
increase of the magnesiun-chlorite following the metamorphic grade
rises, and through the breaking-d.own of the final , atuniniurn- sa_turated chlorite according to the reaction: Mg-chlorite = forste-
rite + enstatite + spinel + HZO (Jenkins and Chernosþ 19g6). In
the chlorite-trenol_ite schists and fels with serpentinite spots
and reliquiar spinifex textures found in the inner portions of thelargest ultramafic body, anthophyllitic arnphibole ni.croporphyro
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blasts, and serpentinised olivine porphiroblasts.these last ones
neatly mimetizing the contours of the reli.ct spinifex textures,
are clearly related to the chloritic donainso and are considered
to be brought about by the excess nagnesian component released by
the chlorite during its aluninium enrichment. The breaking- down
of chlorite saturated in aluninium would be recorcìed in the (ch1o
rite=) tremolite fels with olivine/orthopyïoxene bearing plurimi-
neralic spots and green spinel,which occur in the smaller ultra-
mafic bodies enclosed in the orthogneissic rocks around the largest
one' Peak netamorphic conditions would have been of niddle to upper amphibolite facies (maximum temperatures estimated around ós0
-700ec, for pressures about 3-5 kb), The commonest retlonieta-
morphic features to be found would be the exsolution of a cumming
tonitic component in the tremolitíc amphiboles, the partial recom
position of chlorite and the development of a new anthophyllj.tic
arnphibole over orthopyroxene in the rocks with olivine, orthopl,ro
xene and spinel, the recïystallization of trenolitic amphibole and
chlorite in the hinge-zones of the chevron folds, and the serpen
tinisation of olivine and talcification of orthopyroxene and an-
thophyllitic amphibole. Talcification occurs commonly arong the
internal shear surfaces, whilst serpentinisation characterizes the
border nylonites , giving rise to the spotted, ,,snake-skin,, - like
serpentinites.
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I. INTRoDUçÃ0

I.A. Apresentação do Tema/Objetivos

Na região a sul e sudoeste da cidade de Alpin6po_
1is ' em Minas Gerais, afloram rochas netaultramáficas embutid.as
em terrenos ortognáissicos tonalíticos/granodiorÍticos de organ!
zação complexa na forma de corpos de geometria e d.inensões variadas: desde lentes e bandas centi - a decim6tricas até .o"oo,
grandes, de contornos lobados, con alguns quilômetros quadrados
de superfÍcie exposta. A doninante naioria dos rnetautrtr:amaf Ítos
corresponde a variedades de clorita-tremolita xistos e fels (*ro_
chas naciças ou sem foriação evidente em escala nesoscópica);ser
pentinitos, netapiroxenitos, talco xistos e talco xistos carbonáticos são menos freqüentes. Nos corpos rnaiores, tipos petrogrãfi
cos volumétricamente menos representativos, como granada nicaxis
tos ' anfibolitos variados e formações ferríferas band.adas 

".orp,nham as rochas metaultranáficas

No decorrer dos levantanentos geo169icos de semi-
-detalhe realizados pelo Instituto de Geociências e ciências Exa
tas-UNESP - canpus de Rio claro na região (choudhuri et aL,Lg7g,
01iveíra et aL. 1980, Morales et aL. lggs), estes coïpos metaul_
tranáficos forarn descritos de maneira abrangente e ,posicionados
no contexto geológico regional, sendo considerados correlacioná-
veis à seqtlência vulcano - sedinentar Morro do Ferro, definida aoeste' nos arredores de Fortareza de Minas (,-ryeixeira 1978, Teixeira
Q Danni r97g a e b) i alguns dos corpos .urtranáficos maiores fo-
ram individualizados no mapa geológico d.e eseala 1:50.000 d.a qua
drícu1a de Alpinópo1is (v. figura 3), destacando-se entre eles
aquele localízado inediatamente a sul da cidad.e de Alpin6polis e
que corresponderia ao "Maciço ultrabãsico,' nencionad.o ;anterior-
mente por Biondi et aL. (197g).

A presente pesquisa teve
maneira mais específica estas rochas no

por objetivo estudar de
que diz respeito ao seu
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contexto geológico e petrologia, dando continuidade aos levanta-
mentos de caráter abrangente executados previamente na região.
Ela faz parte de um esforço mais amplo que vem :sendo real ízad.o
em colaboração com pesquisadores de outras Instituições na tentativa de esclarecer, da nelhor maneira possÍvel, a compartinenta]
ção e a evolução tectono-estratigráfica dos terrenos pré-cambrie
nos do sudoeste de Minas Gerais. A área de Alpin6poris 6 particu
larmente interessante neste contexto, uma vez que corresponde,a-
parentenente' a porções melhor pïeservad.as de associações tipo
graníto-gneenstone euê, intensamente no.dificadas por processos
tectônicos superinpostos, constituem os núcleos provavelnente
mais antigos nestes teïrenos pré-canbrianos: as relações espa_ciais entre os corpos ultramáficos e os núcleos ortognáissicos
tonalíticos que os ceïcam r poï exemplo, guardarn ves.tÍgios doclássico padrão de seqüências vulcano-sedirnentares tipo gyeen-
stone-beLt, com um significativo componente komatiítico, nolda-
das em sinformais pelos p.lútons tonalíticos que se alojam ao seuredor' Nos metaultramafitos, feições características como a tex-tura spinífeæ reliquiar, preservada apesar do metamorfisno de
facies anfiborito a que estas rochas foram submetidas, e a pre_
sença de formações ferrÍferas bandadas intercaladas pernitem i-dentificá-1os como integrantes de uma suite konatiítica, comotal, a sua ocorrência vem somar-se äs denais ocorrências de konatiítos reconhecidas no Brasil, como crixás, Go (sabóia LgTg) arr;drilátero Ferrífero, MG (schorscher 197g), piun=hi, MG (schrank
1982) e Fortaleza de Minas, MG (Teixeira lgzg), entre outras.sob
este enfoque ' procurou-se destacar na discussão da sua petrolo-
gía as características ígneas reliquiares que pernitissem reconstituir' ainda que parciarrnente, o estado pré-metamórfico da ,.rí-te konatiÍtica

I . B. Locali zaçã.o da Ãrea

Este estudo
quadrados,que se estend.e a
lis (antiganente conhecida

abrange uma â.rea
sul e sudoeste da
por Ventania), no

de 110 quilônetros
cidade de Alpinõpo
sudoeste do Estado
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Figura 1 - Localizaçã.o d,a ãrea compreendida pelo presente estud.o.
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de Minas Gerais, conforme indicado na figura r. o acesso à árease faz por estradas estaduais pavimentadas até atpinópolis: d.ePassos, pela MG-050 e em seguida pela MG-446, ou,alternativamen-
t€, de Alfenas pela MG-1g4; de Alpinõpolis, prossegue_se por es-tradas intermunicipais não pavimentad.as, que ligan esta cidadea Nova Resende e Muzambinho ou a Bom Jesus d.a penha e Guaxupé, epor estradas vicinais de chão batido de qualidade boa a regular.
0 principal curso de água da área é o Ribeirão da conquista, quepertence ã bacia do Rio Grande; corïe de sul a Rorte e atraves-sa a serra da ventania por um estreito e profundo vare, pouco aoeste de Alpinópo1is.

i.c. Desenvolvimento da pesquisa e plano de Apresentação dos
Resul tados

0 estudo dos metaultranafitos de Alpinópolis se
desenvolveu atrav6s de trabalhos de campo, eue tiveram por obje_tivo amostrá-los de maneira sistemática e esclarecer o contextogeológico em que se encontram inseridos, e de subseqüenies ar"ogthos de laboratório realizados con base na amostragem efetuad.a.
As etapas de campo contemplaram de maneira abrangente tamb6n â,_reas circunvizinhas, com o intui_to de melhor situar os corpos uI_tramáficos no quadro geológico regional. 0s nétodos analÍticos
empregados incluiran a microscopia petrográfica ern seções delgadas e polidas, a difratonetria de Raios-x e a anãrise quírnica emrocha total para elenentos maiores. As netodologias individuais
serão discutidas em maior detalhe mais adiante, conforme necessário, nos ítens pertinentes. As infornações obtidas no decorrei
dos trabalhos de campo encontram-se esquemat ízadas no mapa geológico de escala nominal 1:25.000 apresentado em anexo.

A discussão dos resultados será feita en três etapas: a prirneira terá por objetivo retratar o contexto georógico
do qual fazem parte as rochas metaultranáficas tanto em escala
regional como 10ca1; a segunda contemprarâ, a petrol0gia d.estasrochas atravós da caracte rízação de sua mineralogia e petrogra
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fia, do seu quimismo, e do metanorfisno que as afetou; finalnen-
te, a terceira etapa será uma tentativa de condensar os resulta-
dós parciais apïesentados nas duas etapas anteriores para compor
urn quadro conclusivo, abrangente, sobre as rochas metaultrarnáfi-
cas de Alpinópolis.

.
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II. CONTEXTO GEOLÕGICO

0 contexto geológico em que se inserem as rochas
metaultramáficas de Alpinópolis será abordado sob duas perspecti
vas: em uma primeira aproxinação, esta abordagem consistirã de
uma revisão em es caTa regional da geologia dos terrenos pï6_cam_
brianos do sudoeste de Minas Gerais, pautada em informações dis_
ponÍveis na literatura. Em seguid.a, será apresentada a geologia
da área mais especificanente abrangida por esta pesquisa, quer
seja: da região a sul e sudoeste de Alpinópolis, discutid.a com
auxílio dos dados coligidos no decorrer dos trabalhos de campo e
de laboratõrio.

II.A. Contexto Geológico Regional

II "4.1 " Comentãrios preliminares

considerando as provÍncias estruturais propostas
por Alrneid.a et aL. (1981), os terrenos pré-canbrianos do sudoes-
te de Minas Gerais divid.em-se entre as províncias Mantiqueira, asu1, são Francisco, a norte, er direção ao centro do Estado, ê,entre as duas , Tocantins. o tr-imite entre as províncias Tocantins
e Mantiqueira seria dado pelo conjunto de far-has que separa o
complexo campos Gerais, a norte,do complexo varginha e do Grupo
São João de1 Rei, a sul (Hasui Ê Otiveira l9g4) .

A porção desta região que mais diretamente nos interessa corresponde à ponta meridional da província Tocantinsl
que compreenderia o já citado conplexo canpos Gerais e o Grupo
Araxá-canastra. Trata-se de uma região de ,,mistura,, de unid.ades
tectono- e lito-estratigráficas distintas, numa confluência de en-
tidades tectônicas de evolução cornplexa, ainda pouco compreendi_
da, que amoldam a borda meridional-ocidental do cráton do são
Francis co .
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Este quadro geolõgico foi objeto de diversos tra-
balhos o conduzidos por d.iversos gïupos de pesquisadores que che-
garam ã região provenientes de diversas direções e influenciados
por modelos geotectônicos diversos. Não 6 de se estranhar, pois,
que haja significativas diferenças nas compartimentações tectono
-estratigrãficas e nas interpretações da evolução geológi." pro-
postas na literatura pâra a região" Na conjunção dos diversos
trabalhos, por6m, o quadro geológico começa a se delinear: reco-
nhece-se hoje um embasamento granítico-gnáissico-mignatítico com
seqtlências vulcano-sedirnentares tipo gyeenstone beLt inclusas,de
idade arqueana a proteroz1ica inferior e oïa mais, ora menos in-
tensamente soricitado por processos tectônicos (Complexo Barbace
na e parte do cornplexo campos Gerais), e seqüências supra-cïus_
tais proterozõicas, metamorfoseadas sob condições variadas e des
locadas ao longo de extensas zonas de cisalhamento d.e baixo ângu
1o sobre o embasamento granítico-gnáissico e/ou dobradas junto
a ele (Grupos Araxã-canastra, Andrelândia e são João Del Rei).Es
ta seriao €Ill grandes tïaços, a compartimentação nais amplamente
aceita hoje para a região;

urn rnapa geológico do sudoeste de Minas Gerais com
pilado a partir de diversas fontes é apresent,ado,na figura z, o
seu traçado geral tem por base os mapas geológicos de escala
1:1.000.000 correspondentes à Folha Rio de Janeiro - vit6ria
rguape (sF-2J, sF-24, sG-2J) publicados pelo DNPM (schobbenhaus
Fe et aL" 1979) e pelo projeto Radambrasil (Machado Fe et aL.
1983) ' complenentado em detalhes locais específicos com o auxí-
lio de infornações obtidas na literatura. procurou-se pautar a
estratigrafía apresentada no mapa pelas unidades formalmente de-
finidas rnais tradicionais, de mais ampla aceitação atual, incor-
porando, por6m, de forma indicativa, algumas modificações suge-
ridas na literatura mais recente, que dizen respeito ä comparti-
mentação interna de algumas unidades ern domínios e a correlações
entre unidades nominalmente distintas ou entre unidades e donÍ-
nios de outras. 0 cornplexo canpos Gerais , por exemplo, encontra-
-se subdividido em três domínios: o dos ortognaisses-granitos
rnignatitos, o dos paragnaisses e denais rochas metassedimentares
psamo-pe1íticas, e o das seqtlências vulcano-sed.imentares com um
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significativo conponente ultramáfico; destes, o donínio metasse_
dinentar 6 indicado como possivelnente correlato aos Grupos An-
drelândia - são João Del Rei que r por sua vez, seriam equivalen_
tes ao Grupo Araxá - canastra. 0 componente ortognãissico-migna-
tÍtico do Complexo Canpos Gerais representaria a extensão forte-
mente tectonizada do complexo Barbacena en d.ireção a oeste.

inediato para "l';1,::: ;îil;ï;"ï:";:ï:ï; ::'"::;::::".ï:::
ainda no mapa as Faixas Arfenas-Guaxupé e varginlr",' 

" sul , que
corresponderiam, respectivamente, a terïenos granulíticos d.eslo_
cados ao longo de extensas zonas de cisalhanento de baixo ângu-
10 e sobrepostos a terrenos d.e caráter metanórfico distinto e a
terrenos de rochas milonítícas/cataclásticas geradas pela ação
deste tectonismo sobre rochas sotopostas ãs rochas granulíticas
(e'g' Canpos Neto 1985); a norte é indicado o Grupo Banbuí, uma
seqtlência de cobertura plataformal sobreposta ãs denais unidades
pré-cambrianas e, a oeste, as rochas paleo z6icas,/nesozõicas d"a
Bacia sedinentar do Paranâ.. corpos graníticos individuali zados,
porérn ainda pouco estudados (porto dos Mendes, são João) , comple
tam o quadro. unidades nenores, como a seqüência carmo do Rioclaro, definida por Heilbron et aL. (1gg7) entre carrno do :Rio
claro e Itaú de Minas como estruturalmente sotoposta ao Grupo A-
raxá-canastra, não puderam ser representadas no mapa por uma
questão de escala.

A evolução do conhecimento geológico referente aesta região será discutida a seguir em grandes traços e em se-
qtlência cronológica aproxirnada. como já rnencionado, no ceïne das
atenções estarão o conplexo carnpos Gerais e o Grupo Araxá-canas-
tra, bem como as unidades possivelmente correLatas; as denais
unidades indicadas na figura z, ben como outras mais distantes,
não representadas no mapa, serão citadas no decorrer da discus_
são na nedida do necessário.
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II'A'2' A evolução do conhecimento geológico regional:
uma revisão

No rnodelo geotectônico proposto por Ebert (1gS6,1968, L97r, entre outros) para o sul-sudoeste de Minas Gerais -leste de säo Paulo, a região em pauta corresponderia ao ramo norte : Araxaídes - do geossinclíneo paraíbao euê seria uma fr;;;de dobranentos assíntica (brasiliana), 1ocaI izad.a a sur do que Almei-da (L977) viria a chamar de cráton do são Francisco e identi-ficado por Ebert como antepaís assíntico. Esta faixa de dobranentos seria constituÍda, de sul païa norte, pelos Grupos paraíba,
Andrelândia e são João De1 Rei, de características, respectiva_mente' eugeossinclinais, mistas e niogeossinclinais, A vergênciada faixa seria para norte/noroeste, corn uma tectônica de escamasnesta direção, colocando unidades de grau metamõrfico mais elevado (facies granurito a anfibõlio) sobre unidades de grau ,";;;;r=fico nais baixo (facies xisto verd.e). Na altura do paralelo zzasa faixa se bifurcaria e o ramo sul - denominâdo paraibides _ a_dentraria o Estado de são pautro, enquanto o ramo,norte - o jã

mencionado Araxa'ídes - contornaria o antepaís para noroeste, se-guindo para Goiás. A feição triangular entre os dois ramos e aBacia do Paraná a oeste seria constituÍd.a de granitos e orto-gnaisses assÍnticos, com formação de nq,ppes de cavalgamento quecolocam os ortognaisses do embasamento sobre metassedirnentos dealto grau do Grupo varginha, equivalente ao Grupo Andrelâ"di;nais intensamente metamorfoseado no ramo Araxaídes, no vérticedeste triângulo.

0 embasarnento da faixa, a norte, seria represen_tado pelo Grupo Barbacena (constituíd.o de rochas gnáissicas-gra-
níticas arqueanas, corn metabasitos, metaultrabasitos, granulitos,quartzitos, mármores e rochas cá1cio-si1icãticas associad.as) , definido originalmente por Barbosa em 1954 (apud schobbenrr",rr" ;;et aL, L97g) cono s6rie, englobando um vasto conjunto de rochas:xistos verdes (nicaxistos, clorita xistos, anfibõ1io xistos , taLco xistos) , intrusivas básicas e ultrabásicas, rochas *"rr"rruríl'feras e rnármores, e granodioritos formad.os no decorrer da ,,g.ra-
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nitizaçã'o" do conjunto. Ebert (1956) separou deste conjunto as
Fornações carandaÍ e prados, incorporadas ao Grupo.são João De1
Rei, e o Grupo (antes série) Andrelândia, e dividiu as rochas
consideradas arqueanas entre as Formações Lafaiete e- Barbacena.
Esta ú1tina, constituída de micaxistos, anfibolitos, serpentini-
tos, talco-clorita-e tremolita xistos, afetados por uma fase granítica pós-Barbacena de composição trondhjenitica e, em menorgseala, granodiorÍ¿ica-granítica, veio a ser designada pos.terior-
mente de Grupo Barbacena, conforme registrad.o tanbém no Mapa G"g
lógico do Brasil ao Milion6simo (schobbenhaus Fe et aL, 1979).

Na borda oeste do crãton do são Francisco, Arrnei-
da et aL. (1976) reconhecem duas faixas de dobramentos protero-
zõicas pararelas, que se estendem em direção norte-sur maïgea'-
do o cráton e separando-o do Maciço Mediano de Goiás. A Faixa u-
ruaçu, a mais ocidental, seria mais antiga, correspondente ao ciclo uruaçuano (1.000-r.s00 Ma) e a faixa Brasítia, mais prõxima
do cráton, mais joven, de desenvolvirnento Brasiliano. A sul do
cráton, o prolongamento da Faixa uruaçu seria separado em dois
ramos pela jâ citada feição triangular, denominad.a Maciço de Gua
xup6 e identifi cað.a como um maciço mediano constituído de granu-
1itos, migmatitos e invadido por intrusões graníticas. o Grupo
(antes série) Andrelândia de Ebert (19s6, 197L), representaria
um dos ramos deste prolongamento da Faixa uruaçu a nordeste do
Maciço de Guaxr,rpé, delimitando-o nesta direção, e acompanhado a
norte pelo Grupo são João Del Rei que,por sua vez,corresponderia
ã extensão da Faixa Brasí1ia. para 

-ryre 
Ç Leonardos (r974) ,a fei

ção triangular que Alneid.a et aL. GgT6) designaram posterior*ei
te de Maciço Mediano de Guaxup6, corïesponderia a uma porção das
faixas de dobramento tipo andalu zita - sillirnanita, de idade su-perior a 2.000 Ma , e representaria a parte exposta de um supos-
to cräton existente debaixo da Bacia do Faraná, separado do crã-
ton do são Francisco por um cinturão de alta pressão, do tipo c!anita-sillirnanita, com facies eugeossinclinai.s (Grupo Araxá) e
miogeossinclinais (Grupos canastra e Banbuí) de idad.e entre 600e 1.400 Ma.

Pelo modelo sugerido por Alneida et,aL, (1e 76) ,
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contornando o cïáton para noïoeste, en direção a Goiás, o Grupo
Araxá substituiria o Grupo Andrelândia na Fai4a uruaçu, e o Gru-
po canastra, o Grupo são João Del Rei na Faixa Brasítia. o Grupo
Araxá foi definido originalmente poï Barbosa (195s apud. Fuck q

Marini 1981) como uma unidade metanórfica pré-canbriana consti-
tuÍda de migmatitos, micaxistos, quartzitos, xistos verdes e fi-
1itos, e seria dividido em duas formações: Araxã, a rnais antiga,
bas.al, contendo xistos verdes, micaxistos e migmatitos; e canas-
tra, a superior, com predomínio de quartzitos e filitos grafito-
sos ' sendo consideradas cono de idad.es bem distintas e separadas
por uma provável discordância angular. No decorrer dos anos, €s-
ta definição original sofreu várias modificações. o aspecto nais
controverso foi (e continua sendo) o status estr¿rtigráfico das
unidades identificadas como Araxá e Canastla, e as relações tec-
tono-estratigrãficas entre ambas. Fuck & Mariñi (19g1) optam poï
referir-se a um Grupo Araxá constituído de xistos a duas micas
co¡n granada, estaurol íta, cianita, rutilo, zitcáo e turmalJ-na, e
a um Grupo Canastra com quartzítos, quaïtzo-moscovita-sericita e
moscovita-biotita xistos e lentes de metacalcários, sendo os dois
transicionais entre si o representando anbientes de sedimentação
distintos. Esta opção 6, em essência, a mais aceita e utiriza-
da para a região de Passos-Alpinópo1is na borda meri<lional do
Cráton do São Francisco. Na presente discussão será adotado o
termo composto Grupo Araxá-Canastra como uma forma alternativa
nais abrangente de caracterização desta(s) unidade(s) metassedi-
mentares da maneira nais concisa e prática possíve1.

Ao apresentar os resultados do mapeamento geológi-
co regional em escala r:2s0.000 do projeto sapucaÍ, Kaerer et aL.
(1979) adotam uma compartimentação estratigráfica em associações
e complexos. A Associação Barbacena comportaria, entïe outros,os
complexos Andrelândia, Amparo, varginha e são João Del Reí , QUL.,
grosso modo, seriam equivalentes aos respectivos grupos homôni-
mos anteriormente citados. Na porção norte-nordeste da área a-
brangida pelo Proj eto, que coïresponde, aproximadamente, ao limi
te norte do Maciço de Guaxup6, definido pela Faixa Araxaídes de
Ebert (1968) ou Faixas uruaçu (Grupo Araxá) e Brasília (Grupos
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canastra e/ou são João Del Rei) de Alme ida et aLr (1 976) , e norte
do complexo varginha, Kaefer et aL" (1g79) propõem. complexo cam
pôs Gerais como uma unid.ade tectonicamente bastante comparti*"rrt"
da pertencente ã associação Barbacena e constituída de metamorfi-
tos de facies anfibolito, parte d.os quais referiveis a seq¡ências
vulcano-sedinentares antigâs, em parte retrome'tamorfoseadas e nig
¡nati zad'as. compreenderia biotita, biotita*hornblenda) moscovita
epidoto-biotita e hornblenda gnaisses, gnaisses cálcio- s'i1icáti-
cos ' quartzo dioritos gnáissicos, anfibolítos o metauLtrab-asitos,
cianita-estaurolita-granada-biotita xistos feldspáticos, granada-
biotita e sericita xistos, quartzitos, migmatitos, corpos granulÍ
ticos menores e rochas cataclásticas (cataclasitos, ru¿lonitos)l
Feições cataclásticas foram consideradas típicas nesta unidad.e: o
conplexo seria marcad.o pela presença do s is tema de fa16as carnpo
do'Meio, uma extensa zor.a de cisalhamento ã qual se associam ïo-
chas cataclásticas/mi1oníticas de diferentes graus de deforrnação.
Haveria similaridade entre porções diferentes deste Complexo e as
sociações 1ito1ógicas tidas como pertencentes aos Grupos Barbace-
Dâ, Amparo, Araxá-canastra, Andrerândia e são João De1 Rei tal co
mo previamente caracteï,izados.

benhaus Fe e, "i: iä;,;":::å;': ::Jïï:'.;;,T:';:î;;:'l;,1.'lÏ,
designação informal païa un conjunto de rochas heterogêneo cuja
correlação com as demais unidades ao redor 6 problenát íca. O Com-
preNo 6 indicado no mapa como interdigitado, a reste, com o Grupo
Barbaeena, QUoo por sua vez, permaneceria es,sencialmente tal como
definido por Ebert (19s6) ¡ con ônfase na presença de gnaisses gra_
nodiorÍticos e nignatitos associados ãs rochas meta-vulcano-sedi-
mentares . Quanto ãs dernais unid.ades , o Coinplexo Varginha-Guaxup6,
a sul do Conplexo Canpos Gerais, corresponderia ao Grupo varginha
de Ebert (L977) anpliado, e os terrenos referíveis ao Grupo Araxá
-Canastra a norte são indicados sob a denorninação abrangente ,,Gru
po Canastra". -

Na região de passos,
plexo Canpos Gerais, a problemática

junto ao limite norte do Com-
da situação estrutural e d.a
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estratigrafia do Grupo Araxá-Canastra foi d.iscutida simultaneamen
te por Teixeira ë Danni (1978) e Schnidt G Fleischer (l9ig). Os
dois prineiros descrevem o Grupo Araxá nesta região como sendo um
cinturão netanórfico alóctono, composto pela Seqüência passos (ba
sa1) repïesentada por granada-moscovita xistos, algumas intercala
ções de quartzitos, gnaisses e anfibólio xistos, e pera Formação
Canastra (topo) , €Íl contato transicional com a seqüêneia basa1, e
constituída de duas seqtlências: Serra da Ventania (inferior) , re-
presentada por quartzitos, quartzitos moscovÍti.or, moscovita xis
tos e um nível intercalado de rochas piroclãsticas; e ltaú (s"pe-
rior) ' composta de filitos, clorita filitos e lentes de metacalcá
rio na porção inferior da seqtlência que servirian como guÍa estïa
tigráfico devido à sua arnpla distribuição.

0 Grupo Araxã estaria estruturalmente invertid.o em
função da existência de uma megaanticlinal recumbente, de flanco
invertido, empurrada comoi una na.ppe de chaz,z,iage sobre o enbasa-
mento em direção ao cráton a norte, sendo posteriormente redobra
do de forma concêntrica e parcialmente removido pela erosão, que
teria colocado a Seqtlência Itaú (topo estratigráfico) em contato
com o embasamento, contato este caracterizað.o por uma superfície
de carreamento na qual os filitos da Forrnação Canastra se trans-
formaram en filonitos e os gnaisses do embasamento, e¡ milonitos.
As inversões do grau metamórfico e do ciclo sedimentar prograd.an-
te no Grupo Araxá se dariam em função desta estrutura: a Seqlên-
cia Itaú, estruturalmente inferior, estaria na facies xisto ver-
de, enquanto a seqitência passos , que se sobrepõe ã anterior, apre
sentar-se-ia na facies anfibolito; os filitos da. Seq6ência Itaú
representariam a fase transgressiva final da sedimentação pïogra-
dante, enquanto os metassedimentos c1ásticos gïossos, com vulca-
nismo andesítico associ ado d.a Seqtlência Passos, seriam de origem
¡Lysehõide, depositados pr6ximo a áreas tectonicamente ativas. o
modelo estrutural de Schnidt Ë Fleischer (1gZS), por sua vez, 6
semelhante ao proposto poï Teixeira Ç Danni (197S): .consistiria
de uma superestrutura al6ctone representada por rochas do Grupo
Ataxâ-Canastra, que recobre o embasamento gnáissico-granítico por
neio de uma superfÍcie de cavalgamento ond.ul ad.a, sobrepondo-se su
postanente,inclusive, a metassedimentos do Grupo BanbuÍ nas proxi
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midades de Carmo do Rio Claro.

os componentes do complexo campos Ger¿ris referÍ-
veis ã associações vulcano-sedimentares foram i.ndív-idu aLízados
nas cercanias de Fortaleza de Minas (MG) sob a denominação se_
qtlência Vulcano-Sedimentar Morro do Ferro (Teixeira 1gZB, Teixei
ra € Danni L979a,b).Esta seq{.iência corresponderia aos restos de u-
ma estrutura tipo greenstone*beLt, ernbutidos em ortogriaisses,mig
matitos e rochas miloníticas do Cornplexo Canpos Gerais na forma
de una faixa intermitente, disïupta,, de direção oeste- noroeste,
e séría subdivisÍve1 em três unidades:

- Unidade Morro do Níque1 (basal) , formada por
derrames ultrabásicos (komatiíticos) localnente com textura sp¿-
nífeæ ' com intercalações de horizontes tu,fogênicos aluminosos,
cherts, formações ferrÍferas bandadas e grauvacas;

- Unidade Cõrrego do Salvador
posta de derrames básicos, rochas vulcânicas
rnações ferríferas bandadas ;

(internediária) ,con
retrabalhadas e for

- Unidade Morro do Ferro (topo), de
minantenente sedimentar, com filitos sericíticos,
cloritóide xistos e espessas fornações ferríferas.

origen predo-
metacalcàrios,

As litologias originalmente de caráter ultrabãsi-
co e básico acham-se transformadas ïespectivamente ,em xistos
magnesianoso ricos en. clorita, tremolita e serpentina, e em xis-
tos verdes corn epidoto, albita, clorita e actinolita. carvalho
et aL' (1982) distinguen, com base nas paragêneses metarnörficas,
três classes de litologias pré-netam6rficas: as de composição pe
ridotÍtica (serpentina-clorita xistos + talco), as de composição
piroxenítica (trernolita - clorita xistos) e as de composição ba-
sáltica (rochas com epidoto-albita-actinolita) , toclas considera-
das de filiação konatiítica.
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Novos dados de mapeamentos geológicos em escala
1:50.000 conduzidos em áreas pertencentes aos cornprexos canpos
Gerais e varginha-Guaxup6 e Grupo Araxá-canastra são apïesenta-
dos por choudhuri et aL. (1979) oliveira et aL. (19g0), Moraleset aL. (198i) e oliveira et aL. (19gs). A região que descrevem
corresponde ãs quadrÍculas topogrãficas de quarto de grau de A1_pinópo1is., JacuÍ, Fort aLeza d.e Minas, Nova Resende, são sebas_
tião do paraÍso e cássia" A distribuição das unidades nest-a ïe-gião seria, de sul para norte: complexo varginha-Guaxup6, sepaïado do complexo campos Gerais pela falha (ou zona de falha) de
campos Gerais (se bem que assinalarn ocorrôncias de granulitos,ti.
dos como típicos do complexo anterior, a norte desta farha)r euepoÏ sua vez, contém a Seqtiência Vulcano-sedímentar Morro do Ferro e, final-r*nte, o conjtrtto metassedimentar alóctone do Gnrpo Araxá*Canastr.a.

0 complexo campos Gerais seria constituÍd.o predo-
minantemente por rnigrnatitos, granodioritos e granitos, com inter
calações lenticulares de quart zito, gnaisses anfibo.lÍticos, 

"rrr!bolitos, netaultrabásicas e gonditos n cataclasado.s e metamorfo-
seados sob condições de facies anfibolito. A seqüência vulcano
-sedillentar Morro do Ferro, acïescida de diversas outras ocorrên-
cias de rochas metaultranáficas/metanáficas e metassedimentaïes
associadas, alérn das descritas por Teixeira (197g) e Teixeira q
Danni (19794,b) nas cercanias de Fortareza de Minas, ocorreria
em uma faixa de corpos estreitos e alongados de extrenid.ades ïompidas, de direção aproximada N60--70 w, concord.ante com a estrutu
ração regional e com espessuïas desd.e arguns metros a poucos qul
lônetros ' o Grupo Araxá seria separado do conplexo campos Geraispor uma extensa superfÍcie de cavalgamento a sul de passos e A1_pinópolis, nas intercalaçoes suas poderian ser encontraclas enr-butidas tanto no complexo varginha-Guaxup6 como no conrprexo cam-pos Gerais, inclusive junto ãs rochas d.a seqüência vulcano:sedi-
mentar. A16n da falha d.e campos Gerais, d,e direção leste- oesten
ocorreria na 'area a zoÍLa rúpti1 cássia-Barbacena, de direção a-proxinada noroeste-sudeste, cortando o complexo canpos Gerais.
Ambas teriam caráter transcorrente e fariam parte do sistema defalhas canpos do Meio de Kaefer et a,L, ¡rozs¡. os co*pr"*os var_
ginha-Guaxupé e canpos Gerais coïresponderiam a feições particu-
lares do Grupo Barbacena (no sentido de Ebert rg56 .e ,schobben-
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haus Fe et aL- 1979), afetado por intenso cisalhamento e catacla
se.

Retonando as interpretações tectônicas en esca-
1a regionar, Alneida (1979) postula a existênci.a do cráton do
Paranirim cono um segmento crustar antigo, retalhado pqr faixas
nóveis que se desenvolveran ãs suas bord.as, e r1o qua1, o cráton
do São Francisco, considerado uma entidacLe brasil,iana (Alneida
7977), seria a parte mais interna, preservada.

0 linite meridional deste cr"aton mais amplo, maisantigo seria dado pelo cinturão Mõve1 (ou cinturão Granulítico)
A1fena9, ramo do assim d.enominado cinturão M6ve1 costeiro., que
tomaria rumo noroeste a partir de Três corações (MG) e contorna-
ria o referido cráton a su1 e sudoeste. Fariam parte d.este cintu
rão os conjuntos de rochas do Grupo Arnparo e do comprexo . var:gi-
nha-Guaxupé e ' tarvez, do Grupo São João Del Rei. o limite su1
do cráton do Paramirim coincidiria com a ârea de predonínio do
complexo campos Gerais, e seria demarcado por uma conspÍcua ano_
malia gravin6trica caracterizada por faixas de alto gradiente,
com valores relativamente mais altos de un lado e um baixo gravi
métrico do outro. Segundo Haralyi t Flasui ( ILBZ) anoma_
lias com estas caracterÍsticas, designadas tipo r, representa_
rian descontinuidades que separam dornínios distintos: terrenos
granítico-gnáissicos a norte (o complexo campos Gerais) do lad.o
do baixo gravinétrico, e terrenos de alto grau, granulíticos (o
conplexo varginha-Guaxup6) do outro, a sul, indicando a justapo-
sição de blocos con significativa movinentação relativa verti-
cal.

Prosseguindo na linha das interpretações tectôni-
cas regionais, wernick 6 Fiori (19g1) e wernick et aL. (1gs1) su
gerem a existência de duas faixas rn6veis pr:licÍclicas ao su1 do
cráton do são Francisco: uma seria de direção norte*nordeste, pa
taLeLa ã costa, e compreenderia os cintr.irões M6veis AtLântico (ciclo Jequi6), Paraíba (cic1o Transamazôrrico) e Ribeira (ciclo Bra
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siliano), a outra, de direção noroeste, incluiria os cinturões
Móveis Araxá e canastra, representados pelos ïespectivos grupos
honôninos. A Faixa Noroeste teria tido um desenvolvimento inici-
aL Uruaçuano, com prováve1 reativação no Brasiliano, e seria cor
respondente ã faixa nóvel uruaçu de Alrneida et aL. (1976).

Neste modelo, o Maciço de Guaxupð na concepção de
Almeida et aL. (1976) deixaria de existir, passando a ser consi-
derado un nó estrutural na intersecção das duas faixas; seria um
bloco crustar antigo, de evolução policÍclica, em forma de cu_
nha, de comportamento mecâni.co rígido, d.esenvolvid.o no ciclo Bra
siliano. A 7,ona de Transcorrência Nova Resende-Barbacena, tamb6m
denominada zona Rúptil cássia-Barbacena (wernick et aL, 19g1),de
direção aproximada leste-oeste e de caráter sinistral, separaria
o Maciço de Guaxup6 do Grupo Araxá-Canastra a norte por meio do
Conplexo Canpos Gerais. Da intersecção das Eaixas Mõveis Norte-
Nordeste e Noroeste e da Zona de Transcorrência Nova-Rese.nde
Barbacena resultaria um grande arco, eue seria uma feição hetero
gênea, policíc1ica, desprovida de continuidade petrológica e guõ
cronológica, resultante apenas do predonínio de direções estrutu
rais ora de uma, ora de outra unidade presente.

Wernick & Artur (198S) apresentam uma reavaliação
da compartimentação dos terrenos considerados como ,,arqueanos 

d.e
evolução policÍclica" do leste do Estado de são paulo e sul de
Minas Gerais, eue inclui a borda meridional do cráton do são
Francisco. o Grupo Barbacena, constituído de ortognaisses de com
posição tonalÍtica a granÍtica, anatexitos, migmatitos de inje-
ção, granitõides diversos, coïpos náficos - ultranáficos, com
seqtlências vulcano-sedimentares de baixo gïau netamórfico inclu-
sas, e tendo os ortognaisses por arcabouço, seria correspondente
a terrenos tipo granito-gneenstone aïqueanos. A idade arqueana
para este Grupo havia sido sugerida previamente por datações iso
tópicas pelo nótodo Rb/Sr (isócrona de Z.TB0 + 166 Ma, Cordanf
et aL, 7973, apud schobbenhaus Fe et aL. LgTg). o complexo vargi
nha-Guaxup6 conteria a Associação Guaxup6, constituída .pre.dorni-
nantemente por granulitos, e a Associação varginha, com gnaisses
aluminosos de alto grau a granada e si1linanita., equivalente ao
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Grupo Varginha de Ebert (1971).

Por sua vez ' o conplexo campos Gerais seria uma u-
nidade essencialmente cataclástíca, contendo litologias referí-
veis ao Grupo Barbacena intensamente cisalhado (que, por defini
ção , incluiria as seqtlências vulcano-sedirnentares ) , ao Conplexo
varginha-Guaxupé, e aos Grupos Anparo e pinhal, alén de inclu_
sões tectônicas de restos d.as seqtlências supra-crustais dos Gru-
pos Araxá-CanastTa, Andrelândia e são João De1 Rei, todos inten-
samente afetados ao longo da zoîa rüptil Nova Resende - Barbace-
na' 0 componente arqueano do Complexo Canpos Gerais seria indica
do por uma isõcrona Rb/Sr verdadeira em neossoma d.e nignatitos
dos arredores de FortaLeza de Minas, euë forneceu uma idade de
2,918 + 105 Ma (wernick et aL" 1981). A idade de 1.s88 + rr?
Ma obtida pelo n6todo Rb/sr em biotita-hornblenda gnaisses apre
sentada por Kaefer et aL. (1979) corresponderia, pelo modelo a-
cima, a porções arqueanas retrabalhadas em um ciclo tectônico
pos te rior

Prosseguindo na mesma linha de racÍocínio, basea-
da em um rnodelo de evolução policÍc1ica para os terrenos pr6-can
brianos desta região, Artur 6 Wernick (1gg4) identificam associa
ções características para os diferentes estãdios de evotução
crustal. A associação original de referência, de idade arqueana,
seria representada por gnaisses band.ados, suítes intrusívas tipo
diorito-tonalito-granodiorito, de natureza trondhjenítica, com
encraves máficos/ultramáficos e restos de seqüências supracrus-
tais, conjuntos de metabasitos e metaultrabasitos, nignatitos,
granitos crustais e granitóides potássicos, eue coïresponderiam
ao Conplexo (antes Grupo) Barbacena; e poï intrusivas charnockí-
ticas e gnaisses charnockíticos, às vezes com feições rnigmatíti-
cas, referíveis a um assim denominado conplexo pró*Guaxup6.

As associações de retrabalhamento seriam origina-
das por'nodificações superimpostas ãs associações originais por
cisalharnento e/ou anatexia, e seriam agrupáveis segundo os ci_
clos tectônicos responsáveis por seu desenvolvimento em Transama
zônicas, representad.as pelos conplexos (Grupo) Amparo e cuaxup6l



resultantes do retrabalhamento, ïespectivamente, dos
Barbacena e Pr6-Guaxup6, e Brasilianas, eu€ seríam os

bibliográfica amp1a, de cunho geral realizada
(le 85) .

(Grupo) Pinhal, originado poï processos de anatexia, e campos Ge
rais, de origem predorninantemente cataclástica. Associações d" g
dição seriarn representadas por granitóides cálcio-alcalinos de
idade brasiliana; a ausência de corpos volumetricamente signifi-
cativos de origem mant6lica transarnazônicos indicaria o pred.o-
mínio de processos de retrabalhamento crustal no pr6- Cambriano
Infe ri o r

Em se tratando de trabalhos de reavariação em es-
cara regional dos terrenos p16-cambrianos do sudoeste d.e Minas
Gerais, deve-se mencionar, ainda que de passagen, a compilação
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Complexos
Cornp l exos

- por Bernasconi

As seqtiências supïacrustais proter:ozõicas, suas
relações entre si e .o* o seu embasamento vêrn sendo 'rees.tudadas
por Trouw e colaboradores, dando contínuidade aos levantamentos
sistemãticos iniciados por Ebert. Ao apresentar a sÍntese de
seus trabalhos (Trouw 1983, Trouw et aL. 19g4, entre outros),cor
roborarn as idéias de Ebert ao considerar os Grupos Andrelândia e
São João Del Rei como originad.os em um mesmo ciclo tectono-sed.i-
mentar ' representando facies distintas, de graus metamórfÍcos di
ferentes, por6n transicionais entre si, de uma seqüência vulcano
-sedinentar proteroz6ica. Definem, adicionalmente, o Grupo car-
rancas como uma unidade transicional rica em quartzitos que ocor
re entre os dois grupos anteriores.

0 embasamento desta seqttência seria constituído
por ortognaisses granodioríticos e graníticos intrusivos em con
juntos máficos-ultrarnáficos com metassed.imentos associados que
corresponderiam ao Grupo Barbacena , pãTã o qual adotam a defini
ção nos rnoldes de pires (rgTT apud. schobbenhaus Fe et aL. lg7gt
que se refere exclusivamente a litologias d.erivadas de faixas
vulcano-sedinentaTes /Trouw et aL. r9g6)" sugeren ainda una cor
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relação entre os Grupos Andrelândia, carrancas e são João Del
Rei, a sul, e os Grupos Araxá e canastra, a norte, isto por ana-
logias verificadas entre os respectivos conteúdos litol6gicos e
as colunas estratigráficas, conforme discutido mais explicitarnen
te em Trouw ¿¿ aL, (1994)"

0 ramo oeste da seqüência Andrelândia - são João
Del Rei se estenderra até a Bacia do paraná como uma de_lgada
faixa a sul do cornplexo canpos Gerais, em áreas antes reservadas
a porções dos Complexos Varginha-Guaxup6 e Campos Gerais no Mapa
GeológÍco do Brasil ao Milion6simo (Schobbenhaus Fe et aL.197g).
A junção desta Seqtlência com o Grupo Araxã-Canastra estaría en-
coberta pelos sedimentos paleozôicos/nesozóicos da Bacia. De ma-
neira general ízada, pois, as seqtlências de cobertura proterozói
cas seriam correlacionáveis entre si, constituindo um espesso pg
cote sedimentar com sedimentos imaturos, feldspáticos, con contr!
buição vulcânica nas unidades inferiores (Andrelândia, Araxá) ,ru
tamorfoseado na facies anfibolito; e sedimentos mais maturos,sil
tosos-arenosos-argilosos nas unidades superiores (São João Del
Rei, carrancas, canastra) de metamorfismo mais brand.o (facies
xisto verde), sendo que todo o pacote estaria tectonicamente des
locado sobre o cráton a norte, podendo ocorrer o desenvolvimento
de na,ppes, inversões faciolõgicas (tanto sedimentar como netanór
fica) e interdigitações tectônicas.

o modelo proposto por Trouw e colaboradores vem
de encontro aos resultados apresentados anteriormente para a re-
gião de Itaú de Minas-Passos-Alpinópolis-Carmo do Rio Claro por
Teixeira & Danni (1979), schmidt 6 Fleischer (197g) e, mais re_
centemente, por schmidt (19s3) euêo prosseguindo na mesma 1inha,
investiga as relações entre o embasamento e a seqüência de cober
tura proteroz6ica especificamente nesta região, e reconhece um
embasarnento aut6ctone constituido de granitos, gnaisses e nigïna-
titos con seqtlências vulcano-sedimentares portadoras de rochas
ultrabãsicas de filiação komatiítica intercalad.as e, discordante
mente colocada sobre este embasamento, a seqgência a1óctone d;
Grupo Araxá, que conteria os "xist,os Passos" correspondentes aos
metassedimentos clásticos finos de facies distal , represe.ntad.os
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por filitos, micaxistos e gnaisses, e os "xistos Alpinópolis" de
caráter vulcanogênico básico e sedimentar de facies marginal (pro
ximal), representados por quartzitos, xj-stos básicos, metagrau-
vacas ' e metacalcários. O pacote metassedimentar teria a forma
de uma megaanticlinal recumbente, com vergência para nord.este e
estaria invertido, tendo sido deslocado sobre o embasamento, d.e

sul par:a norte, como ûma nappe, sobrepondo-se inclusive a metas-
sedimentos rLo Grupo Bambui, que aflorariam na regì-ão de Carmo do
Rio Claro atrav6s de Llma janela tectônica.

Hei.lbron et aL. (1987), investiganclo o contato ba-
sal do Grupo Araxá-Canastra entïe Itaü de Minas e Carmo do Rio
Claro , individual ízam uma unidade de baixo grau rnetarnörf i co
que deno¡ninam Seqtlência Carmo do Rio Claro, cotlstituída de meta-
diarnictitos, ardósias, metagrauvacaso nì€tassiltitos e bancos de
mármore, e inclusa, provavelmente de maneira tectônica, entre o
Grupo Araxã-Canastra e o seu embasamento. A norte de Fortaleza
de Minas, identificam um níve1 de rochas tÍpicas do embasamento
separando a seqtlência carmo do Rio claro do Grupo Araxá - canas-
tTa, reforçando assim a suspeita acerca do caráter tectônico do
contato entre estas unidades. Reconhecem tamb6m uma seqüência
distinta associada à Seqtlência Carno do Rio Claro na base da Ser
ra do Tabuleiro, que compreende tipos litolõgi-cos que consid.eran
mais característicos do embasamento, como rochas metabásicas,for
mações ferríferas bandadas e maciças, filitos hematíticos,rochas
ultranáficas com corpos podiformes de cromitito, al6m de ,neta-
grauvacas. segundo as hipóteses aventadas para a sua origem , a

Seqtlência Carmo do Rio Claro poderia ser aut6ctone e cronocorre-
Iata ao Grupo Araxá-Canastra ou repïesentar a continuação da se-
qttência metassedinentar associada ao conjunto vulcano-sedimentar
de Pium-hi, a norte, quando então poderia se considerar a existên
cia de vínculos mais estreitos entre ela e a seqtlêncía da base
da serra do Tabuleiro; ou poderiaoainda, corresponder a uma se-
qllência de borda do crãton, cronocorrelata e/ou transicional ao
Grupo Bambuí propriamente dito. Adicionalmente, Heilbron et aL.
(1987) tambén consideram os Grupos Araxá e Canastra como facies
sedinentares de evolução tectono-rnetan6rfica idêntica de uma mes
rna seqtlência, Ídentificados em conjunto sob a denominação comum



Grupo Araxá-canastra; no entanto, julgam ser pouco prováve1
versão estrutural do pacote tal como proposta pe10s d.enais
res (Teixeira Ê Danni 1979, schnidt 1gg3), considerando
conclusivos ou mesmo dúbios os argumentos estruturais, est
gráficos e ]netamórficos anteriormente arrolados.

No Mapa Geolõgico ao milionésimo das folhas Rio
de Janeiro./Vitória (SF-ZS, SF-24), publicado pelo projeto Radam_
brasil, Machado Fe et aL. (1g83) distribuem as seqüências supra_
crustais protetozõicas entre os Grupos Anclrelândia, São João Del
Rei, Canastra, Carrancas e Itapira, consid.erados todos cronocor-
relatos. Apesar de algumas modificações propostas, estes Grupos
corresponderiam, grosso modo, äs unid.ad.es hornônimas anteriormen-
te definidas por outros autores. Os Grupos Carrancas, Andrelân-
dia e são João Del Rei seriam equivalentes aos definidos por
Trouw e colaboradores (Trouw 19g3, Trouw et aL. 19g4). Jâ o Grg
po Canastra corresponderia ã Formação Canastra de Barbosa (1gSS,
apud Fuck 6 Marini,1981), ã Seqtlência Itaú de Teixeira e Danni t1g7g)
ou aos "xistos Alpinópolis" de schmidt (1gss) ,' enquanto o Grupo Ara
xá'deixa de ser mencionado e a Seqtlência Passos de Teixeira & Danni
(1978) (ou "xistos passos" de schmidt rggj), passa a ser indica-
da como Grupo Andrelândia, isto apesar da falta de continuidade
física entre os granada micaxistos e gnaisses da região de pas-
sos e o Grupo Andrelândia, tal qual historicamente conhecido, ou
sua extensão a oeste. para o embasamento, o conplexo campos Ge-
rais 6 mantido tar qual proposto por Kaefer et aL. (rg7g) no pro
jeto SapucaÍ' coîrespondente a terrenos arqueanosr. intensamente
retrabalhados no Transamazônico, conforme indicad.o pelas idades
de r57r 1 54 Ma e l70s + s9 lvla , obtidas en datações Rb/sr adi _

cionais. Por sua vez, o ðorplexo Barbacena, a reste, seria uma
unidade mignatítica, com paleossomas xistosos básicos e ultrabá-
sicos e neossomas granodioríticos e graníticos de idade funda-
mentalmente arqueana; seria equivalente ao assim denominado Com
plexo Divinópo1is, mais a leste, correspondente a terrenos grani
to-gnáissicos arqueanos, do qual se distinguiria pela sua rique-
za em intercalações de rochas supracïustais, provenientes de se-
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qtlências vulcano-sed.irnentaïes. Ambos os Complexos-Barbacena e Di
vinõpolis - ïepresentariam o Complexo Gnáissico-MigmatÍtico 

"rlqueano de Harder Ê Charnberlin (191S).

No cornplexo canpos Gerais, as seqüências vulcano-
- sedimentares são individual izadas como Grupo Fort aleza de Minas
(em substituição ã denominação Seqttência Vulcano-Sed.imentar Mor-
ro do Ferro, de'Ieixeira 197g e Teixeira G Danni lg79), organi_
zado em faixas continuas na forma de um ,v, con v6rtice aponta-
do para leste-sudoeste com o segmento norte orientado aproximada
mente nesta mesna direção, estendendo-se de FortaLeza de "Minas
ao norte de Nova Resende, e o segmento sul ligeiramente .arquea_
do, de orientação leste-oeste, de Jacuí a Bom Jesus da penha, olr
de se uníria ao segmento norte" o Grupo piui (piun-hi) corres-
ponderia ã s,eqtlência vulcano-sedimentar descríta nos arredores
da cidade honônima, a nordeste, poï Fritzons et aL. (19g0), Bion
di & schrank (1980) e pinheiro (1990) , que aflora por baixo do
Grupo Bambuí e de tipos litológicos tidos como p,erte.ncentes ao
Grupo canastra por Machado Fe et aL. (19gj), sendo cronocorrera-
to ao Grupo Fortaleza de Minas; o componente vulcânico desta se-
qtlência foi examinado em maior detalhe poï schrank (19g2),
destaque para 'as rochas de filiação komatiítica.

A16m das unidades até agora mencionadas, rfariam
parte ainda do quadro geológico o Complexo Varginha, constituído
de rochas granulíticas e indicado com distribuição interrnitente,
intercalado ao complexo Amparo, e à suíte Intrusiva pinhal,,ude
idade brasiliana; e corpos granÍticos individualizados, como o
Granito Porto dos Mendes, do final do Proterozóico Inferior,e um
corpo circular pequeno entre Jacuí e Fortaleza de Minas, de ida-
de incerta, informalmente denominado "Granito São José" no mapa
geolõgico compilado da figura Z.

con

0 potencial economtco
mentar (ou greenstane beLt) Morro do
redores de Forta.leza de Minas, entre

da Seqilência Vulcano- Sedi-
Ferro foi examinado nos ar-
outros, por Teixeira (1979),
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carvalho (1983) e carvalho Ê Batista (19gs). com a descoberta de
mineralizações de sulfetos de Ni-cu-Ee maciços naquela ârea pela
BP Miner:ação, os trabalhos de prospecção se intensificaram em tc
da a seqtlência. Parte dos resultados obtidos no decorrer destes
trabalhos são apïesentados por Marchetto et aL, (1gg4), Teixei-
ra et aL. (1984) e Teixeira et aL. (19g7). Nas cercanias de For_
t'aleza de Minas, descïevem uma s6rie de ciclos vulcânicos consti
tuídos de derrames komatiÍticos peridotÍticos a basálticos ,r",
porções inferiores com metapiroxenitos cunuláticos associados,
passando, de forma transicional, pârâ metabasaltos toleÍticos e
metatufos básicos finamente bandad.os em direção ao topo e encima
dos por sedimentos quími.cos representad.os por formações ferrÍfe-
ras bandadas, sendo todo o pacote metamorfoseado sob condições
entre facies xisto verde e anfibolito. 0s komatiitos seriam do
tipo AUK - a.Luminium undepLeted, komatt,ites (não empobrecidos
em alunínio) segundo a classificação d.e Nesbitt et aL, (le7e),
quirnicamente semelhantes aos d.e yilgarn, Austrâ,ria, e Munro, ca_
nadá, com razóes caa/Arzos 1 1 e razões Arzos/Tioz altas, próxi-
nas de 20 

"

A seqtlência vulcano-sedinentar estaria contida em
terrenos gnáissicos-graníticos-nigmatíticos recortados por zonas
de cisalhamento lineares que the teriam servido de substrato
quando do seu desenvolvimento na forma de unidades estreitas e
descontínuas, e seria subdivisíve1 en três faixas: a de Fortale-
za de Minas, a de Alpinópolis e a de Bon Jesus ð,a penha - Jacuí.
Teixeíra et aL. (1987) apresentan colunas estratigráficas recons
tituÍdas das três faixas e sugerem que a Faixa Bom Jesus da pe-
nha - Jacuí seria algo diferente das denais não só pero gïau me-
tanórfico rnais alto (facies anfibolito n6dio a alto) cono pero
seu conteúdo 1ito1ógico, maís rico em metassedimentos e com o
componente ultrabásico subordinado, e pela associ açáo litológica
em que ocorre, com as rochas bãsicas e ultrabásicas íntima _ e
complexamente associadas a gnaisses, em vez de apresentar conta-
tos bruscos e bern definidos como nas outras duas faixas. As fai_
xas de FortaLeza de Minas e Alpinópo1is corresponderiam a restos
sinformais ou raízes de greenstone beLts em meio a ortognaisses
e granitõides, enquanto a origem da faixa Bon Jesus da penha se-
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ria dúbia. Aparentemente, e1a representaria a extensão fortemen
te afetada por processos tectono-netamórficos da faixa Fortale-
za de Minas para sudeste, mas esta continuidade não e comprova-
da; uma outra possibilidade seria a de que se trata d.e uma se-
qtlência vulcano-sedimentar distinta, desenvolvida independente-
rnente das denais faixas em um ambiente tectônico diferente.

urna hipótese de trabalho para a racional izaçáo da
estratigrafia para a região e apresentada por crosta et aL.
(1986) que consideram as unidades fornalnente definidas artifi-
ciais e inteÏnamente pouco coerentes tanto do ponto de vista es
tratigráfico como tectônico. Complementando as infornações bi-
bliogrãficas corn dados obtidos no canpo em perfis geológicos re
gionais e através da análise de inagens de satélite, reconhecen
"domínios de associações 1ito1ógicas", QUê seriam ,,conjuntos de
rochas internamente coerentes quanto ã constituição litológica,
metamorfismo e características estruturais e que podem ser sepa
rados, comparados ou associados entre si e individualizados em
imagens de saté1ite e no campo e que, a priott), não teriam sta-
tus de unidades estratigráficas formais". Domínios com padrões
internos diferentes poderiam estar geneticamente ïelacionados
entre si, sendo as diferenças resultantes de processos queï 1i-
gados ã sua origern, quer superimpostos em estádios posteriores.
Nestes termos, identifican o dornínio dos terrenos tipo gnanito-
greenstone e nigmatíticos, o donínio dos terrenos de gnaisses e
paragnaisses, o donínio dos granitos isolados e o donínio das
coberturas metassedinentares. 0 conplexo campos Gerais , por e-
xemplo, conpreenderia terrenos tipo granito-gneenstone e rnigma-
tÍticos, terrenos de gnaisses e paragnaisses e corpos granlti-
cos isolados.

De urna maneira geral , haveria um embasarnento nais
antigo' arqueano, constituído de associações tipo grønito-greert
stone retrabalhadas com intensidade variáve1, e terrenos nígna-
títicos quiçã mais antigos, com corpos graníticos intrusivos,re
coberto por seqtlências supracrustais nais jovens. Este emb_asa-
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mento seria recortado poï extensas zonas de cisalhanento e falhas
trancorrentes de direção noroeste a oeste-noroeste e sentido ge-
ra1 sinistral ' que o dividem em grandes blocos de 100-150 quilôme
tros de comprimento e 40-60 quilômetros de largura. No interior
de cada bloco, teriam ocorrido deslocamentos de baixo ângulo sig-
nificativos nas seqtlências de cobertura em função da movimentação
relativa dos bloco.s, produzind.o nappes ou megadobras cle arrasto
em forma de bainha (sheaih foLd,s) , corn direção de transporte pre-
doninantemente para sudeste/1este-sudeste e em cujos flancos se
desenvolveriam feições semelhantes a falhas de empurrão de baixo
ângulo.

Para crosta et aL, (1986), as rochas ultramãficas
seriam componentes importantes em duas associações distintas: nos
terrenos tipo gz.aníto-gyeenstone, a norte, nos arredores de Forta
Leza de Minas e Alpinópo1is, como constituintes predominantes das
seqtlências vulcano-sedímentares tipo gr.eenstone beLt envoltas por
ortognaisses granodiorÍticos /tonalíticos; ao sLrl, no donínio dos
gnaisses e paragnaisses, ocorreriam intercalad.as em um pacote vul
cano-sedinentar composto de estaurolita-cianita-granada nicaxis-
tos, quartzitos, anfibótio gnaisses, anfibolitos e biotita gnais-
ses cinzentos finos, foliados, ûâ forma de uma faixa mais ou me-
nos contÍnua,alinhada aproxinadamente segundo E-W e que se esten-
de de JacuÍ, a oeste, at6 petúnia e a norte de Nova Resende, pês-
sando por Bom Jesus da penha. o domínio dos gnaisses e paragnais-
ses seria correlacionáve1, pelo menos em parte, aos Grupos Andre-
lândia-São João De1 Rei e Araxâ - Canastra pero seu conteúdo lito
1ógico, pela sua estratigrafia e estilo estrutural, ampliando as-
sim, para norte, a extensão oeste sugerida para o Grupo Andrelân-
dia por Trouw et aL. (1984) e Machado Fe et aL.(19gg).

II.B. Geologia da Região a sul e sudoesre de Alpinópolis

II.B.1. Comentãrios preliminares

II.8.1.1. Trabalhos pr6vios na ãrea
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são relativamente escassos trabalhos que versan
sobre' a geologia da região nos arredores de Alpinópolis em maior
detalhe. Nos mapas geolõgicos regionais, de escala red.uzida, co-
mo os Mapas Geológicos ao Milionðsino das Folhas Rio de Jane iro/
vit6ri a/ rguape (sF-2 s/sp-24/ sc-zs) pirblicados pelo DNPM (schob-
benhaus F'e et aL. 19 79) e pelo Pro j eto Radanìbrasil (Machado Fe
et aL" 1983), ou de escar.a r:2s0.000 do projeto Furnas-Mantiquei
ra da CPRM (silva et aL. 197B), continuação a noïte não publica-
da do Projeto sapucaÍ (Kaefer et aL. l97g), a região em pauta é
apresentada como dividida entre duas unidades tectono*estratigrá
ficas distintas: a noïte, a seqtlência metassedinentar pïoterozói.
ca correspondente ao Grupo Araxá-Canastra ou seus equivalentes,e
a su1 o complexo campos Gerais, separados poï um contato de dire
ção oeste-noïoeste que pässa imediatamente a su1 da cidade de Al
pinópcl1is, indicado sem qualquer conotação tectônica mais explí
cita.

No Grupo Araxá-Canastra, encontram-se em desta-
que os quartzitos CanastTa que sustentam a seqilência de serras
assim6tricas que se estende desde ltaú de Minas até Carrno do Rio
Claro e Ilicínea, ïepresentada na região de Alpinópolis pela Ser
ra da Ventania. No Complexo Canpos Gerais é in<li cað.a uma série
de falhas tie direçäo oeste-noroeste, de caráter geralnente trans
corrente, mas sugerindo ocasionalmente um componente inverso com
plano mergulhando para su1. Não são indicados domínios vulcano-
- sedimentares com participação expressiva de rochas ultranáficas
a sul de Alpincipolis, como acontece nos arredores de Fortaleza
de Minas, JacuÍ e Bom Jesus da penha. A primeira menção específi
ca a respeito das rochas ultramáficas nesta ã,rea e feita por Bi-
ondi et aL. (1978), que se referem ao corpo ultrabásico difeïen-
ciado de Alpinõpolis, identificado no decorrer dos levantamentos
executados pela METAMIG no sudoeste de Minas Gerais nos anos T0
(Schrank, com" verb " ) "

0s resultados do
talhe da quadrícula topográfica
(SF-2s*V-B-IV*3) re al-izado pelo
cias Exatas da UNESP - Campus de

mapeamento geológico de semi-de-
de quarto de grau de Alpinõpolis
Instituto de Geociências e.Ciên-
Rio Claro são apresentados por
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0liveira et aL. (r9g0) e Morales et aL. (19gj); o mapa georógico
da quadrícula, executado originalmente em escala 1:50.000, 6 a-presentado na sua versão simprificada na figura 3. A folha de Alpinõpolis 6 dividida ao meio por una falha inversa de rr"i*o-;";;
1o (superfÍcie de cavalgarnento) que mergulha para norte e separao complexo campos Gerais, constituído de granitos e gïanodiorr_
tos ' migmatitos homogôneos e migmatitos heterogêneos com interce
1ações de quartzitos e rochas metabásicas, e o cinturão Vulcano-
sedimentar Morro do Ferro, representado poï coïpos de rochas me_tabásicas e netaultrabásicas, a su1, .do Grupo Araxá a noïte. no'qual são indicados três domínios: o dos quartzitos, o dos grana-
da micaxistos com intercalações quart zít.¡cas, e o dos rnicaxistos
e filonitos ' Aluviões e cobertuïas detríticas com cascalhei rasbasais do Terciário/Quaternário ocorrem subo¡dinadamente, em manchas dispersas sobre as rochas mais antigas. Inediatamente a sul
de Alpinópo1is e individual izad,o um corpo bãsico / ultrabásico
grande que Jeve coïïesponder ao ïnencionado por Biondi et a.
(1e 78) .

As direções estruturais são pred.ominantemente o-
este-sudoeste no Complexo Campos Gerais; as foliações mergulham
com valores altos a moderados preferencialmente para sul-sudoes-
t€, se bem que mergulhos moderados para nordeste e para oeste
tanb6m são registrad'os. A falha mais importante individual ízad,a
ó a de Mombucao de direção noroeste, no canto sudoeste da folha.
Haveria duas fases de dobramento: a prime iTa, F1, caîacteri zad,apor dobras fechad.as a isoclinais, de ápices espessados e flancos
adelgaçados freqtlentemente rompidos, e a segunda , Fz, representa
da por dobras abertas a fechadas, isópacas, geralmente sen foria
ção plano*axia1 quando nas rochas quart zo-Ieldspáticas, e ¿obras
tipo eheuz'on com desenvolvimento 1ocal de foliação plano- axial
quando nas rochas xistosas.

No Grupo Araxá, a foliação 6 indicad.a com neï.gu_
thos de ângulo predoninantemente baixo a moderado e com una
maior dispersão nas direções e rumos; o caimento do pacote é pu_
ra norte, acompanhado pela nédia da foliação. As dobras mais an_tigas seriam intrafoliaís de ápice espessado, inversas a recum-
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bentes, freqtlentemente com aspecto de dobras-fa1ha com flanco in
ferior truncado; repïesentaTiam a fase de dese,nvolvimento da nag
pe do Grupo Araxá, responsáve1 pelo aparecimento da forte xisto-
sidade plano-axial, de nergulho raramente superior a z0o . Esta
xistosidade seria afetada numa fase posteïior, aproximadamente
coaxial ã prirneira, prod.uzindo dobras concêntricas abertas, isó-
pacas' sem foliação plano*axial. Uma terceira fase seria repre-
sentada por dobras suaves,- isõpacas.

0s resultados do levantamento geológico apïesenta
dos em escala 1:100.000 por schmidt ,(19gs) para a região diferem
em alguns aspectos do quadro anteriormente exposto. Em grandes
traços, o arcabouço geolõgico 6 basicamente o mesmo: terïenos
graníticos - gnáissicos - nigmatíticos com corpos ultrabásj.cos
inclusos na metade su1 da folha de Alpin6po1is, separados do Gru
po Araxá por uma superfície de caïreamento que mergulha païa nor
te. As difel'enças mais significativas estão nas dímensões, forma
e localização dos corpos ultrabásicos, indicados cono uma faixa
contínua de direção oeste-noroeste que se estende a sul das Ser-
ras do Dondó e das Posses (para localização das toponímias v. fi
guïa 4) ; não 6 indicad.o nenhum coïpo ultrabásico individual izað,ã
a sul de Alpinópolis, sendo sugerida, ao invés , uma franj a de
xistos básicos que acompanharia o contato do Grupo Araxá com o
embasanento ao longo dos córregos sapateiro, cachoeira, e dos
Me1os. A su1 da faixa ultrabásica, encontra-se destacado, ainda,
um pacote de metavulcanitos indiscrimi.nados. De suI p.ara nort,e,
ou s€ja, da base estrutural em direção ao topo, o Grupo Araxá se
ria constituído pelos "xistos Alpinópolis" (ou Fornação Canastra)
representados pelos já mencionados xistos básicos, seguido de fi
litos, micaxistos e metagrauvacas com nÍveis de metacalcário in-
tercalados, e pelos quartzitos no topo; e pelos "xistos passos,,,
que compreenderiam granada nicaxistos, grlâ.isses e gnaisses grana
tíferos. As feições estruturais mais inportantes , a16m da falha
inversa de baixo ângulo entre o Grupo Araxá e seu embasamento,se
riam falhas de direção oeste - noroeste, de carãter ind.efinido,
nais extensas que as de direção norte-nordeste, menos expressi-
vas.
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As caracterÍsticas petrográficas Ígneas reliquia-
res das rochas ultramáficas a sul de Alpinópolis são d.escritas
mais especificamente por choudhuri et aL. (1gg3), que reconhecem
a presença de textura spíntfer pseudomórfica e de feições que
lernbram estruturas alnofadadas (piLLow Lauas) ; tend.o em mente a sg
posta correlação entre estes ultranafitos e os que ocorrem mais
a sul, nos arredores da vila de Petúnia, esta localidade acabou
sendo usada - de maneira pouco fortuita - como toponímia de refe
rência abrangente, incluindo as rochas ultranáficas de Alpinópo-
lis. um esboço geológico argo mais detalhado da região a su1 e
e sudoeste de Alpinópolis, em esçala l:50.000, e uma breve des-
crição dos corpos ultramäficos e de seu contexto geológico é a-
presentado por Schrank et aL. (19g4); neste trabalho, os dois
corpos ultramáficos maiores - o

e o da Fazenda Gordura, a oeste
dade infelida.

que ocorre a su1 de Alpinópolis
- são representados em continui

A estratigrafia e a evolução estrutural do Grupo
Araxá-Canastra na região de Alpinópolis foram objeto de investi-
gação de Trouw eú aL. (1984) e Heilbron et aL. (19g7) no ânbito
de um estudo mais arnplo das seqtlências metassedimentaïes pïotero
zíicas do su1 e sudoeste de Minas Gerais. A seqtlência litolõgica
do contato tectônico com o embasamento ortognáissico em direção
ao topo seria semelhante ao descrito anteriormente pelos outros
autores: filitos e ardósias, clorita-moscovita xistos com lentes
de metacalcários, um níve1 de metagrauvacas bandadas, de prová-
vel origen piroclástica, moscovita xistos (ou filitos), com ou
sem clorita, com intercalações de quartzito e alternados com ban
cos de quartzito mais espessos, e no topo, nos flancos de mergu-
tho nais suave em direção à norte da Serra da Ventania, noscovi-
ta-biotita gnaisses com lentes de micaxistos, e quartzitos. pa-
ra Heilbron et aL. (1987), os filitos e ardósias da base d.a ser-
ra da ventania fariam parte da seqüência carmo do Rio claro, de
grau rnetamórfico mais baixo e estilo estrutural algo diverso,tec
tonicamente interc aLada entre o Grupo Araxá-Canastra e seu emba-
samento.

0 estilo estrutural do Grupo Araxá-canastra se ca-
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racterizaria por uma primeira geração de dobras isoclinais recu!
bentes Dl' com uma clivagem plano-axia1 assoc iad,a, que evolui pe
ra uma segunda geração de dobras Dz apertadas, assim6tricas. de
perfil em ttztt quando vistas de leste para oeste, com pequenas fq
Ihas associadas aos seus planos axiaís, que ocasionalmente pas_
sam a dobras abertas ou isoclinais, acompanhadas de uma clivagern
de crenulação plano-axia1 que coïïesponde ã foliação tectônica
principal nesta seqtlência. A clivagem ardosiana de primeira ger¿1
ção, st, seria paralela ao acanamento original, so, sendo a c1r.va
gem'de crenulação de segunda geração, s2, tigeiramente ob1íqua
a ambas em escala mesoscópÌca, porõm paralela em escala regional
(so/ /SI/ / Sz) . Associado a estas f ases principais ocorreria rrnr¿r

lineação nineral com clireção Ieste*oe-ste e caimento subhorì zon-
ta1. Fases cle deforrnação tar<lias seriam atribuíveis a dois even-
tos: o primeiro se caracterizaria por dobras abertas com falhas
e fraturas freqtlentemente associadas nos quaït zi.toS €, em termos
regionais, pelo desenvolvinento de urna grande estrgturação sin-
formal no pacote supracrustal; o segundo. por mega - sinformes e
antiformes suaves e crenulações abeï.tas.

A seqtlência carmo do Rio claro tambón se caïacte-
tizatia por uma clivagem ardosiana sub-paralela,a so, mas esta-
riam ausentes as dobras apertadas características das primeiras
fases. 0 metamorfismo do Grupo Araxá-canastra na região de Alpr-
nópolis teria sido de facies xisto-verde n6dio (zona de biotital
menos intenso que nos arredores de Itaú de Mínas, a noïoeste.

Pela aná1ise de imagens de saté1ite LANDSAT, cros
ta et aL. (1986) identificam a sul de Alpinõpolis vestígios de
urn padrão estrutural c1ássico característico de terrenos tipo
granito-greenstone, definido por corpos ortogná'íssicos / graníti-
cos ovalados (serras do Quilombo e do Dondó) en neio aos quais
as rochas pertencentes à seqtlência vulcano-sedimentar encontïam-
-se dispostas em faixas estreitas, côncavas; apesar dos conta-
tos eminentemente tectônicos entre ortognaisses e o pacote vulca
no-sedimentar, seria possÍve1 id,entificar contatos intrusivos,te
tos pendentes e xenólitos de xistos verdes nos granitöides. Em
contraposição, nos arredores de Fort aleza de Minas, os terrenos
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de xistos verdes se caracterizariam por un padrão linear devido
ao tectonismo mais intenso a. que foram subrnetidos ao longo das
zonas de cisalharnento e falhas transcorrentes que cortam a re-
gião, apesar de localmente preservaï feições ígneas reliquiares,
como texturas spint'feæ e padrões de estratificação composicionaj.
típicos de derrames komatiíticos d.ifeïenciados (Marchetto et aL.
1984). A área de padrâo grqni'trs*s7,¿enstone, preservacla a su1 de
AlpinõpoIis, seria separada de terrenos nos quais os afloramen-
tos são significativamente mais escassos e a cobertura cle solo
fortemente clesenvolvicla mais a su1 poï utna extensa falha muito
bem delineada nas imagens de satö1ite, eue teria caráter pr.edom_i

nantemente transcorrente e sentid.o sinistt.al ; mesmo nest a â¡ea,,
por6m? seria pos.síve1 recr:nhecer paclrões estrr:turais semelhantes
aos que ocorrem a norte cla f alh¿l , tratancJo*se possivelmente de

terrenos equivalentes , por6m rebaixados em conseqilênci a de sua
movimentação tardia.

Mais recentemente, Teixeira et al. (1987) designam
de "Faixa Alpinópo1is" do Cinturão Vulcano-sedimentar (ou gz,een-
stone beLt) Morro do Ferro, o conjunto de rocha.s metaultramáfr-
cas e demais tipos associados a sul daquela cidade, que corres-
ponderiarn, respectivamente, a derrames konatiíticos fracionados
com zonas cumuláticas Tepresentadas por serpentinitos e zonas
com textura spínifeæ, constituídas de serpentina-tremolita- clo-
rita xistos, e a metabasaltos e nÍveis de metachert intercala-
dos. A f aixa se inic iaria na Fazenda Gordura , a oeste , e segui -
ria de forma contínua até o sul de Alpinópolis, espessando- se
naquela direção, onde se interromperia , Teaparecendo na Fazenda
Monte Alegre, tâ Serra do Quilombo, a 1este.

II.B"I.2. Trabalhos de

correr deste
Canpo Executados na Ãrea no De-

Es tudo

0s levantamentos de canpo, realizados em varr'as e-
tapas entre l-982 e 1986, tiveram por objetivo principal 1oca1i-
zar e delimitar os corpos de rochas metaultrarnáficas, esclarecer
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o contexto geológico em que se encontïam, e retratã,-1os da maneira
mais detalhada possíve1 quanto ã sua distribuição, tamanho, ti-
pos de rochas encaixantes e suas relações de contato com as mes
mas, estruturação interna, e variedade petrográfica das rochas
netaultramáficas e demais litotipos nenores que os constituem.
0s procedimentos adotados foram os corriqueiros: compilação das
informações disponíveis sobre a ãrea, interpretação aerofotogeo
16gica, trabalhos de campo com clescrição e amostragem sistemáti
ca de afloramentos e coleEa de medidas estruturais" Como refe*
rência inicial foram utilizados os Relatórios Finais e mapas gg
ológicos em escala t:50.000 dos projetos Arpinópo1is e Jacuí
(01iveira et aL. 1980, choudhurí et aL. rg79 - convênio IGCE
UNESP - Rio claro/DNPM) ; para orientação no campo, roc ar: zação
e registro de dados e para as interpretações fotogeológicas fez
-se uso da quadrÍcula topográfica de escala 1:50.000 de Alpinó-
polis (sF-23-v-B-IV-3-IBGE 1970) e das fotos aéreas de escala
t:25.000 do IBC, de 1979, e de escala 1:60.000 da usAF,de 196s.

As informações obtidas no <lecorrer dos trabalhos
de campo encontram-se compiladas no mapa geolõgico de escala no
minal 1:25.000 (em anexo), apresentado também na forma reduzi-
da, em escala 1.50.000 na figura 4. Este mapa abrange uma área
de 110 quilônetros quadrados a su1 e sudoeste de Alpinópolis e

tem corno base topográfica uma ampliação feita a partir da qua-
drícula topográfica de escala 1:50.000 , com algumas ligeiras mo

dificações locais feitas com a ajuda das fotos a<ireas de escala
r:25.000, mais recentes. Deve-se mencionar que a densidade de
infornações não e homogeneamente distribuída pela -area retrata-
da no mapa, eil parte devido äs condições de exposição variadas
e geralmente pouco favoráveis, mas ? principalmente, por causa
de maior atenção dispensada aos corpos ultranáficos e suas ceï-
canias.
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II.B.2" Compartirnentação Lito-Estrutural e Aspectos
siográficos da Ãrea

Na ârea delímitada para este estudo encontram- se
representados ambos os grandes donínios tectono- estratigráficos
caracterÍsticos T)ara a região: a sua porção norte e ocupada por
uma seqtlência de rochas metassedimentaïes psano-peliticas corïes
pondente ao tìrupo Araxâ-cana.stra, enquanto a su1, na parte naior
da ârea, estendem*se terrenos ortclgnáissicos-graníticos ¡eferí-
veis ao Conplexo Campos Gerais com corpos de constituição predo-
minantemente ultramáfica e de tamanho variáve1 inclusos 

"

A distribuição das diversas uníciades lito-estrutu-
rais e das grandes estruturas que moldam estes domínios reflete-
-se muito claramente na topografia. As Serras da Ventania e da
Caieira, a norte, são sustentadas por um possante e contÍnuo rrí]
ve1 quart zi-tico do Grupo Araxá-canas tl^a, sobre o qual se encon-
tra erigida a cidade de Alpinópo1is, e alcançam cotas super"iores
a 7,250 metros; suas cristas assim6tricas, alinhadas aproximada-
mente segundo oeste-noroeste, têrn' as escarpas 'Íngremes voltadas
para sul, en direção ao conjunto dos terrenos ortognáissicos-gra
níticos e corpos ultranáficos, enquanto suas encostas a norte
têrn un caimento suave, algo côncavo naquela direção lemb.rando.
quando vistas por quem chega' de nort,e , da estrada Passos-Furnas,
um imenso vagalhão petrificado. Ao seu sop6, do lado norte do va
1e dos Córregos Sapateiro, Cachoeira, Gordura e dos Me1os, passa
o contato entre o Grupo Araxá-Canastra e o s.eu embasamento orto-
gnáissico-granítico, marcado por uma nítida descontinuidade es-
trutural; este contato 6, na sua maioria, encoberto pelos depósi
tos de tálus de constituição argilo-arenosa, ricos em fragmentos
de quartzito angulosos e de tamanho variado, que se desenvolven
na face su1, mais íngreme das referidas serïas. Apenas no canto
noroeste da -area, nos arredores da Fazenda Gord.ura este contato
se encontra parcialmente exposto.

No conjunto dos terrenos ortognáissicos-graníticos
e dos corpos ultranáficoso.as áreas de topografia nais baixa, de

Fi
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relevo suavemente ondulado, ocasionalmente com pequenos morrotes
alinhados e realçados no topo e flancos dos morros de cotas da
ordem de 800-850 metros, correspondern ãs rochas ultramáficas; sg
1os espessos, bem desenvolvidos e intensamente cultivados cobrem
a maior parte destas áreas. Os terrenos de topografia nais irre-
gular, com morros de superfícies rugosa e,perfil côncavo-reti1í-
neo-convexo, com cotas da ordem de 1.000-1.100 metros são consti_
tuÍdos de rochas ortognáissicas-graníticas que sustentam as Ser-
ras do Dondõ e das Posses (que faz parte da serra do Quilombo ).
Os corpos ultramáficos alojam-se como vales entre estas serras
(fotografias 1A e 1B).

Foram reconhecidos dois corpos ultramãficos de por
te na ã.rea abrangida pelo estudo: o maior o de aproximadamente 5

quilômetros quadrados de superfície exposta, localiza-se a su1

da cidade de Alpinópo1is, ocupando a região baixa conhecida por
Casca D'Anta pela população local; o segundo corpo, com uma su-
perfície estimada de 2 quilônetïos quadrados , ocorre a oeste,nas
cercanias da Fazenda Gordura, estendendo-se em direção aproxima-
da noroeste/sudeste at6 a garganta do vale pelo qual o Ribeirão
Conquistinha atravessa a Serra da Ventania a norte. Um terceiro
corpo grande ocorre a 1este, fora da ârea específica deste estu-
do, nas cercanias da Fazenda Monte Altoo €il um vale elevado na

Serra do Quilombo. Corpos ultranáficos menores, de tamanho que

varia de centenas de metros quadrados a alguns decÍmetros ou cen
tínetros ocorrem ao redor dos corpos maTores, inclusos nos terre
nos ortognáissicos-graníticos que os envolv.em. Dentre estes, des
tacam-se dois corpos sat6lites do cot'po ultramáfico principal de

Casca D'Anta: um mais próximo, a sul do mesmo, alinhado aprôxima
damente segundo oeste-noroeste na encosta nordeste da Serra do

Dond6, pouco a sul da ponte da estrada para Nova Resende sobre o

Ribeirã,o da Conquista; e o outro a nordeste, algo mais afastado.
cortado pelo Córrego do Sapateiro a leste da Fazenda Pouso Frio.
Um terceiro corpo nerecedor de destaque seria o que ocorre a no-
roeste da Fazend,a Mutuca, a su1 do vale entre as Serras do Dondó

e das Posses.

Nos corpos de rochas u1'tramáf icas, os afl'oramentos
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ocorrem preferencialnente nas encostas e topos dos morros ao lon
go das drenagens principais e seguindo as zonas de contato nos
flancos das serras ortognáissicas-graníticas. 0 corpo principal
de casca D'Anta 6 cortado pelo Ribeirão da conquista, que corre
de sul para norte e atravessa a serra da ventania por um profun-
do e estreito vale a leste da cidade de Aloinópolis; os melhores
afloramentos desta â.rea se situam nas encostas dos morros que
margeiam o Ríbeirão e seus afluentes principais, os c6rregos do
sapateiro e cachopi.ra, e nas encostas das serras do Dondó e das
Posses. Morrotes de relevo rnais recortado e perfil côncavo que
se sobressaem em meio aos morros suaves de perfil tipicamente
convexo dos terrenos de rochas ultranáficas são sustentados por
nÍveis quartzosos correspondentes ãs forrnações ferríferas banda-
das intercaladas às rochas ultramáficas. O coïpo ultramáfico da
Fazenda Gordura aparentemente não possui continuidade física con
o de Casca D'Anta, porém a ãrea entre os dois se caracteriza por
solos espessJS e uma grande escassez de afloramentos, que impe-
de a cornprovação desta falta de continuidade por observação dire
ta, 0s afloramentos deste segundo corpo maior localizam-se nas
encostas suaves ao longo do Ribeirão Conquistinha que tanbém cof
re de sul para norte cortando a Serra da Ventania, e de seus a-
fluentes, os Córregos Gordura, Fanqueiro e dos Melos.

Os contatos entre as rochas dos corpos ultramáfi
cos e os terrenos ortognáissicos-graníticos ao redor são predo-
rninantemente de caráter tectônico, com desenvolvimento de folia-
ção milonítica de ambos os lados; exibem freqtlentemente um aspec
to alternado-intercalado, condicionado pela infiltração de mate-
rial granÍtico ao longo dos planos de cisalhanento concomitante-
mente ao seu desenvolvimento, separando assim "lascas" de rochas
ultramáficas dos corpos rnaiores. Esta situação é bastante clara
para a região a su1 do corpo principal, de Casca D'Anta, onde os
corpos ultramáficos menores intercalados aos ortognaisses são ni
tidanente correlacionáveis ao corpo maior, separados deste por
processos nistos tectônicos e intrusivos. Contatos de caráter es
sencialmente intrusivo entre as rochas ultranáficas e os grani-
t6ides são pouco comuns , ocorrendo de forma local izad.a ao longo
dos contatos cisalhados quando corpos graníticos menores, nao



Fotografias la, b - vista geral (de norte para sul) do corpo ultramáfico maior, de casca D,An
tâ, a su1 de Alpinópo1is. As encostas ð.a Serra da Ventania, em primeiro
plano ã direita e à esquerda, correspondem a quartzo-sericita xistos do
Grupo Araxá-Canastra. 0s terrenos de topografia rebaixada e rerevo suave-
mente ondulado no centro (região do Casca D'Anta) representam o dornínio
das rochas metaultramáficas. Ao fundo, no centro, a Serra do Dondó e, no
canto esquerdo, o prolongamento das encostas da Serra das posses (parte
da Serra do Quilonbo), ambas sustentadas por ortognaisses granodioríticos
-tonalíticos. Fotos tiradas nas ombreiras do vale do Ribeirão da Conquis-
tinha, a sul de Alpinópolis. na estrada que leva ao vale.

I
(¡¡
(c)
I
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cisalhados, hololeucocráticos e de aspecto pegmat6ide se fazem
presente, ou no interior dos corpos ultramáficos , nas bordas de

bolsões graníticos de dimensões reduzidas intrusivos nos mes-

nos. En ambos os casos, hâ forte venulação de quartzo discorda!
te da foliação das rochas ultramáficas nas proxinidades do con-
tato.

A feição mega-estrutural mais conspícua nos ter
renos ortognãissicos-graníticos é representada por urn forte alr
nhamento de relevo de direção oeste-noroeste e de traçado sinuo
so, acompanhado de traços de relevo menos realçados. seg¡nenta-

dos, sub-paralelos a paralelos que ãs vezes se unem ao al¡nha-
mento principal. O seu traçado e definido pelas encostas sul
das Serras do Dondó e das Posses, mais íngremes, e. a oeste-no
roeste, em direção à Fazenda Gordura. por uma série de morros

nenos expressivos alinhados, e por trechos retilíneos e orienta
dos da rede de drenagem, eil especial do Ribeirão Conquistinha e

do C6rrego do Fanqueiro. A norte deste alinhamento o relevo e

mais rugoso , recortado , e h6, uma maior quant j-dade de af loranen -

tos de rocha, enquanto a sul o relevo é mais suave, os solos
mais espessos, e afloramentos de rocha, escassos. Corpos ultra-
náficos de porte foram encontrados apenas a norte do alinhamen-
to: a sul, as ocorrências de rochas ultramáficas limitam-se a

uns poucos níveis de talco xisto intercalados aos ortognaisses.

Este alinharnento representa a expressão topográ
fica de uma extensa falha de caráter predorninantemente transcor
rente, por6m com um suposto componente inverso adicional.de sen

tido sinistral e com bloco alto a norte, que se sobrepõe ã fol r

ação de cisalharnento de mesma direção que molda a estruturação
de toda a ârea.

Unidades nais recentes, de carâ.ter sedirnentar
são representadas na área por depós itos aluvionares e pelos i'a
mencionados depósitos coluvionares da base das Serras da Venta-
nia e da Caieira. 0s aluviões mais expressivos, de constituição
areno-argilosa indicados no mapa geológico são dois: un que a-
conpanha o Ribeirão da Conquista a sul da Serra das Posses atê



a sua confluência com o Córrego do Sertão Grande na

entre as Serras do Dondó e das Posses, e o outro que

ve na confluência dos Córregos Sapateiro e Cachoeira
rão da Conquista na garganta do vale pelo qual este
vessa a Serra da Ventania a norte.

Descrição das lJnidades
Ãrea

II.B.3
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sua passagem

se desenvol
e do Ribei-

úttimo atra-

Lito- Estruturais da

II.8.3.1. Grupo Araxá - Canastra

Dado o escopo deste estudo, a seqüência metasse-
dimentar psamo-pe1ítica que aflora na porção norte da ãrea, refe
rível ao Grupo Araxá-Canastra, não foi merecedora de maiores a-
tenções, limitando-se as observações a seu respeito à descrição
surnária dos tipos petrográficos que a constituem bem como da di:
posição dos mesmos nas Serras da Ventania e da Caieíra, à descr!
ção das suas estruturas mesoscópicas e megascópicas e, dentro do

possíve1, à caracterizaçã,o de seu contato com o conjunto dos ter
renos ortognáissicos-graníticos e dos corpos ultranáficos que

the serve de embasamento.

No perfil da estrada a su1 de Alpinópo1is que

desce a Serra da Caieira em direção ao Casca D'Anta, o pacote
metassedimentar inicia-se na base da Serra con um nível de len-
tes carbonáticas grandes, de dezenas de metros de extensão late-
ral e vãrios metros de espessura aparente, muitas das quais erplora-
das para produção de corretivo de so1o, intercaladas a (quartzo-) se

ricita xistos. As lentes são constituídas predominantemente de

netacalcários cinzentos, com estratificação reliquiar bem eviden
te, e nÍveis intercalados de clorita xistos , ardósias grafitosas
ricas em pirita, metagrauvacas (?), e variedades de rochas cát-
cio'pe1Íticas. 0 acamamento reliquiar é complexamente dobrado,
misturando-se às vezes dobras desarmônicas, de aspecto sin-sedi-
rnentar ãs dobras originadas por deformação tectônica. Há una fo
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liação, nem sempre evidente, paralela ou sub-paralela ao acama-
mento, representada por uma clivagem ardosiana que em alguns ti-
pos petrográficos passa a uma xistosidade; esta xistosidade pode
eventualmente estar deformada, exibindo uma clivagem de crenula-
ção bastante proeminente.

A continuação do pacote a sul do nível de lentes
carbonáticas encontra-se encoberto neste perfil pelos depõsitos
de tálus das Serras da Caieira e da Ventania e pelo aluvião do
Ribeirão da Conquista, mas en direção a lester nas canaletas pls
viais da estrada de chão batido que liga a Fazenda Pouso Frio à

estrada para Carmo do Rio C1aro, bem como nos cortes desta, aflo
ram filitos invariavelmente alterados, fortemente crenulados,com
os eixos da crenulação mergulhando suavemente para noroeste, que

representariam a porção mais basal exposta do pacote metassedi-
mentar na área, e que fariam parte da Seqtlência Carno do Rio Cla
ro de Heilbron et aL. (1987). Filitos semelhantes foram encon-
trados ainda próxino ã Fazenda Cachoeira, a oeste, onde aparente
mente ocorrem como uma mancha reliquiar que escapou à erosão so-
bre o embasamento ortognáissico-granÍtico.

Em direção ao topo da seqtlência, seguem-se no per
fi1 (quartzo-) sericita xistos ao níve1 de lentes carbonáticas.
Estes xistos são cinzentos e crenulados, de aspecto amendoado ca

racterístico. Podem ocorreï bancos quartzíticos de espessuras da

ordem de alguns centÍrnetros a decÍmetros interestratificados com

os xistos; pela variação na proporção dos constituintes, os seri
cita xistos com quartzo podem gradar para quartzo-sericita xis-
tos, sericita-quartzo xistos e, finalnente, quartzitos com seri-
cita. Aproximadamente a meio caminho entre a base e a crista da

Serra da Caieira ocorre um níve1 espesso de metagrauvacas inter-
calado aos sericita xistos; a rocha e de cor verde escura, cons-
tituída de clorita, quartzo e feldspato, com foliação pouco evi-
dente em escala mesosc6pica e com uma variação granulométrica in
dicativa da rná seleção sedinentar; en alguns grânulos 6 possí-
vel reconhecer a norfol.ogia externa caracterÍstica de partículas
sedinentares. Ap6s o níve1 de metagrauvacas, a seqtlência prosse-
gue com os sericita xistos, alternados com ba.ncos quar,tzÍtÍcos



_ 43_

cada vez mais freqtlentes, até que no topo da Serra são totalmen-
te substituÍdos por uma carnada contínua? espessa de quartzito
com ocasionais e delgados níveis de sericita xisto intercalados.

0 pacote metassedimentar mergulha para norte com

valores entre Z0o e 30o. A xistosidade acompanha a estratifica-
ção de maneira paralela a sub-paralela. No paredão de quart zito
da saída sul de Alpinópolis 6 possível reconhecer as dobras in-
trafoliais isoclinais e assimátricas em ttztt (vista de leste para
oeste) seccionados no seu flanco inferior,descritas em trabalhos
anteriores (e.g. Schmidt 1983 e Heilbron et aL.19S7). Nos quart
zitos desenvolve-se uma geração de lineações de estiramento sub-
hori zontaís bastante evidente, orientada aproximadamente oeste-
noroeste, observãvel em toda a extensão do pacote quart zítico a-
té a região de Furnas e Capitótio a 1este. A camada de quartzi-
tos encontra-se ondulada por uma s6rie de sinfornais e antifor-
mais suaves, de comprimento de onda da ordem de centenas de me-

tros euê, ocasionalmente, constituen braquissinformais e braquian
tifornais; ê cortada por uma série de falhas normais escalonadas
de rejeito individual de alguns decímetros, cujos planos tên di-
reção aproximada leste/oeste e mergulham com valores elevados pa

Ta sul.

0 estilo e o arranjo das diversas estruturas sugg
rem uma seqtlência de deformações que se inicia con um cisalhanen
to dúcti1 heterogêneo e passa gradualmente a condições menos dúc
teis, conforme indicado pelas dobras-falha assin6tricas, culni-
nando em uma fase predorninantemente rúpti1 f inal . Esta seqtlência
de defornações é, na sua essência, a nesma,sugerida por Heilbron
et aL. (1987) para o Grupo Araxá- Canastra.

A oeste, a norte da Fazenda Gordura, ûâ garganta
do vale pelo qual o Ribeirão Conquistinha cruza a Serra da Venta
nia e nas encostas da Serra a norte do Córrego dos Melos, o con-
tato entre a seqtiência metassedimentar e o seu embasamento oïto-
gnãissico-granÍtico com corpos ultramáficos inclusos encontra-se
parcialnente exposto. Nesta ârea, a seqtlência inicia-se no conta
to com quartzitos laminados, quartzo-sericita- e sericita-quart-
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zo xistos alternados ou com um nÍve1 de quartzo-biotita xistos
que correspondem provavelmente a metagrauvacas. Tanto o acamamen

to como a xistosidade mergulham com valores baixos a moderados
para norte-nordeste, seguindo a atitude geral do contato. Local-
mente, porém, o contato, nitidamente tectõnico, acompanhado de

intensa venulação de quartzo e silicificação parcial das rochas
ultranáficas, pode se tornar significativamente mais íngreme, a-
dotando rnergulhos moderados a altos para norte e oeste; a sua
direção também pode apresentar variações, pâssando a ser norte /
sul en alguns locais. Na garganta do vale do Ribeirão Conquisti-
nha, inediatamente a sul do contato, a foliaçáo das rochas ultra
náficas parcialmente talcificadas 6 subconcordante com a atitude
do pacote metassedimentar que as recobre; a uma pequena distân-
cia do contato, porém, a foliação de mergulhos predomínantemente
altos a moderados e caracteristicamente sinuosa do embasamento e

claramente discordante da nítida e constante estratificação lito
1ógica e da narcada xistosidade que a acompanha no Grupo Araxá
Canastra. Esta discordância estrutural é evidente em toda a ex-
tensão do contato: mesmo a sul de Alpinópolis, onde o mesmo se

encontra encoberto, a atitude coerente, constante do pacote me-

tassedinentar a norte, 6 visivelmente distinta do padrão estrutu
ra1 mais complexamente organi zado do seu embasamento a sul. A in
terface entre ambos - embasamento e seqtlência de cobertura - a-
presenta aparentemente uma faixa de interferência relativamente
delgada de ambos os lados; a sua atitude geral 6 constante e con

cordante com a do pacote metassedimentar, mas pode ocasionalmen-
te adquirir urna orientação 1ocal distinta.

Parece bastante tazo'ave1 supor que o Grupo Araxá-
-Canastra faça parte na região de Alpin6polis de uma mega-estrutu
Ta alóctone, tectonicamente colocada sobre o conjunto dos terre-
nos ortognáissicos-granÍticos e dos corpos ultranáficos através
de uma superfície de empurrão de baixo ânguIo, ta1 como sugeri-
do anteriormente pela rnaioria dos trabalhos que versam sobre a

questão. 0 sentido de transporte da seqtlência, sugerido como sen
do de sul para norte por alguns autores_(e.g. Teixeira 1978 e

Schmidt 1983), permanece em aberto: a forte lineação de esti'ra-
mento obseryada nos quartzitos indicaria, mais seguramente, uma



-45-

direção de deslocamento leste*sucleste para o på.cote; o arranj o

sigrnoidal da xistosidade nos niveis de sericita xisto intercala-
dos aos quartzitos, bem como a continuidade do pacote em direção
a oeste e a sua forma em 1Íngua estendendo*se païa leste sugerem
um deslocamento de oeste para leste, provavelmente como vma na.p-
pe de cobertura. O crit6rio da geometria das dobras assimétricas
nos quartzitos, utilizado anteriormente para definir o sentido
de deslocamento, deve ser considerado com cautera, una vez que
a defornação no estädio de desenvolvimento da nappe teria se da-
do por cisalhanento heterogêneo de baixo ângulo, e a posição es*
trutural em que se encontra a seqtiência - se flanco inverso ou
normal* tanbërn ë rnotivo de dúvidas . Apenas fult¡ros est-udos n¡ais
específicos poderão esclaïecer a questão a contento.

II.B.3.Z. Cornplexo Canrpos Gerais

I I .8 ,3,7, "I Os terrenos ortognâissi-
cos*granÍticos

0 Conplexo Canpos Gerais é ,representado a sul e

sudoeste de Alpin6polis por um conjunto de rochas ortognáissicas
- granítícas de grande variedade textural e estrutural, indicati
va de urna histõria deformacional complexa acompanhada de fenône-
nos de remobilização (anatexia) e de introdução de material gra-
nítico nos ortognaisses mais antigos. O componente principal des
te conjunto corresponde a ortognaisses cinzentos de constituição
tonalítica e granodiorítica s,L, que podem tanto ser bandados/1a
ninados colno homogêneos, porérn foliados. Una conspícua foliação
de cisalhamento orientada segundo oeste*noroeste/leste* sudeste,
ligeiramente sinuosa, de nergulhos acentuados a moderados ora pa
ra sul, ora para norte, prevalecendo aparentemente este último
rumo, representa a característica estrutural mais abrangente des
te conjunto na área.

Nos ortognaisses, os tipos petrográficos identifi
cados constituen uma série de lochas de grau de cisalhamento va-
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riado, abrangendo um Ieque completo, contÍnuo entre núc1eos com

texturas Ígneas preservadas e gnaisses protomiloníticos /m:-loníti
cos a nilonitos s.s., acompanhados de fenômenos de remobíLízaçáo
sinultânea ou quase-simultânea em proporções diversas. Dentre es

tas variedades, destacam-se os biotita ortognaisses tonalíticos
cínza porfiróides, de aspecto característico (fotografia Z) , de-
nominados informalmente "tipo Serra do Dondõ", envoltos e corta-
dos por gnaisses intensamente foliados, cisalhados r QUê parecem
corresponder a tu*rrr"tcentes de unidades tonalíticas antigas, ou

trora mais extensas, modificadas e substituídas, €fl parte, no de

correr da evolução geológica da ârea. Mediante a superimposição
de defornações e remobíIizações sucessivas, este tonalito porfi-
rõide daria lugar aos denais ortognaisses cínzentos, granodiorí-
ticos, cisalhados e bandados, ãs vezes blasto-porfiróides. A1ém

destes ortognaisses , f.azem parte do conjunto ortognáissico-graní
tico ortognaisses tonalíticos cinza-esverdeados não porfir6ides.
de aspecto honogêneo e de foliação mais sutil, que afloram nos

terrenos mais baixos, de relevo menos recortado a sul da Serra
do Dondó, e denominados informalmente "tipo Fazenda das Almas" ;

gnaisses granÍticos e granitóides diversos, e corpos de dirnen-
sões reduzidas de granitóides hololeucocráticos de granulação
grossa e aspecto pegmatóide que gradam para porções nicrograníti
cas aplíticas.

Devido às condições de exposição desfavoráveis, ao

padrão estrutural complexo e ã grande variabilidade interna que

apresenta, a conpartinentação do conjunto ortognáissico-graníti-
co, as relações entre os diversos tipos petrográficos que o cons

tituem, e a distribuição espacial dos mesmos são ainda pouco co-
nhecidas. A interface entre os diversos tipos petrográficos pode

ser gradacional, como entre os ortognaisses tonalíticos porfiró_i.
des tipo Serra do Dondó, os ortognaisses bandados/laminados pro-
toniloníticos/niloníticos e os nilonitos s.s., ou brusco, coÍto ?
contece corn alguns veios e bolsões micrograníticos ou pegnatói'
des ou mesmo entre núcleos de ortognaisses tonalÍticos porfir6i-
des e as faixas milonÍticas que os cortam; ou ser de caráter in-
determinado, como no caso dos ortognaisses tonalÍticos tipo Fa-
zenda das Almas, cuja relação com as demais rochas do conjunto e
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aj-nda desconhecida. No napa geol6gico em anexo (figura 4), encon
tram-se destacados alguns domínios em que prevalece um d.etermi-
nado tipo petrográfico; porém, mesmo nestes domÍnios misturam-se
feições dos demais tipos petrogrãficos ãs feições característi-
cas do predominante.

a) 0s ortognaisses tonalÍticos tipo Serra do Dondó e

gnaisses protonilonitÍcos/miloníticos associados
os orto-

0s ortognaisses tonalÍticos cinza porfiróides ti-
po Serra do Dondó afloram com aspecto relativamente mais hornogê
neo' menos intensamente foliados ou bandados ao longo do contato
norte do corpo ultramáfico principal, de casca D'Antao scompa-
nhando o Córrego Cachoeira, onde a sua textura porfiróide encon-
tra-se bem preservada, com nregacristais tabulares de plagioclá-
sio de disposição geral aleatória. esparsos, de tamanho em tor-
no de 0,5-2,0 centínetros, mas que podem alcançar até S,0 a 7,0
centínetros de compritnento. Nas e.ncostas setentrionais da Serra
do Dondó, ao longo do contato sul do mesmo corpo ultramáfico, es
tes ortognaisses tonalíticos porfiróides aparecem como núcleos
menos deformados, de tamanho variáve1, envoltos pelos gnaisses
bandados/larninados protoniloníticos/mi1onÍticos cinzentos, de fo
liação suavemente sinuosa, anastomosada, que sustentam a Serra,
e nos quais freqtlentemente 6 possível reconhecer a textura porfi
róide típica do ortognaisse tonalítico tipo Serra do Dondó modi-
ficada pela deformação, (e.g. fotografia 4), Mesmo na região do
Córrego Cachoeira os ortognaisses tonalíticos porfiróid.es r prê-
servados de maneira mais extensa, contínua, são cortados em pro-
porções variáveis por faixas anastomosadas intensamente foliadas
e de granul-ação reduzida, nais claras, eu€ transicionam para fal.
xas e bandas hololeucocráticas, de composição granítica e aspec-
to variando de flebítico a nebulítico (fotografia Z).

0s ortognaisses bandados/laminados protomiloníti-
cos/mi1oníticos correspondentes ao ortognaisse tonalítico tipo
Serra do Dond6 cisalhado e parcialmente remob lLízado prolongam
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FOTOGRAFIAS a

0rtognaisse tonalÍtico cinza porfirõide, tipo Su.
ra do Dondó. Porção menos deformada, quase- maci-
Çâ, com megacristais tabulares curtos de plagio-
clásio de dirnensões centinétricas a nililnétricas
aleatoriamente dispostos, cortada por uma faixa
de composição granítica, de granulação fina e in-
tensamente foliada, localmente de aspecto nebulí-
tico-flebÍtico, gerada possivelnente por cisalha-
nento e remobilização anatexítica concomitantes
ou quase-concomitantes. Afloramento SZALP ZS - Fa

zenda Monjolinho

Ortognaisse tonalÍtico cinza porfiróide, tipo S"t
ra do Dondõ, homogêneo, cisalhado. A foliação em

evidência se deve ã orientação dos megacristais,
de plagioclásio estirados e do quartzo lenticular
/díscóide intersticial. Afloramento SZALP 42

lado sul da estrada para Fazenda Gordura, prõxi*
mo ãs cabeceiras do Córrego Gordura.

Ortognaisse granodiorítico cinza bandado com por

ções mais escuras, porfiroclásticas, âlternadas
con 1âminas brancas estiradas, localmente de as-
pecto flebÍtico, que por vezes desenham dobras in
trafoliais isoclinais a assirn6tricas. Afloramen
to SZALP L74 - nargem ocidental do Ribeírão da

Conquista, a sul da ponte da estrada para Fazenda
Mutuca-Nova Resende.
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-se para oeste-noroeste, en direção ã Fazenda Gordura, na forma de

una série de morros menores alinhados, que dão 'continuidade ã

serra do Dond6 e cuj os flancos meridionais , como jâ, mencionado,
representam a expressão topográfica da extensa falha transcorren
te de direção oeste:noroeste que corta o conjunto ortognãissico-
-granitico. Ao longo do flanco sul destes moïros alinhados, os or
tognaisses porfiróides tipo Dond6 gradam para verdadeiros rniloni
tol larninados/I:-strados, porfiroclásticos ou não (fotografias Z

a 5). As feições características do ortognaisse tonalítico porfi
róide tipo Dondó transparecem nos denais ortognaisses em diver-
sas situações, como por exemplo nos afloramentos entre o Córrego
Gotdura e o Ribeirão Conquistinha, a sudeste da Fazenda Gordura
(fotografia 5). Vale a pena mencionar que os ortognaisses tonalí
ticos porfiróides tipo Dondõ estendem-se para oeste até a norte
de Fortaleza de Minas, onde assumem um aspecto nebulítico, tenue
mente bandado', com segregação de delgadas pefículas orientadas
de rnáficos, possivelmente devido ao predornínio dos processos ana
texíticos sobre os processos dinânicos.

As características estruturais e petrográficas dos

ortognaisses granodiorÍticos protomilonÍticos refletem os fenô-
menos de cisalhamento e remobi1-ização a que foram submetidos. Es

tes processos ocorreram provavelmente de maneira concomitante ou
quase-concomitante, prevaleoendo o cisalharnento dúcti1 heterogê
neo e com a remobilízação contribuindo em escai-a variável. Em es

caLa mesoscópica, as feições mais notáveis dos ortognaisses se-
riam a marcada foliação, definida pela orientação do quartzo 1en

ticuLar/ discóide e dos feldspatos tabulares estirados (e.g. fo-
tografia 3) e em menor proporção, das palhetas de biotita disper
sas pela textura ou concentradas ao longo das interf,aces entre
bandas mais claras e mais escuras, e o bandamento, que se carac-
teri za pe1a alternância de níveis cinzentos, mais escuros e lâmi
nas e band.as brancäs e cinza-claras de espessura que varia de m_i.

linétrica a centi- ou mesmo decim6trica (fotografia 4). São re-
lativanente comuns dobras intrafoliares de ápice espessado e

flancos adelgaçados, isoclinais, ãs vezes disruptas, ou a-ssin6-
tricasn desenhadas pelos níveis mais claros no bandamento; o as-
pecto das 1âminas, lentes e bandas mais c1âras, hololeucocráti
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cas varia de laminar-retilíneo, milonÍtico a flebítico-nebu1íti-
co, ãs vezes mesmo tipo pinch and. suelL, e são subparalelas /para
1e1as ou ligeiramente ob1íquas a foliação. Nas interfaces entre
leitos mais escuros e mais claros às vezes desenvolvem-se d.e:ga-
das e descontínuas franjas de biotita, ao longo das quais o des-
placanento gnãissico 6 nais acentuado. Nas superfícies do desplq
camento ressalta*se una forte lineação de estiramento impressa
pelos porfiroclastos de feldspato"

A foliação 6 suavenente sínuosa e anastomosada em
escala de dezenas a centenas de metros e plano-paralel-a, retilí,
nea em escala nais reduzida, da ordern de decímetros a pouco me-
tros, e tern direção predominante oeste-noroeste/leste - sucleste,
mergulhando com valores altos a moderados preferencialmente para
norte, ou subordinadamente para sul, quando a norte da falha
transcorrente que passa a su1 das Serras do Dondó e das posses e,

preferencialmente para su1, quanclo a sul da mesma. As lineações
de estiramento tên direção preferencial entre leste/oeste e oes-
te-noroeste/ leste-sudeste e apresentam rnergulhos entre 10o e Z0o
ora para oeste, ora para leste; lineações de estiramento de as-
pecto semelhante a sul do corpo ultranáfico maior, de Casca D'
Anta, tôm atitudes diferentes: rnergulham com valores entTe 40o e

50o para nordeste. As dobras intrafoliares assim6tricas maiores
são de perfil predoninantemente em "s", mas dobras assim6tricas
menores, parasíticas nos seus flancos, podem ser alternadamente
tanto em trstt como em ttztt. 0 bandamento dos ortognaisses e ainda
dobrado de rnaneira concêntrica, em dobras isõpacas de perfil mais
suave. Dobras mais apertadas, de perfil triangular também podem
ocorrer. Ao longo do traçado da falha transcorrente marcado pe-
las encostas meridionais das serras do Dond6 e das posses e, em

especial no vale entre as duas Serras, a noïoeste da Fazenda Mu-
tuca, planos de falha estriados se sobrepõem de maneira subpara-
1ela ou ligeiramente obtÍqua ã foli açáo de cisalhanento dos orto
gnaisses e das rochas ultramáficas inclusas nos mesnos; as ês-,
trias de falha têm direção aproximada oeste-sudoeste e são subho
rizontais a suavemente inclinadas para oeste, com valores de atõ
50. os planos de falha tên mergulhos acentuados par:a norte.
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Ao nicroscópio, os leitos mais escuros, tipicamen-
te porfiroclásticos dos ortognaisses bandados/laminados apresen-
tan texturas protomiloníticas/niloníticas com quartzo fitado, ês-
tirado, orlas de grarrulação reduzida em torno dos minerais defor-
mados e microplanos de cisalhamento sinuosos, ondulados ao longo
dos quais ocorre uma distinta redução granulométrica. A sua compo
sição é granodiorítica s.t.: o plagioclãsio, um oligoclásio de zo
neamento normal contínuo, suave, com geminação da Albita, hábito
ovóide nos indivÍduos maiores ou, mais raramenteo tabular curto
reliquiar, ora mais, ora menos saussurítico, ãs vezes con discre
tas bordas albíticas, predornina sobre o microclÍnio xenomõrfico,
pertítico. A granulação varia entre 1,0-4,0 mi1Ímetros e centési-
mos de mi1ímetros. Ocasionalmente 6 possível reconhecer vestígios
de texturas inequigranulares seriadas, panxenonórficas a xenomór-
ficas, rnodificadas pelo cisalhanento.

0 quartzo? com nÍtida extinção ondulante, 6 inters-
ticial aos feldspatos e apresenta-se fusiforme ou fitado (ribbon),
freqtlentemente com orlas de granulação reduzida, poligoni zada a a

rnebóide. Gotícu1as de quartzo inclusas nos plagioclásios são co-
muns, bem como manchas e inclusões de plagioclásio em continuida
de óptica nos rnicroclínios; nirnequitas podem ocorïer de maneira
mais ou menos freqtlente. 0 mineraf máfico mais comum é a biotita,
em palhetas finas de tons castanhos, comumente cloritizada, pre-
sente em geral em quantidade próxima ou inferior a Seo em volurne.
0s denais minerais acessórios onipresentes são a titanita, apati-
ta e zircão; allanita, granada e hornblenda são acessõrios ocasio
nais euê, quando presentes, ocorrem em quantidades ínfinas. Mine
rais do grupo do epidoto, sericita, carbonatoso leucoxênio e clo-
rita representam os produtos de alteração mais comuns. Nos leitos
mais claros intercalados aos leitos rnais escuros, porfiroclásti-
cos, a composição passa a granítica, e o microclÍnio e quartzo se
tornam rnajoritários na textuïa panxenomórfica, amebói-¿e. Minerais
máficos são praticanente ausentes nestes leitos.

Nos ortognaisses tonalíticos porfiróides tipo Ser-
ra do Dond6, as texturas são tipicamente hipidion6rficas porfirói
des, parcialrnente nodificadas pela deforrnação e recristali zaçáo.O
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plagioclásio tem o predonínio absoluto entre os feldspatos: sua
composição oscila entre oligoclásio sódico a cálcico, possui zo

neamento normal contínuo e ocasionais e intermitentes bordas al
bíticas; é ora mais, ora nenos saussuritizado, g€ralmente de

forma mais intensa quando deformado, e ten hábito ovóide a tabu
Iar curto reliquiar. Seu tamanho varia de centinétrico nos mega

cristais naiores, esparsos, atingindo mais raramente até 5,0-
7,0 centímetros, a nilimétrico, da ordem de 2,0-6,0 mi1ímetros
nos indivíduos de contornos destacados, menores, atê submilimé-
trico na matriz; a sua geminação é predominantemente de tipo A1

bita, ãs vezes combinada com Carlsbad, e as maclas estão fre-
qtlenternente encurvadas pe I a de f orrnação .

A rnatriz dos megacristais de plagioclásio mili-
métricos a centin6tricos 6 seriada, com granulação variando de

décinos a centésimos de milírnetro, constituída de quartzo e pla
gioclásio acompanhados dos minerais acessórios. 0 microclínio,
quando presente, ocorre en grãos discretos, pertíticos, pouco

desenvolvidos, eue se alojarn entre os constituintes minerais
mais freqtlentes, como que parasitando os interstícios e as in-
terfaces entre e1es. 0 quartzo, xenonórfico e com forte extin-
ção ondulante, ê tipicamente intersticial aos plagioclási,os , de

hábito lenticular a fitado, com orlas de granulação reduzida,da
ordem de centésinos a mi1ésimos de milínetros , poligoni zadas.

A biotita é o acessõrio onipresente mais comum e

ocorre ern palhetas nilim6tricas castanhas a castanho-avermelha-
das, geralmente cloritizadas e deformadas, com kink bands, Tê-

gularrnente distribuída pela textura. É relatívamente comum nes-
tas rochas a presença de um anfibótio pleocróico verde médio e

verde -cLarofverde-anare10, identificado pelas suas característi
cas 6pticas expeditas como uma hornblendar Quê pode estar par-
cial ou totalmente substituída por um anfibótio da s6rie actino
Iita/tremolita, mais pãfido e de pleocroísmo mais sutil; esta
hornblenda geralnente se f.az presente de maneira acidental, mas

pode Se tornar nAis representativa, passando a conStituir, Sê-

gundo estimativas, até 15% ou 20eo em volume eln algumas rochas,
Na sua doninante maioria, os ortognaisses tonalíticos porfirói-
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des tipo Serra do Dond6 são hololeucocráticos ou ligeiramente
leucocráticos e variedades com Índice de cor mais acentuado são
pouco comuns. Dentre os minerais acessórios, a titanita, geral-
mente idiomórfica, às vezes substituída por leucoxênio e ilmeni-
tã,6 a rnais representativa depois da biotita, seguida pera apa-
tita e pelo zircáo, ambos relativamente freqilentes; minerais o-
pacos e allanita podem ocorrer em traços. os minerais do grupo
do.epidoto, sericita, e ãs vezes carbonatos são provenientes da
saussuritização do plagioclásio mas preenchem tamb6m os rnicropla
nos de cisalhamento que cortam a textura.

b) 0s ortognaisses tonalÍticos tipo Fazenda das Almas

A sul da falha transcorrente cujo traçado é marca
do pelas encostas meridionais mais íngrernes das Serras do Dondó

e das Posses não foram reconhecidas as feições características
dos ortognaisses tonalíticos cínza porfiróides tipo Serra do Don

dó. Ern seu lugar, ocorïem nas cercanias da Fazenda das Almas e

de ambos os lados do Córrego das Alnas ortognaisses tonalíticos
mais homogêneos, não porfiróides, cinza-esverdeados, de foliação
menos evidente. A extensão destes ortognaisses tonalíticos , de-
signados tipo Fazendas das A1nas, foi estimada com base em aL-
guns poucos afloramentos esparsos; o seu aspecto geral e as suas
características petrográficas parecem variar pouco de 1oca1 para
1ocal, indicando uma certa homogeneidade nesta porção conheci-
da do corpo a que pertencem. A sua ârea de ocorrência coincide
en parte com a posição assinalada por Teixeira et aL. (1987) pa-
Ta corpos de hornblenda-nagnetita tonalitos: de fato, €fl alguns
dos afloramentos é possíve1 detectar um fraco, por6m evidente
magnetismo nestas rochas.

Ao microsc6pio, apresentam textura hipidionõrfica
não porfiróide, ligeiramente nodificada pela deformação, passan-
do a exibir localmente feições tipo montan; a granulação ten uma

distribuição bimodaL, com indivíduos maiores de plagioclásio e
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quartzo, de tamanho entre 1 e 4 milínetros, cercados de grãós me-
nores de dirnensões da orden de d6cinos a centésimos de nilíme-
tros. 0 plagioclãsio, de contornos ovóides/tabulares, .apresenta
geninação polissint6tica fina, e ê saussuritizado de maneira mais
intensa nos indivíduos menores,': ma-is fraturados, e mais incipien-
temente nos indivíduos maiores, menos deformaclos; a sua composi-
ção é estimada entre oligoclãsio intermediãrio a andesina sódica;
ãs.vezes, apresenta bordas e manchas albíticas. O quartzo 6 xeno-
n6rfico, intersticial ao plagioclásio, com forte extinção ondulan
t€, tipicarnente envolto por orlas de granulação reduzida, anebói
des a poligonizadas. O acessório onipresente mais freqtlente 6 a

biotita, ori.ginaLmente ern palhetas f inas de tons castanho-aveïme-
thados intersticiais ao plagioclásio e ao quartzo, hoje substituí
da, na maioria das vezes, por clorita com inclusões discretas de t_i
tanita ou rutilo. A titanita ê um acessório menos freqtlente, ãs
vezes parcial ou totalmente substituída por leucoxênio e um nine-
ral opaco (ílnenita?). Hornblenda, ãs vezes substituída por um an
fibó1io actinolítico/ trenol-ítico, 6 um acessório comum, porém vo-
lumetricamente pouco significativo. Apatita, zircão (anbos razoa-
velmente freqtlentes e ben desenvol-vidos), minerais opacos (nagne-
tita, ilmenita?) e allanita completam a lista dos minerais acessó
rios. Minerais do grupo do epidoto, sericita e carbonatos mais u-
ma vez representam os produtos da saussuri tizaçã,o do plagioclá-
sio. Microclínio tambén pode ocorreï, €fl raros e discretos indiví
duos alojados nas áreas mais intensamente defornadas entre os pla
gioclãsios maiores.

Cono já mencionado, a falta de contatos expostos
torna difíci1 estabelecer as relações entre os ortognaisses tona-
lÍticos tipo Fazenda das Alrnas e os denais tipos petrográficos do
conjunto ortognáissico-granít.ico. O seu aspecto geral hornogêneo
pouco variado, a sua foliação menos realçadan bem como a ausência
de nodificações mais evidentes produzidas quer por ciealhanento,
quer por renobilizações posteriores levam a creï que se trata de
um corpo tonalítÍco preservado dos processos tectono-termais mais
intensos que afetaram o restante dos terrenos ortognáissicos-gra-
níticos, talvez por ser de colocação tardia no conjunto. uma a1-
ternativa menos plausÍve1 para explicar estas características ob-
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servadas seria a de que as ocorrências dos ortognaisses tonalÍti
cos tipo Fazenda das Alnas conhecidas corresponderiam a núcfeos
mais preservados de um corpo igualmente afetado pelos referid.os
processos ' mas cuj as porções mais intensamente nodificadas se en
contram encobertas graças ao intemperisrno seletiyo, mais acentua
do a que foram subrnetidas.

c) Gnaisses graníticos e granitóides indistintos

Alén dos ortognaisses tonatrÍticos porfiróides ti-
po Serra do Dondó ; dos ortognaisses cisalhad.os , band.ados / Iamína-
dos que se thes associam, e dos ortognaisses tonalíticos tipo Fa
zenda das Almas , h'a gnaisses graníticos/granodioríticos, grani-
tóides e granito-gnaisses diversos ? e gnaisses rnigmatíticos que
participam em proporção Significativa do conjunto ortognáissico-
granítico, mas cujo caráter e relação com as rochas tonalíticas/
granodiorÍticas não se encontram claramente estabelecidas ainda.
0s granitóides e granito-gnaisses parecem representar manifesta-
ções magnãticas de volume variáve1, intrusivas nos terrenos orto
gnáissicos mais antigos sob regirne sin-deformacional e tardi /p6Z
-deformacional. sua ârea de ocorrência principal é a serra do
Quilonbo, na porção orientar da ârea, tendo sido observados em

maior detalhe no vale do C6rrego do Sapateiro, 'mais especifi.ca*
mente nas encostas a leste do Córrego. Constituem, aparentemente,
o componente predoninante do conjunto ortognáissico-granÍtico na
quela ârea, mas ocorrências restrit.as de granitos cinzentos com
biotita, honogêneos, äquigranulares rnédios e isótropos a cripto-
foliados em escala mesoscópica, foran registrados tamb6m na Ser-
Ta do Dondó. Na Serra do Quilombo, os grarrito-gnaisses de banda-
mento difuso adquirem gradativamente aspecto nebulítico e passam
a granitóides de homogeneidade regular, tenuenente bandados.-re com
foliação ora mais, ora menos realçada.

Ocasionalmente, destacam*se bolsões de granulação
grossa, hololeucocráticos, de aspecto pegmatóide em meio aos gra
nitóides e granito-gnaisses. Na porção nerid'iona1 da ã.rea af lo-
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ran biotita gnaisses granodioríticos/granÍticos cinzentos, banda

da{os que aparentam ser distintos dos ortognaisses tonalíticos /
granodioríticos porfiróides ou bandados/I-aninados característi-
cos da Serra do Dondó, cuj as feições porfiróides reliquiares dis
tintiúas thes são estranhas; biotita gnaisses bandados semelhan
tes forarn observados tanbém em outros.Locais, como nas encostas
a oeste do Ribeirão da Conquistinha, na porção ocidental da á'-

rea.. Gnaisses de aspecto migrnatÍtico caracterÍstico, com feições
agmatíticas, nebulíticas , sehLieren e sehotLen, de paleossoma re
presentado por urn biotita gnaisse com lentes anfibolÍticas inter
caladas, de bandanento retorcido, truncado e parcialmente englo-
bado pelo neossoma granÍtico cinza claro a branco, foram descri-
tos nos arredores da Fazenda Sapé, rê porção ocidental da 'area;

feições mignatíticas tÍpicas se desenvolvem localmente tanbém en

ortognaisses do flanco meridional da Serra do Dondó,

No vale dà junção entre as Serras do Dondó e das

Posses, a norte da Fazenda Mutuca, desenvolvem-se corpos tabula-
res de espessura variáve1 de alguns centínetros a vãrios decíme

tros, constituídos de granitóides honogêneos, pouco ou nada foli
ados, finoS a n6dios, oü mesno de microgranitos, intercalados de

maneira concordante aos ortognaisses fortemente bandados/lanina-
dos e ãs rochas ultranáficas e anfibolíticas inclusas nestes or-
tognaisses, aconpanhando freqilentemente as interfaces entre ti-
pos petrográficos alternados; corresponderiam a intrusões tardl-/
pós-deformacionais, tipo Lit-pan-Lit, que aproveitam para a sua

colocação os p.lanos estruturais previamente estabelecidos. Tendo

sido gerados sob regime de atenuação de esforços, não registram
deforrnações significativas posteriores ã sua consolidação. 0u-
tras manifestações nagmáticas tardias são representadas por cor-
pos graníticos de dinensões reduzidas, de poucos decínetros a aI
guns metros de extensão, que Se instalam ao longo do contato en

tre as rochas ultranáficas e os terrenos ortognãissicos:graníti-
cos ou nesmo no interior dos corpos ultranáficos na forna de boL

sões irregulares e corpos tabulares discordantes. São constituí-
dos de granitos hol.oleucocráticos de granulação grossa e aspecto
pegnatõide que gradan para nicrogranitos e aplitos, rnaciços I ca

taclasados csn intensidade variáve1, e se caracterizam por apre-
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sentar contatos que truncam as estruturas das rochas encaixantes
de maneira brusca; uma forte venulação de quartzo se desenvolve
nas rochas ultrarnáficas ao longo destes contatos intrusivos (fo-
tografias ó e 7),

d) 0s corpos anfibolíticos intercalados

Corpos anfibolíticos tabulares a lenticulares con
cordantemente intercalados aos ortognaisses ocorrem dispersos pe
la 'area ou, ãs vezes, concentrados em regiões específicas, como

no vale da junção entre as Serras do Dondó e das Posses, a sul
do corpo ultramáfico principal de casca D'Anta; apresentam nú-
cleos maciços de textura blastoporfiróide com matriz gabróide,en
voltos por bordas nematoblásticas, intensamente foliadas,de gra-
nulação fina e espessura variável; em um destes corpos, a norte
da Fazenda Mutuca, a lineação mineral definida pelo anfibó1io
mergulha em torno de 20o para oeste-sudoeste. Corresponderiam a

diques básicos, de colocação sin/tardi-tectônica controlada pe-
la estruturação dos ortognaisses, cisalhados de maneira nem sem-
pre penetratíva junto aos mesmos. Anfibolitos semelhantes foram
descritos acompanhando as rochas ultramáficas e suas caracterís-
ticas serão discutidas em maior detalhe mais adiante, quando da
descrição dos corpos ultramáfícos.

A16n dos anfibolitos com textura blastoporfirói
de, hâ ocorrências esparsas de um hornblenda xisto equigranular
nédio, fortemente lineado, nematoblástico, tanbém concordantemen
te intercalado aos ortognaisses, no qual a hornblenda é o mine-
ral amplamente predorninante, substituída nas bordas por um anfi-
bó1io actinofÍtico/tremolítico e acompanhada de minerais do gru
po do epidoto, plagioclãsio, minerais opacos em quantidade subor
dinada. Este hornblenda xisto representa possivelmente rochas bá
sicas de diques ou de outros corpos intrusivos de pequeno volu-
flê, de prováve1 carâ,ter diferenciado, cumulático, recristaliza-
das de maneira mais intensa, penetrativa.
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Rochas básicas maciças não d.eformad.as, de metamor
fismo ausente ou apenas incipiente, também ocorrem na ârea em ra
ros corpos de dimensões reduzidas e de geometria tabular a elip-
soidal ou mesmo indefinida, e são representadas por olivina ga-
bros e microgabros toteÍticos; em alguns casos, exibem bordas
de granulação mais fina e textura intergranular a subofítica, e

núc1eos de granulação m6dia a fina e textura gabróide. Foram re-
gis.tradas ocorrências destas rochas nos arredores ð.a Fazenda Sa
pé e próximo à confluência do Ribeirão Conquistinha e do Córre-
go do Fanqueiro na porção oeste da área, e nas cercanias da Fa-
zenda dos Martins no lado 1este. Nos terrenos ortognáissicos de
topografia mais baixa, a su1 da serra das posses, a sul- sudeste
da Fazenda Mutuca, aflora um dique extenso, suavemente sinuoso
de rochas andesíticas s.l, finas, não deformadas, com textura em

feltro passando a subofítica, constituídas de plagioclásio ripi-
forme intensamente saussuritizado, piroxênio (pigeonita,augita?)
substituÍdo por clorita magnesiana no núcleo e um anfibó1io acti
no1ítico/tremolÍtico nas bordas, minerais opacos (predominante-
mente ilmenita) e titanita freqtlentes, e com feições micrograno.
fíricas (a1bita, quartzo) intersticiais. Este dique andesÍtico,
de padrão de alteração compatíveT com condições rnetamórficas de
grau incípiente ou mesmo autometamórficas/hidrotermais, represen
tã, junto aos raros corpos de olivina gabro e microgabro, as ma-
nifestações rnagnáticas mais tardias registradas na ãrea, certa-
mente posteriores à cessação dos processos tectono-termais atuag
tes nas rochas mais antigas. A relação tenporal e/ou genética en
tre o dique andesíti-co e os olivina gabros e nicrogabros toleíti
cos é ainda indefinida.

e) A estruturação dos terrenos ortognáissicos-graníticos

Apesar de, dado o escopo desta pesquisa, a anáti
se estrutural dos terrenos ortognáissicos ter sido feita de na-
neira abrangente, menos detalhada, as observações de caráter ge-
ral perrnitem reconhecer nestes terrenos uma fase de deforrnação
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FOTOGRAF IAS

Fotografia 5 - Milonito bandado/laminado de ortognaisses tonalÍ-
ticos cinza porfirõides tipo Serra do Dondó, com

estrutura de fluxo e textura porfiroclástica/rni1o.
nítica. Afloramento SZALP 100 - leito do Ribeirão
da Conquistinha a sul da Fazenda Gordura.

Fotografia 6 - Contato discordante intrusivo entre granitöide hg

loleucocrático (cinza-branco, na cabeça do marte-
1o) e clorita - tremolita fels (cinza'verde, em-

baixo do cabo do rnartelo) " Afloramento SZALP 87-

Casca D'Anta, margem oriental do Ribeirão da Con

quistã, próxino ã corredeira a su1 da confluôncia
com o Cõrrego Cachoeira.

Fotografia 7 - Venulação microgranitéide nos clorita - trenolita
xistos próxirno ao contato da fotografia anterior
(nesmo afloramento).
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principal, mais intensa e predominante, eue se processou sob con
dições de cÍsalhanento dúctil heterogêneo de alto ângulo, respon
sáve1 pela forte linearidade do arcabouço estrutural da â.rea e
pelo desenvolvimento da foliação milonÍtica, ambas de direção a-
proximada oeste-noroeste/leste-sudeste; este cisalhanento teve
aparentemente sentido sinistral dorninante, embora feições indica
tivas de movirnentação destral possam desenvolver-se em escala lo
cal. De maneira mais ou menos paulatina, sobrepõem-se ãs estrutu
ras geradas pela deforrnação de caráter dúcti1, estruturas origi-
nadas sob condições mais plãsticas , d.e caráter dúcti L/ fuâgil e,
finalmente, estruturas indicativas de um regime francamente rúp-
ti1, como planos de falha estriados, acompanhados ou não de bre-
chas cataclásticas. Eventuais fases anterioïes à fase principal
teriam sido nascaradas pela mesma e estudos mais detalhados se-
riam necessários para comprovar sua existência e caracterizá-las
de maneira apropriada. Da mesma forma, seria merecedora de aten
ção especiai a deterninação mais seguïa do sentido dos ,novimen]
tos e distribuição das tensões tanto no regime de cisalhanento
dúctil como nas falhas de caráter mais rúpti1 superimpostas; o
sentido do rnovirnento seria indicado como sinistral para ambos os
casos por uma avaliação prelirninar feita com base em feições es-
truturais diagnósticas observadas, como o arranjo signoidal da
foliação de cisalhamento em torno dos porfirocl-astos de feldspa-
to e a geometria das dobras intrafoliares assimétricas; ouo pâïâ
as falhas de caráter mais rúpti1, a rugosidade dos espelhos de
falha e, em escala regional, a geometria de estruturas rnegascó-
picas como,por exernplo, a antiforme de Itaú de Minas, eue repre-
sentaria uma negadobra de arrasto produzída em rochas do Grupo
Araxá - canastra pela falha transcorrente que passa a sul das
Serras do Dondó e das Posses e se prolonga com uma inflexão para
noroeste até Cássia (Oliveira et aL. 1gg3), seccionando a linha
de cristas da serra da ventania (figura z) e justapondo no flan-
co sul, mais curto da antiforme de Itaú, nilonitos de quartzitos
do Grupo Araxá-Canastra e de rochas ultramáficas do emb.asanento
em arranj o vertical /subvertical. Esta falha (denorninada ,,Zorta

de Falha de cássia" por oliveira et aL. 19Bs) faria parte da zo-
na Rúptil cássia-Barbacena (wernick et aL.19g1) e teria se ins-
talado de maneira concordante a subconcorãante sobre a estrutura
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ção do conjunto dos terrenos ortognáissicos-graníticos e dos cor
pos ultramáficos, païasitando as direções estruturais previamen
te estabelecidas pelo cisalhamento dúcti1 de alto ângu1o neste
embasamento mais antigo, recoberto de forma nitidamente d.iscor-
dante pela seqtlência metassedimentar a1õctone do Grupo Araxá-Ca
nastra, eue é tambén afetada pela referida fa1ha. Este arranjo
indicaria o desenvolvimento das deforrnações de regime rúptiI em
estádios bem nais recentes, quando a compartimentação tectono-es
tratigráfica da 'atea j6, se encontraria estabelecid.a, e que te-
riam se concentrado em zonas de largura mais restrita que as de-
formações de anpla distribuição e grande extensão latera1, pene-
trativas em es cara regional, produzidas pelo cisalhamento dúc-
ri1.

II.8.3.2,?,. 0s corpos ultramáficos

A estimar pelas suas porções expostas, os corpos
ultramáficos que afloran a su1 e sudoeste de Alpinópolis têm nas
variedades de clorita-tremolita xistos e fels (=rochas maciças ou
sem foliação evid.ente em escala mesoscópica) os seus tipos petro
gráficos volumetricarnente mais representativos, seguidos, em pïo
porção mais modesta, poï serpentinitos e serpentina xistos e pol
variedades de rochas ultramáficas subordinadas, como netapiroxe-
nitos, talco xistos e serpentina-ta1co xistos carbonáticos. Além
das rochas metaultrarnáficas propriamente d.itas, estes corpos com
preendem ainda tipos petrográficos menores, como rochas metasse-
dimentares, representadas por cluartzo rnicaxistos róseos con ou
sem granada e/ou estaurolita, formações ferríferas bandadas (BIF
' band.ed ív,on fonmations) e metaehez,ts, e anfibolitos diversos,
entre os quais hã tipos grano-nematoblásticos finos, concordante
mente intercalados ãs rochas rnetaultrarnáficas, e tipos blasao -
porfirÍticos com vestígios de texturas subofíti cas/intergranula-
res na matriz, que constituem corpos tabulares a lenticulares
tanto nas rochas metaultramáficas e metassedinentares associadas
como nos terrenos ortognáissicos-graníticos ao redor. A presença
de texturas spinifeæ reliquiares nas rochas metaultramáficas, e
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de rochas rnetassedimentares - em especial de fornações f,errÍfe-
ras bandadas e metacheyts - intercaladas ãs nesmas, tornam o

conjunto 1ito1ógico destes corpos referíve1 a porções com predo-
nínio do componente komatiÍtico de uma seqtlência vulcano - sedi-
mentar tipo greenstone beLt. Dos tipos petrográficos anterior-
mente mencionados, apenas os anfibolitos blastoporfiríticos não
fariam parte do pacote vulcano-sedimentar or'iginal, sendo deri-
vados, provavelmente, de diques básicos de colocação posterior
ao desenvolvimento da foliação principal na seqtlência, como se-
râ discutido mais adiante.

a) A estruturação dos corpos ultranáficos

A estruturação interna dos corpos ultranáficos 6

complexa e, dadas as condições de exposição desfavoráveis que a-
presentamo encontra-se definida apenas om traços gerais. São ra-
ras feições características do empilhamento p16-deformacional do

pacote vulcano-sedimentar: os poucos vestígios das superfícies
de estratificação originais So são representados por interfaces
entre tipos petrográficos distintos, como entre as rochas metaul
tramáficas e leitos anfibolíticos grano-nematoblásticos finos ou

níveis rnetassedimentares intercalados, e pelo bandamento das foT
mações ferríferas. Em alguns locais, a distribuição das texturas
spinifeæ reliquiares nos metaultramafitos sugere vestígios de u-
ma estratificação ígnea nestas rochas, parcialmente obliterada
pela; deformação. Destaca-se no conjunto das rochas metaultramá
ficas e associadas, uma folíação mais marcada, predominante, de-
signada de foliação principal: nas rochas metaultramáficas esta
foliação 6 sinuosa, anastomosada, sustentada por uma forte xisto
sidade combinada com superfícies de cisalhamento que the são 1i-
geiramente ob1íquas e ? eventualmente, envolve núcleos lenticula-
res menos deformados, maciços ou de foliação incipiente, de di-
mensão variáve1 entre centimétrica a decamétrica, que por vezes
ostentam texturas spinifeæ reliquiares bastante evidentes em es-
cala mesoscópica.
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Este padrão estrutural, esboçado na figura 5, 6
nuito semelhante ao padrão descrito, entre outros , por Belr 6 H"
mmond (1984) para rochas miloníticas geradas por cisalhamento
dúcti1 heterogêneo, que se caracteriza pelo desenvolvimento de u
ma foliação milonÍtica (ou, no sentido nais amplo,de cisalhamen-
to), denoninada genericamente superfície s, e de planos de des-
continuidade conjugados, ao longo dos quais a deformação foi
nais acentuada, denominados superfície C, com lentes elipsoidais
de tamanho variãvel de rocha maciça ou portadora de uma foliação
ou superfÍcie anterior preservada, oblÍqua ã milonítica exteïna,
inclusas entre anbos . No corpo ultrarnãf ico de casca D'Ant,a, os ?
floranentos dos morrotes a leste da estrada AlpÍnõpolis - Nova
Resende (szALP 10) ilustram bem este arranjo (figura s e fotogrq
fias B e 9): os núc1eos maciços ou incipienternente foliados cor-
respondern na topografía aos morrotes alongados, de comprimento
da ordem de vârías dezenas de metros, oTientados aproximadamente
segund.o norte-noroeste/sul-sudeste, em cujos topos são encontrg
das as rochas com textura spínifeæ reliquiar, enquanto os vales
entre eles são ocupados pelas rochas foLiadas, inais intensamente
internperizadas; em un destes núcleos lenticulares aflora um del-
gado nÍvel de metachatt oblíquo å foriação externa! pondo a cla-
ro a reLação entre a estratificação reliquíar So e a foliação de
cisalhanento superimposta Ss. Fora dos núcleos menos deformados,
nas porções de foliaçáo penetrativa, as interfaces entrè tipos
petrogr-aficos distíntos, bern como o bandamento das formações fer
ríf.erâ.s tsã,a concordantes com a xistosidade, ou apenas quase im-
perceptívelmente oblíquos ã mesma.

A organi zaçá,o estruturä1 interna dos co?pos ultra
máfícos maiores foge ao padrão l-inear de direção oeste-roroêste/
leste-sudeste inpresso nos terrenos ortognáissicos ao redor, euê
marca inclusive seus contâtos: a sua foliaçäo principal 6 ondutg
da, dobrada en sínformais e antifo¡mais sucessivas, e assune ati,
tudes våTiadas, freqtlentemente díscordantes do forte alinhamento
estruturd,l que domfna a região; nos corpos ultrarnäfícos menores,
ä folíação acompanha a orientação estrutural" dos ortognaisses em

que 5e encontTan inclusos. 0 arranjo estrutural interno 6 nelhor
observado no eorpo ultramáfico de Casca D'Ant¿r: nester a folia*
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FOTOGRAFIAS

Vista geral do padrão de afloramentos típico das

rochas ultramáficas a su1 de Alpinópolis: morro-
tes alongados aproximadamente na direção noïte-no
roeste, con blocos soltos e in situ nos topos e

encostas. 0s norïos são sustentados por núc1eos

lenticulares de rocha maciça ou incipientement'e-
foliada, com textuïas spínúfeæ reliquiares, envoJ

tos por faixas sinuosas, anastomosadas de rochas

foliadas que ocupam as encostas dos morrotes e qs

vales entre eles. Em segundo plano, a norte, . as

escarpas cla Serra da Caieira (parte da Serra da

Ventania), sustentadas pelos quarteitos do Grppo

Araxá-Canastra. AfLoramento SZALP 10 - lado les-
te da estrada païa Nova Resende, a sul de Al'pinõ-
polis.

Detalhe do afloramento anterior: eRcostas de um

moïrote ? com rochas naciças no canto esquerdo in-
ferior, ern direção ao centro do corpo l-enticular
que sustenta o morrote, e rochas foliadas em dire

ção ao va1e, no canto direito supêrior.

L0 e 1.1 - Clorita-trêmoLita fel"s eom texturå spinifeø
reliquiar do âfloramento anteriorl

. årranj o

plaeas.

l1

Fotografia B -

Fotografia 9 -

Fotografi a

Foto 10 - textura spÌ,nt feu de oLivina de

al"eatõrio.

Foto 11 - töxturâ spinùfeæ de olivína em

lt
il
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Figura 5 - Padrão estrutural observado nos clorita-tremolita xis

tos e fels portadores de textura spínífeæ reliquiar
dos afloramentos em rrorrotes a sul de Alpinópolis, no

corpo ultranáfico de Casca D'Anta (aflorarnento SZALP

10).

CISALHAMENTO ( 5¡)
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Áne¡ sEM ÂFLoRAMENTo

ROCHA MACrçA ( ALTOS TOPOGRAFTCOS : MORROTES)

SuPOSfA COI't rXOtCaCÁO OE MERGULITO
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ção pricipal e a estratificação reliquiar encontram-se d.obrad.as
de maneira ora rnais intensa, apertada, ora nais suave, aberta,
segundo padrões variados que tanto podem ser evidentes em escala
de afloramento como apenas sugeïidos pelas variações na ati,tude
da foliação principal ao longo de grandes distâncias; localmente
desenvolve-se sobre a foliação principal uma clivagem de crenu-
lação que, em rochas mais rígidas e/ou maciças,õ substituída por
clivagem de fratura.

De uma maneira gera1, haveria regiões de deforma-
ção mais intensa, penetrativa, onde a foliação principal se en-
contra mais afetada, mostrando-se crenulada e dobrada de forrna
nais evidente, ãs vezes, mesmo parcialmente obliterada pela c1i-
vagen de crenulação, alternadas com regiões onde a foliação prin
cipal se apresenta suavemente ondulada ou mesmo planar, t€tí1i-
nea, sem sinais de reorientações texturais posteriores ao seu de
senvolvimento; as regiões mais intensamente deformadas correspon
deriam ã zona de charneira de dobras megascópicas nem sempïe evi
dentes em superfície, enquanto as regiões menos afetadas se situ
ariam nos flancos das mesmas. A naior dificuldade em reproduzir
o traçado destas estruturas está na ausência de superfícies de
referência expostas de maneira mais ou menos contÍnua por distân
cias razoáveis. As dobras desenhadas pela foliação principal,mais
em evidência em escala mesoscópica, são dobras em chel)rlon de am-
plitude centi-a decimétrica, em geral ligeiramente assimétricas
QUe, nos afloramentos de clorita-tremolita xistos da margem oci-
dental do Ribeirão da conquista, na porção norte do corpo, têm
eixos inclinados em torno de 60o-70o para noroeste, com planos
axiais de mergulho acentuado para oeste-sudoeste; uma nitida e

bem desenvolvida clivagem de crenulação acompanha estas dobras,
rnergulhando corn valores altos a moderados predominantemente para
sudoeste ou, mais raramente, para nordeste. Dobras de estilo se-
melhante foram observadas junto ã borda nordeste do corpo, porém
neste loca1, a sua atitude não pode ser estabelecida com seguran
ç4.

A1ém das dobras em cheD,on,. hã dobras concêntri-
cas amplas, suaves, de eixos inclinados corn valores baixos a in-
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termediários para oeste, segundo observado nos afloramentos dis-
poníveis. Nas formações ferríferas band.adas, expostas en segmen-
tos retílineos, descontínuos, o bandamento, paralelo à foliação
interna definida pelo quartzo estírado e à f,oliação principal
dos quartzo micaxistos circunvizinhos, exibe dobras intrafoliais
assim6tricas em rtsrt apertadas, de ápice espessado, ãs vezes sec-
cionadas nos seus flancos, e prováveis dobras intrafoliais iso-
clinais disruptas(?), a16m de apresentar flexuras e dobras con-
cêntricas mais amplas eu€, ãs vezes , desenvolvern feições em che-
uton acontpanhadas de uma nítida clivagem de fratura ob1íqua ao

bandamento. Duas rnedidas de eixos das flexuras e dobras concên-
tricas indicarian um caimento acentuado a noderado para su1. A

disposição dos níveis de formações ferrÍfeïas bandadas ou inter-
calados aos quattzo micaxistos róseos com ou sem granada e/ou es
taurolita na parte central do corpo, a su1 da confluência do Ri-
beirão da Conquista e dos Córregos Cachoeira e Sapateiro, na for
ma de um trvrr de vértice interrompido voltado para noroeste, suge
re uma ïepetição por dobramento para os mesmos, condicionada,po:
sivelmente, pela estruturação sinformal deduzida para os quartzo
micaxistos róseos através da variação da atitude da foliação
principal nos arredores. Sinfornais e antiformais equivalentes a

esta seriam indicadas na porção meridional do corpo pelas ondula
ções da foliação principal das rochas ultranáficas: teriam pla-
nos axiais fortemente inclinados a subverticais, de direção va-
riando entre leste/oeste e noroeste/sudeste e perfis mais aperta
dos que abertos. As dobras rnesoscópicas em cLtevlon, bem como a

clivagem de crenulação mais em evidência nas rochas, teriam sua
origem possivelmente ligada ao desenvolvimento destas grandes
sinforrnais e antiformais, que imprimem um estilo sanfonado ã es-
truturação interna do corpo.

Como j á mencionado, as zonas de contato dos cor-
pos ultranáficos maiores com os terrenos ortognáissicos-graníti-
cos são geralmente marcados pela forte orientação oeste-noroeste
/Ieste-sudeste regional, e exibem un nÍtido caráter milonítico.
No corpo de Casca D'Anta,estas características são mais nitida-
mente expressas para a sua borda su1, enquanto os contatos a nor
te, apesar de parcialmente encobertos e/ou indefinidos em super-
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fície, aparentam ser menos intensamente cisalhad.os , e o contato
oriental, de direção norte/su1, que segue a base do flanco da
Serra do Quilombo, 6 francamente discordante da orientação estru
tural predominante na ârea. Nos corpos ultramáficos menores a
su1 do corpo maior desenvolvem-se fraturas de tensão sigmoidais e
planos de cisalhanento ondulados ligeiramente oblÍquos à folia-
ção nos serpentinitos, preenchidos poï serpentina fibrosa respec
tivamente de arranjo cv'oss fíber e sLùp fiber,, com fibras orien-
tadas entre leste/oeste e oeste-noroeste/leste-sudeste, subhori-
zontais ou ligeiramente inclinadas para oeste. Os corpos satóli-
tes mais pr6ximos são separados do corpo principal por faixas de
ortognaisses miloníticos e protomiloníticos de largura variável,
ãs vezes com leitos de espessura centim6trica de microgranitos
hololeucocráticos cisalhados intercalados; o corpo imediatamente
a sul do de casca D'Anta exibe contornos típicos de boud.ínage ,

com zonas de espessura adelgaçada alternadas con porções elipsoi
dais mais largas.

0 padrão estrutural interno do corpo ultramáfico
da Fazenda Gordura é ainda menos explícito que o de Casca D,r/{nta:
pelo visto, prevalece a direção estrutural dominante oeste-noro-
este/ leste-sudeste, mas hã também atitudes discordantes e dobras
em cheuron, de estilo semelhante ãs do corpo de casca D'Anta, fo
ram registradas a sul da Fazenda Gordura; na porção norte deste
corpo, como já nencionado, há uma delgada interface no contato
con as rochas metassedimentares do Grupo Araxá-Canastra em que
os talco-clorita-tremolita xistos locais encontram-se orientados
seguindo a atitude do contato.

b) Rochas flataultramáficas: variedade, modos de ocorrência e fe
ções m.esosc6Picas

Den.tre os metaultramafitos, as variedades de c1o-
rita-trenolita xistos e fels são amplamente predoninantes e sus-
tentam o arcabouço dos corpos ultramáficos, comportando os tipos
petrográficos não-ultramáficos associados na fot*u de ,leitos de

1
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espessura centi-a decinétrica intercalados, exceção feita aos ni
caxistos róseos, eue ocupam a jâ, citada estrutura sinfornal na
porção norte do corpo de casca D'Anta, entre o Ribeirão da con-
quista e a estrada para Nova Resende. Os demais litotipos ultra-
nãficos tên ocorrências mais restritas: os serpentinitos em len-
tes de dezenas a centenas de netros de extensão e vários metros
de espessura náxima quando no interior dos corpos, ou como fai-
xas extensas, de possança não estabelecida, guê aconpanham os
contatos cisalhados dos corpos ultranáficos com os ortognaisses
niloníticos/protomiloníticos; ss metapiroxenitos em um único
corpo conhecido, de contatos e contorno indefinidos, [â porção
neridional do corpo de casca D'Anta; os serpentina-talco xistos
carbonãticos em lentes decan6tricas intercaladas aos micaxistos
róseos, e os talco xistos em faixas sinuosas de largura vari ad.a,
que seguem as faixas de cisalhanento anastomosadas nos clorita
tremolita xistos.

As rochas ultranáficas são, na grande maioria, fo
liadas, de estrutura xistosa, geralmente homogêneas e portadoras
de texturas e assembl6ias mineralõgicas doninantemente metamõrfi
cas; as texturas mais comuns são lepido- e grano-nematoblásticas
a lepidoblásticas finas, às vezes porfiroblásticas; texturas íg-
neas reliquiares, pseudom6rficas podem ocorreï em alguns núcleos
de rocha maciça (fels), localmente de maneira at6 freqtlente. A

mineralogia e petrografia das rochas ultramáficas serão discuti-
das mais especificamente no capítulo III, quando então as suas
características intrÍnsecas serão abordadas em maior detalhe;prg
tende-se, por6m, a seguir, retrataï algumas de suas feições con-
sideradas relevantes nos afloramentos.

/ O Significado da 'textura Spinífeæ em komatiítos /

A feição ígnea nesoscõpica reliquiar nais caracte
rística e elucidativa de ambos os corpos ultramáficos maiores é

representada pelas variedades de textura spinifeæ. Ao caracteri-
zar komatiítos como uma nova classe de rochas ígneas nas ocorrê4
cias-tipo do vale do Rio Konati, em Barberton, Ãfrica do Sul,Vil
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joen ç Viljoen (19ó9) referem-se a estas texturas como c?astaL-
Line queneh struetures (estruturas de tênpera cristalinas) con-
cluindo, com base na sua sinilaridade, sugerida verbalmente por
0'Hara, com texturas esqueletais de olivina descritas em ens_aios
de petrologia experinental em vidros de composição ult¡ranáfica,
que as mesmas teriarn se originado pelo arrefecinento súbito de
magmas peridotÍticos extrusivos em ambiente subaquático e que 1o
$o":. sêriam prova da origem vulcânica dos komatiítos. A textura
spindfeæ i-a era antes empiricamente conheci da na Austrá1ia Oci-
dental (de onde provén o seu nome, derivado de uma. espécie de
grarnínea local - Tríod,ia spinifeæ) por prospectores de sulfetos
de níquel, e também no Canadá, onde eïa conhecida coloquialmente
por ehicken ou bínd-tz:aek, hening-bone I ou pLumose teætura (tex
tura en pegada de frango ou ave, osso de arenque o-u prunosa) .

Trabalhos como o de Lewis (1971), que descrevem as texturas sp¿_
nifeæ observadas em rochas constituídas de serpentina, trenoli.
ta e clorita com base em texturas semelhantes de olivina esquele
ta1 (fayalita) em escórias silicáticas, ajudaram a arraigar o
conceito de que seriam texturas de têrnpera, produzidas pelo Tes
friamento brusco de magmas de temperatuïas exageradamente eLeva-
das.

coube a Nesbitt (1971) a introdução do terrno pelo
qual sãq conhecidas at'e hole, bem como a prirneira sistemati zação
das texturas spdndfeæ, euê estabelecia quatro varied.ades b.ãsi-
cas: pLate spinifeæ (spinifeæ en placas) , r,ad,iatíng spinifeæ("pd
nifeæ radiada), harz,isitic spinifeæ (spinifeæ harrisÍtica) e po?
phyrdtie spínifeæ (spinifeæ porfirítica). Estes termos referem-
-se exclusivamente ãs texturas spinifeæ sustentadas por olivina;
texturas spinifeæ de clinopiroxênio, que consistern de indivíduos
aciculares/colunares, ãs vezes complexamente organizados (string
-beef spinifeæ) , freqtlentemente compostos, com núcleos de pigeo-
nita e bordas de augita, tanbén foram descritas (e.g.Arndt lg\7,
Arndt et aL. Ig77, Arndt Ç Fleet IgTg, page 6 Schnulian 19g1,
Barnes et aL, 19ss). pera reavaliação feita por Donald.son (19g2),
que reflete a def inição hoj e rnais arnplamente aceita,. o termo spL
nífeæ refere-se de rnaneira abrangente a ,textuuas originalu¡ente
com negacristais/fenocristais esqueletais ou dendríticos de oli-
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vina ou piroxênio, de granulação fina a grossa, inclusas em uma

matri z mais fina de cristais de piroxênio esqueletais ou dendrÍ-
ticos e vidro devitrificado. Nesta mesma reavaliação, Donaldson
contesta a origem por aïrefecimento súbito das texturas spinifeæ
com base em estudos experimentais da morfologia cristalina das
olivinas, que comprovam que a sua ocorrência em fenocristais es-
queletais nos komatiítos é determinada principalmente pelo eleva
do teor em MgO destas rochas cristalizadas sob condições vulcani
cas; segundo estimativas, as tazões de resfriamento de derrames
komatiíticos não seriam muito diferentes das razões de resfria-
mento observadas em outr:as rochas vulcânicas (e. g. basaltos) . Fa

tores condicionantes adicionaís a considerar na origem das textu
ras spinifeæ seriam as altas ternperaturas de cristali zaçã,o e a

viscosidade particularmente baixa das lavas komatiíticas, eu€ in
plicam .urn largo intervalo de cristali zaçáo com a olivina por
nineral Liquidus silicático único (n.g. Green et aL. 1975, Arndt
Lg76) e una d.inâmica de consolidação complexa e contro
versa, responsável pela característica diferenciação de vários
derrames komatiíticos, que permite o desenvolvimento de zonas

com ausência ou escassez de núcleos de cristali zaçáo para a oli-
vina, forçando assim o crescimento competitivo dos poucos indi-
víduos nucleado s (e. g, Pyke et aL. I97 3, Barne s et aL, L97 4 ,

Arndt et aL. L977, Donaldson T982, Arndt 1986, Turner et aL.
1e86).

O padrão estrutural interno de unidades konatií-
ticas diferenciadas, nas quais níveis peridotíticos-duníticos se

alternam com níveis portadores de textura spínifeæ, jâ, observada
por Viljoen & Vilj'oen (1969) e mencionada por outros autores
(e.g, McCall & Leishnan L97I, Nesbitt T97I) foi esclarecido de ma

neira rnais satisf at6ria por Pyke et aL. (L97 3) en Munro Totunship,

Ontario (Canadá) , que designaram a porção cumul âttca basal dos

derrames de unídade B, encimada pelo níve1 identificado por uni-
dade A, esta por sua vez constituída de uma delgada brecha do to
po de derrame, ¡,orfirÍtica, e com textura mierospínifeæ eÍÌ uma

matriz af.anítica (sub-unidade A1), e peLa zorLa com textura sp¿-
nifeæ propriamente dita (sub-unidade AZ). Este padrão de estrati
ficação textural e composicional, apesar de caracterÍstico e di
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agnóstico, não 6 exclusivo: derrames komatiíticos maciços, com
disjunção poliedral ou almofadadas tambén são conhecidos (e.g. Arndt
et aL, 1979); para os derrames estratificados, uma série de va_
riantes foram descritas a partir do pad.rão básico (e.g. pyke et
aL,7973, Barnes et aL. 1974, Arndt et aL.7977, Lajoie q G61i_
nas 1978); en arguns derïames com textuïa spinifeæ, a unidade cu
mulática B pode até estar ausente (Nisbet et aL. Lg77). Nas uni-
dades com textuta spín'[feæ, há uma sistemática variação interna
no hábito e no arranjo das olivinas esqueletais: de indivíduos ta
bulares/placóides mais finos, aleatoriamente dispostos em uma
nalha aberta na porção superior passam a indivíduos grandes, de
hábito placóide acentuado, en direção ao centro do derrame, âr-
ranjados en conjuntos plano-paralelos (sets) e poï sua vez agru-
pados formando cones triangulares con vértices apontados para o
topo. A porção superior, designada de Bz por Barnes et a.L, (Lg74)
ou Br, por smith .et aL, (1980), corresponde à textura spinifeæ
de arranj o aleatório (r,and.om spinif eæ) , que substitui a z,ad,¿at-
ing spinifeæ de Nesbitt (1971) e Donaldson (19g2), e a inferior,
designada respectivanente de B" ou Br* pelos autores supramenciq
nados, corresponde ã textuïa "åurufnln"* nlacas (pLate spt)nifeæ).
0 espaço intersticial entre as olivinas é preenchido ern ambos os
casos por clinopiroxênios dendríticos-plumosos, un material afa-
nítico devitrificado/alterado e minerais opacos (em especial,cro
mita) esqueletais em proporções variãveis.

/as texturas spinifeæ nas rochas metaultramáficas de Alpinó-
polis /

Nos afloramentos de rochas urtranáficas de Alpi
nõpolis, ambas as variedades mais comuns de textuïa spint)feæ de
olivina foram reconhecidas em clorita-tremolita fels e xistos: a
textura spínifeæ de arranjo aleat6rio (fotografia 10), na qual
os pseudomorfos individuais de olivina tanto podem atingir dinen
sões náxinas da ordem de alguns centímetros como ser de tamanho
subnilin6trico (mie,ospínífeæ) e a spinifeæ en placas (fotogra-
fia 11) , de tamanho geralmente centim6triio, mas que em alguns
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casos pode atingír dimensões da orden de vários decímetros. As o

livinas tabulares/p1acõides originais são substituídas nerau,

texturas pseudomórficas por agregados de clorita cinzenta fina
e magnetita, enquanto as áreas intersticiais a elas são ocupadas

por anfibó1ios verde-acinzentados fínos, tremolíticos/actinolíti.
cos, grano- a nematoblásticos; são comuns feições triangulares /
poligonais intersticiais, de alguns milinetros de tamanho e de

aspecto plurnoso., sedoso, que representam pseudomorfos de piroxê-
nios ígneos dendríticos/plurnosos: estas feições são mais freqtlen
tes nas texturas spinifeæ de arranjo aleatõrio. Na textura spini

feæ em placas, as 1ârninas cloríticas que substituem as olivinas
placóides tên espessuras subnilim6tricas ? enquanto os leitos ocu

pados pelos anfibõlios são de espessuras da ordem de alguns ni-
1ímetros; ãs vezes, as 1âminas cloríticas são quase irnperceptí-
veis ã prineira vista de tão delgadas. Não raro, as texturas sp¿

nifeæ se encontran deforrnadas, ãs vezes mesmo nitidamente crenu-

ladas. Microporfiroblastos aciculares de anfibótio de 1-3 mi1írne

tros de comprimento podem ser reconhecidos ocasionalmente cortan
do o traçado das texturas reliquiares. Em alguns casos ' a textu-
Ta spinifer em placas pode seï reconhecida atê em clorita-tremo-
lita xistos intensamente foliados pelas 1âminas cloríticas para-

lelas, alternadas com leitos constituídos de anfibó1io, e ligei-
ramente ob1íquas ã xistosidade.

Devido à forte defornação a que as rochas ultramá

ficas foram subnetidas, bem como ãs nás condições de exposição

que apresentam, não foi possíve1 reconstituir através dos aflora
mentos portadores de textura spinífeæ um derrame diferenciado ú

nico, individualizado, à semelhança do que foi feito em Crixãs,
GO (Teixeíra et aL" 1981) ou Pium-hi,MG (Schrank 1982) ; tarnbén

não foram loca1i zadas as unidades cumuláticas B complementares

ãs unidades com textuïa spinifeæ nas cercanias destes afloramen-

tos: rochas serpentinÍticas com texturas granulosas (cumuláticas

?) pseudom6rficâsrpâïcialmente preservadas? ocorrem afastadas das

ocorrências de clorita-tremolita fels e xistos com textura spíni

feæ reliquiar, e suas relações com as denais rochas ultramáficas
são incertas: tanto podem representar porções de corpos subvulcâ

nicos diferenciados intrusivos no pacote vulcano-sedimentar, co-
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mo porções basais de derrames cuja unid.ade com textura spinifeæ
ou foi obliterada pela defornação e recristal ização, ou se encon
tra encoberta pelo manto de alteração. No entanto, a disposição
e o padrão de variação das texturas nos afloramentos sugerem a e

xistência de derrarnes komatiíticos com marcada diferenciação tex
tural interna nos corpos ultrarnáficos de Alpinópo1is, de espessu
ras individuais não muito grandes (da ordern de S a 5 metros, s€-
gundo estimativas) e aparentemente sem a unidade basal curnul-ati-
ca (?).

A importância maior das texturas spinifeæ reli-
quiares para as rochas metaultramáficas de Alpinópo1is reside no
fato de que permitem caracteri zâ.-Ias mais seguramente quanto ã
sua origem: 6 praticamente consenso na literatura que estas tex-
turas representam a feição diagnóstica mais adequada para identi
ficar rochas ultramáficas /ultrabásicas cristali zadas originalmen
te como rochas vulcânicas que, por defini ção, seriam os komatií-
tos (c:f. Arndt & Brooks 1980, Arndt & ttisbet lggz). A presença
de rochas metassedinentares características (ehez,ts, fornações
ferríferas bandadas) intercaladas aos metaultramafitos portado-
res de textura spinífeæ reforça a. id6ia de que os mesmos corres-
pondam a vulcanitos integrantes de uma seqtlência vulcano-sedimen
tar tipo gyeenstone-beLt,

/Estruturas almofad.adas e disjunção polie d,raI/

. A16m das texturas spinifeæ, há outras possÍveis
feições reliquiares ígneas nas rochas ultramáficas. Em um único
1oca1, ûâ porção norte do corpo de casca D'Anta, no leito da es-
trada para Nova Resende, destacam-se formas elipsoidais a semi
-circulares de alguns decínetros de tamanho, eu€ lenbram contor-
nos de estruturas almofadadas, desenhadas por delgad.os nÍveis
com um material de alteração branco-acinzentadq o rico em talco
e ãs vezes venulado de quartzo, que representaria o provável ma-
terial inten-piLLou (fotografia rz), En algunas destas formas h'a
saliências suaves, lobadas, eue poderiam corresponder aos pedún-
culos de piLLous. Infelizmente, a rocha se encontra bastante aL-
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FOTOGRAF IAS T2

Fotog¡afia LZ - Prováveis contornos de estruturas almofadadas
(píLLou LaDas ) en clorita-tremolita fe1s. Aflora
mento SZALP 01 - leito da estrada Alpinópolis-No
va Resende, porção nordeste do corpo ultranãfico
de Casca DrAnta.

Fotografia 13 - Forrnas sugestivas de disjunção poliedral em clo-
rita-tremolita fels. Afloramento SZALP 10 - por-
ção nordeste do corpo ultranáfico de Casca D'An-

ta,

Fotografia 14 - Clorita-tremolita fels com "crateras" indicando
a posição de nódoas serpentiníticas. Afloramento

14

SZALP 01 - leito da estrada Alpinópolis
Resende.

Nova
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terada naquele loca1, e não foi possíve1 reconhecer vestígios de

estruturas mais específicas que perrnitissem relacionar mais segu

Tamente estas formas a p¿LLou Laoas. Afastando-se do sítio onde
os contornos das formas são melhor definidos, estas se tornam
mais alongadas, estiradas e, finalmente, os seus contornos se

rompem e as faixas branco-acinzentadas que as envolviam passam a

ser segmentos descontínuos, disruptos, dispersos em meio aos c1o

rita-tremolita xistos. Aventou-se a hipõtese de que estas formas
teriam se desenvolvido durante o cisalhamento heterogêneo, mas

o padrão geom6trico das faixas que as definen parece tornar isto
pouco prováve1. Próxino ãs supostas estruturas almofadadas, fo-
ram observadas ainda estruturas que lenbran disjunções polie-
drais (fotografia 13).

/ Estruturas nodosas /

Una feição característica de origem me.tamórfica
que se destaca às vezes nos clorita-tremolita xistos e fels ê re
presentada por n6d.oas e1ípticas/circulares de diânetro entre aL-
guns nilínetros e 1 a 2 centímetros, euê tanto podem ocoïrer em

rochas maciças ou foliadas desprovidas de texturas spinifeæ como

em rochas portadoras desta textura. Sua distribuição 6 variáve1:
ora mais esparsa, ora mais cerrada. São bastante conspícuas nos

afloramentos; nas rochas mais alteradas, as nõdoas o [ormalmente
ressaltadas na superfÍcie das rochas mais preservadas, são subs-
tituídas por pequenas crateras (fotografias 14 e 15). Foram reco
nhecidos dois tipos de nódoas , cada qual corn áreas de ocorrência
bem estabelecidas: na porção nordeste do corpo ultramáfico de

Casca D'Anta, as nódoas são predominantemente serpentiníticas,en
quanto nos coxpos ultraináficos menores, satélites do de Casca D'

Anta imediatamente a sul do mesmo, ou a nordeste, no corpo a les
te da Fazenda Pouso Frio, as nódoas são pluriminerálicas, talco-
-serpentiníticas oU, mais ïaranente, constituÍdas de agregados

de minerais granulosos, i.dentificados posteriormente como olivi-
na e ortopiroxênio (no mapa geológico, é esta segunda variedade
com nódoas pluriminerá1icas que se enconLra indicada como clori-
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ta-tremolita xistos e fels com nódoas).

As nõdoas serpentinÍticas do interior do corpo ul
tranáfico principal ãs vezes se desenvolvem sobre rochas com tex
tura spinifeæ: quando isto acontece, o traçado da textura 6 pre-
servado no interior das nõdoas, e o contorno das mes,mas anolda
-se ã textura spínifeæ. Nödoas serpentinÍticas incipientemente
des.envolvidas, de contornos menos definidos foram encontradas a-
inda nos arredores da Fazenda Gordura. Como será discutido de ma

neira mais detalhada adiante, as nódoas serpentiníticas represen
tarian extintos porfiroblastos de olivina e as nódoas plurinine-
ráticas, agregados de porfiroblastos de olivina e ortopi'roxênio
intercrescidos, ãs vezes serpentinizados ou, respectivamente,tal
cificados.

c) Tipos petrográficos menores a.ssociados às r.ochas metaultramá-
fi cas

Associados ãs rochas ultrarnáficas ocorrem tipos
petrográficos diversos,. eue podem ser agrupados em dois conjun-
tos: o das rochas metassedinentares e o dos anfibolitos. As ro-
chas metassedimentares são representadas por granada-quartzo mi-
caxistos r6seos, ãs vezes com estaurolita, poï nÍveis quartzosos
-ferruginosos bandados (forrnações ferrífe::as bandadas) e por nÍ-
veis silicosos tipo chert. 0s gnanada-quantzo mdcaæistos são vo-
lurnetricamente mais significatiyos: ocorrem no corpo maior a su1

de Alpinõpo1is, em uma sinformal intercalada às rochas ultramáfi_
cas, acompanhados de um nÍve1 quartzo-ferruginoso bandado de aI-
guns decínetros de espessura. Apresentam-se tipicamente rosados n

semi-alterados, com as granadas de alguns nilírnetros de diânetro
fortemente limoni tizað.as. São constituídos de biotita e sericita
(que substituj- a moscovit,,a) , qvartzo, granada e, localmente, es-
taurolita. Alguns contornos de agregados de sericita tembrarn

pseudomorfos de cianita ou sillirnanita.

As formações fez.rífez.as bqndadas (BIF) ocorrem em
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FOTOGRAFIAS 15

Fotografia 15 - CLorita-tremolita xisto con nódoas realçadas na

superfície intemper ízað,a, indicando a presença
de porfiroblastos esferoidais/elipsoidais serpen
tinizados de olivina. Porção central de um morro
te do afloramento SZALP 10, a sul de Alpinópolis
(idem fotos 8 a 11).

Fotografia 16 - NÍvel de formação ferrífera bandada (BIF- banded
dron formatíon), Leitos quartzosos centinétricos
a nilinétricos alternados portadores e desprovi-
dos de õxidos (rnagnetita martítízada?). Aflora-
mento SZALP 72 - a sul de Alpinópolis, nos morro
tes de cristas alinhadas em rrv'r entre o Ribeirão
da Conquista e a estrada para Nova Resende.

F'otografia 17 - Anfibolito blastoporfiróide maciço, do núcleo
de um dique netabásico. Afloramento SZALP-188

Encostas da rnargem su1 do Córrego Cachoeira, a

sul da Fazenda Monjolinho.

L7
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toda a ârea, por6n, localmente, devido ä baixa proporção em cons
tituintes ferruginosos, podem vir a confundir-se com veios de
quartzo de colocação posterior. o níve1 nais evidente 6 o que o-
corre intercalado aos granada-quartzo micaxistos róseos, (fotogra
fia 1ó), aflorando em duas faixas contÍnuas, com extensão de algumas
centenas de metros cada, eüê sustentam duas cristas retilíneas,
dispostas em "V", ïessaltadas na topografia suarremente ondulada.
As formações ferríferas são de facies óxido: a maioria encontra-
-se linonitízada em superfície, mas quando ocasionalmente se a-
presentam menos alteradas, o óxido present-e parece ser predomi-
nantemente nagnetita. Quanto aos níveis de chert, foram identifi
cados em uma situação particular, intercalados a ,metaultramáfi-
cas maciças com texturas spinífeæ pouco ou nada deformadas etn

núcleos lenticulares envoltos pela foliação de cisalhamento ana:
tomosada. Neste contexto, delgados níveis silicosos, de ,alguns
centímetros de espessura, rosados quand.o menos alterados, exibem
uma delgada estratificação e uma textura esferulítica reliquia-
res. A textura esferulítica é desenhada por quartzo acicular dis
posto de forna radial em torno de minúsculos núcleos de goethi-
ta. Localmente a textura e a estratificação reliquiares são modi
ficadas pela recristalizaçá.o poligonizada do quartzo, principal-
mente ao longo de veios discordantes.

AnfiboLitos são freqtlentes tanto no conjunto das
rochas metaultranáficas-metassedirnentares como intercalados aos
ortognaisses ao redor. Com base nas suas texturas, estruturas e

forma de ocorrôncia, foram agrupados em duas categorias: a pri-
meira corresponderia a anfibolitos derivados de rochas básicas
intercaladas ao conjunto das rochas ultramáficas e sedinentares
a elas associadas quando do seu desenvolvimento como porções de

uma seqtlência vulcano-sedimentar; a segunda categoria compreende
ria anfibolitos derivados de diques básicos intrusivos em um es-
tádio mais tardio, quando a seqtlência vulcano-sedimentar ja apre
sentaria paragêneses metamórficas e uma pronunciada foliação.Por
efeito de deforrnações e recristali zaç6es metanórficas posterio-
res, que mascaram as diferenças entre anfibolitos destas duas ca
tegorias, freqtientemente torna-se difÍci1 atribuir um dado anfi-



bolito a uma ou ã outra; porém, eil vários casos
cas apresentadas permitem identificá-Ios quanto
boa margem de segurança.
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as característi
sua origem com

0s anfiboLitos considez,ados como integz.antes da

seqll.ãncia uuLcano-sedimentav, ocorrem em corpos delgados, de a1-
guns decínetros de espessura, intercalados a rochas metassedimen
tares e metaultramâficas. São equigranulares, de granulação fi-
ûâ, honogôneos a bandados e têm como constituintes principais um

anfibótio verde-amarelado a verde-pardo pleocróico (possivelmen-
te uma hornblenda magnesiana) e plagioclásio (o1igoc1ásio andesi
na), acompanhados de opacos, titanita, quartzo e ninerais do gru
po do epidoto. As texturas são predominantemente granonematoblás
ticas, poligoni zadas a lobadas ; o anfibét¡.o, mais abundante (en-
tre 55% e 65% em volume) sustenta a petrotrama e o plagioclá-
sio (25-35%) the 6 intersticial. A foliação e dobrada, e são fre
qtlentes as clivagens de fratura preenchidas por quartzo e epido-
to ou, ãs vezes, anfibótio neoblástico. Não há vestígios de tex-
turas ígneas anteriores: as texturas metainórficas são penetrati-
vas, indicativas de uma fase de recristalizaçã'o que atingiu o e-
quilíbrio. Feições indicativas de processos retrometam6rficos ou

de eventos rnetanórficos menos intensos posteriores modifican 1o-

calmente o padrão textural de equilíbrio.

Quanto aos anfíboLitos pvocedentes de diques bã,-

sieos, ocorrem tanto junto às rochas metaultramáficas e metasse-
dinentares como intercalados aos ortognaisses cisalhados. Carac-
terizã.Tîa;se por ocorrerem como corpos lineares de dezenas a cente
nas de metros de comprimento por alguns decímetros ou poucos me-

tros de largura, com núcleos mais maciÇos , de granulação n6dia a

fina e textura blastoporfiróide com matriz gabróide (fotografia
17), e bordas d,e granulação fina, densa. Nos corpos de rochas me

taul-tramáficas e metassedimentares, os diques são discordantes ã

estruturação interna (contatos, foliação principal) destes cor-
pos; nos ortognaisses cisalhados , seguem a orientação da folia-
ção nilonítica e apresentan-se boudinados, com núc1eos maciços,
blastoporfi16ides, envoltos por uma foliação fina. Ao microscó-
pio, reconhecem-se texturas blastofÍticas substituídas parcial

a
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mente por texturas granoblásticas anebóides/poiquiloblásticas nos
núc1eos maciços; e grano-nematoblásticas finas, com os anfibó1ios
orientados inprimindo una nítid.a lineação mineral nas porções fo-
liadas de borda. Os minerais constituintes principais são un anfi
b6lio verde a verde-pardo claro manchado (hornblenda com domÍnios
actinolÍticos) e o plagioclásio (a.ndesinau com bordas e manchas
de albita), que pïeserva parcialmente seu hábito ripiforme Ígneo
original ' acompanhados de quartzo (inclusive como abundantes in-
clusões goticulares no anfibório), de n.inerais do grupo do epido-
to, de titanita e opacos (freqüentemente com contornos esquele-
tais) e, âs vezes, clorita.

Tanto o arranjo textural parcialmente pseudonórfi
co como as características dos minerais constituintes exprimem um
equilÍbrío metamórfico incornpleto nos anfibolitos blastoporfirói-
des: os núcleos dos plagioclásios, mais intensamente saussuri tiza
dos, correspondem provavelrnente a.os núcleos originais ígneos algo
modificados, enquanto as franj as albÍticas que os envolvem fariam
parte da paragênese de facies albita-epidoto-actinolita anfiboli-
to que caractetizaria o pico do metamorfismo nestas rochas;as fre
qtlentes inclusões goticulares de quartzo no anf.ibótio, este não
raras vezes poiquilobl"ástico, teriam sua origem na substituição
do clinopiroxônio ígnoo e representariam um excesso em sílica nes
te mineral quando comparado ao anfibótio, retido no mineral neo-
b1ãstico por fa1ta de um ïeequilÍbrio textural eficiente, penetra
tivo; o aspecto manchado do anfibótio, indicativo de hornblenda
alternada corr domÍnios actinolíticos, tamb6rn seria decorrente de
urn equilíbrio mineral apenas incipiente; e, finalmente, os mine-
rais opacos esqueletais/cruciformes (ilmenita?) envoltos por tita
nita aparentemente reproduzem os contornos naviformes de titani-
tas Ígneas originais oxidadas no decorrer do metamorfismo.

Enquanto os núcleos blastoporfiróides se caracte-
rizam por um equilíbrio netan6rfico incompleto e pelo caráter
pseudomórfico de suas texturas, os anfibolitos grano-nematoblásti
cos finos das bordas dos diques exibem un padrão textural e mine-
ralógico típico de situações de completamento do equitÍbrio meta-
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nórfico ã semelhança dos anfibolitos considerados de derivação
vulcânica. rsto pode ter sido condicionado pela sua suposta gra-
nulação ígnea original mais fina (rochas de borda de corpos in-
trusivos de pequeno porte), a16rn das condições termo - dinânicas
mais enérgicas a que foram submetidos quando comparadas às dos
núc1eos blastoporfiróides, parcialmente isolad.os das defornações
e da ação da tenperatura e dos fluidos metamórficos pelas suas
envoltórias foliadas.

Como visto, a composição mineralógica dos dois ti
pos de anfibolitos é semelhante: podem se confundir facilmente
quando ambos apresentam texturas grano-nematoblásticas poligoni-
zadas/ lobadas. Nos afloramentos , a disposição e forma dos corpos
e a textura blastoporfiróide com matriz gab16ide fina/méd,ia das
porções centrais dos anfibolitos de diques são os crit6rios de
distinção mais seguïos entre ambos.

Resta mencionar, ainda que de passagem, a existên
cia de níveis linoníticos, de espessuras da ordem de alguns cen-
tímetros a poucos ni1ímetros, que guardam vestígios de uma estru
tura bandað,a/estratificada, e que ocorrem concord.antemente inter
cal.ados às rochas metaultramáficas. Estes níveis linoníticos fo-
ram encontrados , at'e o momento, apenas no corpo ultranáfico rnaior,
de Casca Df Anta, e representariam a zor:a superf icial oxid.ada (gos
san) de prováveis corpos estratiformes de sulfetos de Fe-Ni-Cu
maciÇos, que poderiam ter sido originados quando ða instalação
dos derrames komatiíticos, na forma de lÍquidos sulfetados imis-
cíveis com as lavas silicáticas e acumulados na base de alguns
derrames.
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I I I . PETROLOGIA DAS ROCHAS METAULTRAU,4PiCAS DE ALPT¡¡ÕPOITS

Pretende-se neste capÍtulo retratar a suíte de ro-
chas metaultramáficas quanto aos seus variados tipos petrográfi-
cos e suas características intrínsecas e, em seguida, reconsti-
tuir tentativamente a sua histõria metamórfica, destacando as fei
ções consideradas reliquiares ígneas que permitan obter alguma i-
dóia acerca do estãdio pré-metamórfico desta suíte. Serão inicial_
mente descritos os litotipos ultramáficos por meio de seus mine-
rais .constituintes, das variações que apresentam nas suas assem-
b1éias mineralógicas, e d.as texturas metanórficas adquiridas ou
ígneas herdadas que exibem; a seguir serão discutidos alguns as-
pectos do quirnismo destas rochas em termos de elementos maiores;
finalmente, serão feitas algumas considerações sobre os processos
metamõrficos que atuaram sobre elas no decorrer do tempo geológi-
co.

III.A. Mineralogia e Petrografia

serão prineiramente descritas as espécies minerais
identificad.as nas rochas metaultrarnáficas de Alpinópolis com rela
ção ãs suas caracterÍsticas ópticas, morfológicas e roentgenográ-
ficas observadas; isto feito, será abordad,a a petrografia d.estas
rochas o descrevendo-se as assembl'éias mineralógicas, as texturas
e estruturas, e a diversidade interna dos vários litotipos reco-
nhecidos.

I I I.A. 1. Mineralogia

0s minerais
cas são anfib6lios (c1ino
magnesianos) ; cloritas (de
clinocloro) ; variedades de

minerais opacos (nagnetita

reconhecidos nas rochas metaultramáfi-
- e ortoanfibó1ios cálcio-magnesianos e

composição magnesiana, tipo pennina /
serpentina (predorninando a arrrtigorita) ;

, ilmenita), e espin6tio verde (herciní
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tico); olivina, ortopiroxênio e clinopiroxênio; talco e carbona-
tos (em especial, magnesita) . Destes merecerão maior atenção os
anfibólios, as cloritas e as serpentinas eue, a16m de serem an-
plamente predoninantes na maioria dos litotipos ultramáficos, a-
presentam variações morfol69icas e coillposicionais mais expressi-
vas e logo terão infruência maior nas texturas e nas transforma-
ções metam6rficas que ocorïem nestas rochas.

A caracteriz açáo dos minerais foi feita principal.
mente por meio de suas propriedades 6ptícas observadas em seções
delgadas de rocha, com a ajuda dos manuais tradicionarmente uti-
lizados neste tipo de determinação: Tröger (1979), Deer et aL.
(19ó6) e Heinrich (r970) , entre outros . pa-ra alguns nrinerais, co*o
os anfibé1ios ' cloritas e serpentinas, foram util izað,as aclicio-
nalmente bibliografias específi.cas, citadas mais adiante nos pa-
rágrafos pertinentes. Os minerais opacos foram determinados em
seções delgadas polidas com a ajuda de suas caracterÍsticas lis-
tadas en craig & vaughan (1981). Aná1ises por difratonetria de
Raios-X foram utilízadas de maneira complementar ãs anâLises pe-
trográficas de seções delgadas. As anã,Lises foram efetuadas par-
te em um aparelho philips-Norelco e parte em um aparelho Rigaku-
Geigerflex 3 KW, e constaram de difratogramas convencionais (re-
gistro ern gráfico) obtidos pelo n6todo do pó em amostras de ro_
cha total e separados parciais de minerais. As condições anaríti
cas para ambos os aparelhos foram: radiação cuks, filtro de Ni,
velocidades do goniômetro variando, conforme necessidade, entïe
0,50 c 2,0o por minuto, e verocidade d.o papel 10 nilínetros por
minuto. 0s objetivos das análises por d.ifratometria de Raios-X
foram: ',

a) identificação de fases minerais porventura pre
sentes e não detectadas ao microscópio petrográfico (e.g. bruci_
tã, cuja presença, conforme observado, entre outros, poï Jolly
(1982), na maioria dos casos só 6 p"rceptível com a ajud.a da di-
fratometria de Raios-X) ;

b) a

das ao microscópio,
caracterização de fases minerais reconheci_
mas para cuja definição a resolução do ni_
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croscópio petrográfico 6 insuficiente (e.g. serpentinas e carbo-
natos), ou para cuja caracterização os resultados da difratone-
tria de Raios-x representam dados conplementares (e.g. cloritas,
anfibõlios);

c) a definição de fases miner:ais intercrescidas
ou exsolvidas (e.g. anfibólios cálcicos e feïro-magnesianos coe-
xistentes).

Na interpretação dos difratogramas utilizou-se a
coleção de fichas JCPDS (L972) e as listagens de Borg Ç snith
(1969) , a16m da bibliografia especÍfica para cada mineral, con-
forme citado na discussão coïrespondente mais adiante, e de pa-
drões obtidos em esp6cies minerais separadas de amostras favorá-
veis. 0 fato dos difratogïamas terem sido obtj-dos a maioria em
rocha total naturalmente dificultou a sua interpretação, por6m a
granulação inuito fina das amostras e o intercïescimento das fa-
ses minerais prejudicararn a separação ideal. Mesmo assim, os re-
sultados obtidos foram satisfatórios para os objetivos pretendi-
dos.

III.A.1.1 Anfibõ1ios

os anfib6lios são constituintes principais dos
clorita-anfibótio xistos e fe1s, 'mas ocorrem também ern metapiro-
xenitos, onde substituem clinopiroxênio, e,eventualmente, podem
estar presentes em alguns serpentina xistos. Para a nomenclatura
dos anfib6lios será seguida a sugestão de Leake (197g) , adotada
pela Mineralogical society of America (Hawthorne 1gg1) de euê,
quando não se conhece a fõrrnula estrutural precisa de um determi
nado anfibótio e sua nature za é indicada apenas pelas suas carac
terÍsticas ópticas, designa-se este anfib6lio por um nome gen$ri
co adjetivado seguindo a palavra anfibóLio (e.g. anfibó1io tremo
1Ítico, anfibólio antofilítico, etc).

0 anfibótio amplamente predoninante nas rochas u1
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tranáficas de Alpinópo1is é um clinoanfibó1io tipicamente inco-
1or, que em alguns casos pode exibir uma tênue coloração verde a

verde-c1aro com sutil pleocroísmo; tem sinal óptico negativo, ïê
levo moderado e birrefringência máxima do início da segunda or-
den; ocasionalnente pode apresentar geninação sinples ou mais
raramente geminação lamelar nú1tip1a. Trata-se de um anfibóLio
cã.Lcio-mqgnesiano tv,emoLitt co eu€, conforme indicado pelo ocasio
nal. incremento na intensidade do pleocroísno verde a verde c1a-
To, pode passar a termos relativamente mais ricos em ferro, mais
aetinoLítieos. O caráter tremolítico 6 sugerido adicionalmente
nos difratogramas de Raios-X: segundo os resultados apresenta-
dos por Jenkins (1981), a posição do pico (510) dos clinoanfibõ-
lios cálcios seria indicativo do seu conteúdo em A1 ror. opara as
amostras de Alpinópolis, valor,es entre 3,11 e S ,IZ Ã para
d(310) indicariam composições muito pouco aluminosas: apesar das
an'arises terem sido realizadas em rocha total e sem padrões in-
ternos, a coerência observada entre os resultados das diversas a

nálises permitem supor que o componente tremolÍtico predomina am

plamente sobre o tschermakÍtico nos anfibó1ios em questão,em pro
porções iguais ou superiores a 85:15.

O hábito do anfibót:.o tremol ítíco/ actinolítico 6

variado: apresenta-se geralmente prisnático curto a rnédio, em aï
ranjo granoblástico (às vezes poligonizado) a nematoblástico, ou
mesmo treliçado, ou prismático m6dio a longo, na forma de micro-
porfiroblastos (de tamanho submilim6trico) ou porfiroblastos (de
comprimento entre 1 e 3 milínetros em m6dia) sobre uma matriz
pseudomórfica ou grano-nenatoblástica fina. Mais raramente, ad-
quire hábito fibro-radiado, ern conjuntos de indivíduos acicula-
res encurvados, dispostos em leque, euê crescem sobre uma matriz
clorÍtica. Nas rochas com texturas ígneas pseud.omorfoseadas, o

anfibólio tremolítico caracteristicamente substitui o clinopiro-
xênio dendrítico ou esqueletal ígneo de forma homoaxial, preser-
vando seus contornos e arranj o original nos mínimos detalhes. A:
sim, nas rochas com textura spinifeæ, são comuns os pseudomorfos
de augita dendrítica-plumosa em leque (e.g. fotornicrografias 1 a

3) , ou em fenocristais esqueletais individualizados, originalmen
te imersos em uma rnatri z m|crocristalina, rcoil ,faces negativas
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bem evidentes, paralelas ãs faces externas. Freqtlentemente há o-
pacos finos, polvilhados (nagnetita, ilmenita) alinhados ao 1on-
go das clivagens ou entre dois cristais individuais sucessivos
em um agrupamento. 0 hábito arborescente delicado dos clinopiro-
xênios dendríticos-plumosos 6 reproduzido com perfeição at6 mes-
mo pelo padrão de extinção sombreado, ondulante nos pseudomorfos
de anfib6lio tremolítico. Nos metapiroxenitos, o anfib6ti-o tremo
1Ítico substitui o clinopiroxênio igneo de naneira homoaxial num
primeiro estádio, reproduzindo inclusive as geminações lamelares
sinples destes em continuidade com os núcleos de piroxênio por-
ventura ainda presentes; num estãdio subseqtlente desenvolve-se u
ma segunda geração de anfibólio trenolítico, de características
ópticas similares ao anterior, por6m de :tamanho memor, hábito
prismático mais realçado e que cresce discordante aos 'contornos
prisrnáticos-granulosos dos clinopiroxênios .

Um segundo tipo de anfibólio relativarnente comum,
se ben que de ocorrência nais ïestrita, é um ortoanfibótio inco-
1or, 1ínpido, de sinal óptico negativo: um anfibõLio antofdLít¿-
co, de hãbito predominantemente prisnático longo a acicular,quan
do em microporfiroblastos discordantes sobre a textura ígnea
pseudonórfica ou gïano-nenatoblástica subnilinétrica; ern porfiro
blastos verdadeiros bem destacados freqtlentemente poiquiloblãsti
cos? de 1 a 3 nilínetros de comprimento, sobre uma matriz de an-
fibólio trenolÍtico poligonizada ou, mais raramente,fibro-radia-
do sobre urna matriz de clorita lepidoblástica, acompanhado do an
fib6lio tremolítico e de talco. O terceiro tipo de anfibólio se
f.az presente, via de regra, de uma maneira muito discreta: id,en-
tificado como um anfibõLio eummíngtonítieo, ocorre principalmen-
te rLa forma de lamelas ou manchas de exsolução no anfibólio tre-
nolítíco/actinolítj.co ou, menos comumente, pod.e ocorrer ern grãos
discretos individuaLizados, com a típica geninação ramelar, mút-
tipla. A identi,ficação deste anfibó1io curnmingtonítico 6 dificul
tada por uma s6rie de fatores nas rochas ultranáficas de Alpinó-
polis: os d.omfnios cummingtonÍticos exsolvidos são geralmente nu¡-
to delgados'e apenas em alguns casos fortuitos, quando a exsolu
ção do terno cumningtonítico ocorre em dornínios de dinensões con
sideráveis., é possíve1 determinar com segurança o sinal óptico
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positivo e verificar o relevo e birrefringência comp arativamente
maiores deste anfibótio. Mesmo no caso dos anfibólios cunmingto-
níticos individu aLízados o arnplo predornínio do anfibó1io tremolí
tico aliado äs variações aleat6rias na espessuïa das seções de1-
gadas geralmente dificultam a ut ilização do relevo e bi.rrefrin-
gência eomo erit6rios seguros para a distinção entre os dois; a-
dicion'almente, a geminação lamelar mriltipla indicada trad.icional
mente como caracterÍstica païa o anfibõ1io cummingtonítico, foi
reconhecida tamb6m em anfibõlios seguramente caracterizados como
trenolít icos .

A coexistência de vãri.os tipos de anfibólio dis-
tintos (clinoanfib6lios ôã.lcio*ntagnesianos e orto* e clinoanfib6
lios magnesianos) 6 conspícua nas rochas metaultramáficas de A1-
pinópolis se bem que ocorre de maneira menos nítida e espetacu-
1ar que,por exemplo,nas rochas inetaul.tranãficas da região de Ja-
cuí (Choudhuri 1980). As relações de coexistência para os clino-
anfibótios tremolÍticos e cummingtoníticos seguem padrões carac-
terísticos similares aos citados, entïe outros, por Ross et aL,
Robínson & Jaffe (19ó9), Srour (Ig7z), Kamineni et aL. (1979),
Choudhuri (1980) e Ghose (1981): o anfib6lio curnmingtonítico o-
corre na forma de delgadas lanelas de exsolução orientadas segun
do (ior) no anfibó1io tremolÍtico, conferi.ndo*lhe um aspecto es
triado, com estrias oblíquas ao seu alongamento (figura 6a)" En
um caso particular, foi notado o desenvolvimento de donínios de
anfibólio cummingtonÍtico distintos, mais ampl.os que as lamelas
(101): em uma rocha constituída quase exclusivamente de anfibõ-
lio actinolítico fino poligonizad.o, o termo cummingtonítico ocor
re em manchas de contornos paralelos âs direções :cristalogrãfi-
cas do anfib6tio hospedeiro, que se fundem com as lamelas çïor;
e poden ocupar at6 a metade de alguns indivÍduos " Nestes domí-
nios cummingtoníticos mais amplos reconhecem-se delgadas Iamelas
de anfib6lio actinolítico em orientação paralela äs lamelas cum-
ningtonÍticas exsolvidas no anfib6lio :actinolítico :hospedeiro
(figura 6b). 0s anfib6lios tremolÍtico e antofilítico ãs vezes
se apresentam honoaxialmente associ,ados em microporfiroblastos
prisrnáticos compostos, com núcleos tremolíticos portadores d.as
caïacterÍsticas lamelas de exsolução (T01) cummingtoníticas, e
bordas delgadas de anfibõlío antofirítico (figura 6c)" Arranjos
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Figura 6 - Padrões de coexistência de anfib6lios em clorita-trenol-ita xistos e fels de Alpinó
polis
a) Lamelas (1Of) de exsolução cummingtoníticas (CUM) em hospedei-ro tremolítlco (TREtr!
b) Lanelas lfOf¡ e domínios de exsolução cummingtonÍticos (CUM) en hospedeiro acti

no1ítico (ACT), com lamelas (IOr) de exsolução actinolíticas nos donínios cum-
ningtoníticos.

c) Associação homoaxial de anfibótio antofilítico (ANT) nas bord.as com anfibólio
tremolítico (TREM) portador de lamelas (1Of) de exsolução cumrningtoníticas (CUM)
no núcleo.

(b)

O,5 mm
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semelhantes são citados por Robinson ü Jaffe (1969) , Stout (rgTZ),
Rice et aL. (r974), Kamineni et aL. (1979) e choudhuri (1980) e
são consideradas como feições desenvolvidas no decorrer d.o pico
do metamorfisno. É interessante registrar que este arranjo pare-
ce ocorrer predominantemente nos casos em que microporfiroblas-
tos de anfib6lio cïescem sobre domínios de clorita.

A identificação dos vários tipos de anfibótlo em
difratogramas de Raios-x (figura 7) apresenta alguns problemas,
uma vez qve os picos de anfib6lio antofilítico sobrepõem-se, r€t
maioria, aos do anfib6lio cumningtonítico mascarando, por exem-
plo, o pico (310) deste a zg ,ro z g (radiação cuko.) , eue servi-
ria de crit6rio para distinguí-1o do anfibõ1io tremorítico/actí-
nolítico conforme sugerido por cameron (1g75) ; alén ðisso, o
pico (13J.) do anfibólio cummingtonítico , entre z s , go e 26 ,0o z g
eüÊ, segundo o mesmo autor, serviria para dístinguí-to do anfibó
lio antofilítico e do anfibó1io tremolíticofactinolÍtico, 6 de
pequena intensidade, sendo detectáve1 apenas nos casos em que o
anfibólio cumrningtonítico se faz presente em proporção apre cíã.-
ve1. Adicionalmente popp et aL, (LgT6) levantan objeções a este
critório de distinção entre anfib6lio antofilítico e curamingtonÍ
tico' uma vez que o pico (131) do anfibótio curnmingtonítico pode
coincidir com picos mais fracos, nem sempre detectados do anfibó
1io antofi1ítico. No entanto, êm situações fortuitas, como quan-
do a fase cumrningtonítica se encontra mais individuaTizada, me-
thor resolvida, e o anfibótio antofilítico ausente ou pouco evi-
dente ou, alternativarnente, quando as características do anfibó-
lio antofilítico se destacam melhor nos difratogramas, a id.enti-
ficação dos tipos de anfibólio por este n6todo foi satisfatória,
complementando as informações obtidas pela aná1ise das seções
delgadas. Mesmo assirn, porérn, o crit6rio que parece mais adequa-
do para indicar a presença do anfib6lio cummingtonítico nas ro-
chas metaultramáficas de Alpin6polis seria o característico,,es-
triamento" dos anfibólios tremolÍticos pelas lamelas de exsolu-
ção (1Of) cummingroníticas.
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Figura 7 'Difratogranas de Raios-X de clorita-tremolita xistos e
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fib6lio antofilÍtico; CUM: anfibõtio cummingronítico ;
CL: clorita. para detalhes,ver texto.
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III.A.L2, Cloritas

As cloritas, em palhetas finas, submilim6tricas
são junto aos anfibó1ios tremolíticos, constituintes princi.uais
dos clorita-anfibótio xistos e fe1s, ainda que geralmente ocor-
ram en proporção infeÍior aos anfibó1ios. Nos serpentinitos, es-
tão presentes como porfiroblastos, em palhetas maiores, milin6-
tricas, enquanto -iros serpentina xistos ocorïem como restos es-
fiapados junto ao anfib6lio tremolítico, ambos envoltos poï ser-
pentina. Nos clorita-serpentina-magnesita-talco xistos, a clori-
ta apresenta algumas características peculiares qLle a torna dis
tinta das cloritas dos denais litotipos.

Pelas suas características ópticas (e.g. Sagger_
son & Turner 1982, Tröger rgTg e Deer et aL, 1966), as cloritas
dos clorita-tremolita xistos e fels e dos serpentinitos e serpen
tina xistos foram identificadas como cloritas magnesianas, tipo
clinocloro/pennina: são incolores ou, ocasionalmente, verde-páU
das, quando então apresentam um sutil pleocroÍsno esverdeado;têm
relevo baixo e birrefringência que varia do cinza de 1? ordem
(nz - nx em torno de 0,005) para cloritas dos clorita- tremolita
xistos e fels at6 anômala marrom para as cloritas em porfiroblas
tos nos serpentinitoi; possuem geralmente z paralelo & c, no que
diferem das cloritas dos clorita-serpentina-magnesita*talco xis-
tos, que apresentam orientação negativa (X//c).

0s resultados das anã.Lises por difra,ção de Raios-
X pernitem complementar a caracterização das cloritas: o espaça-
mento basal (doot), estimado com base nos valores (001) extraí-
dos dos difratogramas, seria indicativo do número de átomos de a
lumínio (xar) na fórmula estrutural sinplificada:

tuu -*o, 41..
ÄA1

(si+_xRr ot*or) oro (oH) 
8

conforme discutido, entre outros, por shirozu & Momoi (rg7z) e
Jenkins Ç chernosky (1986). pelas relações sugeridas nestes tra-
balhos, os valores de XRf païa cloritas de amostras corn textura
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spinifeæ pseudolnórfica provenientes das porções centrais do cor-
po ultranáfico principal a su1 de Alpinópolis estariam entre 1,1
e I,2, característicos portanto de clinocloïos; nas denais amos

tras provenientes quer das porções mais externas deste corpo,
quer dos demais corpos ultramáficos menores, os valores XRt esti
nados para cloritas associadas a anfibólios tremolíticos aumen-
tarn até 1,4-1,ó (correspondentes a composições tipo sheridani-
ta .ou mesmo mais aluminosas). Alguns destes valores mais exagera
dos devem ser atribuídos ä interferência das serpentinas pïesen-
tes nestas amostras, cujos picos se mesclam com os da clorita,
ou a deslocamentos não controlados dos picos nestes difatogïa-
mas. Nos serpentinitos e serpentina xistos , a forte interferên-
cia dos picos das serpentinas frustra a estimativa de x4t das
cloritas por este m6todo.

A clorita dos clorita'serpentina-magnesita- talco
xistos foi identificada ao microscõpio, a princípio, como uma

Italco-clorita' ou uma pennina negativa (x//co incoror, relevo
.baixo, próximo da antigorita, cor de interferência cinza- azula-
do), porém, nas análises poï difração de Raios-X, não foram en-
contrados os picos corï'espondentes ao espaçarnento basal de f aR e

os padrões observados indicavam a preser.rça de duas fases de Zå nas a-
mostras analisadas: uma serpentina (antigorita?) e a clorita (u-
ma septeclorita?). Não foi possÍve1_estabelecer com segurança a

relação entre estas duas fases de z3., o arranjo textural parece
indicar a serpentina antecedendo a clorita; trata-se provavelmen
te de uma coexistência metaestáve1, controLada pelo conteúdo em

alunÍnio dos dois ninerais em questão (e.g. Gillery 1959) e que
representaria uma etapa internedíâ,ria do desenvolvimento da c1o-
rita magnesiana "normal" de 14R em sub.stituição à serpentina,co
mo sugerido por Velde (Ig73) para cloritas de 7R de sedimentos
marinhos.

III "4. 1. 3. Serpentinas

A16m de constituintes predominantes dos serpenti-
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nitos propriamente ditos, seïpentinas são acessórios comuns .nos
clorita-anfibótio xistos e fe1s, onde tipicamente substituem por
firoblastos de olivina, e nos clorita-serpentina-magnesita-ta1co
xistos. A determinação dos tipos de serpentina presentes nestas
rochas foi feita atrav6s da difratometria de Raios-X e por inter
pretação textural. A id.entificação dos padrões de serpentina nos
difratogramas e a indexação dos respectivos picos teve por base
principalmente os dados apresentados por whittaker Ê zussman
(195Ó), considerando-se adicionalmente os trabalhos de page Ç Co
leman (1967), Prichard (1973), Maltman (197g), Ikin Ç Harrnon
(1983), que cobrem porções restritas dos padrões de difração,sem
pre em boa concordância com os dados de lVirittaker Ë Zussman
(1956). A caracterização por este m6todo foi plenamente satisfa-
tória quando em amostras nas quais a serpentina ê amplamente pïe
dominante, e a clorita ocorre em pequena quantidad.e; por6m ern re
chas nas quais a serpentina 6 subordinada e/ou a proporção clori
ta: serpentina arta, a sobreposição dos picos destes dois mine-
rais prejudicou a identificação.

0 tipo de serpentina mais em evidência nos difra-
togranas (figura 8) seria a antigorita, conforme indicado princi
palmente pela posição de um pico forte entre ?,sL e 2,sj R, .ot]
respondente a d(1ó.0.1) (indexações segundo Whittaker G Zussman
1956) , alén da presença de um pico menor a aproximadamente z,4rR:
d(003) ou d(18.0.0), e do característico par a r,s6R e t,54R
respectivamente d(24.3.0) e d(060), Hã ainda indicações da pre-
sença de lizardita por meio de um pico a aproximadamente ?.,rsO -O
2'L6A: d(204), e de um píco discreto a 4,s6Ãr d(020), que pode
pertencer também a crisotila. A presença, ainda que subordinada,
deste ú1timo tipo de serpentina seria o.casionalmente confirmada
por um discreto pico a 2,09R? correspondente ao seu d (204),

A correlação entre o tipo de serpentina predoni-
nante em um determinado agregado serpentinítico e o padrão textu
ra1 que este apresenta 6 discutido, entre outros , por wicks et
aL. (L977), wicks q whittaker (L977) e Maltman (t9zg)" En , uma
primeira aproximação, as texturas de agregados serpentíníticos
podem ser subdivididas em pseudom6rficas e não ps-eudonõrficas
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(wicks q }Vhittaker rgT7), As texturas pseudonórficas pressr.van
de maneira ora mais, ola menos distinta os contornos dos mine-
rais substituídos pelas serpentinas e tanrb6m dos d,onínios inter-
nos determinados pela substituição destes minerais em etapas se-
qtienciadas. Esta substituição por domínios pode resultar em tex-
turas tipo mesh, onde as superfícíes (fraturas, contatos inter-
granulares) ao longo das quais se iniciou a serpentínização se-
rão. denominados coz,d,as e as áreas poligonais intersticiais, ser-
pentinizadas numa etapa posterior , núeleos (nomenclatura segun-
do Maltman 1978); ou, alternativamente,pode se desenvolver uma
textura tipo "ampulheta" (houz,glass) , na qual não hâ cordas e nú
cleos distintos, individuaLizados, e os donÍnios internos ao con
torno do indivíduo mineral substituído são ocupados poï serpenti
na de aspecto fibroso em arranj'os triangulaïes justapostos, lem-
brando um mosáico homogêneo, constituído de peças de uma mesma
forma e tamanho. Nestas texturas, o tipo de serpentina mais co-
mum seria a lizardita, ãs vezes acompanhada de crisotila (Wicks
q Whittaker L977, Maltman 1978). Ern ocorrendo uma recristalíza-
ção, os contornos dos indivíduos minerais substituídos e dos do-
rnínios internos de substituição se perdem, e a textura evoluirá
para arranjos não pseudornórficos, que podern ou não ser orienta-
dos. segundo Maltman (1978), as texturas não pseudomórficas po-
dem ser classificada em fitada (z,ibbon), quando há um marcado
paralelismo produzido pelo desenvolvimento exagerado das cordas
em uma determinada direção ãs expensas dos núcleos e das denais
cordas de orientação distinta a partir de uma textura nesh pïé
-existente, e em pLaeóíde-entreLaçada (bLaded nat.) quando o agre
gado serpentÍnitico 6 formado por um arranjo de serpentinas em
ninúsculas placas ou escamas, interpenetradas e/ou entrecruzadas
(correspondente ãs interpenetratíng and. intez,Loeking teætut,es de
Wicks ç Whittaker 1977). O tipo de serpentina característico da
textura fitada seria a lizardita, enquanto nas texturas placóide
-entrelaçadas predominaria amplamente a antigorita (Wicks q Whit
taker L977.; Maltman 1978). As diversas texturas pseudomórficas e

não pseudon6rficas transicionam entre si, prevalecendo ora uma,
ora outra, conforme o grau de recris taTização e/ou defornação da
rocha: dificilmente um tipo de textura oco.rre de maneira isof-a-
da, hornogênea. Quando em veios, a serpentina característica 6 a
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Figura I - Difratogramas de Raios-X de serpentinitos de Alpinópo-
1is . CL: clorita; S: serpentina (Antig. : antigorita;
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crisotila, tipicamente fibrosa ou asbestiforne (Wicks q Whitta-
ker r977). Para a antigorita e liza-rdíta, o aspecto fibroso,quan
do presente, 6 apenas aparente, e não reflete o hábito dos indi-
víduos minerais (Wicks et aL. Ig77).

Nos serpentinitos e serpentina xistos de Alpinópo
lis predominam texturas não-pseudomórficas, destacando-se a pla-
cóide-entrelaçada, com donínios de textura fitad.a intercalados.
Há vestÍgios de texturas pseud.ornórficas obliteradas pela recris-
talizaçã'o na forma de filetes de minerais opacos finos que indi-
cam os contornos de grãos de olivina e de texturas mesh pr6-exi:
tentes (fotornicrografia 12) e de microdominios definidos por va-
riações sistenáticas em tamanho e orientação das antigoritas p1a
cóides-entrelaçadas, mimetizando feições das texturas que substi
tuem. H'a uma excelente correspond.ência entre as deterninações
por difratometria de Raios-X e as interpretações texturais para
estas rochas: ambas indican a antigorita como tipo de serpenti-
na predorninante, acompanhada de rizardita em menor proporção. A
crisotila, quando presente, ocorreria subordinada a estes dois
tipos , Jâ as manchas serpentiníticas dos clorita-tremolita xis-
tos e fels tên urn padrão textural com componente pseudonórfico
nais realçado que os serpentinitos e serpentina xistos: exibem
uma textura mesh típica de substituição direta de olivina, parci
almente obliterada por uma textura placóide-entrelaçada. Neste
caso ' as aná1ises por difratonetria de Raios-X são pouco conclu-
sivas devido ã sobreposição dos picos da clorita aos d,as serpen-
tinas; as texturas observadas sugerem que estas manchas serpenti
níticas sej arn constituíd.as de antigorita e 1i zard.íta em propor-
ções variáveis. Tarnb6m nos clorita-serpentina- magnesita - talco
xistos a caracterização da serpentina por meio dos difratogramas
6 prejudicada pela presença da clorita; a textura ptacõide-entre
Iaçada dos agregados serpentiníticos indicaria a antigorita como
tipo de serpentina predominante nestas rochas.

III.A.L.4. Minerais spacÕs e espirrélio

0s minerais opacos são acessórios invariavelnente
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presentes em todos os litotipos ultramáficos, geralmente em grãos
discretos de tamanho da ordem de cent6simos de mi1Ímetros con
contornos irregulares a subidionórficos, d,ispersos pelas textu-
ras e intersticiais aos minerais pred.oninantes , ou polvilhad.os , a
linhado en filetes, seguindo o traçado das texturas pseudomórfi-
cas. Podern ocorrer ainda en grãos maiores , da ordem de dficimos
de rnilímetros de tamanho, com contornos tend.endo a quadrados o.u
losangulares, eÍl indivÍduos isolados , dispersos, ou, mais raramen
tê, agrupados ou alinhados. Nos seïpentinitos, os porfiroblastos
de clorita são tipicamente envoltos poï uma orla de minerais opa
cos' que se alojam tambén ao longo das suas linhas de clivagem.

Nos clorita-anfibótio xistos e fels, os minerais
opacos identificados em seções delgadas polidas são predominante
mente magnetitas acompanhadas de ilnenita quer em grãos discre-
tos' quer como lamelas de exsolução na magnetita. A cor tenuemen
te rosada e a ligeira anisotropia que apïesenta, al6rn da constan
te presença de lamelas ilneníticas indicariam uma composição ti-
tanífera para a magnetita: corïesponderia, quase certamenteoâ u
ma titano-nagnetita. Nas amostras mais alteradas 6 freq¡ente a-
presentar-se marti tizada.

A16n da magnetita e da ilmenita, podem ocorrer cïo
mo-espinélio, geralmente incluso na magnetita, ora em d.omínios
bern definidos maiores, ora como gotas nas interfaces ilmenita
magnetita, e sulfetos (calcopirita, pirita) acidentais, em quan-
tidade insignificativa, em clorita - trenolita fels corn nódoas de
olivina e ortopiroxênio.

Espin6lio ocorre tÍpica e exclusivamente em clori
ta-tremolita fels com nódoas de olivina e ortopiroxênio como
grãos discretos intersticiais aos anfibólios tremolíticos da na-
triz grano-nenatoblástica fina poligoni zada, ou vermiforme, in-
cluso no ortopiroxênio. Quando incluso no or:topiroxênio, seus
contornos são 1Ímpidos, nítidos ; quando granu.loso, intersticial
ao anfibõti-o, invariavelmente apresenta bordas de magnetita oïa
mais' ora menos desenvolvidas: desde franjas parciais atê substi
tuição quase total, quando então apenas o núcleo do grão é de "!pin6lio remanescente. Sua cor verde a verde-acastanhado indica-
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ria urna composição tendendo a hercinÍtica.

III.A.1.5. 0livina e piroxÈjnios

Nos clorita-anfibótio xistos e fe1s, a presença
da .olivina e geralmente indicada apenas poï pseudomorfos de por-
firoblastos serpentinizados. Somente nos tremolita fels com nó-
doas há ainda olivina fresca, äs vezes tambén parcialmente subs-
tituída por serpentina: ocoïre en porfiroblastos arredondados,em
relação poiquit6ide com o ortopiroxênio, com ab.undantes inclu-
sões neste em continuidade éptica entïe si, e com os indivíduos
de olivina ao redor (fotornicrografias 9 e 10). Estima-se que

sua composi.ção seja dominantemente forsterítica.

0 ortopiroxônio, por sua vez, tanbém tem caráter
fortemente magnesiano (6 incolor, de sinal óptico negativo (-) :

possivelmente de composição bronzítica) e tamb6n ocorre apenas

en porfiroblastos nos tremolita fels con nódoas. Apresenta hábi-
to prisnático- curto com freqtlentes e delgadas lamelas de exsolu

ção (100) de clinopiroxênio (diopsÍdio ?). Encontra-se comumente

talcificado e, ern várias amostras, sua pret6rita presença é indi-
cada apenas por pseudomorfos de talco que podem preservar vestí
gios atê da clivagern e das lamelas de exsolução.

Clinopiroxênio ocorre apenas nos netapiroxenitos,
na forma de núcleos resíduais no anfibótio tremolítico que .o

substitui de maneira homoaxial (fotonicrografia 15). Seu hábito
original é prisnático-curto, com freqLlente geminação simples (am

bos mimetizados pelo anfibó1io pseudomórfico). É incolor a tenue
mente esverdeado com extinção prismática náxima em torno de 450

e 2Y entre 500-600: coïïesponde, mais provavelmente, a uma augi-
ta, Um certo conteúdo ern Fe-Ti e indicado pela presença de ilrne-
nita e/ou titanita inclusas ao longo das clivagens e fraturas
do anfibólio trenolítíco que o substitui.
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III.4.1.6. Talco e carbonatos

0 talco, geralmente em agregados de palhetas finas,
é um mineral tip'icanente ïetïometamórfico nas rochas metaultraná-
ficas de Alpinópo1is: substitui de forma pseudomórfica o ortopiro
xênio e a antofilita, e os denais anfibõlios e as cloritas também
podern exibir sinais de talcificação. Apesar de ser encontrado, a-
inda que em pequena quantidade, êil praticamente todas as varieda-
des petrográficas ? apenas em alguns clorita-tremolita xistos e

fels ele chega a ser volumetricamete significativo e, mesmo nes-
tes casos, é nítido o seu caráter païasítico em relação aos de-
mais minerais. Esta situação só se altera no caso dos talco xis-
tos, que ocorrem aconpanhando as estreitas faixas de cisalhamento
que cortam as demais rochas ultranáficas, ou em corpos pequenos,
isolados, inclusos nos ortognaisses, ou nos clorita-serpentina
magnesita-ta1co xistos, nos quais 6 constituinte essencial.

Dentre os carbonatos, destaca-se a magnesita, cuja
presença foi determinada por difratometria de Raios-x, e que ocor
re em lentes e porfiroblastos milinétricos, fusifornes nos clori-
ta-serpentina-magnesita-ta1co xistos , Hã carbonatos em grãos dis-
cretos, dispersos em quantidade insignificante também em alguns
serpentinitos e clorita-tremolita xistos e fels, por6m a sua ca-
racterizaçãa nã,o foi possíve1 nem por m6todos óptícos nem por di-
fratornetria de Raios-X devido ã sua quantidade e tamanho reduzi
dos.

IïI.4.2. Petrografia

A suíte metaultramáfica de Arpinópolis caracte ríza
-se por uma rnarcada diversidade petrográfica, fruto de vari"çõ",
ora mais acentuadas, ora mais sutis na composição mineralógica e
no arranjo textural das rochas que a constituem. Destacam-se nes-
ta diversidade algurnas assembt6ias mineralógicas fundamentais ca-
racterÍsticas, eu€ definem os tipos petrográficos de caráter a-
brangente segundo os quais os metaultranafitos serão agrupados.En
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roxênio-tremolita fe16
com espinólio e a¡rtofi
lita (clorita-trenpli:
ta fels com nódoas olu
rinúneráIicas de o1' F
opx)

. 
Trans fonnaçõcs 

.Íuneralofltcas nals
frequentes

( ):incipicntcs

* substituições

c)

trern.l clor, s_erp(antig > liz) + ó1 * serp
mt, lln, antof, curEnr tc (antof + tc)

(clor, t¡en *
tc. serp)

'l'cxturas í¡ncas
rcliquiaics

( ) : yroucc cvi.tkr:rtcs or¡
rpnos .ft'eqthntcs

* substitlliçao pserrdomór
J.1Cå

¡rc

(antof + tc)
(clor, trem -tc,
selp)

D) Talco-clorita-trerplita
xistos e fels

trem, oI, opx, cl + a:rtof, sp,
mt, iln, *.t"tp, tc, tclor

texturas spinifex em
placas e de arra¡rio a-
ieatório
pseudonorfos'de cpx dcn-
drÍtico-plrrncso ( c rìc
fenocristais esqueletais
de cpx) + ¡¡sm

E) Trenolita xistos e fels

l:) Clorita Listos

i
:

).l

I

I
I

Texturas
rrc t¡u¡õrficas

trern, clor, tc + nt, iln, tclor
+ carb

G) Talco-trenolita-clorita
ruìtofilita xistos

Serpenti-nitos

01 + serp
cpx + antof,

tc
a.¡rtof * seðE,

eSP + mt
(cl, tren + tc,
tclor, serp)

clor + tc, tcloT
('tren * tc)

texturas spitri.fer en
placas e de arranjc a-
leatõrio
pseudonnrfos de cpx dcn
dritico-pluroso .* trcri-

tren + mt, iln + clor, tc

clor + op (rrt) + 1ç, ¡."r'

ar¡tof, c1or, trem. tc + esp,
(nt)

lepido-nematobl irs -
tica, lepido'gruro
b1ástica, grano-nõ
rn tob Ias trca
micrcporfirobl ás ti
ca

fibro-rad.iada(tren,
antof] sobrc na-
triz lepidoblásti-
ca:entrelaçada a
crenulada (clor)

porfiroblástica
(pscudonnrfos ser
flentini¿ados dõ
ol) sohre mrtriz
lenido*nerna tobIás-
tica or¡ leoiclo-pr¿
not)lastlca

porfimbl&tica
(o1+c'px-nódoas
plurinri¡erá1icas ,
arra:rjo poiquilói-
de; a¡rtof, clor)so
brc nratriz qrano l
nerntoblástica 1o-
bada a poligcniza-
da, equigranular a
seriada (tremJ

Ít) Curmúngtonita-actinoli
ta fels

Clorita serpcntinitos
porfiroblãsticos

A)

(psetrdomcrfos de
drí tico-ph.rnoso

act, cr.$rn + op (ilm) + clor

serp(ãntig > liz >> crisot) + op
(mt), clor + tc, carb

çx den
* trern?f

B) Ser¡rentina xistos ma!
drados (aspecto'rpele
cle cohra")

terturas spinifex en pJ.a lepi<1o-ncrntoblás-
cas îu de arrmjo aleatõ tica ou lepid.gra-
rio, crenuladas - noblãstica
Dseudonprfos dc cnx den-
ärítico-plwrnso *^ trern

¡gt*.,for"/pi-xenítica?) treliçada a ner¡¡to
blastrce

op

l*btapiroxenitos
(cpx, trem + rnt,
iln)

C) Tal.co-clorita serpenti
nitos

serp(antig > liz >> cris) + s,p clor,trem + serp
(mt) + ç1sr- trem, tc, carb,
tclor-

A)

Clorita-se rpenti
na-fnagnesita-taI
ço-xi,çtos

(tc,mgst,serp,clor
+ op)

Talco xistos
(tc + op)

l"b l¿rpiroxenitos s. s.
(era;ruloso)

Quartzo-cpidoto rnetaPi-
roxenitos lnetapiroxeni
tos cisalhàdos/liticifÏ
cados)

B)

scrp (antig,
tc1or, clor,

lcpidoblásti ca (cre
rrr r I ada)

fibro-radiada (iur-
tof, tr€m), sobrc
nøtríz Lcpidoblãs-
tica-entrelaçada a
crenuLada (clor)

granonernatoblás ti-
ca equigranular po
ligonizada

porfirobl:Gtica
(clor) sobre rL1-
triz serp€ntíniti-
ca placóide - en-
trelaçada a fitada
(bLaàed nnt a rib
bon)

\estÍgios de textu
ra nesh de substi:
tuição direta de
o1,

placóide -€ntrelaça
ða e fitada (cl.atlld
m6 e. r"íbbon)

vcstíEios dc tcxttr
ra lepido- ncmto-
blãstica

nnLha enf re l ac¡rla
dc scro e t¿lr cc'm
domÍniðs 5srrlenti-
níticos plac6i,le -
entre la qackr,< ( an ti ¡ì

líz?) + op (nt) , clor + tclor
+ tc, carb

f,breviações dos mi¡erais: act - anfib6lio actinolítico/antig - antiggrita/ antof - arlfibólio antofilítico/ carb - carl¡onatos/. clor - clorita/ cpx - cli
noniro*ênlo/ c¡is - crisotila/ cr-ñ'r¡ - anflU6fio a.umringtonítico/ ep : epidotc (nrinerais do grrrpq do), sp - espin{tiol itn =
il;neníta/ liz - lizardita/ ngst - rnagnesita/ mt - nagnetita/ oI - olivinå/ op - nrnerars oFa.os/ opx - ortoplrcxenlo/
tuar - ."rp" tina/ tc - t;lcð/ tclor"- talco-clorita7 tit - títanita/ trem - a¡rfibólio trenrolítico.

cpx, trem
clor

vcstígios de textura flra-
nulosa (cu-,u1ãtica?) de o
1ir¡i¡a

,@

+ nt, ilm, tit + ctnnn, cpx + trem

trcm, ep , qtzo + op (mt, iln)
tit + cpx, clor

tc, carb(ngsr), serp(ærtig),
clor. (tclor) ,+ op(nt)

r,.estígios dc tcxtura
nr.:losa (curnrlática?)
li.vina

¡ç + sp(nt) + clor, tren

cpx + tren

grz:nuj.osa/piroxcnÍti.ca trcliçadaadecus-
fina (a rnódia/grossa) sada

(r'cstí¡.iosde tcxrr.irJ granohlãsti.carlncrrur
granulõsa/piroxenÍtica) ioblástica anrilo:

nítica

8r'a-
d"o

porfi roblástì.ca
(ngst) corn matriz
lcpiJuhlú:iti ca c.o
nulâda

leóidoblãsrica a
entrclaçada, cre-
rnìladr
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alguns destes tipos, fatores como alterações sistenáticas na pro
porção dos constituintes da assembléia fundamenta|, a presença
ou não de eventuais outros minerais alheios a esta assernbléia, e
a diversidade textural que apresentam pernitem individual izar u-
ma s6rie de variedades petrográficas distintas. os tipos petro-
gráficos estabelecidos são basicamente cinco: clorita- tremolita
xistos e fels (e denais tipos afins) , serpentinitos, rnetapiroxe-
nitos , clorita-serpentina-magnesita-ta1co xistos e talco xistos.
0s clorita-tremolita xistos e fe1s, a1ém de amplamente predorni-
nantes, são tambén os que apresentam maior variedade interna. A1
guns tipos menores, como cunrningtonita-qctinolita fe1s, talco-tre
molita-clorita-antofilita xistos, clorita xistos e tremolita
fels serão considerados junto aos clorita- trer¡sli.1¿ xistos e
fels propriamente ditos devido ã sua afinidade petrográfica evi-
dente e nítida associação espacial com estas rochas. Os serpenti
nitos representam o segundo tipo petrográfico mais freq¡ente, a-
inda 'que de oco:rl:ência bem mais restrita que a dos clorita-tremolita
xistos e fels. Metapiroxenitos, apesaï de raros, destacam-se pe-
1o grau de preservação de suas caracterÍsticas ígneas. Os clori-
ta-serpentina-nagnesita-talco xistos e talco-xistos, além de vo-
lunetricamente pouco representatiïos, geralmente constituem cor-
pos de dinensões reduzidas, intercalados aos demais litotipos u1-
tranáficos ou às rochas metassedimentares associadas e aos orto-
gnaisses em volta.

Estes tipos petrográficos serão descritos a se-
guir'através das suas assemblõias nineralógicas fundamentais e
expandidas e das texturas ígneas reliquiares,e. netamórficas que
apresentam, retratando-se individualmente as suas variedade pe-
trográficas mais destacadas. As feições características mais irn-
portanles dos diversos tipos e de suas respectivas variedades en
contram-se condensadas na Tabela I en anexo.

III.A.2.L C1orita-tremolita xistos e fels
e tipos petrogrãficos afins

Representan o tipo petrográfico volumetricamente
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mais expressivo , perfazendo, segundo estimativas, entTe g0% e
90% da suite metaultranáfica. São rochas foliadas ou, respectiva
mente não foliadas (fe1s) , cinza-verdes e cinza-escuras, de gra-
nulação fina, subrnilim6trica (ou, nais raramente, nilim6trica),
nas quais um anfibótio tremolÍtico e clorita magnesiana aconpa-
nhadas de rnagnetita e ilnenita como acessórios onipresentes cons

,,tituem a assembl6ia mineralógica fundamentar; na assembl6ia ex-
pandida podern ocorrer ainda anfibó1io cuntríngtonítico e antofilí
tico' serpentina, olivina, ortopiroxênio, espin6lio e talco 

",padrões texturais variados e proporções' diversas. seu aspecto ge
ra1 6 hornogêneo tanto para os tipos rnaciços como para os folia-
dos; en algumas variedades, por6rn, destacam-se nódoas e1ípticas
ou circulares de alguns nilímetros a I-2 centímetros de dif.metro
(v. fotografias L4 e 15). As texturas e estruturas que exibem
são predominantemente netarnórficas inas, em alguns núcleos maci-
ços envoltos pela.foliação e preservados da deformação, 6 possí-
vel reconhecer teituras ígneas pseudomórficas (paLimpsest) quer
em escala mesoscópica, queT ao microscõpio, em seções delgadas,
que podem estar reproduzidas de maneira extremamente ninuciosa,
guardando traçados delicados em detalhe.

A textura ígnea ."rrqur"r característica neste
tipo petrográfico 6 a textura spin'ifeæ, conspícua nas rochas ma-
ciças e preservada.ã.s vezes,tamb6m,en rochas xistosas. Dois pa-
drões de substituição se combinam para reproduzir o seu traçado
original nas assemblóias metamórficas: no primeiro, nais abran-
gente, agregados ninerais especÍficos que seguem os microdomí-
nios composicionais da textura ígnea original se desenvolvem du-
rante o metamorfismo na forma de 1âminas de alguns d6cirnos a L-z
ni1ímetros de espessura, constituídas de um entrelaçado de palhe-
tas finas de clorita com magnetita em grãos discretos irreguL.a-
res a subidionórficos dispersos ao longo das suas bordas,",or"
substituen a olivina ígnea plac6ide, alternadas con donÍnios tan
bén laninares ou triangulares /poliedrais de anfibótio tremolíti-
co que ocupan o lugar dos clinopiroxênios ígneos e do provável
vidro vulcânico (?) intersticiais ãs placas de olivina (fotorni-
crografias 1 a Ð ; o segundo padrão de substituição, no quar mi-
nerais ígneos individuais são honoaxialnente substituídos e mime



-108-

FOTOMI CROGRAF IAS

Fotonicrografia 1: Textura spínífeæ em placas reliquiar em clor_i
ta - tremolita fels. As lârninas paralelas nais delgadas,de
birrefringência baixa, correspondem a agrogados de clorita
que substituen a olivina ígnea placóide; alternam-se com

donínios mais espessos de anfibó1io tremolítico acicular
radiado pseudon6rfico de clinopiroxênio dendrÍtico-plunoso
ígneo. Amostra 141 A/L0. Nicóis X. Lado maior da foto: 5,0
mm.

Fotomicrografia 2: Idem anterior. Detalhe de junção triangular
entre conjunto de 1ârnínas cloríticas paralelas (= olivina)
alternadas com donínios de anfib6lio tremolítico (: clino-
piroxênío).,Notar anfibõ1ios tremolíticos prismáticos-1on-
gos (tendendo a microporfiroblastos) cortando o traçado
da textura spinifeæ. Amostra L4L A/I0, Nicóis X.Lado maior
da foto z 7 ,0 mm.

Fotomicrografias 3a e 3b: Textura spinífeæ de arranjo aleatõrio
reliquiar em clorita-tremolita fe1s. Detalhe dos donínios
tri.angulares /poliedrais intersticiais ãs olivinas placói-
des originais (sub'stituídas por agregados cloríticos) ocu-
pados por anfibólio tremolítico pseudomórfico de clinopi-
roxênio ígneo dendrítico-plumoso a radiado. Notar em 3b a

disgosição dos mineraís opacos acompanhando o traçado da

textura ígnea reliquiar. Amostra 302 C'/L0. 3a: nicõis X;

3b: nicõis / / Lado maior da foto: 16,0, flrn.

3b
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tizados por algurn mineral metamórfico compatíve1, se
nestes domínios intersticiais aos donÍnios cloríticos
tão os clinopiroxênios ígneos dendríticos-plumosos ou
cristais esqueletais são substituídos poï anfibótio
pseudornórfico (fotornicrografias 1 a j).

-110-

mani fes ta
, quando en

em feno-
tremolítico

As 1âminas cloríticas podem estar dispostas em
um arranjo plano-paralelo (fotornicrografia 1) em conjLntos (sets)
oblíquos entre si, desenhando junções triangulares que podem ser
ocupadas por anfibólios tremolíticos pseudonórficos de clinopirc
xênios dendríticos-plumosos (fotomicrografia z) ou pod.em passar
a un arranjo aleatório de 1âminas individuais mais curtas,forman
do uma malha com um grande número de áreas triangulares / polie-
drais intersticiais, ocupadas pelos anfibó1ios dendríticos-p1uno-
sos pseudonórficos (fotomicrografia 3). Tais arranjos correspon-
derian respectivamente ãs variedades p Late spinifeæ ou spinifeæ
en placas, e z,andom spinifeæ, ou spinifeæ de arranjo aleat6rio
de Donaldson (1982); no segundo caso (originalmente denominado
radiating spinifeæ por Nesbitt 1971), o hábito placóide mais ex-
tenso, laminar da olivina se tornaria mais curto: pâssando gradu
almente a tabular-esqueletal (hopper oLiuine). Os pseudomorfos
de clinopiroxênio dendrítico-plurnoso não se restringem ãs áreas
triangulares de junção de lâminas quer paralelas, quer de dispo-
sição aleatória: ocoïrem tambén nos donínios de anfibótio tremo-
1ítico paralelos e alternados com as 1âminas cloríticas (v. foto
nicrografia-s I a 3) . 0s minerais opacos : magnetita e ilmenita, eÍr
grãos finos, discretos, i-ntersticiais aos demais minerais, estão
freqtlentemente alinhados, seguindo o traçado da textura ígnea re-
liquiar (v. fotomicrografias 3b e 4). o significado da textura
spinifeæ nestas rochas, bem como a sua distribuição e variação
nos afloramentos, foram discutidos anterioïmente, quando da apre
sentação do contexto geológico das rochas metaultramáficas.

As texturas netan6rficas são variadas e testemu-
nham uma evolução netamórfica policíc1 ica: o traçado de texturas
formadas em estádios mais recentes sobrepõe-se ao das previamen-
te estabelecidas, modificando-o ou mesmo obliterando-o. Nas tex-
turas spinife'æ há una conbinação entre o traçado destas e o ar-
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ranjo dos minerais netam6rficos: os domínios de anfibólio tremo-
1Ítico, quando não apïesentam hábitos herd.ados dos piroxônios íg
neos, exibem texturas grano-nematoblásticas (fotonicrografia 4)
enquanto as 1âninas cloríticas têm una textura interna lepido-
b1ástica-entrelaçada; porfiroblastos de olivina que se d.esenvol-
vem sobre a textura spínifeæ reliquiar têm seus contornos molda-
dos pela geometria dos domínios alternados (fotomicrografias 5 e
ó). Dentre as texturas metanórficas as mais comuns seriam varia
ções no tema lepido-grano-nematoblástico; o termo Iepidoblástico
-entrelaçado designa um arranjo aleatório de palhetas de clorita
eue, pelo seu aspecto flexível, lembram uma trama de vime; ern al
guns tremolititos se sobressai um arranjo treliçad.o dos anfib6-
lios prisnáticos (freqtlentemente rotos, com terminações esfiapa-
das) ' assin denoninado pelo aspecto mais rígido dos anfibó1ios
individuais, lenbrando uma trama de ripas de madeira. A textura
fibro-radiada ê conspÍcua, por6n pouco freqüente.

Texturas porfiroblásticas são comuns e ocorrem
ern várias escalas: os porfiroblastos podem ser milim6tr'icos, dis
tintos a olho [u, ou submilimétricos, pouco evidentes em escala
mesoscópica. Para este segundo caso, adotou-se o termo micropor-
f irob lasto : des igna um mineral de taman-ho absoluto reduz ido , mas
que se destaca pe10 tamanho relativo, pe10 hábito e pela sua ïe-
1ação com os demais minerais ao redor, indicand.o uma neoblastese
de nucleação mais ou menos esparsa que acaba por sobrepor a fase
rec6rn-formada a uma matriz. As texturas internas dos agregados
serpentÍniticos presentes em algumas variedades representam uma
mistura de texturas pseudonõrficas de substituição direta da oli
vina, tipo mesh, e de texturas não pseudomórficas de recristali-
zaçã'o, destacando-se a placóide-entrelaçada (bLad.ed me.t, Maltman
19 78) .

conforme indicado pelo seu conteúdo nineralógi-
co' os clorita-tremolita xistos teriam composições estinadas en-
tre olivina websterítica e 1-herzolítica rica em piroxênio e se-
riam os equivalentes netanórficos de unidades vulcânicas e/ ou
subvulcânicas pouco ou nada diferenciadas e das porções superio
res de derranes estratificados, intensamente diferenciad.os de u-
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FOTOMI CROGRAF IAS

Fotonicrografia 4: Textura sp'Lnif eæ ern placas reliquiar em clori
ta-tremolita fels. Lârninas cloríticas com magnetita nas
bordas (nÍveis mais claros, de relevo baixo; substituem o

livina) alternadas com domínios de anfib6lio tremolítico
(relevo mais acentuado; substituern clinopiroxênio e, even-
tualmente, vidro vulcânico) . Notar microporfiroblastos
prisrnáticos longos de anfibótio antofilítico discordantes
sobre os domínios cloríticos (centro da foto). Amostra 4/I
Nicóis //. Lado maior da foto: 5,0 nm.

Fotornicrografia 5: Porfiroblasto esferoidal de olivina serpenti-
nizado sobre clorita-trenolita fels com textura spinifeæ
en placas reliquiar. Notar inclusões laminares de anfibõ-
1io tremolítico no porfiroblasto e a foliaçáa superimposta
ã textura spínifeæ reliquiar anoldada em torno do porfiro-
blaSto ao longo de nicroplanos de cisalhanento. Amostra
20'8/1 . Nicóis X. Lado maior da foto : 13 ,0 mm.

Fotonicrografias 6a e 6b: Detalhe de porfiroblasto de olivi-
na serpentinizado sobre clorita-tremolita fels com textura
spínifeæ en placas reliquiar. A olivina se desenvolveu a-
conpanhando os nÍveis cloríticos, infiltrando-se na textu-
Ta e envolvendo os domínios de anfibólio trernolÍtico. No-

tar filetes de opacos paralelos à textura spinífeæ (rnais

destacados) ou discordantes (mais delgados, menos eviden-
tes),estes últinos provenientes de serpentinização da o1i-
vina metanórfica, indicando a posição das cordas da textu-
ra mesh substituÍda pela textura ptracóide - entrelaçada
(bLaded mat) da antigorita. Amostra 208/I. 6a: nic6is X;6b
: nicóis / / , Lado maior da foto: 7 ,0 mm.

6b
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ma suíte kornatiítica; as texturas spinifeæ reliquiares que apre-
sentam sus.tentam esta interpretação.

As suas variedades petrográficas nais comuns são
tamb6rn as composicionalmente mais simples: clorita-trernolita xis
tos e fels com ou sem antofilita e com ou sem textura spinr)feæ
reliquiar. As dernais variedades petrográf icas se car:act erizam
por diferenças algo mais marcantes em relação ã assembl6ia mine
ral6gica fundamental: pela presença adicional de serpentina em

uma das variedades nodosas e de olivina e ortopiroxênio acompa-
nhados de espin6lio na outra; e nos talco-clorita-tremolita xis-
tos e fels, pelo "status" de mineral essencial que o talco adqui
re. Quando um dos minerais da assembt6ia fundamental passa a ter
o predomínio absoluto ou 6 substituído por um mineral afim, ro
caso o anfibótio tremolÍtico por anfibó1io actinolÍtico ou anto-
fi1ítico, surgem variedades petrográficas menos freqtlentes como
clorita xistos e tremolita xistos e fels, cummingtonita-actinoli
ta fels, e talco-tremolita-clorita-antofilita xistos r euê ocor-
rem de maneira restrita, pontual, intimamente associados aos clo
rita-trernolita xistos e fels propriamente ditos.

a) C,LonLfa-tn¿noL-íta. xíLto^ e {¡øL,s (com ou sem
antofilita, com ou sem textura spíni.feæ). Nas rochas de composi-
ção nineralógica mais simples, mais pr6xina da fundamental, po-
dem estar presentes, a16m do anfíbó1io tremolÍtico, da clorita e

da nagnetita/í1menita, o anfib6lio cunmingtonÍtico na forma das
características lamelas (fOf) de exsolução no anfibóti-o tremolÍ-
tico ou, rnais raramenteo em indivíduos discretos, isolados; o an
fibótio antofilítico, quer individualizado, em micropo.rfiroblas-
tos prisrnáticos m6dios a longos, quer em microporfiroblas.tos com
postos, com núc1eos de anfibótio tremolítico (às vezes -com as
conspícuas lamelas (Ï01) de exsolução) e bordas antofilíticas; e

em quantid.ad.e geralmente insignificativa, talco , talco-clorita e

serpentina, que parasitam o anfib6lio antofilítico, a cl¡orita e

ocasionalmente tambén os anfibó1ios ìtremolíticos. 0 aspecto ma-
croscõpio destas rochas ó tipicamente homogêneo. Nos tipos naci-
Ços, d.estacam-se, äs vezes, texturas spínif,eæ pseudonórficas,pre
servadas segundo os padrões já nencionados; o traçado das textu-
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ïas spínifeæ reliquiares pode ser reconhecido ocasionalmente at6
em variedades xistosas. Nos tipos foliados , a textura é lepido
nematoblástica a lepido-granoblástica; nos maciços, treliçada a
granoblástica semi-poligoni zada ou lobada.

Ambos - tipos foliados e maciços - apresentam u-
ma certa tendência à equigranularidade, mas há exemplos de textu
ras microporfiroblásticas bern desenvolvidas, com microporfiro-
blastos de anfibólio antofilítico ou trenrolítico prismáticos .longos a
quase aciculares, de 0,5 a 1,0 milínetro de comprimento, d.isper-
sos e aleatoriamente dispostos. Quando se desenvolvem sobre tex-
tura spínifeæ reliquiar, estes anfibólios neoblásticos crescem
ob1íquos aos donínios texturais herdados, obliterando-os (e.g.
fotonicrografia 2). Os microporfiroblastos de anfibõtio antofilí
tico têm predileção por se sobrepor aos domÍnios cloríticos ru,
texturas spí'nifeæ pseudornórficas, invadindo ãs vezes os domínios
com anfibó1io tremolítico (fotornicrografia 4), Palhetas discre-
tas de clorita podem se desenvolver em arranjo aleatório, disper
sas sobre os domínios com anfibólio tremolítico. Nas rochas fo-
liadas, a foliação é freqtlentemente dobrada em chet;z.on e crenula
da, com os anfib6lios prisnáticos encurvados ou mesmo rompidos,
e as cloritas apresentando kink bands bem evidentes. Nos micro-
planos de cisalhamento que acompanham estas dobras, a foliação é
reorientada, e desenvolve-se uma segunda ger,ação de cloritas
(nais raramente tarnb6m de anfibólios) que crescem acompanhando
estes planos.

Podem ocorrer ainda, se bern que de maneira res-
trita, loca1ízada, clorita-tremolita xistos fibro-radiados, com
anfibõ1io tremolítico (ãs vezes acompanhado de anfibótio antofi-
1ítico) acicular en indivÍduos encurvados, dispostos em leque so
bre uma matriz clorítica fina, lepidoblástica, crenulada a entre
1açada. As ocorrôncias desta variedade tên dirnensões reduzidas,
centi-a decinétricas, e Darecem corresponder a lentes ou níveis
intercalados aos demais clorita-tremolita xistos.

b) C.Lo nLta"-tn¿moX-ítcL xí¿tct¿ e, (1eI-,s com nid,cta,s
,sønpøntinítícaa. Foram identíficadas duas variedades dístintas
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para as rochas nodosas, ambas com distribuição espacial própria
e razoavelmente bem definida. A primeira, mais sinples, corres-
ponde a serpentina-clorita-tremolita xistos e fels nos quais as
nódoas são essencialmente serpentiníticas e representam pseudo-
morfos de porfiroblastos de olivina que se desenvolveram sobre
uma matriz lepido-nematoblástica ou lepido-granoblástica ou, às
vezes' mesmo sobre uma textura spinífeæ reliquiar; esta varieda-
de ocorre na parte norte-nordeste do corpo ultramáfico principal
a sul de Alpinõporis, seguindo aproximadamente a área-tipo de o-
corrência das textura spiní.feæ na região do casca D'Anta. As n6-
doas são elipsoidais a circulares e exibem uma textura interna
mesh bastante evidente, coln filetes de minerais opacos finos
(nagnetita) polvilhados ao longo das cordas; a textura de substi
tuição direta da olivina 6 parcialmente nodificada a partir dos
núcleos para placóide-entrelaçada (bLad.ed mat - Maltman lgTg)
que indicaria assim o predomínio de antigorita nas nódoas serpen
tiníticas. Inclusões de anfibó1io tremolítico são abundantes nes
tas nõdoas, tanto em indivíduos isolados como em agregados grano
-nematoblásticos rotos. Em um caso especial assaz fortuito (amos
tra 208/L), as nódoas serpentiníticas se encontram sobrepostas a
uma textura spindfeæ em placas, reliquiar, ligeiramente deforma-
da, e este arranjo 6 muito esclarecedor para determinar as rela-
ções entre os sucessivos estádios de blastese e/ou de deforrnação
a que esta amostra ern particular foi subrnetida. 0 primeiro aspec
to interessante a notar neste arranjo 6 que as manchas serpenti-
níticas se infiltram ao longo dos donínios da clorita, envolven-
do e preservando os donÍnios do anfibó1io tremolítico e pondo em
evidência o caninho preferencial seguido pela olivina netanórfi
ca quando da sua brastese (fotomicrografias 5 e 6).

Este padrão de infiltração da olivina metanórfi-
ca ao longo dos antigos domínios da olivina ígnea laminar recom-
pondo, parcialmente, a sua geometria (algo cono uma "volta às o-
rigens") é idêntico ao descrito por willett et aL. (197s) (e.g.
figura 7, p. La3ì em metakornatiítos com paragênese sinilar da re
gião de Widgienooltha-Norseman, Austrátia ocidental. Tanbén sta]
matelopoulou-Seymour 6 Francis (1980) nencionam o desenvolvimen-
to de olivinas com padrões sirnilares ern rnetakomatiítos de Lac Gu



-TT7 -

Iêr, Canadá, com a diferença que consid.eram os anfibótios tremol
ticos inclusos nos porfiroblastos de olivina pseudomorfos das ol
vinas ígneas esqueletais.

1

I

Urna outra feição notável nesta amostra e

faixas alternadas cloríticas e com anfibó1io tremolítico
tram-se encurvadas, dobradas, e se desenvolve sobre elas
geração de anfibó1ios tremolÍticos prisnáticos-longos,de
nematoblástico,com orientação plano-axiar em ïelação ao
to das faixas.

que as

encon-
uma nova
arranj o

dobramen-

Esta geração de anfibótios neoblásticos ora inter
cepta obliquanente o traçado da textura reliquiar, ora tem orien-
tação sub-paralela ã disposição das suas faixas alternadas, em de
pendência da relação angular relativa 1ocal entïe ambos (fotorni-
crografias 7 e 8). Esta nova foliação se anolda em torno das n6-
doas serpentiníticas, inclusive desenvolvendo microplanos de cisa
thamento preenchidos por clorita que the são subparalelos/tangen-
ciais; os donínios de anfibótio tremolítico inclusos nas nódoas
não sofreram defornação ou recïistalízação e preservam a textura
granoblástica anterior (fotornicrografia S) .

As diversas relações texturais descritas acima su
gerem a seguinte seqtlência de eventos para esta amostra:

. inicialmente, em condições estáticas, o desen-
volvimento da paragênese anfibó1io tremolÍtico - clorita magnesia
na (nagnetita) segundo o padrão pseudonórfico j'a conhecido, res-
peitando os domínios composicionais da textura spinifeæ original;

.. uma vez instalada esta paragênese metamórfica
fundanental , o crescimento sobre etra, ainda em condições est'ati-
cas, de porfiroblastos poiquilóides de olivina, substituindo pre-
ferencialmente a clorita ao longo dos donínios originalmente ocu-
pados pela olivina ígnea em placas e englobando os d.onínios de arL

fibófio tremolítico não consumidos;
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FOTOMI CROGRAF IAS

Fotonicrografia 7: Dois conjuntos oblíquos de placas de textura
spínifeæ reliquíar em clorita-tremolita fels dobrados, com

folíação superimposta discordante de um e paralelo ao traça
do de outro sustentada por anfibótio tremolítico prismáti-
co neoblástico. A mancha escura no centro da foto e um por-
firoblasto de olivina serpentinizado. Amostra 208/I. Nicóis
X. Lado maior da foto: 16r0 mn.

Fotonicrografia 8: Detalhe da anterior - foliação discordante su-
perimposta ã textura spinifeæ en placas reliquiar, com an-

fib6fio tremolítico prismático-1ongo neoblástico cortando o

traçado original e invadido as 1âminas cloríticas. Amostra

?08/L Nicóis X. Lado maior da foto: 5,0 mm.

Fotomicrografias ga e 9b: Nódoa pluriminerá1ica com olivina (ex

tinta ou quase extinta) e ortopiroxênio (birrefringência a-

laranjada devido ã espessura da seção delgada) em relação
poiquilóide; matriz grarLo-nematoblástica seriada de anfibõ
1io tremolítico. Amostra 27/L1-C.9a: nicóis X;9b nic6is//
Lado maior da foto: 5,0 mm.

9b
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"' segue-se um estádio de defornação e recristali
zaçao conconltantes que encurva a textura laninada reliquiar e a
oblitera parcialmente através da neoblastese orientada de anfibó
lio tremolítico; nesta etapa, os porfiroblastos de olivina se
comportan como anteparos rígidos, moldando a nova foliação ao
seu redor e resguardando os domínios de anfibóIio tremolítico in
clusos;

..;. finalmente, €m um estádio de metamorfismo está
tico mais brando, a olivina sofre serpentinização seletiva, e ,ã
desenvolvem as nódoas serpentiníticas con textura mesh pseudo-
n6rfica dos porfiroblastos de olivina.

A seqtlência dos eventos acima, aind.a que identi-
ficada em uma única amostra, öeve ser representativa em grandes
traços para a maioria dos clorita-tremolita xistos e fels, po-
rém corn as etapas individuais variando de intensidade de local
para 1ocal, destacando-se feições características ora de ufl, ora
d.e outro estád.io

Na naioria das
de textura reliquiar com linhas
da textura spinifeæ em placas,
qtlência de eventos metamórficos
arcabouço,de referência.

rochas, a ausência de um traçado
ben definidas, como neste caso o

torna difíci1 reconstituir a se-
e deformacionais por falta de um

c) (CLonLta-| tnp.moX-it.a de.(-,s eom nidoa¿ p|unLmi-
ne.ÌLtlica,s de oLLvLna- e. ont.opínoxã.nio (eom andíbil-ío antodíL[tíeo
Q. ørpíntLictl . A segund.a variedade de clorita-tremolita xistos e

fels com nõdoas compreende rochas nas quais as nódoas são tipica
mente plurirninerálicas, compostas de porfiroblastos de olivina e
ortopiroxênio em arranjo poiquilóide, corn inclusões de olivina
no ortopiroxênio em continuidade óptica com as denais ofivinas
ao redor (foiornicrografias 9 e 10) e com porfiiroblastos indivi-
dr,ralizados adicionais de anfib6lio antofilítico e clorita magne-
siana, sobrepostos a uma natriz grano-nematoblãstica firta, equi-
granular a seriada, poligonizada a semi-poligonizað.a, ou lobada
de anfibótio tremolítico com espin6lio verde e minerais opacos
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em grãos discretos intersticiais. Nas nódoas plurininerálicas
são freqtlentes as inclusões de anfibólio tremolítico e de mine-
rais opacos tanto na olivina como no ortopiroxênio. O anfibólio
antofilÍtico é prisnático-longo, tipicame,nte poiquiloblástico
quando en indivíduos maiores, de 2-3 milínetros de compr,imento,
com inclusões de anfibó1io tremolÍtico (fotomicrografia 1l); a-
lém de ocorrer isolado, aleatoriarnente disposto sobre a matTiz,
comumente se desenvolve sobre o ortopiroxênio em indivíduos pris
máticos-longos, algo menores, seccionando os contornos d.o mesmo e

aparentemente em equitíbrio com o talco que tanbóm substitui a-
quele mineral. A clorita ocorre en palhetas individuais ou agïu-
padas de 0,5 a 1,0 milÍmetros de tamanho ) com tendência a formar
porfiroblastos aleatoriamente dispersos sobre a matriz, na qual
se f.az presente de forma esporádica em palhetas discretas inters
ticiais ao anfibótio tremolÍtico. O espiné1io verde ê típico ne:
tas rochas, QUêr granuloso fino intersticial aos anfibólios tre-
inolíticos da matriz, orlado de magnetita, euêr vermiforme,de bor
das linpas e contornos nítidos, incluso no ortopiroxênio. Dentre
os ninerais opacos, predomina a magnetita, com lamelas de exsolu
ção ilneníticas, mas podern ocorïer adicionalmente cïomo- espin6-
lio associado à rnagnetita e, mais raramente,sulfetos (calcopiri-
tã, pirtta) pontuais.

A olivina e o ortopiroxênio são sistematicamente
substituÍdos, respectivamente, ìpor serpentinas e talco,sendo que
na maioria das amostras esta substituição e completa, permanecen
do apenas alguns raros Testos de ortopiroxônio em meio ãs man-
chas de talco. Mesmo completanente substituídos,os'dois minerais
guardarn seus contornos quase intactos preservando a estrutura no
dosa; as interfaces entre arnbos são respeitadas em traços gerais
pelos agregados minerais que os substituenr p€Trnânecendo assim
os donÍnios mineralógicos distintos.

Nas olivinas serpentinízadas a textura dos doní-
nios serpentinÍticos é pracóide-entreLaçada (bLad.ed-mat, Maltman
1978) com restos de textura mesh. Muitas vezes instala-se serpen
tina (e/ou talco-clorita) tarnbém ao longo das clivagens da clo-
rita e, oçasionalmente , atê intersticial aos anfibólios da ma-
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FOTOMICROGRAFIAS 10 A I?b

Fotonicrografia 10: Nódoa pluriminerálica de olivina (birrefrin-
gência vernelha a laranja escuro) e ortopiroxênio (birre-
fringência cinza) . Notar relação poiquilóide entre ambos:
inclusões de olivina no ortopiroxênio en continuidade 6p-
tica entre si e com as olivinas individuais externas. Ma-

triz grano-nenatoblástica equigranular a seriada de anfi-
bólio tremolítico. Amostra 27/LL-C. Nicóis X. Lado maior
da foto: 13 r 0 mÍt.

Fotonicrografia 11: Porfiroblasto poiquitói¿e prisnático - longo
de anfibó1io antofilítico sobre matriz grano-nematoblásti-
ca seriada de anfibólio tremotÍtico. Amostra 2Z/t1-8. Ni-
cóis X. Lado naior da foto 7 ,0 mm.

Fotonicrografias LZa e IZb: Clorita serpentinito porfiroblástico
com textura placói¿e-entrelaçada (bLaded mat) e "f,antas-
mas" de textura granulosa (cunu1ática?) de olivina, esboça-
dos por filetes de opacos finos, polvilhados, euê desenham

contornos poligonais difusos. Notar porfiroblasto de clori
ta envolto por uma orla maciça de minerais opacos. Em aL-
gumas formas poligonais realçam-se núcleos amarelados ocu-
pados por um mineral fibroso (serpentina?)l que provavelnen
te rep,r.esenta¡n extintas ilhas restíticas de olivina em uma

textura mesh de substituição direta, obliterada pela re-
cristalizaçã,o para placóide-entrelaçada da antigorita. A-
mostra 135/74. LZa: nic6is X; TZb: nic6is//. Lado maior da

foto: 5 ,0 rlm.
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trí2, substituindo-os de rnaneira incipiente. Nos casos em que a

serpentinízação/ talcificação é nais avançada, o anfibót:-o antofi-
1ítico tanbén pode estar parcial ou totalnente substituído de ma

neira pseudonórfica por serpentina e/ou taLco.

0s clorita-tremolita fels com nódoas pluriminerá-
licas de olivina e ortopiroxênio ocorrem exclusivamente em aI-
gun: corpos ultranáficos menoïes, circunvizinhos ao corpo maior
de Alpin6polis; mais especificamente, no coïpo alongado segundo
WNW/ESE inediatamente a sul deste, próxímo ã ponte sobre o Ribei
rão da conquista, e no corpo a nordeste cortado pelo cõrrego sa-
pateiro (a leste da Fazenda Pouso Frio). Os clorita - tremolita
fels com nódoas indicados no mapa geológico referem-se especifi-
camente a esta variedade.

d) TaX-co-c.Lo nítct-t nømoLLta xí¿tot ø døI-,s. O tal-
co, normalmente um acessório menor, torna-se volumetricamente re
presentativo em alguns clorita-tremolita xistos e fels i ,rlestes
casos a sua presença é facilmente perceptíve1 pelo brilho gordu-
Tosos e pelo aspecto macio que confere a estas rochas. Além do
anfibólio tremolÍtico , da clorita, do talco e do onipresente a-
cess6rio magnetita, podem ocorrer subordinadamente clorita de 7R

('ta1co-clorita') que substitui a clorita magnesiana "norma1",ti
po pennina/clinocloro, e carbonatos. Esta variedade apres.enta,
via de regra, uma distribuição esporádica, pouco definida, sut-
gindo de imprevisto em meio às demais rochas com clorita e tremo
lita; apenas no corpo ultranãfico da Fazenda Gordura, nas mar-
gens do Ribeirão Conquistinha, préximo ao contato com os quartzo
-sericita xistos e filitos do Grupo Araxá-canastra, adquire ex-
pressão própria. Neste 1oca1, onde o talco-clorita-tremolita xis
to chegou a ser extraído para corretivo de solo, reconhecem- se
textur:as spóni-feæ reliquiares fortenente defornadas, "cxenuladas".
0 padrão pseudomõrfico 6 semelhante ao descrito nos demais clori
ta-tremolita xistos e fels; o talco sobrepõe-se a e$te padrão
substituindo preferencialmente a clorita e de naneira incipiente
tanbén o anfib6lio trernolítico o ou ocupand.o os nicroplanos de
cisalhanento que acompanham a deforrnação. A foliação de baixo ân
gulo que se desenvolve nestas rochas, concordante com a att.tudã
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do contato entre as roc.has ultramáficas e os quartzo - sericita
xistos e filitos a norte, torna plausíve1 relacionar a talcifica
ção que as afetou ao desenvolvirnento desta zona de contato tectô
nica. Mesmo nas ocorrêncías esporãdicas menores as relações de

campo apontam para uma relação íntima entre os talco-clorita-tre
nolita xistos, os talco xistos propriamente ditos, e as sinuosas
faixas de cisalhamento que recoïtam as rochas metaultranáficas.

e) T nemoX-Lta (s¿L¿. Rochas nas quais o anfibó1io
tremolítico é arnplamente predominante e a clorita, quando presen
te, ocorre na condição de acessório podem ser encontradas inter-
caladas ocasionalmente aos clorita-tremolita xistos. Suas ocor-
rências são de dinensões restritas e não apresentam uma distri-
buição definida. o anfibó1io tremolítico 6 tipicamente prismáti-
co nédio com terminações esfiapadas; os minerais opacos são pou-
co freqtlentes, e a clorita e o talco ocorrem como acessórios e-
ventuais. A granulação é fina a fina/média, e a textura varia en

tre treliçada e nematoblástica; às vezes há vestÍgios de uma su-
posta textura granulosa anterior, lembrando o padrão observáve1
nos netapiroxenitos, onde os anfibó1ios substituem de maneira ho

moaxial os piroxênios pré-existentes com anfibólios tremolÍticos
menores prisnáticos longos e aciculares se sobrepondo ao arranjo
treliçado destes anfibólios prismáticos maiores (v. I I I .4. 2 . 3) . É

prováve1 que pelo menos païte dos tremolita fels observados cor-
responda a .netapiroxenitos de características obliteradas pela
recristali zaçã,o, intercalados às denais rochas ultramãficas.

f ) CLct tuLta xíttct¿. Rochas constituídas predorninan

temente por clorita magnesiana podern ocorrer de dois modos dis-
tintos: como veios de dirnensões reduzidas ou bandas isoladas,não
raras vezes cortando texturas e estruturas preexisteûtes nas ro
chas ultramáficas, ou como nÍveis contínuos, delgados, intercala
dos tanto ãs rochas com clorita-tremolita como aos granada mica-
xistos róseos, com os quais se confundem quando alterados, uma

vez que adquirem um aspecto semelhante: apresentam-se como nica-
xistos rõseos finos, de aspecto homogêneo, porén sem os porfiro-
blastos alterados de granada e sem quartzö, e nos núcless nenos
alterados sua cor 6 verde.
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A clorita fina 6 aconpanhada de minerais opacos
em grãos discretos dispersos e ocasionalrnente por biotita aciden
taL. A textura 6 lepidoblástica, crenulada. Quando em veios e
bandas discordantes, sugere-se que tenham sido originad.os por
processos metassomãticos locais de caráter restrito. os nÍveis
delgados intercalados às denais rochas metaultramáficas e aos
granada nícaxistos rõseos correspondem possivelmente a d.elgados
estratos tufáceos de granuração original nuito fina.

g) T ctLco - t n¿mo Lít a- e.(-o n Lta-- anto (¡ íI-Lt^ xi¿ t.o ¿. Em
um caso particular, no pequeno corpo ultranáfico isolado das cer
canias da Fazenda Mutuca,a sul do corpo ultramáfico principal d;
Alpinópo1is, o anfibõ1io antofilÍtico acicular passa a pred.omi-
nar amplamente sobre o tremolÍtico, e passam a participar da as-
sembl6ia nineralógica talco e espiné1io verde acastanhado; o tar
co ocorre em manchas distintas junto à matriz cLorítica, inters-
ticial aos anfibó1ios, e nant6n contatos bem definidos, nÍtidos,
com o anf ibó1io antof i 1Ítico , ind.icando uma relação d.e equi 1í_
brio entre anbos. o anfibõlio tremolítico, por sua vez 1 ora ocor
re individualizado, ora como núc1eo nos anfibó1ios antofilíticos,
quando então exibe as caracterÍsticas lamelas (I01) de exs,rlução
cummingtoníticas. o espinó1io, en grãos discretos, irregulares ,
tem as suas fraturas e bordas ocupadas por minerais opacos.

h) cummíngtoniÍ.a-aetínoLíta. [øI-,s, Junto aos clo-
rita-tremolita fels con n6doas plurirninerálicas de olivina e or-
topiroxênio do corpo ultramáfico menor a sul do corpo principal
de Alpinópolis, foi registrada a ocorrência aparentemente única,
pontual, de urn cummingtonita-actinolita fels fino, equigranular,
de textura granonematoblástica poligonizada, no qual um anfib6-
lio actinolÍtico ocupa o lugar do tremolítico e serve de hospe_
deiro para o curnmingtonítico, que ocorre em domínios exsolvidos
grandes, bem definidos, perfazendo, ãs vezes , atê metade dos an-
fibõlios individuais; há conspícuas e bem desenvolvidas lamelas
(101) de exsolução de un anfibõlio no outro, tanto nos donÍnios
actinolíticos como nos cunmingtoníticos, que se funden com os
respectivos donínios mais amp10s. podem estar presentes como a-
cessórios acidentais clorita e ilrnenita, discretos e intersti-
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ciais aos anfibó1ios.

I I I .4 .2 .2 . Serpent initos

Os serpentinitos, ainda que subordinados aos cle
rita-tremolita xistos e fe1s,são, eÍr conjunto,o segundo tipo pe-
trogrãfico mais representativo da suite metaultramáfica. Foram
reconhecidas duas variedades pr.incipais nitidanente distintas
tanto pela forma de ocorrência e pelo aspecto mesoscópico, como
pela composição mineralógica e pelo padrão textural que apresen-
tam; ambas tên en comum a assembtéia mj.neralógica fundamentaL va
riedades de serpentina como constituintes essenciais, e minerais
opacos (em especial, rnagnetita) como acess6rios onipresentes.

Ocorrem em corpos lenticulares estreitos de a1-
guns metros de espessura, intercalados aos clorita-tremolita xis
tos e fels e ãs demais rochas a eles associadas no interior dos
corpos ultramãficos maiores o ou acompanhando as bordas tectoniza
das destes corpos, eil contato com os ortognaisses cisalhados e

interdigitados com as demais rochas metaultramáficas inclusive
nos corpos ultramáficos menores circunvizinhos. As suas texturas
são predominantemente netarnórficas rnas, em uma das variedades, 6

possíve1 reconhecer ocasionais ves'tÍgios de uma textura granulo
sa pseudomórfica parcialmente obliterada pela recristalização.Es
ta variedade com texturas pseudomórficas corresponde a clorita
serpentinitos porfiroblásticos que ocorrem tipicamente no inte-
rior do corpo ultramáfico principal de Alpinópo1is; a outra com-
preende serpentina xistos manchados (aspecto "pele de cobra") com

clorita e anfibõtio tremolítico eventuais, e ê característica
das zonas de contato tectoni zadas. Uma terceira variedade, algo
particular,reconhecida em um único afloramento, é representada
por clorita serpentinitos com talco-clorita adicional, derivados
provavelmente de clorita serpentinitos com textura granulosa
pseudomórfica. Para descrever as texturas dos serpentinitos ado-
tou-se a jâ mencionada nomenclatura de Maltman (19 78) (v.rIr.A.1.Ð
que cornpreende três tipos de arranjo básicos: a textura mesh



de caráter pseudonórfico, e as texturas fitada
de-entrelaçada (bLaded nat), não pseudonórficas
de serpentinitos recristalizados.
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(r,ibbon) e placói
, caracterÍsticas

a) CLo nLta 6e-tLp¿ntínítoó p0tt$ínobLi¿tíco¿. São ro-
chas de cor cinza a cinza chumbo, de granul ação muito fina, den-
sâ, aspecto geral hornogêneo em escala mesoscópica, e com porfirc
blastos de clorita em tamanho e proporção variáveis destacando
se na sua superfÍcie. 0correm intercalados aos clorita-tremolita
xistos e fels e aos (estaurolita -) granada micaxistos na porção
central do corpo ultramáfico principal a su1 de Alpinópo1is, jun
to ao flanco sudoeste da sinformal sugerida para o donínio metas
sedimentar com granada micaxistos e formações ferrÍferas banda-
das. sua foliação nem sempre 6 explícitâ, sendo indicada ãs ve-
zes apenas pelo formato disc6ide de blocos orientados nos aflora
mentos. Planos de cisalhamento sinuosos preenchidos por serpenti
na f ibrosa 'cipo slip fiber podem ocorrer em alguns des tes b 1o-
cos. A textura 6 predominantemente placóide-entrelaçada (blad.ed
mat) ocasionalmente transicionando para fitada (z,i.bbon) , os mine-
rais opacos (rnagnetitas) são granulosos muito finos, polvilha-
dos, dispersos pela textura ou,ocasionalnente, alinhados em file
tes intermitentes, quando então podem desenhar contornos ovala-
dos-poligonais. A clorita, em porfiroblastos díspersos de tama-
nho da ordem de alguns ni1írnetros, é magnesiana, tipo pennina/
clinocloro, e encontra-se envolta por orlas de opacos que podem
estar alojados tanb6n ao longo de suas linhas de clivagem; apre-
senta ainda kink bands bem desenvolvidos. A16m dos opacos granu-
losos nuito finos e dos associados à clorita, há grãos de opacos
individualizados maiores ? com contornos subidiomórficos tenden-
do a quad.rangulares e losangulares. Dentre as variedades de ser-
pentina predonina a antigorita, conforme sugerido pelos difrato-
gramas de Raios-X e pelo padrão textural, acompanhada em menor
proporção pela rizardíta e, possivelmente, por um pouco de criso
tila.

Apesar da recristalizaçã,o intensa, penetrativa
destes serpentinitos, 6 possíve1 reconhecer em vários deles ves-
tígios do traçado de texturas preexistentes: o alinhamento dos
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minerais opacos granulosos finos e o arranj o de microdomínios de
finidos por variações sistemáticas na orientação e/ou no tamanho
das antigoritas placóides esboçam "fantasmas" de uma textura gra
nulosa (cunu1'atica?) de olivina e da textura mesh de substitui-
ção direta da mesma. A forma e as dimensões dos supostos grãos
de olivina originais seriam reproduzidos pelos j'a citados contor
nos ovalados/poligonais, de 0,5 atê 2,0 mi1ímetros de tamanho,de
senhados pelos filetes intermítentes de minerais opacos e ãs ve-
zes subdivididos internamente por filetes secundários que indica
riam o traçado das cordas da textura mesh obliterada pela recris
talizaçã'o para textura placóide-entrelaçada de antigorita (foto-
micrografia 12). Em alguns destes domínios definidos pelos file-
tes de opacos destacam-se núcleos ovóides ocupados por um mine-
ra1 fibroso, amarelado acastanhado - provavelmente uma variedade
de serpentina (lizardita e/ou crisotila) tingida por hidrõxido
de ferro - que devem corresponder a extintas ilhas restíticas de

olivina na textura mesh original. Quase certamente estes serpen-
tinitos são os equivalentes metamórficos de dunitos granulosos,
cumuláticos, oriundos das porções basais de corpos konatiÍticos
vulcânicos/subvulcânicos diferenciados .

Para rochas semelhantes da Finlândia oriental,
que apresentam texturas ígneas reliquiares melhor preservadas,Pj.
quet (1982) sugere que os porfiroblastos de clorita magnesiana
estejam substituindo un ortopiroxênio Ígneo, ãs vezes com textu-
Ta b;lastopoiquilítica, envolvendo agregados serpentinÍticos de

contornos ovóides-prismáticos correspondentes ãs antigas olivi-
nas cumuláticas. Nos clorita serpentinitos de Alpinõpolis não
foi possíve1 atê o momento reconhecer feições texturais semelhan
tes e assim o significado das palhetas grandes de clorita magne-
siana permanece dúbio: se porf iroblastos sensu stni.etzt , ou se
pseudonorfos de ortopiroxênios ígneos de pêridotitos serpentiníza
dos? Vale mencionar eue, segundo sugerido por Evans (L977), a

cristalização da clorita em serpentinitos seria favorecida por
regiões microscópicas enriquecidas em Al e Cr, conforme indica-
do pela sua tÍpica associ açã,o espacial com Cr-magnetitas ou cro-
mitas; nos clorita serpentinitos de Alpinópo1is , as palhetas de
clorita são sistenaticamente orladas de minerais opacos, eu€ se
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alojam tamb6m ao longo dos seus planos de clivagen, depondo a fa
vor do caráter porfiroblástico s.s; para este mineral.

b) Senpentína æistos manchad,os. Os serpentinitos
cinza-verde manchados, não porfiroblásticos, infornalmente deno-
minados "pele de cobra" e com foliação mais evidente que a dos
clorita serpentinitos ocoïrem preferencialmente na borda sul do
corpo ultramãfico principal a su1 de Alpinóporis e em coïpos me-
nores inclusos nos ortognaisses a sul deste, interdigitados com
clorita-tremolita xistos e fe1s. A serpentina presente 6 predomi
nantemente antigorita, acompanhada de lizarditat a1ém dos mine-
rais opacos finos, dispersos pela textura, podem ocorïer adicio-
nalmente clorita nagnesiana e anfibólio tremolítico em propor-
ções variáveis e, eventualmente,também algum ta1co. O anfibó1io
tremolÍtico ocoïre incluso em matriz serpentinítica na forma de
indivíduos prismáticos curtos, rotos, estriados e esfiapados,sen
do visivelmente substituídos por serpentina; há freqtlentemente
contornos e mesmo traços de clivagem de anfibótio indicados por
filetes de opacos finos e por donínios definidos pelas variações
sistenáticas îa orient açáo e tananho das serpentinas que o cer-
cam. A clorita aconpanha o anfibólio às vezes até em restos de
agregados lepido-nematoblásticos envoltos pela serpentina, e é

substituída ao longo das suas bordas e linhas de clivagem por
serpentina e/ou talco-clorita (?). As texturas serpentinítj-cas
predorninantes são a placóide-entrelaçada e a fitada (bLad.ed mat
e ríbbon), alternadas e mescladas. Em amostras com foliação mais
desenvolvida 6 possível reconhecer superfícies c e s bem defini-
das na forma de nicroplanos de cisalhamento (g) ob1íquas ã folia
ção mineral (g). Nas lentes de serpentina xistos manchados dos
corpos ultramáficos menores há fraturas de tensão e superfícies
de cisalhanento preenchidas por serpentina fibrosa (respectiva-
mente.cross fiber e sLdp fiber). o ta1co, quando presente,se ins
tala nas bordas e ao longo das clivagens do anfibótio tremolíti
co e da clorita.

As relações texturais e a posição destes serpent
na xistos no contato entre os ortognaisses e as demais rochas

1-
ul
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tranáficas, bem como o seu caráter interdigitado com estas ao
longo dos contatos tectonizados, sugerem que sejam possivelmente
milonitos de clorita-tremolita xistos e fels, serpentinizados
concomitantemente ao seu cisalhamento.

c) (CI-o ¡tLta-) ' t.ct.Lcct-c.Lo n*ta' aønytøntinito¿. C1o-
rita serpentinitos nos quais a clorita magnesiana "normal", tipo
pennina/clinocloro e substituÍda quase integralmente por uma

'talco-clorita' (ou clorita de 7l - septeclori ta?) (v. III.A. t. Z)

são restritos a uma única ocorrência conhecida? aconpanhando os
talco-clorita-tremolita xistos com textura spinifeæ re 1 iquiar
que afloran ãs margens do Ribeirão Conquistinha, no corpo ultrarná
fico da Fazenda Gordura, junto a uma extração abandonada de cor-
retivo de solo. A textura destas rochas é constituÍd,a de uma ma-

tha entrelaçada de serpentina e 'ta1co-clorita', com domíníos
serpentiníticos com textuïa placóide-entrelaçada (bLaded mat) e

restos de clorita isolados em manchas pseudomórficas de 'talco-
clorita'. Filetes de opacos granulosos finos, polvilhados, indi-
cam os contornos de minerais ov6ides-prisrnáticos curtos e o tra-
çado das antigas fraturas ao longo das quais se processou a ser-
pentini zaçã,a destes minerais, bem como o contorno de extintos nú
cleos residuais nos grãos individuais. Veios serpentiníticos com

textura plac6ide-entrelaçada de antigorita desenvolvem-se loca1-
mente sobre estas texturas.

III.4.2.3. Metapiroxenitos

Metapiroxenitos foram reconhecidos apenas na por-
ção su1 do corpo ultranáfico principal de Alpinópolis, onde ocoï
rem em uma superfície estirnada de algumas centenas de metros qua
drados. As suas relações de contato com os denais constituintes
da suíte metaultranáfica encontram-se obliteradas pela alteração;
em direção aos ortognaisses e granitóides, exibem um caráter for
temente cataclástico, com intensa silicificação e epiclotízaçáo
indicativos de um contato tectonizado; unìa foliação incipiente
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(clivagem de fratura) pode se manifestar esporadicamente e de ma

neira irregular

São rochas geralmente maciÇâS, verde- cinza a ver-
de-claras, e exibem uma textura ígnea granulosa reliquiar carac-
terística, eu€ varia de fina a grossa e é bem evidente em esca-
1a mesoscdpica. A sua constituição mineralógica é relativamente
simples: clinopiroxênio incolor (augítico?) e anfib6lio tremolÍ-
tico, em proporções variáveis, são os constituintes trrredominan-
tes, acompanhados de ninerais opacos (magnetita, ilmenita) e ti-
tanita como acessórios onipresentes, e clorita e epidoto como e-
ventuais; os minerais do grupo do epidoto (zoisita,clinozoisita,
epidoto) tornam-se mais expressivos nas rochas tectoníticas, com
talco, carbonatos e serpentina como acessõrios, e com qua::tzo
nas porções silicificadas. o piroxônio é prisnático curto, fre-
qtlentemente gerninado e com delgadas lamelas de exsolução parale-
1as ãs faces prismáticas. E sistematicamente envolto pelo anfibó
1io tremolítico, euê o substitui de maneira honoaxial , minet izan
do a textura Ígnea granulosa (piroxenítica) original. Mesmo quan
do a substituição chega ao completamento, e não há mais núc1eos
de piroxênios preservados, a textura ê reconhecíve1. Às vezes , a

t6 mesmo o padrão lamelar simples da geninação do piroxênio 6 mi
metizado pelo anfib6lio. Sobrepondo-se à substituição hornoaxial
há uma segunda geração de anfibõlios tremolíticos menores, pris-
máticos longos a médios, de tamanho da ordem de décinos de milí-
metros, euê ocorrem dispersos, cortando o traçado de textura gra
nulosa.

A titanita ocorre junto aos ninerais opacos ou en
indivíduos granulosos e subidionórficos isolados , dispersos. 0s
minerais opacos , granulosos , irregulares a subidionórficos , fre-
qtlenternente são borde j ados de titanita. Ambos - minerais opacos
e titanita - ocorrem inclusos nos anfibólios, às vezes alinhados
ao longo das suas clivagens, at6 mesmo nas nanchas menores de an
fibótio alojadas ao longo das fraturas e clivagens do clinopiro-
xênio reliquiar: representam os componentes de Fe-Ti do piroxê-
nio ígneo exsolvidos quando da sua substituição. A16n do anfibó
lio tremolÍtico, ocasionalmente se faz presente un anfibótio cum
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mingtonítico com geminação polissintética bem desenvolvida, eu€
ocorre em indivíduos isolados , raros.

Este tipo petrográfico abrange duas variedades
principais:

a) Me-f.aytinctxønilo^ g)Ø,nu.Lo^o^. Correspondem ãs îo
chas pouco ou nada deformadas, que preservam intacta a textura
granulosa reliquiar,com os núcleos de clinopiroxênio Ígneo envol
tos pelo anfib6lio tremolítico netamórfico (fotomicrografia 13),
perturbada apenas pelos anfibólios neoblásticos menores, discor-
dantes. Os anfibó1ios prisrnáticos curtos de substituição homoaxi
al encontram-se intercrescidos nas terninações: como não hã rela
ções de contato originais entre piroxênios preservadas, não foi
possível definir se se trata de uma feição mim6tica, herdada da

textura ígnea, ou ligada ã recristalizaçáo netamórfica. 0s anfi-
bolios menores, prismáticos - longos, desenvolven-se preferencial
mente nestas áreas de instercrescimento dos anfibó1ios trenolí-
ticos homoaxiais anteriores.

b) Quantzo-øytidoto mQ.tafrirux¿níto,s, Representam
os metapiroxenitos cataclásticos, cisalhados-silicificados, ou

mesmo niloníticos. A textura granulosa original é modificada ao

longo de nicroplanos de cisalhanento retos, nítidos, com fragnen
tos angulosos de piroxênio e anfibólio tremolítico envoltos por
uma matriz fina, pouco distinta de anfibólio, minerais do grupo
do epidoto e carbonatos. Quando a defornação se torna mais inten
sâ, a rocha passa a ser constítuÍda predominantemente de nine-
rais do grupo do epidoto e de quartzo estirado, disc6:-de/lenticg
laq com ocasionais anfibótios individuais ou agrupados rotos, €s

fiapados. Em porções mais afastadas dos rnicroplanos de cisalha-
mento, os piroxênios e os anfibótios estão fraturados, flexiona-
dos, encurvados, com as fraturas preenchidas por anfibótio tremo
1ítico fino.

A origem dos netapiroxenitos e a sua
as dernais rochas da ,uíte netaultranáfica ainda são
gere-se que sejan porções de corpos diferenciados,

relação com

incertas. Sg

subvulcânicos
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FOTOMICROGRAFIAS I3a 13b

Fotornicrografias LSa e 13b: Textura granulosa reliquiar em meta-
píroxenitos. Núcleos residuais de clinopiroxênio envoltos
pelo anfib6lio tremolítico que os substitui honoaxialmente.
Sobre a textura pseudomõrfica se desenvolvem anfibó1ios
tremolíticos menores, prismáticos longos , discordantes ao

traçado da textura granulosa preservada. Amostra 305 A/3A.
L3a: nicóis X; 15b: nicóis//. Lado maior da foto: 15.,0 mn.
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(?) de filiação komatiÍtica, intrusivos no conjunto vulcano-sedi-
nentar, e preservados cono boudins relativamente grandes, envol-
tos pela foliação de cisalhamento. As suas características petro-
gráficas originais assemeJ.han-se ãs dos "komatiítos basálticos rr

tipo Badplaas descritos por Viljoen & Viljoen (1969), o por eles
considerados como possíveis sills contemporâneos ao desenvolvimen
to da Formação Komati do gv,eenstone beLt de Barberton.

III.A.2. 4 - Clorita-serpentína-nagnesita-ta
co xistos

Representam um tipo petrográfico de ocorrência res
trita a alguns poucos corpos lenti-culares alongados, de dimensões

da ordem de algumas dezenas de metros de comprimento e alguns me-

tros de largura, intercalados de maneira sub-concordante aos gra-
nada micaxistos róseos aconpanhados de talco xistos e clorita xis
tos no dornínio metassedimentar sinformal que ocorre na porção cen

tro-norte do coïpo ultramáfico principal a su1 de Alpinópolis. São

rochas de estrutura xistosa, de aspecto amendoado, crenuladas, com

delgadas lentes e filetes carbonáticos inclusos na foliação. Quan

do pouco alteradas, têm coloração cínza-chunbo com manchas rosa-
das onde a concentração de lentes carbonáticas 6 maior; quando aI
teradas, estas lentes adquirem um aspecto poroso, sua cor passa
a castanho, e o restante da rocha se torna cinza-arroxeada.

Talco e o mineral predominante; o carbonato foi i-
dentificado como sendo magnesita. São acompanhados em proporções
subordinadas por serpentina (antigorita) e 'talco-clorita'(ou cle
rita de 7R - septeclori ta?) além de uma pequena quantidade de ni-
nerais opacos dispersos entre os dernais minerais. A textura e le-
pidoblástica, com lentes e vênulas milim6tricas granoblásticas
poligoni zadas de magnesita concordantemente intercaladas à folia-
ção fortemente crenulada, que 6 freqtienternente reorientada ao lon-
go de clivagens de crenulação bem desenvolvidas. A $ïâhur

1

lação é da ordem de d6cinos de milínetros,com alguns indivÍ-
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duos de nagnesita e clorita (e, mais raramente, opacos) alcançan-
do tamanhos de at6 1,0 - 1,5 milínetïos. Dentro da'tmatrlz lepido
b1ástica" há domínios serpentiníticos com textura placóide - en-
trelaçada (bLacíed mat), envoltos por talco. Hã uma tendência à se

paração de porções com talco e magnesita e porções com talco e

serpentina. A clorita, ern palhetas finas, ocorre em ambas as por
ções, aconpanhando o talco na foliação ou inclusa na magnesita ao

longo dos planos de clivagem da mesma. Estas inclusões de clorita
estão freqtlentemente rotacionadas em re1ação à "matriz" lepido-
b1ástica em volta. Originalmente identificada como uma talco-c1o
rita ou uma pennina negativa ao microscópio, mostrou ter um espa-

çamento basal de ZR nos difratogramas de Raios-X (ver cliscussão
em IIi.A.L.2), correspondendo provavelmente a uma septeclorita me

taestáve1 que substitui a serpentina.

Quanto à sua origem, estas rochas devem correspon
der a clorica serpentinitos que sofreram metamorfismo em presen-
ça de COZ, desenvolvendo a associação talco + magnesita ãs expen-
sas da antigorita.

I II.4.2.5. Talco xistos

São rochas volumetricamente menos representativas,
que ocorrem geralmente em corpos de dinensões reduzidas, con es-
pessuras da orderr de alguns decímetros ou centímetros, intercala-
das ãs demais rochas ultramáficas e/ou às rochas metassedinenta-
res associadas, ou inclusas nos ortognaisses que envolvem os cor-
pos ultramáficos. Apresentam-se sistematicamente foliadas e crenu
ladas, e são constituídas predominantemente por talco com mine-
rais opacos (magnetita) como acessórios.

Nos clorita-tremolita xistos e fels ocorrem como

faixas sinuosas ob1íquas ã.foliação principal, formando un padrão
anastomosado, e envolvendo núcleos lenticulares de rochas
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com clorita e tremolita. Estas faixas têm ocorrência localizada,
e a densidade e o espaçamento da nalha anastomosada são variá-
veis. A origern destas faixas de talco xisto está ligada ao cisa-
thamento heterogêneo que afeta os clorita-trenolita xistos e

fels: devem corresponder, aproximadamente, ãs superfícies c

deste cisalhanento. No domínio dos granada micaxistos róseos, os

talco xistos se tornam volumetricamente mais representativos , ã1

ternando-se com os xistos róseos e os clorita xistos. Calhaus e

blocos de talco xistos são comuns nas porções de exposição menos

favoráve1 dos terrenos ultramáficos, porém a sua relativa abun-
dância nestes casos talvez se deva à maior resistência destas ro
chas ã alteração intempórica.0s talco xistos inclusos nos orto-
gnaisses ocorrem em lentes ou bandas poucos expressivas, distri-
buídas ao redor e entre os corpos ultramáficos principais, e cor-
responderiam a pedaços separados destes pelo cisalhamento e pela
infiltração de material granítico ao longo de suas bordas.

III.B. Quinismo

III.B. I . Considerações Preliminares : seleção e

paro das amostras
pre -

Como visto, o caráter komatiítico das rochas rneta-
ultranáficas de Alpinópo1is e estabelecido com segurança pelas
suas texturas spirrífeæ reliquiares e pela associação litológica
em que se encontram. Para a avaliação do comportamento geoquÍmi-
co destes metakomatiítos, foram selecionadas treze amostras no
decorrer dos trabalhos de petrografia, divididas da seguinte ma-
neira: nove clorita-tremolita fels e xistos, e um talco-clorita-
trenolita xisto portadores de textura spini,feæ; um clorita-tremo
lita - e um tremolita fels; e um (clorita-) tremolita fels com
nódoas plurininerálicas de olivina e ortopiroxênio, e con espiné
1io. Adicionalmente ao conjunto das rochas ultramãficas propria
mente ditas, foram encaminhadas ainda para aná1ise quírnica duas
amostras de anfibolitos grano-nematoblásticos finos, homogêneos,
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tidos como metavulcânicas básicas oriundas da seqtlência vulcano-
sedimentar original.

As condições de exposição desfavoráveis, aliadas
ãs intensas defornações de padrão heterogêneo e ao grau netamõr-
fico elevado que estas rochas apïesentam, fazem com que qualquer
amostragem sej a considerada com reservas poï ser pouco ïepresen-
tativa para a r,rít" komatiítica original como um todo. No mais,
o número reduzido de análises d,isponÍveis e o fato destas contem
plarem, geralmente, apenas os elementos maiores , tornam tenerá-
rias quaisquer i1ações petrogenéticas mais detalhadas feitas com
sua ajuda. Uma vez que as amostras podem ser consideradas, com
boa margem de segurança, como cogen6ticas, procedentes de uma
mesma r,rít" konatiítica, e tendo sido selecionadas com base em
suas texturas reliquiares melhor preservadas, o enfoque que pare
ceu mais adequado foi verificar s€, no conjunto das análises quí
micas disponíveis o 6 possíve1 reconhecer urn padrão geoquímico íg
neo coerente herdado, QUe possa ser comparado a padrões caracte-
rísticos ,definidos para suítes komatiÍticas c1ássi-cas, melhor
preservadas e estudadas. Para avaliar as modificações pós-magnâ-
ticas porventura ocorridas no quimisno das amostras seleciona-
das, as análises indivicluais seriam cornparadas a este padrão in-
terno do conjunto, como sugerido, por exemplo, por Nesbitt & sun
(1976) e Nesbitt et aL. (1979) e, com algumas modificações, por
Beswick (r982, 1983) . como serã visto mais adiante, 6 possíve1,
apesar do núnero reduzido de análises, reconhecer um padrão sufi_
cientemente evidente no conjunto dos dados quírnicos disponíveis
para os metaultramafitos de Alpinópolis para,com sua ajuda, te-
cer algumas considerações sugestivas, de caráter geral , a res-
peito do comportamento geoquÍmico da suíte komatiítica.

As rochas submetidas ã análise quÍnica foram se-
lecionadas de nodo a tentar mininizar os efeitos das modifica-
ções p6s-niagmáticas: escolheu-se amostras homogêneas, de prefe-
rência com texturas ígneas pse.udomórficas de traçad.o delicado
(que seriarn prováveis indicadoras de dornÍnios composicionais pre
servados ou, pelo menos, pouco perturbados ã escala de textura)
e, na nedida do possível, maciças, sem siriais evidentes de cisa-
thanento, tarcificação, serpentinização, silicificação ou venu-



TABELA II - AN'ÁLISES QUTMI.AS DE RocHAS METAUTTRAMÃ.FIcAS (METAK'MATIfTos) E METAMÃFrcAs (METABASALT'') DE ALpINopoLrs, MG

I z 3 4 s 6 7 I 9 to 11 tz tJ .14 ts
'- ?'7s/10-c *zlto nzc/Lo slt s3/L 90c/46 l4tA,/10 t4s/10 1s4B/9 tTz*ro4 ylrz tLs/L z,/rr_D srlzz szlq6si'zg 43'80 (46'54) 47,70 (49,8s) 47,90 (s0,zB) 45,34 46,18 4s,8i 49,6s 46,09 49,48 49,40 so,oz ss,zz 4e,9s ss,Bz s2,97Tiozr 0'49 ( 0,s2) 0,56 ( 0,s7) 

',sz 
( 
',ss) 

0,77 0,s9 0,60 0,64 0,70 0,7s 0,48 0,s8 
',zs 

0,3e I,r3 r,08Alz.Jl 5'70 ( ó,0ó) 6,10 ( 6,3s) 4,90 ( s,r4) 7,20 6,37 6,36 6,26 6,4q 6,s7 6,6s i,s7 6,0s 4,06 Lz,z, 14,07F€2oJt 5,80 ( 6,16) 2,90 ( j,03) 4,00 ( 4,20)

Feo t 6'70 ( 7'Lz) 10,00 (10'45) 6,80 ( 7,14) Ls,L7* r2,gq* L3,46r 12,46* 14,09* 1r,83* 8,81r rz,l3* 7,98* 9,16* 9,98. 10,80i
l'ho c 0'15 ( 0'16) 0'20 ( 0,21) 0,17 ( 0,1g) o,zs 0,r8 0,19 o,zr 0,20 0,r7 0,1ó 0,19 ,,tz 0,r8 0,r9 0,zzIto t 23'80 (ZS,zs) 19,s0 (20,33) 2s,20 (24,35) 22,t4 2s,72 23,0s 20,74 2s,20 z2,og zs,os 2!,7s zt,sr zs,z' 6,76 7,31
caO g 7,fi ( 7,76) 8,r0 ( 8,47) 7,SO ( 7,87) 6,19 7,4r 7,64 ,,gL 6,9s 7,L7 S,38 9,s6 8,6s 6,47 9,08 9,89NarOT 0'31 ( 0,33) 0,54 ( 0,56) 0,22 ( 0,23) 0,35 0,38 0,29 0,47 0,23 

',ss 
0,01 0,19 0,31 0,11 3,39 2,43

q0 c 0,02 ( 0,02) 0,04 ( 0,04) 0,01 ( 0,01) 0,04 0,04 0,03 0,04 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,02 0,27 0,28
P|OiZ 0'0s ( 0,0s) <0,05 (<0,0s) 0,0s ( 0,05) 0.,20 0,19 0,20 0,18 0,20 0,20 o,zo 0,19 0,15 o,17 0,26 0,26
Hzo-g o,2r - o,z4 - 0,24

Hzo'g 3,gz - 3,zo - 3,77

Totalg 98'15(100'01) 99,12 (99,99) 99,28(r00,00) 97,69 97,i9 97,ós 98,58 98,12 98,8s r00,li 99,00 9g,07 99,82 99,09 99,3r
(P.F.B) 4,46 3,68 3,90 2,s2 3,7g 3,06 6,35 2,4s 2,84 s,e8 0,72 r,30
Zr ppm 38 46 67 n.d' n-d. n.d. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.al. n.d. n.d.
Cl pgn 95 L20 75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
cr ppm 2200 1920 L,go n.d. n.d. n.d. n.d. n-d. n,d, n.d. n.d, n.d. n.d. n.d. n.d.
Ni prpm 1280 940 llg0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

.n.d. 
n.d.

co p¡m 130 94 gz n.d. n.d. n,d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n,d. n.d.
( ) - valores recalculados para 100$ en base æídra/* - Ferro total colrc FeO/ n.d. - não determir¡ado

(Análises 1 a 3: Geosol, Belo Horizonte; 4 a 15: por Fluorescência de Raios X - universidade de leicester, rnglaterra)

I a 9: clo¡ita-trenolita xistos e fels com textura spinifex reliquiar
10 : talco-clorita-tremlita fels com textura spinifex reliquiar

. .11 : clorita-tremolita fels
LZ : tæmolita fels
13 : clorita-tremolita fels con nódoas pluliminerálic:is (corn porfiroblastos de olivina e ortopiroxênio; e com espinélio)

14 e 15: anfibolitos (retavulcânicas náficas)

I
Hå
a
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lação de qualquer espécie sobrepostas ã assembtéia netamórfica o

riginal. A escolha de rochas preferencialmente com textura sp¿-
nifeæ reliquiar deveu-se tarnb6rn ao fato destas terem sido utili-
zadas na literatura como padrão de referência para a comparação
de konatiítos de procedências diversas (c.f. Nesbitt G Sun Lg76,
Nesbitt et aL. 1979); este critério de escolha de amostras foi
seguido, mesno sabendo-se que a composição de amostras com textu
Ta spinifeæ, quer de arranj o aleatório, quer em placas, não é

nais considerada equivalente ã composição inicial da lava a par-
tir da qual cristalizaram (e.g. Smith et aL.1980, Barnes et aL,
1983, Turner et aL. 1986, Arndt 1986).

As anostras, eil geral procedentes de blocos lenti
culares / oblongos decirnétricos semi-destacados nos af lor:amentos ,

foram fragnentadas manualmente o e dos seus núc1eos, os mais fres
cos possíveis, extraídos vários pedaços sem fraturas e/ou super-
fícies de oxidação evidentes, de alguns mi1Ínetros cúbicos cada.
Estes fragmentos foram a seguir noídos parte em moinhos de pane-
la de aço (amostras 4 a 15), sendo as operações de moagem indivi
duais intercaladas com operações de lirnpeza rotineira do equipa-
mento seguidas de noagem de rnaterial inerte (areia quartzosa lim
pã, bem selecionada) para descontaminação, e de novas operações
de linpeza; e parte manualmente, êil gral de âgata (amostras I a

3), repetindo-se os procedimentos de linpeza acima mencionados
entre as operações de moagem individuais. As amostras noídas em

panela de aço foram analisadas apenas paÌa elernentos maiores por
fluorescência de Raios-X nos laboratórios da Universidade de Lei
cester, Inglaterra, enquanto as três amostras preparadas manual-
mente foram encaminhadas para análise de elementos maiores e de

alguns elementos traço aos laboratórios da GEOSOL, eil Belo Hori-
zonte. Os resultados das an'alises quínicas encontram-se indica-
dos na Tabela II en anexo.

IIi.B.2. Komatiítos tipo AUK e ADK

Entre as características quínicas citadas por Vi 1
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joen Ç viljoen (1969) ao sugerir que os komatiítos de Barberton,
Ãfrica do strl, corresponderian a uma nova classe de rochas íg-
neas,'merecia ênfase especial a aLta razão caolALro, destas ro_
chas (>1). Ao quantificar a definição de konatiíto en termos quí
mi-cos (,suí'te de rochas náf icas-ultranãficas con sio, < s3eo , MgO
> 9% e cao/Alrou ;' 1, isto para rochas comprovadamente vurcâni
cas ' não cumuláticas, onde a cristali zação a partir de 1íquidos
ultrabásicos seria indicada pelo desenvolvimento da textura spL-
nifeæ),, Brooks & Hart (L974) mantiveram cao/Arro, > 1 como essen
cial ã definição. os konatiítos descritos a seguir na Austrália,
canadá, Zirnbabwe e Finlândia, porém, não compartilhavan esta ca-
racterística com os de Barberton, apesar de tamb6m apresentarem
razões cao/ALro, altas (próximas a 1), superiores ãs de magmas
mãficos comuns (e.g. tipo MORB, com valores em torno de 0,g)(Neå
bitt L97L; Williams L972, Nesbitr & Sun Lg76, Nisbet et aL.Lg77,
Arndt et aL. 1977 e Blais et aL. 1979), e rogo este crit6rio foi
abandonado como distintivo, mesmo porque a definição , atualnente
mais aceita de konatiíto, ta1 corno proposta pela penrose Gonfe-
rence (Arndt Ç Brooks lgg0) refere-se sinplesmente a uma rocha
ultramáfica vulcânica, onde os teores de MgO superiores a rg%
(recalculado em base anidra) representariam o único crítério qui
mico forrnalmente considerado:.

Ao discutir o significado das razões CaO/ALrO, ex-
cepcionalmente altas nos komatiítos de Barberton, Nesbitt et aL.
(1979) concluem que esta caïacterística seria decorrente dos teo
res relativamente mais baixos de AIZOS nestas roshas quando com-
paradas a konatiítos de outras procedências, e sugerem a existên
cia de dois tipos de konatiíto: o primeiro tipo tería razões CaO

/Alzos mais altas (en torno de l,s), razões ALzos/ Tioz baixas
(ao redor de 11) e seria relativamente ernpobreõião en aluminÍo,
terras raras pesadas (HREE) , v e sc; o segundo tipo teria ra-
zões cao/Arro, em torno de 1, razões Alzos/Tíoz ao redor de 20,
e apresentaria padrões de terras'raras pesadas achatados. Konati
ítos do primeiro tipo, denominados originalmente de ADpK - ,,alu-
niniun depleted peridotitic konatiites": ksmatiítos peridotíti-
cos 'enpobreci.dos ern alumínio (seguindo a sugestão de purvis 1g7g
- in Nesb'itt et aL. tg79) - seriam menos comuns, representados
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pelos de Barberton e de pilbara (porção norte da Austrália Oci-
dental) , enquanto os do segundo tipo, mais abundantes , receberi-
am a denominação AUPK - "aluminiurn undepleted peridotitic konati
ites": komatiÍtos peridotíticos não empobrecidos em alumínio - e
seriam repT'esentados, entre outros, pelos de Munro Township (on-
tario, canadá) , Belingwe (Zimbabwe) , e yilgarn (porção sul da
Austrá1ia Ocidental). KomatiÍtos referíveis a ambos os tipos fo-
ram posteriormente reconhecidos em Barberton (smith & erlank
1982), por6n com amplo predomínio dos originalmente estabeleci-
dos como característicos para a região, ou seja, tipo ADPK, com
CaO/AL1O. > 1.

As diferenças geoquímicas entre suites komatiíti-
cas de um ou outro tipo foram discutidas por Nesbitt et aL.(Lg79)
com o auxÍlio de diagramas binários óxido-óxido e de razões de ó
xidos; os 6xidos utilizados nestes diagranas são preferencialme¡l
te Al-zos, Tiaz, cao, Mgo e Feo* (ferro total como Feo),en combi-
nações diversas. As composições quínicas de um conjunto de anos
tras de kornatiÍto consideradas cogenéticas, plotadas nestes dia-
gramas, fornecern parânetros para que os konatiítos em. questão
possam ser identificados como de tipo ADK ou, ï€spectivamente ,

AUK. uma vez que, pela definição formal em uso,a denominação "kg
matiíto peridotítico1' p,,erde o senti,Jo, os termos ADK ("aluminium
depleted komatiite": k.omatiíto empobrecido em alumínio) e AUK
("aluminium undepleted konatiite": komatiíto não enpobrecido em

alunÍnio) passarão a ser usados.

I I I . B. 3. Discussão dos Resultados

Para avaliar o comportamento geoquímico da suíte me

taultranáfica de Alpinópolis foram util izað.os, ad.icionalmente
aos diagranas sugeridos por Nesbitt et aL. (1979) (Figuras 1l a
20), a título ilustrativo, os diagramas ternários ACM: A1r0r-caO
-Mgo (Figura 9) e catiônico de Jensen: Fe+Tí - Mg - A1 (Figura
10) " observando a disposição dos pontos correspondentes ãs amos-
tras analisadas nestes diagramas 6 possíve1 tecer as seguintes
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BASALTOS

KOHATIíT¡COS

B A SALTOS

TOL € íTICOS

Al¿O¡

Figura 9 - Diagrana ACM (A1Z0S-CaO-MgO). Limites e denominações dos
campos segundo Viljoen et aL. (19S2). Triângulos cheios
: variedades de clorita-tremolita xistos e fels €on tex
tura spínifeæ reliquiar; círculos cheios: variedades de

clorita-tremolita xistos e fels sem textura spinífeæ re
liquiar; círculos vazios : anfibolitos grano-nenatoblãs-
ticos finos (netavulcânicas bãsicas).
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Figura 10 - Diagrama catiônico de Jensen (Fe2**Fe3*+Ti-Mg-Al, em

proporções catiônicas). Limites e denominações dos
campos segundo Jensen G pyke (1992), ligeiramente rne

dificado. Sirnbologia dos pontos como na figura 9.
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Figuras 11 e LZ - Diagramas TLOZ x A1r0, e TiOz
(1979). Simbologia dos pontos
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x CaO para komatiítos, segundo Nesbitt et aL.
como na figura 9.
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Figuras 13 e 14
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Diagramas MgO x AIZO' e

(1979). Simbologia dos

at¿O¡ t

MgO x CaO para komatiítos, segundo Nesbitt et aL.
pontos como na figura 9.
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Figuras 15 e 16 - Diagramas AlzOs x FeOtTFeOt

gundo Nesbitt et aL. (1979)

Arndt et aL. (L977). Sinbol
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+Mgo e Cao/ALro, x Al zos/Tioz para komatiítos,se
. Para figura 15, ver para referência tambén

ogia dos pontos como na figura 9.
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Figuras L7 e 18 - Diagramas ALZO3/TLO.

gundo Nesbitt et aL.
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Figuras 19 e 20 - Diagramas ALZOS/TíOZ x TiOZ e

bitr et aL.(1979). Simbotogia
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considerações:

. ) Nos dois diagramas ternários, como seria de se
esperar, os pontos referentes ãs rochas metaultranáficas (pontos
1 a 13) situam-se nos campos reservados a composições komatiíti-
cas; por sua vez, as duas amostras de anfibolitos (pontos L4 e

15) caem em campos indicativos de composições equivalentes ã de
basaltos toleÍticos ou, mais especificamente, basaltos toleíti-
cos magnesianos.

. . ) Na bateria de diagranas extraÍda de Nesbitt
et aL. (1979), a dispersão dos pontos en relação ãs linhas e cam

pos de referência ressaltados nos diagramas, ou em relação ã dis
tribuição do conjunto de pontos em si, varia de diagrama para di
agrama conforme os óxidos ou razões de óxidos utilizados, e in-
dicaria uma certa nobilidade seletiva dos elementos para o con-
junto como um todo e para as amostras individuais, isto apesar
da amostragem orientada de modo a minimizar o efeito destas nodi
ficações consideradas p6s-magmáticas. A dispersão dos pontos em

relação ãs linhas e campos de referência, ou em relação a uma

possÍve1 tendência interna do conjunto de amostras é mais acentu
ada para os diagrarnas com CaO (TiOZ x CaO, CaO/AI.O, x A1 ZO3/TilOZ,
AIZOS/TiOZ x Ca0l41 ?,03, CaO/TtO, x TiO, - Figuras I?, 16, 18 e

?,0 - ã exceção do diagrana MgO x CaO - Figura 14) , sugerindo as-
sim uma naior nobilidade deste quando comparado aos demais e1e-
mentos considerados.

. . . ) AIguns dos pontos apresentam um comportamen-
to marcadamente irregular quando observados no conjunto dos dia-
granas, variando aleatoriamente a sua posição em relação ãs 1i-
nhas e campos de referência ou mes¡nc en relação aos denais pon-
tos de um díagrama para o outro: seriam correspondentes ãs amos

tras que tiveram o seu quinisrno original mais intensamente modi-
ficado. Este comportarnento destoante 6 mais acentuado para os
pontos 4,8,9,10,11 e IZ. Jâ os denais pontos (1 ,?,5,S,6,7,1J)têm
um comportamento bastante mais regular e representariam as anos-
tras cuj o quirnisrno teria sido menos afetado pelos processos põs
-magmáticos. A agloneração ocasional de ponros, mais especifica



mente daqueles correspondentes a amostras com textura
reliquiar, e decorrência da amostragem dirigida, que
um conjunto de amostras de características petrográri
s eme thantes .

-152-
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cas nuito

....) Apesar das nodificações sofridas, a distri_
buição dos pontos guarda vestígios do padrão ígneo original, cog
forme sugerido por algumas relações de óxidos ou de razões de ó-
xldos: hã uma certa coerência na distribuição dos pontos , ou até
mesmo uma significativa coincidência com as linhas e campos indi
cados a título de referência para vários dos diagramas ut iliza-
dos (e.g. Tíoz x Alror, Alzoj x Feot/Feot + Mgo, 

^rzo3/Tiozx 
Mgo

/Tioz' Mgo/Tioy e A1 zoslTio3 x Tioz - Figuras 11, 1s, 17 e 19).

É claro que permanece a dúvida: quais destes ar-
ranjos aparentemente mais coerentes de pontos são realmente re-
flexo de características geoquínicas herdadas, e quais são ape-
nas arranjos fortuitos, sen significado real? Não há resposta ca
tegórica, definitiva para esta pergunta: a abordagem nais adequa
da parece ser a de tentar reconhecer uma coerência expressa, a
mais evidente possíve1, no conjunto dos diagrarnas, e utír1zã, - la
como fio condutor para a avaliação do caráter geoquímico da suí-
te komatiítica original. Sob este enfoque, hã. alguns aspectos
nos diagramas que se repetem com certa regularidade e parecem
ser característicos para o conjunto de amostras de Alpinópolis:
as razões AIZOS/TíOZ são sistematicamente baixas em quase todas
as amostras estudadas, e as coincidências com as linhas e canpos
de referência acontecem sempre convergindo para características
de ADK - komat:.ítos empobrecidos em alurnínio, tipo Barberton e

Pilbara.

Parece tazoâ,ve1 concluir eu€, apesar do seu qui-
mismo original ter sido nodificado por pïocessos pós- magmáticos
de maneira ora mais, ora menos intensa, os konatiítos de Alpin6-
polis preservam algo do seu padrão geoquímico original, eue se-
ria conparável ao de komatiítos tipo ADK (empobrecidos em alumí-
nio), segundo a classificação proposta por Nesbitt et aL. (1979).
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III.C. Metamorfismo

I I I . C. 1. Características gerais do metamorfismo

O metamorfismo das rochas ultramáficas de Alpinó-
polis será discutido a seguir em linhas gerais: são ainda muitas
as incertezas a Seu respeito, e vários aspectos particulares pre

cisam ser melhor esclarecidos para que se possa retratá-1o a con

tento, de maneira mais detalhada e completa. Que a reconstitui-
ção da história metanórfica destas rochas apresente dificuldades
deve-se ã conbinação desfavoráve1 de vários fatores: as más con-

dições de exposição com que se apresentam mascaram as relações
porventura existentes entre porções de rocha aparentemente dis-
tintas, pertencentes a um conjunto de marcada diversidade conpo-

sicional, submetido a intensas deformações de caráter heterogê-
neo, e no qual as condições metamórficas variaran significativa-
mente no decorrer do tempo e de local para local, sendo que a

sua vari açáo espacial deve ter sido em parte influencíada pela

heterogeneidade das deforrnações contemporâneas.

Em conseqtlência, as paragêneses observadas Ras

rochas ultramáficas são variadas, sobrepondo-Se paragêneses que

se desenvolverarn sob un determinado regime metamórfico a outras
estabelecidas sob condições distintas, e torna-se difíci1 reco-
nhecer paragêneses em equilíbrio ou seguir variações sistemáti-
cas do grau netam6rfico nestas rochas. A irregularidade do pa-

drão metamórfico fica bem evidente quando da proximidade de por-

ções de rocha com texturas reliquiares ígneas ou sedimentares de

traçado delicado, e de porções de rocha fortemente deformadas e

recristali zadas sob um regime intenso, penetrativo ã escala me-

soscópica. Finalmente, não podem deixar de ser consideradas na

caracterizaçáo do metamorfisno as incertezas e discrepâncias de-

correntes da utilízaçã.o de equilíbrios minerais deterninados en

laboratório na estinativa das condições metamórficas em paragê-

neses naturais.

Con base nas características petrogrãficas que



-154-

as rochas ultramãficas e as demais rochas a elas associadas apre
sentam e nas relações observadas entre alguns litotipos ultramá-
ficos, é possíve1 estabelecer algumas premissas gerais com res-
peito ao metanorfismo. A presença de porfiroblastos de antofili-
ta e/ou olivina ou, mais raramente, olivina e ortopiroxênio(acom
panhados de grãos discretos de espin6lio verde) nas rochas ultra
máfi.cas; de estaurolita acompanhando granada nos quartzo-moscovi
ta-biotita xistos; e de hornblenda verde-o1iva de aparência homo

gênea junto a plagioclásio andesítico em alguns anfibolitos com

texturas granoblãsticas suavemente lobadas ou poligonizadas in-
tercalados ãs rochas ultramáficas indicariam condições de facies
anfibolito nédio a superior (grau m6dio a forte de Winkler L977)
em regime de pressão intermedíâria (aproximadamente 550-650eC a

3-5 kb), atingidas no decorrer do pico do metamorfismo. No caso

da estaurolita, por exemplo, a avaliação de Hoschek (1969) para
as condições de fornação deste mineral segundo as duas reações
que parecem mais plausíveis para os quartzo micaxistos com grana

da e estaurolita: clorita + Iiloscovita ? estaurolita + biotita
+ quartzo + HZO, e cloritóide + quartzo I estaurolita + granada
+ HZO, Seria de ternperaturas ao redor de 550eC a pressões de a-
proxirnadamente 5 k.b; e sua estabilidade rnáxima, conforme delimi-
tada pela reação: estaurolita + moscovita + quartzo ? Al-sili-
cato + biotita + H20, seria a temperaturas em torno de 675eC a

5,5 kb.

.

Os fluidos presentes no decorrer do rnetamorfismo

teriam sido predominantemente aquosos, com concentrações baixas
de COZ, desprezíveis em termos qualitativos. Apenas localmente
se desenvolveram paragêneses indicativas de maior atividade de

COZ na forma de lentes decamétricas de magnesita-serpentina-ta1-
co xistos intercaladas ãs denais rochas; mesmo nestes casos, po-

rém, a reação sugerida como responsáve1 pelo desenvolvimento da

referida associação: serpentina (antigorita) * CO2 i talco +

nagnesita + HZO (Evans Lg77 - Figura 2I) , seria característica,
mais provavelmente, de condições retrometarnórficas. Con exceção

destas lentes de serpentina-talco xistos carbonáticos, os demais

litotipos ultramáficos observados podem ser considerados como me

tamorfoseados sob condições de Pflrrido, = nrr'.
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Una questão importante a ser ponderada 6 se houve
mobilidade quínica nas rochas ultramáficas no decorrer do meta-
morfismo, e se houve, em que proporção, e em que escala?Cono vis
to em III.B, mesmo em um conjunto de amostras selecionadas com

o intuito de minimizar o efeito de modificações, pós - nagmáticas
hã sinais de alterações na proporção dos elementos maiores (v.
figuras 11 a 20) , ocorridas nais provavelmente durante o metamor
fisno. Entretanto, apesar de indicarem uma certa nobiliilade sele
tiva dos elementos, as análises químicas disponíveis não suge-
ren modificações extremas no quimisrno das rochas melhor preseÍva
das do cisalhanento: a sua composição pode ser considerada, para
efeito do netanorfismo, como pouco modificada na sua essência.

Outras evidências de euê, pelo menos en parte, ês

tas rochas sofreram nodificações na sua conposição química seri-
am o desenvolvimento local de zonas monominerá1icas com talco ou

clorita, e de paragêneses aparentemente incompatíveis com as as-
sembléias mineralõgicas ãs quais se sobrepõem, como seria o caso
dos serpentina xistos manchados, tipo "pele de cobra", eüê con-
têm restos esfiapados, cisalhados de clorita e tremolita, com

pseudonorfos do anfibótio tremolítico indicando claramente sua
substituição pela serpentina. Ao que parece, a distribuição des-
tas feições e controlada pelas estruturas desenvolvidas no decor
rer da defornação heterogênea, e são restritas äs superfícies de

cisalhamento que cortam as rochas, envolvendo núcleos naciços ou

menos intensamente deformados; às bordas dos corpos ultranáficos,
onde o contato com os ortognaisses é marcado por intenso cisalha
mento; e a alguns esparsos veios que cortam as porções menos de-
formadas. Não há evidências de processos metassonáticos abrangen
tes, de grande escala: não foram encontrados zoneamentos litológi
cos indricativos de instabilidade quínica forte entre volumes de

rochas adjacentes representativos. Modificações mais extTemas da

composição quínica no decorrer do metamorfisno restringiram - se

provavelmente ãs porções cisalhadas, podendo ;sêr"..consideradas
despre zíveis para as porções pouco ou nada deforrnadas, para as

quais, êil termos qualitativos, o metamorfismo pode ser considera
do isoquínico com boa margem de segurança. Nestas porções, a mo-

bilidade dos elementos deve ter sido seletiva e, na maioria, res
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trita ã escala das texturas.

Não há evidências d.iretas dos estádios netamórfi-
cos mais brandos que certamente antecederam o desenvolvimento
das paragêneses de mais alto grau hoje observáveis nas rochas ul
tranáficas. Apesar de texturas reliquiares ígneas de traçado de-
licado terem sido perfeitamente preservadas, as associações ming
rais Ígneas ou de metanorfisms incipiente foram completamente o-
bliteradas, com a exceção de alguns núcleos de piroxênios aparen
temente ígneos em metapiroxenitos granulosos, cuja relação con
a suíte konatiítica original 6 ainda incerta. No entanto, mesmo

as rochas vulcânicas mais ben preservadas en seqtlências tipo gtyøen

stQne beLt exibem em maior ou menor grau evidências de trans-
forrnações de baixa temperatuïa, que teriam se desenvolvido quer
por metanorfismo de carga (buriaL metamorphism), quer por pro-
Çessos autometarnõrficos a hidrotermais, ou mesmo por metanorfis
mo regional incipiente. Tais transfornações são seletivas na mi-
neralogia, e tendem a preservar as texturas originais. A serpen-
tini zação parcial ou total ð,a olivina, com segregação de rnagneti
ta fina, polvilhada, âo longo de suas bordas e fraturas, e a de-
vitrificação e substituição do vidro vulcânico ,por agregados de
filossilicatos representariam a prirneira etapa deste estádio ini
cial do metamorfismo? seguidos pela uralitização e/ou cloritíza-
ção dos piroxênios. segundo Arndt (1983) , no decorrer de tais a1
terações alguns elementos são rnóveis na es caLa de algtrmas ni-
cras, redistribuindo-se na textura. seria o caso, por exemplo,do
SiOZ e ALZO3 contidos no vidro vulcânico, necessários-respectiva
mente para a serpentinízação e cloritizaçáo da olivina ígnea ori
ginal.

Nas rochas ultramáficas de Alpinópolis, a olivi-
na é substituída na textura spinífeæ reliquiar por , .clinocloro/
pennina, ilustrando a nigração do alumínio na textura. Nos ser-
pentinitos maciÇos, filetes de opacos finos e donínios marc.ados
por padrões de orientação e distribuição variados de serpentinas
com hábitos distintos representariam vestígios da antiga textu-
ta mesh de serpentinização da olivina ígnea granulosa, indicando
a posição das "cordas" ao longo das quais se iniciou a serpenti-
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nLzação, e dos núcleos entre elas, eue seriam as últinas porções
transformadas em serpentina; a textura mesh teria sido posterior-
ment.e obliterada por uma textura de serpentina placóide entrelaça
da (bLaded mat de Maltman 1978) que se desenvolveu concomitante
nente ã substituição das variedades de serpentina lizardita e.r!
sotila, de mais baixa temperatura, por antigorita, estáve1 sob

condições mais intensas de metamorfisno.

Cono já mencionado em III.A.2, dois conjuntos de

tipos petrográficos são volumetricamente nais significativos den-
tre as rochas ultramáficas: o das rochas com clorita e anfibótio
tremolítico como constituintes principais, e o das rochas com ser
pentina como mineral predominante. As nítidas diferenças nas parã
gêneses características paTa estes dois conjuntos seriam conse-
seqtlência direta das composições originaís predominantes em cada

um deles. Pelas associações mineralógicas que apresentam, as ro-
chas do prinreiro conjunto teriam composições estimadas therzolítL
cas ricas ern piroxênio a olivina websteríticas, com CaO e 41203

em quantidades consideráveis em relação ao MgO e, conforme indica
do pelas texturas spinifeæ reliquiares que nelas ocorren, corres-
ponderiam a unidades vulcâni casfsubvulcânicas kornatiíticas não di
ferenciadas ou a porções superiores de derrames diferenciados, en

quanto as rochas serpentiníticas teriam composição estimada peri-
dotítica (peridotítica rica em olivina a dunítica), com amplo pre
domínio do MgO sobre CaO e A1r0r, e seriam, em parte, correlacio
náveis ã porções cumuláticas de corpos vulcânicos / subvulcânicos
konatiíticos, conforme sugerido pelos vestígios de texturas granu
losas (ortocumuláticas?) que ocasionalmente apresentam.

Para metakomatiítos da região de Abitibi, Canadá,

Jolly (19 82) sugere o f ator Mg/lvlg+51 como critério empírico pare
separar rochas nag quais, por força da disponibilidade de Alr0t ,

desenvolve-se tipicamente um filossilicato magnesiano aluminoso:a
clorita, de rochas nas quais preponderam filossilicatos magnesia

nos não alurninosos, como ta1co. Razões Mg/Mg+$i superiores a 52

resultariam em rochas com talco e clorita em proporções variáveis,
que corresponderiam aos termos cumuláticos da suíte komatiítica,
enquanto rochas com razões inferiores a este valor seriarn portado
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termos
ras de clorita ã exclusão do
kornatiíticos não cunuláticos,

talco, e representariam
mais ricos en A1r0r.

A disposição dos pontos correspond.entes às varie-
dades de clorita-tremolita xistos e fels de Alpin6polis com anã.lises quírnicas disponíveis no diagrarna Mgo-cao-si0z (figura zÐ:indicaria, para estas rochas, razões Mg/Mg+Si inreiiores a 52,ouseja, haveria predonínio de assembl6ias mineralógicas tipicamen-te com clorita rnagnesiana e sem tarco estável. Apenas em uma a_
mostra mais magnesiana (szAtp rTzL/r}4 - ponto 10 _ Tabela II),
com razã,o Mg/Mg+si próxima ao limite empírico , hâ presença detalco de forma repïesentativa na assembléia nineralógica e, mes-
mo neste caso, as evidências petrográficas sugerem que este tar_co tenha se desenvolvido no d.ecorrer do cisalhamento superimpos-
to ã associação clorita-tremolita previamente estaberecida. Nãohâ, infeliznente , anâ"Lises químicas d.isponíveis para as rochas
interpretadas como de derivação cumul âtica - os clorita serpenti
nitos - porérn as suas razões Mg/Mg*Si são certamente superiores
a 52; nestas rochas, a clorita ê subordinada, e no lugar do tal_
co ocorre a serpentina como fase dominante nagn6sio - silicática
desprovida de alunínio.

Para retratar corretamente o metamorfismo das ro-
chas ultranáficas de Arpinópo1is, seria necessário fazê-Lo em separado para ambos os conjuntos: o das rochas com clorita-treroli
tã, e o das rochas com serpetina como constituintes principai.s,
uma vez que em cada qual teriam se desenvolvido seqüências de pg
ragêneses metanõrficas próprias, caracterÍsticas em f,unção ¿r,
composições predominantes distintas. Nos clorita serpentinitos,
por6m, não foram observadas fases neoblásticas superinpostas à
assembLéia fundamental'clorita magnesiana - antigorita,, que pare
ce corresponder ã associação mineralógica em equilíbrio no maisalto grau netamõrfico atingido por estas rochas r pouco o.u nada
modificada posteriormente, e que não apresenta , atê onde foi pos
síve1 verificar' nenhuma variação textural ou mineralógica mais
evidente. En assim sendo, as atenções se voltarão para os crori-
ta-tremolita xistos e fels, nos quais o desenvolvimento seqgenci
ado das assembléias mineralógicas no decorrer do metamorfismo
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progressivo seria controlado, principalrnente, pelas variações
composicionais da clorita magnesiana, como será discutido a se-
guir.

III.C.2 - Metamorfismo progressivo dos clorita-tremolita
xistos e fels

Os clorita-tremolita xistos e fels, além de serem

os tipos petrogrãficos mais em evidência nos corpos ultranãficos
de Alpinópolis, são também os que melhor exprimem as vari-ações
das condições metarnórficas, conforme indicado pelo desenvolvimen
to seqtlenciado de anfib6lio antofilítico e olivina e ortopiroxê-
ni,o e espin6lio, acompanhando os incrementos no grau netamórfi-
co, e pelas relações observadas entre o traçado das suas textu-
ras reliquiares ígneas e os porfiroblastos que sobre el-as se de-
senvolvem. A prirneira paragônese metamórfica observáve1 nestas
rochas, penetrativa e subseqtlente aos estádios metam6rfioos ini-
ciais antes comentados - a assembléia mineral69ica ft-u-rdamental

é constituída de uma fase cálcio-nagnesiana: o anfibõ1io tremolÍ
tico; e uma fase alumínio-magnesiana: a clorita, tipo pennina /
clinocloro, acompanhadas de óxidos de Fe e Ti (magnetita e ilme-
nita). A maioria do FeO e FerO, parece estar concentrado nas fa-
ses óxido, conforme indicado pelas características ópticas dos

denais rninerais, que podem ser considerados,com boa aproximação,
como essencialmente magnesianos.

Nas rochas com textura spinifeæ em placas reli-
quiar, como já mencionado, a olivina ígnea original foi substitu
ída por aglonerados de palhetas finas de clorita magnesiana com

magnetita en grãos discretos nas bordas, e o clinopiroxênio por

anfibó1ío tremolítico, que mimetiza inclusive o seu delicado há-

bito dendrítico-plurnoso. Sobre esta textura desenvolvem-se, numa

prineira etapa, o anfi'bólio antofilítico e a olivina metamórfica; a anto
f ilita como nLicroporfiroblastos prisnáticos longos que ;Ee . af o¡ aã

preferencialmente nos domínios com clorita, discordantemente ao

traçado reliquiar, enquanto a olivina, qlru Se apresenta compJ-eta
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mente serpentinizada, ocoïre na forma de porfiroblastos esferoi-
dais/elipsoidais de alguns rnilímetros d.e diânetro, infiltrada na
textura spinífeæ ao longo dos domÍnios com clorita, preservand.o
em seu interior os domínios com tremolita praticamente intactos.
En ambos os casos, parece evidente que a clorita 6 o mineral en-
volvido na bLastese das novas fases. Wi17eú.et aL. (L97g) mencio-
nam a presença de porfiroblastos de olivina rniméticos d"a textu-
ra spinifeæ pré-existente em rochas com clorita-trernolita da re-
gião de vrlidgiemooltha-¡easeman, Austrá1ia ocidental , porém sem
especificar a origem destes porfiroblastos; Stamatelopoulou -Sey
mour G Francis (19S0) discutem o desenvolvimento de olivinas com
padrões texturais semelhantes em metakomatiítos de Lac Guyer, Ca
nadâ' com a diferença que consideram as tremolitas inclusas nos
porfiroblastos de olivina pseudomorfos das olivinas esqueletais
ígneas, e não relacionam o aparecinento da olivina netanórfica ã
presença de clorita nestas rochas.

J'a o anf ibólio tremolítico aparentemente pers is -
te ao longo do metamorfismo sem apresentar variações composicio
nais perceptíveis ao microsc6pio, a não ser a exsolução de um
componente cummingtonítico, causada pelo resfriamento que se se-
guiu ao pico de metamorfismo, Segundo Robinson et aL. (19g2), a
composição do anfibõ1io cálcico em rochas metaultramáficas é ti-
picanenie tremolítica at6 o facies anfibolito superior, quando
então passaria a pargasÍtica, d.e maneira aproximadamente concomi
tante ao aparecimento do ortopiroxênio e do espinélio. A incorpo
ração de ALZO3 ao anfibö1io seria controlada pela disponibilida-
de de Nâ, rnediante substituições combinadas .tipo eale.nita e
tschermakita (Frost 1975, Jenkins 19S3). Nas rochas ultramáficas
de Alpinópolis, as relações entre composição dos anfib6lios cát-
cio-magnesianos e grau netarnórfico não foram aind.a satisfatoria-
mente estabelecidas, mas supõe-se que a ausência de un anfibótio
pargasÍtico, indicada pela análise das seções delgad.as,, poderia
ser explicado pelo baixo conteúdo de Naro nestas rochas, que ini
biria as substítuições acima sugeridas.

Para a modelagen do metamorfisno dos clorita-tremo
lita xistos e fels, será considerada a reação de quebra da clori
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ta magnesiana, euê ocorreria sob condições de facies anfibolito
rn6dio a superior:

Mg-clorita 7 forsterita + enstatita + espinólio + HZO (1)

discutida tanto do ponto de vista experimental como de ocorren-
cias naturais por Fawcett Ê Yoder (1966), Frost (1975), Obata q

Thompson (1981) , Jenkins (1981, 1983) , e Jenkins 6 Chernosky
(1986), entre outros. A curva de equitíbrio determinada por Jen-
kins G ehernosky (1986) para a reação (1) encontra-se reproduzi-
da na figura 23. Esta reação representaria o mais alto grau me-

tanórfico atingido pelas rochas ultranáficas , registrado nos (c1o

rita-) tremolita fels com espinétio e n6doas pluriminerálicas de

olivina e ortopiroxênio dos corpos nenores inclusos nos orto-
gnaisses, e seria antecedido de transfornações metamórficas ain-
da não claramente esclarecidas na literatura, inferidas através
das texturas observadas nas seções delgadas, respaldadas pelo
comportamento sugerido pelos trabalhos experimentais para a clo-
rita magnesiana frente ao incremento de temperatura. No caso do

anfibó1io antofilítico, por exemplo, as reações mais freqtlente-
mente sugeridas para a sua formação, do tipo: talco + forsterita
¿ antof,ïLïta * HZO? enstàtita * HZO I forsterita + antofilita,
ou talco È antofilita * si02 * Hzo (cf. chernosky 1976) não en

contram sustentação nas associações mineralógicas e texturas ob-
servadas nos clorita-tremolita xistos e fels, isto para o caso

do metamorfismo progressivo; por outro 1ado, como j-a mencionadoo

a sua presença parece estar intimamente relacionada ã ¿istril¡ui
ção espacial da clorita, como s6i acontecer tambén com a olivi-
na.

Os dados apresentados por Jenkins Ç Chernosky
(1986) indicam que, para composições em rocha total com teor de

alunínio adequado, o teor de alunÍnio da clorita magnesiana cres
ceria com o incremento do grau netanórfico at6 atingir um certo
linite de estabilidade, quando então a clorita desapareceria,dan
do lugar ã associação forsterita + enstatita + espin6lio. Estes

dados estariam de acordo com as variações.composicionais de clo-
ritas naturais, observadas em rochas ultramáficas e cálcio-sili-
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Fig. 23 - As curvas de equilíbrio univariantes para as reações
de quebra da clorita magnesiana no sistema MgO- AlZ0g
- SiOZ (corn excesso em HrO) , conforme deterrninadas por
Jenkins e Chernosky Jr. (1986). Cl - clorita magnesia
ana; Cd - cordierita; En - ens tatitai Fo - forsterita
Sp - espin6lio.
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cáticas, segundo as quais a clorita em equilíbrio com olivina,tal
co, antofilita ou ortopiroxênio terir XA,l variando gradativamen-
te de 1,0 at6 r,z com o aumento de t"rnplratura; ao que parece, o
teor máximo em alumÍnio pernissível na clorita (Xnf = L,Z) seria
independente da variação da pressão.

Ao comparar as proporções estequiornétricas das c1o
ritas inicial, de tenperatura mais baixa, e posterior, de tempera
tura mais alta, mais aluminosa? nota-se um excesso em Mgo e si02
da pr.iTeira para a segunda, provocado pela substituição do Mg pel
1o RlvI nas posições octa6dricas e do si p"ro lriù 

-rrus 
posições

tetraédricas da estrutura da clorita. As primeiras fases neoblás-
ticas superinpostas ã assernbt6ia nineralõgica fundamental 'anfibó
1io tremol ítico/ cloritar : o anfibó1io antofilítico e/ou a olivina,
seriam interpretadas como desenvolvidas a partir do componente
magnesiano liberado pelo enriquecimento em alunínio da clorita.
Estes minerais se formariam apenas em situações nas quais o teor
de alumínio da clorita fosse inferior ao XRI crÍtico que define
a sua quebra segundo a reação (1) .

Imaginando-se uma clorita magnesiana com XO, = 1,0
que dá lugar a uma clorita con xo, = 1,05 acompanhada de 

"îtorirità, a proporção entre a crorita rnenos aluminosa inicial, a mais
aluminosa final e a antofilita poderia ser tentativamente estima-
da mediante a seguinte rel_ação:

147 Mg-clorita(\, = 1,0) + +0Si0Z Ì
ta + H20

140 ltþ-cforita(Xa=1,05) + 12 antofili-
(2)

considerando uma situação semelhante para a forma-
ção da olivina netamórfica, a relação entre esta e as cloritas i-
nicial e final envolvidas na sua blastese poderia ser escrita co-
mo:

21 Mg-clorita(XA1=1,0) i 20 Mg-clorita(X* = 1,05) + g forsterita + 2SíOZ +

( 3)+ 8HZ0

Salta ã vista na equação (3) a aparente incongruên-
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cia da forsterita e de sílica livre como produtos simultâneos;
não se deve esquecer, por6m, que as relações esboçadas em (Z) e

(3) são somente uma estimativa parcíal das prováveis transforma
ções ocorridas, indicativas apenas das proporções entre as clori
tas e as fases magnesianas neoblásticas envolvidas nestas trans-
formações, Considerando-se a bl.astese de forsterita acoplada ã

da antofilita, o excesso em sí1ica proveniente da formação da o-
livina seria cons.umido no desenvolvimento do ortoanfib6lio; a

combinação das respectivas equações (2 e 3) sugere as seguì.ntes
relações estequiom6tricas para as cloritas inicial e fina1, a

forsterita e a antofilita:

189 Mg-clorita(XOr=1,0) Ì 180 Mg-clorita(XOr=1,05) + 40 forsterita + 4 .!1

rofilita + 68 Hzo (4)

A julgar pelas equações (2) e (3), a proporção
clorita/mineral magnesiano neofornaclo seria significativamente
maior para o caso da antofilita; o predomínio da forsterita so-
bre a antofilita fica ainda maÍs explícito na equação (4). Esta
relação volunðtrica desigual te6rica encontraria resnaldo nas
proporções observadas entre o anfibó1io antofilítico e a olivina
nos clorita-tremolita xistos e fels com nódoas serpentíniticas:
os microporfiroblastos do ortoanfibólio ocorrem tipicamente em

quantidade bastante subordinada aos porfirobtrastos de olivina
serpentini zados .

Para neutralizar o excesso de sílica proveniente
da formação da forsterita na equação (4) , poder*se-ia irnaginar
como alternativa o desenvolvimento concomitante de enstatita a

partir da clorita, para a qual valeria a seguinte relação:

21 Mg-clorita (XOr=l,0) + 4 S1OZ Ì Z0 Mg-clorita(X*=1,05) + S enstatita +

B H20 (s)

Não há, porém, vestígio ou evidênci-a, ainda que

indireta, da existência de ortopiroxênio nos clorita- tremolita
xistos e fels com nódoas serpentiníticas do interior do corpo
ultrarnáfico principal de AlpinépoIis, enquanto microporfiroblas-



-L67 -

tos de anfibótio antofilÍtico são característicos para estas ro-
chas, ainda que em pequena quantidade. O ortopiroxênio, ao que
parece, não teria se formado no decorrer das mudanças composicio
nais gradativas da clorita, sendo caracterÍstico do estádio me-
tanórfico subseqtlente, de desestabl-lização da clorita saturada
en alumÍnio o acompanhado de olivina e espiné1io.

Ao atingir o teor crítico em alumínio que define
a sua estabilidade máxina, a clorita magnesiana seria consumida
segundo a reação (t), e seu papel de fase aluminosa no sistena
seria preenchido pelo espin6lio. Rochas com porfiroblastos de o-
livina e ortopiroxênio em agregados esferoidais/eLipsoidais, de-
senvolvidos sobre uma matriz grano-nematoblástica fina, poligoni
zada, de anfibó1io tremolítico, com grãos intersticiais (ou tam-
b6n inclusos no ortopiroxênio) discretos de espiné1io verde ocor
rem nos corpos ultranáficos menores intercalados aos ortognais-
ses ao redor do corpo principal de Alpinópolis. (A associação
cordierita + forsterita + espiné1io, observada em ensaios experi
mentais, a16m de se desenvolver apenas a pressões baixas, inferi
ores ãs consideradas mais prováveis para o caso do metamorfismo
progressivo em Alpinõpo1is, seria inviabilízada sob condições
naturais pela presença de impurezas no sistema ideal MgO - SiOZ-
AIZOS - H20, que dirninuiriam grandemente o campo de estabilidade
da cordierita - c.f. Frost 1975). 0 arranjo poiquilóide entre o

ortopiroxênio e a olivina, com abundantes inclusões de olivina
no ortopiroxênio em continuidade óptica com as olivinas indivi-
duais externas mais próximas, seria sugestivo de um desenvolvi-
mento concatenado destes dois minerais, contïo1ado talvez peTa
deficiência ou excesso em sílica de um em relação ao outro (rea-
ções 3 e 5). A clorita, praticamente ausente da matriz, se faz
presente na forma de porfiroblastos discretos, esparsos ? aleato-
riamente dispostos. Seria uma fase posterior, T€trometamórfica,
reconstituída quando do amainarnento das condições metamórficas,
em coexistência metaestáve1 con o espin6lio.

Quanto aos porfiroblastos de anfibótio antofilíti
co de arranjo aleatório, esparsos, que ocorrem nestas rochas, g€

ralmente discretos ou, mais raranente, bern desenvolvidos, tipica
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mente associados ao ortopiroxênio, a sua origem seria, pelo ne-
nos em parte, distinta da dos microporfiroblastos de ortoanfibó-
lio desenvolvidos no estádio de reequitÍbrio composicional grada
tivo da clorita; como será discutido mais ã frente, ter-se- iam
formado, râ maioria, atravõs da desestabiLização do ortopiroxê-
nio em etapas retrometamórficas posteriores. A sina dos anfib6-
lios antofilÍticos formados durante o metamorfisrno progressivo 6

incerta neste contexto: ou se encontram misturados aos de car"a-
ter retrometamórfico, provavelmente como indivíd.uos texturalmen-
te desvinculados do ortopiroxênio, ou foram consumidos de alguma
forna durante a instalação da paragênese olivina + ortopiroxênio+
+ êspinélio, ou ainda, eventualmente , nem vieram a se formar nes
tas rochas.

A seqtlência de transfornações sugerida para o me-
tanorfismo progressivo dos clorita-tremolita xistos e fels de A1

pínópo1is serã ilustrada a seguir, de naneira esquemática,no si:
tema CMASH (CaO - MgO+FeO - A12OS - SiOZ, saturado em HrO). Na

figura 24, encontram-se indicados nas porções pertinentes dos di
agranas ternários CMS e AMS as principais fases minerais observa
das nestas rochas, bem como os pontos refeÌ'entes às amostras com

anãlise quínica disponíve1 (v. Tabela II). Cada amostra represen
tada no diagrama AMS situa-se numa reta que une a tremolita a u-
ma determinada composição de clorita magnesiana (predominantemen
te tipo pennina/clinocloro) caracterízando, de modo qglilglrjs
(:), a paragênese anfibó1io tremolítico/clorita que dâ início ao

metanorfismo progressivo; ou seja, a composição da clorita magne

siana presente na assembtéia mineralógica fundanental seria fun-
ção da composição em rocha total considerad,a, isto sem levar em

conta as eventuais variações composicionais do anfibó1io cálcio-
magnesiano em direção a termos mais pargasíticos, mais alumino-
sos. E necessário frisar que a disposição dos pontos correspon-
dentes ãs amostras analisadas em relação ãs fases minerais ideais
e äs possíveis tie-Lines nestes diagramas é apenas aproximada, e

deve ser vista de forma indicativa; isto em razão das incertezas
decorrentes da falta de dados com respeito ãs composições mine-
rais reais e das sirnplificações inerentes ã repxesentação das
composições em rocha total nos diagramas parciais ternários; não
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de FeO equivalen-
paragêneses em es-

A figura 25

Tremolita - Forsterita
representa o triângu1o de vértices

elpin6tio destacado do diagrama AMS

nas tres etapas sugeridas para o metamorfismo progressivo dos
clorita-tremolita xistos e fels; os tetraedros menores ao lado
procuram ilustrar as associações rninerais e as trans fornações
ocorridas em cada etapa de maneira espacial, mais condizente com

o sistema de quatro componentes de que estanos tratando. En zs
(a), encontra-se indicada a assembl6ia fundamental anfibõ1io tre
mo1ítico/clorita para uma determinada composição em rocha total
(RT) ; como j á mencionado anteriormente, o teor de alunínio (Xnf ) <la

clorita neste estádio seria função direta da composição da rocha
em questão. En 25 (b), com o aumento de tenperatura 2 a clorita
passatia a termos nais aluminosos, e ocorreria a blastese da oli
vina e do anfibót:-o antofilítico acompanhando a variação composi
cional da clorita. Finalmente, em 25(c), a clorita alcançaria o

valor limite em teor de alunínio païa a sua estabilidade, e se-
ria consumida pela reação (1), dando lugar ã associação olivina+
+ ortopiroxônio + espiné1io. O anfibótio tremolítico seriao idea
listicamente, uma fase ínerte nas três etapas.

A presença de olivina, ortopiroxênio e espinõ1io
indicaria o grau metamórfico mais alto alcançado pelas rochas ul
tranáficas de Alpinópo1is no pico do metanorfismo. Para pressões
intermediarias, entre 5 e 5 kbar (P=PHrO) , as temperaturas suge-
ridas pelos resultados dos trabalhos eftperimentais para a reação
(1) estariam entre 720 e 780eC, aproximadanente (c.f. Jenkins
8 Chernosky 1986 - figura 23). Estes valores devem ser conside-
rados como referentes a uma situação algo particular no contexto
geral: corpos menores isolados em meio a ortognaisses tonalíti-
cos/granodioríticos parcialmente remobilizados.

As condições netanórficas de pico estimadas païa
o interior do corpo ultramáfico principal .seriam mais suaves,com
temperaturas da orden de 550-650eC. Estes úttinos valores esta-
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Região triangular definida pelos vértices Trem - Fo

Sp (-En) , extraída do diagrama AMS, com indicação da
seqtlência de nodificações sugeridas para a assem-
bl6ia rnineralógica dos clorita-tremorita xistos e fels
durante o metamorfi.smo progressivo; os tetraedros mene
Tes esboçados ao lado retratam as relações de fase em

visão espacial. A) Associação clorita, (menos arurnino
sa) - anfib6lio tremolítico; B) Associação clorit^?,
(mais aluninosa) - olivina - anfibó1io antofilÍtico
anfibótio tremolÍtico; C) Assoc.iação olivina - ortopi-
roxênio - espiné1io - anfibó1io trenolítico. (RT-rocha
total; abreviações como nas figuras ZS e Z4) .
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riam em ligeiro desacordo com a estabilidade da antigorita nos
clorita serpentinitos intercalados aos clorita-tremolita xistos
e fels: a julgar pela disposição da curva de equilíbrio pertinen-
te no diagrarna de fases "clássico" para rochas ultramáficas (E-
vans 1977 - figura 26) , a antigorita cederia lugar ã associ açáo
forsterita + talco sob as referidas condições. Esta aparente in-
congruência pode ser fruto do já rnencionado caráter heterogêneo
do metamorfismo progressivo (v. III.c.1): o intervaro de variação
em temperatura máxina alcançada pelas rochas ultramáfica"s pode
ter sido bastante amplo, da ordem de 200-Z50eC, se considerarmos
a estabilidade da antigorita nos clorita serpentinitos como fator
limitante inferior, e a quebra da clorita segundo a reação (l) co
mo limite mínimo superior (figura 26) . Devem ser considerad.as, a-
diconalmente, as incertezas inerentes ã utili zaçã.o de equilíbrios
minerais deterninados experinentalmente na interpretação de assem.
b16ias mineralógicas naturais, bem como a falta de estimativas
mais precisas acerca das pressões reinantes no decorrer do meta-
morfismo.

Por estas razões, as condições físicas estimadas
para o auge do metanorfismo progressivo nas rochas ultramáficas
devem ser vistas com cautela, de forma indicativa tão-somente.

III.C.3. As transfornações retrometanórficas nos clorita-tre
molita xistos e fels

Depois de alcançado o pico do metanorfismo progres
sivo, as rochas ultramáficas de Alpinõpo1is passaram por uma s6-
rie de transformações que se desenvolveram acompanhando o seu res
frianento gradual, ou ainda no decorrer de episódios rnetamórficos
mais brandos posteriores distintos. Tanbém estas transformações
tardias são mais evidentes nos clorita'tremolita xistos e fels,
j'a que nestas rochas, mais abund.antes e variadas, âs assem-
b16ias ninera169icas e texturas novas poden ser observadas lado
a lado com as assembl6ias e texturas anteriores que parcialnente
subs ti tuen.
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Entre as feições retrometamórficas rnais comumente
observáveis estaria a exsolução de um cornponente cumningtonítico
a partir do anfibõ1io tremolítico, indicada pelas lamelas e man

chas em padrões característicos descritos em I I i .4. 1. 1 . , prê-
sentes em praticamente todas as rochas com anfibó1ios. Nos clo-
rita-tremolita xistos e fels com nódoas serpentiníticas,as itrans
formações retronetamórficas em evid6ncia seriam a serpent inização
do? porfiroblastos de olivina segundo un padrão mesh modifica-
do pela recristalização para o padrão placõide-entrelaçado (bLa-
ded mat) de antigorita, e a talcificação (ou serpentinização) in
cipiente do anfibótio antofilítico. Há indicações texturais de

eue, ap6s o desenvolvi.mento dos porfiroblastos de olivina poi-
quilóides nas rochas corn textura spinifeæ reliquiar, estes se

comportaram como núcleos ou anteparos rígidos, acomodando e amol
dando ao seu redor as foliações posteriores, e preser:vando quase
intacto o arranjo dos anfibõlios tremolíticos em seu interior en
quanto os demais anfibólios tremolíticos e as cloritas eram re-
cristalizadas em posição plano-axial ãs dobras mesoscópicas en
cheoz,on desenhadas pela textura spínifeæ ern placas, ou, no caso
das rochas xistosas, pela foliação de cisalhamento pr6- existen-
te. 0 mecanismo responsáve1 por esta recristalização orientada
da assembT6l-a fundamental'anfibó1io tremofítlco/clorita' após a

blastese da olivina pode ter sido um tipo de pressure solution,
ocorrido em condições semelhantes ãquelas sob as quais teria se

desenvolvido esta assembl6ia nos estádios iniciais do metanorfis
mo progressivo. Hâ, ainda, €il alguns casos, sinais de talcifica-
ção incipiente também na clorita e no anfibó1io tremolítico, que

pode se tornar mais significativa nas rochas próximas ã zonas

de cisalhamento, como a de baíxo ângulo que ocorre no contato en

tre talco-clorita-tremolita xistos e as rochas metassedimentares
do Grupo Araxá-Canastra na região da Fazenda Gordura.

Nas rochas de mais alto grau rnetamórfico, com oli
vina, ortopiroxênio e espiné1io acompanhando o anfib6lio trenolí
tico, as transformações retrometanórficas se iniciaram com a re-
constituição da clorita magnesiana en porfiroblastos discretos
esparsos, acompanhada do desenvolvimento de uma nova geração de

antofilita, eue neste estáclio se formaria a partir do ortopiroxê
I

i
l
I

I

I
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nio, conforme indicado pela disposição sub-radiada dos porfiro
blastos de antofilita prismáticos longos que seccionam os grãos
de ortopiroxênio nas suas bordas. As transforrnações seguintes se
riam a serpentinização da olivina e a talcificação sinultânea ou
quase simultânea do ortopiroxênio. Olivinas e ortopiroxêníos,res
pectivamente serpentini zados e t¿rlcificados, guardarn seus contor
nos quase intactos, preservando a estrì.¡tura nodosa das rochas;e,
mesmo quando justapostos, as interfaces entre ambos são respei-
tadas pelos ntinerais que os substituem, permanecendo assim cono
domínios mineralögicos indj-vidualizað.os. No início do processo
detalcificação do ortopiroxênio,cr anfibólio antofilítico previa-
nente formado coexistiria em equilíbrio com o talco, conforme in
dicado pelas relações texturais; posteriormente, a própria anto-
filita seria talcificada (e/ou serpentinizada) , sendo, ã semelhan
ça do ortopiroxênio, perfeitamente pseudomorfoseada.

Esta substituição do ortopiroxênio primeiro por an
tofilita, depois por ta1co, e finalmente a substituição da anto-
filita por talco e/ou serpentina indÍcariam uma série de trans-
formações que se desenvolveriam de maneira seqtlenciada e contí-
nua ã medida que as condições metamórficas se tornam mais bran
das. As transforrnações sugeridas pelas ïeIações texturais obser-
vadas entre os minerais poderiam ser atribuídas ãs reações envol
vidas na estabilidade da antofilita, tal como discutidas, entïe
outros, por chernosky (1976), Hemley et aL. (L977), chernosky et
aL. (1985) e Day et aL. (1985).

A reação que nelhor descreveria o aparecimento do
anfibó1io antofilítico de segunda geração a partir do ortopiroxê
nio seria:

7 enstatita * Si02 * HZO -+
<- antofi lita ;

a talcificação da enstatita, gue corresponderia
subseqtlente, seria melhor expressa por:

a

3 enstatíta * Si02 * HZO Z talco;

trans formação
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e,finalmente, a talcificação da antofilita:

3 antofilita + 4Si0z + 4HzO ¿ 7 talco

As três reações acíma exigem a presença de sÍlica,
e devem processar-se sob condições de alta atividade de sílica,
que poderia ser controlada por fatores externos; nas rochas ultra
máficas de Alpinópo1is, seria muito prováve1 a influência das in-
filtrações graníticas e das manifestações pegmatóid.es com abundan
te venulação de quartzo ao redor eu€, provenientes dos ortognais-
ses remobíLizados, acompanhariam os estádios finais do metamorfis-
no. Adicionalmente, segundo Hernley et aL. (r977), sob um regime
de declínio de ternperatura e de atividade de sÍlica constante ou
mesmo ligeiramente decrescente, as transforrnações se processariam
tendendo a fases cada vez mais ricas em sílica; a seqilência de
transfornações observada seria, neste enfoque, típica de condi-
ções retrometamórficas.
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IV. CONSIDERAçOES FINAIS

Uma vez passados em revista vários aspectos do

contexto geológico e da petïologia dos metaultramafitos de Alpi-
nópo1is, resta justapor as inforrnações obtidas na tentativa de

compor um quadro único, abrangente, o mais coeïente possíve1 so-
bre estas rochas 

"

0 Arcabouço Geológico Regional e Local

Cono visto, estas rochas metaultrarnáficas ocorrem
em corpos de dimensões variáveis, dos quais são os constituintes
principais. Destes, dois se destacam pelo seu tamanho: o corpo
maior, [ê região do casca D'Anta, a sul, e o das cercanias da Fa

zenda Gordura, a sud,oeste de Alpinópolis. Os demais corpos são
significativamente menores, e se distribuem cono sató1ites dos
maiores, eil especial ao redor do de casca DtAntao ou ocorrem dir
persos, mais afastados, com dinensões muíto reduzidas, inclusos
no conjunto ortognáissico-granítico. Fazen païte do assim denomi
nado Conplexo Campos Gerais, eu€ seria uma unidade estratigráfi-
ca híbrida, artificialo flâ qual 6 possíve1 individualizar domí-
nios lito-estruturais nitidanente distintos; dentre estes, é o

domÍnio ortognáissico-granítico (*nigmatítico) com corpos ultra-
mãficos inclusos que ocupa a região a su1 e sudoeste de Alpinópo
1is, sendo tectonicamente recoberto a norte pela seqttência metas
sedimentar psamo-pe1ítica a1óctone do Grupo Araxá-canastra, do
Proterozóico M6dio. En termos de compaïtinentação tectônica, es-
te domÍnio representaria a borda meridional do cráton do são
Francisco, que teria se estabelecido através do retrabalhamento
do seu precursor mais extenso, o Cráton do paramirin.

0 domÍnio ortognáissico-granítico (-migmatítico )
com corpos ultramãficos inclusos corresponde a terrenos tipo grd
nito-gz,eenstone intensamente rnodificados no decorrer do Protero-
z6ico Inferior a M6dio por processos tectono-ternais que se re-
fleten mais claramente na sua forte estruturação de alto ângulo,
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ni tidamente
discordante da atitude predominantemente de baixo ângulo do Gru-
po Araxá-Canastra. Esta estïuturação seria produto de um cisalha
mento dúcti1 heterogêneo, possivelmente de sentido sinistralr so
bre o qual teriam se irnplantado num regime nais rúpti1 posterior
(brasi liano) f alhas trans.correntes de orient açáo concord.ante/sub.
concordante, aparentenente tarnbém sinistrais , mas de ã,rea de in-
fluência mais reduzida; a mais expressiva das que ocorrem na 'a-

Tea deste estudo seria a de traçado delineado pelos flancc¡s su1
das Serras do Dondó e das Posses e pelo alinhamento dos morros
menores a oeste-noroeste das mesmas.

Os prováveis núcleos mais antigos (arqueanos?)no
conjunto ortognáissico-granítico seriam ïepïesentados por bioti-
ta ortognaisses tonalÍticos porfirõides (tipo s.do Dondó) que , atra
vés dos cisalhamentos e renobilizações posteriores, dariam lugar
às diversas variedades petrográficas da suíte de ortognaisses
cinza granodiorÍticos (s. l. ) protomiloníticos/miloníticos, fre-
qtlentenente porfiroclásticos, euê correspondem ao componente
principal do domínio. As relações entre esta suíte e os demais
constituintes do conjunto são ainda incertas e estudos mais espe
cíficos e detalhados se tornam necessários para elucidá-1as a

contento: os ortognaisses tonalíticos cinza-esverdeados não-por-
fi16ides, homogêneos (tipo Fazenda das Almas) , menos intensamen-
te cisalhad.os que os tipo S.do Ðondó, bern como os granitóides diver-
sos, são possivelmente de colocação posterior, tardi-defornacio-
na1 em relação ao cisalhamento dúcti1 regional, enquanto os mig-
natitos, ã semelhança do que aparentemente acontece em Fortaleza
de Minas, estariam entre os componentes lnais antigos (arquea-
nos). Manifestações magmáticas tardi- a pós-deformacionais de me

nor volume seriam representadas por bolsões e veios de granitos
hololeucocráticos não orientados, pegmatóides a aplíticos, intru
sivos inclusive nos corpos ultramáficos, pr€ferencialmente ao 1on
go de suas bordas.
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Cons ti tuintes

Nos corpos ultramáficos maiores, as rochas ultra-
náficas propriamente ditas são acompanhadas, êil proporções subor-
dinadas, de rochas metassedimentaïes (quartzo micaxistos róseos
com ou sem granada e/ou estaurolita, formações ferríferas banda-
das (BIF), e metaeherts)e anfibolíticas diversas, euê correspon-
dem em parte a metav.ulcânicas básicas associad.as à suíte ultrarná-
fica e, em parte, a diques básicos de colocação posterior. os con
tatos entre os corpos ultranáficos e o conjunto ortognáissico-gra
nÍtico são eninentemente tectônicos, marcados por intenso cisalha
nrento de ambos os Iados; contatos intrusivos verificam-se apenas
com os j á mencionados bolsões e veios pegmatóides e aplíticos. A
sua es trutura interna se caracte riza por unta marcante f oliação
principal sinuosa, anastomosada, que envolve núcleos lenticulaïes
de rocha maciça ou incipientemente foliada (fe1s) , originada por
cisalharnento dúctil heterogêneo, e dobrada em sinformais e anti-
formais sucessivas, resultando em um aparente padrão sanfonado; a
organi zaçã.o estrutural interna não segue a direção regional doni-
nante oeste-noroeste/Ieste-sudeste impressa no conjunto ortognáis
sico-granítico, que controla tarnbérn as zonas de borda dos corpos
ultramáficos maiores, bem como a orientação dos corpos menores in
clusos nos ortognaisses.

0s corpos ultranáficos representam porções de uma
seqtlência vulcano-sedimentar tipo gr,eenstone-beLú desnembrada,nas
quais predonina o componente konatiítico. A fí1iação konatiítica
é indicada para os metaultramafitos pelas texturas spt,nifeæ pseu-
domórficas preservadas nos núc1eos lenticulares menos deformados,
e pela sua associação com rochas metassedimentares caïacterísti-
cas, como fornações ferríferas bandadas e metacherts. Na suíte me

taultramáfica, os tipos petrográficos volumetricamente mais repre
sentativos seriam as variedades de clorita-tTemolita xistos e f.els,
portadoras ocasionais das diagnósticas texturas spinifeæ, e de
composição original estimada olivina websterítica a therzolÍtica
rica en piroxênio, eue substituiriam unidades vr¡lcânicas/subvulcâ
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nicas pouco ou não diferenciadas, ou a porção superior de unida-
des diferenciadas corn nÍtida estratificação textural e composici
ona1. Dos demais litotipos ultranáficos, os serpentinitos repre-
sentariam, em parte, unidades cumuláticas de composição dunítica
(os clorita serpentinitos porfiroblásticos) e, em parte, fli1oni
tos de rochas ultramáficas de composição original distinta - par
ticularnente clorita-tremolita xistos e fels - modificados ao

longo das zonas de coRtato cisalhadas (os serpentinitos mancha-
dos, tipo "pe1e de cobra") ; os metapiroxenitos corresponderiam a

porções cumuláticas com feições ígneas - inclusive com minerais
reliquiares - nelhor preservadas de corpos intrusivos de dinen-
sões e filiação (possivelmente básica) indeterrninados; os talco
xistos e os serpentina-ta1co xistos carbonáticos seriam origina-
dos por modificações superimpostas a outros litotipos: respecti-
vamente a clorita-tremolita xistos, ao longo das faixas de cisa-
thanento que recortam os corpos ultranáficos, e a lentes seïpen-
tiníticas decanétricas, metamorfoseadas sob condições de baixa
pressão parcial de COZ.

0s anfibolitos grano-nernatoblásticos finos eu€,
aparentenente, representam metavulcânicas básicas asssociadas ã

suíte konatiítica, distinguen-se dos anfibolitos provenientes de

diques básicos intrusivos tanto nos corpos ultranáficos como nas
rochas ortognáissicas graníticas circunvizinhas pelo metamorfis
mo mais brando, não penetrativo, e pela caracterÍstica textura
blastoporfirdic1e destes úttimos, eu€ constituem coïpos tabula-
res de orientação discordante em relação ã foliação principal no
interior dos corpos ultramáficos, enquanto no conjunto ortognáis
sico-granítico formam :corpos lenticulares, bouddnados, concordan
tes com a estruturação WNW/ESE d.ominante.

Quinismo das Rochas Ultramáficas

0 quimismo da sui
através de um conjunto de amostras
menos rnodificadas quinicamente em

te komatiÍtica foi investigado
selecionadas, consideradas o

relação aos protó1itos ígneos,
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sendo a maioria portadora de texturas spinífeæ pseudomórficas pre
servadas nos rnínimos detalhes. O comportamento deste conjunto de
amostras nos diagramas discriminantes empregados indicou haver
vestígios de urn padrão geoquírnico interno coerente neste conjun-
to Qüê, supostamente, reproduz características pré - metamórficas
da suíte e seria comparável ao padrão observado en suites konatií
ticas tipo ADK - enpobrecidas em alumínio (aLuminúum d.epLeted. ko-
matiites), como as de Barberton e Pilbara, destoando da filiação
tipo AUDK .- não enpobrecida em alunÍnio (aLuminium undepLeted, ko-
matiites) sugerida por Teixeira et aL. (19S7) para rochas simila
res da Seqtlência Vulcano*Sedimentar Morro do Ferro nos arredores
de Fortaleza de Minas.

Metamorfismo das Rochas Ultranáficas

0 metanorfismo sofrido pelas rochas ultranäficas
foi policíclico e complicado pelo fato de acontecer acompanhado,
na maior parte do tempo, de un regime de defornações heterogêneo e

recorrente, o que dificulta estabelecer una seqtlência de eventos
clara, inequívoca para a sua evolução. No seu pico, as condições
teriam sido de facies anfibolito médio a superior, sob um regime
de pressão intermediâria (temperaturas nãxirnas estirnadas em torno
de 6500 - 700oC, a 3 - 5 kb). Nos clorita-tremolita xistos e fels
não há evidências - a não ser texturais - das assembléias rninera-
1õgicas quer ígneas, quer netamórficas, anteriores à associação
anfibó1io tremolÍtico - clorita magnesiana (+ nagnetíta/ilnenita),
que se instalou de forma general izada, penetrativa, aparentemente
aconpanhando o desenvolvinento da foliação principal, e a partir
da qual se originaram todas as transforrnações mineral69icas conse
cutivas que marcam o episódio rnetanórfico culminante.

Estas transfornações parecem seguir um padrão
bastante definido, distinto daqueles comumente citados para ro-
chas ultranáficas na literatura c1âssica: o anfibótio tremolítico
permanecerj.a essencíalmente estãve1 ao longo da hist6ria netamör-
fica, e seria a partir da clorita magnesiana que as fases neoblás
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ticas-anfibó1io antofilítico, olivina, ortopiroxênio, espiné1io-
se desenvolveriam, acompanhando a tendência de enriquecimento em

alunínio desta fase com o incremento do grau metanórfico, com
possíve1 influência adicional da atividade de sítica variáve1. O

estádio mais avançado destas modificações estaria registrado em
corpos ultramáficos nenores inclusos nos ortognaisses, onde a
clorita teria sido totalmente substituÍda por olivina + ortopirg
xênio + êspinélio, enquanto no interior dos corpos maiores o pi-
co do metamorfismo seria marcado pela blastese da antofilita e/
ou da olivina, êrl indivíduos isolados, não relacionados espacial
mente; haveria pois um gradiente metamórfico decrescente entre
os corpos ultramãficos satélite e o interior <los coïpos maiores.
A julgar pelas texturas, â blastese dos minerais neoformados te-
ria ocorrido em condições estáticas ou quase-estáticas, como po-
de ser claramente visto no caso particular da olivina, onde as
foliações posteriores se amoldam ao redor dos porfiroblastos.

As transfornações que se seguern ä instalação das
assembléias minerais de mais alto grau tanto podem ser interpre-
tadas como un episó¿io de resfriamento único, euê produz uma sé-
rie contÍnua de reações retrometanõrficas, como uma seqtlência de
episõdios retrometamõrficos mais ou menos d.istintos. As deforma-
ções posteriores, que podem ser correlacionadas mais provavelmen
te ao desenvolvimento do padrão de dobramento sanfonado da folia
ção principal, são aconpanhadas de urna marcada neoblastese de
clorita e /ou anfíbólio trenolÍtico principalmente ao longo das
clivagens de crenulação, mas tanbérn de forma penetrativa, geran
do uma nova foliação, plano-axial às dobras em eheuron mesoscópi
cas visíveis nos afloramentos; este evento seria aproximadamente
coetâneo ao metamorfisno de facies epid.oto-anfibolito observáve1
nos diques básicos intrusivos na seqtlência vulcano-sedimentar jâ
metamorfoseada. Outras feições referíveis a processos retrometa-
mórficos seriam as lanelas de exsolução características dos anfi
bólios e, nos corpos ultramáficos menores portadores de olivina,
ortopiroxênio e espin6lio, a reconstituição da clorita magnesia-
na e a blastese de anfibólio antofifítico na forma de porfiro-
blastos discretos. Serpentinização e/ou talcificação linitadas ,
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independentes dos processos de cisalhamento o marcariam os está-
dios retrometamórficos tardios, mais brandos, e seriam vincula*
das a cond.ições de atividade de sítica variáve1.

rramáricas de ^iri;ä:;,i";:iu;;;::"::;:ï:ï,,îï,'::ï;,-:;":: -
mun com metakomati.ítos portadores cle assembleiias tipo clorita
tremolita de outras regiões, e indica a necessidade de estudos
mais detalhados para o metamorfismo destas rochas ultramãficas
de composição distinta da dos peridotitos alpinos, que serviram
de rnodelo para o estabelecimento dos diagramas de fase rotineirg
mente citados na literatura para ultramafitos. Sugere-se que ha-
ja dois casos gerais distintos para o metamorfismo de rochas ul-
trarnãficas: no primeiro, os protó1itos teriam composições pobr.es
em Alr0t (como nos harzburgitos e dunitos de perid.otitos alpi-
nos), e o desenvorvi.nento das paragêneses se daria segundo o pa-
drão c1ássico (e.g. Evans Ç Trommsdorff r970, winkler 1g77, E-
vans 1977); no segundo caso, os protó1itos seriam mais ricos em

AIZO3, como acontece nos komatiÍtos, e o desenvolvimento das pa-
ragêneses metamórficas de mais alto grau a partir da associação
mineral6gica fundamental clorita-tremolita seria controlado, €D
grande parte, pelo comportamento de clorita magnesiana frente ao
incremento do grau metamórfico. Este segundo caso sugerido res-
sente-se ainda da falta de diagranas de fase bem determinados,
provavelmente pela dificuldade em se tratar reações metanõrficas
tipo sliding ?eactíons, nas quais uma das fases envolvidas (a
clorita) sofre nodificações paulatinas na sua composição ã medi-
da que se processam as transformações na assembt6ia mineralógica

Evolução Geolõgica dos Corpos Ultramáficos e

ao Redor
dos Terrenos

A reconstituição
nos ortognáissicos-graníticos (

ficos inclusos esbarra na falta
tes, mormente dados estruturais
so podera ser feita de maneira

da hist6ria geológica dos terre-
-nignatíticos) con corpos ultraná
de muitas infornações pertinen-
e geocronológicos, de modo que

incornpleta, tentativa. A primeira
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dificuldade está em retratar os estádios iniciais da evolução
destes terrenos: devido à intensidade dos eventos tectono- ter-
mais sofridos, são escassas feições pr6-deformacionais/pré-meta
nórficas relativas ao desenvolvimento da seqtlência vulcano-sedi
mentar que pudeïam ser recuperadas. Não foi possíve1, por exen-
p1o, recompor o ernpilhamento original do pacote: ao que parece,
a alternância dos diversos litotipos corresponde mais a uma
pseudo-estratigrafia imposta pelo cisalhamento que geïou a fori
ação principal, que a evidências regítinas da estratigrafia pré
- de.formacional , preservadas apenas localmente, como nas interf a

ces dos quartzo micaxistos róseos, das formações ferríferas ban
das e dos metaehez.ts com as rochas metaultranáficas, ou no ban-
damento interno das formações ferríferas, que ïepïesentariam a

superfície de estratificação prinária So. Mesmo no caso dos der
rames konatiíticos, apesar das texturas ígneas pseudomórficas
preservadas, foi frustrada a tentativa de reconstituir um derra
me diferenciado único, individual izado, com a característica es
tratificação textural/conposicional em superfÍcie. Não há, no
mais, absolutamente nenhuma evidência conclusiva conhecida a

respeito do substrato sobre o qual a seqtlência teria se deposi-
tado originalmente: os contatos intensamente tectonizados entre
os corpos ultranáficos e os ortognaisses, bem como a geometria
do seu arranjo indicam deslocamentos 'relativos significativos
entre ambos, quer horizontais, euer verticais, que tornam dú-
bia qualquer tentativa de interpretação apenas superficialmente
fundamentada.

O necanismo responsáve1 pelo cisalhamento dúcti1
heterogêneo e pelo metamorfismo penetrativo simultâneos, que ge

ran a foliação principal e a prirneira assembtóia metanórfica em

evidência nos corpos ultramáficos, mascarando eventuais episó-
dios tectono-termais precedentes e provavelmente acompanhando o
desmenbrarnento do pacote vulcano-sedimentar, não se encontra
ben deterninado ainda. Uma das hipõteses aventadas a seu respei.
to seria a colocação de plútons tonalíticos na forma de domos
gnãissicos, euê desmembram a seqtlência, noldando os segmentos
ao seu redor; não é de todo absurdo inagi.nar um hipot6tico cisa
tharnento de baixo ângu1o que teria deslocado o pacote vulcano
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-sedimentar em lascas, gerando a foliação principal (ver, poï e-
xemplo, Stowe L974 e Coward et aL, L976, in l{indley 1977; Fripp
1986, Paris 1986, Martyn 1987) antes da colocação dos p1útons. o

cisalharnento de alto ângulo responsáve1 pela marcada estrutura
ção regional de direção oeste-noroeste/reste-sudeste, ao que pa-
rece, teria se instalado quando o arranjo dos corpos ultranáfi
cos segnentados e envoltos pelos plútons tonalÍticos ja se encon-
trava definido: esta suposição seria sustentada pela estrutura-
ção interna e pela disposição dos coïpos ultranáficos maioles,
que não seguem a orientação regional dominante. Resta estabele-
cer em que proporção esta estruturação interna seria reflexo de
esforços transmitidos quando do cisalhamento de alto ângulo ou,
alternativamente, de deformações que antecederam a atuação do

mesmo. É sugestiva a localizaçáo destes corpos - em especial, do

de Casca D'Anta - entre núcleos ortognáissicos granodioríticos /
tonalíticos ovóides (Serras do Dondó e do Quilonbo), euê poderi-
am ter servido de anteparo aos esforços mais intensos no decor-
rer do cisalhamento de alto ângu1o, registrados de forma mais e*
vidente apenas nas bordas dos corpos ultramáficos maiores.

0 episó¿io netamórfico mais forte impresso nas ro
chas ultranáficas, responsáve1 pelo desenvolvimento das assem-
b1éias com antofilita, olivina, ortopiroxênio e espiné1io, e ten
tativamente correlacionado aos processos de remobi1-ização anat6-
tica que atuaram durante o desenvolvimento da suíte de ortognais
ses cinza granodioríticos s,1-. a partir das rochas tonafíticas,
pelo simples fato destes representarem o fenôneno t6rmico mais
intenso em evidência na região. A fase mais intensa de remobiti-
zaçáó anatética corresponderia ao níve1 crustal nais profundo a-
tingido por estes terrenos no decorrer de sua evolução, quando
então o comportarnento geomecânico de seus constituintes sofreria
rnodíficações significativas, alterando a distribuição interna
dos esforços; considerando-se adicionalnente o comportamento di-
ferenciado de corpos ultramáficos frente a defornações quando
comparado ao de rochas gnáissicas-graníticas, mesmo sob condi-
ções menos extremas, e ainda o regíme de cisalhanento recorrente
QUen ern episódios sucessivos quer contínuos, euêï descontínuos,e
xerceu influôncia variada sobre os terrenbs em questão, 6 possí-
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vel encontrar combinações de fatores pelas quais a atuação dos
esforços nos corpos ultramáficos pudesse ter sido atenuada, tan
to por dissipação das tensões no conjunto ortognáissico-graníti
co num regime mais p1ástico, quanto por pausas interrnitentes no
cisalhanento, explicando assim o caráter estático registrado pq
ta o estádio metam6rfico mais intenso em pelo menos algumas por
ções dos coîpos ultramáficos maiores. Nos estádios subseqtlentes,
quando estes terrenos foram elevados a nÍveis crustais mais ra*
sos, haveria um recrudescimento do cisalhamento, e os esforços
transmitidos aos corpos ultramáficos maiores de forma indireta
pelos núcleos ortognáissicos granodioríticos/tona1íticos c¡vöi-
des ao redor provocariam as deformações que acompanham os fenô-
menos retrometamórficos desencadeados nas rochas ultramáficas
pelo amainamento nais ou menos paulatino do regime tórmico. A

colocação dos diques básicos q.ue resultaram nos anfibolitos blas
toporfi16ides ocorreu provavelmente neste estádio, uma vez que
são afetados tanto pelo cisalhamento, quando no conjunto orto-
gnáissico-granítico, como pelo metamorfisrno mais brando, junto
ãs rochas ultramáficas.

As etapas finais de dissipação de esforços do ci
salhamento seriam acompanhadas de fenômenos rnagnáticos diversos,
que culminariam na colocação dos corpos graníticos pegmatóides/
ap1íticos de pequeno volume o sob condições jâ pós- deformacio-
nais.

Eventos mais recentes na evolução destes terre-
nos seriam o desenvolvimento das falhas transcorrentes de catâ-
ter mais rúpti1 sobre as estruturas geradas pelo , cisalhamento
dúctil de alto ângu1o como que parasitando-âs, e a colocação de
diques básicos / interrnediários de gerações tardias (possivelnen
te duas), pouco ou nada deformados e com metamorfismo ausente
ou incipiente. 0 deslocamento da seqtlência alóctone do Grupo A-
raxá-Canastra por sobre estes terrenos, provavelmente de oeste
para 1este, teria acontecido após a colocação das gerações de
diques tardias e foi seguido de reativações nas falhas transcor
rentes em tempos brasilianos ou até p6s-brasilianos, afetando
assim não só os terrenos ortognäissicos-granÍticos com corpos
ultranãficos inclusos, como tamb6n as suas coberturas tectôni-
cas .
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