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Fig. 7.11 - Diagram SIC? X Nâ O utiUzado para classificação de xrchas
159



Fig. 7.12 - W agram» RlxR2 proposto por De Ia Rache et ai . (1980)para d a s
slficsçiD d» rochas ígneas 161

Fig. 7.13 * Diagrama Ut^O/I^O x ^O+KjO utilixado para a identificação
de rochas vulcânicas alteradas (MiyaBhixD,1974) 165

Fig. 7.14 - Diagrama NagO • SiCfc utilizado para divisão dos campos alcali

no e sub-alcallno 165

Fig. 7.15 - Diagrama AFM. 167

Fig. 7.16 - Diagrama SiOj x FteOVMgO utilizado para separar rochas calco-
alcalinaa e tholeít lcas. . . . . 167

Fig. 7.17 - Distinção entre calco-alcallnss e tholeíticas no diagrama
MgO x FeO. 168

Fig. 7.18 - Distinção entre calco-alcallnaB e tholeíticas no diagrama
AÍ2O3 xSiOj 168

Fig. 7.19 - Correlação com ambientes tectchicos de rochas vulcânicas mo-
dernas através do diagrama MgO x FeO x A1_O3 172

Fig. 7.20 - Correlação com ambientes tectônicos de rochas vulcânicas mo-
dernas através dos diagramas Zr x Ti/100 x 3Y e Ti x Zr 172

Fig. 7.21 - Correlação cem ambientes tectchicos através do diagrama
Ba x FeOVMgO. 174

Fig. 7.22 - Diagrama Ti x Cr proposto por Pearoe (1975), para separar ro
chás vulcânicas de fundo oceânico das de arcos vulcânicos.... 174

Fig. 8.1 * Mapa de localização das anomalias geoqufnicas e das áreas de

garimpo. 1 8 4

Fig. 8.2 - Mapa de ocorrência de minerais de interesse econômico 185

Fig. 8.3 - Feições do contato entre os níveis anfibollticos e o epidoto-

biotita gnaisse da unidade gnãissica 190

Fig, 8,4 - Fôrma de ocorrência de sul fetos na unidade gnâissica. 190

Fig. 8.5 - Fbtcmlcrografia de epidoto-biotita gnaisse mostrando cristais
de sul feto ao longo da foliação principal... 190

Fig. 8.6 - Fotcnicxcgrafia mostrando cristal de pirita com inclusões de
caleepirita 190

Fig. 8.7 - Fbtcmiczcgrafia mostrando calcopirlta e pirxotita englobadas
por pirita 197

Fig. 8.8 - FbtcmLcxcgrafia mostrando inclusões da esfalexita em pirita. . 197

Fig. 8.9 - FotccnLczografia de cristais de mo l ibden l ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197



ÍNDICE DB TMBEUS

Tab. 1.1 - Quadro estratigrafioo simplificado do Pré-Cambriono de Goiás.. 13.
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ABSTRACT

In the region of Mossaaedes, State of Goiás, Brazil»

the Precambrian metaaorphic rocks of the Araxá Group were

mapped at the scale of 1x25.000, with enchas is on stratigraphic,

structural, petrographic and economic aspects. These metamorphitea

represent a continuous stratigraphic sequence which, from

bottom to top, can be subdivided in five informal lithostratlgrafic

unitst 1) psamitic unit (quartzite, metaconglomerate); 2)

psamitic-pelitic unit (quartzite, quartz schist, ruscovite

schist)i 3) lower pelitic-volcanic unit (chlorite-biotite

schist, fine grained blastoporphyritic gneiss, arophibolite and

calcschist); 4) upper pelitic-volcanic unit (garnet muscovite

schist, biotite schist and gneiss, amphibolite magnetite

muscovite schist);5) gneissic unit (epidote biotite gneiss ,

amphibolite). Three types of meta-intrusive rocks were found ,

besides basic dykes related to Mesozolc magmatism.

Four phases of deformation affected the volcano -

••rtiasntiiy sequence. Associated with the first phase (D1), a

well developed schistoslty (Sj), a stretching lineation and

rare tight to Isoclinal folds were observed. The second phase
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(Dj) transposed S^» developing the main foliation (S2)# with

E-W/10-20S general atitude. Due to transposition, Sjis paralel

to S^ and to sedimentary bedding. D 2 originated tight to

isoclinal folds and mineral and stretching lineation generally

paralel to D- fold axes. Two other phases of deformation

affected the main foliationt D 3 developed asymmetrical folds

with MB vergence and SSW steeply dipping axial surface} D^

originated gentle folds with subvertical axial surface.

Finite strain ellpsoid analyses for metacongfcmerate

dtaftnsd pebbles generally fell within the oblate field of the Flinn

diagram, and locally within the prolate field.

Barrowlan type metamorphlsm increases progressively

from North to South, from the biotite zone to the garnet zone

(green schist fades), reaching the staurolite-kyanite zone

(amphlbolite fades). Microtectcnic observations show that

the climax of metanorphism was reached during the beginning

of D-. The distribution of metamorphic zones and behaviour

of the garnet isograd suggest that the isograd surfaces dip

north and intercept the lithostratigraphic units.

The magmatism related to the Araxá Group evolution

consists of mafic to felsic volcanic activity, mretly intermediary

(metavolvanoclastic), and three intrusive eventst the first ,

probably pre-deformational (metagabbro and amphibolite), the

second sin-D^ (metagranite) and the third late - D2(porphyritic

metadacitec dykes). Petrochemical studies indicate that, at

least in part, the rocks interpreted as metavolcaniclastics

consist of metatuffs. The magmatitm shows calcalkaline affinity

(including the intrusive rocks), similar to recent active

continental margins.
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Gold and copper Minerals of economic interest occur

within the studied area. The gold Mineralisations are related

to the lower and upper pelltic-volcanic sequences.Copper occur

in several rocks from the pelitlc-volcanic and gneissic

sequences, showing generally pyrite + calcopyrite • sphalerite

paragenesis. Present data Indicate the possibility of several

genetic types of deposits with essentially volcanic primary

source for gold and copper. Besides copper and zinc sulphides

molibdenite ocurrence was identified, reinforcing the economic

potentiality of the region. Long tine known and exploited

diamond occurrences within the metaconglomerates are also

mentionated •



RESUMO

Os metamorfitos do Grupo AraxS que ocorre» na região

de Mossâmedes (GO) foram estudados através de mapeamento em es

cala 1{25.000, visando os aspectos estratigrãficos» estrutu -

rais, petrológicos e econômicos. Representam uma seqüência es

tratigrãfica continua» discordante sobre um embasamento grani-

to-gnáisslco, <gm pode ser dividida em cinco unidades litoestrati-

grãficas, informalmente denominadas da base para o topo det 1)

psaroítica (quartzito, metaconglomerado)i 2) psamo-pelltica

(quartzito, quartzo xisto, muscovita xisto)t 3) pelito-vulcâ-

nlca inferior (clorita-biotita xisto, gnaisse fino blastoporfl

ri tico, anfibolito, calcixisto)i 4) pelito-vulcânica superior

(granada-muscovita xisto, biotita xisto e gnaisse, hornblenda

xisto e gnaisse, anfibolito magnetita xisto)$ 5) gnSlssica (epido-

to-biotita gnaisse, anfibolito). São encontrados três tipos

de meta-intrusivas, além de diques de diabásio relacionados ao

magmatismo mesozõico.

Quatro fases de deformação afetaram esse conjunto vul

car.o-sedlmentar. Referente ã primeira fase (D.) observa-se uma
i X

xistosidade bem desenvolvida (S«), uma l ineação de estiramento
i X
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(1̂ ) e raras dobras apertadas a isoclinais. h segunda fase (D2)

transpôs S, definindo a foliação principal com atitude geral

B - W/10-20°S, que corresponde a So//Sí//S2» Dj gerou dobras a

pertadas a isoclinais» COM eixos na direção 5 - 15°/N 60-90W

ou à 60-90 E, e ainda* lineações minerais e de estiramento ge-

ralmente paralelas aos eixos de dobras. Deformando a foliação

principal são observadas duas outras fases: D- desenvolveu

dobras assimétricas com vergincia para NE e plano «xial com

mergulho forte para SSW; Dj deu origem a ondulações suaves com

eixo 10-30°/S-SH e plano axial subvertical. Uma análise dos me-

taconglomerados revelou que o elipsfiide de deformação finito dos

seixos geralmente situa-se no campo dos oblatos, e apenas Io

calmante no campo dos prolatos do diagrama de Flinn.

O metamorfismo ê do tipo barroviano e mostra m a u -

mento progressivo de norte para sul, passando da zona da biot^

ta para a zona da granada (fâcies xisto verde) até alcançar a

zona da estaurolita/cianita (fácies anfibolito). Estudos micro

tectônicos evidenciam que o auge do metamorfismo ocorreu no

inicio de D2* A distribuição das zonas metamõrficas e o compor

tamento da isôgrada da granada sugerem que as superficies isô-

gradas mergulham para norte e truncam as unidades litoestrati-

grâficas. Localmente ocorre andaluzita oriunda de metamorfismo

de contato.

O maçmatlsmo relacionado ã evolução do Grupo Araxá é

representado por manifestações vulcânicas máficas a félsicas ,

predominando as intermediárias (metavulcanoclásticas), e por

três eventos intruslvos, o primeiro provavelmente pré-deforma-

cional (mstagabro e anfIbolito), o segundo sin-D^ (metagrani-

to) e o terceiro tarde-Dj (diques de metadacito pôrfiro). Estu
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dos petroquímicos indicam que ao menos parte das rochas inter-

pretadas como metavulcanoclâsticas representa metatufos. O ma

gamatlsmo apresenta quimlamo calco-alcalino (inclusive as in -

trusivas) semelhante ao das atuais margens continentais ati -

vas.

Entre as ocorrências de interesse econômico registra

das na área, destacam-se as de ouro e de cobre. As mineraliza-

ções de ouro estão relacionadas com as unidades pelito-vulcânJL

cas inferior e superior. As de cobre são observadas em diver -

sas rochas das unidades pelito-vulcânicas e da unidade gnáissi

ca, apresentando geralmente a parag&nese pirita + calcopirita

• esfalerita. Os dados existentes indicam a possibilidade de

diversos tipos de depósitos, sendo a fonte primaria de cobre e

ouro essencialmente vulcânica. Além de sulfeto de cobre e de

zinca foi identificada a ocorrência de molibdenita que amplia

a potencialidade econômica da região. Pode-se citar ainda a

ocorrência de diamante nos metaconglomerados, desde há muito

conhecida e explorada por garimpeiros.



1 . INTRODUÇÃO

1.1. Objetivos

Na região de Mossâmedes são conhecidas ocorrências de

rutilo, diamante e ouro. Em 1980 a Bi 1 li ton Metais, após uma caro

panha de prospecção regional* mostrou que existem diversas ocor-

rências de sulfetos de cobre nessa região* embora tenha conside-

rado inviáveis as anomalias estudadas.

Devido a alta do ouro nos últimos anos e 5 relativa a

bundância de sulfetos de cobre, esses dois bens minerais desta -

cam-se como importantes dentro do quadro econômico da área.

As ocorrências minerais citadas encontram-se associa -

das a uma seqüência metamõrfica atribuída por Dardenne et ai.

(1981) ao Grupo Araxã. Entretanto, devido às feições metalogené-

ti~as, havia dúvidas ainda, por parte de outros autores, se todo

o conjunto representava realmente uma única seqüência, ou se ha

via duas seqüências distintas. Além disso, informações detalha -

das sobre as feições estruturais e petrogrãficas da seqüência e

ram ainda escassas.

Em vista desta situação, o presents trabalho teve como

objetivo estudar em escala mais detalhada (1:25000) os metamorf J.



tos hospedeiros dessas ocorrências minerais, levantando dados

estratigraficos, petrolôgico*, estruturais e metamórficos, com

o intuito de melhor caracter*car o ambiente geológico e final -

mente correlacionar a geologia co» as mineralisações de cobre e

ouro.

1.2 - Metodologia de Trabalho

A realização deste trabalho constou de diversas eta -

pas de campo, executadas durante o período de junho de 1982 a

agosto de 1913* visando o mapeamento da area e o levantamento

detalhado de dados estruturais, estratigraficos e litolõgicos .

Foram utilixadas fotos aéreas na escala l$60 000 da USAP (1966)*

e uma base plani-altimétrica na escala 1:25 000* ampliada a par

tir da folha Sanclerlândia, escala 1:100 000, do IBGE (1974).

Os dados de campo foram analisados nos laboratórios

da Universidade de Brasília, sendo» entretanto, as análises quí

micas de rochas realizadas nos laboratórios da METAGO, em Goiâ-

nia. Nos estudos petrogrãficos, além das técnicas usuais de mi

croscopia de luz transmitida e lupa, foram utilizadost

a) platina universal - para determinação do teor de

anortita do plagioclásio;

b) microscopia de luz refletida - para identificação

dos minerais opacos;

c) técnicas de coloração de minerais - utilizou-se o

método indicado por Hutchison (1974), para indicar

a presença e auxiliar na estimativa da quantidadede

feldspato potássico na rocha;

d) difração de raios - X utilizada na identificação

de alguns minerais;



•) técnicas de concentração de Minerals e separação de

minerais pesados para confecção de seções polidas •

a fim de identificar os sulfetos presentes em algu-

mas amostras.

Para os estudos petroquímicos, 52 amostras fo-

ram selecionadas para análise. Foram utilixados os seguintes me

todost

Elementos Maiores - fluorescência de raios - X» cora fu

são da amostra por borato de lltioc

Elementos Traços - absorção atômica COM abertura em

água regia;

Ba, Y, Rb, Sr - espectrografia de emissão ótica, com

abertura em água regia;

FeO e Fe-O 3 - dosagem por bicromato de potássio e abeir

tura com três ácidos (clorídrico ,

flúorídrico e sulfúrico) em recipi

ente fechado:

Au - absorção atômica, com abertura por água regia e

extração com metil-iso-butil-ceto-

na.

Um estudo mais detalhado das mineralizaçoes de cobre

foi possível graças aos testemunhos de sondagens gentilmente ce

didos pela Billiton Metais.

1.3 - Localização e Aspectos Fisiográficos

A área estudada situa-se nos arredores da cidade de

Mossâmedes no Estado de Goiás, distando cerca de 140 km de Goiâ-

nia, pela rodovia BR - 070, e sendo limitada pelos paralelos

16903*43" - 16910*16" sul e meridianos 50910*24" - 50923»53" oes



te. Abrange cerca de 288 km distribuídos por uma faixa de dire

ção B-W COM 12 In de largura e 24 km de comprimento (Fig. 1.1).

Fl«URA 1 1 - MAPA OS LOCAUZAÇXÒ.

Na parte norte da área» encontra-se a Serra Dourada ,

com direção aproximadamente E-W, que constitui um cabeço de es-

trato com a escarpa abrupta voltada para o norte, apresentando

cotas máximas em torno de 1000m. As cotas mais baixas observa -

das na área situam-se por volta de 520m, localizadas nas mar -

gens do rio Partura. Ao norte de Mossâmedes, observa-se um pe

queno piato na altitude de 990m, sustentado por crosta lateriti

ca, testemunhando a existência de uma antiga superfície de aplai

namento, provavelmente correspondente ã superfície Sul America-

na de Xing (1956).

No alto da Serra Dourada nascem inúmeras drenagens que

descem em direção ao sul e desaguam no rio Partura, o qual ruma

para sudoeste, unindo-se a outros tributários da Bacia do Ara -

guaia. Ao longo das drenagens que descem a serra encontram-se

bons afloramentos que permitem levantar com segurança a estrat.1

grafia da seqüência.



1.4 - Trabalhos Anteriores

Diversas referências às rochas da região da Serra Dou

rada são encontradas na literatura geológica. Já em 1936 Leins

• Leonardos considerara» os quartzitos mlcãceos da Serra Doura-

da e os xistos associados coso de idade Algonquiana e eqüivaler»

te* a Série Minas.

Leonardos (1938) admitiu haver una perfeita identida-

de lltolôgica entre as rochas algonquianas do planalto goiano ,

representadas pelos quartsitos, filitos e xistos da região da

Serra Dourada e dos arredores da cidade de Goiás* e as rochas da

Série Ninas. Correlacionou ainda os quartsitos da Serra Dourada

com os de Pirenôpolis. destacando a ocasional impregnação de

turnalina que ocorre nessas rochas.

Erichsen e Miranda (1939) e Erichsen e LOef green (1940)

também consideraram os filitos quartzosos e mica xistos entre

Hossâmedes e Goiás como de idade Algonquiana e equivalentes ao

grupo Itacolomi da Série Minas. Atribuíram idade arqueana aos

gnaisses graniticos que ocorrem em torno da cidade de Goiás e

te estendem até a base da Serra Dourada.

Ramos (1958) correlacionou ã Série Minas o pacote de

"filitos claros e quartzitos» com lentes de xistos verdes"* o

qual sustenta a Serra Dourada. Entretanto, situou os xistos com

intercalaçoes quartziticas, que ocorrem ao sul de Mossãmedes e

se estendem até São Luis dos Montes Belos, dentro da Serie Ara-
i

xá, então definida por Barbosa (1955) no Triângulo Mineiro.
i

Almeida (1967) incluiu os quartzitos da Serra Dourada

no Grupo Canastra, o qual supunha ser uma fase precoce do ciclo

tecto-orogenétlco do "geossincllneo Brasília" e mais novo do

que o ciclo tecto-orogenético do Grupo Araxá.



Uasui • Almeida (1970) consideraram os quartzitos e

filitos da Serra Dourada pertencentes ao Grupo Canastra; já os

xistos foram incluídos no Grupo Araxâ, enquanto que os gnaisses

que ocorrem entre Hossãmedes e Sanclerlândia foram atribuídos ao

Complexo Basal. Foram datadas três amostras dessa região, uma

de cada unidade geológica. As idades K/Ar obtidas foram pratica

mente idênticas, com valores situados em torno de 570 m.a., ou

seja, no final do Proterozõico Superior.

Danni et ai. (1973) fizeram o primeiro mapeamento

mais detalhado da área (escala 1*60 000), estabelecendo uma es-

tratigrafia para a região da Serra Dourada. Até então, a geolo-

gia da área havia sido esboçada apenas superficialmente, em tra

balhos de cunho regional. A estratigrafia proposta por esses au

tores é a seguinte:

1. o embasamento constituído por um complexo granite

gnáissico, cuja ocorrência ê restrita ao norte da

Serra Dourada;

2. os gnaisses finamente bandados, com intercalações

de anfibolitos, juntamente com os mica xistos com

lentes de quartzitos intercalados, que rs sobre -

põem, constituiriam a Série Araxã;

3. magmatismo básico e ultrabásico representado por

talco-clorita xistos e metabasitos, que ocorrem

principalmente no complexo granito gnáissico,e por

complexos diferenciados que ocorrem ao sul das ser

ras do Mangabal e de São João, intrusivos nos gnais

ses e xistos da Série Araxã;

4. apôs este magmatismo inicia-se um novo ciclo de se

dimentação, representado na base por uma camada des



continua de turmalina-clorita xisto discordante so

bre o complexo granito gnáissico;

5. sobre esta fina camada ou diretamente sobre o eraba

samento, seguem-se quartzltos maciços geralmente

muscoviticos, os quais sustentam a Serra Dourada ;

ao topo desse pacote encontra-se um nivel descon-

tínuo de conglomerado;

6. apôs o conglomerado, uma camada de 2 a 3 metros de

quartzito com estratificação cruzada marca o inl -

cio da alternância de quartzitos com quartzo xis -

tos, localmente ricos em clorita» muscovita e tur-

raalina; a esse pacote se sobrepõem filitos seridtl

cos e cloritosos com alguns níveis grafitosos na

parte superior.

0 pacote de metassedimentos que constitui a Serra Dou

rada foi correlacionado ao Grupo Canastra.

Mais tarde, outros trabalhos de caráter regional agru

pavam os metassedimentos da Serra Dourada e os micaxistos da

baixada numa só unidade denominada Grupo Araxã, considerando en

tretanto os gnaisses que ocorrem entre Mossâmedes e Sanclerlân-

dia como pertencentes ao Complexo Basal (Pena et ai. , 1975 ;

Schobbenhaus et ai. , 1975).

Posteriormente, as seqüências de clorita-talco xistos,

anfibolitos e serpentinitos, até então incluídas como vulcâni -

cas básicas no Grupo Araxá, foram individualizadas sendo compre

endidas atualmente como seqüências do tipo greenstone belt (Dan

ni A Ribeiro, 1978; Sabóia 1979; Danni ft Puck, 1981).

Em 1981, Dardenne e outros apresentaram uma revisão

estratigráfica do Grupo Araxá na Região da Serra Dourada, levan
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do en consideração as idéias de equivalência dos Grupos Canastra

e Araxá e a existência do greenstone belt de Goiás. Nesse traba-

lho, a estratigrafia proposta consta de um embasamento constitvtf

do por granito-gnaisses do Complexo Basal Goiano e pelas seqüên-

cias supracrustais da Serra de Santa Rita, do tipo greenstone

belt (Arqueano) e da Serra do Canta Galo (Proterozõico Inferior).

Sobre esse embasamento depositou-se, em discordância angular,um

espesso pacote de quartzitos muscoviticos (200 - 250m), localmen

te com um conglomerado polimltico na base. No topo desses quart-

zitos, ocorre um nível descontínuo de metaconglomerado com sei -

xos de quartzo leitoso, quartzitos heroatlticos e quartzitos si li

cifiçados. Acima dos metacongloraerados segue-se uma seqüência a-

reno-pelltica (+ 500 m) composta por muscovita-quartzó xistos can

níveis de quartzitos finos, localmente microconglomerâticos, que

dão lugar a um pacote de filltos sericíticos e cloritosos, pas -

sando mais para o topo a uma camada de granada-biotlta xisto cal

clfero rico em cubos de pirita.

A essa unidade, segue-se uma extensa área onde predomJL

naro metassedimentos pellticos cujo tipo litolôgico mais comum é

um xisto rico em quartzo e muscovita, com porf iroblastos de gra

nada. Nesses xistos são encontrados intcrcalações de lentes de

quartzitos fcrrl»eros e mármore calcítico, alem de anfibolitos e

nnfibolio :;lrttos. Usl.i unidndc do xistos passa transicionalmon

te para um extenso pacote de gnaisses bandados, ricos em bíotita

ta, muscovita/ quartzo e plagioclãsio. Os gnaisses foram inter -

pretados como metagrauvacas. 0 conjunto formado pelos mica xis -

tos e gnaisses foi interpretado provisoriamente pelos referidos
i

autores como equivalente lateral e vertical das demais unidades

que afloram na Serra Dourada, sendo o contato entre os dois con-
i

juntos marcado por uma provável falha de empurrão que passaria



no sopé da Serra Dourada.

1.5 - Nomenclatura Adotada

De maneira geral» a nomenclatura adotada segue aquela

correntemente utilizada na literatura geológica; entretanto a

especificação de alguns termos parece adequada devido â falta

de consenso.

Para a descrição da granulaçao de rochas foram usados

os seguintes limitest

fina - < 1 mm

média - 1 - 5 BB

grossa - 5 - 30 mm

muito grossa - > 30 mm

Os termos aplicados para estruturas e descrição de ro

chás metamôrficas correspondem àqueles adotados por Hobbs et ai.

(1976). São utilizadas as seguintes simbologiast

D - fase de deformação;

F - fase de dobramento atuante durante uma fase de de

formação;

S - estratificação primária;

S - clivagem, xistosidade ou superfície axial de do -

bra;

E - eixo de dobra

1 - lineação (1 - estiramento, lm - mineral* li * in

terseçao).

i

São utilizados Índices (1, 2, 3, ...) para indicar a
i

ordem cronológica das fases de deformação e das estruturas rela-
i

cionadas a cada fase» Por exemplo, D, ô uma fase de deformação
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'• >crida depois de D. i e F, i uma fase de dobramento que atuou

•irante D 2 .

A determinação das diferentes fases de deformação foi

*>empre baseada na observação da sobreposição de estruturas» sen-

do a orientação dos elementos estruturais utilizada apenas como

instrumento auxiliar.

Para a orientação de estruturas adotou-se o sistema de

medida azimutal* sendo no caso de planos anotado o azimute da dî

reção de mergulho* seguido do valor do mergulho. Por exemplo, um

plano com coordenada» 170/10* possui a direção N80E» mergulhando

109 para SE. No caso de estruturas lineares» anotou-se o azimute

do sentido do mergulho* seguido do valor do mergulho. Dessa for

roí* 130/20 corresponde a uma linha que mergulha 209 para a dire-*

ção S50B. Por vezes faz-se referência às atitudes segundo a for-

ma tradicional (N30E e t c ) .

No mapa geológico foram utilizadas duas tonalidades de

un.n mesma cor para indicar as áreas onde foi inferida e onde foi

observada uma dada unidade litolõgica. As ãreas coloridas com

tonalidade forte indicam a existência de afloramentos observados

que permitiram a identificação da unidade representada. As áreas

de tonalidade fraca não apresentam afloramento ou não foram in -

vestigadas.
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2. GEOLOGIA REGIONAL

O Précanbrlano no Estado de Goiás encontra-se bem re

pre sentado, apresentando unidades referentes ao Arqueano, Prote

rozõico Inferior, Médio e Superior (Danni * Fuck, 1981; Danni

et ai., 1982: Marini et ai., 1981: Almeida et ai., 1981: Schob-

benhaus et ai., 1982; Marini et ai. 1984).

A tabela 1 mostra um quadro estratíyrnfico simplifico

do do Précambriano do Estado de Goiás.

As principais características das diversas unidades

geológicas atribuídas a esses quatro períodos são sumarizadas a

fim de situar o leitor na geologia de Goiás (Fig. 2.1).

1. Arqueano - três unidades geológicas são reconheci-

das nesse período.

a) Complexo Granito-Gnáissico - são granito-gnais-

ses de composição granodiorítica a tonalítica ,

localmente exibindo feições migmatíticas, e cor

tados por diques básicos, anfibolitizados. Es -

ses gnaisses mostram-se bastante homogêneos per

extensas áreas e constituem a maior parte dos

terrenos arqueanos era Goiás (Danni * Fuck,1981;
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2 1 - MAPA QEOLO0MCO REGIONAL I Mod if icodo deSchobtmnhaus etol 19821
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B e r b e r t , 1 9 8 0 ; Danni e t â l . , 1 9 8 2 ) .

TAUELAl.l- QUADRO ESTRATIGRAFICO GERAL SIMPLIFICADO DO PRÉCAMBRI.

AND DE OOIÂS (nod i f i cado de Marini e t a l . , 1 9 8 4 ) .

Unidades
Era SEQÜÊNCIAS ESTR&TIGRAFICAS INTRUSIVAS

Periodo

- 570 nua.

SUPERIOR Grupo BJUBUf

o

o
K

o
os
Ai

- 1.000 m.a. Grupo Paranoã

Grupos Araxá, Serra da Mesa, Aral, Na Pegmatites

tividade, Formação Canastra. Granitos

Básicas e Ultra-

VÉDTD básicas

- 1.800 m.a. Formação Ticunzal Granitos estanf-

Sequência metassedimertar Serra do Can feros

tagalo.Seqüências de Palmeirópolis, In Gabro-anortosi -

dianópolis e Juscelándia. tos acanadados

íÉfico-ultramáfi

INFERDR e o s diferencia -
dos

- 2.500 m.a.
Faixa Granulltica

Ccnplexo Granito-Gnáissico

r.ríin ¡ tfy;

Diques e Stocks

básicos. Perido-

t i tos , Piroxeni-

tos

b) Cinturão Granulltico - é representado por urna

faixa descontinua de rochas granulíticas, inclu-

indo os maciços máficos-ultramáficos de Game lei.
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ra, Porto Nacional, Cana Brava. Niquelândia,Goia

nésia-Barro Alto, e se estendendo para o sul a

través de Itauçu até a região de Anápolis-Goia-

nia. Ê constituído por rochas plutônicas básicas

ultrabâsicas e seqüências supracrustais repre-

sentadas por leptinitos, granada-hiperstênic

quartzitos, granulitos finos com clino e orto-

piroxênio e calcissilicatadas (Danni e Puck, 1981;

Wernick, 1981: Danni et ai., 1982).

c) Seqüência do tipo Greenstone belt - ê caracte

rizada pela abundância de talco xistos, serpen-

tinitos, talco-actinolita xistos, clorita-xis -

tos e anfibolitos, produzidos por metamorfismo

de fácies xisto verde, que afetou os derrames

mãficos e ultramãficos. Algumas texturas e es -

truturas originais tais como disjunções polie -

drais, lavas almofadadas e splnifex foram local-

mente preservadas. Em geral, a estratigrafia des

sas seqüências mostra uma unidade basal com abun

dância de rochas ultramãficas, uma unidade inter

mediaria com metavulcânicas de composição bási-

ca a intermediária c uma unidade de topo onde

predominam sedimentos detríticos. Nas unidades

básica e intermediária são presentes alguns nl̂

v>2is de metassedimentos, mas principalmente de

origem química. Esta estratigrafia tem sido

observada nas seqüências da cidade de Goiás(Dan

ni et ai., 1981),Pilar de Goiás - Hidrolina,Gu£

rinos, Almas-Natividade (Danni * Fuck, 1981) e
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Rio do Coco (Barreira e Dardenne, 1981)•

2. Proterozôico Inferior - São consideradas desse

período as seqüências wtawD-eediaentares de Pal_

meirópolis, Juscelândia e Indaianápolis,as duas

últimas associadas a complexos acamadados gabro

anortoslticos. 0 conjunto foi metamorfisado em

fâcies anfibolito atê xisto verde. Os pacotes vul

cano-sedimentares são constituídos por anfibolJL

tos,com algumas texturas vulcânicas ainda reco-

nhecíveis, hornblenda e biotita gnaisses, meta-

cherts, biotita muscovita xistos com granada e

cianita, e anfibõlio-gnaisses sôdico-potássicos.

Além dessas seqüências, são também atribuídas

ao Proterozôico Inferior a seqüência metassedi-

mentar da Serra do Canta Galo,com metaconglome-

rados piritosos (mineralizados a ouro e urânio),

quartzitos,muscovita-quartzo xistos,muscovita -

clorita xistos, metadolomitoc e metacherts, e a

Formação Ticunzal com micaxistos grafitosos, pa

ragnaisses e possíveis metavulcânicas (Marini et

ai., 1978; Marini et ai.1984). Os granitos esta

nlferos da região central de Goiás e os comple-

xos acamadados mãfico-ultramáficos tipo America

no do Brasil, e Mangabal (Nilson, 1981, Pfri-

mer et ai*» 1981) representam o magmatismo plutó

nico desse período (Schobbenhaus et ai., 1982 ;

Marini et ai., 1984). Embora os granitos da pro

víncia estanífera de Goiás(Serra da Mesa, Serra

Dourada, Serra do Encosto, Pedra Branca, etc. )

i i

sejam atribuídos ao maymatismo tardio do ciclo
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Transamazônico, Proterozõico Infer ior ,as datações

radiométricas(Rb-Sr) fornecem idades entre 1600 e

1800 m.a. apresentando, contudo, razões i n i c i a i s mui

to a l t a s (Reis Neto, 1981, 1983), as quais são a

t r ibuldas a rejuvenescimento durante os c ic los Urua

çuano e Bras i l iano.

3 . Proterozõico Médio - ê representado pela faixa de

dobramentos Uruaçu, que se estende desde o sul de

Minas Gerais a té o Nordeste de Goiás (Almeida e_£

a i . , 1981; nck e Marini, 1981; Marini e t ai. ,1981;

Schobbenhaus e t a i . , 1982; Marini e t a i . , 1984 ) .

São incluídos nesta faixa os Grupos Araxã, Serra da

Mesa, Canastra, Aral e Natividade. São unidades ge

ralmente estudadas apenas em escala de reconheci -

mento, havendo poucos dados sobre e s t r a t ig ra f i a ,de

formações, metamorfismo e relação de contato com o

embasamento e com as unidades mais jovens (Almeida

e t a i . , 1981; Marini e t a i . , 1984).

A faixa é dividida em dois segmentos, norte e sul ,

separados por una grande estrutura de direção E-W denomi-

nada de Mega-inflexão dos Pirineus, onde as estruturas de

direção NNW do segmento sul infletem progressivamente para

oeste alcançando na a l tu ra da cidade de Pirenópolis, a

direção E-W. 0 segmunto norte mostra um comportamento si-

métrico, as estruturas de direção NNE curvam-se pro -

gressivamente para oeste até tornarem-sr E-W na ai.

tura da cidade de Goianésia. Esta estrutura tem sî

do explicada por movimentos relacionados a grandes

falhas de direção aproximadamente E-W, as quais pa
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recém ter sido evidenciadas em levantamentos aero -

geoflsicos (Araújo Filho, 1981) ou como gigantescos

"drags" ao longo de uma linha de sutura separando

dois cinturões distintos (Marini et ai. , 1977). En

tretanto nenhum mapeamento detalhado mostrando cla-

ramente como se dâ a junção dos dois segmentos foi

realizado, ou seja, nem mesmo a continuidade das un:L

dades litolõgicas do segmento sul para o segmento

norte é comprovada.

Para os dois segmentos o metamorfismo é do tipo bar

roviano, predominando a fãciec anfibolito para oes-

te a a fãcies xisto verde para este, indicando a

grosso modo, um aumento do metamorfismo de este pa-

ra oeste.

Quanto a tectônica, dos poucos dados existentes po-

de-se considerar como feições gerais, a presença de

dobras isoclinais em diversas escalas, grandes fa-

lhas de empurrão ou cavalgamento, além de mais de

uma fase de dobiamento sobreposta às isoclinais.(Fuck

e Marini, 1981 ; Araújo Filho, 1981; Dardenne et

ai., 1981). Alguns autores têm proposto a existên -

cia de diversas fases de deformação (Danni et ai .,

1973; Dardenne et ai., 1981}, entretanto não são a-

presentadas evidências de campo seguras como supor-

te da hierarquização da? diversas fases. De uma ma-

neira geral a faixa uruaçuana exibe uma vergência

para E, em direção ao craton do São Francisco, que é

acompanhada, a grosso modo, por uma polaridade meta -

mõrfica e sedimentar nessa mesma direção (Marini et

ai., 1984).
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A faixa Uruaçu ê constituída principalmente por me-

tassedimentos psamlticos e pelíticos, sendo estes úA

tiiaos mais abundantes para oeste, correspondendo aos

depósitos distais em relação ao Craton do São Fran-

cisco. São ainda reportadas rochas carbonãticas e a

presença de vulcanismo básico e de vulcanismo ácido,

sendo este mais restrito ao Grupo Arai.

Alguns corpos granlticos intrusivos (Marini et ai.,

1984) e corpos ultramáficos alpino-tipo (Danni e

Teixeira, 1981; Fuck e Marini, 1981) são também co-

nhecidos .

4. Proterozóico Superior - são atribuídos ao Protero -

zóico Superior os grupos Paranoá e Bambui, que cons

tituem a faixa de dobramentos Brasília. Essa faixa

se estende por 1100 Km margeando a borda ocidental

do Craton do São Francisco, com as rochas do Grupo

Paranoá aflorando na parte ocidental enquanto que as

do Grupo Bambui afloram preferencialmente na parte

este da faixa. Os dois grupos são constituídos por

metassedimentos psamíticos, pellticos e carbonata -

dos, sendo estes últimos mais abundantes no Grupo

Bambui. Estas duas unidades mostram-se mais metamor

fizadas (xisto verde) e deformadas no sentido oeste,

enquanto que em direção ao Craton os metassedimen.-

tos tornam-se horizontalizados, pouco deformados e

com metamorfismo incipiente (Almeida et ai.,1981 ,

Marini et ai., 1981; Marini et ai., 1984).

Dentro desse contexto geológico, a área estudada situa
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se na extremidade ocidental da faixa de dobramentos Uruaçu, en-

globando una pequena parte dos terrenos arqueanos, constituída

por granito-gnaisses con anfibolitos e talco-clorita xistos as-

sociados (Fig. 2.1).

En traços gerais, a geologia da área estudada ê repre

sentada por duas faixas gnãissicas con distribuição aproximada-

mente E-W, separadas por um pacote de quartzitos e xistos. A

faixa gnâissica norte, constituída por gnaisses de granulaçao

média a grossa, pobres em nica, con abundantes intercalações de

clorita-talco xistos e anfibolitos, ten sido unanimemente rela-

cionada ao embasamento das faixas proterozôicas (e talvez arquea

nas) e considerada como embasamento da seqüência de quartzitos

e xistos que se encontra sobreposta, e ê atribuída ao Grupo Ara

xá (Danni et ai., 1973; Pena et ai., 1975; Dardenne et ai.,1981;

Schobbenhaus et ai. 1982).

Quanto â faixa gnâissica do sul, existe controvérsia.

Embora considerada por muitos autores como parte do Complexo Ba

sal Goiano (Pena et ai., 1975; Schobbenhaus et ai., 1975, 1982),

foi interpretada por Danni et ai., (1973) e Dardenne et a 1.(1981)

como uma unidade supracrustal (metagrauvacas) pertencente ã

seqüência de quartzitos e xistos, incluída então no Grupo Ara

xá* A interpretação destes autores foi baseada nas diferenças

petrográficas, sendo a faixa gnáissica do sul bem mais micãcea,

com granulaçao mais fina e apresentando um leve bandamento com-

pos icional, e na passagem transicional observada dos xistos pa

ra esses gnaisses.

No mapa de situação geológica (Fig. 2.1) os gnaisses

cm mu'sl.io I «>f,nu incluído;; no C.rupo Ar.iXii, UHM V O Z que o« d/irlos

obtidos nesse trabalho condizem com essa interpretação.
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3. ESTRAXIGRAFIA

A área estudada abrange uaa seqüência estratifiçada

con quartz!tos, xistos e gnaisses, aqui denominada de Grupo

Araxá, e o seu embasamento representado por gnaisses tonallti -

cos com intercalaçoes de anfibolitos, que constituem o Complexo

Granito-Gnàissico. Associados a esse complexo encontrara-se cio

rita-talco xistos, os quais devem estar relacionados COM as se

•juências do ti|>o 'jreenstone belt, COMO a Seqüência da Serra de

Santa Rita. que ocorre lojo ao norte da área (Danni et ai.,1981).

A primeira litologia do Grupo Araxá que se encontra so

bre o Complexo Granito-Gnãissico é um nrascovita xisto com turma

lina, localmente associado a um filito sericltico, apresentando

d» 2 a 7 metros de espessura. Sobre este xisto, segue ua pacote

de quartzito homogêneo, levemente wicáceo. com 90 a 500 Metros

âe espessura.

Nas proximidades do contato, o gnaisse apresenta-se com

uma xistosidade bem pronunciada, com granulação fina a média

e textura porciroclástica. £m áreas mais afastadas do contato ,

a (jrnnulação aumenta até tornar-se jrossa, que é uma caractt» -

rística desses f/naisses. i3ssa feição mostra <juc a zona cie conta

to foi submetida a uma deformação mais intensa, não sendo entre
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tanto suficiente para afirmar que o contato ê tectônico.

O contato entre as duas unidades mostra claramente uma

discordância litolõgica (non conformity) através da qual os iae

tassediraentos ao Grupo Araxá assentam diretanente sobre ynais -

ses oriundos de rochas plutônicas, sem mostrar ^ual^uer relação

intrusiva. Discordância angular, tatabém assinalada por Danni et

ai. (1973), foi observada por Dardenne et ai. (1981) a suaeste

da cidade de Goiás onde os raetassediraentos da Serra Dourada a

presentau direção QJE enquanto que as unidades do greenstone

belt da Serra de Santa Rita exibem direção NW.

Sabora a xi3tosidade do gnaisse seja concordante com a

dos netassediraentos, observou-se, nas cabeceiras do córrego Uvã,

um bandamento gnâissico com direção NE, mergulhando para Ntí, a

•jue se superpõe uma xi3tosidade mergulhando para S-SW. tísta íei

ção é uma evidência em favor da existência de uma discordância

angular, sendo o bandamento possivelmente anterior a deposição

do Grupo Araxá e a xistosidade, que mergulha para S-SW, desen -

volvida durante a deformação dessa seqüência supracrustal.

Nesse sentido, os metassediraentos do Grupo Araxá apre

sentam uma discordância litolõgica acompanhada provavelmente de

uma discordância angular com o embasamento granito-gnãissico.

A figura (3.1) mostra a coluna estratigráfica estabele

cida para a área estudada. 0 Grupo Araxá foi dividido e»i cinco

unidades, denominadas informalmente de psai.iítica, psarno-pelíti-

ca, pelito-vulcânica inferior, pelito-vulcânica superior e gnáis

sica

A unidade pjainitica representa a base do pacote e é

constituída por um conjunto de 90 a 500 metros de '.juartzitos, le

vemente muscovíticos. apresentando na base uma camada de uuscovi

ta-xisto turmaliníiero de dois a sete metros de espessura. Mo
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Epidoto-biotita gnaisse,bandado,com inrercaiações anfibo-
h'ticas a dominios locáis de muscovita

Granada - muscovita xisto com intercalações de anfiboli -
to, horn blenda xisto e ©naisse, quartzito, formação ferrí -
fera, biotita xisto,biotita anaisse, xisto carbonoso e
magnetita xisto i sao cortados por meto-granitos e di-
ques de metadacito.

Conjunto onáissico- biotita gnaisses btastoporfiríticos com
intercalações decime'tricas de biotita xisto , muscovita xis.
to e anfibolito.
Clorita-biotita xisto com níveis carbonosos e calcíferos e
intercalações decimétricas de quartzito fino na base e de
gnaissss blastoporfirlticos e anfibolitos para o topo

Caicixisto
Xistos saricíttcoi prateados a cinza
Alternância d* quartzitos .quartzo xisto e xisto,na base
ocorrem tntorcalaçSes de níveis microconglomerdticos e
para o topo as intercalações políticas tornam-se mais fre-
qüente:

Metaconglomerado com «eixos de quartzo, itabirito e
quartzito.

Quartzito fino a medio , levemente micáceo, com camadas
centimétricas ricas em minerais pesados.

Muscovita xisto turmalinífero

Gnaisses tonalíticos de granulação grossa intercalados
com anfibolitos e com fatias de clorita-talco xistos

angular e litológica

——Contato transicional

Figura 3 1- Coluna esfratigráfica do Grupo Araxá na Regido de
MOftsámedes
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topo do pacote de quartzitos ocorre um nível de netaconglomera-

do que marca o final da unidade .

A unidade psamo-pelitica ê caracterizada pela alterna)

d a decimétrica a métrica de quartzitos muscovlticos, quartzo

xistos e muscovita xistos turmalinlferos. Nesta unidade dominara

as rochas quartziticas; entretanto, os níveis pelíticos torna«i-

se inais abundantes para o topo, onde aparece uma caiaaaa pouco

espessa (2-4 ra) de xisto fino serieitico, prateado a cinzento ,

que marca o final da unidade psamo-pelitica.

A unidade pelito-vulcânica inferior inicia-se, a par

tir de um contato gradacional ocn a unidade psano-pslltica , com uma

camada de calcixisto que se acunha para oeste atê desaparecer -

nas proximidades do córrego Serrinha. Segue-se ura pacote de cio

rita-biotita xistos com níveis calcíferos e intercalates deci-

métricas de quartzito fino na base. Para o topo, ocorrem leitos

decimétricos ricos cm cristais reli.juiares de plagioclásio eué

dricos, numa matriz ainda micãcea, e níveis finos de aníi^oli -

tos e "hornblenditos"*, representando as primeiras manifestações

vulcânicas registradas na seqüência.

No topo dos clorita-biotita xistos, ocorre um conjunto

de biotita-gnaisses finos bandados, com intercalates, ein diver

sas escalas de hornblenditos, anfibolitos e clorita-biotita xis

tos. Essa porção da unidade, denominada de conjunto ynãissico,

marca a transido da unidade pelito vulcânica inferior Ljara a

pelito-vulcânica su;>orior. O3 contatos do conjunto jnãissico coi.i

as unidades pelito--vulcânicas sao tipicamente transicionais. sen

* esse termo será aqui utilizado para se referir a uma roena

semelhante a um anfibolito, porém com pouco plagioclásio(< 5-

10 % ) .
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do que, na parte leste da área, próximo ao ribeirão do Piçarrão,

esse conjunto gnãissico desaparece ou por acunhamento repentino

ou por interdigitação com os xistos das unidades pelito-vulcâni

cas.

A unidade pelito-vulcânica superior é caracterizada por

rauscovita xistos granadíferos, com intercalações oe anfibolitos,

hornblenda gnaisses finos* muscovita-hornblenaa xi3tos, quartzi

tos, formações ferriferas, clorita e biotita xistos, biotita

gnaisses, xistos carbonosos e magnetita xistos. Essa unidade en

contra-se sotoposta à unidade gnãissica, da qual se separa por

um contato brusco.

A unidade gnáissica ê composta por epidoto-biotita

gnaisses, com níveis anfibolltioos e localmente muscovita gnaisse.

Os gnaisses mostram um Mandamento marcado pela variarão da pro

porção dos minerais, podendo localmente apresentar-se bastante

micáceo,assemelhando-se a um xisto. 0 contato desses gnaisses -

com a unidade pelito vulcânica superior, ao menos na área inapea

da, não é transicional. A concordância da estratificação e a se

melhança tectônica com as demais unidades penaitew inclui-los

no Grupo Araxá, embora a remota possibilidade dos gnaisses per

tencerem a uma outra seqüência, talvez mais antiga, não tenha sJL

do ainda totalmente excluída.

Dardenne et ai. (1981) observaram ur.ia passagem transi

cional dos xistos para os gnaisses. Entretanto, tal passagem só

ioi determinada proximo da Serra do Manjabal, nas cercanias da

cidade de Sanclerlândia, onde os xistos e gnaisses aí existen -

tes são um pouco diferentes daqueles que ocorrem na região de

Mossâmedes, tornando-se necessário então mostrar com clareza a

correlação entre tais rochas.

Quatro eventos intrusivos, representados por associa -



25

ções litolõgicas distintas, foram identificados nas rochas do

Grupo Araxá. 0 primeiro é caracterizado por corpos anfibolíti -

cos, aparentemente concordantes, nos quais encontra-se ocasional

mente preservada textura Ignea granular e, mais raramente, mine

ralogia Ignea (clino e ortopiroxênio). Esses corpos devem ser

oriundos de soleiras basãltica3, encaixadas provavelmente duran

te o período prê-defbrmacional. 0 segundo evento ê representado por

muscovita e biotita gnai3ses que ocorrem geralmente como corpos

alongados, de dimensões decamétricas a quilométricas. Localmen-

te são encontrados xenôlitos de anfibolitos, provavelmente re

lacionados ao primeiro evento intrusivo. Esses gnaisses represen

tam intrusões plutônicas, granlticas a granodiorlticas, encaixa

das antes do auge do metamorfismo, tendo sido afetadas por to

das as fases de deformação identificadas. 0 terceiro evento in-

trusivo é caracterizado por um pequeno corpo de gnaisse tonalí-

tico e diques de metadacitos blastoporfirlticos que cortam as

meta-intrusívas granlticas. Esses diques mostram-se menos defor

mados do que as meta-intrusivas graniticas e truncam estruturas

contemporâneas e/ou posteriores ao auge do metamorfismo. O quar

to evento magmático é evidenciado por diques de diabasio que

não apresentam nenhuma feição de metamorfismo ou deformação,sen

do provavelmente relacionados ao magmatismo mesozóico.

Os três primeiros eventos são ligados ã evolução tectq

metamórfica do Grupo Araxã, e foram observados nas unidades pe

lito-vulcânicas, enquanto os diques de diabãsio foram encontra

dos tanto nas unidades pelito-vulcânicas quanto na unidade gnáis

sica

A estratigrafia aqui estabelecida é semelhante àquela

proposta por Dardenne et ai. (1981) para a mesma área (Fig.3.2)

diferindo apenas nos seguintes pontos;



-SERRA DOURADA-

MOSCOVITA QUARTZO XISTOS
COM MTKNCALACOE* OK
QUARTZ ITOS

META CONGLOMERADO
DIAMANTIFERO

OJARTZITOS

XISTO RICO EM
TURMALINA

REOIAO AO
SUL DA S D U U

OOUAADA

^ ^ * I T ft 1

LENTE» DE MÁRMORES
CALCfTICOS

LENTES DE OUARTZITO3
FERNIMINOSOS

• lOTlTA-MUSeOVlTA XISTO*

N A W V E R O S O INTKRCALAcSeS
OOARTflTOS E ANTIBOLITÔ8

•NAMES CNZA.FINOS COM LENTES
DE META VULCÂNICAS

FigunaM.2) colunas üto-Esfrotigreífícas do Grupo Araxd na Regido da Serra
Dourada- GO, propostas por Dordenne et ai. 119611 As colunas
representam duasfàcíes distintas, considerados lateralmente -
equivalentes.
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1. na coluna estratigráfica do presente trabalho foi

acrescentada a camada de calcixisto, o conjunto gnãis

sico, as intercalações de anfibôlio-xistos e de

anfibólio-gnaisses e as manifestações intrusivas gra

niticas e daclticas;

2. os xistos granadlferos (unidade pelito-vulcânica su

perior) e os gnaisses (unidade gnáissica), foram

considerados como equivalentes laterais do resto do

pacote (unidades psamítica, psamo-pelftica e pelito

vulcânica inferior), com os gnaisses na base e os

xistos granadlferos no topo; a configuração atual

destas unidades seria devida a uma falha de eropur -

rão que teria jogado uma seqüência mais metamórfica

com a estratigrafia invertida, sobre rochas menos

metamorficas. Já no presente trabalho, os xistos e

os gnaissos são considerados como topo da seqüência

que se apresenta continua.

O primeiro ponto de divergência é devido simplesmente

ao nível de detalhe adotado na execução dos dois trabalhos (1:

50 000 e 1:25 000).

0 segundo ponto de divergência foi causado pela neces-

sidade de se explicar rochas mais metamorficas "sobre" rochas

menos metamõrficas, sem haver inversão estratigráfica. Por

este motivo aqueles autores invocaram a existência de uma fa

lha de empurrão, sem que, para tanto, houvesse maiores evidên -

CÍ13.

A interpretação adotada no presente trabalho está ba

seada nos seguintes argumentos :

a. os clorita-biotita xistos passam gradacionalaiente
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para os biotita-gnaisses finos do conjunto gnâissi-

co (unidade pelito-vulcânica inferior) e estes, por

sua vez também gradam para os xistos granadlferos;

b. já no conjunto gnáissico ocorrem xistos com granada;

c. nao se observa um salto metamôrfico, ao contrário ,

nota-se um crescimento progressivo desde a zona da

biotita atê pouco acima da isõgrada da granada, ai.

cançando o inicio da fácies anfibolito (estaurolitafc

d. a existência de rochas mais roetamórficas sobre ro

chás menos metamõrficas não ê um fato mas sim uma

interpretação, uma vez que é baseado na suposição

de que as isõgradas netamõrficas sejam paralelas ao

acamamento o que não é verdade necessariamente;

e. ainda que as isõgradas apresentassem sua distribui-

ção atual aproximadamente paralela ao acamamento ,

esta situação poderia ter sido provocada pela defor

mação que afetou as rochas apôs o auge do metamor -

fismo, sendo sua disposição anterior oblíqua ao

acamamento, saindo de novo no caso precedente(d),

f. na parte leste da área, no topo dos clorita-biotita

xistos, já aparecem cristais de granada, mostrando

que não existe salto metamÕrfico e que a isõgrada da

granada corta o acamamento.

Maiores detalhes sobre estes argumentos são dados adiai
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te* no capitulo sobre metamorfismo.

A estratigrafia ora proposta devera ser testada em ma-

peamentos futuros nas áreas adjacentes, a fim de se verificar a

sua validade em escala regional.

Denominou-se a seqüência de Grupo Araxã devido a seme

lhança litológica, estratigrãfica e tectônica que apresenta com

os metamorfitos de outras áreas atribuídos a este grupo e/ou aos

seus equivalentes: Canastra (Fuck e ílarini, 1981), Andrelândia

e São João Del Rei (Trouw ej ai. , 1983).

Ma região de Pirenópolis - Jaraguá, Araújo Filho(1981)

estabeleceu uma estratigrafia apresentando, a grosso modo, uma

unidade psamltica na base e uma unidade pelltico-carbonãtica no

topo. Em Pirenópolis, são encontrados níveis de microconglomera

dos e um nível de conglomerado com seixos de quartzo, associa -

dos aos quartzitos (Araújo Filho, 1983 - inf. verb.). A presen

ça de variações laterais de fácies psamíticas para fâcies pelf_

ticas e de gnaisses finos para biotita-xistos feldspáticos são

observadas tanto na região da Serra Dourada como em Pirenópolis/

Jaraguã.

Em várias outras localidades de ocorrência dos Araxaí

des, tem sido identificadas duas seqüências, uma psamltica e ou

tra pelítica (por vezes com contribuição vulcânica), que se

distribuem em faixas aproximadamente paralelas, em geral denomi_

nadas de Canastra e Araxá (Teixeira, 1978) ou São João e Andre-

lândia (Trouw et ai., 1983). Sio interpretadas como fácies dis

tintas de uma mesma seqüência. Ho caso da região de Mossâmedes,

as unidades psamíticas encontram-se sotopostasás unidades pelí-

ticas, entretanto estas últimas podem representar uma variação

lateral das primeiras em escala regional. Isto é, é possível que

para o interior da bacia as unidades psamíticas passem lateral-
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mente para as unidades palíticas, embora localmente rochas das

unidades peliticas possam estar cobrindo parte das unidades psa

míticas, como normalmente ocorre em seqüências transgressivas.

A grande extensão do Grupo Araxã, favorece a variações

estratigrãficas ao longo do cinturão, devido a diversos fatores

tais como : diferença de composição no embasamento que fornece

a maior parte do material sedimentado, compart iment ação tectôni.

ca da bacia, variação lateral do gradiente de erosão do embasa-

mento e variação na atividade vulcânica. Exemplos dessas varia-

ções faciológicas podem ser observados nos trabalhos de Fuck e

Marini (1981) e Trouw et ai. (1983). A existência dos fato -

res acima mencionados permite apenas comparações dos princi -

pais traços estratigráficos dos diferentes segmentos do cintu -

rãj Araxã. Por isso ê mais provável que se encontre no Grupo A

raxá colunas estratigrãficas adequadas somente a segmentos espe

clficos do cinturão, mas que em traços gerais sejam semelhantes.

A coluna estratigráfica estabelecida para um dado segmento deve

modificar-se gradativãmente em direção ao segmento adjacente,que

apresente uma estratigráfia distinta.

Em trabalhos de mapeamento futuros, será interessante

demonstrar essas variações, e quando estudada uma certa porção

da Faixa Araxá, poderão ser utilizadas referências tais como

Grupo Araxá fácies Andrelândia, fãcies São João Del Rei, fácies

Pirenõpolis, fácies Mossâmedes e t c , para correlações estrati -

gráficas mais específicas.
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4. DESCRIÇÃO DAS UNIDADES ESTRATIGRAFICAS

Neste capitulo serão descritos os tipos litológicos

presentes em cada unidade litoestratigráfica, caracterizando su

as formas de ocorrência e as principais feições petrográficas.

As paragêneses minerais e as feições estruturais (xis-

tosidades, lineações) serão tratadas nos capítulos de metaniorfis

no e deformação, respectivamente.

4.1. Conplexo Granito-Gnãissico

0 Conplexo Granlto-Gnãissico aflora na parte norte da

área, tendo sido observados cinco tipos litológicos distintos :

biotita gnaisse, nuscovita gnaisse, anfibolito, talco-clorita

xisto c dique3 grani tico3. Es se 3 lito-tipos encontrar.i-se meat

ciados, sendo que os ijnaisses correspondem a cerca de 63-73% do

embasamento observado u os diquo3 granlticos são de ocorrência

muito local.

O contato entre o Complexo Granito Gnãissico e os na

tasáõdimentos do Gru\>o Araxá é marcado pelo desenvolvimento de

uma folia7ão mllonltica nos gnaisses, paralela ã xistosidade dos

netaa3edimentosf que se toma progressivamente menos pronuncia-
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da cosa o afastamento do contato. Dentro do gnaisse, proximo ao

contato, encontram-se finas cassadas (< 1 metro) de xisto nuscovf

tico senelhante ao que ocorre na bass dos netassadimentos.

As feições observadas caracterizam a existência da

una defonaação mais intensa ao longo do contato, sendo possível

inclusive ter ocorrido uma certa "nistura" tectônica das duas

unidads3 envolvidas (embasamento e cobertura), conforms sugere

o xisto nuscovltico dentro do <jnai3se. Apesar dessas feições ,

não ê possível afirnar se houve ou não um transporte significa-

tivo dos notausediraentos sobre o embasamento, que pudessa carac

terizar ura falhanento de baixo ângulo, pois a deformação que

afetou o conjunto pode ter sido mais intensa no contato dessas

duas unidades que possuem características mecânicas distintas .

Dessa forma permanece a dúvida quanto ã natureza do contato, po

dendo ou não ser tectônico.

Petrograficamente os cinco tipos litológicos observa -

dos no embasamento apresentam as seguintes características.

a. Biotita gnaisse

£ uma rocha de granulação média (1-2 mm), constituída

por quartzo (25-40%), plagioclãsio (45-55%), biotita (10-15%) ,

pistacita zoisita e alanita (6%), apresentando ainda, em menor

quantidade, rutilo c minerais opacos, provavelmente ilmenita.

Ou grãos de playioclásio sao, em geral, saussuritiza -

dos, e, da mesma forma que o quartzo, exibem extinção ondulante ,

podendo-se notar o inicio d» divisão em subgrãos.

A rocha apresenta um leve bandamento marcado pela va

riação da quantidade de biotita em relação aos minerais félsi -

cos. A textura é granoblástica a granolepidoblástiea
i i

Paralela ao bandamento encontra-se uma xistosidade mar
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cada pelo paralelismo das biotitas e pela forma alongada dos

grãos de quartzo e de plagioclásio. Sobrepondo-se a esta, uma

nova xistosidade é observada, marcada também pelo paralelismo

de biotitas, 6M parte devido ao dobramento da biotita jã exis-

tente e um parte pelo crescimento de novos cristais.

b. Huscovita gnaisse

£ uma rocha leucocrãtica, homogênea, constituída por

plagioclásio (40-50%), quartzo (25-30%), muscovita (15-20%), pis

tácita e alanita (2-5%) e ainda apatita, titanita e minerais o

paços que ocorrem ocasionalmente em pequenas quantidades.

Os grãos de plagioclásio são geralmente saussuritiza -

dos, apresentando inclusões de minerais do grupo do epidoto.

A textura é granoblástica, com granulação média a gros

sa, mas nas proximidades do contato com os metassedimentos a

çranulaçio torna-se mais fina e a textura passa a ser porfiro -

elástica, onde os cristais de plagioclásio formam olhos de 1-3

mm, apresentando recristalizaçao nas bordas e sendo envolvidos

por uma matriz fina, constituída pelos demais minerais além do

próprio plagioclásio.

c. Anfibolito

Ocorre eventualmente, formando corpos de espessura mé

trica intercalados nos gnaisses e embora só tenha sido observa-

do an alguns pontos, deve existir em toda a área do embasamento. É

constituído principalmente por liornülenda e plagioclásio, apre-

sentando textura nematoblãstica. Pode ser maciço ou bandado ,

sendo o bandamento marcado por leitos félsicos ricos em plagio-

clásio intercalados na rocha mãfica, rica em hornblenda.
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d. Talco-clorita xisto

Ocorre com freqüência, intercalado nos gnaisses, cora

espessura métrica a decamêtrica. A forma desses corpos não foi

determinada, mas provavelmente devem constituir cunhas embuti -

das nos gnaisses. £ uma rocha homogênea composta essencialmente

por talco e clorita, sendo esta última mais abundante. Localmen

te encontram-se porfiroblastos de pirita em torno dos quais

desenvolve -se sombra de pressão constituída por talco. Apre-

sentam uma xistosidade bem marcada, com atitude semelhante à

dos metassedimentos.

e. Dique granitico

Foi observada apenas em um ponto, próximo às cabeceiras

do rio Uvã, formando um pequeno dique de espessura decimétrica,

uma rocha de composição granltica (ou tonalitica) cortando an

fibolitos. Ê constituída essencialmente por quartzo, feldspato,

biotita e epidoto, apresentando uma granulação fina.

4.2. Grupo Araxá

4.2.1. Unidade Psamltica

Esta unidade corresponde ã base do Grupo Araxã, ini

ei ando-se por uma fina camada (2-7m) de muscovita xisto turma lî

nlfero, sobre a qual seguem quartzitos homogêneos e no topo,

um leito de conglomerado com 3 a 13m de espessura. A maior par

te da unidade é constituída pelos quartzitos homogêneos, que

sustentam a Serra Dourada, apresentando uma espessura de 90-500m.
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a. Muscovita xistos turma1iniferos

São caracterizados pela presença de uma mica de cor es

verdeada, que,sob o microscópio, mostra um suave pleocroismo de

cor parda, sendo as demais caracteristicas semelhantes às da

muscovita, devendo tratar-se realmente de mica muscovftica con-

tendo alguma "impureza"; talvez cromo. Por isso tal mica será tra

tada aqui ccno nuscovita .

Mineralogicamente esse xisto é constituído por muscovi

ta, quartzo, magnetita e freqüentemente turmalina preta. A quan

tidade de quartzo pode aumentar, dando lugar a níveis milimétri

cos a centimêtricos de quartzo xisto. A magnetita e a turmalina

ocorrem em quantidades inferiores a 5%.

Na parte inferior do xisto turmalinifero encontra-se um

xisto de cor marrom, constituído essencialmente por biotita e

alguma clorita. A biotita apresenta pleocroismo marrom alaranja

do, que pode refletir composição flogopítica. A clorita ê inco-

lor, indicando uma composição magnesiana. Essa rocha apresenta-

se como uma ou duas camadas de espessuras inferiores a um metro,

talvez descontínuas, ocorrendo bem próximo ao contato entre os

metassedimentos c os gnaisses do embasamento.

Na parte leste da área, onde o xisto turmalinifero tor

na-sc mais espesso (7 m) íoran observadas intercalações de conglomera-

do com seixos de quartzo o quartzíto ferruginoso, e matriz micã

cea. O comprimento dos seixos pode alcançar 15 cm.

b. Quartzitos homogêneos

São quartzitos levemente micáceos, de granulação fina,

constituídos por quartzo e muscovita, e tendo como acessórios a_l

guns minerais pesados tais como zireão, rutilo e ilmenita.

As lamelas de nuscovitadistribuem-se em filmes, parale -
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nastomosado. Compõem um pacote de 90-500 m de espessura, apresen-

tando apenas pequenas variações devidas principalmente a maior

ou menor quantidade de mica presente na rocha.

Marcas de ondas assimétricas foram observadas na altu-

ra do córrego Serrinha, com indicações de paleocorrente na dire

çio NE.

Quebrando a monotonia dos quartzitos micãceos encon -

tram-se camadas finas (5-10cm)de cor negra, constituídas por il

menita, rutilo, magnetita, hematita, zircão e quartzo. Esses mi

nerais se apresentam como grãos bem arredondados, indicando pro

cedência detrltica, embora o rutilo possa ocorrer como cristais

neoformados durante o metamorfismo (fig. 4.1). A hematita subs-

titui a magnetita e a ilmenita, também em conseqüência do meta-

morf ismo. Essas camadas representam a concentração de minerais

pesados, sob a forma detrltica, durante o período de sedimenta-

ção. Foram observadas na porção ocidental da área, na altura do

córrego Cana Brava e na porção oriental, na direção das cabecei

ras do Ribeirão João Alves. Devido ã espessura que apresentam ,

ê possível e provável que ocorram em outras partes da área, ain

da que não tenham sido observadas.

c. Metaconglomerado

Marca o topo da unidade psamltica, formando uma camada

de .3*13ir.de espessura que na extremidade oeste da área (ver mapa

geológico, anexo 1) passa lateralmente para os quartzitos. Ê

uma rocha muito característica (fig. 4.2) apresentando seixos

de quartzo, quartzito e itabirito, intensamente estirados, que

marcam uma lineação na direção N60W (fig. 4.3). Os seixos obser

vados apresenta» o eixo maior variando de 5-60cm, não tendo
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sido notada qualquer variação vertical na sua distribuição. A

matriz ê quartzosa, mas pode apresentar até 15% de muscovita.Os

seixos apresentam as seguintes características petrogrâficas :

Quirtzito - constituído por quartzo e muscovita, podendo variar

desde puro â micáceo , a granulaçâo ê fina, sendo pre

servado por vezes o contorno do grãos sedimentares, mos-

trando forte extinção ondulante e o inicio da divisão

em sub-grãos; embora pouco freqüente, foi observado tam

bém um grão de quartzo sedimentar com uma pequena in

clusão de feld&pato;

Itabirito - é constituído por henuitita e quartzo,oom granulaçâo f JL

na, contendo ãs vezes muscovita em pequena quantidade

(< 3%); apresenta-se com bandas ricas em hematita alter-

nando com bandas ricas em quartzo; em concentrados de

minerais pesados não se encontrou nenhum outro mineral

pesado além de hematita, tendo sido o mesmo constatado

nas seções polidas; a ausência de outros minerais pesa

dos e o aspecto bandado, são evidências suficientes pa

ra admitira origem química dessa rocha;

Quartzito ferruginoso - apresenta mineralogia idêntica a dos

itabiritos, faltando apenas o aspecto bandado, atribui

-se para esses seixos a mesma proveniência dos itabiri-

tos.

Quartzo - são seixos homogêneos, recristalizados e isentos de mica, do

vendo ser provenientes de veios de quartzo, é contudo

difícil fazer distinção entre os seixos de quartzo e
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os de quartzito puro.

Uma característica mineralôgica desse metaconglomerado

ê a presença de diamante, garimpado tanto no alto da serra, no

período das chuvas, como no leito dos córregos que nascem nas

partes altas da serra.Os garimpasse concentram aproximadamente

entre os córregos Fundo (situado cerca de 7 km do limite orien-

tal da área) e o córrego do Crioulo. Contudo ê conhecida a ocor

rência de diamante mais a oeste, nas cabeceiras do córrego Lam-

bari.

A natureza dos seixos evidencia a alta maturidade do

conglomerado e a importante contribuição de material extrabaci-

nal (itabiritos, diamantes). Contudo, os seixos de quartzitos in

dicam o retalhamento de sedimentos da própria bacia.

4.2.2. Unidade Psamo-Pelltica

Encontra-se sobreposta ao nível de conglomerados, apre

sentando uma espessura de 100-120m, e ê constituída por quartzi.

to, quartzo xisto, conglomerado e microconglomerado. Esses qua-

tro tipos litolõgicos encontram-se intercalados em escala deci-

métrica a métrica, havendo termos de composição intermediária

entre eles. Podem mostrar variação gradacional, mas mudanças -

bruscas são freqüentes.

Os quartzitos, microconglomerados e conglomerados são

mais abundantes na porção basal, enquanto que as intercalates

mícáceaa tornam-se mais abundantes para o topo da unidade.

A unidade é caracterizada pela presença de turmalina e

de uma mica com cor esverdeada, quando observada a olho nu, que

ao microscópio exibe um levo pleocroismo pardo, sendo as demais
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características semelhantes a da muscovita.

Quartzito: apresenta granulação fina, sendo constitui

do por quartzo e muscovita. possuindo ainda turmalina e magnetita

em menor quantidade. Varia de levemente micáceo a micâceo

Foi observada estratificação cruzada , indicando que a sequên

cia encontra-se em posição normal (fig.4.4).

Quartzo xisto: ê mineralogicamente semelhante ao quart

zito , apresentando apenas maior quantidade de micas.

Xisto: é constituído por muscovita esverdeada, quart-

zo* magnetita e turmalina, localmente sendo encontrada pirita .

Apresenta uma laminação marcada pela maior ou menor quantidade

de micas. Petrograficamente esse xisto é idêntico àquele

encontrado na base dos quartzitos da unidade psamltica.

Microçonglomerado e conglomerado*, apresentam seixos

de quartzoe quartzito , numa matriz fina de quartzo e muscovita.

Encontra-se desde camadas com partículas de 2mm até camadas com

seixos de 2-5 cm de comprimento; estes só foram observados em

um local, próximo ao córrego Serrinha. Predominam entretanto as

camadas com grânulos de 2-4mm, sendo as com seixos de dimensões

maiores mais raras.

A presença de quartzitos finos, feldspãticos, com pe

quena quantidade de muscovita, epidoto, rutilo e minerais opacos, foi ob-

servada no topo da unidade, formando camadas de menos de 1 me

tro de espessura . Também no topo da unidade, ocorrem xistos

finos muscovlticos, prateados a cinza (talvez carbonoso ),

formando um leito de 2-4m de espessura, jâ indicando uma transi

ção para a unidade pelito-vulcânica, ã qual se encontra sotopos

to.
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4.2.3. Unidade Pelito-Vulcânica Inferior

B constituída por um conjunto de xistos que apresentam

biotita, clorita e muscovita combinadas em proporções diversas,

sendo os termos ricos em biotita e clorita mais abundantes.Ocor

re como uma faixa que se estende por toda a area, no sentido E-

H.

Na base da unidade, encontra-se uma camada de calcixis

to com 3-10 m de espessura, dentro da qual ocorrem leitos de

l-2m de clorita-biotita xisto freqüentemente carbonoso e de quar

tzito. Esse calcixisto acunha-se para oeste, até desaparecer na

altura do córrego Serrinha. Contudo, no extremo oeste da área,

intercalações decimétricas de calcixisto ocorrem na base dos

clorita-biotita xistos.

Intercalações de leitos carbonosos e algumas finas ca-

madas de quartzito (0,5-2,0m), são comuns dentro dos clorita -

biotita xistos, sendo as de quartzito restritas â porção infe-

rior da unidade.

Na porção superior, ocorrem níveis de espessura decimé

trica de plagioclásio-biotita xisto blastoporfirítico, que provaveLnente re

presentam meta-tufos de composição intermediária (dacítioa), e

também finas camadas de anfibolitos, alguns constituídos essen-

cialmente por hornblenda (> 95%), representando prováveis mani-

festações magmáticas de caráter básico, sob a forma de derrames,

tufos e/ou, possivelmente, diques.

Encontram-se ainda camadas centimétricas a métricas

constituídas predominantemente por feldspato e quartzo (biotita

gnaisses finos) com micas cm menor quantidade, geralmente com

testura bl-istoporfirítica. Essas camadas tornam-se cada vez mais

abundantes era direção ao topo da unidade até inverter a propor-
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çãc dos xistos e dos níveis feldspáticos, definindo um conjunto

gn&issico com intercalações de biotita xistos, o qual foi indi-

vidualizado no mapa geológico e será descrito mais adiante.

Embora clorita-biotita xistos, muscovita xistos e bio-

tita gnaisses constituam boa parte da unidade, praticamente to

dos os termos transicionais entre esses três tipos litológicos,

são encontrados.

Na tabela 4.1 encontra-se resumida a moda aproximada

(determinação visual) dos tipos litológicos descritos abaixo.

Caleixisto:é constituído por muscovita (30-40%), bioti

ta, caleita, albita, quartzo, tendo como acessórios apatita, pi-

rite- e turwalina.

Quartzito:apresenta-se em leitos finos com espessura

inferior a 2m, intercalados no calcixisto ou nos clorita-bioti-

ta xistos. Ê geralmente muscovítico, fino, apresentando magneti

ta e turmalina como acessórios. Sua ocorrência está limitada ã

porção inferior da unidade.

Clorita-biotita xisto tapresenta uma textura lepidoblãs

tica, granulação fina e é constituído por clorita biotita,quart

zo, plagioclásio, epidoto e muscovita, tendo como minerais aces

sõrios magnetita, alanita, turmalina, rutilo, pirita, carbonato,

apatita e titanita, sendo os 4 últimos mais freqüentes. Na

porção inferior da unidade, o carbonato, geralmente calcita i

mais abundante, podendo tornar-se essencial.

Segregações de quartzo em forma de lentes centimétri -

cas, paralelas â xistosidade principal, são frequentes, enquanto

quo segregações de quartzo e fcldspato (quartzo >' feldspato) o

corram como veios freqüentemente discordantes do bandamento com

posicionai.

0 plagioclásio é albita (An 3-4%), apresentando por



TABELA 4.1. Composição modal dos principais tipos litolõgicos da unidade pelito-vulcânica inferior.

Os valores estão expressos em porcentagem. As quatro últimas colunas referem-se ao con-

junto gnâissico.
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vezes geminação segundo a lei da albita e raramente segundo a

lei da periclina. Geralmente possuem inclusões de epidoto que

evidenciam a saussuritização, não sendo raros entretanto, grãos

isentos de inclusão.

0 epidoto ê normalmente pistacita, com menor quantida-

de de clinozoisita e mais raramente zoisita.

Encontra-se por vezes leitos dessa mesma rocha apre -

sentando um mineral opaco fino de hábito lame lar, provavelmen-

te material carbonoso.

Plagioclásio-biotita xisto blastoporfirltlco; ocorre

como canadas de 20 - 50cm de espessura , intercaladas nos

clorita - biotita xistos , destacando-se em afloramento por

serem um pouco mais resistentes ao intemperismo (fig. 4.5).

B caracterizado pela presença de grandes cristais eué-

dricos de plagioclãsio, dispersos numa matriz micácei constituí

da por bictita, quartzo, plagioclásio e epidoto. Os cristais de

plagioclâsio apresentam geralmente seções retangulares, quase

quadradas, conseqüentes da tendência equidimensional dos grãos.

0 plagioclásio é sempre saussuritizado apresentando a

tualmente composição de albita (An 3 - 5% ).

Por vezes encontram-se níveis semelhantes só que COEI

fenocristais preservados de feldspato potassico (microclínio)

com inclusões de plagioclásio, observando-se Unbem £enocristais me

nores de plagioclásio.

Os fenocristais reliquiares representam cerca de 10-20

% dn rocha, apresentando um tamanho médio de 3-6mm, enquanto a

matriz possui granulação fina (< lmm).

Os epidotos acham-se representados principalmente por

pistacita e, em menor quantidade, clinozoisita. São comuns tam

bém cristais idiomõrficos de- alanita, geralmente bordejados por
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Fig. 4.1 - Fotomicrografia de camada de minerais pesados

mostrando oarredondamento dos grãos, z = zircão

il=ilmenita hematitizada, ru=rutilo.Nicôis//.

Fig. 4.2 - Afloramento do metaconjlomerado da unidade psa-

mitica, mostrando a forma dos seixos vistos em

corte perpendicular a lineação de estiramento.

Fig. 4.3 - Metaconglomerado mostrando o estiramento dos

seixos no plano de foliação principal(SQ//S.//

S-)• 0 cabo do martelo indica a direção de uma

lineação mineral (•£,)•

Fig. 4.4 - Estratificações cruzadas observadas em quartzi-

tos da unidade psamo-pelítica, que indicam uma

polaridade normal para a seqüência.

Fig. 4.5 - Amostra de biotita xisto blastoporfirítico mos-

trando grandes cristais de feldspato que se des»

tacam nos afloramentos. A porção superior da a-

mostra é o biotita xisto hospedeiro nos níveis

blastoporfiriticos.

Fig. 4.6 - Fotomicrografia de biotita gnaisse blastoporfi

rltico (UPVI) mostrando um fragmento de plagio-

clásio (pi) com a zona central, rica em inclu-

sões ,truncada.

Fig. 4.7 - Afloramento de biotita gnaisse, do conjunto gnãis

sico (UPV1), mostrando bandamento típico de es-

cala mi li métrica a dccinictríca.

Fig. 4.8 - Fotomicrografia de biotita gnaisse blastoporfi-

rítico (UPVI) mostrando cristal de microclínio

com geminação carlsbad, indicando inversão do

ortoclásio primário.
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clinozoisita.Titanita ocorre também em cristais idiomõrficos.

Anfibolito;ocorre como finas camadas (20-40cm) interca

ladas nos clorita-biotita xistos e níveis feldspáticos. São pou

co freqüentes, tendo sido observadas somente na porção superior

da unidade. São encontrados dois tipos. Um constitui um anfibo-

lito típico com hornblenda e plagloclásio (20-30%). O outro ,

mais freqüente, é constituído essencialmente por hornblenda ,

sendo o plagioclásie subordinado (< 5%). A presença de tremoli-

ta-actinolita é freqüente. Pistacita e clinozoisita são comuns,

em parte provenientes da alteração do plagioclásio e da horn -

blenda. São comuns rutiIo, titanita, apatita, quartzo e algum o

paço representando juntos quantidades inferiores a 10%. A textu

ra geralmente é nematoblastica, podendo localmente ser miloníti

ca.

Camadas feldspáticas;apresentam espessura desde 1 cm a

tê lm, e são constituídas essencialmente por plagioclásio,quart,

zo e epidoto, contendo biotita - clorita - muscovita, em peque-

nas quantidades {< 15%). Essa rocha possui granulação fina (0,2-

0,4mm), com textura granoblástica ou então blastoporfirítica ,

com fenocristais reliquiares de plagioclásio medindo em geral

l-i,5mm de comprimento, podendo alcançar 3mm. Por vezes, ocor-

rem fenocristais de feldspato potássíco (microclínio), preserva

dos. A quantidade de fenocristais situa-se entre 20 e 30% da rocha.

Os fenocristais de plagioclásio mostram-se sempre descalcifica-

dos, exibindo inúmeras inclusões de minerais do grupo do epido-

to. Com freqüência, essas inclusões concentram-se na parte cen

trai do cristal, indicando provavelmente uma zonação desses cris

tais que são geralmente euédricos a stbédricos, podendo ser

inteiros ou partidos. A figura 4.6 mostra o fragmento de um

plagioclásio pôrfiro no qual a zona central foi truncada, indi-
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cando que a zonação é primária. A composição atual desses pia

gioclãsios é de albita (An 4-7%), contudo originalmente podem

ter sido oligoclâsio ou andesina. Esses feidspatos são conside-

rados como grãos primários, reequilibrados ãs condições metamõr

ficas a que as rochas foram submetidas.

A matriz é fina, contendo albita, 35-15%, quartzo, 35%,

pistacita, clinozoisita e alanita. Em menores quantidades encon

train-se biotita, muscovita e clorita, e como acessórios, titani.

ta, apatita, carbonato e pirita. Essa rocha encontra-se interca

lada nos clorita-biotita xistos, ocorrendo ao longo de toda a

unidade, tornando-se mais abundante para o topo.

Devido ãs feições acima apresentadas , essas rochas fel.

dspãticas (incluindo o plagioclásio-biotita xisto blastoporfi-

ritico) são consideradas representativas de contribuições vulc£

nicas â bacia de sedimentação, provavelmente sob a forma de ma-

terial tufâceo de composição intermediária a félsica (andesítjl

ca a riodacitica), depositados na bacia durante um período de

sedimentação de material pelitico.

Conjunto Gnãissico;

Embora faça parte da unidade pelito-vulcânica inferi-

or, é descrito ã parte devido ãs suas particularidades petrogrã

ficas e à sua grande importância dentro dos aspectos estratigrã

ficos, petrológicos e econômicos.

0 conjunto gnáissico aflora na porção central da área

como uma faixa longa e estreita; que se alarga um pouco, para

leste, a partir do córrego Lambari e desaparece mais para este,

nas proximidades do ribeirão do Piçarrão.

fi basicamente constituído por um pacote de biotita

gnaisses finos, com bandamento pronunciado, e com intercalações

õe metassedimentos pelíticos. A passagem dos clorita-biotita -
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xistos para esse conjunto gnãissico é tipicamente transicional,

onde os leitos feldspãticos já presentes como finas camadas nos

clorita-biotita xistos, tornam-se mais abundantes, de maneira a

inverter a proporção desses dois litotipos, dando origem ao con

junto gnáissico. No topo desse pacote gnãissico, as intercala -

ções metapellticas tornam-se mais muscovíticas, dando lugar, a

través Ue um contato também transicional, ã unidade pelito-vul-

cânica superior.

Os gnaisses finos não foram observados nas seções deta

lhadas, que apresentaram boa densidade de afloramentos, realiza

das nas proximidades do ribeirão do Piçarrão e seus afluentes ,

indicando que essas rochas não apresentam continuidade para les

te ou então tornam-se muito adelgaçadas a ponto de não serem

percebidas. Entretanto os afloramentos que são abundantes ao

longo das drenagens, tornam-se demasiadamente escassos fora de

Ias, impossibilitando o mapeamento detalhado dos contatos do

pacote gnáissico. Embora na região do Piçarrão as rochas gnáis-

sicas não tenham sido observadas, mais para este, 4 km além do

limite da área, foi encontrado um conjunto gnãissico semelhante,

na mesma posição estratigrafica. Devido aos fatos acima expos -

tos, a maneira como o conjunto de gnaisses desaparece na parte

este da área foi interpretada como uma variação faciológica, na

qual os gnaisses interdigitaro-se com os xistos da unidade peli-

to-vulcânica inferior e, provavelmente com os da unidade pelito

vulcânica superior.

0 conjunto gnáissico é constituído por biotita-muscovi

ta gnaisses finos, biotita xistos, muscovita xistos e, em menor

quantidade anfibolito. Mais localmente ocorre ainda clorita-tal

co xisto e gondito.

Os biotita-clorita xistos encontram-se intercalados
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nos gnaisses , preferencialmente na porção inferior do pacote,

enquanto os muscovita xistos intercalam-se preferencialmente no

topo.

Os gnaisses apresentam bandas de espessura variável ,

constituídas por camadas quartzo-feldspãticas e camadas micã

ceas, principalmente biotlticas. Na verdade os gníiisses represen

tarn interçalações, em escala milimétrica a decimétrica, de ro

chás felâspaticas com xistos a biotita, muscovita e por vezes

clorita (fig. 4.7).

Biotita gnaiese i ê caracterizado pela presença de fe

nocristais reliquiares de feldspato e pelo pronunciado bandamen

to que apresenta. Os fenocristais são geralmente de plagioclá -

sio, encontrando-se, entretanto, alguns níveis com fenocristais

de microclínio. Nesse caso, a quantidade relativa dos dois é

variável, existindo uma gradação desde gnaisses onde predominam

fenocristais de feldspato alcalino até gnaisses que só possuem

plagioclãsio. Os fenocristais de microclínio possuem freqüente'

mente inclusões de plagioclãsio. Ocasionalmente encontra-se ,

além da geminação em grade do microclínio, vestígios de gemina-

ção do tipo carlsbad, indicando tratar-se de cristais inverti -

dos de ortoclásio (fig. 4.8). São freqüentemente pertlticos,sen

do o contorno das pertitas muito irregular. 0 comprimento médio

dos cristais de feldspato alcalino é de l-2mm, havendo contudo

níveis com cristais de 1 a 2 cm de comprimento. Agregados cen

timétricos de cristais de microclínio e algum plagioclãsio ocor

rem ocasionalmente (fig. 4.9). Os fenocristais reliquiares de

feldspato potássíco podem variar de euédricos a subédricos, mos

trando por vezes, formas arredondadas e recristalizadas.

Os gnaisses com fenocristais de plagioclãsio são
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mais abundantes, sendo o comprimento médio dos cristais cerca

de l-2mm, podendo chegar até 5mm. Apresentam atualmente composi.

ção de albit.a (An 2-4%) mas as inclusões evidenciou que os cristais

eram originalmente mais cálcicos (oligoclasio ou andesina). Em

geral, apresentam geminações segundo a lei da albita, menos fre

quentemente periclina e ainda mais raramente do tipo Carlsbad.

Podem ser euédricos a subêdricos mostrando-se por ve

zes arredondados ou em forma de cunha (Fig. 4.10). Apresentam

inclusões de epidoto, conseqüentes de processos de descalcifica

ção, e às vezes de biotita, proveniente de reações retrogres-

sivas. Uma feição característica desses gnaisses é a distribui*

ção granulométrica aproximadamente bimodal, com os fenocristais

reliquiares de 0,5 a 2,0 mm de comprimento, correspondendo a 10-

30% da rocha e a matriz composta Je grãos com cerca de 0,05-0,1

mm de comprimento.

A matriz é constituída por plagioclâsio, quartzo, bio-

tita, muscovita, pistacita, clinozoisita e, em menor quantidade,

clorita, titanita, rutilo, alanita c apatita. Microclínio está

por vezes presente na matriz. Minerais opacos são pouco frequen

tes. Esporadicamente, são encontrados cristais de hornblenda ,

medindo 0,5-1 mm de comprimento. A proporção de micas é variável,

formando bandas milimétricas a centimétricas mais micáceas com

cerca de 90% de biotita e muscovita, alternadas com bandas po

bres em mica (5-10%), havendo entretanto todos os termos interme

diários.

0 plagioclâsio da matriz tem a composição da albita(An

3-7%), é em geral geminado segundo a lei albita, apresentan-

do por vezes inclusões do epidoto.

O rutilo apresenta-se em grãos menores do que 0,lmm,em

quantidades inferiores a 1%, e nem sempre está presente. A titã
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nita ocorre em geral como cristais subêdricos na matriz, âs ve

zes constituindo cristais euêdricos de até lmm de comprimento .

A alanita ocorre esporadicamente em cristais euêdricos, com 0,3-

0,8mm de comprimento e sempre contornada por outro epidoto, pis

tácita ou clinozoisita (fig. 4.11). A hornblenda verde é rara ,

aparecendo em cristais de 0,4-0,8rem.

Muscovita-biotita xisto;é constituído essencialmente

por biotita, muscovita, quartzo, epidoto, plagioclásio e clori-

ta, apresentando em menores quantidades titanita, apatita e ra

ro carbonato.

Pirita, ãs vezes junto com calcopirita, pode concen -

trar-se em níveis centimetricôs que contêm atê 3-4% de sulfetos.

A biotita e a muscovita são os minerais mais abundan -

tes, predominando ora uma ora outra. Em alguns níveis encontra-

se material carbonoso,

Esses muscovita-biotita xistos ocorrem ao longo do con-

junto gnáissico, formando camadas decimétricas a métricas, pre-

dominando, contudo, na porção inferior. São muito semelhantes

aos clorita biotita xistos, sotopostos ao conjunto gnáissico.

Muscovita xisto:é constituído por muscovita , biotita,

clorita, quartzo, feldspato, pistacita e clinozoisita, sendo a

muscovita e o quartzo sempre presentes, enquanto os demais mine

rais podem estar ausentes. Apresenta granulação fina, textura

lopidoblástica c um bandamento fino marcado principalmente pela

variação na proporção de muscovita e quartzo. Alguns leitos são

tcldspál icoü, coiiLoiiilo ;JI «i'j Loc Júi-i(í (An J-7) u inicrocJliiio. Hn

presentam termos intermediários entre os muscovita xistos e os

blotita-muscovita ynaisses.

Esses xistos ocorrem preferencialmente na porção supe

rior do conjunto gnáissico e são iguais a alguns níveis encon -
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trados na unidade pelito-vulcãnica superior.

Encontra-se também um xisto de granulação fina, consti

tuído por biotita, muscovita, quartzo, material carbonoso e por

vezes granada, o qual apresenta grandes porfiroblastos de anda-

luzita, que podem alcançar até 15 cm de comprimento e, em geral,

mostram finas inclusões de material carbonoso, que definem a

cruz de malta típica das quiastolitas (fig. 4.12 ). Os pórfiro-

blastos de andaluzita estão sempre alterados para um agregado

de iouscovita (fig. 6.28 ). Estão contidos no plano da xistosida

de principal e orientados segundo uma lineação de estiramento .

A distribuição da andaluzita dentro desse xisto é heterogênea,

sendo, ora abundante, ora escassa ou até ausente. A andaluzita

ocorre nas proximidades de corpo granltico intrusivo; devido a

essa ocorrência limitada e â intima relação com os corpos in

trusivos, é interpretada como produto de metamorfismo de

contato.

Anfibolito:encontra-se intercalado nos gnaisses e nos

xistos, tendo sido individualizadas n- mapa geológico faixas on

de tais intercalaçoes são mais abundantes. Forma , em geral, ca

madas finas (40-80cm), podendo chegar a 4m de espessura. £ cons

tituldo principalmente por hornblenda, plagioclãsio e epidoto ,

sendo este último, em parte, decorrente de processos de descal-

cificação. Subordinadamente são encontrados tremolita, biotita,

clorita, quartzo, titar.ita, rutilo, apatita e minerais opacos.A

textura c nematoblástica, podendo por vezes ser milonltica. £

homotjcneo , podendo ser band ado, iilternando-se bandas centime -

tricas de anfibólio com bandas mais ricas em plagioclãsio, ep^

doto e quartzo. Rochas quase exclusivamente constituídas de

hornblenda ("hornblenditos") são comuns, aparecendo em camadas

decimétricas dentro dos gnaisses e dos xistos ou associadas aos
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Fig. 4.9 - Fotanicrografia de agregado de microclínio (me) e plagio -

clâsio (pi) en biotita gnaisse,do conjunto gnáissico (UPVI).

Niçois X.

Fig. 4.10 - Fotomicrografías de biotita gnaisse blastopor- C

firltico mostrando fenocristais reliquiares de

plagioclâsio euédrico (a) e arredondado (b)

Wicôis X.

Fig. 4.11 - Fotomicrografía de biotita gnaisse blastoporf_i

rltico mostrando um cristal euédrico de alani-

ta, bordejado por cristais de pistacita. Ni-

çois//.

Fig. 4.12 - Amostra de biotita-muscovita xisto carbonoso (

UPVI) com porfiroblastos de andaluzita (quias-

tolita) oriunda de metamorfismo de contato.

Fig. 4.13 - Amostra de anfibolito mostrando textura ígnea

porfirítica preservada. Corresponde ao primeiro

evento intrusivo caracterizado na área. Encon- ™

tra-se encaixado no conjuntó gnáissico da uni-

dade pelito vulcânica inferior.

Fig. 4.14 - Seção polida de magnetita xisto mostrando a for

ma anédrica dos cristais de magnetita que se en-

contram alongados dentro da foliação principal.

Nicõis//.

Fig. 4.15 - Aspecto bondado do hornblenda xisto (UPVS), ca

racterizado pela presença de níveis carbonosos.
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T o x t u r . i s ít|nc.-i:; r e I i«pi i . m - s , ::nl»»» I TI i c i ,i -jr .inn I ,ir o n

poi "irítica são encontradas (fig. 4.13); os fenocristais de pla

gioclásio são sempre saussuritizados, apresentando a composição

da albita (An 3-7%) e macias dos tipos albita e Carlsbad.

Clorita-talco xisto:foi observado próximo aos córregos

do Cocai e da Lajinha, associado a anfibolitos. Na primeira Io

calidade, é constituído essencialmente por clorita e talco, que

definem uma xistosidade pronunciada. Na outra localidade consta

do hornblonda, cm torno da qual desenvolvem-se clorita o talco,

além de actinolita-tremolita, rutilo e algum mineral opaco. A

hornblonda podo chegar a 40% da rocha, enquanto o restante refe

i o - : ; » > p i . i t i t'.inii'til i* .i l . i l c o «> c l o r i t . i .

Condito:5 uma rocha de granulação fina, rica em quart-

zo e granada, apresentando rutilo em menor quantidade. A textu-

ra é granoblastica. Ocorre localmente, formando camadas de 20-

60 cm de espessura, exibindo uma coloração marrom ou negra,esta

causada pela impregnação de oxido de manganês, proveniente da

alteração intcmpérica. As can:idas, nos três locais onde foram

observadas, parecem ser descontínuas e encontravam-se próximas

à .inf ibol ítos.

•1..'.. -I. Ihi i «l.iilc l'<> I i I o - V n I I'.'III i tM .'Inferior

n unt.i imí chulo <|iu> a p r e s e n t a someltiíinçíi» c o m u vjnífJüdc-

pelito-vulcânica inferior pois é constituída por xistos e con

tem uma importante contribuição vulcânica, representada por an

fibolitos, hornblenda xistos e gnaisses. Entretanto, diferencia

-se da unidade inferior pela :

1. abundância do xistos moscovfticos ;
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2. presença de hornblenda gnaisse e hornblenda-muscoviL

ta xisto ;

3. presença de canadas de magnetita-muscovita xisto ;

4. ausência de "hornblenditos".

A base da unidade apresenta contato transicional

com o conjunto gnáissico da unidade inferior, estando, na parte

oriental da área, diretamente em contato com os clorita-biotita

xistos.

Litologicamente essa unidade apresenta grande varieda-

de, incluindo, além das rochas jã citadas, granada-muscovita

xisto, anfibolito, biotita xisto, biotita gnaisse, xisto piri-

toso, estaurolita xisto, quartzito fino, quartzito médio com

cianita e,mais localmente, talco xisto. Granada-muscovita xis

to, biotita xisto e hornblenda xisto são os litotipos mais fre

quentes, sendo comum termos de composição intermediária entre

todos os tipos. Essas rochas encontram-se alternadas em esca-

la métrica a decimétrica, dominando os xistos muscoviticos. Os

anfibolitos, hornblenda gnaisses e hornblenda xistos encontram-

-se geralmente associados, sendo entre estes o hornblenda xisto

o mais comum, e o anfibolito o menos freqüente. Foram destacadas

no mapa geológico (anexo 1) faixas onde as intercalações dessas

três rochas são mais freqüentes. Da mesma forma o quartzito fi.

no, o quartzito médio e as faixas onde ocorrem os xistos pirito

sos também são destacados no mapa.

Granada-muscovita xisto:é um tipo litológico abundante

na unidade, constituído essencialmente por muscovita, quartzo e

granada (Tab. 4.2). Bn menor quantidade são encontrados pistacita,clinozo.l

sita, zoisita, rutilo, opacos, turmalina e zircão. Localmente encontra- se

cianita.Qn alguis níxeis podem ser encontrados clorita, titanita e apa-



TABELA 4.2. Composição modal dos principais tipos litológicos da unidade pelito-vulcânica superior

Estimativa visual, com valores expressos em porcentagem. Símbolos como na Tab. 4.1.

granada-mus
covita xis-
to

nu

qz

gr
ei

ru
ep

op

zr
tu

10-40

20-35

10-30

0- 4

a

a

a

a

a

magnetita-mus
covita xisto

mu

mt

qz

ep
tu
il

Cl

gr

60-80

10-40

< 5

< 5

a
a
a
a

anfibolito

hb

Pi
qz

ep

ap

ru
ti

op
Cl

65-85

5-20

3- 8

3- 6

a
a
a
a
a

hornblenda
gnaisse

Pi
hb

qz

gr
ep

bi

Cl

ru
ti

op

20-40

10-40

15-25

0-10

<10

< 5

< 5

a
a
a

hornblenda
xisto

hb

mu

Pi
gr
bi

Cl

ap

tu

ti

ru
op

10-50

10-30

15-25

5-10

< 5

< 5

a

a
a
a
a

biotita
gnaisse

Pi
qz
bi

gr
ep

cb
mu
Cl

op
ru
ti

30-45

25-35

5-25

0-15

5- 8

0-10

0- 5

< 8

a
a
a

xisto pirito
so

mu

pl
qz

hb

ep

Pi
Cl

gr
ru

20-30

20-30

10-20

0-10

3- 8

3- 7

2- 8

0-10

a

estaurolita
xisto

mu
qz

30-40

25-35

est+ctd 15-20

gr
tu

op

2- 7

1- 3

a



titã, também em pequena quantidade. A proporção desses minerais

varia, evidenciando uma estratificação em escala milimétrica a

métrica, representada principalmente pela maior ou menor concen

tração ue micas. A granulação em geral ê fina e a textura pode

ser lepidoblâstica, granolepidoblástica, porfiroblãstica ou oca

sionalmente milonitica.

A muscovita apresenta-se em grãos de 0,4-lmm, formando

por vezes um agregado micro-cristalino, devido ã deformação

intensa após o auge do metamorfismo. A granada ocorre em tama

nho variado, de 1 mm a 5 mm, podendo alcançar até 2 cm de diâme

tro. Mostra-se geralmente alterada para clorita e ãs vezes pa

ra epidoto (clinozoisita e zoisita). O quartzo apresenta sempre

extinção ondulante e localmente possui inclusões aciculares de

rutilo. A clorita normalmente ê decorrente da alteração retrome

tamõrfica da granada, podendo ocasionalmente ser encontrada em

pequena quantidade na matriz.

Em alguns níveis a muscovita dá lugar ã biotita, origi

nando muscovita-biotita xistos, nos quais a granada é mais es

cassa. Em um ponto da área no leito de um pequeno afluente do Rib.

Piçarrão, 700 m a SE da cidade de Mossâmcdes, foi observado um

outro tipo de biotita xisto, no qual são encontrados "seixos"de

gnaisse. E constituído por biotita (30-50%), plagioclãsio (20-

30%), pistacita (10-15%), quartzo (< 10%), carbonato (< 5%), ti

tanita (2-4%) opacos e apatita como acessórios. Contem "seixos"

de gnaisse mineralogicamente idênticos ao biotita xisto ,

porém muito mais rico em plagioclãsio (60-70%). Esses "seixos

de gnaisse possuem forma angulosa a subarredondada e

dimensões milimétricas até centimétricas, alcançando até

5 cm (Fig. 4.16 ). A granulação dos" seixos "é média enquan

"
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to a do biotita xisto é fina. A origem dessa rocha é ainda duvi.

dosa, podendo ser consideradas duas possibilidades: a) um tipo

de conglomerado; b) rocha piroclástica. Para distinguir entre

os dois casos serão necessários estudos mais detalhados na

região onde foi observada essa rocha,

onde foi observada essa rocha.

Biotita e plagioclãsio podem ocorrer, caracterizando

uma composição intermediária entre os granada-muscovita xistos

típicos e os biotita gnaisses e biotita xistos.

Magnetita-muscovita xistos:são muito freqüentes e típdL

cos da unidade. Formam camadas de 0,5 a 4m de espessura, inter-

caladas com os demais tipos litolôgicos, desde a base até o to

po da unidade.

Os minerais constituintes são basicamente magnetita -

martitizada e muscovita, podendo ocorrer quartzo, pistacita,cli

nozoisita, turmalina, ilmenita, clorita e granada, os quais ge

ralmente correspondem a menos de 10% da rocha, quartzo sendo o

mais abundante entre esses.

A magnetita mostra-se euédrica ou anédrica, formando

pequenas lentes alongadas segundo a xistosidade (fig. 4.14). A

martitização é sempre presente, desenvolvendo-se a hematita pre

ferencialmente ao longo dos planos de clivagem. A textura é le

pidoblãsticae agranulação é fina, podendo a magnetita formar o

casionalmente porfirobiastos de até 4mm. Determinações por di

fração de raio-X indicam ser a muscovita a única mica presente

na rocha.

Anfibolito:é pouco freqüente, ocorrendo em camadas del̂

gadas (-. lm), associadas acs hornblenda gnaisses e hornblenda

xistos.

0 anfibólio é sempre hornblenda, formando grãos de 1-3
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mm de comprimento, com inclusões de quartzo e, por vezes, plagio

clâsio e rutilo.

A hornblenda encontra-se parcialmente alterada para cio

rita. Plagioclâsio e quartzo formam a matriz fina (0,l-0,3mm).0

plagioclásio ê normalmente saussuritizado e apresenta composi -

ção de albita (An 4-7%).

Zoisita e clinozoisita foram observadas, sendo a zoisi

ta mais abundante. Apatita, rutilo, titanita e opacos são aces-

sórios. A rocha apresenta textura nematoblâstica.

Hornblenda gnalsse:ocorre esparsanente desde a base a

te o topo da unidade, na forma de camadas deciroétricas, associa

das aos hornblenda xistos, intercaladas nos demais xistos e

gnaisses da unidade.

Ê constituído essencialmente por hornblenda, plagioclã

sio, quartzo, granada, muscovita, biotita, clorita, zoisita, cli

nozoisita e pistacita (Tab. 4.2). Em pequenas quantidades são

encontrados apatita, rutilo, titanita e opacos (provavelmente ó

xidos de Fe c Ti).

A hornblenda forma cristais de l-3mm de comprimento,em

alguns casos podendo alcançar até 2cm. Apresenta com freqüência

abundantes inclusões de quartzo e mais raramente de zoisita, o

paços e rutilo, provavelmente decorrentes de alterações metamor

ficas da hornblenda. Inclusões de plagioclâsio podem ocorrer ,

mas são raras. 0 plagioclásio com inclusões de epidoto é albi-

ta (An 4-7%), embora localmente sejam preservadas composições

ijiais cálcicas (oligoclásio-andesina).

A clorita ocorre como produto rotrometamorfico do anfî

bóiio c da «jrnnnd.i, enquanto a biotita, embora possa ser um

produto de alteração desses mesmos minerais, ocorre também na

matriz. Zoisita, clinozoisita e pistacita ocorrem, predominando
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ora uma, ora outra» em geral como produto de alteração retrome-

tamôrfica da granada, da hornblenda e do plagioclâsio. Rutilo .

titanita e opacos ocorrem geralmente numa mesma amostra, forman

do grãos isolados, ou mais freqüentemente, como auréolas de ti-

tanita em torno do rutilo ou do opaco, ou ainda, auréolas de

rutilo em torno dos opacos.

Hornblenda xisto;ocorre também desde a base até o topo

da unidade, intercalado nos mica xistos e nos biotita gnaisses,

formando camadas decimêtricas a métricas.

Ê constituído por hornblenda, muscovita, plagioclâsio,

quartzo, granada, pistacita, clinozoisita, zoisita e pequenas

quantidades de biotita, rutilo, opacos, titanita, turmalina e a

patita.

A hornblenda forma porfiroblastos de até 2,5cm de com-

primento, mostrando geralmente inclusões de quartzo e por ve

zes do plagioclásio, rutilo c minerais do qrupo do epidoto. O

plcocrolsmo é verde a verde amarronodo. Encontra-se parcialmen-

te alterada para clorita e por vezes para biotita, devido a

processos retrometamorficos. A granada forma porfiroblastos de

2-6mm de diâmetro. Apresenta inclusões de quartzo e de opacos ,

sendo normalmente retrometamorfisada nas bordas para clorita e

mais raramente para biotita. A identificação de muscovita foi

confirmada por difração de raio-X, o que permitiu também excluir

a presença de outras micas brancas em quantidades apreciáveis .

0 plagioclâsio é albita (An 4-7%), geralmente com inclusões de

epidoto, formando grãos finos (0,8mm), podendo exibir macias do

tipo albita c periclina. A biotita apresenta pleocrolsmo marrom

e ocorre em pequena quantidade nu matriz ou em torno da hornblcn

da e da granada como produto de retrometamorfismo. A clorita

possui pleocrolsmo verde e é um produto retrometamótfico de gra
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nada e hornblenda, sendo a sua quantidade variável de acordo

com a maior ou menor intensidade das reações retrometamôrficas.

Apatita, turmalina, titanita, rutilo e opacos geralmente são

presentes, sendo o opaco, provavelmente um oxido de ferro e t_i

tânio. Esses minerais, ao todo, contribuem com menos de 5% e

su*s quantidades relativas variam, podendo predominar ora um ,

ora outro.

Entre os hornblenda xistos também são encontrados nl -

veis com finas lamelas de material carbonoso que dão a rocha uma

cor acinzentada. Dispõe-se em leitos centimetricôs a decimétri-

cos, conferindo â rocha um bandamento característico, o qual

geralmente é acompanhado por uma maior ou menor quantidade de

mica, em relação a quartzo e feldspato (fig. 4.15).

Biotita gnaisse:ocorre na porção inferior da unidade ,

apresentando características semelhantes aos biotita gnaisses

encontrados na unidade sotoposta; representa na verdade uma

transição entre a unidade pelito-vulcânica inferior e a pelito-

vulcânica superior.

Ê uma rocha de granulação fina, bandada, com textura

granoblástica a granolepidoblãstica. 0 bandamento ê marcado pe

Ia variação na proporção de biotita e de quartzo e plagioclá -

sio, que são os constituintes principais da rocha. Diferem dos

gnaisses finos da unidade pelito-vulcânica inferior essencial -

mente por não apresentarem fenocristais reliquiares de feldspa-

tos, sendo o feldspato representado por albita (An 5%) com 0,1-

0,3mm de diâmetro. As proporções relativas dos minerais variam

consideravelmente, resultando no aspecto bandado da rocha. A

moda aproximada é dada na tabela 4.2.

Além dos sul fetos, observam-se ó::idos de Fe e Ti e ma

terial carbonoso. A clorita em geral é proveniente de reações
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retrogressivas sobre granada e biotita. Pode ocorrer na matriz,

parecendo fazer parte da paragênese do metamorfismo progressivo,

embora seja possível que esta clorita seja apenas mimética a

outros filossilicatos. 0 carbonato é esporádico, e a zoisita em

geral resulta de reações retrogressivas. Alguns grãos de plagio

clâsio saussuritizado ocorrem ao lado deplagioclásio não saussuri-

tizado. As macias são geralmente do tipo periclina, sendo as do

tipo albita menos freqüentes. 0 teor de anortita ê geralmente 4-

7%. A granada forma pequenos porfiroblastos, com 0,5-3mm de

diâmetro apresentando por vezes inclusões de quartzo distribuí-

das aleatoriamente. A presença da granada pode refletir uma di

ferença em termos composicionais em relação aos gnaisses da unî

dade inferior, ou simplesmente condições metamórficas distintas.

Xisto piritosoré semelhante ao hornblenda xisto, em

bora nem sempre apresente hornblenda. Ê constituído por musco-

vita, plagioclásio, hornblenda, quartzo, pistacita e clinozoisi

ta, pirita, clorita e granada. São ainda encontrados em peque -

nas quantidades rutiIo e calcopirita, esta geralmente como in

clusões na pirita.

Os xistos piritosos foram observados no topo da unida-

de formando camadas decimétricas a métricas intercaladas nos ou

tros litotipos, e poderiam ser na verdade entendidos como grana

da-muscovita xistos e hornblenda xistos ricos em pirita. Uma

camada de xisto piritoso, sem hornblenda, foi observada no cór-

rego Santo Antonio, na porção basal da unidade.

Estaurolita xisto:foi observado apenas em dois pontos

da área, situados nas proximidades do ribeirão Piçarrao (fig.

5.1, pãg. 79 ). Em um dos pontos, dentro do leito do Piçarrao,

encontra-se um xisto constituído por muscovita, quartzo, estauro

lita, clorítóide, turmalina, granada e opacos em pequena
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dade. O cloritôide resulta da alteração retrometamõrfica da es-

taurolita. No outro afloramento a rocha encontrada é um agrega-

do de cristais centimêtricos (até 2cm) de estaurolita, acompanha

da por pequena quantidade de cloritôide, muscovita, clorita e o

paços.

Essas rochas com estaurolita representam finas interca

lações dentro dos xistos muscovíticos com ou sem granada.

Quartzitos finos: são encontrados como intercalates

nos xistos, formando camadas pouco espessas. Duas faixas, que

provavelmente representam o mesmo nível estratigráfico, puderam

ser destacadas no mapa geológico. Esses quartzitos podem ser

maciços, micãceos, ou bandados. Os maciços possuem, além de

quartzo, turmalina, uirita,material carbonoso o um pouco de mus

covita disseminados. Os micãccos apresentam cristais de muscovi

ta mais ou menos concentrados, dando origem a uma laminação cen

timétrica, c geralmente possuem granada em fjrãos com l-3mm de

diâmetro. Os quartzitos bandados são constituídos essencialmen-

te por quartzo e magnetita martitizada, sendo as bandas forma -

das pela variação na proporção desses dois minerais.

Os três tipos petrográficos são encontrados ao longo da

faixa mapeada, sendo ainda duvidoso se representam variações Ia

terais ou se são camadas distintas dentro de um mesmo pacote de

quartzitos, aflorando ora um, ora outro. A primeira hipótese pa

rece ser mais provável, sendo a variação vertical de menor impor

tância, pois caso contrário deveriam ser observados os três ti

pos muna só seção. A espessura do leito mapeado varia, sendo

2,5m a máxima observada, razão pela qual a largura do seu aflo-

ramento no mapa geológico foi exagerada, a fim de facilitar a

representação.

Quartzito médio: foi encontrado no extremo este da área,
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formando uma camada de 3-4m de espessura, que se acunha e desa-

parece nas proximidades do ribeirão do Iiçarrão.

Apresenta granulação média, possuindo além de quartzo,

cianita, alguma muscovita e um pouco de magnetita disseminada.

Talco xisto: camada de talco xisto com 20cm de espes-

sura foi encontrada na porção NW da cidade de Mossâmedes. Além

de talco estão presentes clorita magnesiana e opacos. Ocorre

próximo a um quartzito ferruginoso bandado, sem ter sido obser-

vada nenhuma rocha mâfica ou ultramáfica a que pudesse estar as

sociado.

4.2.5. Unidade Gnáissica

A unidade gnáissica cobre uma extensa ãr< r: na parte sul

da região mapeada. Ê constituída por um espeotío pacote de epido

to-biotita gnaisse no qual encontram-se int-arralt^ões de anfibo

lito e localmente domínios de muscovita gm*»isse. t\s ir.-tsrcal* -

ções anfibollticas são mais •vbundanros na poi.çüo •'««te da =trea

(ver mapa geológico/ anexo i) t scufi contatos ~o:ri o epidoto-bio

titã gnaisse são freqüentemente çrao^cionais, caracterizados pe

Io aumento progressivo de hornblenda, formando um anfibõlio

gnaisse, até chegar ao anfibolito.

0 iruscovita gnaisse também ocorre somente na porção oes

te da área.Suas relações de contato com o epidoto-biotita gnaís

se não foram observadas.

O contato entre a unidade gnáissica e a unidade pelito

vulcânica superior é concordante e brusco, embora na porção oess

te torne-se mais difícil fazer distinção entre essas duas unida

des, devido à presença de biotita gnaisses e anfibólio xistos

na unidade pelito-vulcânica superior e â maior freqüência de
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intercaiações anfibolíticas na unidade gnâissica.

Em dois locais de observação do contato dessas unidades

encontrou-se uma rocha constituída essencialmente por quartzo

(50-55%) e epidoto (40-45%) apresentando alguns grãos de horn -

blenda, tremolita-actinolita e plagioclásio, este corresponden-

do a menos de 1% da rocha. Essa rocha,que apresenta uma lineaçao de

estiramento pronunciada, é interpretada como uma zona de maior de

formação, que permitiu intensa atividade dos fluídos metamórfi-

cos, conduzindo à formação de grande quantidade de quartzo e e

pidoto (talvez, de maneira semelhante à formação de um veio). A

presença dessa rocha não significa, necessariamente, que o con-

tato seja tectônico, pois só ocorre na porção oriental da área

e devido ao contraste litolôgico das duas unidades e perfeita -

mente possível o desenvolvimento de uma zona deste tipo.

Epidoto-Motita gnaisse:é uma rocha que exibe um leve

b^ndamentq, marca 3o principalmente pela variação na proporção de

minerais félsicos e mãficos. Ê constituída por ;

plagioclásio

quartzo

biotiti

pistazita

muscovita

microclínio

35-45%

20-255

15-20%

5-10%

0-10%

0- 5%

Em pequenas quantidades, são encontrados clinozoisita ,

apatita, clorita, rutilo, titanita e algum mineral opaco, gera^

monte plrica.

O plagioclásio pode mostrar-se alterado para mica bran

ca, epidoto e clinozoisita, possuindo nesse caso, composição de

albitrt (An 5-7$), ou então mostrar-se límpido, com composição de
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oligoclâsio (An 21-23%). Em algumas amostras observou-se grãos

de plagioclásio em que parte do grão apresentava composição de

oligoclâsio e parte de albita, sem inclusões de epidoto (fig.

4.17). Nesse caso a separação das duas composições ocorre de

forma relativamente brusca, apresentando a porção central do

grão a composição de oligoclâsio. Os grãos de plagioclásio saus

suritizado exibem recristalização mais intensa.

A pistacita é sempre presente, constituindo-se em um

dos aspectos característicos da rocha, pois geralmente é per -

ceptlvel a olho nu.

Remobilizações de pistacita em forma de veios milime -

tricôs, concordantes ou discordantes estão presentes. A muscovi^

ta é freqüente, embora possn estar ausente, enquanto a microcli

na é mais rara.

A textura é granoblástica a granolepidoblástica, e a

granulação é fina, com tamanho médio dos grãos de quartzo e pia

gioclãsio variando entre 0,3 e 0.9mm. A presença de mirmequitas

ê assinalada i.n interface de feidspato alcalino e plagioclásio.

Anfibolito:ocorre intercalado nos epidoto-biotita gnais

ses, formando camadas métricas. Podo ser bandado, devido ã va

riação tia quanf-.viado do plaqioclásio c biotita presentes.

São constituídos por :

hornblenda

piagioclásio

biotita

quartzo

pistacita

granada

60-80%

15-20%

2- 5%

2- 5%

2- 4%

0- 5%

e ainda, clinozoisita, apatite», titanita, rutilo e opacos (ge -
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ralmente pirita e calcopirita).

A textura ê nematoblâstica e a granulação ê fina. A

biotita e a pistacita, ao menos em parte, são provenientes da

alteração da hornblenda (fig. 4.18), sendo, entretanto, provável

que esses dois minerais estivessem em equilíbrio com a hornblen

da durante o seu crescimento.

A composição do plagioclãsio ê de oligoclãsio/andesina

(An 25-31%), quando não alterados, e de albita (An 4-6%) nos

grãos saussuritizados. Por vezes encontram-se grãos de oligoclã

sio apresentando composição de albita nas bordas.

Os 8ulfetos são freqüentes, representados em geral por

pirita, com menor quantidade de calcopirita e mais raramente

bornita.

Rochas de composição intermediária entre os anfiboli -

tos e os epidoto-biotita gnaisses são freqüentemente encontrada;

nos locais de ocorrência dos anfibolitos. Apresentam-se como

hornblenda-biotita gnaisses,caracterizados pelo aumento de horn

blenda em detrimento do plagioclãsio, do quartzo e da biotita ,

em relação à composição mineralógica dos epidoto-biotita gnais-

ses.

Muscovita gnaisse;é uma rocha leucocrática, pouco fre

quente, que só foi observada na parte oeste da área.

6 constituída essencialmente por plagioclãsio, quartzo

e muscovita. Ocorre era domínios circundados pelo epidoto-bioti-

ta gnaisse, sendo contudo, as relações de contato entre essas

duas rochas, ainda desconhecidas.

Rocha ultramáficatpróximo a um dos pontos onde ocorre

o muscovita tjnuissc, cncontrou-sc uma fina lente de clorita-tal.

co xisto, apresentando grandes cristais de asbesto-antofilita

(15cm). Também não foi possível estabelecer as relações de con-
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Fig. 4.16 - Amostra de biotita xisto feldspãtioo (UPV5) que apre-

senta "Mixes* de gnaisse (ver discussão no texto).

Fig. 4.17 - Fotomicrografia de epidoto-biotita gnaisse(UG)

mostrando um cristal de plagioclâsio em que

parte do grão possui composição de oligoclásio

(porção extinta) e outra parte apresenta compo

sição de albita. Nicôis X.

Fig. 4.18 - Fotomicrografia de hornblenda gnaisse mostran-

do biotita e pistacita oriundas da alteração

de hornblenda. Nicõis //.

Fig. 4.19 - Fotomicrografia de metagabro, referente ao prî

meiro evento intrusivo, mostrando a paragênese

ignea constituída de clinopiroxênio augítico

(cpx), plagioclâsio (pi) e ilroenita. Como efei

to metamorfico são observados pequenos cristais

de anfibõlio ao redor de opacos e piroxênio, a

lém de cristais de granada (cristais grandes e

extintos). Nicõis X.

Fig. 4.20 - Afloramento de intrusiva granXtica rica em xe-

nõlitos de anfibolito , podendo-se notar tam-

bém um pequeno dique de metadacito porfirltico

que corta também a rocha granitica(a). Em "b"

observa-se um detalhe do afloramento mostrando

finos veios granlticos fionetrando xenólitos de

anfibolito; um pequeno xenõlito com foliaçao

metamórfica (S,) foi deslocado durante a intru

são. 0 corpo granltico também apresenta a fo-

liação S,, indicando ser sin-D..

Fig. 4,21 - Dique de metadacito porfirltico referente ao ter

ceiro evento intrusivo, cortando biotita gnais

se blastoporfiritico (UPVI). 0 cabo do martelo

indica a orientação de uma lineação de estira-

mento que possui continuidade com a lineação ob

servada na encaixante.

Fig. 4.22 - Fotomicrografia mostrando agregados de biotita,

comumente encontrados nos diques de metadacito,

que provavelmente representam pseudomorfos de

mi no mi» mnficos primários.
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tato dessa rocha, com o muscovita gnaisse aflorante nas proximi

dades.

4.2.6. Rochas Intrusivas

Foram identificados três grupos de rochas intrusivas ,

referentes ao grupo Araxã. Evidências de campo sugerem que os

três grupos estão relacionados a distintas fases de magmatismo

plutônico e hipabissal dentro do cinturão Araxá. A primeira fa

se ê representada por metagabro e anfibolito, a segunda por

muscovita gnaisse e biotita gnaisse e a terceira é caracteriza-

da por um pequeno corpo de gnaisse tonalitico e por diques de

metadacito porfirítico.

Metagabro e anfibolito: ocorrem como faixas lenticula

res encaixadas no conjunto gnáissico da unidade pelito-vulcâni-

ca inferior. Apenas uma ocorrência dessas rochas foi individua-

lizada em mapa.

Os metagabros são constituídos por augita hiperstênio,

plagioclásio (An 45-50%), opacos, granada e anfibólio.

Granada e piroxênio formam grãosde l-2mm, enquanto o

plagioclásio se apresenta em grãos de 0,5-lmm. Granada e anfibõ

lio são produtos do metamorfismo, enquanto os demais minerais

representam a paragênese primária preservada (fig. 4.19).

0 plagioclásio é levemente alterado, apresentando fi.

nas agulhas, provavelmente de epidoto, orientadas segundo a es

trutura cristalina, mas ainda apresentam a composição de andesi_

na (An 45-50%). Parece ter sido intersticial na paragênese mag-

mática, moatrando-se, atualmente, deformado e recristalizado. O

clinopiroxênio apresenta geminação polissintética e cor casta -

nha.Também é intensamente deformado e parcialmente recristaliza
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do. O ortopiroxênio ocorre era pequena quantidade e altera-se -

mais facilmente para anfibôlio do que o clinopiroxênio. A compo

sição é possivelmente de hiperstênio , devido ao leve pleocroís

mo rosado.

A granada cresceu ãs custas dos piroxênios e do plagio

clãsio. O anfibôlio ê de cor verde e ocorre como finas coroas

em torno dos piroxênios e dos opacos, desenvolvendo-se melhor

ao longo dos planos de clivagem fracamente marcados na rocha. A

composição do anfibôlio deve ser de hornblenda ou de tremolita-

actinolita.

0 anfibolito ocorre associado ao raetagabro, sendo o

tipo litolõgico predominante no corpo intrusivo. Apresentam fi

nas bandas félsicas intercaladas em material máfico, além de

pequenas variações marcadas pela presença ou ausência de grana-

da nas porções mãficas. Observa-se também um bandamento textu-

ra 1 evidenciado por pequenas variações na granulação dos mine -

rais das porções mãficas.

Esses anfibolitos freqüentemente possuem biotita, a

qual participa com 2-25% da rocha. 0 anfibôlio é hornblenda,que

compõe 50-90% da rocha, e apresenta inclusões orientadas segun-

do os planos cristalogrãficos, representadas por biotita, opa

cos e pequenos prismas transparentes, alguns deles identifica -

dos como epidoto.

Pistacita e zoisita ocorrem em quantidades de 3-10%. O

plagioclãsio, geralmente saussuritizado, representa 5-15% da

rocha enquanto o quartzo corresponde a menos de 7%.

Juntamente com os metagabros e anfibolitos foi encon -

trado algum talco xisto constituído, além de talco, por pequena

quantidade de clorita magnesiana e opacos finos.

Biotita gnaisse e Muscovlta gnaisse; correspondem a
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uma manifestação plutônica de caráter ácido e apresentam-se como

corpos alongados, semi-concordantes ou, mais localmente, como

pequenos corpos de forma ovalada (com comprimento inferior a 300

m). Entre os corpos alongados, o maior mede 12km de comprimento

por 0,5-lkm de largura, enquanto os demais possuem comprimento in

ferior a 2 km.

Esses corpos encontram-se encaixados no conjunto gnâis-

sico da unidade pelito-vulcânica inferior e na base da pelito -

vulcânica superior. Feições claramente intrusivas só foram obser

vadas em 3 dos corpos menores, que ocorrem a norte de Mossâmedes,

sendo caracterizadas pela presença de xenólitos de biotita xisto

carbonoso, em um dos corpos, e de anfibolito nos outros dois(fig.

4.20). Nus corpos maiores não foram encontrados xenólitos. Em ma

pa, entretanto, nota-se que as rochas da unidade pelito-vulcâni-

ca superior são truncadas ao longo do contato norte do corpo

maior, o que também é um argumento a favor da relação intrusiva.

Além disso, a relação espacial entre as ocorrências de andaluzi-

ta e os corpos de gnaisses granlticos mapeados, indicando uma

associação típica de metamorfismo de contato,é uma forte evidên-

cia para a relação intrusiva.

Os muscovita gnaisses, que são mais abundantes, apresen

tam a seguinte mineralogia :

pkifjioclasio

microclínio

quartzo

muscovita

35-40?,

0-15%

25-35%

10-25%

pistacita + alanita 1- 2%

Titanita, apatita, opacos e zireão são acessórios. Oca-

sionalmente pode ocorrer alguma granada e biotita (<3%). 0 pia -
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gioclâsio apresenta composição de albita (An 3-7%), exibindo nor

malmente geminações do tipo albita e mais raramente periclina

£ alterado para epidoto e mica branca, que formam inclusões ,

mas também pode apresentar-se livre de inclusões. Os cristais

de microclínio em geral são menores do que os de plagioclásio, e

apresentam geminação em grade. Os minerais opacos, provavelmen-

te um oxido de Fe e Ti, são freqüentemente bordejados por titani

ta. A alanita apresenta-se geralmente euêdrica, zonada e contor-

nada por pistácita.

Os gnaisses com biotita são mineralogicamente semelhan-

tes aos muscovita gnaisses, apresentando :

plagioclásio

microclínio

quartzo

muscovita

biotita

pistacita e clinozoisita

30%

15-20%

20-25%

10-15%

5-15%

5-10%

e ainda, titanita, apatita e alanita em pequenas quantidades. A

granada pode ocorrer, mas não é freqüente.

0 plagioclásio e o microclínio formam cristais de 2-4mm

de comprimento, sendo os de microclínio mais desenvolvidos, po

dendo alcançar até 6mm. C bastante evidente a recristaliza<;ão na

borda desses cristais maiores formando gráos mais finos que se

confundem com a matriz. O microclínio apresenta geminações em

grade e por vezes alguma do tipo Carlsbad, reliquiar do antigo

ortoclãsio; alguns cristais são pertíticos. Ê comum a presença de

inclusões de pequenos cristais de plagioclásio, alterados para e

pidoto. 0 plagioclásio apresenta geminações do tipo albita e, às

vezes periclina, sendo geralmente alterado para epidoto e algu-
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ma mica branca» apresentando atualmente composição de albita (An

3-4%).

A textura dos muscovita gnaisses e dos biotita gnaisses

é granoblástica a granolepidoblãstica ou milonitica, esta ultima

mais freqüente nos biotita gnaisses.

Em um dos corpos pequenos, ovalados, no qual encontram-

se diversos xenólitos de anfibolito (fig. 4.20), a rocha intrusi.

va ê representada por um anfibõlio gnaisse interpretado como re

sultado de contaminação do magma granitico, causada pela assimi-

lação da encaixante mãfica.

Em termos composicionais os biotita gnaisses correspon-

dem a granodioritos enquanto os muscovita gnaisses correspondem a

granitos (vide capítulo 7, pág. 157 ).

Diques metadaciticos e gnaisse tonalltico-, representam

uma atividade magmática tardia, de caráter intermediário.

Os diques apresentam espessuras entre 20 cm e l,5m(fig.

4.21). São contemporâneos ã 2a. fase de deformação (D_), uma vez

que cortam a S.e por vezes algumas estruturas D.; apresentam a

xistosidade S-, que pode ser bem desenvolvida ou levemente marca

de. Além disso, os diques são sempre deformados nas estruturas

D3-

Apresentam uma textura porfiritica primária, preservada,

sendo os fenocristais geralmente de plagioclásio, medindo 2-5cm

de comprimento, e sempre alterados para mica branca e algum epi-

doto, sendo a composição atual de albita (An 4-5%).

Agregados de biotita, e por vezes, de clorita, exibindo

uma forma prismática, com 2-4mm de comprimento, ocorrem com fre

quência, e são interpretados como pseudomorfos de minerais máfi-

cos primários (piroxênio ou, talvez, hornblenda) (fig. 4.22).

Os fenocristais encontram-se esparsos numa matriz fina
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constituída por biotita, muscovita, epidoto, titanita, apatita e

una massa de grãos finos (0,05mm) composta por minerais de baixa

birrefringencia provavelmente plagioc*/«io e quartzo. São frequei

tes pequenos cristais de alanita, ,« vezes zonados, bordejados

por clinozosita ou pistacita.

0 gnaisse tonalíti foi observado no leito do ribeirão

João Alves, formando um <• fpo homogêneo, que deve possuir seu

comprimento maior inf<~ lor a 100m. Apresenta granulação média e

é constituído por piagioclâsio (70-55%), microcllnio (3-7%),bio-

tita (10-15%), epidoto (5-10%) quartzo (5-10%), titanita (l-2%)e

pequenas quantidades de apatita, alanita e opacos.

O piagioclâsio apresenta um padrão de geminação comple-

xo, segundo as leis da albita e da periclina. Encontra-se inten-

samente alterado para mica branca e algum epidoto. Os grãos são de

formados, apresentando grau de recristalizaçao variado, tornando

-se, por vezes difícil a identificação do grão original.

A biotita, a pistacita e o quartzo ocorrem juntos, con-

tornando os grãos de piagioclâsio e definindo uma xistosidade a

nastomosada.

A titanita é abundante, e pode chegar a 2%.

Na borda do corpo forai; encontrados blocos de rocha ii

na porfirítica idêntica aos diques de metadacito, parecendo repre

sentar uma zona de resfriamento ou uma pequena apõfise. Devido a

essa relação e ã semelhança de composição química (Tab. 7.1, pág.

138 ) esse corpo tonalítico é interpretado como uma intrusiva

cogenética aos diques de metadacito.

4.3. Intrusivas Mcsozóicas

São representadas por pequenos diques de diabásio, en
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caixados nas unidades pelito-vulcânicas, inferior e superior, e

na unidade gnáissica.

Apenas em um local (cór. Cana-Brava) foi possível medir

a direção do dique (N60W).

A rocha apresenta granulação fina, textura granular e é

constituída por plagioclasio (50-60%), augita (30-35%), biotita

(1-2%) e opacos (6-8%).

0 plagioclasio geralmente é zonado, exibindo macias se

gundo as leis albita eCalrsbad,e apresentando composição de

andesina-labradorita (An 41-55%).

A augita apresenta geminaçao polissintetica e por vezes

é zonada.

A biotita é tardia e ocorre contornando grãos de mine -

rais opacos.

Devido ã ausência de deformação e metamorfismo e ao co

nhecimento que se tem da geologia regional, esses diques são re

lacionados ao magmatismo mesozõico.
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5. METAMDRFISMO

As paragêneses metamõrficas observadas nas rochas do

Grupo Araxá caracterizam um aumento progressivo do grau metamór-

fico, de noite para sul. As rochas de mais baixo grau, situadas

no norte da área, encontram-se dentro da zona da biotita, na fã

cies xisto verde. Para sul passa-se gradativãmente pela zone: da

granada, alcançando-se o inicio d£< fácies anfibolito, indicado pe

Ia presença de estaurolita. A cianita, pouco freqüente, ocorre

em xistos muscovíticos e quartzitos, acima (a sul) da isógrada da

granada. Essas zonas correspondem ao auge do metamorfismo regio-

nal, que foi alcançado na área no inicio da segunda fase de de -

formação (D2).

Alterações retrogressivas afetando as paragêneses prin

cipais são sempre observadas.

As principais paragêneses referentes ao auge do meta -

morfismo regional, encontradas em cada unidade/ são:
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bi - biotita gr

cb - carbonato hb

ci - cianita hm

el - clorita mb

clz - clinozoisita me

est - estaurolita mt

gf - grafita op

granada

hornblenda

hematita

mica branca

microelina

magnetita

opaco

pir - pirita

pist - pistacita

pl - plagioclás.io

qz - quartzo

te - talco

ti - titanita

tu - turmalina

Embasamento

cl + te + pir, (clorita xistos).

mb + qz + pl + bi + pist + clz (granito-gnaisses)

Grupo Araxá

Unidade Psamitica:

mb + qz + mt + tu , hm + qz + mb

Unidade Psoio-Pelítica

mb + qz i mt i tu

Unidade Pelito-Vulcânica Inferid

Xistos - cl + mb + qz + bi + pl + pist + clz ,

pl + qz + pist + bi + mb + clz (podendo so -

marem-se a estas duas paragêneses gf, cb,op)

hb + el + qz + pl + pist + clz,

<jr + mb + qz + bi + pi8t*,

gr + mb + bi + qz + pl*

* de ocorrência restrita na unidade
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Conjunto Gnãissico - cl • mb + qz + bi + pi • pist + clz

pi • qz • pist + bi + mb + clz

gr + qz + mb + pist + clz + pi (podendo ain-

da ser acrescentado gf, tu, cb, rut, op)

gr + me + qz + pi + clz + pist

est + mb + qz + op • tu

rocha básicas hb + pi + qz + clz • pist + ti + op

hb + te + rut

Unidade Pelito * Vulcânica Superior

mb + qz + bi + pist + clz + ti (podendo ainda

ser acrescentado op, tu, cb e gf)

pi + qz + pist + bi + mb + clz

gr + qz + mb + bi + pist + clz + pi

qz + me + mb + bi + cb

hb + pi + qz + mb + bi + gr + pist + clz (po-

dendo ser acrescentado cb, gf e rut)

est + mb + qz + tu +_ gr + op

ei + qz + mb + rut + gr

Unidade Gnáissica

pi + qz + bi + pist + clz + mb )apresentando

localmente op, rut e tit).

me + mb + pi + bi + qz + pist + clz

hb + pi ••• qz + pist + clz + bi + gr + tit + cp
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Intrusivas Ácidas

pi + qz + pist + bi • rob + clz

pi • me + mb + qz + bi • clz + pist

qz + pi + gr + clz + pist + mb

A figura 5.1 representa o mapa geológico, simplifica-

do, mostrando a distribuição das principais paragêneses diagnóí»

ticas na área estudada. 6 incluída também a localização das o-

corrências de andaluzita, que assinala as zonas de metamorfismo

termal em torno de intrusões granlticas.

Pode-se notar nesse mapa que o aparecimento de granada

coincide aproximadamente com o contato entre as unidades peli-

to-vu . inicas superior e inferior. Em geral, os clorita-biotita

xist < \3 unidade Pelito-Vulcânica Inferior não apresentam grana

da, c: -J exceção de dois pontos, um na extremidade leste e outro

na e t .-emidade oeste da área, sendo esse útimo localizado no nu

cl'*i ia antiforme F^. Nesses dois locais a isõgrada da granada

co'<i o contato litoestratigrãfico. A cianita ocorre a sul

da sógrada da granada, aproximadamente junto com o aparecimen-

to --a estaurolita.

O anfibelio encontrado logo a norte da isõgrada da gra

nada, apresenta características óticas de hornblenda, indicando

que a transição de actinolita para hornblenda ocorreu dentro da

zona da biotita, em condições metamorficas um pouco inferiores

âs de formação de granadas. E possível notar que para sul as

hornblendas apresentam cor de pleocroismo ainda verde, mas um

pouco mais escuro do q ue a do norte, o que é coerente com o au-

mento progressivo do metamorfismo em direção ao sul.

Embora a caracterização da paragênese clorita + mica

branca (muscovita) seja problemática devido a presença de cio ri.



5 1-Mapa de distribuição da» principais paragÕneses m«tamórticas diaonósticas, referente» ao auge tío
metacnorfismo, estabelecido no início da secunda fase de deformação A isríorada da granada repôs
'senta o aparecimento de granada» incluindo a decomposição rica em oimandina. os contatos retorem
-se bs unidades estrati gráficas, incluiu-» também as ocorrências de anda luz ita referentes ao metg
morfismo de contato E-EmbasamentOi P-Psamítioa; PP-Psamo-Pelítica, PVl-Pehto -vulcânica Infe-
r io r ,lgi conjunto gnáissico; PV5-Pelito-Vulcânica Superior Í O-Gnâissica; IA- intrusiva A'cida.
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tas retrogradas, âs vezes miméticas, as evidências petrográficas

sugere» que essa paragênese desapareça acima da isôgrada da gra-

nada, onde jâ se alcançam as condições de fâcies anfibolito, ca-

racterizada pela ocorrência de estautolita.

A distribuição das paragêneses da figura 5.1 indica a

existência de três zonas metamõrficas.

1 - a zona da biotita na porção norte da área (fácies

xisto verde):

2 - a zona da granada (fãcies xisto verde);

3 - a zona de estaurolita/ciaaita (fácies anfibolito).

Contudo os limites dessas zonas não são bem definidos,

por causa da insuficiência de dados para traçar as isôgradas da

cianita e da estaurolita.

Um estudo da variação composicional do plagioclãsio foi

realizado, determinando-se o teor de anortita por meio da plati-

na universal, com base no método da zona de Ritman (Bmnons,1943).

A partir desse estudo, constatou-se que os grãos de plagioclásio

possuem composição de albita, variando entre An 4% e An 6%, inde

pendentemente das zonas metamõrficas (Fig. 5.2). Dessa forma, a

composição desses plagioclásios ê interpretada como resultado de

processos retrometamõrficos que atuaram sobre os cristais de pia

gioclãsio formados no auge do metamorfismo, os quais provavelmen

te, exibiam um enriquecimento no teor de anortita em direção ao

sul. A despeito da ampla ocorrência de aibita, localmente são en

contrados cristais de plagioclásio com composição de oligoclásio

(Fig. 5.2). Por vezes, um mesmo cristal mostra variações composi^

clonals, aertas porções tendo caxposição do albita eoutras ie oligoclá -

sio (Fig. 4.17, pag. 67 ). Nesse caso os grãos de plagioclásio



Figura 5 2- Mapa mostrando o teor de anortiTai%l dos piagiocidsips na regjõo de Mossãmede». O» valore» entre parênteses
representam as composições remanescentes do metamorfismo principal, localmente preservado». O nome das unidade»,
como na figura 5.1.
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não possuem inclusões de epidoto, mas encontram-se em contato com

pistacita e/ou clinozoisita. Essas composições mais câlcicas são

interpretadas como remanescentes da paragênese do metamorfismo

principal, que foram preservadas das alterações retrogressivas.En

tão os cristais que apresentam parte albita e parte oligoclâsio

podem representar uma condição de equilíbrio meta-estável, rela-

cic.iada ao salto do plagioclãsio, ou então uma alteração retro -

gressiva parcial. Essa última hipótese parece ser mais provável

devido a porção albltica situar-se mais para a borda do crista1.0

fato de sõ terem sido encontradas composições mais câlcicas a sul

da isõgrada da granada', sugere que no auge do metamorf ismo o pia

gioclãsio estável na zona da biotita foi albita, enquanto oligo-

clásio sô ocorreu acima da isõgrada da granada. Essa situação es

tá de acordo coro o que tem sido observado em outras áreas em que

o metaniorfismo é de tipo bárico intermediário (Winkler,1977, pag.

12b;Laird* Albee, 1981: Turner, 1981 pag. 365; Albee, 1982).

Uma outra feição interessante é que abaixo da isõgrada

da granada a geroinação do plagioclãsio é dominantemente segundo a

albita e mais raramente periclina, enquanto que a sul dejs

sa isõgrada, a lei da periclina torna-se mais abundante, e a da

albita menos freqüente. Essa relação vem a confirmar as observa-

ções de Crawford (1966, in Smith 1974, p. 365), de que geminações

do tipo periclina tornam-se mais comuns em plagicclásio metamorf_i

co com teor de anortita maior do que An-5, enquanto as do tipo aJL

bita dominam no plagioclãsio menos cãlcico.

Considerando-se a composição de oligoclâsio para o plagioclá -

sio na porção sul da área, as paragêneses can homblenda, plagioclãsio ( An

• J5è) e epidoto tanbcm servem pt-ra caracterizar a fácies anfUbolito (Win-

Jcler, 1977; Turner, 1981). Em cinturões metamõrficos de pressão intermedia

ria, a homblenda pede ocorrer na porção superior da fácies xisto verde,
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bem próximo â transição para a fácies anfibolito (Winkler, 1977,

p. 129; Turner, 1981, p. 360), entretanto o seu aparecimento se

dá logo acima da isõgrada da granada, ao contrário do que foi ob

servado na área em questão (veja Fig. 5.1). Uma vez que as horn-

blendas apresentam uma grande variação composicional, é possível

que em certas condições esse mineral ocorra abaixo da isõgrada da

granada. Laird & Albee (1981) estudaram a variação da composição

dos anfibólios em função de P e T, nos terrenos metamõrficos de

Vermont, comparando, ainda, com a.~:'•"- if outras regiões caracte-

rísticas dos três tipos báricos principais (alta, média e baixa

pressão). Esses autores mostraram que em rochas básicas com as;

sembléia mineral praticamente constante (anfibólio, clorita, epi

doto, plagioclãsio e quartzo), a composição do anfibólio varia

sistematicamente em função de P e T. Por exemplo a razão Al /Si

+ Al aumenta com a elevação da temperatura e a razão Na / Ca +Na

aumenta em função do aumento da pressão. A relação desses dois

parâmetros está representada na Figura 5.3, a qual mostra os cam

pos de composição dos anfibólios de alta, média e baixa pressão.

Nessa figura também são destacadas as composições de anfibólios

que podem ser encontrados nas zonas da biotita, da granada e de

estaurolita/cianita, e a isõgrada do oligoclásio, no salto do

plagioclãsio. O provável campo de composição das hornblendas da

área, indicado na figura, mostra ser possível ocorrer hornblenda

abaixo da isõgrada da granada, em pressões intermediárias, e em

equilíbrio com albita.

Quanto â granada, embora não tenha sido determinada a

suei composição, pode-se considerar a isõgrada da Figura 5.1 como

a entrada de granada incluindo as ricas em alnutndina, pois são en

contradas em rochcis de composição variada, abrangendo litotipos

ricos em Fe e Al, como evidencia a presença abundante de biotita
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e mica branca.

Reações retrógradas são observadas afetando as paragê-

neses estabelecidas durante o metamorfismo principal. Essas alte

rações encontram-se por toda a área, sendo contudo heterogênea -

mente distribuídas.

As principais feições observadas são:

1 - granada alterada para clorita e mais raramente pa

ra biotita, zoisita/clinozoisita e cloritÕide ;

2 - hornblenda alterada para clorita, biotita* zoisí-

ta, clinozoisita e actinolita-tremolita;

3 - plagioclâsio alterado para alblta + epidoto e me

nos freqüentemente para mica branca;

4 - cianita alterada para muscovita/sericita;

5 - estaurolita alterada para cloritõide.

Geralmente os efeitos retrometamôrficos são parciais ,

podendo, entretanto, encontrar-se cristcis de granada e de horn-

blenda totalmente cloritizados.

As paragêneses retrogradas indicam que o seu desenvol-

vimento se deu em condições de P e T equivalentes â porção infe-

rior da fácies xisto verde, preferencialmente na zona da clorita.

A andaluzita é um outro minerai diagnóstico encontrado

na área. Entretanto, a sua distribuição é restrita ãs adjacências

das intrusões ácidas (Fig. 5.1). Ocorre sempre associada a um

biotita-muscovita xisto carbonoso, embora distribuída heteroge -

neamente.

Devido ã forma de ocorrência, a andaluzita é considera

da como produto de metamorfismo termal , o qual ntuou antos do au

ge do metamorf ismo regional, una vez que as intrusões granlticas são

sin-D, e o pico de met amor fismo é cedo D'^ Os cristais de anda-
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luzita são sempre alterados para muscovita/sericita, sendo esta

alteração interpretada como uma desestabilizaçao da andaluzita

durante o metamorfismo regional, no qual o polimorfo estável foi

cianita. A transformação da andaluzita para cianita provavelmen-

te não ocorreu devido a alta energia requerida para essa inver -

são.

Ê interessante notar que a andaluzita só foi observada

a norte do corpo granltico maior, justamente onde estão expostos

os biotita-muscovita xistos carbonosos, podendo então, a inexis-

tência de andaluzita na borda sul da intrusão, ser devida a au-

sência de composição litológica apropriada.

Nenhum outro mineral resultante do metamorfismo de

contato foi encontrado, fato que se deve provavelmente ã oblite-

ração das possíveis paragêneses do metamorfismo termal, por te

rem sido superpostas pelas paragêneses do metamorfismo regional.

A distribuição heterogênea dos cristais de andaluzita,

talvez seja devida a atuação importante de uma fase flui da,pois,

caso contrario, era de se esperar uma nucleação igualmente dis -

tribuída ao longo do xisto carbonoso na zona de contato com a in

trusão granltica.

Quanto ao metamorfismo regional, é interessante obser-

var que a distribuição das zonas raetamórficas (Fig. 5.1) aliada

a atitude dos contatos litoestratigráficos e da foliação princi.

píil (ambas aproximadamente E-W/20°S), dão a falsa impressão de

que as rochas de grau metamorfico mais elevado encontram-se por

cima das rochas de grau metamõrfico mais baixo, ou seja, que os

níveis metamõrficos estão invertidos. Para explicar essa configu

ração três hipóteses podem ser sugeridas:

1 - os metamõrfitos representam uma única seqüência,em

posição invertida:



86

2 - as rochas de fácies met amor ficas mais altas (com gr a

nada) são separadas das de grau metamôrfico mais bed

xo por uma falha de empurrão (Dardenne et ai.1981);

3 - a atitude das superfícies isógradas ê oblíqua aos

contatos litoestratigraficos (por exemplo, E - W mer

gulhando forte para norte).

As hipóteses 1 e 2 são geralmente invocadas para expli-

car inversões dos níveis metamorficos. Muitas vezes, entretanto,a

inversão é apenas aparente, por assumir-se que as isógradas são

paralelas aos contatos litoestratigraficos.

Embora, teoricamente, as três hipóteses sejam igualmen-

te válidas, a terceira é a que melhor explica os fatos observados

na área sendo sustentada pelos seguintes argumentou:

1 - nos quartzitos da unidade psamo-pelitica são obser-

vadas estratificações cruzadas que indicam uma posî

ção normal da seqüência (isso exclui a hipótese 1);

2 - os clorita-biotita xistos passam gradacionalmente

para os biotita gnaisses do conjunto gnáissico da

unidade pelito-vulcãnica inferior e estes, por sua

vez, também gradam para os xistos granadíferos,•

3 - já no conjunto gnáissico da unidade pelito-vulcâni-

ca inferior observam-se granadas em xistos e em ai

guns gnaisses;

4 - não se observa um salto metamôrfico; ao contrário /

nota-sa um crescimento progressivo do metamorfismo

desde a zona da biotita, passando pela zona da gra-

nada na fácies xisto verde, até o início da fácies

anfibolito, indicado pela presença de estaurolita e

de hornblenda-plagioclãsio (An > 25%);

5 - a inversão dos níveis metamerficos não é um fato ,
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nas sim uma interpretação* uma vez que è baseada na

suposição de que as superfícies isôgradas são para-

lelas ao acamamento, o que não é verdade necessa -

riamente;

6 - ainda que as superfícies isôqradas apresentassem sua

distribuição atual aproximadamente paralela ao aca-

mamento, esta situação poderia ser devida ã deforma

ção que afetou as rochas após o auge do metamorfis-

mo, sendo ainda possível que a disposição anterior

fosse oblíqua ao acamamento, caindo de novo no caso

precedent* (5);

7 - em dois pontos da área foram encontrados cristais de

granada no topo dos clorita-biotita xistos (unidade

pelito-vulcânica inferior), mostrando que a isõgra-

da da granada corta o acamamento.

Esse conjunto de argumentos mostra gue a hipótese 2 é

insustentável e favorece plenamente a hipótese 3.

A determinação da atitude de uma superfície isógrada nem

sempre é fácil, especialmente em áreas com topografia relativamen

te suave que pode conduzir a interpretações equivocadas. A Figura

5.4 mostra dois perfis idealizados que exemplificam o problema.

No caso (a), as isôgradas são paralelas ao acamamento e

â foliaçao principal, implicando realmente em inversão metamõrfi-

ca. No caso (b), em que as isôgradas são oblíquas aos contatos e

â foliaçao principal, os níveis de mais alto grau metamórfico e£

tão topograficamente abaixo dos níveis de grau metamórfico mais

baixo, apresentando u.r.a distribuição metamorfica normal.

Embora sejam bem distintos, o que se observa em super^í

cie ao fazer um perfil do ponto 1 ao ponto 3 é o mesmo para os

dois casos, isto é, no ponto 1 temos rochas típicas da fãcies XÍE>
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Fig. 5.3 - Variação de composição

dos anfibõlios de cinturões meta-

mórficos de pressões alta,média e

baixa, segundo Laird ft Albee(1981).

As isõgradas mostram a composição

do anfibôlio em equilíbrio com o

respectivo mineral a ser formado.

A isõgrada oligoclásio correspon-

de ao salto de albita para oligo-

clásio, os valores nos retângulor,

indicam o teor de anortita do pia

gioclâsio em equilíbrio com o an-

fibólio com a composição daquele

ponto.A linha grossa tracejada in

dica o provável canpo de composi-

ção dos anfibõlios dos anfiboli -

tos de Mossâmedes£d=Edenita,?gs =

}fergasita,Act=Actinolita,Tsch=

Tschermakita.

FACIE* KICTO y iKOt

N

Fiouro 5 4-Exempioa de iaòorado» paralelo» e oblíqua» ao acomamento,
mostrando a dificuldade de diatínçoo entre o» doi» ca»o» -
em regiões de topografia suave. Discussão no texto.
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to verde, mergulhando para sul, no ponto 2 rochas que indicam a

transição da fâcies xisto verde para anfibolito e no ponto 3 en -

contram-se rochas características da fácies anfibolito, mergulhan

do concordantc-mente para sul.

A distinção entre os dois casos pode ser feita quando

existe uma topografia acentuada que permita, por exemplo, o aces-

so às rochas que afloram no ponto 1, em um local (vide Fig. 5.4)

verticalmente abaixo do ponto 3. Então, no caso (a), em X seriam

encontradas rochas da fãcies xisto verde, e no caso (b) rochas da

fácies anfibolito. Da mesma forma, pode-se lançar mão da regra dos

"Vs" para determinar em mapa a atitude da superfície isõgrada.Aqui

igualmente ê necessária uma topografia um pouco acentuada devido

a imperfeição da definição das superfícies isógradas camada pela

variação composicional dos tipos litologicos e pelas heterogenei-

dades locais das condições físico-quíroicas. Apesar desses crité -

rios serem válidos,deve-se ainda tomar cuidado com as deformações

posteriores ao estabelecimento das isagradas, que podem torná-las

paralelas ao acamamento. Também deve ser considerado que a forma

origina.1 de cada superfície pode ser relativamente complexa (Tur-

ner, 1981) e por isso não devem ser encaradas de maneira preconce

bida.

Uma análise da Fig. 5.1 mostra que o mergulho da super-

fície isõgrada da granada é diferente (maior) do que o mergulho

dos contatos litoestratigrãficos, pois na antiforma D. essas su-

perfícies deiineam contornos distintos para a dobra, aparecendo

então, granada no clorita-bíotita xisto da unidade pelito-vulcânjl

ca inferior. Esses dados evidenciam que as superfícies isógradas

tendem a ser verticalizadas.

Admitindo uma atitude subvertical para as isógradas e um

gradiente geotermal de 30 %C/Km, considerado normal para faixas de
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pressão intermediária ( Turner ,1981 ) , deveriam ser en-

contrados os primeiros vestígios de anatexia e a presença de si-

limanita a uma distância de 3 a 4 Km a sul da ocorrência de es -

taurolita. Tal não ocorre, entretanto, nem a mais de 7 Km a sul,

embora ali se exponham gnaisses e xistos que apresentam compos.^

ções adequada, tanto para sofrer anatexia quanto para formar si-

limanita. Mesmo que fosse admitido um mergulho de até 45° para

as isõgradas, as paragêneses de mais alto grau não seriam encon-

tradas no local previsto pelos cálculos. Seguindo um raciocínio

análogo pode-se constatar o mesmo para as isógradas de mais baî

xo grau, que deveriam ser observadas a norte da zona de transi -

ção das fácies xisto verde e anfibolito. Esse comportamento indî

ca que embora na zona de afloramento da isôgrada da granada as

superfícies isógradas sejam aproximadamente subverticais, para

norte e para sul dessa zona, o mergulho das isógradas suaviza-se

acentuadamente, tendendo a tornar-se sub-horizóntal. Pelos dados

disponíveis é provável que as superfícies isógradas apresentem

uma configuração semelhante àquelas ilustradas na figura 5.5.

Observando-se a figura 5.5, nota-se que a seqüência po

de ser dividida, a grosso modo, em três blocos: o norte, consti-

tuído pelo embasamento e pelas unidades psamítica e psamo-pelíti

ca; o bloco central formado pelas unidades pelito-vulcânicas e o

bloco sul representado pela unidade gnáissica. Os blocos norte e

sul são constituídos por litologias mais competentes do que o

bloco central.

6 possível que uma forma original encurvada tenha sido

causada pela migração preferencial de fluidos ao longo dor. pia -

nos de xistosidade, que são melhor desenvolvidos nos xistos do

bloco central. Devido a maior impermeabilidade desse pacote os

fluidos tenderiam a ascender ao longo dos planos de xistosidade,
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N

• M VtftTtCAL • HORIZONTAL

Fiourg 55- Seção geológica esquemdtica mostrando possíveis configurações da relação
espacial entre os superfícies isogradas eas unidades lito-estratigraficas mapeadas
A isograda do início da anatexia é encontrada c cerca, de 3 Km Qb£;xQdjo isograda
da esTaurolito e deve òfir aproximadamente paralela as superfícies isogradas. çpu

mer

forme |B|. os dados existentes sao ainda insutieniesj>ara determmar^com preçjj
o arranjo espacial dgs isdgradas . entretanto e provável que apresentem ümalfc
similar a das ilustrações . EmIAl, as isdgradas na zona de transição aflorante
gulhamfOrte para norteeemlBI, forte pgra sul, mas a distribuição geral das isogra-
das na rwQido mottra um mergulho suave para norte em ambos os casos.
NjOte que a isograda do início de anatexia sò. deverd aflorar a uma grande dis-
tancia l>30 km) a sul do afloramento da isograda da granada, caso se marvhv^
se o quadro geológico
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ao invés de seguir o caminho mais curto em direção a superfície

da crosta, o qual em condições litológicas isôtropas corresponde

ao gradiente termal. A migração de fluidos é um mecanismo impor

tante na transferência de calor, como demonstram alguns traba -

lhos recentemente publicados sobre o assunto (por exemplo:

Ferry, 1983). Dessa forma, a transferência de calor ao lon-

go da xistosidade dari~ lugar a um gradiente termal aproximada -

mente paralelo a xistosidade, o qual, interagindo com o gradien-

te geoterroal da área, poderia produzir uma superfície isõgrada

encurvada.

A deformação que afetou a seqüência apôs o estabeleci-

mento das isógradas pode ter atuado heterogeneainente, sendo pro

vavelmente muito mais intensa no bloco central, menos competente»

do que nos blocos norte e sul. 0 contraste de competência entre

os blocos é grande o bastante para permitir um maior giio das isó

gradas no bloco central do que nos blocos norte e sul.

Em suma, a atuação dos dois processos aqui sugeridos po

de explicar de maneira razoável a atual configuração das isógra-

das. 0 mecanismo apresentado deve, entretanto, ser considerado qo

mo uma hipótese de trabalho a ser testada na continuidade do ma

peamento detalhado daquela região e em outras áreas que apresen-

tem situações semelhantes.

Situações geológicas deste tipo, ou seja, com inversão

aparente dos níveis metamórficos foram observadas no sul de Mi-

nas por Trouw et ai. (1982) e Heilbron (1983). 6 possível que no

Estado de Goiás, estudos mais detalhados mostrem em outras re

giões além de Mossâmedes, a existência de feições metamórf icas si.

milares.

Quanto às condições de pressão e temperatura referen -

tes ao metamórfismo principal, a figura 5.6 ilustra o campo do
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Figura 5 6- Diagrqma PxT mostrando o campo de estabilidade de alguns minerais metamo'rfico» de acordo
com Winkier(i977-paq. 66 e 1531. o ponto tnpiice dos polimorfos de AiiSiO», determinado por
Holli day 11971), também e indicado (HI. A linha tracejada grossa indica os limites inferidos das condj
çoes de pressão e temperatura durante o metamorfismo principal na regido de Mossã*m<
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gráfico P x T no qual se situam as rochas da área estudada. Os

campos de estabilidade adotados estão de acordo com Winkler,

(1977). Dessa maneira, as rochas estudadas foram metamorfizadas

em temperaturas em torno de 460 - 470°C e pressões entre 4 e 7

kbar, na porção norte da área e em temperatura de 610 - 620°C e

pressões entre 5,5 e 8 kbar na porção sul da área.

Os limites de temperatura são baseados na ausência de

estilpnomelano e na presença de biotita no norte da área e na

ausência de silimanita e de anatexia na porção sul da área. 0 lî

mite inferior da pressão é dado pela presença de cianita e de

granada rica em almandina, enquanto os limites superiores são de

finidos aproximadamente pelo campo de estabilidade dos eclogitos.

A ausência de geobarômetros adequados impossibilitou uma defini-

ção mais precisa das condições de pressão. Seria adequado fazer

futuramente um estudo da composição química dos anfibõlios,a fim

de determinar a pressão em que foram formados, através da compa-

ração com os dados de Laird ft Albee, (1981).



95

6. DEíORMAÇÃO

6.1. Introdução

As feições estruturais observadas nas rochas da re

gião de Mossâr.iedes revelara una intensa atividade tectônien na

evolução orogenética do Grupo Araxâ.

A partir dos critérios de superposição de estruturas

(Ilobbs et ai., 1976; Jardim de Sá e Hackspacher, 1983)

foi possível estabelecer a sucessão dos evento*; e caracterizar

a existência de quatro fases de deformações nos; r.etanorf itos er.t

cjuestão. As rochas do er.ibasanonto tai.ibén foram afetadas por es-

sas deformações. Contudo não foi possível distinguir com segu -

rança as estruturas pré-Araxã.

A presença de conglonerauos na seqüência estratigráfJ.

ca permitiu un estudo mais detalhado da deformação, através da

determinação da orientação e d.v.i razões dos eixos principais dos

olipsóides de deformação desse litotipo.

A relação entre os períodos de crescirsento dos r.iinera-

is metamórficos e as fases de deformação foi determinada atra-

vés das técnicas de nicrotectônica, evidencic.ndo rjue o auge do

r.ictar.ioríismo foi alcançado no início de D~.
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6.2. - Primeira Fase de Deformação - D,

A primeira fase de deformação é caracterizada por ter

gerado em toda a área uma xistosidade (S.) penetrativa, aconpa -

nhada por um intenso estiraraento das rochas, indicado pela pre

sença de seixos alongados nos metaconglonerados e de lineações

de estiramento.

Durante o desenvolvimento de S., a estratificação pri

mâria (S ) foi transposta, encontrando-se atualmente sempre pr.ra

lola a S., com exceção das poucas charneiras de dobras D. obser-

vadas. O reconhecimento de S, no campo nem sempre ê fácil,pois

encontra-se generalizadamente transposta pela segunda fase de de

formação (D.), apresentando-se paralela a S_ (vide Fig. 6.1a e

mapa com D. e D2' anexo 2). A sua identificação é feita con se-

gurança nas charneiras das dobras F~ 'Fig. 6.2) ou então nos quart

zitos das unidades psaaítica e psamo-pelítica, os quais, devido â

maior competência, exibem com freqüência a superfície S_ fazendo

um ângulo cora S,,que é paralela a S (Fig. 6.3). A partir dos a

floramentos desses quartzitos notou-se que S. apresenta uma dire

ção geral E-W, mergulhando para S, enquanto S_ nostra urna tendên-

cia de mergulhos mais para SSW.

Dobras referentes a D. só foram observadas em dois a

flcramentos. São dobras com xistesidade plano axial (S.), aperta

das a ísoclinais, que apresentam ambos os flanços cortados pela

xistosidade S_ (Pig.6.4,6.5). Onde foi possível medir o eixo das

dobras D,, obteve-se a direção 110-120/5, paralela â direção de

estiramento.

A lineação de estiramento, amplamente observada na

área e melhor desenvolvida e/ou preservada nos t̂ .pos litológicos

mais competentes (conglomerados/ gnaisses e quartzitos), é marca
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. I IK* «Ml

Fig. 6.1 - Estereogramas: a) polos de foliaçao principal(S^//Si//S2 );
b) lineaçõeo, mineral e dc estiramento,indiscriminadas; c) lineaçÕes
de estiramento (le) c mineral dm) observadas no mctnconqlomerado; d)
v'i :;oi; (Hj) i' |>ol<»:; «Ic pliinr*:; .ixi,ij.s do dobras D3 (.̂ 3); •:) OÍXOK (114 )
e polos c!c pianos nxinir. dc dobras D4 (S.) . Redo dc Schmidt,hcmir.fôrio
i f t qin fortor
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da pela elongação dos grãos e/ou agregados minerais, causada pe

Ia deformação ductil (Fig. 6.6). Esse estiramento também é clara

mente evidenciado pelos seixos de conglomerados que definem, uma

petrotrama linear altamente penetrativa (ver Fig. 4.3, p. 44 ).A

direção dessa lineação é 280-300/0-10 ou para o sentido oposto ,

120-100/0-10 (Fig. 6.1 b, c). A relação dessa lineação com Dj en

contra suporte em dois fatos:

1. localmente essas lineações são dobradas por F.f im-

plicando que tenha sido fo

sequentemente, durante D..

plicando que tenha sido formada antes de D e, con-

2. nos conglomerados, além da direção de estiramento

marcada pela forma elongada dos seixos e por linea-

ções de estiramento dentro dos seixos, observa - se

uma lineação mineral formada por palhetas de mica o

de hematita, que definer.-- Sj ' essa lineação mineral

superpõe-se à lineação de estiramento (Fig. 6.7) ,

tratando-se portanto de uma lineação 1_, o que ind_i

ca que a lineação de estiramento, mais antiga, está

relacionada a D,.

Desta forma, a lineação de estiramento teve origem du

rante D,, podendo, por isso, ser considerada como uma lineação

1.. Contudo, a distinção entre 1. e 1. só é clara nos metaconglo

merados, pois nas demais unidades, em geral, existe coincidência

das direções das lineações geradas em D. e D~, conforme será dis.

cutiôo adiante.

í>. J - r.ivjuml.i Kíisc rio fifffirmíjçnf) - !>.,
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Fig. 6.2 2 an Pig. 6.3
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F i g . 6 .7 0,4 um



Fig. 6.2 - Foto de amostra de biotitagnaisse blastoporfirí

tico, mostrando a superfície S1//SQ dobrada por

una dobra D_.

Fig. 6.3 - Relação entre S2 e S //S. freqüentemente obser-

vada nas rochas quartzíticas das unidades psanú

tica e psamo-pelitica, mostrando que S2 faz um

ângulo com S //S,, diferindo da situação normal^

mente observada (S2//Sj//S ).

Fig. 6.4 - Pequena dobra D., observada no biotita gnaisse

blastoporfiritico, mostrando a foliação S_ cor-

tando os dois flanços da dobra. Nota-se que S2

desenvolveu-se como uma clivagem de crenulação.

Fig. 6.5 - Afloramento de biotita gnaisse blastoporfiriti-

co mostrando dobras D, dobradas por D2« O esque

mn ao lado mostra que existo uma clivaíjem S2 ,

não percepitivel nn fotografia, que corta as do

bras D. nos dois flanços.

Fiq. 6.6 - Lineação de estiramento de grãos e agregados m_i

nerais, freqüentemente observada. Amostra de

biotita-gnaisse blastoporfirltico.

Fig. 6.7 - Fotomicrografia de um seixo do metaconglomera-

do (seção polida) mostrando que a orientação das

palhetas de hematita é oblíqua a direção de ma_i

or estiramento do seixo, que corresponde ao la-

do curto da foto.
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Essa fase desenvolveu sobre as rochas da área uma xisto

sidade (S.), em geral do tipo crenulação, que transpõe as estrutu

ras planares mais antigas» de maneira a tornar paralelas as super

flcies S Q, Sĵ  e S .

0 desenvolvimento de S- foi acompanhado por um intenso

dobramento, representado por dobras apertadas a isoclinais, com

eixos na direção 100-130/5-15, ou no sentido oposto (NW) . 0 plano

axial das dobras é paralelo a S_, apresentando atitude geral 170-

220/15-30 (Anexo 2 e Fig. 6.1). Essas dobras são amplamente obser

vadas na área, desde a escala microscópica até a escala métrica

(Fig. 6.8). Dobras de dimensões maiores devem ocorrer em outras

áreas, ao longo do cinturão (o mesmo pode ser dito para as dobras

Dx) .

De uma maneira geral, a feição planar observada nas ro-

chas da área é paralela a S_ e representa a xistosidade principal.

Entretanto essa xistosidade principal corresponde a um efeito eu

mulativo das estruturas planares S , S, e S_. A figura 6.9 exem -

plifica o caso: em (a) observa-se um afloramento no qual a estru-

tura planar proeminente (xistosidade principal) é paralela â xis-

tosidade plano axial de uma dobra D_; consequentemente a xistosi-

dade principal corresponde a S_. Contudo em (b) e (c) são repre -

sentados dois domínios diferentes da xistosidade principal, o prî

meiro em que S. é paralelo a S e oblíquo a S~ (b), e o segundo

onde S1//SQ é paralelo a S-.

No domínio b a xistosidade principal é exclusivamente

marcada por S., enquanto que no domínio c a xistosidade principal

c definida pelo somatório dos efeitos de S , S, e S-. 0 caráter a^

tamente penetrativo de S, em parte é devido ao efeito cumulativo

dessas três estruturas planares.

Como foi visto no item anterior, na3 unidades psamítica
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Fig. 6.8 (a) 1 on Fig. 6.8 (b) 1 an

fig. 6.8 (d) 2 an

i in
l ' i < | . U.H ( I ) nu

I ' i u . o , 8



Fig. 6.8 - Estilo das dobras D-

a) Biotita xisto da unidade pelito-vulcânica inferior (UPVI)

mostrando pequenas dobras D- assimétricas, desenvolvi -

das em um fino nível feldspãtico. Nas porções escuras

da amostra observa-se apenas uma xistosidade que é pla-

no-axial às dobras.

b) Charneira de dobra D_, observada no biotita gnaisse

(ÜPVI). A superfície dobrada corresponde a S ^ / S j . Ob-

serva-se nessa dobra uma clivagem piano-axial, e é pos-

sível notar a grande diferença de espessura observada

no flanco e na charneira da dobra (acompanhe a camada

branca central até a porção superior da foto, sua espes_

sura torna-se tão reduzida a ponto da camada tornar-se

quase imperceptível).

c) Dobra D~ no biotita gnaisse blastoporfiritico, apresen-

tando estilo aproximadamente similar. Nessa amostra ob-

serva-se uma lineação de estiramento, oblíqua ao eixo

da dobra.

d) Biotita gnaisse blastoporfiritico mostrando dobra D_ i-

soclinal (porção inferior da foto). Observa-se uma ondu

lação (porção superior da foto) referente a D,.

e) Dobra D 2 (biotita gnaisse) mostrando uma clivagem pla-

no-axial bem desenvolvida (S~). A superfície dobrada cor

responde a S //S .

f) Dobra D 2 em quartzito bandado (fm. ferrífera) mostrando

um estilo aproximadamente similar.

g e h) Dobras D 2 em biotita gnaisse blastoporfiritico, com

clivagem plano-axial típica.
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e psamo-pelltica, a superfície S. não ê exatamente paralela a

S., apresentando um mergulho mais forte e com predominância pa-

ra SSW, enquanto S. apresenta mergulhos com tendência para sul.

Além disso, condições locais permitiram preservar S^. Pequenos

corpos intrusivos com xenôlitos de anfibolito , encaixados e de

formados durante D., comportaram-se como corpos rígidos durante

D,» evitando a transposição de S,. Fora do corpo a encaixante

encontra-se totalmente transposta para a direção S-, enquanto

dentro dele observa-se principalmente S, localmente deformada

por zonas de cisalhamento paralelas a S. (Fig. 6.10). A situa -

ção é análoga â de um porfiroblasto com inclusões de uma xisto-

sidade mais antiga, girada fora dele por uma deformação mais no

va.

As dobras D. são abundantes na área e foram observa -

das praticamente em todos os tipos litológicos, de todas as uni

dades. Contudo 5 no conjunto gnáissico da unidade pelito-vulcâ-

ntca inferior que essas dobras tornam-se mais perceptíveis, de

vido ao bandnmento em diversas escalas.

A figura 6.8 mostra algumas dobras D_ 0 padrão de j.n

terferência observado entre F, e F» é do tipo 3 de Rcinsay (1967,

p. 530) (veja Figuras 6.3 e 6.4).

As dobras podem variar de apertadas a isoclinais pre-

dominando as muito apertadas e isoclinais. As seguintes caracte

rísticas servem para identificar as dobras D».

1. dobram uma xistosidade mais antiga

2. possuem clivagem plano axial

3. são dobradas ou apresentam seus f lanços crenulados

por F3.
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M—t ,

Figuro 6 9- Mostra que a foliaçdo principal é sempre paratelaaSjtaí,
mac apenas em alguns domínios é devida exclusivamente
a D2 i em geral e* um efeito cumulativo de Di + D2 ,con-
respondendo a uma SU2 tmaiores detalhes no textol

Fiq. 6.10 (a)

s2

Fig. 6.10 (b)

Fiq. 6.11
Fig. 6.12



Fig. 6.10

a) Afloramento de metagranito (gr) em contato com a encai-
xante. No interior do metagranito observa-se a xistosi-
dade S^, cuja direção é indicada pelo cabo do martelo.
Na borda da meta-intrusiva e na encaixante observa-se a
penas a xistosidade S- que transpõe totalmente S^. O
corpo escuro, a esquerda do martelo, é um xenõlico de
anfibolito alongado segundo S..

b) Pequena zona de cisalhamento, paralela S~, observada no
interior do granito, próximo a zona de transposição mais
intensa.

Pig. 6.11 - Seixos de metaconglomerado dobrados por D~. No
ta-se que o eixo das dobras D, é paralelo a lî
neação l, (estiramento), enquanto a lineação £2

(irineral) é oblíqua a B_.

Fig. 6.12 - Dique de metadacito pôrfiro (D) que corta um
metagranito que preserva S, (indicado pelo ca-
bo do martelo) e corta a zona onde S. já encon
tra-se transposto por S2/ na encaixante. Entre
tanto, observa-se no dique uma lineação parale
Ia a lj da encaixante. Essas relações indicam
que o dique ê tarde-D».
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£ interessante notar que os eixos das dobras D. são

geralmente paralelos ã lineação de estiramento 1^*, mesmo nos

conglomerados onde a lineação mineral (1~) é oblíqua a 1, (Fig.

6.11). Este fato evidencia claramente que a direção dos eixos

de F- foi induzida pela forte estrutura linear (1^ pré-existen

te.

Situação semelhante foi observada na região de Itutin

ga, Minas Gerais, por Heilbron (1983), que também interpretou a

coincidência entre os eixos de dobras D, e a lineação D^ como

um aproveitamento da direção prê-existente pela estrutura mais

nova. A influência de estruturas lineares antigas sobre a dire

ção de estruturas novas foi muito bem demonstrada nos exemplos

de escala mesoscópica estudados por Watkinson (1983), o qual

admitiu a possibilidade da ocorrência desse fenômeno eir, escala

regional.

Outrn feição estrutural problemática ó a relação das

lineações 1. e 1_. Nos conglomerados são claramente distintas ,

sendo 1, uma lineação de estiramento WNW-láSK e 1-» uma lineação

mineral SW, fazendo um alto ângulo com os eixos de dobras D~.

Mas nos xistos e gnaisses a sul dos conglomerados,observa-se em

geral uma lineação mineral paralela a uma lineação de estiramen

to, com direção predominante WNW-ESE, sendo a de estiramento me

lhor evidenciada em litologtas mais competentes (Fig. 6.1b).Nes

se caso, torna-se difícil saber se estas lineações são referentes

a D. ou a D,. As seguintes feições sugerem um modelo mais com -

piiçado para explicar a origem destas estruturas lineares;

• Localmente foram observadas dobras D_, com eixo oblíquo ã l i -

neação de estiramento (Fig. 6.8).
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1. as lineações de estiramento possuem a mesma direção

daquelas observadas nos conglomerados e encontram-

-se localmente dobradas por F_;

2. a lineaçao de estiramento afeta minerais formadosdu

rante D_ e diques que são posteriores a D. (Fig.

6.12):

3. a lineaçao mineral amplamente distribuída na área

é definida principalmente por biotita e muscovita,e

por isso deve estar relacionada como D_, pois caso

houvesse sido gerada durante D., teria sido mascara

da pela intensa recristalizaçao durante D,»

A partir desses argumentos» pode-se concluir que as lî

neações de estiramento fbnataat-se durante D. e que o estiramento

relacionado com D_ seguiu a mesma direção definida por D], acen-

tuando a lineaçao de estiramento 1. e gerando uma lineaçao mine-

ral devido â intensa recristalizaçao metamõrfica. Nas unidades

psamltica e psamo-pelltiea, que são constituídas por rochas mais

competentes» a direção de maior estiramento D_(representada pe

Ia lineaçao mineral 1_) não coincide com a direção de estiramen-

to D., bem definida pelo elongamento dos seixos nos metaconglome

rados.

Nessas condições a lineaçao de estiramento observada

nas demais unidades é, em geral, um resultado da atuação das de

formações D. e D-, podendo ser chamada de li + 2'
 E m b o r a a linea-

çao mineral tenha sido formada durante D.» é possível que local,

mente existam lineações minerais D., ainda preservadas.

Quanto à coincidência das direções de estiramento,duas

possibilidades podem ser cogitadas;

1. O campo de tensão regional durante D2 teria a mesma

direção do de D,, causando o paralelismo das dire-
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ções de estiraraento. No pacote mais competente a dire

çio de estiramento 12 seria desviada por um efeito se

melhante ao de refração de clivagem, talvez devido a

uma menor intensidade de D..

2. O campo de tensão regional durante D_ produziria uma

direção de estiramento (1.) oblíqua â do estiramento

D^dj). Então a direção 1 registrada no conglomera-

do seria a situação normal (oblíqua a i . ) , enquanto

nos xistos e or. «isses representaria uma condição anô-

mala causada pela influência das direções de 1,.

Mo atual nível de conhecimento, torna-se difícil defi-

nir qual das duas hipóteses é mais plausível para a área. £ evi-

dente que a diferença de competência teve um papel importante na

mudança de orientação de 1,* Caso a hipótese 1 seja verdadeira,o

paralelismo entre 12 e os eixos de dobras D~ não poderá ser ex -

plicado pelos modelos de cisalhamento intenso com giro passivo

das estruturas para a direção do cisalhamento (Hobbs et §J. 1976;

Minnigh, 1979: Cobbold e Quinquis, 1980), pois as dobras D 2 no

conjunto competente apresentam eixos oblíquos ã direção 12# que

ao mesmo tempo são paralelos ã direção de 1. e de 1_ nas unida -

des menos competentes.

Contudo as duas hipóteses são ainda muito especulati -

vas, devido âs limitações dos dados, sendo necessários estudos

mais detalhados enfocando mais especificamente este assunto.

6.4 - Terceira Pase de Deformação - D 3

Esta fase mostra-se mais suave do que as duas anterio-

res, sendo evidenciada principalmente por crenulações 3uaves até

aportadas, encontradas por toda a área, que deformam as estrutu-
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ras anteriores (SQ* S. e S ).

As dobras D^ são assimétricas, mostrando sistemática -

mente vergência para NNE. Os eixos das dobras e das crenulações

variam de 90/15 a 160/20 e os planos axiais encontram-se em tor

no de 200-240/30-60 (Fig. 6.1 tf>. São caracter!?adas pela ausên-

cia de clivagem plano axial e por deformarem a xistosidade prin-

cipal (S //S.//S-). De novo, observa-se que os eixos das dobras

P. são paralelos ãs estruturas mais antigas (E-, 1,), provável -

mente devido ao condicionamento imposto pela forte anisotropia

linear.

Em perfil» as dobras D~ podem ser inclinadas a inverti.

das (Pig. 6.13), variando de suaves a apertadas. 0 padrão de in

terferência entre P, e F_ é observado freqüentemente, tanto em

e>cala microscópica quanto mesoscópica, correspondendo ao tipo 3

de Pamsay (1967)(Figura 6.14).

A estrutura antiformal-sinformal observada na parte les

te da área (veja mapa geológico - anexo 1 e perfil 1 -anexos 3 e 4)

foi desenvolvida durante D-. Nos flanços dessa estrutura obser -

vara-se dobras D. com plano axial paralelo â superfície que está

sendo dobrada por D_.

No estercograma da foliação principal (Fig. 6.1a), a

variação de mergulho e, principalmente os mergulhos para o qua-

drante NE, refletem os dobramentos dessa fase.

Por ter sido un. evento deformativo de menor intensida-

de, as estrutureis D 3 são melhor desenvolvidas nas unidades peli-

to-vulcânicas e gnáissica, sendo menos freqüentes nas rochas quart

zíticas da Serra Dourada.

Apesar de serem abundantes na área, as estruturas D-

não ocorrem em todos os afloramentos, evidenciando que essa fase

afetou heterogeneamente as rochas da região.
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6.5 - Quarta Fase de Deformação - D.

Esta fase provocou uma ondulação generalizada sobre to

do o conjunto* acompanhada por suaves crenulaçoes. Localmente são

observadas pequenas falhas com rejeito aparente centimêtrico, s

direção N-S subvertical. Observam-se ainda, dobras falhadas ao

longo do plano axial, cuja direção também é aproximadamente N-S

com mergulho forte para W (Fig. 6.15).

As estruturas D. não são penetrativas e apresentam di_

reções muito variadas, havendo uma tendência dos eixos para a cH

reção S-SW com mergulhos suaves (10-209), e dos planos axiais se

rem subverticais ou com mergulho acentuado para WNW-WSW (Fig .

e anexo 3) .

Na porção oeste da área, encontra-se uma grande estru-

tura antiformal-sinformal relacionada a essa fase (ver perfil 3-

anexo 4 e mapa geológico, anexo 1). Embora os dados sejam escas-

sos, pode-se observar no mapa de estruturas D, - D. (anexo 3)que

os elementos de D, são girados na antiforme F.. Outras evidênci-

as de superposição foram observadas em escala de afloramento, co

mo dobras F4 suaves dobrando eixos de crenulação de dobras D^

(Fig. 6.16).

Mais a oeste, fora da área (a oeste de Córrego do Du -

ro), observa-se uma grande falha com direção N-S, que trunca as

rochas do Grupo Araxá e parece estar relacionada a estruturas an

tiformais e sinformais com atitudes semelhantes ãs das dobras D.

(veja Fig. 2.1, pag. 12 ).

Esta falha provavelmente está relacionada com D., e in

dica que. para oeste, essa fase torna-se mais pronunciada e de

grande relevância regional.

A irregularidade das estruturas e a associação com fa
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Pig. 6.13 - Dobras D.

a) Dobra D^ em camada gnãissica da UPVI. Nota-se que a su-

perfície dobrada corresponde a xistosidade principal (

So / / Sl / / S2 }*

b) Dnbra inclinada D^, quartzito fino daüPVS.

c) Dobra D- invertida, observada no biotita gnaisse da UPVL

Fig. 6.14

a e b) Padrão de interferência entre dobras D 2 e D 3 obser-

vado no biotita gnaisse blastoporfiritico.

Fig. 6.15 - Pequena falha associada a dobra D^, observada

em um nível mais quartzoso do clorita-biotita

xisto da UPVI.

Fig. 6.16 - Dobra suave D. dobrando a xistosidade princi-

pal (S//S.//SJ e os eixos de uma crenulação

D 3. Observa-se uma dobra D- com piano-axial pa

ralelo a foliação principal (biotita-xisto fe^

dspático da UPVI).

Fig. 6.18 - Afloramento de metaconglomerado em que S 2 faz

um ângulo com S //S.. Os se

apresentando S- plano-axial

um ângulo com S //S.. Os seixos são dobrados ,
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lhamentos demonstra que durante D. as rochas apresentaram um com

portamento menos düctil, sugerindo que a deformação tenha ocorri

do em níveis crustais mais rasos.

6.6.- 0 Comportamento do Embasamento Durante a Defor -

mação do Grupo Araxá.

As quatro fases de deformação acima descritas encon

tram-se bem evidenciadas nas rochas do Grupo Araxá, entretanto o

quanto afetaram o embasamento não está definido ainda, visto que

foi dada maior atenção âs rochas do Grupo Araxá. Nos poucos afio

ramentos visitados no embasamento, as seguintes feições foram ob

servadas:

1. próximo ao contato com o Grupo Araxá os gnaisses do

embasamento exibem uma forte foliação milonítica que

ó paralela à superfície S_ medida nos metassedimen -

Ü; casa fo Ilação niiloní tica quando observada uo rni

croscópio mostra-se como a transposição de uma folia

ção mais antiga; dessa forma é possível que essas djj

as foliações correspondam a S. e S. do Grupo Araxá;

2. afastado do contato, foi observado um bandamento gnáis

sico mergulhando para norte, sendo cortado por uma

xistosidade mergulhando para sul; essa xistosidade

coincide com S 2 e o bandamento representa uma feição

mais antiga, talvez pré-Araxá;

3. nos clorita-talco xistos intercalados nos gnaissos ,

I"oi observada uma únic.i xJiitoüidudc que c coinciden-

te com !'< ;
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4. pequenas falhas de direção M-S, sub-verticais tam -

bêm foram observadas e podem estar relacionadas com

V

As feições observadas permitem concluir que o embasa -

mento foi afetado pelas deformações da tectogênese Araxã, mas pro

vavelmente de maneira heterogênea. Contudo,a caracterização das

estruturas desenvolvidas sobre o embasamento durante esses even-

tos carece de estudos mais detalhados.

6.7 - Análise de Deformação nos Metaconglomerados.

A análise de deformação nos metaconglomerados foi rea-

lizada com o intuito de se obter informações mais detalhadas a

respeito do elipsóide de deformação f ini to .

Foram selecionadas quatro localidades distribuídas ao

longo do nível de metaconglomerado (Fig. 6.17)* onde foram medi

dos os 3 ei XOJ principais de diversos seixos. Os seixos encontram-se

sob a forma de elipsõides achatados segundo o plano de xistosida

de S-, sendo desprezível a flutuação (ângulo entre o eixo maior

dos seixos e o plano S_). Em termos práticos, S2 nas localidades

I, III e IV podo ser considerada paralela a S1 e a S ; entrotan

to, na área II observa-se com freqüência um ângulo entre S_ e

S^//S (Fig. 6.18), além de seixos dobrados por F_. Os seixos do

brados não foram considerados e todos os seixos analisados encon

travam-se paralelos a S_.

A situação dos seixos pennite considerá-los aproximad mente con

tidos no plano Xi de strain, can a direção do eixo maior indicando a dire -

ção X .Desta forma, as razões entre os eixos principais dos seixos corres -

pondem aproximadamente às razões dos eixos principais do elipsóide de
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deformação finito, desde que seja desprezado o efeito da razão

inicial dos seixos.

As medidas foram tomadas diretamente no afloramento ,

classificando-se os seixos em: quartzo racristalizado*, muscovi-

ta quartzito, quartzito ferruginoso e itabtrito.

Na localidade I as medidas foram tomadas em duas seçõ-

es perpendiculares entre si no afloramento, correspondendo aos

planos XY e YZ, sendo consideradas as médias das razões X/Y e

Y/Z determinadas em pontos próximos para representar um par de

coordenadas no diagrama de Flinn. Nas demais localidades mediu -

-se diretamente os três eixcs principais de cada seixo, determinan -

do-se a partir deles as razões X/Y e Y/Z. Para esses casos, cada

ponto no diagrama de Flinn corresponde a uma medida.

A Figura 6.19 mostra o diagrama de Flinn obtido para

cada localidade. A linha diagonal representa o valor de K = 1 e

separa os campo:, de achatamonto (K • 1) e de constrição (K • 1) .

A primeira feição que se observa em cada um dos gráfi-

cos é o comportamento dos diferentes tipos litológicos. Os sei -

xos de quartzito micáceo, quartzito ferruginoso e itabirito evi-

denciam uma deformação mais intensa do que a dos seixos de quart

zo, sendo este efeito mais forte nos seixos de itabirito, que es

tão bastante afastados da origem.

Outro aspecto que chama atenção é que a maioria dos pen

tos (88%) na localidade II cai no campo de constrição (K > 1\ en

quanto nas demais localidades predomina o campo de achatamento ,

ou seja na localidade II o elipsóide de deformação finito tende

para n forma de um prolato, enquanto que nas áreas I, III e IV

* - principalmente seixos de quartzo de veio, eventualmente in -

cluindo possíveis meta-arenitos puros.
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Figura 6.19 • Diagramas de Flinn das quatro localidades estu-
dadas. Os valores -ao lado dos símbolos correspondem ao
número de amostras
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Figura 6.19 -Continuação.
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apresenta a forma de oblato.

Esta feição pode refletir simplesmente um comportamen-

to heterogêneo da deformação. Contudo ê exatamente na área II ,

que S~ se encontra freqüentemente oblíquo a S^//S , e os seixos

dobrados por F_. Embora nenhuma grande dobra tenha sido mapeada,

parece provável que esta localidade possua mais dobras D_ do que

as outras áreas ( o que talvez tenha provocado o desvio da serra

nesse local - veja mapa geológico).

A presença de dobras F_ não indica, necessariamente ,

maior deformação. Ao contrário, é possível que as áreas I, II e

IV representem zonas equivalentes a flanços, nas quais a deforma

ção tende a ser mais intensa, enquanto a área II pode ser compa-

rada a uma zona de charneira, que internamente foi menos afetada

pela deformação referente a D~«

Situações deste tipo, em que a deformação nas zonas de

charneiras é praticamente desprezível em relação ã deformação ob

servada nos flanços de grandes dobras, têm sido demonstradas na

região dos Alpes Suíços (Siddans, 1983).

Com base no que foi exposto, pode-se considerar que os

elipsóidos de deformação na área II não caem no campo de achata-

mento por terem sido os seixos nessa área parcialmente preserva-

dos da deformação D-- Sua tendência para prolatos reflete princi

palmente o elipsóide de deformação impresso durante D,. Esta si-

tuação é de se esperar uma vez que as direções de estiramento D.

e D- fazem um ângulo entre si, conforme: discutido na seção 6.5.

Além disso, devido â menor intensidade das deformações D, e D.,o

elipsõide de deformação finito pode ser considerado praticamente

como resultante da sobreposição das deformações D, e D2- Onde una

dessas duas fases foi menos intensa, a forma do elipsóide finito
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corresponderá principalmente â outra. O fato do elipsoide de deformação fini

to ser conseqüente da atuação de mais de um evento deformacional com dire

ções de máximo estiranento distintas pode explicar o grande espalhamento dos

pontos no diagrama de Flinn para as quatro áreas.Tanbém a foma original dos

seixos deve ter provocado o espalhamento.

Embora a hipótese levantada esteja baseada era poucos

dados, sua validade é grande pois explica de forma razoável to*

dos os fatos observados na área. A fim de testar esta hipótese ,

em trabalhos futuros deverão ser abordados os seguintes aspectos:

1. mapeamento detalhado do nível do conglomerado,visan

do identificar áreas onde ocorram grandes dobras F_.

2. determinação do elipsoide de deformação f inito em

outras áreas, incluindo aquelas identificadas em 1.

3. estudo da variação dos elipsõides em função da posi_

ção em pequenas dobras D~*

Concluindo, pode-se afirmar que a deformação nos sei -

xos do metaconglomerado foi heterogênea, conforme demonstram os

valores bastante variados para as razões dos eixos principais do

elipsoide de deformação, mas ao longo de toda a serra o el ipsoi-

de é caracterizado, de maneira geral, pelo achatamento, com exce

ção da alguns locais (área II) onde mostram tendência para a for

ma de prolate

Os resultados obtidos são exclusivos para o metaconçjlo

merado, não devendo ser extrapolados para o resto da s juência ,

ainda que qualitativamente possam ser semelhantes.

6.8 - Relação Deformação X Metamorfismo

No estudo de cinturões metamórficos é interessante es-

tabelecer a relação entre os períodos de crescimento dos mine
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rais e as distintas fases de deformação. O conhecimento dessa re

lação conduz a uma melhor compreensão da evolução tectometamórfi_

ca da área, permitindo identificar e hierarquisar distintos even

tos metamórficos, além de contribuir para interpretações estrati

gráficas. No Brasil, estudos desse tipo têm sido desenvolvidos

mais amplamente no Sul de Minas (Paciulo, 1980; Ribeiro, 1980 ,

Trouw et ai. 1980, 1982, 1983;Heilbron 1983) e no Nordeste(Hacks

pacher Ü£. aJL. 1980) , mostrando resultados excelentes.

No presente trabalho foram utilizadas as técnicas de

microtectonica para estabelecer as relações entre deformação e

metamórfismo. Os critérios empregados na interpretação das rela-

ções estruturais estão de acordo com aqueles adotados por Zwart

(1962), Spry (1969) e Vernon (1978a).

Utilizando esses critérios, as seguintes feições foram

observadas.

1. Em microdobras D-, onde é possível observar a super

ficie S^ dobrada, nota-se que apenas as lameIas de

muscovita e de clorita definem S.., enquanto as lame

las de biotita se desenvolvem preferencialmente ao

longo da nova xistosidade (S_)(Fig. 6. 20 ). Em algu

mas lâminas, lameIas de biotita são paralelas às de

muscovita de S., apresentando-se entretanto menos

deformadas do que aquelas. São interpretadas como o-

riundas de crescimento mimético. O desenvolvimento

preferencial de biotita ao longo de S2 repete-se em

diversas amostras da área e indica que durante D.

as condições metamõrficas estavam provavelmente a-

baixo da isógrada da biotita.

2. Ainda nas charneiras de microdobras D. observa - se

que a muscovita apresenta boa recuperação, formando
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geralmente arcos poligonais (Fig. 6.21). Entretanto

são comuns chameiras de dobras F, em que a muscovi

ta apresenta forte extinção ondulante. Isso sugere

que, ou as condições necessárias para a recristali-

zação das micas foram heterogeneamente distribuídas

na área, ou essas condições variaram no tempo, du-

rante o período de atuação de D2' A segunda hipóte-

se parece mais razoável para a área em questão,pois

sendo a temperatura o principal fator para a recris>

talização dos minerais, seria muito difícil os

dois tipos de dobras D_ ocorrerem bem próximos e em

diversos pontos da área, devido unicamente a varia

ções locais das condições necessárias à recristali-

zação. Contudo, admitindo-3e a segunda hipótese, ê

possível que a temperatura decresça durante D2, de

maneira que as dobras tarde~D- não apresentem re -

cristalização de micas nas charneiras.

3. On cristais cie granada apresentam cm fjcnl um Si* de

Tinido por inclusões principalmente de quartzo e de

opacos. Os traços de Si em algumas amostras são re

tos o em outras são retos no centro e curvos na bor

da, em forma de S (Fig. 6.22), podendo esses dois

tipos serem encontrados em uma única amostra- A su

perfície Se*é sempre deformada em torno do cristal,

náo tendo sido observada continuidade entre Si e Se

em nenhuma das amostras analisadas. Com base apenas

nestes dois padrões a granada poderia ser classifi,

endn como pró- ou sintoetônien com relação a Se.

Srnilo £?f cjqui Viilc;nt.r a tt , enhao a granada fi pró -

* Ŝ = foliaçau intcm.i â un porfiroblasto, duflnidii |«r inclusões minerais•

çcio externa presente na matriz qic enw>lw: um porfiroblasto.
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ou sin - D 2. Embora os cristais de granada com in-

clusões em S sejam seguramente sincinemáticos, este

caráter pode ter sido devido a D.ou a D_. Cristais

coro inclusões retas oblíquas a Se, são interpreta-

dos geralmente conto prêtectônicos (Zwart, 1962,Fij.

Ia), contudo ê possível que sejam sintectônicos(Vé£

non, 1978), desde que tenham crescido relativamente

rápido e/ou em locais onde a deformação não era ain

da intensa o bastante para provocar o giro do cris-

tal. Desta forma ambos os tipos de granada podem ser

interpretados como sin-D^ ou sin-D-, podendo-se ain

da cogitar para as que possuem inclusões retas, uma

situação intercinematica. A solução deste problema

foi obtida através de um terceiro tipo de granada ,

que possui o Si reto no centro do cristal e torna -

-se sistematicamente ondulado para as bordas sendo es

sa ondulação mais pronunciada em direção à borda do

cristal (Fig. 6.23). Esta é" um?, feição típica de

granada sintcctônica (Zwart , 1962. Fig. If), e re

vela que o cristal cresceu durante o desenvolvimen-

to de uma crenulação, sendo que durante o inicio do

crescimento do cristal, a superfície definida por

Si encontrava-se ainda (neste local) isenta de cre-

nulação. Embora crenulação possa ser desenvolvida

diretamente sobre a estratificação primária (SQ) , a

sua presença geralmente já implica na existência de

uma xistosidade anterior; alem disso, seria difícil

uma rocha alcançar as pressões necessárias a forma-

ção de granada almandina, nessas condições de mota-

morfismo regional, a cm desenvolver elivacjcm. l'or es
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Fig. 6.20 - Microdobras D- em níveis micãceos do biotita

gnaisse blastoporfiritico, mostrando o desen-

volvimento preferencial de biotita ao longo de

S-. A superfície S. dobrada é definida princi-

palmente por tnuscovita.

Fig. 6.21 - Microdobra D2 mostrando a formação de arco po-

ligonal de micas.

Fig. 6.22 - Fotomicrografias de muscovita xisto granadífe-

ro da unidade pelito-vulcânica superior (UPVS)

mostrando granadas com inclusões retas (a, ni-

cõis X) e com inclusões em S (b, nicõis //)

Em ambos os casos S. não apresenta continuida-

de com a S , que corresponde a S-.

Fig. 6.23 - Granada em muscovita xisto da UPVS mostrando u

ma relação entre S e S. muito interessante

No centro do cristal Sí é reta e torna-se pro-

gressivamente mais ondulada para a borda do

cristal. S. não mostra continuidade com S ,

que é uma clivagem de crenulação S_ (note a mî

crodobra com plano-axial paralelo a S~, ao al-

to, na porção central da foto). Então a grana-

da cresceu englobando S. que começava a ser cre-

nulada por D_. Antes da total transposição de

S. o cristal parou de crescer e foi girado por

efeito de D_, sofrendo um estiramento e sendo

boudinado, o neck do boudin foi preenchido por

quartzo e penetrado pela matriz. Nicôis //.

Fig. 6.24 - Fotomicrografia de anfibolito com textura miIo

nitica (UPVI) mostrando boudinagem de um cris-

tal de hornblenda ao longo de S-« A matriz é

constituída por quartzo, plagioclásio, epidoto

e biotita. Nicóis //.

Fig. 6.25 - Fotomicrografia de hornblenda xisto mostrando

cristais de hornblenda dobrados por D_.
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sas razões, as granadas são interpretadas como sin-

D_, mais especificamente cedo-D-, admitindo-se ain-

da a possibilidade de que alguns dos cristais te-

nham sido intercinematicos, imediatamente preceden-

tes a D-t ao menos na fase inicial do crescimento.

Ainda na figura 6.23, observa-se que ao final do

crescimento o cristal começou a girar, tendo esse

giro prosseguido após cessar o crescimento, podendo

ser estimado em no mínimo 909 em relação a Se(=S ),

fazendo com que a direção de Si (no centro do cris-

tal) submetida a compressão no início da deformação

passasse a ser estirada no final da deformação, pro

vocando a boudinagem do cristal. Nota-se também que

Se, que corresponde a S^, é representada por uma xis

tosidade de crenulação apertada.

4. Os porfiroblastos de hornblenda são geralmente para

lelos a S-, sendo ocasionalmente boudinados dentro

desse plano (Fig. 6.24) e, por vezes, dobrados por

F. (Fig. 6.25). Esses cristais podem ser límpidos ou

apresentar inclusões, geralmente de quartzo, grafi-

ta e mais raramente, plagioclásio. Muitas vezes as

inclusões sao distribuídas aleatoriamente no cristal,

mas eventualmente definem traços de uma Si, que po

de ser reta ou ligeiramente curvada na borda do cris

tal. Localmente observa-se continuidade entre Se e

Si, conforme ilustra a figura 6.26. Si é reta no cen

tro, curvando-se um pouco para as bordas do cristal;

apresenta continuidade com Se que se encontra forte

mente crenulada. A crenuLação apertada corresponde
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a D., desenvolvendo-se jâ uma clivagem de crenula -

ção S_. Então, Si no cristal representa S., que, fo

ra do cristal, encontra-se fortemente crenulada. Os

cristais que não possuem inclusões diagnosticas apre

sentam Se (=S2) desviada ao seu redor, indicando uma

situação pré - ou sin-D_. Com base nesses dados po

de-se afirmar que a hornblenda desenvolveu-se no

inicio de D-, em situação idêntica â das granadas.

A eventual preservação da continuidade entre Si e

Se em algumas amostras deve ter sido favorecida pe-

lo habito prismático da hornblenda, que é desfavorá

vai ao giro, e pela posição da amostra dentro de do

bras D~, que, no caso da figura 6.26, situa-se na

zona de charneira.

5. A estaurolita só foi observada em duas amostras,sen

do ainda muito precárias as informações a respeito

do desenvolvimento desse mineral. Mostra por vezes

inclusões retas de minerais opacos, distribuídas es_

paçadamente no cristal e paralelas a Se (=S,).Esses

opacos também ocorrem na matriz; entretanto, não é

segura a continuidade de Si com Se, a qual desvia -

-se ao redor dos porfirobIastos (Fig. 6.27). As fei-

ções observadas indicam que a estaurolita é pré -ou

sin-D», mas se Si for contínua com Se, esse mine -

ral seria obrigatoriamente tarde-D,. 0 crescimento

de estaurolita sintectônica a D_ ê esperado devido

â sua relação de campo com outros minerais metamór-r

ficos, sin-D-, que é coerente com o aumento progres

sivo do metamorfismo para sul.
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6. Os cristais de cianita associados a granada-muscovi

ta xistos não exibem inclusões e são deformados por

D-» o que implica em uma situação pré - ou sin -D-.

Entretanto, é mais provável que seja sin-D-» pois seu

aparecimento se dá acima da isõgrada da granada, a

proximadamente junto com a estaurolita, indicando

provável contemporaneidade com esses minerais.

7. Os pseudoraorfos de andaluzita mostram-se orientados

segundo a direção de estiramento D,, com S.desvian-

do-se ao redor dos cristais. Com freqüência observa

-se o desenvolvimento de estruturas de estrangulamen

to (pinch and swell) indicando que o estiramento D-

efetuou-se já sobre o agregado de sericita, pois se

fosse sobre a própria andaluzita, deveria ocorrer

boudinagcm, por causa do maior contraste de compe -

tência (Fig. 6.28). As feições observadas só permi-

tem afirmar que a andaluzita é pré - ou sin-D2 e

que a substituição por sericita ocorreu pré - ou ce

do-D2. Uma vez que a andaluzita é produto de meta -

morfismo termal relacionado ãs intrusões graniticas,

e estas são contemporâneas a D,, então esse mineral

é sin-D,, e sua alteração para sericita pode ter o-

corrido durante D,, devido à mobilização de fluídos

relacionada ao próprio grani to, ou durante D2, devî

do ãs condições de estabilidade favorecerem a forma

ção de cianita e ã exaustão da fonte térmica local,

visto que a passagem de andaluzita para cianita ê

dificultada devido ã inércia dessa reação.
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Fig. 6.26 - Cristal de hornblenda sin«D2 (cedo), mostrando

inclusões que quartzo e opacos que definem uma

S. reta no centro do cristal e levemente encur

vada da borda. Fora do cristal observa-se S. ,

que apresenta continuidade com S., transposta

por D2.

Fig. 6.27 - Cristais de estaurolita alinhados segundo S 2 e

com algumas inclusões de opacos. Os cristais de

estaurolita encontram-se parcialmente retrome-

tamorfisados para cloritôide . Nicôis //.

Fig. 6.28 - Agregado de sericita, pseudomorfo de andaluzi-

ta, apresentando efeito de boudinagem ao longo

de S. > As feições dendrlticas são uni problema

de confecção de lâmina. Nicóis //.

Fig. 6.29 - Fotomicrografia de hornblenda xisto (UPVS) mos

trando um cristal de hornblenda com inclusões

de quartzo, boudinado ao longo de S~ (a). Em b,

um detalhe mostrando o neck do boudin preenchi_

do por clorita (cl), biotita (b) e carbonato (

cb).

Fig. 6.30 - Fotomicrografia de hornblenda xisto mostrando

o desenvolvimento de biotita sin-D» ao redor

de cristais de hornblenda (cedo-D_). Nicóis //.

Fig. 6.31 - Cristais de cianita alterados para sericita/mus

covita, contemporânea a D,.

Fig. 6.32 - Cristais de cloritôide pós-D2# retrometamõrfjL

cos de estaurolita.
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8. 3s cristais de biotita e de clorita provenientes de

metamorfismo retrogressivo sobre granada e hornblen

da mostram-se. por vezes, orientados e deformados

ao longo de S_. A Fig. 6.29 mostra um anfibólio bou

dinado com desenvolvimento de biotita e clorita nas

bordas do microboudin. Relações semelhantes podem

ser observadas na Figura 6.30, que mostra o cresci-

mento de biotita praticamente restrito aos arredo -

res da hornblenda. Dessa forma, as reações retro -

gressivas tiveram início durante D_ e "osseguiram

provavelmente até o final de D..

9. A cianita é parcialmente alterada para sericita, a qual forma a

gregados que são achatados e estirados segundo S.,

mostrando que a alteração da cianita também teve

início durante D-, provavelmente tarde-D». (Fig. 6.

3D.

10. Cloritóide desenvolve-se localmente a partir da al-

teração da estaurolita e por vezes da granada, so -

brecrescendo a superfície S_, sendo portanto pós

D 2 (6. 32) .

11. Cristais de plagioclásio são alterados para epido-

to, mica branca e biotita, formando com freqüência

uma massa microcristalina e dando a rocha uma textu

ra milonítica cuja foliação corresponde a S_( Fig .

6.35). Por vezes desenvolvem-se micro-falhas nos

cristais de plagioclásio, cujo sentido de desloca -

mento indica estiramento no plano S_ (Fig. 6.36).Es
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sas estruturas são sin-D_, e embora tenham sido ob

servadas predominantemente nos biotita gnaisses da

unidade pe li to- vulcânica inferior, estruturas siini

lares são observadas nos epidoto-biotita gnaisses

da unidade gnáissica. A alteração do plagioclãsio

para albita e a intensa redução do tamanho dos grãos

(recristalizaçao) desenvolveram-se tarde-D2, pois

o plagioclãsio estável no inicio de D-, na unidade

gnáissica, era oligoclásio.

12. Microfalhas D4 são observadas em cristais de horn-

blenda e de granada, truncando também S- (Fig. 6.

33).

13. Microfalhas D. desenvolvidas em anfibolitos provo-

cam a formação de tremolita a partir da hornblenda

(Fig. 6.34). Outras são preenchidas por microbre -

chás.

14. Os minerais deformados por D, não apresentam recu-

peração mantendo a extinção ondulante dos grãos.

(Fig. 6.37) .

15. Minerais do grupo do epidoto em geral são parale -

los a S- e por vezes acompanham a superfície S. do

brada por D_. Então podem ser considerados desde

sin D., até sin-D- e, pelas condições metamórficas

destas fases, é provável que os dois casos ocorram.

Também são observados cristais de epidoto e de cli

nozoisitn sobrecrescendo a superfície S~, corres -
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Fig. 6.33 - Fotomicrografia de hornblenda xisto mostrando

uma microfi

Nicóis //.

uma microfalha D. em cristal de hornblenda

Fig. 6.34 - Fotomicrografia de anfibolito (ÜPVI) mostrando

microfalha D. com preenchimento de silica. Ao

longo da falha os cristais de hornblenda alte-

ram para actinolita-treiuolita.

Fig. 6.35 - Fotomicrografia de biotita gnaisse blastopor-

firItico mostrando textura milonltica acompa -

nhada pelo desenvolvimento de biotita, mica

branca e biotita a partir do plagioclâsio. As

bandas claras são constituídas essencialmente

por quartzo. Nas bandas ricas em plagioclâsio,

a granulação fina observada em torno dos grãos

maiores é em boa parte devida a formação de

cristais deepidoto, quartzo e albita a partir

do plagioclâsio.

i
Fig. 6.36 - Fotomicrografia de biotita gnaisse blastoporfi_

rítico, com textura milonltica desenvolvida du

rante D~. No centro observa-se um fenocristal

reliquiar de plagioclâsio mostrando microfa-

lhas, D_ cujos deslocamentos indicam em es-

tiramento ao longo de S_.

Fi.j. 6.37 - Fotomicrografia de cronuinção D3 om muscovita

xisto mostrando a ausência de recristalização

durante essa fase, evidenciada pela extinção

ondulante nos cristais de muscovita dobrados .
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pondendo a um crescimento pôs-D_.

16. Em algumas crenulações D, observa-se o desenvolvi-

mento preferencial de clorita ao longo do plano a

xial das crenulações, formando cristais paralelos

a S-.

A Tabela 6.1 representa uma síntese das conclusões ob

tidas acima, registrando o período de crescimento dos minerais

em relação às quatro fases de deformação. Pode-se notar nessa

tabela que os principais minerais metamórficos desenvolveram-se

durante o início de D,, e que as paragêneses referentes ao re -

trometamorfismo formaram-se a partir do final de D2, perdurando

provavelmente até D.. O fato do pico do metamorfismo ter sido

alcançado durante o início de D~ é importante, pois, nesse caso,

é possível que esta mesma fase de deformação tenha contribuído

de alguma forma para a atual configuração das isógradas (ver cap.

5.).

6.9. E' olução Tectônica

A partir dos dados estruturais levantados, pode-se de

linear a seguinte história deformacional para o Grupo Araxá na

região ãe Mossãmedes.

1. Deposição d^s rochas de acordo com a seqüência es

trnticjrnf i ca descrita no capítulo 3 (Fig. 3.1 ).

2. Intensa deformação (D.) acompanhada por dobramento

e desenvolvimento de clivagom plano-axial (S,) , so

bre a qual registrou-sc uma forte lineação de esti.

ramento (1.) .
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3. Aprofundamento da seqüência na crosta, auxiliado

pela atuação de D,, provocando o aumento de tem*

peratura. Esta etapa foi acompanhada, provável -

mente, por significativo espessamento crustal.

4. Início do crescimento dos principais minerais me

tamõrf icos, de acordo com o gradiente termal esta

belecido e subsequente (ou concomitante) pulso

deformacional (D-), provocando dobramento das es-

truturas anteriores e formação de uma nova xisto

sidade (S~) que transpõe S e S,. As direções dos

elementos estruturais de D, foram, ao menos par-

cialmente, controladas pela presença da pronun -

ciada petrotrama linear desenvolvida durante D,.

5. A temperatura atingiu o seu auge no inicio de D_,

cessando em seguida o crescimento da paragênese

metamõrfica principal, tendo continuidade o d e -

créscimo da temperatura, ainda durante D_, que

possivelmente deforma as isógradas metamórficas

então, estabelecidas.

6. Desestabilização das paragêneses metamórficas

principais, dando lugar a minerais retrogressi -

vos que são ainda deformados por D.. Provavelmen

te os deslocamentos de massa relacionados a D_

auxiliaram na ascensão das rochas causando o de-

créscimo de temperatura.

7. Cessa a atuação de D», a temperatura continua a
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cair, surgindo posteriormente um novo pulso deforma

tivo (D,), menos intenso que D_, durante o qual

surgiu dobramento assimétrico com vergência para NE.

8. Sob o decréscimo de temperatura, ocorre o último e-

vento deformacional observado na área (D.), ondulan

do as estruturas mais antigas, localmente provocan-

do pequenas falhas e sendo acompanhado pela forma -

ção ocasional de minerais retrometamõrficos de bai-

xa temperatura (xisto verde).

9. Finalmente dá-se o soerguimento da seqüência até o

nível de erosão atual.

Uma questão difícil de resolver é quanto ã separação no

tempc, entre as diversas fases de deformação. É possível que as

quatro fases de deformação pertençam a um único ciclo tectônico

(Uruaçuano ou até mesmo Brasiliano) mas ê igualmente possível que

as duas últimas (ou apenas a última) sejam referentes a um ciclo

tectônico mais novo, no caso, Brasiliano. 0 que é possível garan

tir é que o metamorfismo principal ocorreu durante D-, e datando

-se esse metamorfismo ter-se-á determinado o ciclo tectônico r que

pertence a seqüência.

Maiores esclarecimentos a esse respeito poderão ser ob

tidos com o mapeamento detalhado das áreas em que ocorrem lado a

lado rochas atribuídas ao Ciclo Brasiliano (Bambuí, Paranoá) e

rochas do Grupo Araxá.

Quanto ã direção dos esforços, são ainda muito restri-

tos os dados para qualquer interpretação dessa natureza, pois pa I
t

ra tal sao necessários estudos mais regionais para recompor as

orientações originais de cada íase.
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7. MAGMATISMO

7.1. Introdução

Na área estudada evidenciou-se uma importante contri -

buição magmática na seqüência de rochas metamõrficas do Grupo

Araxã. Excluindo os diques básicos mesozóicos, quatro eventos

magmáticos foram identificados.

1. vulcanismo representado pelos biotita gnaisses, e

plagioclãsio-biotita xistos blastoporfiríticos,horn

blenda xistos e gnaisses e anfibolitos das unidades

pelito-vulcãnicas e pelos gnaisses e anfibolitos da

unidade gnãissica;

2. magmatismo intrusivo máfico, provavelmente manifes-

tado entre o período de sedimentação e o início das

deformações, caracterizado pelo conjunto de anfibo-

litos e metagabros que ocorrem a oeste de Ilossâme -

des e por outrasocorrênciasde anfibolitos encaixa -

dos na unidade pelito-vulcânica inferior, que exi

bem textura Ignea preservada;
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3. plutonismo félsico, representado por biotita gnais-

ses e muscovita gnaisses que exibem textura plutôni

ca e alguns contatos intrusivos, e estão encaixados

nas unidades pelito-vulcânicas;

4. plutonismo intermediário, caracterizado por peque -

nos diques de metadacito põrfiro e por um corpo de

tonalito.

A ordenação cronológica desses eventos foi baseada nas

relações de contato com as encaixantes. Os três últimos eventos,

de caráter intrusivo, são bem caracterizados devido ã preserva-

ção das feições texturais e mineralógicas e ãs relações de con

tato. Já nas rochas do evento extrusivo, interpretadas princi -

palmente como vulcanoclasticas, as feições diagnosticas são me

nos conspicuas. A realização de análise química de rochas repre

sentativas desses quatro eventos permitiu um estudo petroquínd

co dividido em duas partes :a primeira visa caracterizar melhor

a origem (orto- ou para- derivadas) das rochas interpretadas co

mo vulcanoclasticas; a segunda parte busca analisar a filiação

magmática das rochas e comparar suas características geoqulmi -

cas com as de rochas típicas de ambientes tectônicos modernos.

7.2. Distinção Entre Rochas Orto- e Para - Derivadas

Um dos problemas que freqüentemente se encontra na pe&

quisa de terrenos metamórficos é o de reconhecer os protolitos

da seqüência estudada. Quanto mais alto o grau metamórfico, me

nos estruturas primárias ficam preservadas e mais difícil torna

se o reconhecimento das rochas originais.
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As rochas metamórficas de mais difícil identificação

são aquelas que apresentam composição mineralõgica que pode dar

margem a interpretação ambígua. Por exemplo, um anfibolito pode

ser originado a partir de grauvacas (Rivalenti e Sighinolfi ,

1969), ou de rochas argilo-carbonatadas, ou, ainda, de basaltog/

diabásios (Leake, 1964; Van de Kamp, 1968). Também um gnaisse

de fãcies xisto verde pode ser oriundo de arcôseos/grauvacas,ou

de lavas e piroclãsticas de composição intermediária ou félsica,

ou ainda de intrusivas félsicas, nesse caso formando corpos

gnáissicos mais extensos e homogêneos. Na área em questão, as

rochas interpretadas como vulcanoclasticas correspondem exata -

mente a anfibolitos e gnaisses.

Apesar de existir um bom número de trabalhos sobre ess

se assunto (Leake, 1964; De La Roche, 1966, 1972; Van de Kamp,1968,

1971; Rivalenti e Sighinolfi, 1969; Van de Kamp et ai., 1976 ;

Gokhale e Gothe, 1978), a solução do problema orto x para em

certas áreas é ainda muito difícil. Por exemplo, Satyanarayana

et ai (1974) utilizaram os métodos sugeridos por Leake (1964) e

Van de Kamp (1971) e concluiram que os orto e os para- anfiboli^

tos associados a xistos e gnaisses de Dharwar, no estado de

Ka^natake (índia), não podem ser distinguidos apenas com dados

químicos. Entretanto, esses critérios de distinção sugeridos por

Leake e Van de Kamp e ainda aqueles indicados por Rivalenti e

Sighinolfi (1969), mostram resultados consistentes e por isso

serão aplicados aqui.

Conforme ressaltam Rivalenti e Sighinolfi (1969), "a

discriminação entre orto- e para-derivadas não pode ser baseada

apenas em um único trend, pois uma rocha sedimentar pode apre - J

sentar uma tendência similar àquela de rochas Igneas". Contudo, í

esses autores admitem que a distinção pode ser feita com base
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na avaliação de diversos trends, considerando assim um maior nú

mero de variáveis, ou seja, fazendo uma comparação das tendên -

cias do quimismo global.

Visando satisfazer a essas condições foram analisados

os trends de nove diagramas, sete cartesianose dois triangulares(fig.

7.1 a 7.9).

Os diagramas das figuras 7.1 a 7.-* utilizam os números

de Niggli (ai, alk, c, mg e si), o diagrama da figura 7.5 eqüi-

vale ao diagrama mg x Cr utilizado por Leake (1964), Van de

Kamp (1971, 1976) e Rivalenti e Sighinolfi (1969), no qual o

valor mg foi substituído por um Índice de diferenciação (I.D. =

M«jO/MgO + FeO total). Os diagramas das figuras 7.6 e 7.7 refe -

rem-se a elementos traços (Ni, Cr, Ti) e os das figuras 7.8 e

7.9, triangulares,, foram sugeridos por De La Roche (1965, 1972) e

reúnem respectivamente SiO.,, Fe~O- + TiO- + CaO, A12O3 e K20 ,

MgO, Na2O.

Um total de 52 análises químicas foi realizado levando

se em consideração os seguintes grupos litolõgico-estratigrãfi-

cos :

Grupo I - biotita gnaisse blastoporfirítico (unidade

pelito-vulcânica inferior);

Grupo II - anfibolito, hornblenda gnaisse e hornblenda

xisto (unidades pelito-vulcânicas);

Grupo III - magnetita xisto (unidade pelito-vulcânica

superior);

Grupo IV - aniibolito e epidoto-biotita gnaisse (unida

de gnáissica).
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Grupo V - meta-intrusivas félsicas e meta-intrusivas

intermediárias.

As análises químicas das rochas desses grupos são dadas

na tabela 7.1, incluindo os valores dos números de Niggli utili^

zados. A petrografia dos tipos litológicos analisados foi abor-

dada no capitulo 4. No grupo II foram incluídos anfibolitos que

exibem textura ígnea, preservada, relacionados ao segundo even-

to magmãtico da área, visto que representam intrusivas rasas ,

precoces e provavelmente cogenêticas às manifestações extrusi-

vas. As rochas do grupo V correspondem ao terceiro e ao quarto

evento magmãtico. Essas rochas intrusivas, claramente de origem

Ignea, foram incluídas na análise de orto- e para-derivadas, a

fim de testar a eficácia dos diagramas discrirainantes.

As seguintes características podem ser observadas para

cada um dos gráficos.

1. al-alk * x C (fig. 7.1'

Grupo I - cinco amostras encontram-se dentro do campo

de rochas Igneas, enquanto 3 das amostras situam-se fora do cam

po Igneo, porém bem próximo do limite. Essas 3 amostras coinci-

dem aproximadamente cem o campo de grauvacas.

Grupo II - todos os anfibolitos caíram dentro do campo

Igneo; dos anfibólxo gnaisses, uma amostra caiu fora do campo

Igneo e outra no limite.

As duas amostras de anfibólio xisto situam-se fora do

* correspondo ao valor ai subtraído do valor alk.
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campo Igneo, dentro do campo de grauvacas. Os "hornblenditos"

caíram longe do campo Igneo, entre os campos de pelitos e de

grauvacas.

Grupo III - as amostras se distribuem desde o campo de

grauvacas até o campo de pelitos, sendo apenas uma amostra en -

contrada no campo igneo.

Grupo IV - todas as amostras deste grupo, com exceção

de uma, caíram dentro do campo Igneo e destas apenas uma peque-

na parte ocupou a faixa de superposição com o campo de grauva -

cas.

Grupo V - das meta-intrusivas félsicas, três caíram no

campo Igneo e duas fora. Essas duas amostras foram coletadas -

bem próximo â encaixante e podem ter sido contaminadas por ass:L

milaçio do material encaixante, promovendo o seu deslocamento

em direção ao campo de pelitos. As meta-intermediãrias caíram

em geral dentro do campo Igneo; contudo, uma amostra situou-se

bem longe deste campo, talvez em função de um efeito de contami-

nação pela encaixante, pois trata-se da amostra de um ^ique de

meio metro de largura, no qual foram observados pequenos xenóli.

tos.

2. =Uk x mg (fig. 7.2)

Grupo I - as rochas desse grupo mostram uma relação le-

vemente negativa dos dois parâmetros.

Grupo II - essas rochas mostram um espalhamento grande

sem definir uma tendência clara.
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Grupo III - essas rochas mostram uma tendência para uma

distribuição horizontal, semelhante â distribuição dos hornblen

da gnaisses do grupo II.

Grupo IV - suas rochas mostram uma distribuição com

tendência negativa.

Grupo V - as rochas não definem um padrão claro, em

parte devido ao pequeno número de amostras.

3. c x mg (fig. 7.3)

Grupo I - as amostras apresentam uma distribuição hori_

zontal semelhante ã dos trends Igneos porém caem em geral den -

tro do campo de grauvacas, e duas dentro do campo de pelitos

Grupo II - os anfibolitos, juntamente com os hornblen-

da gnaisses sugerem de maneira razoável o trend Igneo. As amos-

tras de anfibólio xisto caem entre o trend igneo e o campo de

pelitos, ocupando o campo de grauvacas. Os "hornblenditos" Io

calizam-se distantes do campo Igneo, em direção ã composição de

dolomitos.

Grupo III - as rochas deste grupo caem próximo ao cam

po de rochas pellticas, dentro do campo de grauvacas, mostrando

também uma boa distribuição horizontal.

Grupo IV - essas rochas caem entre o trend ígneo e o

campo de grauvacas, definindo uma ditribuição semelhante ao

trend Igneo.
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FIGURA 7.2 - Diagrama alk X mg
(números de Niggli), no qual
as rochas Xgneas delineiam uma
curva de coeficiente angular
negativo,devido ao aumento de
alealis no magma com o avanço
da diferenciação (Leake, 1964).
Símbolos conforme a figura 7.1.

0,1 o.»

FIGURA 7.3 - Diagrama c x mg (
números de Niggli), mostrando
o comportamento dos cinco gru-
pos litológicos em relação ao
trend Igneo e ao campo de ro-
chas pellticas, segundo Leake
(1964). Os números no alto â
direita referem-se aos grupos
de rochas.Demais símbolos como
na figura 7.1 . As grauvacas
situam-se entre o campo de po-
li tos e a curva de rochas Igne
as.

0,1 o.t
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Grupo V * essas rochas distribuem-se dentro do cam-

po de grauvacas, sendo que 3 das intrusivas fêlsicas ocupam o

campo de pelitos. Não se observa nenhum trend devido à composi-

ção restrita e ao pequeno número de amostras das rochas intrusi.

vas ácidas e intermediárias.

4. si x c (fig. 7.4)

Grupo I - mostra um trend negativo razoavelmente bem

definido, o que é esperado cm rochas íyneas. Entretanto, também

as grauvacas de Rivalenti e Sighinolfi (1969) mostram um compo£

tamento semelhante.

Grupo II - os anfibolitos e hornblenda gnaisses não a-

PiTesentam variações suficientes dos valores de c e si que permi

tam a definição de um trend. Os hornblenda xistos caem afasta -

dos dos anfibolitos, mostrando valores de c bem inferiores ao

dos anfibolitos. Os hornblenditos"exibem valores de c elevados.

Grupo III - essas rochas mostram uma distribuição com

tendência horizontal, levemente positiva e, de qualquer forma ,

obliqua à relação negativa típica de rochas igneas.

Grupo IV - mostram uma leve correlação negativa, asse-

melhando-se às rochas do grupo I.

Grupo V - as intrusivas fêlsicas definem uma fraca cor

relação negativa, enquanto as intermediárias não apresentam va

riação suficiente de si para definirem um trend.
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5. Índice de Diferenciação x Cr (fig. 7.5)

Grupo I - exibem uma fraca correlação positiva.

Grupo II - nota-se também uma fraca correlação positi-

va, considerando-se todos os lito-tipos em conjunto.

Grupo III - não ê possível distinguir uma tendência

com segurança, devido aos baixos valores de Cr e ao pequeno nu

mero de amostras.

Grupo IV - apresenta as amostras dispersas, sem defi -

nir um trend claro. A distribuição assemelha-se â das grauvacas

de Rivalenti e Sighinolfi (1969).

Grupo V - nenhum trend pode ser definido, pois nas in

trusivas félsicas a variação nos valores de Cr é muito baixa e

nas intermediárias o número de amostras viáveis é muito pequeno.

6. Ni x Ti {fitj. 7.6)

Grupos I, II e III - nenhuma correlação entre Ni e Ti

é observada.

Grupo IV - apresenta uma distribuição que sugere uma

leve correlação positiva, melhor evidenciada pelos epidoto-bio-

tita gnaisses.

Grupo V - as intrusivas félsicas não evidenciam corre-

lação, pois apresentam valore» muito baixos de Ni. As interme -

diárias mostram uma leve correlação positiva, porém insignifi -

cante devido ao número reduzido de amostras.
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FIGURA 7.4 - Diagrama c x si mostrando o comporta
raento dos cinco grupos de rochas. Rochas Igneas
devem mostrar uma curva com inclinação negativa
(Rivalenti e Sighinolfi,1969). símbolos como na
figura 7.1 .

FIGURA 7.5 - Variação do teor de cromo em função
do grau de diferenciação para os cinco grupos de
rochas. Rochas Igneas seguem uma curva de incli-
nação positiva. Esse diagrama ê similar àquele
utilizado por Leake (1964). PeO* corresponde ao
ferro total sob a forma de PeO.Símbolos como na
da figura 7.1 .
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7. Cr x Ni (fig. 7.7)

Grupos I,III e V - não exibem correlação bem definida.

Grupo II - excluindo-se os "hornblenditos", que apre -

sentam valozes altos de Cr e baixos de Ni, as rochas desse gru

po definem uma correlação positiva, característica de rochas

Igneas.

Grupo IV - as rochas desse grupo mostram uma correia -

ção positiva mal definida.

8. SiO2 x (Fe2O3total + TiO2 + CaO)X M-2°3 <fi9*7*8>

Grupo I - as rochas desse grupo seguem aproximadamente

o trend Xgneo, cruzando os campos de grauvacas e folhelhos, s:L

tuando-se entre as composições de quartzo andesito e riolito.

Grupo II - distribuem-se aproximadamente ao longo do

trend Igneo, entre as composições de basalto e riodacito. Uma

amostra de hornblenda xisto e duas de hornblenda gnaisse caem

dentro do campo de folhelhos, porém ao lado do trend ígneo. Os

"hornblenditos", mais uma vez representam uma exceção dentro

desse grupo, situando-se afastados do trend ígneo, próximo ao

campo dos calci-arenitos.

Grupo III - quatro das amostras caem dentro do campo

de folhelhos/grauvacas,porán, em parte, proximo do trend ígneo.Duas amos

trás caíram afastadas do trend ígneo e dos campos definidos ,

mas aproximadamente na direção do campo de folhelhos.

Grupo IV - segue aproximadamente o trend Igneo, ultra-
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FIGURA 7.8 - Diagrama triangular sugerido por De La Roche (1972), que permite distinguir rochas se
dimentares e Igneas. A linha grossa representa o trend ígneo ao longo do qual são indicados os pon
tos que correspondem à composição de gabro(l), diorito(2) e granito(3). símbolos como na figura 7.1 .
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passando os campos de grauvacasefolhelhos em direção às composi^

çôes mais básicas.

Grupo V - as intrusivas intermediárias situ im-se prôxi^

mas ao trend igneo, na composição de granodiorito, entretanto

dentro do campo de folhelhos. As intrusivas ácidas seguem apro-

ximadamente o trend igneo, correspondendo a uma composição gra

nltica. As duas amostras coletadas próximo a encaixante exibem

composições mais próximas â granodiorito.

9. X20 x HgO x Na2O (fig. 7.9)

Grupo I - seguem aproximadamente o trend Igneo pratica

mente excluindo o campo de grauvacas, mostrando um pequeno des-

locamento em direção ao vértice Na-O. Uma amostra apresenta- se

excessivamente deslocada na direção desse vértice, fugindo ao

alinhamento definido pelas demais.

Grupo II - as rochas desse grupo definem o trend igneo

havendo, entretanto, 3 amostras de hornblenda gnaisse que fogem

a essa distribuição, indicando um forte empobrecimento em íUO.

Grupo III - as rochas desse grupo mostram-se espalha -

das, duas delas caindo no campo de grauvacas,uirapróxima desse

campo e outras duas juntas ao campo de arcõseos. Nenhuma delas

caiu no campo de folhelhos.

Grupo IV - distribuem-se aproximadamente paralelas ao

trend íijnco, em parte deslocadas no sentido oposto ao vórtice Na2Q,

Embora o trend Igneo não seja bem definido, eão poucas as a:nos

trás que se situam no campo de grauvacas.



Mg O
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FIGURA 7.9 - Diagrama triangular sugerido por De La Roche (1972), que discrimina os campos de diver
sas rochas sedimentares e mostra o trend de rochas Igneas (linha grossa). Símbolo conforme figura
7.1 .
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Grupo V - as rochas desse grupo não definem com clare-

za trend algum. As intrusivas fêlsicas apresentam três amostras

próximas da composição granltica e duas próximas da composição

granodiorltica, sendo uma delas deslocada em direção ao campo

dos folhelhos. Das intrusivas intermediárias, duas locaram-se

próximo ao trend Igneo, junto ã composição diorltica, e uma afãs

tou-se do trend Igneo em direção oposta ao vértice K_0.

A partir dos resultados acima apresentados torna-se -

possível delinear algumas conclusões a respeito da origem das

rochas sstudadas.

Grupo I - considerando-se as rochas desse grupo em

todos os diagramas, pode-se notar que, na maioria, apresentam

um comportamento semelhante ao de rochas ígneas, embora em ai.

guns (fig. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4) o padrão de distribuição possa

também ser interpretado como referente a grauvacas. Entretanto,

nos diagramas de De La Roche (1966, 1972), figuras 7.8 e 7.9 ,

essas rochas acompanham claramente o trend Igneo e tendem a ex

cluir o campo de grauvacas. Com isso pode-se considerar que a

interpretação de vulcanoclãsticas para essas rochas é adequada,

talvez com predomínio das piroclásticas sobre as grauvacas vul.

cânicas.

Grupo II - desse grupo, os anfibolitos e or hornblenda

gnaisses mostraram, de uma maneira geral, um comportamento seme

Hi.into .io dt« nu'li.Ki t<|iKMtí. Contudo, .tltjumua iiraoylrja iJf horn -

blenda »jn.iisst« t\iir.ini no tuimpo do «jrauviicis no diu<jraruü da fi«j.

7.1, e três destas caíram longe do trend ígneo no diagrama K«0

x MgO x Na^O, embora longe também do campo de grauvacas. Isso

sugere que a fuga ã tendência Ignea dessas amostras não reflete
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uma origem sedimentar, mas provavelmente encontra-se relaciona-

da con o problema da mobilidade de certos elementos (principal-

mente os álcalis) durante o metamnrfismo e/ou alteração super -

ficial. As duas amostras de hcrnblenda xisto exibem um comporta

mento que sugere uma origem sedimentar. No grafico al-alk x c

(fig. 7.1) situam-se fora do campo ígneo, entre os campos de

grauvacas e de pelitos. No gráfico c x mg (fig. 7.3) situam-se

no campo de grauvacas, fugindo ao trend Igneo. No diagrama trian

guiar da figura 7.8 uma das amostras cai dentro do campo de

folhelhos, porém junto ao trend Igneo, e no outro diagrama trian

guiar (fig. 7.9) uma das amostras cai em cima do trend Igneo e

outra afastou-se dessa linha, situando-se próximo ao campo de

grauvacas. Embora o número do amostras não tenha representativa

dade estatística, o caráter sedimentar mal definido pode indi -

car que essa rocha seja derivada de sedimentos imaturos ricos

em detritos de rochas vulcânicas, ou de material tufâceo deposi_

tado juntamente com sedimentos pelíticos. Os "hornblenditos" a

presentam um comportamento anômalo em comparação com os demais

tipos litolõgicos do grupo. Devido ao pequeno número de amostras

analisadas, não foi possível caracterizá-los quanto à origem

Considerando, contudo, a sua composição e associação litológica,

é provável que o protolito dessa rocha tivesse uma contribuição

significativa de material derivado de rocha básica, seja como

material piroclãstico seja cano detritos vulcânicos relacionados

a sedimentos imaturos.

Grupo III - na maioria dos diagramas, as rochas desse

grupo exibirem um comportamento diferente do de rochas Igneas ,

sem definir, entretanto, um tipo especifico de rocha sedimentar.

Por exemplo, nos diagramas das figuras 7.1 e 7.8, as amostras



155

deste grupo se distribuem entre os campos de grauvacas e de pe-

litos. No gráfico c x mg (fig. 7.3), situam-se no campo de grau

vacas. Tal comportamento sugere uma origem sedimentar para es

sãs rochas, provavelmente derivadas de grauvacas e semipelitos.

Grupo IV - o comportamento geral apresentado indica que

pelo menos boa parte das amostras possui origem Ignea. No gráfi

co c x mg (fig. 7.3), embora as rochas não sigam perfeitamente

o trend Igneo, elas se situam exatamente entre o trend igneo e

o campo de grauvacas. Comportamento semelhante é observado nos

demais gráficos, indicando que as rochas deste grupo represen -

tam um conjunto de vulcanoclãsticas, incluindo provavelmente me

iatufos o metagrauvacas vulcânicas.

Grupo V - as rochas desse grupo, que são seguramente

meta-igneas, não refletiram claramente sua origem nos diversos

diagramas apresentados. Dois fatores importantes devem ser leva

dos em consideração :

1. essas rochas correspondem a dois eventos magmaticos

distintos, representados por tipos potrográficcs rela

tivamente homogêneos, ou seja, pouco diferenciados,

o que impossibilita, em muitos casos, a definição

segura de um trend ;

2. o númoro de amostras analisadas ó pequeno, dificul-

tando d caracterização das tendências e, alem disso,

essas rochas são sujeitas a contaminação por assimi

iação de xenólitos.

Os resultados obtidos através da comparação dos trends
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químicos condizem com os dados geológicos, indicando para as ro

chás dos grupos I e IV uma oriaem vulcanoclãstica. O bandamento

em escala decimêtrica, freqüentemente observado nas rochas des

ses dois grupos, exclui a possibilidade de lavas, pois essas for

mariam camadas mais espessas e homogêneas (principalmente por

se tratar de rochas de composição intermediária e félsica). De£

sa forma, os grupos I e IV representam seqüências vulcanoclâsti^

cas, incluindo metatufos, metagrauvacas vulcânicas e possivelmen

te rochas com contribuição de material pelltico.

Para as rochas do grupo II a interpretação é semelhan-

te sendo que pelo menos parte dos anfibolitos representa solei,

ras, diques e provavelmente lavas. O hornblenda gnaisse, por

so apresentar gcialmcntc cm camadas docimétricas, devo corres -

ponder principalmente a metatufos e metagrauvacas, enquanto o

anfibôlio xisto deve representar metassedimentos imaturos ricos

em material vulcânico, ou material tufáceo misturado com sedi -

mentos pel!ticos.

Na verdade, em um conjunto vulcano-sedimentar onde a

contribuição vulcânica se faz principalmente por intermédio de

material piroclástíco, é de se esperar uma verdadeira mistura en

tre o material essencialmente sedimentar e o material Igneo,dan

do origem a rochas mixtas, visto que os processos sedimentares

não cessam durante os períodos de atividade vulcânica.

1? interessante notar que os critérios químicos para a

distinção entre orto- e para-denvadas são baseados no comporta

monto químico estatístico dos tipos do rocha, por isso possui

mais significado o conjunto das amostras do que o quimismo de

uma amostra isoladamente.
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7.3. Classificação das Rochas Igneas

Os eventos magmãticos relacionados com a evolução do

Grupo Araxá, por serem representados por rochas metamorfizadas

apresentam a mineralogia ignea original quase totalmente substi

tuida. Além disso, muitos tipos litológicos possuem granulaçao

demasiadamente fina para que se possa determinar com precisão

razoável a composição modal. Por essas razões, foram utilizados

três sistemas de classificação de rochas Igneas que se baseiam

apenas em dados químicos. Justifica-se a aplicação de três sis-

temas, pois, por usarem parâmetros químicos diferentes, permi-

tem uma classificação mais segura, evitando erros causados por

possíveis alterações que tenham modificado o quimismo original.

As rochas consideradas nesse estudo petroquímico são aquelas lis

tadas na tabela 7.1, com exceção das do grupo III, que ficaram

caracterizadas como para-derivadas.

Embora a maioria dos métodos de analise petroquímica a

qui apresentados tenha sido elaborada principalmente para ro

chás formadar diretamente do resfriamento de um magma, sua aplJL

cação em roch^t vilcanoclásticas permite caracterizar as tendên

cias químicas do magmatismo com o qual se encontram relaciona -

das. £ certo que essas rochas (tanto as epiclásticas vulcânicas

como as piroclásticas) desde a sua formação são sujeitas a inú

meros processos capazes de alterar as características químicas

do magma original, principalmente tratando-se de rochas metamõr

ficas. Contudo, no conjunto, muitas das características origi -

nais são preservadas.

Os diagramas de classificação utilizados consistem de

sistemas de coordenadas cartesianas, cujo campo é dividido em

função das diferentes composições de rochas, adotando-se a nomen
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clatura corrente na petrologia Ignea. Apresentam as seguintes

características.

1. Zr/Ti x SiO2 (fig. 7.10) - foi proposto por Winches

ter e Floyd (1977), visando o reconhecimento de rochas vulcâni-

cas cujas feições originais tenham sido mascaradas por metamor-

fismo ou alteração, uma vez que Zr e Ti são considerados elemen

tos imóveis.

2. Na,0 + K-0 x SiO2 (fig. 7.11) - ê uma classificação

simples, mas satisfatória, para uma divisão inicial dos tipos -

mais comuns de rochas vulcânicas e que pode representar um

consenso entre a maioria dos petróloejos; esse diagrama foi pro-

posto por Middlemost (1980) e apresenta uma faixa de superposi-

ção dos tipos litológicos vizinhos, refletindo melhor o caráter

transicional das rochas Igneas.

3. Rĵ  x R2 (fig. 7.12) - foi elaborado por De La Roche

et ai. (1980) os quais buscaram combinar oito cãtions maiores de

maneira a atender aos seguintes objetivos :

a. mostrar o grau de saturação de sílica,

b. refletir as variações da diferenciação magmatica ,

como u do decréscimo do teor de anortitu no playio-

clásio, a ocorrência sucessiva de clinopiroxênio ,

hornblenda e biotita e o aumento de feldspato alca-

lino em relação a plagioclásio.

Para cumprir esses objetivos, os autores selecionaram

as seguintes coordenadas :

R: = 4si - 11 (Na + K) - 2(Fe + Ti)
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FIGURA 7.11 - Diagrama de classificação de rochas ígneas propos
to por Middlemost (1980). Símbolos como na figura 7.1 .
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R2 « Al • 2Mg + 6Ca

Os valores Si, Al, K, etc., são expressos em miliatomo

grama do cãtion. Esse sistema de classificação pode ser emprega

do tanto para rochas vulcânicas quanto para rochas plutônicas, a

presentando entretanto apenas 69% e 57% de concordância com a

classificação adotada para as fichas geoquimicas CLAIR e PETROS.

Os resultados dos três sistemas de classificação obtî

dos a partir das figuras 7.10, 7.11 e 7.12 foram sintetizados

simplificadamente na tabela 7.2. Pode-se notar que apesar de

algumas divergências, as três classificações são similares. Al

gumas amostras foram classificadas como de tendência alcalina .

Entretanto comparando as três classificações, analisando as

amostras em conjunto e considerando as feições petrogrãficas ,

não são encontradas evidências fortes que justifiquem a existên

cia de termos alcalinos nessas suites magmãticas. Por isso, as

tendências alcalinas observadas em algumas amostras são inter -

pretadas como des.'io do quimismo original, causado por alteração

devido a mobilidade de silica e alcalis durante os processos

diagenéticos e metamõrficos, ou por contaminação de material se

dimentar no caso das rochas vulcanoclãsticas, ou ainda por

absorção de xenõlitos no caso das rochas intrusivas.

A partir da tabela 7.2, excluindo-se as tendências ai.

calinas, os grupos de rochas estudadas podem ser considerados

como :

Grupo 1 - um conjunto vulcanoclástico de composição an

dcsltica a riodacltica, incluindo alguns te£

mos riollticos;
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TABELA 7.2. Resumo dos resultados da classificação das rochas

Ígneas obtidos a partir das figuras 7.10, 7.11 e

7.12.

Amostra

í*-169-B

M-27c

M-41c

M-177-h

M-185-h

M-C3-A

M-143-A

M-313-A

Amostra

M-120-A

M-12Q-B

M-267

M-213-B
14-253

D-L/77

D-2/37

D-5/36

D-7/49

D-8/18

M-120-c

D-4/94

D-5/17

D-4/103

D-8/17

GRUPO I

1

A

TA

D-RD

C-P

D-RD

A

D-RD

C-P

GRUPO

1

D-SD

D-RD

D-RD

A

A

D-KD

D-RD

A

A

A

Bs

B3

Bs

BS

A

2

A

A

D-R

R

D

A

D-R

T

IV

2

û

D

D

n

A

D

D

A

TA

A

BS

TB

aB

TB

A

3

L

A

BD

R

RD

D

R

QzL

3

RD

RD

D

A

L-h

D

RD

L-A

L

A

oB

TB

A-Bs

TB

L-A

Amostra

M-3-B

Î4-14-N
M-46-M

M-148

M-169

I1-283-B

M-309-D

M-212-D

M-61-2

Î1-14-P

M-74-A

M-74-D

Amostra

M-17

Il-157-li

M-170-A

M-10

Mr20

ît-27

W-33-B

M-35-C

:i-i4i

M-139-U

M-27-Z

GRUPO

1

Bs

A

Bs

TB

A

A

A

Bs

aB

A

A

T

i II

2

BS

A

Bs

N
*

*

A

BS

aB

A

A

A

GRUPO

1

To-<D

G

To-G

C-P

T-GD

S

S

S

DI

3

MD

l

V

2

G

G

G

TO

To

To

To

TO

To

To

MD

3

oB

A

A-BS

TB
*

*

A-Bs

A

L

D

A

RD

3

G

aU

G

GD

GD

To

GD

To

QZM

QZM

QzS

Bs - basalto subalcalino
oB - olivina basalto
A - andesito
TB - traquihasalto
N - nefclinito
aB - alcali-basalto
L - latito
D 7 dacito
G 7 granito

D I - diorito
T - traquito
RD - riodacito
TA - traqui-andesito
C-P- œmenditw-pontcllcrito
R - riolito
Qzlr quartzo latito
QzS- quartzo sienito

aG - alcali-granito
To - tonalito
GD - granodiorito
S - sienito
I-D - munzodiorito
Qzti- quartzo monzoníto
* - situou-se fora dos

campos determinados
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Grupo II - um conjunto de composição basáltica a ande-

sltica;

Grupe IV - representa um pacote de vulcanoclasticas

de composição andesítica a riodacítica, com

algumas intercalações basâlticas ;

Grupo V - as intrusivas fêlsicas podem ser consideradas

como granitos e granodioritos; as duas amos

trás que apresentara composição granodioríti

ca foram coletadas em pontos próximos à

encaixante, por isso tal composição pode

ser devida a uma porção menos diferenciada

ou a uma contaminação por assimilação de ma

terial da encaixante> as intrusivas interme

diárias podem ser consideradas como dacíti-

cas, pobres em silica.

7.4. Características Químicas do Magmatismo

Ni petrologia magmãtica atual* os tipos de magma são

divididos cm aicalinos (ALC) c subalcalinos o estes últimos em

calco-alcalinos (CA) o tholelticos (TH) (Miyashiro, 1975a ;Best

1982; Condie, 1982). A série ALC mostra um maior valor de alça-

lis (Na + K) em relação a silica do que as outras duas séries .

A série CA pode ser distinguida da série TH devido ao maior

enriquecimento em S102 com o avanço da cristalização e ao mais

baixo teor de ferro total que apresentam, principalmente nas

rochas de composição intermediária (Miyashiro, 1975a). Diversos

diserimir>untcs, baseados cm dados químicos, têm sido



164

elaborados para a identificação dessas três séries. Alguns des_

ses diagramas serão utilizados aqui, na tentativa de identifi -

car o tipo de magmatismo relacionado ao Grupo Araxã.

A figura 7.13 mostra o diagrama Na2O/K2O x Na2O + K20,

proposto por Niyashiro (1975a) para separar rochas basâlticas

alteradas por processos hidrotermais e metamõrficos, das ro

chás não alteradas. Pode ser observado que todas as amostras

caem dentro do campo das rochas não alteradas. Embora esse dia

grama seja sensível ao ganho total de Na-0 e K_0 e ao aumento

da razão Na-O/K-O , uma diminuição total destes alcalinos ou

uma redução da razão Na2O/K2O pode ficar mascarada devido ao

amplo campo das rochas não alteradas. Por exemplo, um conjunto

de rochas vulcânicas do Cinturão de Ardosias da Carolina (EUA )

estudado por Feiss (1982), mostrando evidências de mobilidade -

de álcalis devido â interação com água do mar, ao metamorfismo

e ao hidrotermalismo relacionado com mineralizações de sulfetos,

quando plotado nesse diagrama apresenta a maioria de suas amos;

trás no campo de rochas não alteradas. Desta forma pode ser con

siderado apenas que as prováveis alterações em álcalis foram pe

quenas, em relação âs alterações fortes como aquelas observadas

em espilitos. Além disso, a mobilidade de álcalis durante o me

tamorfismo é claramente evidenciada pela presença de veios quar

tzo-feldspãticos observados eventualmente nas unidades analisa-

das.

A figura 7.14 mostra o gráfico Na2O • KjO contra Si<>2,

com a linha divisória doa^campos alcalino e subalcalino, propôs

ta por Irvine e Baragar (1971). Nota-se nessa figura que a maio-

ria das amostras estudadas cai no campo das rochas sub-alcali -

nas. Com exceção das intrusivas ácidas, pelo menos uma amostra

de cada grupo caiu no campo de rochas alcalinas. Nenhum grupo
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I apresenta todas as suas amostras claramente relacionadas com o

I
f campo alcalino. Conforme foi mencionado na seção 7.3, a tendên-

• cia alcalina observada em algumas amostras é interpretada • como

i conseqüente da variação de alcalis e silica durante os proces -

• sos de alteração a que foram subnetidasestas rochas, sendo to

das elas consideradas como relacionadas a magmas subalcalinos.

Uma vez estabelecido o caráter subalcalino, as amos

trás foram submetidas a quatro diagramas que permitem distin -

guir entre os magmas CA e TH.

No clássico diagrama AFM (fig. 7.15), embora as amos

trás apresentem uma grande dispersão, no conjunto aproximam- se

mais do trend calco-alcalino do que do tholeltico. As rochas

inf v.vas (Grupo V), apesar do pequeno número de amostras, mos

tr ; também uma leve tendência calco-alcalina.

^ A figura 7.16 mostra os campos CA e TH no diagrama

S;Cj x FeOVMgO, proposto por Miyashiro (1975a). Neste diagrama,

a.ç . o.as as amostras que apresentam FeO*/MgO maior do que 2,0 po

t i J. ser distinguidas, pois abaixo desse valor os dois tipos de

mdima se sobrepõem. Contudo as amostras que possuem Si€>2 > 58 %

e reOVMgO < 7,0 dificilmente serão TH,podendo ser considera -

di. > como CA. A partir dessa consideração e eliminando-se a zona

de superposição, a maioria das amostras situa-se no campo CA, e

apesar de algumas amostras cairem no campo TH, nenhum grupo é

exclusivo dele.

Um outro diagrama que permite distinguir entre as séri

es CA e TH foi proposto por Tegyey (1980, in Teixeira et ai. ,

1983). Nele o campo MgO x FeO* é dividido em dois domínios (fig.

™ 7.17). As amostrai» da área situam-se predominantemente no campo

CA, havendo apenas um pequeno número dentro do campo TH. Também

aqui, nenhum dos grupos excluiu o campo CA.
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FIGURA 7.15 - Diagrama AFM para as rochas dos grupos J»J*#IV e *•
Curva que separa os trends calco-alcalinos (CA) e tholelticos (
TH>,segundo Irvine e Baragar (1971). Símbolos como na figura 7.1
Perro total na forma de FeO.
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para separar rochas das sé
ries calco-alcalina (CA> e
tholeltica (TH). Ferro to-
tal como FeO*. Símbolos co
mo na figura 7.1 .
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FIGURA 7.17 - Diagrama MgO X PeO* (ferro total) que permite sepa
rar as séries calco-alcalina (CA) e tholeltica (TH), proposto por
Tegyey,1980 ( in Teixeira et ai.,1983). Símbolos como na figura
7.1 .
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n
FIGURA 7.18 - Diagrama Al2O3 X SiO2# proposto por Tegyey, 1980
( in Teixeira et a i . , 1983), para d i s t ingui r entre as se r i es caj
co--lcalina (CAT e tholeítica.(TH) . Símbolos como na figura 7.1.
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£ interessante notar que nos quatro diagramas aciroe

mencionados, nenhum grupo excluiu o campo calco-alcalino, o que

„ reforça a idéia de que as tendências tolelticas resultam prova-

velmente de modificações do quimismo original, devido a proces-

sos de alteração diversos. Em suma, os resultados apresentados

nas figuras 7.14 a 7.18 permitem concluir que as rochas magmáti_

cas da área apresentam um caráter calco-alcalino bem evidencia-

do.

A existência de um magmatismo calco-alcalino no Grupo

Araxá fornece suporte para discutir o tipo de ambiente tectôni-

co que serviu de palco para a evolução desta seqüência protero-

zõioa.

Segundo a teoria da tectônica de placas, os principais

ambientes de geração de magma estão relacionados com as margens

<*-, de placas litosféricas. Diversos estudos petroquímicos buscam

relacionar o caráter químico do magmatismo com o seu posiciona-

mento dentro do modelo de placas, e a partir disso alguns auto-

res propuseram diagramas que permitem identificar o ambiente de

formação das rochas igneas em função das diferenças químicas que

apresentam (Pearce e Can, 1973; Floyd e Winchester, 1975; Win -

Chester e Ployd, 1976; Pearce et ai., 1977; Pearce e Norry ,

1979).

Esses diagramas são baseados em rochas vulcânicas re

centes, cujos ambientes tectônicos encontram-se bem estabeleci-

dos, c são considerados adequados para identificar os ambientes

tnagmáticos de seqüências antigas, cuja reconstituição paleo-am-

biental seja difícil.

Apesar da comprovada eficácia de tais diagramas, a sua

aplicação a rochas antigas limita-se, a principio, â extensão da

tectônica de placas tal como é hoje conhecida, aos tempos geolõ
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gicos mais remotos. A tectônica de placas foi certamente efeti-

va durante todo o Fanerozõico, e quanto â sua atuação no Prêcam

briano, existem duas linhas de pensamento, uma que acredita nu

ma atuação tal qual ê observada hoje, e outra que admite algu

mas diferenças quanto ao tamanho, espessura e velocidade das

placas» e ainda quanto ã existência ou não de subducção, prin-

cipalmente no Arqueano (Condie, 1982 p.216). Resumindo, os pro

cessos tectônicos responsáveis pela formação das faixas móveis

proterozõicas são ainda muito discutidos, face às dificuldades

encontradas nas reconstituições paleo-ambientais dessas faixas.

Devido a esses fatos, os diagramas discriminantes de

ambientes tectônicos serão aqui aplicados no intuito de compa -

rar o quimismo das rochas ntagmãticas do Grupo Araxá com o qui-

mismo das rochas Igneas modernas de ambientes tectônicos especl^

*. ficos.

A figura 7.19 mostra o diagrama triangular (MgO -FeO*-

A^O,) proposto por Pearce et ai.. (1977) separando os campos cor

respondentes a distintos ambientes tectônicos. Esse diagrama -

foi elaborado para rochas subalcalinas com 51-56% de SiO-, po

dendo se estender a rochas com 50-60% de SiO~, obtendo-se ainda

resultados razoáveis. 0 critério .-dotado para distinguir entre

rochas alcalinas e subalcalinas foi aquele estabelecido por

Irvine e Baragar (1971) (fig. 7.14). Apenas quinze amostras fo

r.im adei]u;id>is para esse gráfico. Seis delas caíram dentro do

campo orogênico; cinco, embora fora do campo orogênico, situam -

se dentro da área ocupada por todas as amostras referentes a

regiões orogenicas usadas por Pearce et a_l. (1977). Somente qua

* tro excedem realmente o limite do campo orogênico. Esse resulta

do indica que a maioria das amostras assemelha-se às rochas

magmáticas dos modernos ambientes orogênicos (arcos de ilha e
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I margens continentais ativas), sendo apenas quatro amostras cias

sifiçadas como de cadeias meso-oceânicas.

Ma figura 7.20 são apresentados os diagramas de Pearce

& e Cann (1973) utilizados para investigar o ambiente tectônico

de basaltos alterados ou frescos, que possuam CaO + HgO entre

12 e 20%. No diagrama triangular Zr - Ti/100 - 3Y (fig. 7.20a)

praticamente todas as amostras excluiram o campo de basaltos in

traplacas. Entretanto, a distinção entre basaltos de assoalho o

ceânico e basaltos de arcos vulcânicos torna-se difícil nesse

diagrama devido ã ampla faixa de superposição dos campos e tam

bêm por cinco das amostras terem se situado fora dos campos es

tabelecidos. Para complementação desse diagrama, os autores su

gerem a utilização do diagrama Ti x Zr (fig. 7.20b), o qual

permite distinguir entre basaltos de fundo oceânico e de arco

de ilhas. Nesse gráfico, a maioria das amostras caiu no campo

* de tholeltos de arco vulcânico, uma amostra no campo de basal -

tos calco-alcalinos, outra no campo de basaltos de assoalho o

ceânico e uma outra no campo de superposição dos três tipos. Em

suma, as amostras estão relacionadas a basaltos de arcos vulcâ-

nicos, pois ainda que uma amostra tenha caldo no campo de basajL

tos de fundo oceânico, esta encontra-se muito próxima do campo

de basaltos calco-alcalinos e, além disso, os próprios autores

que propuseram o diagrama reconhecem que sua validade limita-se

n caracterizar um conjunto de umostiiis c que apenas raramente

i.ma única amostra desconhecida poderio ser classificada corn

total sctjurançii.

Miyashiro (1975a) mostrou que rochas vulcânicas de ar

| cos de ilhas, de margens continentais ativas e de fundo oceâni-

co plotanem campos distintos no diagrama Ba x FeO*/MgO (fig.

7.21). As rochas vulcânicas da área em estudo distribuem-se
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FIGURA 7.19 - Diagrama proposto por Pearce et ai. (19 77)
que permite distinguir rochas vulcânicas de «Jistintos
entes tectõnicos. Foran utilizadas apenas as amostras com
50-60% de SiO2. de caráter subalcalino (de acordo com a fi
gura 7.14). A linha tracejada indica o campo onde cairain
todas asamostras utilizadas por aqueles autores para a
elaboração do diagrama. Sínbolo como na figura 7.1 . FIGURA 7.20 - Diagramas propostos por Pearce

e Cann (1973) para caracterizar o ambiente
tectônico de rochas vulcânicas basálticas.
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principalmente entre os campos de arcos de ilhas e de margens -

continentais ativas, predominando neste último. Dos anfibolitos

do grupo II, uma amostra caiu no campo de tholeitos abissais e

as outras três situaram-se no campo de vulcânicas de arco de

ilhas, sendo que duas dessas ocupam a zona de superposição com

os tholeitos abissais. Mas a melhor semelhança observada, consî

derando-se todo o conjunto de amostras, ê com o ambiente de

margens continentais ativas, ainda que algumas amostras possuam

características de vulcânicas de arcos de ilhas.

Pearce (1975), demonstrou que o diagrama Ti x Cr ê ade

quado para separar basaltos de fundo oceânico de basaltos de ar

cos vulcânicos. Na figura 7.22 nota-se que todas as amostras es

tudadas estão plotadas nos campos de arcos vulcânicos e pratica

mente possuem teores de Cr inferiores a 200 ppm, para os quais

o diagrama mostra-se mais eficaz (Garcia, 1978).

7.5. Discussão e Conclusão

0 estudo petroquímico apresentado neste capitulo encon

tra-se sujeito a diversas restrições. Cm primeiro lugar, deve

ser considerada a qualidade das análises químicas que foram

rc.iliz.idps no I.tboratõrio da Mctacjo, ainda nos cstáqioii iniciaiü

da implantarão dos métodos de análise para rocha total. Por

exemplo» a partir de uma amostra duplicada foram observadas dî

ferenças da ordejn de até 10S paiaclementos maiores e de até 25% ->ara

elementos traces. Entretanto, os resultados das análises em

seu conjunto são coerentes dentro de cada grupo litológico e , cem exceção

da razão FeO/Pe^O,, plenawente compatíveis cem a composição mineralógica ob

servada. Por i s s o , os resultados analíticos podem ser considerados v á l i -

dos para e s t e estudo petroquímico de caráter pre l iminar .
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FIGURA 7.21 - Diagrama pro-
posto por Miyashiro (1975)
para separar rochas vulcâni
cas de ambientes tectônicos
distintos. Símbolos como na
figura 7.1 .
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FIGURA f.22 - Diagrama proposto por Pearce (1975), que permite se
parar rochas vulcânicas de fundo oceânico e de arco vulcânico (zo
nas de consumo de placas). Símbolos como na figura 7.1 .
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Outro aspecto a ser considerado ê que a maior parte das

rochas estudadas ê provavelmente originaria de protolitos vulca

noclásticos, e, embora muitas devam corresponder a metatufos, é
È

possível que algumas amostras sejam oriundas de grauvacas vulcâ

nicas e outras tenham ainda alguma contribuição pelitica. Desta

forma, parte dos estudos petroquímicos baseia-se na comparação

de trends definidos por rochas formadas diretamente a partir

do resfriamento de um magma* com trends de rochas vulcanoclásti^

cas. As rochas piroclâsticas, principalmente as subaquáticas ,

são mais facilmente alteradas do que as lavas, por causa da

maior permeabilidade, que favorece a percolação das águas super

flciais. Já no processo de deposição, as rochas piroclâsticas

podem sofrer consideráveis mudanças no quimismo em relação ao

magma original, principalmente as piroclâsticas finas (tufos) ,

0 devido ã deposição preferencial das partículas mais densas nas

zonas mais próximas ao centro do vulcanismo. Por exemplo, quan-

do um conjunto de ejetôlitos é lançado na água, aqueles que são

constituídos de púirice (normalmente abundantes em vulcanismo ex

plosivo) tendem a flutuar, apresentando uma maior dispersão ,

pois sõ se depositam quando se saturam de água (Fiske, 1963)

Outro exemplo que caracteriza muito bem as variações de quimis-

mo em um mesmo depósito tufãceo pode ser observado no material

cinerítico relacionado com a erupção de 18 de maio de 1980 do

vulcão Mount St.Helens, que cobriu uma área superior a 120 000

km2. Fruchter et ai.(1980) e Sarna-Wojeicki et ai. (1981)mostra

ram quo o teor do SiO2 nas cinzas aumentava (variações cm tor

no de 10%) em função da distância do vulcão enquanto A12O3 ,

» CaO, Fe2O3, MgO, TiO2 e MnO diminuiam.

Apesar das restrições a que se encontram sujeitas, as

rochas vulcanoclasticas quando representadas principalmente por
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tnfos, podem ser utilizadas nos estudos petroquímicos, para in-

dicar as tendências gerais do magmatismo, desde que apresentem

resultados coerentes. Por exemplo, Floyd e Winchester (1978) ad

mi tem a utilização de rochas vulcanoclasticas (com pouco mate -

rial não vulcânico) nos diagramas de classificação de rochas por

eles propostos, para indicação da composição geral do magmatis-

mo. Feiss (1982), no estudo de uma seqüência vulcânica no Caro

Una Slate Belt (Proterozóico Superior e Cambriano), utilizou

rochas vulcanoclasticas nos diagramas petroquímicos, obtendo re

sultados positivos, que demonstram a validade de tal procedimen-

to. Contudo, os resultados a partir de rochas vulcanoclasticas

devem sempre ser considerados com maior cautela e, tanto quanto

possível, corroborados por outras vulcânicas, não piroclásticas.

A tentativa de correlacionar o ambiente de formação -

das rochas estudadas com os ambientes tectônicos modernos é in

teressante, pois, fornece subsídios para uma melhor compreensão

dos processos tectônicos que atuaram no Proterozóico. Alguns au

tores acreditam que a tectônica de placas moderna é aplicável

ao Proterozóico e, por isso, aconselham a utilização dos diagra

mas discriminantes também para rochas dessa idade (Pearce et

ai. 1977). Roobol et ai. (1983) fizeram um estudo das seqüências

vulcano-sedimentares do Proterozóico Superior do escudo central

da Arábia (assumindo que a comparação com rochas de ambientes

tectônicos recentes é válida) e concluíram que estas seqüências

representam uma evolução temporal e espacial de zonas de conver

gência de placas, variando de arcos de ilhas imaturos (All) pa

ra arcos de ilhas (AI) e alcançando o estágio de arco magmatico

transicional (AT) entre arco de ilhas e arco de margem continen

tal ativa (AMO, admitindo, dessa forma, uma evolução sobre

crosta oceânica. Peiss (1982) também comparou o ambiente tectô
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nico das rochas vulcânicas do Slate Belt da Carolina com arabien

•» tea tectônicos modernos, chegando à conclusão de que as vulcâni

cas estudadas formaram-se em ambiente orogênico relacionado a

subducção, apresentando entretanto um caráter bimodal, que não

ê comum nos arcos magmáticos atuais.

A extensão da tectônica de placas ao Proterozõico tem

sido adotada por diversos autores (ver Condie, 1982 - p. 237 e

240-245). Contudo, os registros geológicos atualmente conhecidos

sugerem uma evolução dos processos tectônicos desde o Arqueano

até o recente. Por exemplo, os greenstone belts são províncias

tectônicas típicas do Arqueano - Proterozõico Inferior,não sen

de conhecidos análogos mais jovens. O resfriamento da Terra ,

provocando um decréscimo do gradiente geotêrmico ao longo do

t tempo geológico, certamente deve ter modificado os processos -

tectônicos (Condie, 1982 - p.216), visto que, em última análi -

se, o calor interno ê o motor dos processos tectônicos. Por is

so, a comparação com os ambientes atuais deve ser vista com

cuidado.

0 caráter calco-alcalino e o comportamento das amos

trás estudidas nos diagramas discriminantes de ambientes tectô-

nicos mostram que as rochas do Grupo Araxá formaram-se em am

biente com características magmãticas semelhantes ãs atuais zo

nas de convergência de placas. As rochas estudadas apresentam

baixos teores de Ti e Zr, similares ao das vulcânicas de arcos

de ilha (ver Roobol et ai., 1983, figuras 3 e 4). Entretanto, a

¥ configuração da geologia regional (fig. 2.1, pág. 12 ,mapa regie

nal),com extenso embasamento arqueano a norte e um grande volu

me de depósitos plataformais, sugere evolução semelhante ãs

margens continentais ativas. Os altos teores de Ba para muitas
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amostras também indicam isto (fig. 7.21). £ possível que a fon

te dos magmas (em princípio, o manto superior) tenha evoluído du

rante o tempo geológico, tornando-se, por exemplo, empobrecida em

elementos incompatíveis, dificultando então a comparação entre

o quimismo de rochas vulcânicas recentes e antigas, mesmo que

estas tenham sido formadas em ambientes tectônicos idênticos

Por exemplo, um manto empobrecido em elementos incompatíveis po

deria favorecer a formação de rochas vulcânicas pobres nesses

elementos.

Para que as correlações com os ambientes tectônicos a

tuais venham a contribuir significativamente, torna-se necessá-

rio mapear em detalhe as áreas em questão, a fim de que sejam

somados mais critérios sedimentares, magmáticos, metamõrficos e

estruturais, na argumentação do modelo tectônico a ser proposto.

Garcia (1978) comenta a importância do reconhecimento

de arcos vulcânicos antigos e considera eficaz os seguintes crî

térios usados em conjunto :

1. magmatismo calco-alcalino

2. predominância de piroclásticas

3. espessas seqüências de grauvacas e pel i tos interca-

lados com piroclásticas

4. presença de faixas metamõrficas de alta e de baixa

pressão, paralelas.

Desses cr i tér ios , apenas o último não pôde ser satisfeito

na área estudada.Oan a continuação dos estudos detalhados na região é possí

\el que venham a ser reconhecidas variações no tipo bãrico dessas faixas me

mórficas proterozóicas, que correspondam a un modelo análogo aos pares meta

mórficos fanerozõicos, ainda que não tenham sido reportadas em
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l trabalhos anteriores.

§ Arculus e Johonson (1978) alertam para o perigo de cor

: relações que se baseiam em modelos generalizados. Esses autores

I mostraram que alguns arcos de ilhas representam notáveis exce -
i

; ções aos modelos generalizados de zonas de convergência de pia

cas, no que se refere a relação espacial e temporal das séries

magmáticas (1lH, CA e SH*). Por exemplo no arco das Antilhas Me-

nores, os três tipos de magma ocorrem alinhados segundo uma dire

ção paralela à calha, apresentando a zona de Benioff aproximada

mente na mesma profundidade abaixo dos locais de ocorrência das

três séries. Isso contradiz a relação do aumento da alcalinida

de com a maior profundidade da zona de Benioff. Em suma, esses

autores mostram que muitas vezes nas pesquisas geológicas busca

se com muita intensidade as similaridades, deixando-se de lado

p. diferenças importantes que podem ao longo do tempo auxiliar no

aprimoramento dos modelos geológicos. Nesse sentido, torna-se

necessário, no estudo de áreas precambrianas, acumular uma boa

quantidade de informações que permitam a elaboração de um mode

Io geológico adequado para explicar os fatos ali observados, ao

invés de destacar as feições que permitem a adoção de um modelo

já estabelecido, o que conduz à ilusão de que a área encontra -

se perfeitamente compreendida.

A partir das considerações acima, as seguintes conclu-

sões podem ser extraídas deste capítulo.

1. Nas unidades pelito-vulcânicas e na unidade gnãissi_

ca ocorrem metavulcanoclásticas oriundas príncipal-

* mente de tufos e, em menor quantidade, de sedimentas

* Shoshoníti ei
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' • * .

vulcanogenicos (grupo I, parte do grupo II e grupo

IV).

2. Os"hornblenditos*do grupo II apresentam caracterís-

ticas químicas anômalas e ambíguas, podendo ser o

seu protolito uma rocha híbrida, constituída por

uma mistura de material vulcânico (básico) e mate

rial sedimentar.

3. O hornblenda xisto (grupo II) embora não apresente

comportamento anômalo, mostra resultados ambíguos ,

sugerindo também uma mistura de material pelltico e

vulcânico.

* 4. O hornblenda gnaisse do grupo II provavelmente

ginou-se de tufos, enquanto os anfibolitos podem

ter origem diversa, tufos, lavas ou intrusões rasas.

5. O magnetita xisto pode ser considerado como metasse

dintentar, não excluindo a possibilidade da contri -

buição de material vulcanogênico em pequena quanti-

dade.

6. Desconsiderando-se as amostras que apresentaram ten

dência alcalina, decorrente provavelmente de altera

ções diversas, as rochas ortoderivadas são composi-

cionalmcnte equivalentes a : Grupo I - andesítos a

riolitos; Grupo II - basaltos a andesitos; Grupo IV

andesitos a riodacítos e basaltos a andesitos; Gru-

po V - <jrunitos a yranodioritos c tonalitos.
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I
I 7.0 magmatismo, incluindo as manifestações intrusivas,

apresenta filiação calco-alcalina, predominando am
f

s piamente, entre as rochas extrusivas, os termos de

i • -
l composição intermediária.

8. As características do magma tismo na área são seme ->

lhantes àquelas das atuais margens continentais ati

vas, sendo necessário entretanto, um estudo mais

regional para avaliar a extensão das semelhanças e

destacar os aspectos contraditórios.

9. Todas as conclusões acima devem ser consideradas co

mo preliminares, carecendo de estudos petroquímicos

e petrográficos estatisticamente mais representati-

•», vos.
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8 . OCORRÊNCIAS MINERAIS

8.1. Introdução

Na região de Mossâmedes são encontradas diversas ocor -

rências minerais, dentre as quais ouro e diamante, que apresen

tan» alguma importância econômica, evidenciada pela constante a

tividade garimpeira desenvolvida por pessoas da cidade e de fora,

estimando-se cerca de 50 garimpeiros em trabalho. Outras ocor

rências incluem esfalerita, gondito, molibdenita e calcopirita ,

sendo esta última observada com maior freqüência.

Neste capítulo serão descritas as principais ocorrên

cias observadas na área estudada, buscando-se em seguida analisa

-Ias em relação à geologia local e esboçar algumas idéias a res

peito de suas possíveis origens.

8.2. As Ocorrências de Cobre e Ouro

Durante os anos de 1976 a 1980, a empresa Billiton Me

tais realizou uma campanha de prospoeção abrangendo os tributa -

rios do Rio Fartura no área quo inclui as cidades de Mossâmedes,

Sanclerlandia e as localidades de Mirandópolis e Campo das Per
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dizes. O resultado desse trabalho, que consta de relatório de

pesquisa arquivado no DMPM (Barros, 1980), revelou a existência

de várias anomalias regionais de Cu.duas das quais foram submeti,

das a detalhamento, alcançando a etapa de sondagem a diamante. A

figura 8.1 mostra a localização de duas anomalias que se encon -

tram parcialmente situadas na área mapeada. A anomalia Perdizes

(porção oeste da área)foi detalhada com geoqulmica de solo e per

fis geofisicos (polarização induzida e resistividade). Conta com

8 furos que correspondem aproximadamente a 1000 m de testemunhos.

A anomalia Mossâmedes, situada na porção leste da área, não foi

detalhada. A fig. 8.1 mostra ainda as áreas onde se concentram

as atividades de garimpo para ouro.

Pode-se notar que as anomalias Perdizes e Mossâmedes re

ferem-se a unidades litologicomente distintas e que a anomalia

Mossâmedes coincide com a área em que há atividade de garimpagem.

Já a anomalia Perdizes náo apresenta uma correlação táo

boa com zona de garimpo. A outra anomalia detalhada pela Bill_i

ton, está situada fora da área estudada (nas cabeceiras do Rio

Fartara) e é representada por rochas semelhantes aos epidoto-bio

titã gnaisses, da unidade gnãissica, incluindo em parte alguns

xistos, provavelmente correlacionáveis ã unidade pelito-vulcâni-

ca superior.

As anomalias detalhadas mostraram resultados negativos

e por isso a empresa abandonou a área.

A figura 8.2 mostra a distribuição das ocorrências de

minerais de interesse econômico, que foram observadas durante o

mapeamento, incluindo também as mineralizaçoes encontradas nos

testemunhos dos furos de sonda 4 e 8. Ocorrências de sulfeto seio

amplamente distribuídas por toda a área e situam-se ao longo

das unidades pelito-vulcânicas e da unidade gnáissica. A menor
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freqüência das ocorrências na unidade gnâissica ê apenas aparen-

te, e se deve ã escassez de afloramentos dessa unidade.

% Comparando-se as figuras 8.1 e 8.2, torna-se evidente

que as ocorrências minerais de superfície, as zonas de garimpo de

ouro e as anomalias de cobre estão intimamente relacionadas às

unidades pelito-vulcânicas inferior e superior e ã unidade gnáis

sica.

Embora a área tenha sido descartada pela Billiton Me

tais, quanto a Cu, Zn e Pb, a Netago vem trabalhando na área

desde 1981,encontrando-se atualmente em fase de detalhamento das

anomalias regionais. Entretanto, os dados referentes a essa pes

quisa não estão disponíveis.

8.3. O Ouro

Na região de Mossâmedes, os trabalhos de garimpo de

ouro são conhecidos desde a época dos Bandeirantes, os quais dei.

xarain vestígios de intensa atividade, conforme demonstra a gran-

de quantidade de cascalho trabalhado âs margens do córrego Lavra

do, 10 Km a NE de Mossâmedes. Basicamente é o ouro que sustenta

a atividade qarimpeira da região, sendo o garimpo de diamante me

u o i i 1 i t*ijMt'ii 1 1 ' . A l « | i i n : ; > | , I I í III|H • i i < > s l . i v i i m <> i ' i i ü f . i I I K J \>,it •> 'I i . n u . i n I c ,

aproveitando automaticamente o rejeito para ouro.

As informações que se turn sobre a forma de ocorrência do

ouro primário são restritas, limitando-se ãs observações dos

garimpos e de sua localização na área. Dentro desse contexto, po

de-se notar claramente que as áreas garimpadas situam-se em donrf

nios geológicos de ocorrência de rochas vulcanogênicas.

Os garimpeiros trabalham geralmente o aluvião vivo, de

rivado desde os clorita-biotita xistos da unidade pelito-vulcâ-
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nica inferior até as rochas da porção média da unidade pelito -

vulcânica superior. Ou seja* os clorita-biotita xistos e o con-

junto gnâissico, da unidade pelito-vulcânica inferior, e ao

menos parte da seqüência pelito-vulcânica superior, são respon-

sáveis pelo fornecimento de ouro para os aluviões, visto que é

encontrado ouro também em pequenas drenagens que possuem nas -

centes nessas unidades. Entretanto, ao menos na região de Mossa

medes, os garimpôs parecem excluir a unidade gnáissica, indican-

do que nessa unidade não deve ocorrer ouro em quantidade signi-

ficativa.

A presença de ouro no meracon«|1oinerado 6 conhecido,con

tudo parece ser de pequena importância uma vez que os garimpei-

ros que I r.ib.i lli.im u cascalho d» meL«jcon«jloinerado [ura diunwuile,

dizem não ser compensador tentar recuperar o ouro.

No ribeirão do Piçarrãc, a sudeste de Mossâmedes, al̂

guns garimpeiros recuperavam ouro de uma "piçarra" derivada da

alteração de magnetita-muscovita xisto, localmente feldspático.

Entretanto a análise de tal rocha, pouco alterada, não mostrou

valores significativos de ouro (tab. 8.1, amostra 14-Z).

Isso pode ter sido devido ao efeito pepita, mas também

é possível que o ouro recuperado pelos garimpeiros corresponda

a pequenas p. rtículas trapeadas na parte superficial do barran-

co nas épocas de cheia, sendo a rocha local estéril.

A tabela 8.1 mostra análises feitas para ouro em diver

sos tipos litológicos considerados como possíveis hospedeiros

do ouro. As amostras foram coletadas dentro das zenas de garim-

pôs, p"sando em média 1-2 kg. Os resultados obtidos são desani

ir adores, pois situam-se dentro do clark de rochas pelíticat.

0 tamanho das partículas de ouro recuperadas nos garim

pos é inferior a 1,5 mm de diâmetro, eventualmente ocorrendo pe
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pitas maiores. A determinação da rocha hospedeira não foi possjí

vt1 através da simples observação e da dosagem de ouro em umas

poucas amostras de vários tipos litoxógicos (tab. 8.1). Entre -

tanto, parece provável que o ouro de Mossâmedes não esteja re

lacionado a um único tipo litológico (veja seção 8.9).

TABELA 8.1 - Teor de Ouro de Algumas Amostras da Area.

r

r

Numero da
amostra

M -

M -

M -

M -

M -

M -

M -

M -

M -

M -

M -

M -

M -

M -

M -

M -

15

15 B

15 C

112 A

112 B

223

137 C

139 AND

137 A

38 X

14 Z

161

22

221

Z

137 B

Au
ppm

0,11

0,10

0,12

0,27

0,14

0,11

0,08

0,06

0,08

0,13

0,07

0,08

0,03

0,01

0,13

0,11

fl.4. 0 Cobre

A anomalia de cobre localizada pela Billiton Metais ,

próximo de Campo das Perdizes, conta com 8 furos de sonda a
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diamante, dois dos quais se situam dentro da área mapeada. In -

tervalos mineralizados dos testemunhos de cinco desses furos

foram obtidos, para estudar as ocorrências de cobre.

A unidade encaixante das mineralizações é constituída

por um pacote de epidoto-biotita gnaisses com abundantes inter-

calações de anfibolitos e anfibõlio gnaisses. Essas intercala -

ções, de espessuras centimétricas a métricas, apresentam conta

tos transicionais e às vezes bruscos (fig. 8.3), encontrando-se

toda a gama de composição intermediária entre anfibolito e epicb

to-biotita gnaisse. No epidoto-biotita gnaisse são observadas

esporadicamente segregações de feldspato alcalino (microclfnio

pertltico) e quartzo, sob a forma de veios ou pequenas lentes

concordantes com a foliação principal.

Os sulfetos são encontrados tanto nas composições gnáis

sicas quanto nas anfibolíticas, sendo mais freqüentes nessas

últimas (fig. 8.4). Os sulfetos ocorrem sempre de forma dissenü

nada, distribuindo-se ao longo da xistosidade principal (fig.8.

5). Contudo, algumas pequenas falhas que truncam a fcliaçâb prin

cipal em alto ângulo (provavelmente D.) mostram pequenas remobi^

lizações de sulfetos ao longo de seus planos. Não foi observada

qualquer remobilização de sulfetos associada ãs segregações

quartzo feldspáticas.

As paragênesos observadas consistem principalmente de

pirita e calcopirita (tab. 8.2).Localmente, e em menor quantida

de, foram encontrados pirrotita (D?8 - 17,8), molibdenita (DP4-

94,15), esfalerita (DP-2, DP8-17,9) e bornita (DP3). Além dos

sulfetos, são encontrados magnetita, ilmenita e rutilo. Como

efeito de processos de intemperismo, são encontrados bornita ,

calcosita e covelita, desenvolvidos a partir da calcopirita.

A quantidade do calcopirita e pirita varia de amostra
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Fig. 8.3

a) Feição de contato transicional dos leitos anfibollticos

para o epidoto-biotita gnaisse. A porção branca é um ™

veio de quartzo.

b) Contato brusco entre epidoto-biotita gnaisse e nível an

fibolltico.

Fig. 8.4 - Sulfetos na unidade gnãissica. Ocorrem tanto no

epidoto-biotita gnaisse(a)quanto nos níveis an-

fibollticos (b) .

Fig. 8.5 - Amostra de biotita gnaisse mostrando o sulfeto

disseminado ao longo da xistosidade principal.

Fig. 8.6 - Fotomicrografia de seção polida mostrando um

cristal de pirita com inclusões de calcopirita.

Nicóis //.



191

TABELA 8.2. Minerais observados nas seções polidas estudadas

Foram excluídos os minerais de alteração superficial.

ft

1
"I11

1

• S ft

p t
w 4
Q C

Amostra

* DP2/27.40

* DP2/27,80

* DP4/94,15

* DP5/18,04

* DP5/18,00

DP8/17,80

DP8/17,90

DP8/19.1

• DP3/

rt-89-A

M-66-D

M-74-B

M-281

M-277

Assemblé ia
Mineral

pi + cp + esf

pi + cp + esf

cp + mt + mol

cp + pi

CP

pi+cp*pirr+il+ru

pi-»cp+esf+il+ru

pi+cpfru+il

cp + bor + mt

pi+cpfesf-Hnt+ru

pi+cp+esf-Hnt

pi + mt + i l

pi-tep+mol-Hnt+il+ru

pi + ru

Encaixante

epidoto*-biotita
gnaisse

epidoto-biotita
gnaisse

hornblenda-gnais
se

anfibolito

anfibolito

hornblenda-gnais
se

hornblenda-gnais
se

anfibolito

hornblenda-gnais^
se

xisto piritoso

granada-biotita
xisto

musccita-biotita
xisto

xisto piritoso

pi - pirita

cp - c a l c o p i r i
ta *"

esf- esfaleri-
ta

mt - magnetita

mol- molibdeni
ta

pirr-pirrotita

i l - ilmenita

ru - rutilo

bor- bornita

* - melhores interseções
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para amostra; em algumas, observa-se mais pirita do que calcopi-

rita, sendo essa última freqüentemente englobada pela primeira,

indicando substituição (fig. 8.6). Em outras amostras, a calco-

pirita pode ocorrer com pouca pirita ou até sem pirita. A pirro

titã, pouco freqüente, foi observada associada ã calcopirita ,

sendo ambas substituídas por pirita (fig. 8.7). A esfalerita ê

pouco freqüente e ocorre na forma de pequenas inclusões na pirî

ta.

A molibdenita foi observada em uma amostra do furo 4 ,

formando cristais de 0,l-0,5mm de comprimento, ocorrendo junta-

mente coro calcopirita e magnetita. A quantidade de molibdenita

corresponde aproximadamente a 0,2% da rocha, demonstrando ser

uma ocorrência importante. A rocha encaixante ê um hornblenda

gnaisse.

A tabela 8.3 mostra o teor de cobre das melhores inter

seções das sondagens da anomalia Perdizes. Os maiores valores

dosados nos testemunhos foram no furo DP-8, com 1,5% de Cu em

2,5cm e 1,3% em 5cm. Os teores mostrados na tabela 8.3 equiva -

lem àqueles encontrados em depósitos do tipo cobre-pórfiro, mas

o pequeno volume c o tipo de jazimento, inviabilizam as ocorren

cias de cobre determinadas nessas sondagens.

No mapa da figura 8.2 foram plotadas diversas ocorrên-

cias de sulfetos observadas durante o mapeamento. No campo, o

único sulfeto evidente na maioria das vezes é pirita, porém

o exame de algumas amostras ao microscópio revelou a existência

de calcopirita, esfalerita e molibdenita. Seis seções polidas -

de ocorrências distintas foram estudadas. Duas (M-281 e M-277 )

foram confeccionadas diretamente da rocha e as outras quatro ã

partir do concentrado dos minerais pesados da rocha, obtidos a

través da decantação em bromofórmio. A tabela 8.2 mor.tr. os mi-
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TABELA 8.3. Resumo das melhores interseções encontradas nas son

dagens (segundo Barros, 1980) .

Furo

DP-1

DP-2

DP-3

DP-4

DP-4

DP-4

DP-5

DP-7

DP-7

DP-8

intervalo

77,00 - 78,00m

27,00 - 28,0Qm

44,00 - 45,00m

37,00 - 51,00m00

40,00 - 42,50m

93,85 - 94,45m

101,00 -102,00m

17,56 - 18,55m

16,00 - 18,05ro

28,50 - 30,00m

11,00 - 42,00m

Teor em Cu

0,1 %

0,19%

0,22%

0,13%

0,15%

0,68%

0,19%

0,11%

0,16%

0,33%

0,28%

Espessura

1,00 m

1,00 m

1,00 m

13,00 m

2,50 m

0,60 m

1,00 m

1,00 m

2,05 m

1,50 m

1,00 m

Tipo Mineral

pirita/calcopirita

pi/cp

pi/cp

pi/cp

cp/bor

cp/bor

cp/bor

cp/bor

bor

cp/bor/calcosita

bor/calcosita
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nerais opacos encontrados nessas seções. Embora a quantidade

dos sulfetos de importância econômica seja pequena, a presença

de calcopirita na maioria das amostras e o de molibdenita e es-

falerita em algumas, demonstra a ubiqüidade desses sulfetos na

área.

Sumarizando, a paragênese das ocorrências de cobre

é representada basicamente por pirita e calcopirita, sendo pro

vavelraeute referente ao reequilíbrio metamôrfico, enquanto a

paragênese original deve ter sido constituída por pirrotita,cal.

copirita, esfalerita,alguma bornita e talvez pirita, como indi-

cam as relações de substituição observadas. Essa paragênese ê

comumente encontrada em depósitos de sulfeto maciço. A calcopi-

rita ocorre associada a diversos tipos litolõgicos : epidoto

biotita gnaisse, hornblenda gnaisse, anfibolito (unidade gnâis-

sica), hornblenda xisto e biotita xisto (unidades pelito-vulcâ-

nicas). Entretanto nem sempre esses tipos litolõgicos apresen -

tant-se mineralizados, o que indica a existência de outros fato

res, além do litológico, controlando as mineralizações.

8.5. Outras Ocorrências

Além do ouro e da calcopirita, outras ocorrências são

encontradas na área, tais como diamante, molibdenita, rutilo ,

gondito e esfalerita.

Diamante

O diamante desde há muito é conhecido na região de Mos

sâmedes e já em 1938 Leonardos citava essa ocorrência. Os dia -

mnntes estão relacionados ao metaconglomerado da unidade psaml-

tica. As pedras encontradas geralmente situam-se abaixo de 50



195

pontos, embora umas poucas vezes tenham sido encontradas pedras

de até 15 quilates (Danni et ai. 1973) ao longo de toda a his-

tôria do garimpo na região.

0 diamante ê garimpado tanto no colúvio proveniente da

desagregação do metaconglomerado quanto nos aluviões dos córre-

gos cujas nascentes cortam o metaconglomerado.

A exploração dos coluvios no alto da serra é mais res-

trita ao período de chuvas (dezembro - março), devido â escas -

sez de água na serra no resto do ano. A localização da área

garimpada ao longo do metaconglomerado é mostrada na figura 8.1,

sendo restrita a uma faixa de 9km situada a norte de Mossâmedes,

a qual se estende para fora da área por mais 7km. Esta distri -

buição dos garimpos corresponde ã zona mineralizada, pois tenta

tivas feitas por garimpeiros em outras localidades da serra fo

ram infrutíferas, apesar da existência do metaconglomerado.

A distribuição dos diamantes dentro da camada de meta-

conglomerado está diretamente relacionada ao tamanho dos seixos,

o qual varia ao longo da serra. O tamanho médio dos seixos de

cresce a partir da porção a norte de Mossâmedes, tanto para les

te quanto para oeste, indicando uma diminuição na energia de

transporte nessas direções. Consequentemente o diamante, que

apresenta uma preferência por depositar-se com seixos de ambien

tes de mais alta energia, é atualmente encontrado nesta área ,

onde ocorrem os seixos de maior tamanho.

Esfalerita e Molibdenita

Outros dois tipos de sulfetos encontrados na área são

a esfalerita e a molibdenita, que ocorrem juntamente com a cal-

copirita.

A esfalerita está presente em apenas 25% das amostras
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I de ocorrências sulfetadas analisadas ao microscópio (total =

f 16). Constitui pequenas inclusões de forma arredondada dentro

! £ da pirita (figura 8.8). A quantidade de esfalerita é sempre mui

! to pequena, correspondendo a menos de 0,1% do volume da rocha.

í As ocorrências observadas são relacionadas ao epidoto-biotita

gnaisse e hornblenda gnaisse da unidade gnáissica e ao muscovi-

ta xisto piritoso que ocorre no topo da unidade pelito-vulcãni-

ca superior. Encontra-se sempre associada a pirita e calcopiri-

ta. Devido ã baixa freqüência e quantidade com que ocorre, a

esfalerita é destituída de importância em termos econômicos na

área.

A molibdenita foi observada em apenas duas amostras ,

uma de hornblenda gnaisse da unidade gnáissica (DP-4) e outra

de muscovita-biotita xisto da unidade pelito-vulcãnica superior,

j| encontrado 1,5km a NE de Mossâmedes (M-281). A ocorrência no

hornblenda gnaisse apresenta a molibdenita em pequenos grãos

isolados entre os silicatos, com formas alongadas e correspon -

dendo a 0,15% do volume da rocha (figura 8.9). Associam-se-lhe

nuiijnctita e calcopirita, além de hematita o bornita, calcosita

e covelita, derivados da alteração intempérica dos dois primei-

ros. A ocorrência no muscovita-biotita xisto consiste de peque

na quantidade de molibdenita, que se apresenta em grãos de 0,4

mm de comprimento, juntamente com calcopirita, pirita, magneti-

ta, ilmenita e rutilo. A molibdenita corresponde, provavelmente,

a menos de 0,05% do volume da rocha. Ê importante destacar que

nas duas amostras onde foi observada a molibdenita, iragnetita

está presente. 0 fato de se encontrar a molibdenita em uma

seqüência de xistos que inclui níveis grafitosos, requer uma

maior atenção na identificação dos minerais opacos, devido âs

semelhanças óticas existentes entre molibdenita e grafita.
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0,05 ran

Fig. 8.7 - Fotomicrografía mostrando uma relação de substi^

tuição de pirrotita (prr) e calcopirita (cp) por

pirita (pi). Nicóis//.

0,0^ rran

tí.8 -l'otoinicrotjrulin mostrando pequenos yrâos de cs-

falerita (csf) inclusos cm pirita. Na porção in

ferior da foto observa-se um crist.il de calcopi^

ritn (cp) cm contato com o de pirita. Niçois//.

0,2 Rfn

Pi»1. 8.'i - Fotomi ('roifrnf i.i <lt' lif>rnl<lcn(Jn fjnaisse mostrando

c r i s t a i s de mol ibdoni ta ejitre s i l i c a t o s .
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Rutilo

0 rutilo desde há muito é conhecido na região, tendo

sido explorado através de batiia em aluviões na década de 30 ,

quando foram extraídas em um único ribeirão (Conceição) 15 tone

ladas desse mineral num período de três anos (Leonardos, 1938).

O rutilo é facilmente encontrado nos concentrados de batéia de

praticamente todos os córregos que cortam as unidades pelito

vulcânicas e a unidade gnãissica. A maior parte dos tipos lito

lógicos dessas unidades possuem rutilo. Os cristais observados

são em geral de comprimento milimétrico, porém alguns garimpei-

ros afirmam que são comuns cristais de até 3cm de comprimento.

Segundo duas análises químicas divulgadas por Leonar -

dos (1938) o teor de titânio desse rutilo é elevado (96,7% e

92,9% de TiO_). Entretanto, atualmente, esse mineral não tem

despertado o interesse dos garimpeiros, provavelmente devido ã

relação quantidade-preço.

Gondito

Foram observadas dentro da área mapeada algumas ocor -

rências restritas de gondito. Formam camadas decimétricas que

se situam no topo da unidade pelito-vulcânica superior. São

observadas sempre bem próximas a níveis anfibollticos. A locali

zação dessas ocorrências é mostrada na figura 8.2. Pode-se no

tar que correspondem aproximadamente a um nível estratigráfico

o qual, conforme se vê no mapa geológico (anexo 1) , parece es

t.ir relacionado com «i ocorrência de rochas unf ibolí» í eus.

Uma análise química dessa rocha feita no Laboratório de

Geoqulmica da UnB mostrou valor de 17,4% de MnO. Não foi obser-

vada nenhuma crosta de manganês na área, o que, juntamente com

os demais dados, desencoraja a pesquisa desse minério na área.
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8.6. A Origem das Ocorrências Minerais

O atual nível de conhecimento que se tem sobre as ocor-

rências de cobre e ouro na região de Mossâmedes é ainda mui

to limitado para que possam ser estabelecidos em detalhe todos

os controles dessas mineralizaçoes. Entretanto, com o presente

trabalho ficou demonstrado que as ocorrências de cobre e ouro

na área estão relacionadas às formações que incluem rochas vu_l

canoclásticas. Os seguintes aspectos devem ser observados para

se considerar a origem das mineralizações :

1. as ocorrências de cobre e ouro encontram-se rela

cionadas às unidades que incluem rochas vulcanoclasticas ;

» 2. os tipos litológicos encaixantes das ocorrências

de cobre são vários, incluindo tanto rochas essencialmente vul_

canoclãsticas quanto aquelas principalmente sedimentares, como

os biotita xistos ;

3. no quadro geológico dessas ocorrências são encontra

dos gonditos, formações ferrlferas, e alguns quartzitos finos

sulfetados, provavelmente derivados de chert, os quais devem es

tar geneticamente relacionados ãs manifestações vulcânicas ;

estas rochas são economicamente importantes, pois podem ser

portadoras de minérios e servem para caracterizar paleoambien -

tes específicos favoráveis a ocorrência de mineralizações.

» Dentro desse contexto, pode-se com segurança concluir

que as ocorrências observadas e esperadas (com exceção . do

diamante) são essencialmente vulcanogênicas, incluindo tanto

processos hidrotermais, diretamente relacionados ao vulcanismo,
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quanto processos sedimentares controlados pelas condições f I-

sico-químicas (principalnente T, pH, EH) dos distintos ambientes

dentro da bacia.

Durante o período de formação das unidades pelito-vul-

cãnicas e gnáissicas encontrava-se em ativiiade um arco vulcânji

co situado em algum ponto para o interior da bacia. Esse vulca-

nismo basicamente foi a fonte para as ocorrências de Cu, Au.

Zn, Mo, Fe, Mn e provavelmente ?i. Entretanto, os mecanismos de

enriquecimento e concentração desses elementos podem ter sido

diversos, provavelmente incluindo a sua introdução na bacia di_

retamente a partir de gases magmãticos até processos de lixivia

ção continua da pilha por convecção.

Como as rochas vulcânicas expostas na área correspon -

dem principalmente a metatufos, caracterizando uma fãcies vu_l

cânica distai, ê pouco provável que as mineralizações de sulfo

to e de ouro tenham se formado diretamente a partir de proces-

sos convectivos nas zonas de descarga das células de convecção,

conforme o modelo proposto por Hutchinson et ai. (1980) para

os centros de atividade vulcânica. Contudo, tais processos certa

mente foram efetivos nas zonas próximas do centro do vulcanisma

A relação freqüente das mineralizações de cobre com

as rochas vulcanoclasticas da área e a paragênese sulfetada en

contrada (pirita + calcopirita - esfalerita - pirrotita - moli-

bidenita) evidenciam uma grande semelhança com os depósitos de

sul foto m.tciço, ainda que na área só tenham sido encontradas as

mineralizações do tipo disseminado. A ocorrência de minério dis

seminado nos ambientes onde são encontrados sulfetos maciços é

um caso freqüento. Por cxenulo, Full & Stow (1982) comentam a

ocorrência de minério disseminado em uma região de depósitos do

sulfetos maciços, nos Apalaches, no Estado de Alabama, com

paragênese composta por pirita, pirrotita, calcopirita, c quan-
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tidades menores de molibdenita, esfalerita e galena.

Solomon (1976) distingue três classes de depósitos de

sulfeto maciço : 1) Zn - Pb -Cu; 2) Zn - Cu e 3) Cu. Com base

ncs dados de 50 jazidas, este autor demonstrou que 50% dos depó

sitos de sulfeto estão associados a rochas vulcânicas félsicas

e 30% a vulcânicas mâficas, sendo que nos depósitos do tipo 3 ,

35% está associado a rochas félsicas e 47% a rochas mâficas. Na

área estudada, as mineralizações encontram-se associadas tanto

a rochas mâficas quanto a rochas félsicas.

Dentro da configuração geológica observada, as ocorrên

cias de sulfeto e ouro (e também de Mn e Ti) são de uma forma

geral geneticamente relacionadas a processos vulcano-exalativos,

cujas bases foram esboçadas por Oftedahl (1958), correspondendo

a depósitos distais em relação ao centro do vulcanismo.

Nesse sentido, pode-se considerar a existência de con-

centraçces primárias, formadas no período de vulcanismo e sedi-

mentação, e mineralizações secundárias derivadas da remobiliza-

ção dos depósitos primários, e/ou geradas a partir da concentra

ção dos elementos dispersos na rocha, devido a processos hidro-

termais e metamórficos. Dessa forma, podem ser esperados diver-

sos tipos de depósitos secundários, tais como :

1. romobi I iza^ao e/ou conccnl.ração t;ni zonas otítrutu -

rais favoráveis (dobras, falha» o zonua do ci^alha-

mento);

2. remobilização e/ou concentração provocada por corpos

intrusivos (mãficos ou félsicos) que funcionam como

motor térmico para a circulação de fluido na encai-

xante, podendo também servir de fonte para alguns e

lementos;
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3. remobilização e/ou concentração devido ao gradiente

metaroórfico;

4. no caso do ouro pode ser esperada ainda a concen -

tração regida por processos de superfície, tanto em

aluviões, na forma de placeres, como nas crostas Ia

terlticas que são abundantes a leste da área, próxi

mo à estrada Goiânia-Goiás.

Depósitos secundários do tipo 1 são mais prováveis de

serem encontrados relacionados com estruturas D~ (e talvez D^ )

por ter havido nesta fase intensa recristalização e nucleação

de minerais, indicando um ambiente de mais alta temperatura, fa

vorável ã mobilização de sulfetos e do ouro. Grandes estruturas

relacionadas a esta fase não foram observadas na área mapeada ,

». mas possivelmente1 existem em regiões vizinhas. Embora as fases

D, e D. sejam menos propícias a remobilizações generalizadas ,

devido ã forma heterogênea como afetaram a área, é possível que

tenham ocorrido depósitos desse tipo em locais de grandes estru

turas dessas fases, principalmente relacionadas a D., caso

realmente tenha gerado grandes falhas. Uma outra possibilidade

para este tipo de mineralização i encontrada na zona de contato

das rochas do Grupo Araxã com o embasamento, visto que neste são

conhecidas mineralizações de ouro (relacionadas ao greenstone;

bolt) que podem tor sido romobi1izadns no longo dn zona do con-

tato intensamente deformada.

Depósitos gerados pela ação do calor de corpos intrusí.

vos (tipo 2) são muito prováveis de existir e tornam-se impor -

*• tantes para a área, uma vez que foram identificados três -"*>•» -

tos intrusivos. As intrusões pré- D1 devem ser olhadas com maior

atenção, pois por terem intrudido antes do auge do metamorfismo



203

o estabelecimento de sistemas convectivos ê mais provável devi-

do ã maior quantidade de fluidos ainda presente nas rochas. Es

te tipo de mecanismo para a formação de depósitos minerais tem

sido considerado de fundamental importância para os modelos me-

talogenêticos atuais, além do que traz um elo de ligação para

as teorias genéticas magmatistas (fluidos magmâticos) e sedimen

taristas.

A existência de depósitos relacionados com o gradiente

metamôrfico (tipo 3) ê uma possibilidade para a área estudada ,

visco que foram determinadas zonas metamõrficas distintas, evî

denciando a direção aproximada do gradiente metamôrfico. Além

disso deve-se levar em consideração que a forma das isógradas go

de ter sido influenciada pela migração de fluidos (veja capítu-

lo 5) aumentando a possibilidade desse tipo de depósito. Muitos

locais de garimpo situam-se na zona de transição da fácies xis

to verde para anfibolito. QBfluidos metamõrficos provenientes

das reações de desidratação ocorridas na fácies anfibolito mil

graram em direção as zonas de mais baixas temperaturas e pres -

soes, e , ao alcançarem a fácies xisto verde, podem ter precip-

tado os metais que continham em solução. Fyfe & Henley (1973)

propuseram que devido â grande solabilidade do ouro nos fluidos

que contêm Cl e ao rápido decréscimo dessa solubilidade em tem-

peraturas abaixo de 4509 (2 Kb), depósitos de ouro viessem a

ocorrer nas zonas superiores da fácies xisto verde. Este modelo

é uma possibilidade que se adapta bem ã área estudada.

Depósitos em aluviões recentes certamente existem, em

bora apresentem pouca importância, devido ao pequeno volume dos

aluviões, sendo aproveitado apenas por garimpeiros. Entretanto,

os depósitos relacionados a lateritas são potencialmente impor-

tantes, tendo em vista a extensão das coberturas lateríticas que
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ocorrem a leste da área mapeada. O processo de laterização ê

capaz de dissolver o ouro a partir da rocha contendo este metal

em baixo teor e reprecipitã-lo em zonas favoráveis dentro do

perfil de laterização (Mann, 1984). Existe uma tendência de pu

rificação do ouro, o qual apresenta teores muito baixos de Ag,

devido ao diferente comportamento destes dois metais durante o

processo. Este tipo de jazimento tem sido destacado em alguns

trabalhos recentes (Evans, 1981; Adusumilli et ai., 1983; Mann,

1984), sendo importantes em países de clima tropical.

Os dados disponíveis sobre as ocorrências minerais da

área sõ permitem esboçar os possíveis modelos genéticos. Prova-

velmente deverão ser encontradas ocorrências minerais de diversas gê-

neses, dentro dos modelos acima citados. Contudo, para identifi

car a origem de cada ocorrência são necessários estudos mais

detalhados a respeito da forma dos jazimentos, área de ocorrên-

cia, estratigrafia local e química do minério.

8.7. Perspectivas

Até o momento, das ocorrências conhecidas na região, so

mente aquelas referentes ãs anomalias geoqulmicas determinadas

pela Billiton Metais, situadas na porção oeste da área estudada

e nas cabeceiras do rio Fartura (fora da área), foram detalha -

das. Em nonhumn dns duas nrcas, apesar da abundância de sulfo -

tos, encontrou-se ocorrência que fosso economicamente viaveL

A despeito do resultado negativo, as possibilidades pa

ra a existência de depósitos econômicos na região são amplas ,

tanto para cobre quanto para ouro e possivelmente para molibdê-

nio. A área apresenta um quadro geológico muito favorável, sen

do possível a formação de depósitos em diversos estágios de sua
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evolução geológica. Contudo, tendo em vista a campanha de geo -

química regional realizada na área, ê pouco provável que exis -

tam grandes depósitos minerais, ao menos no que se refere a

Cu, Pb e Zn, que eram o objetivo principal da campanha.

Por isso, é importante que nos futuros trabalhos de

prospecção na área seja dada atenção à possibilidade de peque -

nos depósitos. Para esse tipo de pesquisa faz-se necessário um

intenso acompanhamento da geologia, que por vezes poderá subst_i

tuir a geoquímica regional, indicando as áreas favoráveis, as

quais devem ser detalhadas a partir da geoquímica de solo e de

sedimento de corrente. Os modelos metalogenéticos acima propos-

tos devem ser considerados para se eleger o procedimento a ser

adotado no detalhamento das áreas alvo.

Em suma, a configuração geológica da área é por si só

estimulante à pesquisa mineral. Além disso, cerca de 50 garim-

peiros têm se mantido às custas do ouro encontrado nos aluviões

dos córregos que drenam a região.
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9. CONCLUSÕES

As principais conclusões que podem ser extraídas do pre

sente trabalho são as seguintes.

1. O Grupo Araxâ na área estudada pode ser dividido em

cinco unidades litoestratigraficas que da base para

o topo, são:

a. psamltica - quartzito c metaconglomerado;

b. psamo-pelítica - quartzito, muscovita e quartzo

xistos, intercalações de microconglomerado e quart

zito feldspãtico;

c. pelito-vulcânica inferior - clorita-biotita xisto,

gnaisse fino, camadas subordinadas de calcixisto ,

quartzito, xisto carbonoso e piritoso,e anfiboli-

to;

d. pelito-vulcânica superior - granada-muscovita xis

to, anfibolito, hornblenda xisto e gnaisse, xisto

carbonoso, formação ferrífcra e quartzito;

e. gnáissica epidoto-biotita gnaisse, anfibolito,mus_

covita gnaisse.

2. Essas unidades representam fácies sedimontarc-s prox_i

mais, de ambientes costeiro e de plataforma rasa, e
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fâcies distais de ambiente profundo, associados a ex-

pressivas manifestações vulcânicas, correspondem a

£ uma seqüência transgressiva.

3. Quatro eventos de manifestações intrusivas distintas

foram identificados. O primeiro é representado por pe

quenos corpos gabróicos; o segundo por intrusivas fêl.

sicas (biotita e muscovita gnaisses), o terceiro ca -

racterizado por um pequeno corpo tonalltico e por dî

quês de metadacito porf iritico e o quarto evento é re

proscnlado por diques de diabãsío isentos de deforma-

ção e metamorfismo. Os três primeiros eventos estão

relacionados com a evolução do Grupo Araxã (Protero -

zóico), enquanto o último corresponde ao magmatismo me

sozóico amplamente espalhado no território brasileiro.

D
4. 0 auge do metamorfismo regional foi alcançado durante

o inicio da segunda fase de deformação» caracterizan-

do- se três zonas metamorficas:

a. zona da biotita, fácies xisto verde,

b. zona da granada, fácies xisto verde,

c. «;onu da cianita-estaurolita, fácies anfibolito.

!:•;(.i:; /.orus :3c« HUCCKUJIH de norte para sul, evidenciando um

ciur.ento progressivo do metamorf ismo nesse sentido.

5. A andaluzita observada na área e produto do meta

morfismo termal provocado pelas intrusões granlticas.

6. Foram caracterizadas quatro fases de deformação:

f Di " 9 e r o u u m a xistosidade (S.) presente em toda a

área, acompanhada de dobras raras vezes observa-

das, além de uma lineação de estiramento bastan-

te evidente nos seixos dos metaconglomerados;
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D_ - deu origem a uma xistosidade (S_), que tran£

põe S.,; essa nova xistosidade apresenta uma

atitude geral 170-200/10-30, tendo sido acom-

panhada de intenso dobramento, incluindo do

bras apertadas a isoclinais;

D 3 - é caracterizada por dobras assimétricas,aber

tas a suaves, em geral, sem clivagem plano -

axial que dobram a superfície S_; apresenta

eixos na direção 100-130/10-20 e planos axia

is com mergulhos fortes para SSW;

D. - provocou uma ondulação generalizada na área

com eixos 180-220/10-20 e plano axial sub -

verticalizados, afetando as estruturas das

fases precedentes.

7. As lineações de estiramento e mineral, relaciona -

das a D. e D, apresentam direções distintas nas

unidades psamítica e psamo-pelítica, entretanto,

mostram-se geralmente paralelas nas demais unida-

des. Tal comportamento provavelmente está relacio

na Io com o contraste de competência dos dois domí̂

nios,tratando-se de um problema interessante para

ser estudado com maior detalhe.

8. As contribuições vulcânicas ocorrem nas unidades

pelito-vulcânicas (inferior e superior) e gnáissi^

ca. São caracterizadas por rochas vulcanoclásti -

cas, oriundas principalmente de tufos, e en menor

quantidade por sedimentos químicos vulcâncxjônicos.

9. O muyniaLismo, incluindo a^ manifestações intrusi-
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vas relacionadas ao Grupo Araxã, apresenta um cará

ter calco-alcalino. Quimicamente, assemelha-se ao

raagmatismo observado nas margens continentais ati-

vas atuais, sendo necessário ainda estudos mais de

talhadas para melhor caracterizar estes aspectos.

10. As ocorrências de cobre e de ouro ocorrem nas

unidades que incluem rcchas vulcanogenicas, neces-

sitando de uma melhor definição do controle dessas

ocorrências.

11. Em termos econômicos, a área apresenta grande poten

cialidade para ouro, cobre e talvez molibdênio. A-

lém de depósitos primários, diretamente ligados ao

vulcanismo, podem ocorrer na região depósitos se

cundãrios relacionados a estruturas favoráveis, a

corpos intrusivos, ao gradiente metamórfico e ãs

crostas lateríticas.
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