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ABSTMCT 

Th* geology of th* southern part of th* State of Ninas Gerais 
and adjacent parts of th* Stat* of São Paulo (SE Brazil) is built up 
by gray gneisses (Barbaccna and Amparo Complexes), pink gneisses (Pi
nhal Complex) and granulites (Guaxupe Complex) areas, the oldest of 
the» of Archaean ages. Structural, petrographic, gcochronological and 
geologic data indicate that in fact each of those complexes is the 
result of a long evolution including successive phases of deformation, 
anatexis and intrusions. The extensive migmatization of the Archaean 
rocks during the Lower and Upper Proterozoic combined with the intru
sion of hug* granitoid bodies suggest that the considered region has 
been involved in successively continental approaches by subduction/colli 
sion processes. ~ 

INTRODUÇÃO 

A região aqui enfocada corresponde, geotectonicamente, ao 
Maciço de Guaxupé e áreas adjacentes no sul do Estado de Minas Gerais 
e regiões contíguas >)o Estado de São Paulo. A principal característica 
da região considerada é sua evolução policíclica/polifásica atestada 
por dados geológicos, petrogrãficos e geocronológicos (H*rnick e Artur, 
1983; Artur e Hernick, 1984; 1986; Artur, 1988; Artur et ai., 1988). 
Geologicamente compreende os Complexos Barbacena, Guaxupé, Amparo, Cam
pos Gerais, Pinhal, Itapira/Andrelândia, São Joio dei Rey, Canastra, 
Bambuí e as Formações Pouso Alegre e Eleutério, conform* Figura 1. 

No presente trabalho os autores descreve» as mudanças estru 
turais sofridas por migmatitos arqueanos e proterozóícos da mencionada 
região face a superposição de sucessivos eventos tectono-metamórficos e 
discute» problemas geocronológicos decorrentes destas modificações. 

MATERIAL E DADOS 

Os migmatitos aqui abordados pertencem essencialmente aos 
terrenos da infra-estrutura e referiveis aos Complexos Barbacena, Gua
xupé, Amparo e Pinhal. Geneticamente são classificados em migmatitos de 
anatexia (Sederholm, 1907) e de injeção. 0 migmatito de anatexia resul
ta de processos de refusão de material metamórfico e em função da inten 
sidade do processo é subdividido em dois estágios fundamentais: um, de
nominado de metatexito, definido por Henhert (19(8) como uma anatexia 
parcial ou seletiva dos componentes da rocha de baixo ponto de fusão, e 
outro, denominado de diatexito para designar um avançado estágio de fu
são do sistema rochoso e que segundo Henhert (op.cit.) afeta também os 
minerais máficos. Já os migmatitos de injeção resultam da infiltração 
ou embebimento de uma rocha pré-existente, mais antiga, denominada de 
paleussoma por material magmatico móvel, granitóide, mais novo, denomi
nado de neossoma (Harme, 1965; Myers, 1971). Os dados geocronológicos 
fora» executados tanto em mobilizados quanto em mesossomas e estão con-, 
tidos em Hernick et ai.(1981), Artur (1980; 1988); Artur et ai. (1988) 
e Hernick e Oliveira (1986). Com exceção do último trabalho onde a de
terminação radiométrica foi efetuada pelo método U-Pb, todas as demais 

correspondem a isócronas verdadeiras, a partir de rocha total, obtidas 
pelo método Rb-Sr. A localização dos afloramentos datados e um resumo 
esquemático dos dados encontram-se nas Figuras 2 * 3 . 
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tjuncmiuclo nos HIGAMTITOS 

MIGHATITOS ARQUBANOS 

Betas rochas ocorrem COMO constituintes predominantes do 
Complexo Barbecena • encontraa-se Melhor representados no extremo ME da 
área focalizada, no doainio do Craton do São Francisco. Entretanto, o-
correa ainda constituindo numerosos núcleos menores, aapeãveis ou não, 
dispersos ea vários locais da área ea foco. Estas núcleos, alvo de nos 
•os estudos sobre tais migaatitos, representaa porções de rochas arquêa 
nas que foraa, ea aaior ou aenor grau, poupades pelos retrabalhaaentos 
ocorridos nos eventos tectono-mctaaõrficos posteriores. 

Estes migaatitos refletea grande variabilidade na intensida 
de de anatexia, sendo compostos, principalaente, por aetatexitos, ora 
gradando para núcleos diatexiticos ora para porções discretaaente afeta 
das pela fusão parcial. Suas estruturas são as aais variadas, destacan
do os tipos estroaâticos, predominantes, flebiticos, dobrados, schollen, 
schlieren • nebuliticos. 

Os paleossoaas estão representados por associações ortognáis 
sicas de composição essencialmente dioritica, trondhjemitica, tonaliti-
ca e granodioritica, que corresponde* ea suas características gerais 
aos'gray gneis complexes" de outras áreas arqueanas do mundo. 

Os aetatexitos estroaâticos exibem leitos leucossõaicos coa 
espessuras desde ailiaãtricas até deciaétrica e persistentes a nível de 
afloramento. Os leitos exibem foliaçio aais ou menos conspícua e mos
tram-se irregularmente distribuídos/espaçados. Apresentaa textura grano 
blástica e encontram-se parcialmente envolvidos por delgados anéis ie 
melanossoaa constituídos essencialmente por biotitas. Coaposicionalaen-
te corresponde* a tonalitos, trondhjeaitos, granodioritos ou aesao gra-
niticos e exibem cores similares aos dos paleossoaas com predomínio pa
ra tonalidades cinxa-esbranquicadas e, subordinadamente, rosadas. Os pa 
leossomas, guase sempre mesossõmicos e basicamente de natureza trondhjê 
aítica, estão representados por gnaisses bandados, fitados ou listrados 
coa foliacão de transposição pré-anatexia caracterizada pela presença 
de pequenas dobras intrafoliares disruptas. 

Nos aetatexitos dobrados e flebiticos tem-se notado um con
siderável auaento na taxa do leucossoaa e do melanossoaa. Os leitos leu 
cossôaicos dobrados exibem freqüentemente ua zoneamento textural eviden 
ciado pela presença de granulação aais fina na parte externa dos ápices 
das dobras e mais grossa na porção central. Nestes estágios de anatexia 
mais intensa o melanossoaa ocorre sob • forma de concentrações irregula 
res ou fusiformes, com dimensões centimétricas, e sua distinção do pa-~ 
leossoma torna-se freqüentemente difícil. Feição generalizada é a falta 
de continuidade do aesossoma e seus contatos tornam-se gradacionais ou 
difusos ea relação ao leucossoaa. 

Os núcleos diatexiticos são ricos em estruturas schlieren, 
nos quais o lehcossoma tea aspecto nebulitico e o aelanossoma passa a 
ser disperso no leucossoaa sob a foraa de manchas mais ou menos difusas. 
O leucossoaa adquire conspícua mobilidade, desenvolvendo anatexitos coa 
estruturas agmatiticas e schollen, nas quais os fragmentos são represen 
tados por aetatexitos, "resisters", diatexitos ou frações precoces de 
leucossoaa grosseiro ou ainda concentrações maiores de aelanossoma. 
Tais feições indicam a existência de várias fases ou impulsos de fusão 
parcial. 

Núcleos migmatiticos referíveis ao Complexo Barbacena podem 
ser observados na Pedreira Granito, ao sul de Amparo (Foto 1); em cor
tes da rodovia entre Machado e Poço Fundo» a sul da^cidade de Jacui, no 
Complexo Campos Gerais; além de várias outras ocorrências. 

GE0CRON0LOGIA 

Idades arqueanas de rochas situadas fora do Craton São Fran 
cisco foram obtidas nas seguintes localidades; _ ~ 

- Núcleo migmatítico poupado pela intensa deformação cata-
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elastic» owe afeto» o Complexo rsmwns Car «is, mas proximidades de Porta 
1 * M *e Nlma» (Afloramento AT-2). revelo* • wUtfaelt d» mobilizado ~ 
«em Idade ieocrõaica de 2.91» £ leSm.a. • m i o inicial de e.leSe. 

• Amostras eqaivalentea foram datadas per Wernick • Olivei
ra (19M) paio método O-Pb. São aiematitoe provenientes «a Pedreira Cra 
nito situada aaa proximidades de «aparo (Afloramento NP-ll e fornecera» 
U M concórdia eon 2.470 m.a. 

- Orna idade con cerca de 3,4 b.a., obtida através de isôcro 
na Pb-Pb, ã citada em Caapos Heto e Cordani (lM5t pg.5711. A idade re
fere-se a asostras de leucossoma trondhjeaitico de migaatitos estroneti 
cos de um afloramento localizado na rodovia que liga Amparo a Horunga~~ 
ba. 

HIGMATITOS DO MtORKDXOICO INTERIO* 

São representados pelas associações migmatiticas do Comple
xo «aparo, resultantes do retrabelbamento, através de fenômenos anatéti-
cos, das associações litológicas do Complexo Barbacena e, subordinada-
mente, do retrabalhamanto de material de curta vida crustal gerado por 
acreção aagaática durante o próprio evento transamatõnico (Artur, 1MI; 
Artur et ai., U N ) . 

As relações de contato dos aiaaatitos do Complexo Aaparo 
coa as litologias Arqueanas do Complexo Barbacena e com as associações 
aigmatíticas brasilianas do Complexo Pinhal são tanto tectõnicas quanto 
transicionais. Neste caso, a transição se dá pela redução progressiva 
do efeito da aigaatização transaaaiõnica sobre as litologia arqueanas, 
e, com o Complexo Pinhal, pelo efeito progressivo da aigaatização bras£ 
liana sobre os migaatitos do Complexo Amparo. Como o processo anatéticõ 
é um processo irregular, controlado pela temperatura, pela estrutura 
das rochas pré-existentes e pela composição e teor de água disponível, 
é comum a ocorrência, no» aigmatitos do Complexo Amparo, de porções 
maiores de rochas do Complexo Barbacena, parcial ou totalmente poupados 
neste processo. 

Os paleossoaas destes migaatitos, coao anteriormente defini 
dos, estão representados essencialmente pelas litologias gnáissico-aig-
aatíticas do Complexo Barbacena e, subordinadaaente, por gneisses do 
próprio Complexo Amparo. 

Os leucossomas dos aigaatitos do Preterozóico Inferior apre 
sentam coloração geral predoainanteaente cinza-clara ou esbranquicada,-

as vezes coa tonalidades rosadas, e apenas localmente rosca, vermelho 
carne ou esverdeada, de acordo coa as cores pretéritas dos paleossoaas. 
Apresentam composição granodioritica a granitica ou mesmo tonalities, 
exibindo freqüentemente biotitas neoforaadas. Mo global, aostran textu
ra equigranular a ligeiramente inequigranuler, de granulação média com 
variações para termos grosseiros. A estrutura pode ser tanto isótropa 
quanto foliada, caso eate predominante. Hicroscopicamente exibe» textu
ras tipicamente granoblástica com evidentes sinais de deformação pós-
cristalinas, bem como nítidos efeitos diaftoréticos. 

Embora os aigaatitos do Complexo Amparo apresentem quase to 
dos os tipos de estruturas conhecidas, pode-se destacar, numa primeira-

aproximação, os seguintes tipos principais de aigmatitos: 

Migaatitos Eatromáticos 

São rochas bandadas, caracterizadas por leitos leucossôai-
cos concordantes con a foliação da rocha e de grande persistência, *xi 
bindo continuidade por até vários metros ou mesmo dezenas de metros IP© 
to 2). A sua espessura varia de milimétrica até decimétrica. 0 seu es--

paçamento é também variável sendo desde centimétrico a decimétríco. Em 
alguns casos, os leitos aais extensos e espessos estão decompostos en 
segmentos menores através de estruturas de boudinagem com a geração de 
pequenas porçõespegmatóides nas zonas de rompimento. Os leitos podem 
ser homogêneos e» toda sua espessura ou conter outros leitos, também mi 
limitrico», enriquecidos em biotita e dispostos paralelamente à folia
ção geral da rocha. Nos contatos nítidos e comum a ocorrência de micro-
leitos co» espessuras milimétricas de aelsanossoma dominantemente bio-
titico, se bem que não faltem os constituídos por biotita e hornblenda 
ou mesmo dominantemente hornblendíticos. 
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E frequent* o arranjo das bandas obadecar a «na alternância 
de canadas nais espessas e de conjuntos de bandas asis finas que deter
minas*, por sea espaçamento noito pequeno, canadas de composição doninan 
tenente leucossônica. Separando os leitos leucossõnicos ocorrem canadas 
d* espessura variável, geralmente maior que a dos leucossonas, consti
tuídas essencialmente por nesossonas nesocrãticos de cor escura. Hais 
raro é a_ocorrência de resistados do paleossoaa e neste caso doninan as 
composições dioritica, anfibolitica ou na m o hornblenditica. Feição ««-
ral dos leitos e canadas inter-leucossônicas é o seu persistente cará
ter foliado. 

Miamatitos Dobrados 

Este tipo de nignatito apresenta basicamente a mesma organi 
zação estrutural dos miamatitos estromáticos. Entretanto, são caracter! 
zados por dobras de amplitude variada, centinétricas a decinétricas, 
com planos axiais de disposição paralela e persistentes IFoto 3 ) . Nos a 
picas das dobras é comum a geração de núcleos neossõmicos maiores, algü 
mas vezes com feições pegmatõides, normalmente enriquecidos em feldspa-
tos, nos quais ocorre a cristalização de mificos tanto com disposição 
caótica quanto paralelamente ao plano axial da dobra. Em outras vezes, 
a refusão nestes locais é «ais intensa, levando a uma destruição parci
al dos ápices de dobras dos leitos escuros, dominantemente mesossõmicos. 

Nigmatitos Flebiticos 

E caracterizado por un dobramento mais cerrado, acompanhado 
de transposição incipiente que leva ao rompimento parcial dos leitos 
neossõmicos. Através deste processo são gerados leitos neossõmicos com 
comprimento centimétrico a decimétrico com formas fusiformes tanto »r-
queadas, sob forma de meia lua, simétricas ou assimétricas, quanto de 
sigmóides ou ainda arqueadas contendo duas ou mais dobras de pequena am 
plitude (Foto 4 ) . Nos espaços entre os leitos neossõmicos rompidos é co 
mu» a geração de porções neossõmicas com estruturas nebulitiças e eleva 
da homogeneidade composicional. 0 rompimento dos leitos também afeta as 
camadas mesossõmicas, escuras, de tal modo que são comuns porções de ro 
chás nos quais ocorrem fragmentos leucossômicos e mesossõmicos em ma- ~ 
triz dominantemente neossõmica, nebulitica, de contatos difusos. 

Nestes migmatitos, â semelhança dos tipos dobrados, os mobi 
lizados dos núcleos arqueados têm, freqüentemente, um zoneamento com u-
ma parte central mais pegmatóide ou de granulação mais grossa e uma ex
terna de granulação mais fina e mais rica em máficos. Devido ao estran
gulamento das terminações dos leitos flebiticos sua granulação e mais 
fina e a textura tende para o tipo granoblástico. O aumento do teor de 
máficos deve-se â diminuição da taxa de paleossoma e aumento do melanos 
soma e Jeucossoma destes migmatitos. 

Nigmatitos com Dobras Intrafoliares 

Neste grupo de migmatitos, bastante freqüentes na área, sâo 
comuns dobras intrafoliares com flancos adelgaçados, contínuos ou romp_i 
dos e com ápices espessados (Foto 5). Via de regra, o bandamento leuco£ 
sõmico/mesossõmico é mais cerrado e a espessura dos leitos é marcadamen 
te menor. No caso de rompimento dos flancos implantam-se, na rocha, lei 
tos ou camadas com forte foliação cataclástica, mais ou menos recrista-
lizada, nas quais ocorre uma tendência â homogeneização composicional 
devido â mistura mecânica entre os delgados leitos leucossômicos, mela-
nossômicos e mesossõmicos. Nestas camadas é comum a segregação, a par
tir da mistura mecânica, de pequenas lentes e manchas milimétricas a 
centimêtricas de material neossômico de nova geração. 

Os leitos adelgaçados exibem granulação fina, textura gra-
no-cataclástica e blastomilonítica, parcialmente recristalizada, Estes 
apresentam cores normalmente mais escuras e mostram-se enriquecidos em 
máficos, os quais correspondem, principalmente, a palhetas de biotita 
e de hornhlenda desplacadas do melanossoma e intensamente transpostos. 
Os ápices apresentam composição dominantemente granítica, tendendo â 
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textura ignea, com nocivos 4* granulaçáo mais groeaeira. denotando fl« 
xo ou segregação de Material dos flanços durante • deformação. 

Migmatitos mebeliticos 

Ocorre* nsfire associados aos migmatitos co» estrutuas do
bradas e flebiticas. exibindo, no conjunto, nítidos sonoasentos estrutu 
reis. Correspondeu a um grupo de migmatitos constituído d» porções mais 
homogêneas dadas pela fração neossõmice, que ê a parte dominante da ro
cha, e porções heterogêneas representadas por núcleos, stanches, fragmen 
tos, canadas, e t c , co* estruturas dobradas e flebiticas compostas es
sencialmente por leucossomas. Nos estágios extremos de awbilização. até 
mesmo estas porções são quase totalnente destruídas pela sua decomposi
ção em neossomas e resisted"» debiotititos, anfibolitos e hornblenditos. 
Feições coauns, nestas rochas, são figuras de interferência estrutural 
indicativas de duas ou mais fases de dobramentos e miumatizações, o que 
facilita a homogeneização anatética da rocha no último evento devido a 
sucessivas homogeneizações mecânicas através de transposições que acom
panham as fases de dobramento. Através das rupturas tectõnicas dos lei
tos leucossõmicos de diversas gerações são originados leitos descontí
nuos de material claro sob forma de segmõides, lentes, "cabos de guarda 
chuvas", microdobras, dobras disruptas e ocelos policristalinos. 

Ocor. ?, desta forma, a superposição de estruturas flebiti-
cas/dobradas com leucossoma de composição granodiorítica a granitica de 
granulação média a grossa. Apresentam tonalidades claras, em uma matriz 
nebulitica de composição granodiorítica a tonalitica enriquecida em má-
ficos, de granulação média a fina e com cores mais escuras (Fotos 5 e 
6 ) . 

GEOCRONOLOGIA 

Foram executadas cinco datações de migmatitos transamazõni-
cos, assim distribuídos: 

- Mobilizados de um migmatito estromático (Afloramento ATD-
43 - Foto 2) localizado na rodovia Monte Alegre do Sul - Amparo, apre
sentou idade de 2.180 í 100 m.a. com razão igual a 0,7160. 

- Migmatito estromático (Afloramento ACAIT-19) situado jun
to à divisa entre os Estados de Minas Gerais e São Paulo, na rodovia I-
tapira-Ouro Fino, apresentou idade de 2.230 í 39 m.a. e razão inicial 
0,7080. 

- Mobilizados de migmatito estromático (Afloramento ATD-48) , 
localizado entre Lindóia e Socorro, forneceu idade de 1.860 í 75 m.a. 
com razão inicial 0,7055. Seu paleossoma é de natureza mesossômica o 
qual apresenta pequenos micrólitos que contém mobilizados sigmoidais de 
uma fase de anatexia pretérita. 

- Leucossomas de migmatito flebítico (Afloramento ATD-49), 
também na rodovia Lindóia-Socorro, apresentou idade 1.810 í 60 m.a. e 
razão inicial 0,7023. 

- Mobilizados de um migmatito do tipo dobrado/flebítico (A-
floramento ATD-2), situado na rodovia entre Monte Sião e Ouro Fino, exi 
biram idade de 1.740 t 65 m.a. e razão inicial 0,7037. As frações data
das correspondem a lentes de leucossomas dobrados com flancos rompidos 
que foram preservadas pela ação de intensa transposição brasiliana, as 
quais são acompanhadas, no local, por uma nova fase de migmatizaçâo. 

Todos os migmatitos acima descritos encontram-se cortados 
por vários diques e bolsôes de neossomas graníticos de injeção referí-
veis ao «vento brasiliano, em muitos casos confirmados por datações, co 
mo será visto adiante. 87 as . ~~ 

Estudos de evolução da razão S r B ' / S r " no tempo geológico e 
fetuados por Artur et ai. (1988) tem demonstrado o seguinte: o mobiliza 
do do afloramento ATD-49 resultaria do retrabalhamento de material com -

curta vida crustal, derivado essencialmente do manto superior/crosta in 
ferior durante o próprio evento transamazônico; os mobilizados dos mig
matitos dos afloramentos ATD-48 e ATD-2 poderiam indicar o retrabalha
mento de materiais com residência crustal mais longa, mas originalmente 
pobres nas relações Rb/Sr, e os mobilizados dos migmatitos dos aflora-
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•ants* ACAIT-19 • ATD-43 reemltariam do retnaaAbammto dm Mtwiais 
com lmama residência crmatal. 

NIGMATITOS oo nomosOxco amnio* 

Correspondem •• associações •etatexítico-diatexitico-eaete 
xiticas • aos migaatitoa de injeção do Complex» Pinhal (NeraicJt • Pe-~ 
malva, 1973» 1999a,b), resultantes da retrabalbameato crmstal da lito
logias pré-existentes, ocorridas durante o evento brasiliano. 

1. Mifaatitos Resultantes da Fracassos Anatéticos 

Nigmstitos brasilianos rasaltando diretamente da refueão 
parcial de associações litolõficas argeeanaa são raras, a asa ocorrên
cia restringe-se a algmmae poacas ireas, principalmente, no Complexo 
gaasapi. Já os anataxitoa «orador a partir da rafasão parcial das lito 
lofias do Protarorõico Xnfarior IGrapo Umaaro), seja dos miamatitoe oa 
doa ortognaieaea, são abundantes. Cono o processo anatâtico ê irregu
lar, variando aaito on soa intensidade, a conan a ocorrância no Conpla 
no Pinhal da ãraas da extensões variáveis da litologias rafarivais aos 
COnplexos •arbacena a» principalmente, ano aro. 

Tomando-se cono critério a naturais natanórfica do paleos-
soas dastas aúgnatitoe brasilianos á possível reconhecer dois grupos 
distintos: 

a. nigmatitos gerados a partir de um palaossona pertencen
te a fícies do granulito 

Ocorra» principalnente no maciço da Guaxupé, desde os arre 
dores de Hocõca até a leste da Poços da Caldas. A feição característi
ca destes nigmatitos é a pequena intansidada da anatexia, da tal modo 
que apenas localmente ocorrem rochas cost estruturas migmatiticas atais 
evoluídas, no sentido da presença de neossoaas mais abundantes. 

O palaossona deste grupo de aignatitos corresponde a orto-
gneisses do Complexo Guaxupé (Artur, 1999; Artur et ai., 1991) com com
posição cnderbitica a essencialmente charnockitica a subordinadanente 
com a presença de metabásicas/metaultrabásicas. C— «vido a fal
ta da estudos mais específicos sobre esses paleo»*cw**», n»o é possível 
afirmar-se se a migmatização age diretamente sobre litologias originais 
arqueanas ou sobre associações que já sofreram algum retrabalhamento 
no Proterozóico Inferior. 

Os neossomas são da composição granítica e exibam coras pre 
dominantemente caverdeadas de várias tonalidades. A estrutura é maciça-

a discretamente foliada a a textura é do tipo ígnea de granulaçáo mé
dia com variações locaic para termos grosseiros a pegmatoldes. Os prin 
cipais estudos envolvendo este grupo de aignatitos sao devidos princi
palmente a Oliveira (1973; 1994), Fiori e Choudhuri (1979), Artur 
(1991), Artur et ai. (1991). 

b. Nigmatitos anatéticos gerados a partir de paleossomos 
pertencentes a fácies do anfibolito 

São os tipos amplamente dominantes da associação mignstiti 
ca do Complexo Pinhal, que ocupa a maior extensão da faixa centro-sul" 
do Maciço Guaxupé a porções consideráveis so sul das fsixas de cisalha 
manto de Pouso Alegre e de Ouro Fino. ~ 

Estes nigmatitos apresentam normalmente elevado grau da fu 
são parcial/segregaçao/racristalizaçáo. Desta maneira a preservação dõ 
material pretérito, dado por litologias dos Complexos Amparo a sarbace 
na, é pequena. Entre os paleossomas dominam tipos gnáissicos mais ou ~* 
manos migmatizados a da natureza essencialmente mesossômica, ao lado 
de nigmatitos de diversos tipos estruturais. A cor dos migmatitos bra
silianos tende quase sempre para rosada, se bam, qua não faltam termos 
cinzentos ou esbranquiçados. A cor geral é reflexo da cor do feldspato 
do migmatito, que por sua vez é a mesma dos faldspatos dos paleossomos 
a partir dos quais são gerados. 

3932 



Eatrstaralmeat*, o« miaaatitos brasiliano* made» ser classi 
ficados am tiweitla»ata aoaofásico* • polifásicoe. o primeiro grupo ~ 
iaclui miamatitos eatromáticos, eaaaento e aeguado iaclei migmatitos 
«os tipos dobrados, flebiticos, scholia* a aebuliticoa. os quais são 
•arados sincroaicaaente C O B as faces 4» radetaaaantos que at inata os 
migmatitos astromiticos. Estruturalmente o aspecto «arai deste «rapo 
de migmatitos i omito semelhante aos migmatitos polifásicos pretéritos, 

que ao brasiliano foraa atingidos por apenas oaa faaa de migmatixecão. 
* descrição dos principais aspectos dos diversos migmatitos 

«arados daraate o Ciclo Brasiliano pode sar assim resumidas: 

Migmatitos coa predoainio de estruturas estroaátieas 

•apresenta» o «rapo da migmatitos «arados nana priaaira fa
se da aaatexia generalizada, que corresponda à priaaira fase regional 
da detonação ocorrida ao Ciclo Brasiliano. 

São rochas band «das caracteriradas por leitos leucossômicos 
coa espessuras desde subcentiaãtrica a decimétrica, que podea ser per
sistentes, exibindo continuidade por até vários aetros oa aaaau dezenar 
de «atros oa lenticalares IPoto 7). apresenta* foliacão aais ou aenos 
conspicaa e, loealaante, dobras isoclinais apertadas, freqüentemente 
rompidas. As vasas, os leitos de leucossoa* apresentam-se estrangulados 
coa o desenvolvimento de estruturas do tipo dilatacão (rotos t e » . 

as características visuais dos migmatitos brasilianos são 
auito seaelbantes âs dos migmatitos estroaãticos do Proterozóico Infe
rior, coa o arranjo das bandas de leocoseona obedecendo a una alternân
cia de canadas aais espessas e de conjuntos de leitos aais finos que de 
terainaa, por seu pequeno espaçamento, casadas da composição dominante
mente leucossõmica IPoto 71. 

Os contatos entre o leucossoaa e o paleossome/aesossoaa é 
dominantemente nítido, brusco, qeralaante coa aicroleitos mais ou menos 
contínuos da melanossoaa entra ambos. O paleossoma exibe coa certa fre
qüência estruturas sigaoidais e aicrodobras coa plano axial paralelo ã 
foliacão tanto do paleossoa/aesossoaa quanto do leuco/melanossoma. 

Os leucossoaas apresentam composição essencialmente graniti 
ca, textura equigranular a levemente inequigranular, granulação média, 
localmente grossa, e cores dominantemente rosadas, podendo ainda ocor
rer as cinsa-esbranquicadas a esverdeadas. 

Higmatitos com predoainio de estruturas dobradas/flebiti-
cas/schollen e nebuliticas 

Este grupo de miqmatitos resulta do redobramento, acompanha 
do ou não de transposição, dos migmatitos estroaãticos. A sua geração ~ 
se dá concomitantemente à última fase de transposição ocorrida no Ciclo 
Brasiliano, a qual exerce grande influência no controle da disposição a 
desenvolvimento do neossoaa. 

O processo de redobraaento, quando incipiente, leva apenas 
ao dobraaanto dos migmatitos estroaãticos. Reste caso a remigaatiração 
restringe-se á formação de novo neossoaa, frequenteaente de granulação 
grossa e textura pegaatóide, localizado no ápice das dobras geradas. 

Quando o redobramento é acompanhado de transposição surges, 
essencialmente, dois tipos de estruturas. No primeiro, a transposição 
afeta porções dominantemente estroaátieas da rocha desenvolvendo estru
turas sigaoidais mais ou menos regalares (Poto 10). Ao longo da direção 
de transposição ocorre a geração de neossoaa que se caracteriza pela 
falta de fracionamento ea leucossoaa e melanossoaa. A sua composição é 
essencialmente granitic», textura alotrioaórfica, de granulaçao aédia a 
fina. No segundo tipo a transposição afeta porções dominantemente dobra 
das da rocha, levando ao seu rompimento progressivo com a geração de ~ 
porções desconectas com formas sígaóides, da meia lua simétrica, meia 
lua assimétrica, "cabo de guarda chuvas" ou com ondulações cerradas e 
de pequena amplitude. Este caso representa a transposição ao longo de 
planos tectônicos mais espessos, pouco espaçados entre si. Ao longo des 
tes planos de transposição ocorre mistura mecânica das frações coaponen 
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*•• « M stfmMtitoe; pretérito*, arnaiinmadua dm M nfMto M b C O M » d* 
lemte*. leitos. Mitch*», bolsões. ttc, amis oa memo* persistentes • M 
ftiici (Fotos 11 * 121. 

M M estágio ainda Mis avançado ocorra • transposição quase 
total «a rocha prê-existente COB a forMção da dobras iatrafolieres die 
raptas e abundantes estruturas d* interferência, alia da ampla homoge--

Misacâo litolóeica Mecânica *o longo dos planos da transposição, acom-
paahndt da abundant» grração da naoscona através da recrietalização a 
Msno refusáo. O processo rasulta na geração da rochas doniMnteMnte 
amhtacluticas. Mis ou nanos r< fundidas, san o banda Manto caracteristi 
CO dos migmatitos da primeira fase a san o fracionamento do naossona ~ 
a» leucossomm a melanossoM, devido à homogeneização wacãnica. Por la
ve aMento da temperatura, partes substanciais da rocha sofrem intensa 
racristaliaacão com a geração de migmatitos flebiticos • mesmo nebuli-
ticos, nos quais são característicos remanescentes sob forma da fragmen 
toa irregulares, fusos, nõdulos e estruturas em "V" a "O" da restos do" 
laucossoma do migmatito estromítico pretérito (Foto 121. mestas casos 
a matriz nebulitica, de textura ignea equigrenular a levemente inequi-
granular, apresenta composição variável que depende da composição glo
bal da rocha oríoinal, podendo ser granitica ou granodiorítica. 

Um caso de miomatitos desta grupo, da aspecto estrutural 
ainda mais complexo, rasulta da superposição desta fase da dobramento, 
transposição a intensa recristalizacáo do material mecanicamente homo
geneizado, sobra migmatitos polifísicos arquaanos a transamazõnicos. 
Quando nestas casos a transposição á menos intensa • mais espaçada, re 
saltam miomatitos tipo schollen a nebuliticos, nos quais os fragmentol 
polifísicos poupadas da rocha pretérita são separados por faixas neos-
sômicas homogeneizadas, desenvolvidas ao longo dos planos de transposi
ção que afetam a rocha mais antiga (Foto 11. 

2. Miomatitos de Injeção 

Estes migmatitos resultam da injeção ou infiltração de mate 
rial magmatico móvel brasiliano em rochas pré-axistentes qua podem ser 
do Arqueano, do Proterozõico Inferior ou mesmo do Proterozõico Superior. 

São de ocorrência bem mais restrita, constituindo aureolas 
qua circundam alguns corpos graníticos intrusivos, qu«r de natureza ca^ 
cio-alcalina, caso mais freqüente, quer anatéticos alóctortes (Mernick e 
Penalva, 1980a). 

No global, seus neossomas apresentam composição essencial
mente granitic», geralmente pobres ea mãficos, e são hololeucocráticos. 
Suas cores variam em função do tipo da corpo magmãtico fonte. Assim, os 
neossomas associados aos granitos calcio-alcalinos são predominantemen
te rõseos e os oriundos dos corpos intrusivos de origem crustal são tan 
to rõseos quanto cinzentos ou esbrana.uiçados. 

A textura dos neossomas e tipicamente magnética, hipidiomór 
fica e xenomórfica, dominando os termos equigranulares, embora apresen
tem variações na granulação de um tipo de migmatito para outro. 

Os tipos estruturais exibidos pelos migmatitos de injeção 
dependem muito do estado físico da rocha migmatizada, se plástica ou 
rúptil, e de sua situação em relação ao corpo intrusivo, bem como as 
condições físico-químicas do magma. Assim, entre estes migmatitos desta 
cam-se as seguintes categorias: ~ 

Migmatitos com estruturas predominantemente do tipo agmatí-
tica, dictionitica e schollen 

Ocorrem em torno de corpos intrusivos forçados ou permissi
vos, colocados a profundidades relativamente pequenas. As estruturas e-
xibidas pelos migmatitos refletem a rigidez da rocha encaixante na épo
ca da intrusão magmática. Como principais características incluem-se a 
fragmentação da rocha encaixante com a penetração de magmas, ao longo 
das fraturas, de pequenos filetes e vinulos de neossoma para o interior 
do paleossoma com a formação de migmatitos dictioniticos e que pela e-
voluçâo da fragmentação da encaixante em blocos, placas e fragmentos, 
com formas e dimensões variáveis, gerando tipos schollen. 
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o p t l M W M M , asm o micre-leito de mêficoe me iaterfácie paliossosm/meos 
M M . Os acholics das escsixantes «ao M n i l n a t t amwelosos • mostram--

me pouco mais afetados por transformações miaeralôeicaa 90* os paleosso 
•as aos tipos anteriores. ~ 

•os tipos asaatiticos e dictioaiticos, os seossoaas são ami 
aenteaeatc de textures panxenoaõrficas, eqeigrenwlares, de graneleção ~ 
sadia a fina. 

Migmatitos com estruturas acabadas e dobradas 

Estes migmatitos se formam ao redor de corpos masaáticos co 

locados a níveis crostais sais profundos, onde as rochas encaixentes a 
presentes) aspectos de relativa plasticidade. Mestas condições frações' 
do a t f H sob pressão, principalmente quando rico ea voláteis» são inje
tados ao longo dos planos de foiiação, originando migmatitos seasides. 
A distância percorrida pelas frações do magma é de dificil deterainação, 
mas freqüentemente são de algumas dezenas de metros e, raramente, cente 
nas de metros. Nas perções mais próximas do corpo magmático e principal 
mente nas partes mais profundas, os miomatitos apresentam freqüentemen
te aspectos de elevada plasticidade com a presença de estruturas dobra
das. Tipos schollen são mais raros e os fraqmentos de paleossoma apre
sentam-se arredondados, com formas contorcidas, parcialmente digeridas 
e contatos mais ou menos difusos. A proporção paleossoma/neossoma dos 
•igaatitos acamados é muito variável, com a predominância ora de um ora 
de outro, com rápida diminuição da taxa do neossoma pelo afastamento do 
corpo fonte. Aqui também o contato paleossoma/neossoma é brusco, carac
terizado pela falta do leito de aáficos na respectiva interfácie. Para 
os tipos acamados os neossomas exibem qranuiação média na maior exten
são aos veios e normalmente grossa nas proximidades da fonte alimenta-
dora. 

Migmatitos flrbíticos, sehlieren e nebuliticos 

Correspondem aos casos extremos de migmatitos associados 
aos corpos graniticos intrusivos. Ocorrem nas rochas migmatiticas que e 
xibem alta plasticidade e por isso mesmo geradas es níveis profundos dã 
crosta, além de muito próximas das bordas de grandes massas granitóides. 
A distinção entre estes migmatitos e os diatexitos gerados em sistemas 
fechados é ainda mais difícil que nos casos anteriores. 

A extensão das aureolas associadas a estes tipos de migmati^ 
tos é reduzida e apresentas distribuição irregular. Os tipos flebíticos, 
que são os mais comuns dentre os membros desta categoria, resultas da 
íntima mistura do neossoma/paleossoma intensamente dobrados, deformados 
e contorcidos, normalmente com incipiente foliacão. Os contatos paleo-/ 
neossoma são difusos, com freqüentes agregados de sáficos na interfácie, 
principalmente devido a assimilação e intensa recristalização do paleos 
soma. ~ 

Os nebuliticos correspondem principalmente a porções das en 
caixantes que foras envolvidas pelas massas granitóides, e que foram in 
tensamente afetadas, resultando na sua quase total assimilação e recris 
talizaçâo, ricos es estruturas reliquiares e fantassas. ~ 

Estes tipos apresentas, quase sempre, teores maiselevados 
de sáficos, fato este ligado diretamente ao grau de assimilação do pa
leossoma. As vetes os sáficos se concentras em microleitos sais ou me
nos contínuos definindo o melanossoma, os quais apresentam composição 
essencialmente biotítica c raramente biotltico-hornblendítica. 

CEOCKONOLOCIA 

A presença do evento termal do Ciclo Brasiliano encontra-
se, geocronologicasente, bem caracterizado. Para estss áreas, efeitos 
superiores a 500°C são atestados por datações radiosétricas K-Ar apre
sentadas por Cordsni e Bittencourt 11967), Oliveira (1973), Hasa et ai. 
(1979), Artur (1980), Vlach (1985), entre outros. 
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DatAções aa-Sr a* rocas* aionatiticas 4 B referida i n t M O 
• p n m u d u por Arter (1900; 1900) • krtw «t «1. (1909). 

na região te Sorte te Nata (Afloraneato ATD-3) ocorro aa 
aiaaatito cujos M O O S O B M fomecerea itete te 1.32* 2 «o a.a. • razão 
inicial 0,7145. Bata valor foi interpretado cono corroapoateate a asa 
itete aista oate o neossoaa representaria o rosaltate te aaa aietura 
entre o palaossoaa sais antigo (traasaaezõnico) a oa filatas leucossõ-
avicos «orados pala eaatexia parcial durante o evento brasiliano (Arter, 
I M S ) . Estos aigaatitoa são cortados por neossonas graaiticoe tardios 
coa itete te 500 • 30 a.a. o rasão inicial 0,7273. 

O aigaatito ostroaitico do Proterozõico Inferior (Aflora-
aento ACAIT-19) localisado janto a divisa entre os estates te São Pao-
lo o Mines Sarais, nas proxiaidades te Itapira, encontra-se igaalaente 
cortado por injeções aa veios, filotes o bolsões de aeottoaai granlti-
cos rõseos (cadastrado cono afloranento AT-2), caja idade iscronica ê 
te 7«7 • 32 a.a. con rasão inicial te 0,7505. 

O aiaaatito dobrado/fleaitico do Proeterosóico inferior IA 
floraaento ATD-2), próxiao a cidade te Honte Siio, apresenta faixas nê 
baliticas superpostas que apresentaraa idade te M O i 20 a.a. e rasão 
inicial da 0.709. A itete pouco elevada podaria indicar slguaa contami
nação de restos do palaossoaa. 

O aobilixado da aa aiaaatito estronitico coa palcos soma ne-
sossõaico de aaa faae da aigaatizaeáo aais antiga, nas proxiaidades de 
Posso Alegre |Afloranento AT-5/S), apresentou idade de «00 • 00 a.a. 
coa rasão inicial 0,7000. 

Outros nobilixados de aionatitos estreaiticos (Afloraaanto 
ACAIT-St/59), localizado entre Itapira e Águas de Lindôia, forneceraa 
idade te «00 t 30 a.a. a razão inicial 0,7121. 

Estudos de evolução da rasão Sr*'/Sr** no teapo geológico 
(Artur et ai., 1900) revelara* que os aobilizados anatéticos dos aigaa-
titos (AC-S/C a ATD-2) podea resultar do retrabalhaaento de aaterial 
coa vida crustal relativamente longa, ass originalmente pobres na rela
ção Rb/Sr. Já os aobilizados dos aionatitos (ACAIT-S0/S9) resultaa segu 
raaante do retrabalhaaento te aatariais coa longa residência crustal. 

GOBJCEJPJSJOBS 

1. Os terrenos te infra-estrutura do sul do Estado de Ninas Gerais a á-
reas adjacentes do Estado de São Paulo apresentas as características 
gerais de nuitos "gray gneis complexes" (Coaplexo nerbacena. Comple
xo Aaparo), "pink gneis complexes" (Coaplexo Pinhal) a "granulite 
coaplexes" (Coaplexo Guaxupé) descritos ao nivel aundial para diver
sas areas arqueanas. 

2. Dados de canpo através do exaae da estruturação dos aigastitos reve
la* que os aesaos tea una evolução coaplexa, resultante da superpôs^ 
Cão te várias fases de dobraaento, anatexia, transposição a injeção? 
Da heterogeneidade espacial testes processos results a ocorrência de 
núcleos de nignatitos aais "prinitivos"(isto é, coa na aenor núnero 
te fases de deformação, fusão parcial a injeções). Tais dados indi-
c«a, portanto, a existência de sucessivos fenôatnos te retrabalnanen 
to crustal. 

3. A confirmação deste fenômeno foi obtida através de investigações geo 
cronológicas. Batas revelaraa: ~ 
3.1. A existência, aa áreas prõxiaas, de aigastitos referIveis ao Ar 

queano e ao Proterozõico Inferior e Superior. ~ 
3.2. A existência, ao nível de ua «esmo afloramento, da idades refe-

riveis a dois ou aais eventos tecto-témicos, 
3.3. Ao nível do gráfico "Evolução da razão Sr"/Sr>* no tampo geoló 

gieo" (Artur et ai., 1911) exista* claraa evidências de retrabã 
lhaaento de material coa longa residência crustal ea eventos "* 
tecto-témicos aais recentes. 



4. Ao lado daa modificações a* infra-estrutura original arguaana atra
vés da sucessivos retrabalaamentos emataia no Proterosoico, a mesma 
tambim sofreu modificações pala intrusão da corpo* Igneos C O M axpraa 
sivss extensões. Batai corpo* foras igualmente afatado* pelo* fenômê 
noa da retrabalhemento m i s racantas coao atestado no grafico "Evolü 
Cio da rasão gr"'/Br** no taapo geológico" (Artur at ai., 1908) pala 
presença do ratrabalhananto da materiais da cruta raaidância cruatal. 

5. Dasta asneira a região aqui considerada results da somatória de vá
rios fenôaenos da acreçio vertical a ratrabalhananto crustal que ali 
se desenvolvera* durante o Arqueano e o Proterosoico. Tais dsdos in
dicam que a raferids área foi atingida por sucessivos fenômenos oro-
gênicos que afetaram seguidamente a infra estrutura aqui considera
da. Bm termos de tectonics de pisca, a expressiva aiçmetização trans 
amazônica a brasilisns sío indicatives de que os fenômenos orogênicõs 
ocorreram segundo moldes que sugerem a participação de extensivas co 
lisões continentais. ~ 
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SlMBOLOGlA DAS DATAÇÕES POR AUTORES 

ft NCRNICK «t o i . , 119611 

• WERNICK E 0LIVEIRA;i9M) 

• ARTURjHSBOi 1968),ARTUR t i «I (1966) 

FIG. 2-LOCALIZAÇÃO 005 AFLORAMENTOS OAS ROCHAS IMGMATl-
TICAS COM DATAÇÕES CEOCRONOLÓGICAS. 
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Foto 1 Foto 2 

Foto 3 Foto 4 

< . « i '• . • '•<-. 

Foto 5 Foto 6 

Foto 1 - Migmatito do Complexo Barbacena com a presença de núcleos de 
mobilizados róseos brasilianos. Pedreira Granito, sul de Ampa 
ro. 

Foto 2 - Migmatito estromático do Complexo Amparo.Rod.Amparo-Monte Ale 
gre do Sul. 

Foto 3 - Migmatito dobrado do Complexo Amparo.Rod.Amparo-Monte Alegre 
do Sul. 

Foto 4 - Migmatito flebitico do Complexo Amparo.Rod.Lindóia-Socorro. 
Foto 5 - Migmatito com dobras intrafoliares do Complexo Amparo. Rod. 

Monte Sião-Ouro Fino. 
Foto 6 - Migmatito nebulítico, polifásico, do Complexo Amparo. Proxinú 

dade da Borda da Mata. 
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Foto 7 Foto 8 

Foto 9 Foto 10 

Foto 11 Foto 12 

Foto 7- Migmatito estromátíco do Complexo Pinhal. Rod.Amparo-Socorro. 
Foto 8- Migmatito estromátíco do Complexo Pinhal, com estrutura tipo 

dilatação. Rod. Poços de Caldas-Machado. 
Foto 9- Migmatito estromátíco do Complexo Pinhal, com início de nova 

remobilização. Rod. Itapira-Xguas de Lindóia. 
Foto 10- Migmatito estromátíco do Complexo Pinhal, com início de trans 

posição e geração de material neossõmico ao longo dos planos 
de cisalhamento. Sul de Amparo. 

Foto 11- Migmatito do Complexo Pinhal. Estrutura dobrada e iníciode 
geração de mobilizado sin-transposição. Rod. Bueno Brandão -
Munhoz. 

Foto 12- Migmatito do Complexo Pinhal. Estruturas dobradas, flebíticas 
e geração de novo mobilizado. Rod. Machado-Sâo João da Mata. 
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