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RESUMO

O presente texto explicativo é o produto final relativo a
cartografia geológica sistemática efetuada na escala
1:100000, di folia Lima Duarte (SF.Z3-X-C-V1), do projeto
Barbacena, integrante do Programa Levantamentos
Geológicos Básicos do Brasil-PLGB, executado pelaCom-
panbia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, para o
Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM. A
área em questão situa-se na Zona da Mata, na miaoncgião
de Jtáz de Fora, no sul do estado de Minas Gerais, entre as
coordenadas 4T30- e 44W de longitude W e 21*»' e 22W
de latitudes

A região sob enfoque é constituída, essencialmente, por
rochas metamórficas das fades granulito e anfibolilo, afe-
tadas em graus variáveis por diaftorese. Rochas não- meta-
morfizadas estão representadas por pequenos corpos gra-
nfticos e por dique de rocha máÜca. Um perídoüto serpen-
jinirpáfr* aflora na periferia de Lima Duarte. Depósitos
ahivias são pouco expressivos na área. As rochas de grau
metamórfico mais aho estão reunidas na suíte meiamórfka
São Bento dos Torres (definida neste projeto, reunindo
rochas chamoquíticas s.L) e no complexo Juiz de Fora
(rochas chamoquíticas s.L, plagioclásio-gnaissc, gnaisse

n rocha calcissUicática e quartzito). Outras ro-

ológico e na interpretação de dados gr létr , aero-

chás da fácies anJibolito foram reunidas no complexo Man-
tiqueira (gnaisse de composição granítica a lonalítica, me-
tabasito, xísio macncsiano e rocha calcissUicática) e no
grupo Andrelândia (gnaisse e xisto grauvaquianos, biotita-
plagioclásio-gnaissc, quartzito, anfíbolito e rocha calcis-
silicática). Os terrenos geológicos estudados inserem-se
imediatamente a SSE da borda meridional da província
geotectóoica São Francisco, nas províncias geotectônicas
Mantiqueira e Tocantins, como definidas neste projeto.

Cinco fases deformacionais afetaram a região: as duas
pvflBCaV3s sso cxclifffVttt dss rocliss do cnnfíttfmif IMO RTJI*
nulftícotgramto-gnáissiro; as outras três atingiram, também,
a lequénda supracrmtal definida como grupo Andrelândia.

Um ensaio sobre um modelo de evolução crustal é apre-
sentado no Capitulo 6 da Parte D deste texto explicativo.
Baseia-se, em grande parte, nos dados do mapeamento ge-

magnetométricos e geocronológicos. Essas informações
geofísicas constam do Capitulo S da Parte 11.

Setenta e duas amostras de rocha foram a^i'nyto qtti-
micamente para óxidos, eJementos-UacoeETR.com vistas
a fornecer subsídios à definição das btoambiéncias e à
metalogenia. Estudou-se 174 tãmiwac petrográfkas e 48
amostras de concentrados d; material residual de quart-
zkosexistos, para identificação de minerais pesados. Des-
creveu-se 750 afloramentos. Amostras de rochas, das esta-
ções CP-30 e CP-360 (complexo Juiz de Fora), foram en-
caminhadas ao Centro de Geocronologia da USP para
análises geocronológicas pelo método Rb/Sr.

O levantamento geoquímico, com base em sedimentos
de corrente (277 amostras) e concentrados de baleia (81
amostras), cobriu toda a folha. Os valores anômalos iden-
tificados em sedimentos de corrente refletem a assinatura
geoquímica dos elementos analisados para os litótipos dos
domínios investigados. A análise mctalogeoclka indicou
algumas áreas com probabilidade para a prospecçáo de
metais, principalmente o ouro e, secundariamente, o cobre.
O primeiro, detectado em concentrado de baleia, revelou-
se controlado por feições tectonostruturais e, em parte,
litológicas; a faixa com resultados mais significativos situa-
se ao longo da zona de àsalhamento Chapéu d'Uvas e na
porção sudeste da folha, no limite entre rochas kinzigfticas
e cbarnoquftkas s.L do complexo Juiz de Fora. As poucas
anomalias de cobre localizam-se na porção sudeste da
folha e associam-se a terrenos granulíticos.

A atividade de mineração está restrita ft extração de
materiais destinados ft construção civil (pedra marroada,
areia e saibro), bem como de caulim em pegnutitos e de
areia quartzosa para fins industriais. Indícios de atividades
garimpeiras, do período colonial, são verificados ao longo
de algumas drenagens da porção noroeste da folha, que
cortam rochas do grupo Andrelândia. Outros vestígios
também foram encontrados na porção sudeste, próximo á
fazenda Jacutinga, em domínios de rochas cbarnoquíticas
e gnaisses kinzigfticos do complexo Juiz de Fora.



ABSTRACT

-JTbe present report refers to the Lima Duarte sheet
(SF.23-X-C-VI) systematic geological mapping, on the
1:100.000 sea» related to the Brazil Geological Bask Sur-
vey Program - PLGB, carried out by CPRM for the
DNPM, inserted within 43»30' to 44*00' W Greenwich
meridians and 21*30' to 22*00' S parallels.

The surveyed area, localized in the Zona da Mata, Juiz
de Fora micro-region, in South Minas Gerais, is dominant])
composed by metamorphic rocks of the granulite and am-
phibolite facies and presents important diaphtoretic
processesjNon-metamorpbosed rocks are found repre-
sented by small granitic masses and a mafic rock dike. A
serpentinized peridotite crops out in the Lima Duanc out-
skins and alluvial deposits arc of little significance in the
area. The highest-temperature facies metamorphic rocks
are assembled in the São Bento dos Torres Mctamorphic
Suite (defined as assembling cbamcdútic rocks ».!, in the
Project) and in the Juiz de Fora Complex (charnockitk
rocks s.l., plagioclase gneissc. kinzigilic gneisse. calc-sili-
catc rock and quartzitc). The other rocks of the am-
phibohtc facies are assembled in the Mantiqueira Complex
(gneisse from granitic to tonalitic composition, metabasitc.
magnesian schisl and calc-silicaie rock) and in the
Andrelandia Group (graywackc gneisse and schist, biotitc-
plagioclase gneisse. quartziie, amphibob'le and calc-silicatc
rock). The studied geological regions are localized imme-
diately to the SSE bord of the São Francisco Gcirtectonic
Province, is the Mantiqueira and Tocantins Geotectonic
Provinces, as defined in the project.

Five deformalional phases affected the region. The
former {wo of the phases are restricted to the granulitic and
granite-gneissic basement rocks, whereas the other ones
also affected the sequence defined as Andrelandia Group.

(An analysis of the Cnistal Evolution Patterns based mostly
on geological mapping, and gravimetric, aeromag-

nctometric and geochronologic data is given in the Chapter
6, Part U, of the ten. Geophysical information is in the
Chapter 5, Part TL}
CScvenry two samples were analysed for andes, trace-ele-

ments and REE, to provide litboenviroament and metal-
Iogcnesis definition subsidies. Were studied 174
petrograpbic thin section, and 48 samples of quartziie and
schisl residual materials were analysed for heavy metals.
Seven hundred and fifty outcrops were describeiQRock
samples from two outcrops (Juiz de Fora Complex) were
sent to the USP Laboratory of Geochrooology for Rb/Sr
flawing

JÁ gcocbemical survey, based on 81 pan concentrated
samples and 277 stream sediments was carried out
throughout the Sheet. The anomalies found in the stream
sediments reflect the geocbemkal signature of the analysed
elements for the litbotypes of the investigated terrains^
Mesallogeneiic analyse indicated some areas with prob-
ability for metal prospection, essentially golden and secon-
darily copper. Gold, detected in the pan concentrated,
disclosed a tectonic-structural, partly Iithc4og-'cal control.
The zones with more significant results are those which
follow the Chapéu d'Uvas Shear Zone, and the SE portion
of the area in the vicinity of the contact between the kin-
zigilic and cbarnockitic rocks of the Juiz de Fora Complex.
Restricted copper anomalies may be found in the SE por-
tion of the Sheet and are related to granulitic terrains.

Mining works are restricted to construction material
(hammered stone, sand and gravel), kaolin in pegmatites
and quartzous sand for industrial purposes. Vestiges of
mining claims from the colonial period may be found along
the main drainages cutting through the Andrelandia uppcr-
crustal sequence. In the NE portion of the Sheet, other
evidences also may be found in the Fazenda Jaculinga
region.

ui
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SF23-X-C-V1 (lima Duarte

Capítulo 1
Histórico e Objetivos

por
Luiz Albtrto Brandalise

O presente trabalho de mapeamento geológjco-geoquí-
mico é parte integrante do Programa Levantamentos Geoló-
gicos Básicos do Brasil - PLGB, desenvolvido pelo Ministério
da Infra-Estrutura, sob a responsabilidade do Departamento
Nacional da Produção Minera) - DNPM, cabendo sua execu-
ção à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM.

O texto explicativo aqui apresentado refere-se aos
trabalhos elaborados para a folha Lima Duarte (SF.23-X-
C-V1). que compõe, juntamente com as folhas Mariana
(SF.23-X-B-I), Ponte Nova (SF.23-X-B-II), Rio Espera
(SF.23-X-B-IV), Rio Pomba (SF.23-X-D-I) e Barbacena
(SF.23-X-C-HI), o Projeto Barbacena, executado à escala
1:100.000, pela CPRM, através de sua Superintendência
Regional de Belo Horizonte, para o DNPM.

A constituição desse projeto fundamentou-se, basica-
mente, nos resultados obtidos pelo Projeto Mapas
Metalogenéticos e de Previsão de Recursos Minerais,
através de cartas de planejamento de ações governamen-
tais apresentadas para as folhas Ponte Nova (SF.23-X-B) e
Barbacena (SF.23-X-C), escala 1:250.000.

A escolha da área a ser geologicamente cartografada c
da escala a ser adotada resultou de decisão de consenso

entre a comunidade geológica, por intermédio de técnicos
do DNPM/Belo Horizonte, da CPRM, da Metais de Minas
Gerais Metamig, do Centro Tecnológico de Minas Gerais
- Cetec, da Rio Doce Geologia e Mineração - Docegeo e
da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Foram
critérios fundamentais para uma tomada de posição sobre
a área do projeto, a sua carência de estudos geológicos
sistemáticos, a sua circunvizinhança em relação ao
Quadrilátero Ferrífero e a sua potencialidade minera)
ditada pela ambiéncia favorável.

Dentro da nova filosofia de trabalho determinada
para o Programa Levantamentos Geológicos Básicos do
Brasil - PLGB, integrando várias áreas do conhecimento
geológico, procurou-se gerar informações que atendes-
sem mais de perto aos interesses da pesquisa mineral,
subsidiando os trabalhos de planejamento governamen-
tal e orientando a escolha de temas para pesquisas
científicas.

O produto final ora consolidado, além de mostrar
avanços técnico-cienlíficos, certamente contribuirá para o
direcionamento racional da pesquisa mineral na região
enfocada.
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Capítulo 2
Localização e Acesso

Por
Claiton Piva Pinto

A área em estudo (figura 1.2.1) situa-se na Zona da
Mata, cuja principal cidade 6 Juiz de Fora, segundo centro
populacional do estado. Ocupa superfície de cerca de
2.900km2 (folha Lima Duarte, escala 1:100.000). Abrange
áreas dos municípios de Antônio Carlos, Bias Fortes, Bel-
miro Braga, Bom Jardim de Minas, Ewbank da Câmara,
Iberlioga, Juiz de Fora, Lima Duarte, Olaria, Pedro
Teixeira, Rio Preto, Santana do Garambéu, Santa Rita de
Ibitípoca e Santos Dumont. Destes, têm sede dentro dos
limites da folha Bias Fortes, Ewbank da Câmara, Lima
Duarte, Olaria, Pedro Teixeira e Santa Rita de Tbitipoca,
sendo o mais desenvolvido o de Lima Duarte. Mesmo
assim, essa cidade é deficiente em termos de infra-
estrutura.

O acesso principal a Lima Duarte faz-se pela BR-040
até a periferia de Juiz de Fora, seguindo-se posteriormente
para oeste, por aproximadamente 45km, através da BR-
267.

A BR-040 corta o canto NE da folha numa extensão de
10km, passando junto a Ewbank da Câmara. Esta e a
BR-267 são asfaltadas. Todas as demais estradas têm o piso
natural, sendo o de algumas encascalhado.

Um antigo leito preparado para a construção de uma
estrada de ferro, que não chegou a ser implantada, tem
trechos aproveitados como estrada de rodagem, principal-
mente a partir de Lima Duarte para oeste, passando junto
à cidade de Olaria e seguindo além.

Fig. 1.2.1 - Mapa de situação e localização - folha Lima Duarte
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Capítulo 3
Geografia

por
Claiton Piva Pinto

3.1 Aspectos Dsiograficos

A rede de drenagem é, em sua quase-tolalidade, in-
tegrante da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Na
porção noroeste da área, as águas correm para o rio
Grande.

O principal curso d'agua é o rio do Peixe, que cruza a
porção meridional da folha, correndo, no sentido geral, de
oeste para leste; tem como afluentes principais, pela mar-
gem esquerda, os rios Grão-Mogol (formado pelo rio Ver-
mclbu e o córrego Santo Antônio), do Salto (que nasce na
serra do Ibitipoca) e Rosa Gomes; pela margem direita,
recebe o ribeirão Pirapitinga e o rio Monte Verde ou Santa
Bárbara.

Na porção nordeste da folha, escoa-se o rio Paraibuna,
que tem ali as suas cabeceiras e corre para sudeste, indo
desaguar no Paraíba do Sul.

A bacia do rio Grande recebe a contribuição dos
ribeirões Conceição e dos Cavalos, além do rio EIvas, que
nasce na folha.

A drenagem mostra-se com forte controle estrutural cm
alguns trechos, com traçados reülíneos e bruscas mudanças
de curso. O controle morfológico também se faz sentir,
dando um modelado dendrítico ao conjunto da drenagem.
Este é explicado pelas amplas superfícies de aplainamento
presentes no âmbito da folha, com desníveis relativos da
ordem de dezenas de metros dentro de uma mesma
superfície e que se transformam em centenas de metros de
uma superfície para outra. Os mergulhos dos estratos,
geralmente moderados a fracos, também facilitam o
modelamento hidrográfico.

Duas estações climáticas estão perfeitamente definidas;
uma, seca, nos meses de maio a outubro e outra, chuvosa,
de novembro a abril. Em Lima Duarte, a temperatura
chega aos 35°C no verão e pode ser inferior a 10°C no
inverno. Na serra da Mantiqueira, a mínima é mais baixa
ainda. Nela, a precipitação média anual situa-se ao redor
de 1.500mm.

Na serra do Ibitipoca, parte integrante da serra da Man-
tiqueira, desenvolve-se um microclima de altitude, com
temperaturas mais baixas, vento constante c uma vegetação
rasteira, do tipo campo de altitude e cerrado com arbustos

retorcidos e próprios de solo arenoso, dominando a can-
deia (Lychnophora rosmarinifolial).

A vegetação tem sido sistematicamente destruída em
toda a região, o que vem acarretando problemas de des-
lizamentos de encostas e assoreamento dos vales; como
conseqüência imediata, ocorrem grandes inundações.

Quanto aos solos, nenhuma classificação taxonõmica foi
adotada. Preferiu-se relacioná-los ao seu substrato rochoso
imediato, ou seja, o solo é tratado em função da biologia
da qual deriva. Não se levaram em conta os fatores de sua
formação, e estudos laboratoriais não foram realizados.
Dar-se-á, portanto, apenas algumas características mais
salientes dos solos encontrados na região. Assim, sobre as
faixas gnáissicas, incluindo-se nessa categoria também as
rochas cbarnoquíticas de caráter intermediário a ácido, há
solos rosados de textura argilossiltosa, que transicionam
para o topo a uma fina camada de solo mais escuro com
superior conteúdo de matéria orgânica. Em profundidade,
mostram dois comportamentos distintos: ora transicionam
continuamente até a rocha fresca, com a passagem por
rególitos bandados de cor cinza-acastanhada ou rosca,
listrados de branco, dependendo a cor da liberação do
ferro dos minerais máficos; ora passam bruscamente à
rocha fresca, fato que é mais comum na porção sudeste da
folha. Esses solos suportam matas densas, quase todas
destruídas nos dias atuais.

Os anfibolitos geram solos argilosos de coloração
vermelha a marrom, laterizados na superfície pelo
acúmulo de óxidos de ferro hidratados. A passagem da
rocha ao solo mostra um rególito de cor ocre, muitas
vezes poroso pela saída dos elementos solúveis, fixando
os compostos de ferro e alumínio. Essa rocha costuma
associar-se aos gnaisses em forma de corpos alongados,
o que leva à alternância de faixas de solo rosado e solo
vermelho-marrom.

Na porção noroeste da folha, ocorrem algumas faixas de
xisto granalífero, que costumam gerar solos laterílícos,
pobres em nutrientes e muito pouco espessos, geralmente
mostrando-sc a rocha intemperi/ada à superfície. Nesses
terrenos, é constante a presença de fragmentos de rocha,
grãos c fragmentos de quartzo e granadas oxidadas. A
vegetação que se desenvolve sobre (ai solo geralmente c
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rasteira, do tipo campos naturais. Algumas matas são en-
contradas ao longo das drenagens.

Quartzkos tem presença marcante na porção ocidental
da folha. A desagregação de tais rochas leva a um material
arenoso de grão fino a grosso, essencialmente quartzoso.
Nos locais planos ou de baixa declividade, hi uma
concentração de matéria orgânica negra, que ocupa os
interstícios entre os grãos de quartzo, formando um leko
com alguns dcrímetros de espessura, geralmente muito
úmido, onde se desenvolve uma vegetação preferencial-
mente rasteira, do tipo campos naturais. Nas áreas altas,
mais secas, o solo é muito pobre e a vegetação é de cerrado

Ao longo dos principais cursos d'agua, podem ocorrer
planícies aiuviab (várzeas) de caráter argüo-arenoso, com
maior contribuição orgânica, gerando solos transportados
de maior fertilidade.

32 Aspectos sodoeconòmJcos

Em 1989, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
- BDMG, apresentou um diagnóstico e perspectivas para
a economia do estado de Minas Gerais, abordando temas
como indústria, agropecuária, energia, transportes e
mineração. Tal estudo levou em consideração as diver-
sidades territoriais do estado, sendo então apresentado por
macrorrcgióes de planejamento.

A área recoberta pelo Projeto Barbacena insere-se na
região II, denominada região da Mata, e que está localizada
no sudeste de Minas Gerais, na divisa com o estado do Rio
de Janeiro. É constituída por 127 municípios, sendo suas
duas principais bacias hidrográficas as dos rios Pomba e
Piranga. A superfície regional 6 de 37.600.000km2, o que
corresponde a 6,4% da superfície do estado.

Em função de suas características, a região da Mala
possui apenas um grande centro urbano, Juiz de Fora, a
segunda maior cidade do estado, com cerca de 300 mil
habitantes (1980), situada no segundo nível hierárquico
urbano e constituindo um centro regional no âmbito es-
taduaL A influência transmitida pelo Rio de Janeiro não se
tem refletido em estímulos ao desenvolvimento da região,
que, entretanto, em função de maior relevância no passado,
possuí a'gwm cidades de porte significativo, sem maior
destaque em termos de polarização.

A população é de 1,72 milhão (1988), eqüivalendo a
11,0% do total do estado. O numero de habitantes da área
rural corresponde a 30,6% do tola! regional. Essa região,
reproduzindo o padrão estadual, é expulsora de população.
Seu saldo líquido migratório, na década de 1970, foi de -295
mil pessoas.

Sua produção industrial significou, aproximada-
mente, 7% da produção do estado em 1980, contra 9%
em 1970, configurando o maior declínio relativo regional
da década. Seu PIB per capita representava 67% do
estadual em 1980.

A região possui três parâmetros que caracterizam seu
setor rural: ocupação agrícola antiga, agricultura
tradicional e preponderância de pequena produção.
Ademais, a agropecuária participa com apenas 12̂ 5% na
formação do PIB regional, que 6 a terceira menor
participação do estada Possui a estrutura fundiária menos
concentrada de Minas Gerais, com 90V9% dos menores
estabelecimentos, que <*of r̂ fMWMtf™* ao estrato de 0 a
lOOha, ocupando 49,67% da área; as propriedades com
superfície entre 100 e LOOOha representam 835% do
número de estabelecimentos e ocupam 46,11% da região.
Os estabelecimentos com mais de 1.000ha são apenas
0,01% do total e ocupam 4,2% em área.

Suas terras não apresentam boa aptidão agrícola para
culturas anuais. Quase toda a superfície 6, genericamente,
classificada como de aptidão regular para pastagem plan-
tada, o que indica a presença de restrições edáficas para
culturas. Somente uma pequena área, circunvizinha ás
cidades de Barbacena e Carandaí, recebe a classificação de
aptidão regular para culturas. A presença de restrições
edáficas implica a necessidade de práticas agrícolas de alto
nível tecnológico, com aplicação intensiva de capital, as-
sociadas a projetos de larga escala que estão, normalmente,
além das possibilidades individuais dos agricultores.

Além das limitações impostas pela aptidão agrícola de
suas terras, a região tem na topografia irregular e excessiva-
mente montanhosa (principalmente pela presença da serra
da Mantiqueira) uma ponderável restrição ao desenvol-
vimento agrícola.

Tem-se evidenciado retração de área em lavouras
tradicionais, com expansão significativa apenas do café e
da cana-de-açúcar. Destaca-se na produção de arroz ir-
rigado, em decorrência da atuação do Prodcmata e é a
primeira produtora estadual de fumo, a segunda em café e
arroz irrigado e a terceira em cana-de-açúcar. Registra-se
queda da pecuária bovina, suma e avícola. Quantitativa-
mente, a agricultura é de importância intermediária, deten-
do 11,4% da área colhida do estado, 104% do valor bruto
da produção agrícola e 9,7% da produção de grãos.

O sistema de transportes é bem-desenvolvido, não se
constituindo num entrave para o crescimento da agricul-
tura. As principais rodovias são: a BR-116 e a BR-267, que,
conectadas, atravessam toda a região no sentido nordeste-
sudeste; a BR-040, que corta a região no sentido noroeste-
sudeste; e a BR-262, que atravessa o norte da região, no
sentido leste-oeste.

Existem dois ramais ferroviários importantes: o que liga
Belo Horizonte ao Rio de janeiro e corta a região da Mata
no sentido noroeste-sudeste, passando por Juiz de Fora, e
o que atravessa a região um pouco mais ao norte, ligando
Belo Horizonte a Campos, no estado do Rio de Janeiro.

A região da Mata vem-se constituindo em persistente
preocupação, face ao seu quadro mais geral de estagnação
agrícola e industrial. Embora haja exemplos dinâmicos,
como a Mendes Júnior (siderurgia) e a CPM (metalurgia
de zinco), em Juiz de Fora, e a Indústria Matarazzo (papel
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e celulose), em Cataguascs, predominam segmentos
tradicionais dos ramos sucro-akookiro nas imediações de
Poote Nova, têxtil c de confecções, em Juiz de Fora, e
noveleiro, em Ubá. Apesar de a região não ter ficado
totalmente à margem da industrialização mais recente, não
foi uma beneficiária representativa no processo, sequer no
grupo dos Bens de Consumo Não-Duráveis.

Na área abrangida pela folha Lima Duarte, na região da
Mata, a principal atividade econômica é a pecuária leiteira,
com inúmeras fábricas de laticínios espalhadas pelas zonas
rurais nos diversos municípios. A agricultura 6 pouco
desenvolvida, quase que de subsistência. A indústria ex-
trativa está voltada diretamente para a madeira, com al-
gumas regiões já totalmente desmaiadas para a produção
de carvão vegetal.

Grandes reflorestamentos de eucaliptos são en-
contrados na porção nordeste da folha, interessando a três
grandes grupos industriais: Cia. Paraibuna de Metais, Tora
Refloresfamento (Grupo Matarazzo) e Cia. Carbureto de
Cálcio.

33 Geomorfologia

As principais feições hidrográficas e de relevo da folha
Lima Duarte estão esboçadas na figura 13.1. Do ponto de
vista do relevo, importantes superfícies de aplainamento
podem ser facilmente definidas, com topos em torno das
cotas de 1.800m (superfície Gonduzna), 1.200m e 950m
(superfície Sul-Americana). Uma outra superfície tem
topo por volta de 600m (superfície Paraguaçu?) e está
muito pouco representada na folha.

O estabelecimento dessas superfícies baseou-se no
tratamento estatístico dos pontos cotados, mostrados nas
folhas topográficas da Carta do Brasil em escala 1:50.000,
que compõem a folha lima Duarte na escala 1:100.000.

A superfície mais elevada (superfície Gonduana),
reflete um primeiro ciclo erosivo; tem apenas alguns tes-
temunhos na serra do Ibitipoca, com ponto culminante em
uma chapada de 1.784m (pico do Ibitipoca). Tal superfície
está sustentada por serras quartzíticas, que modelam for-
mas alcantiladas de relevo, decrescendo rapidamente para
a superfície de 1200m. Nesse intervalo (1.800 a 1.200m)
encontram-se a serra do Ibitipoca, parte da Mantiqueira e
as terras de Lima Duarte e Negra, que podem estar repre-
sentando testemunhos de uma superfície pós-Gondwana.

A superfície Sul-Americana marca um novo ciclo
erosivo, com topo a l-200m e vales próximos a l.lOOm,
entalhados pelo ciclo de erosão Velhas, no planalto da
Mantiqueira.

A sudeste da escarpa da serra da Mantiqueira uma nova
tuperfitíe está representada, com topos a 950m e vales a
800m (possivelmente representantes, também, das

superficies Siü-Amencana e Velhas). Estes decrescent
continuamente para sudeste, ao sentido do vale do rio do
Peixe, onde registra-se, junto ao povoado de Monte Verde,
a cota de 520m, valor já pertencente ao cklo de erosão
Paraguaçu, cujo limite superior está próximo à cota de
600m, decrescendo continuadamente a jusante (conforme
estabelecido para as folhas ao sul em trabalhos realizados
pelo Departamento de Recursos Minerais do Governo do
estado do Rio de Janeiro; Barbosa et aL, 1983a). Nessa
região de Monte Verde, ainda são freqüentes cotas por
voha de 900m, com vales profundamente encaixados e forte
erosão a montante.

O ciclo de erosão Velhas não atinge um» fase de
aplainamento completo, definindo uma superfície difásica
com linhas de cristas trancadas (superfície Sul-Americana)
e vales rebaixados i e 100 a 150m (superfície Velhas).

A observação do esboço geomorfológico (figura 13.1),
onde tais superfícies estão representadas, mostra clara-
mente um relevo elevado na porção ocidental da folha, com
rebaixamento escalonado no sentido do oriente.

A faixa ocupada pelo intervalo de cotas de 1.200 a 950m
mostra um relevo bastante acidentado, com forte erosão a
montante, vales encaixados e encachoeirados e amplas
encostas rochosas. Situação semelhante 6 observada no
rebaixamento da superfície de 1.800 para 1200m.

Na superfície com topo a 1200m, próximo ao extremo-
norte da folha, mostram-se algumas feições de vales
afogados, com formação de várzeas pela deposição de
detritos aluviais. Esse fenômeno favorece um maior desen-
volvimento do intemperismo químico, o que leva a uma
intensa meteorizaçâo do substrato rochoso. Assim, são
gerados espessos pacotes regolíticos e as exposições de
rochas frescas tornam-se pouco freqüentes. Tal superfície
tem feições de relevo em fase de maturidade. Já a superfície
com topo a 950m ainda mostra feições de relevo em fase de
juventude como vales estreitos e encaixados, com
tendência ao rebaixamento para 600m.

Na porção sudeste da folha, em parte da bacia do rio
do Peixe, o intemperismo físico é predominante,
mostrando-se vales com amplas exposições rochosas
tanto nas encostas dos morros quanto no leito das
drenagens.

Na periferia das principais exposições de quartzitos, são
conspícuas amplas coberturas arenosas, que, além de
prejudicarem as observações de cunho geológico, com-
prometem a qualidade do solo.

A evolução e regressão das vertentes seguem segundo
linhas de declividade constante, paralelas às encostas e
normais aos eixos dos vales, sem rebaixamento sig-
nificativo dos topos. Com a continuação do processo,
formam-se os pedimentos entre o sopé das vertentes e a
drenagem. A aglutinação dos vários pedimentos de uma
mesma superfície leva à formação das pediplanícies.
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Capítulo 4
Trabalhos Anteriores

P»
OatanPiva Pinto

Segundo Murta (in: Eschwcge, 1833, Ptuto Brasüien-
JÚ.1833, tradução de Murta, D. F, 1979, p. 12 e 13, N.T.),
na região sudeste, os trabalhos geológicos com caráter
ãmtàJfQ tiveram início no princípio do século passado
com Eschwege (1817) e prosseguiram com Pissis (1842),
Uais (1872), Gerber (1374) e Derby (1881-1887); no inicio
deste século, Dsrby (1906) propôs um empilhamento estra-
tígráfico em cinco grupos definindo uma série de Minas,
que se posicionaria sctorr.pieiss e micaristo (Laurenciano)
e sob arenito quartzítico, sobre xisto argiloso, calcário e
arenito (Síluriano ou Devoniano); e sobre arenito, esse
ultimo no topo da seqüência.

Harder A. Chambcrlin (1915) ampliaram a abrangência
da série de Minas de Derby (1906), incluindo nela o seu
arenito quartzítico e subdividindo-a em:

Quartzito de Itacolomi;
Xisto e quartzito de Piracicaba;
Formação ferruginosa de Itabira; Xisto de Batatal;
Ouartzito Caraça.

O gnaisse e micaristo (de Derby) foram posicionados no
Arqucano Provável.

Rimann (1920) subdividiu a série de Minas em Camadas
Itacolumi (Cambriano), Diamantina (Algonquiano) e Ita-
bira (Arqueano).

Bastos & Erichsen (1927) correlacionaram os quartzitos
das serras do Lenhciro e São José à série de Lavras de
Derby (1906) e os micaxistos e calcários de São João dei
Rei à série de Minas.

Guimarães (1931) separou da série de Minas uma
série de Itacolomi, como andar superior do Algonquiano
e com a mesma conotação do arenito quartzítico de
Derby (1906). Atribui idade algonquiana inferior à série
de Minas.

Freyberg (1932) propôs a designação de formações Es-
pinhaço para as seqüências que se desenvolvem nas serras
quartzíticas a NE do Quadrilátero Ferrífero, mantendo
série de Minas para as demais.

Moraes Rego (1933) empregou as denominações pteiss
do Paraíba, para um gnaisse leptinftico do vale do Paraíba,
em Sio Paulo, e ffxeiss Porphyroidal, para o gnaisse for-
mador das serras do Mar e da Mantiqueira.

Gtttmaráes (1937) correlacionou os quartzitos das ser-

ras do Lenheiro e São José à série Itacolomi.
Leonardos (1940), em trabalhos na região centro-sul de

Minas Gerais, definiu as formações Carandaí (metatiütos
na parte inferior e calcários e rochas filtticas na parte
superior, depositados discordantemente sobre rochas gra-
mtoides) e Tiradentes (quartzitos e arenitos congkMte-
ráticos da serra homônima).

Barbosa (1949) propôs a subdivisão da série de Minas
nas formações Santo Antônio (granito, anfibolho, esteatho,
talcoxisto, conglomerado e quartzho) e Ouro Preto (filito,
dolomito, itabirito e quartzito).

Barbosa (1954) restringiu a abrangência da série de
Minas criando as séries Mantiqueira (gnaisses, com mer-
gulhos suaves para suL aflorantes nos arredores de Santos
Dumont) e Barbacena (micaxistos, cloritaxistos, anfibo-
ioxistos, talcoxistos etc), esta, mais nova e depositada em
discordância sobre a anterior.

Rosier (1952) definiu o complexo do Paraíba para
reunir gnaisse com plagioclásio, mais ou menos injetado
de material aplito-pegmatítico mais recente, aflorante
no vale do Paraíba, na região de Juiz de Fora (MG).

Dorr D et ai. (1954) reconheceram na região do Qua-
drilátero Ferrífero uma discordância entre a série Minas
e uma seqüência de quartzitos, filhos e micaxistos até
então reunidos nessa série ou, em parte, tidos como
xistos arqueanos. Em 1957, os mesmos autores definiram
a série Rio das Velhas para reunir tais mctamorCtos e a
subdividiram nos grupos Nova Lima (inferior: xistos,
filítos metassedimentares e metavulcinicos e, subordina-
damente, formação ferrífera laminada, grauvaca, uma
rocha quartzo-anquerítica, maciça, em camadas espes-
sas, quartzito sericítico e conglomerado xistoso) e Ma-
quine (superior), este, por sua vez, dividido nas forma-
ções Palmital (inferior: quartzosserichaxisto ou filito,
com lentes intercaladas de quartzito sericítico) e Casa
Forte (superior: conglomerado e quartzito sericítico ma-
ciço, com intercalações de xisto ou filho). A série de
Minas foi dividida, do topo para a base, em:

- Grupo Piracicaba: Formações Sabará, Barreiro, Ta-
boões, Fecho do Funil e Cercadinho;

- Grupo Itabira: Formações Gandarela e Cauê;
- Grupo Caraça: Formações Batatal e Moeda.
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(BartxMa. 19S4)

( ) Discordância.

CorraiaoflM da Ebart |19M):
(1) Corraladona a» ao grupo Napka am SP

CorralaolorMhaa ao grupo Varginha am MO
(2) Corralaotona^a à Fm. Pouao Magra (Uonardoa Jr. at al., 1971)
(3) Corralaolona-aa ao grupo Aoungul
(4) Corratadona-a» ao grupo Amparo am 8P
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O*») ) o grupo

c u i i w i s do opo
unidade basal do supergrupo too das Vdhas, pas-

saado o gnipo Nora Lima a ocupar nau posição

Laden (1980) subdmdm o papo Nora

(BKtassedimeutar química) e n u unidade superior
(catetka). Ladeira et aL (1983) não reconheceram o grupo
Ouebra Qs» (Schorscher, op. dt.), por coasdervtm seus
dotipot coaK) parte do grapo Nova Lim.

Eaqaaato aa década de 19SD os trabalhos aa região do
Qaadriattero rciiaTcjo eraai wcutados pehs equipes do
DNPM/USGS, chefiadas por N. V. Dorr D, ao seaúdo do
•ai c sadoeste trabanavaai Ebert e Roõcr, con a|gmn
participação de Otávio Barbosa.

Ebert (1955) apresento* ama primeira divisão

"região poaco atetaaorfízada daraate a última
ipara essa região com o "snleste de Minas

: do Parana", qsc foi nau "região muito metanor-
: a tkima orogéaese". Ebert (1956a, b, 1957,

19GI, 1968,1971) e Ebert et aL (1958) coatnearam os
aa região, estando os resultados esquematica-

nos quadros 1.4.1,1.4.2,1.43 e 1.4.4.

A regiio foi dwidkh a

série MaatiqaeiraeaserieBarbioeaa (Barbosa, 1954X esta
dividida ea> aau fftensthohftoo (Oitos, serpentnutos,
takooostos etc) e em uma tteies anfibottka (bkitíta-nstos,
bntka-quartzitos, anfibofitos, hombleadkos etc.).

Ebert (1956b) definiu a fòraaçâo Lafaictc (mkanstos,
granvacas, qnartzkos, •krabasitos, kabirito e goneütos)

nova que a soa foraaçáo Barbacena (fácies
graavaqaiaaos, arcózios, qnartzitos

fikies BKtabastica: anfibofitos, serpen-
tos, takonstos, tremoota-nstos), e leia

ou

derivada, em parte, por "itMrdimmtacao dos produtos de

fnidadr colocou dovidas quanto no poskaoiiameoto da
série Mantiqueira de Barbosa (1954), em relação i
formação Barbacena, levantando a hipótese de serem a
mesma unidade com uma nciologia metamórfica distinta.
Dada a precariedade do conhecimento sobre essas duas
nfcnnas unidades, sageriu que se adotasse a definição de
pré-Minas para o embasamento conforme havia proposto
Ryneanon et aL (1954). Descreveu uma fase graniüca p6s-
Barbacena (trondbjemftica, grancdiorftica, granftíca e
quartzodiorftica) que, acrescida dos ukrabasitos e gabros
dessa formação, consütumam uma província magmãtica
neo-arqueana que não teria atingido a formação Lafaiete.

Quadro 1.4.2 - Divisão Estrutural do Pré-Cambriano Superior no Sul do Estado de Minas
Gerais e no Estado do Rio de Janeiro, Preparado a Partir dos Dados de Ebert (1968).

Fato
Orogêntca
de Idade

Intémides

Extémides

A. A serra do Mar com estrutura semelhante a um megandclinal... (Rosier, 1957);
B. A divergência ("sinclÉnar em forma de leque) do vale do Paraft» (Lamego, 1948);

C. A zona de vergenda constante (de Juiz de Fora até Barbacena) com o sentido
dos movimentos tectônicos dirigido para o interior (estutura imbricada);
D. Zona de dobramentos e falhamentos mais suaves (Ebert et ai., 1958).

Quadro 1.4.3 - Divisão Metamórfica do Pré-Cambriano Superior no Sul do Estado de Minas
Gerais e Estado do Rio de Janeiro, Preparada a Partir dos Dados de Ebert (1968).

Antepa
Omgai

Fata
A.

ünau

fcdal
latina

nuca
sa

UnMade
Fata
AssinrJca

Bacia do Rio Sao Fran-
cisco
Zona do Espinhaço

D
C

B

A

Fades Metamórfica

anqutmetamomca.

xisto-verde.
xistos-verdes.
anfiboMica.

anfttwiftica

anfiboirtica

Subfacies

nnn, Mlfufctt
Will HIUH.

comcMotita.
com estauroUta
disténio.

com slimanlta.

com sHimanlta.

a

Observação

com numerosas torter-
calaçoes charnoqufti-
cas até a faixa
transitória com C.
com forte aranltizacão.
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Quadro 1.4.4 - Divisão Estratigráfica do Pré-Cambríano Superior no Sul do Estado de Minas
Gerais e no Estado do Rio de Janeiro, Preparada a Partir dos Dados de Ebert (1968).

Grupo

Pré-
Cambriano
Superior

São João dei Rei

Andrel&ndiae Paraíba*
(em parte)

Paraíba

Unidade
Estrutural

0

C

A e B

UtoloQta

frios e metacaicários.

Micaxistos e quartzitos, me-
nos freqüentemente metas-
sedimentos. ricos em
fekJspato.
Sedimentos eogeossincli-
nais, metagrauvacas, metar-
cózios e, mais raramente,
quartzitos e metacalcários.

Observação

Reúne as formações Tira-
dentes, Carandaí, Barroso e
Prados, conforme definidas
por Ebert

(•) "Foi abandonado, posteriormente, o nome 'Juiz de Fora' para as partes do grupo Parafca ricas em chamo-
quttos..." (Ebert, 1957a, p. 511; 1962, p. S3), in. Ebert, 1968, p. 218.

Ebert et ai. (1958, p. 47,72) chamaram de gnaisses do
tipo Piedade (no mesmo trabalho usam os termos gnaisse
Piedade e grupo Piedade) a gnaisses miloníticos bandados,
com camadas claras aplíticas, camadas acinzentadas
(paragnaisses?), leitos de biotita e camadas delgadas de
metabasitos, aflorantcs nos arredores da cidade de Piedade
(MG). Correlacionam-o à fácies sedimentar da série Bar-
bacena.

Ebert, ao longo de 1955 a 1971, adotou a divisão do
Algonquiano em palco- e neo-. No Paleoalgonquiano,
posicionou a série de Minas, em discordância sobre as
rochas arqueanas. Para o Neo-Algonquiano apresentou
uma série de divisões estratigráficas, baseadas no seu co-
nhecimento adquirido em anos de trabalhos de campo nas
regiões centro e sul de Minas Gerais.

Na epizona, posicionou o grupo São João del Rei (Ebert,
1967) criado para reunir, a partir do topo, as formações
Prados (filitos pretos, metassiltitos de grauvacas, filitos
argilosos, mais raramente grauvacas e conglomerados),
Barroso (calcifilitO!., calcários), Carandaí (grauvacas, con-
glomerados, xistos listrados) e Ttradentes (quartzitos e
conglomerados arcozianos, tnetarcózios, metassiltitos,
calcários dolomíticcs). Seu correlato na mesozona é o
(séríe)-gnipo Audrelândia (Ebert, 1956a), dividido em
quatro unidade».

a) micaxistos claros, com muita moscovita e granada (±
distênio, estaurolita e rutilo);

b) mícaxistotf escuros, ricos em biotita e plagioclásio,
com granada subordinada;

c) quartzitos poros ou cora moscovita, distênio e gra-
nada}

d) metsrcózk» Iktrados.
Na caUrona, poadoaou o grupo Paraíba - ex-série

: Paraíba (gnaisses caracterizados por'intensa

adição do potássio) - e a série Juiz de Fora (g"rêff« de
desidratação e drMralcifflção de charnoquitos,
com granada e silimanita, psamitos de granuiação grossa a
média, quartzito feldspático).

Ebert (1957; in: Ebert, 1968) abandonou o termo
série Juiz de Fora (Ebert, 1956a) em favor de grupo
Paraíba.

Nesse esquema de metamorfísmo crescente para sul,
considerou a formação Carandaí estratigrafícamente
idêntica ao grupo Andrelândia, que se mostra "num estado
de metamorfísmo regional muito mais elevado". Este, por
sua vez, transiciona para os gnaisses catametamôrficos da
série Juiz de Fora (posteriormente reunida no grupo
Paraíba).

Dutra & Guimarães (1961) mantiveram a série Juiz de
Fora c estabeleceram uma origem magmática para grande
parte das rochas charnoquíticas.

Ebert, mais tarde, restringiu a distribuição da formação
Carandaí aos arredores da cidade homônima, passando a
denominar sua projeção para sudoeste (região de São João
dei Rei-Lavras) de formação Rio das Elvas, correlata á
formação Lambari (Ebert, 1971) que, por sua vez, se cor-
relacionaria à formação Pouso Alegre (Leonardos Júnior
et ai., 1971).

A formação Prados correlacionou à formação Macaia
(Ebert, 1971), definida na região de Lavras para reunir
arenitos, grauvacas e arcózios, com pequena contribuição
de sedimentos finos a até muito finos, mas com maior
deformação e recristalizaçáo filonaítica.

Ebert (1968) fez referência à bifurcação da faixa
orogénica formada pelos sistemas Paraibides e Araxaídes,
por ele definidos (Ebert, 1956b):

a) os Paraibides, que continuam através do estado de
São Paulo até Paraná e Santa Catarina;
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b) o» Araxafcks, qae
Prftucâwo, dobrando par* NWe,<

• bacia do riosio
Goat, para norte.

«obre a origem dos chamoqatos e gnaufitas do ad de
Minas Gerais, rasgando à condutio da nwrfnria de
rochas orto- e paraderivadas. Em 1971, voltou a tratar da
qaestiotoParafctdeseAraxafdes.

Rosier (1957) concentrou seus trabalhos na serra do
Mar, dmdado o Algonquiaao dessa região c a ana série

(quartzitos, mármores, aa-
teaoscovita aiakrrQcaanfiii

, de dwrrtas ornjease
(a anior parte sio filoaitos de

basaaento). Para efeito de correlações.

BtOSti dtiUWS
Barbaceaa e Aiai , seado
ntihação do termo "série"
concepção de Derby, e

do Sal
sugerida a
dentro da

aanfik coacepção de Gaiauries Jfc Jacques de

a) série kinzigftica (plagioclásio-biotita-granada-

(p»agiodásio-biodu-bipcm£»o-
à série Juiz de Fora, de Ebert (1956);

Rosier (196S) apreseatoa aovos dados sobre a |
da fain iaftrofc eatre os estados do Rio de Janeiro e

Esses dois autores, Ebert e Rosier, e aak a equips de
Dorr D, estabtltctram as bases para a estratjgrafia da
região ceatro-sul de Minas Gerais e parte do Rio de
Janeiro, cada qual responsável por

Nos anos 70, a CPRM assumiu a execução dos
geológico aa escala 1:250.000.

et aL (1971) apresentaram uma geologia
da região meridional de Minas Gerais, com

aa escala 1:250.000.
et aL (1974) conchnram os trabalhos do Projeto
tento Geológico da Geotransversal E-W, Setor G,

regiões a leste do Quadrilátero Ferrffero até
Manbuaçu.

Braun ã Baptisu (1976) ampliaram snbsianoahnmte a

como Associação Barbacena, subdividida em vários com-
plexos. No resumo de seu trabalho escreveram;

Quanto i nomenclatura, conclui-se que
série Barbacena, série R » das Velhas e super-
IIUIUE Espinhaço são termos <*n*>fl*t*Jitfif e in-
adequados, pois designam a mesma seqüência,
já chamada de série de Minas, por Derby. A
formação Sahara, em sua Iocalidade-tipo,
designa milonitos dos plutonitos do em-
basamento da série de Minas, xistos

ácidos da seqüência Minas etc, não se referin-
do a nenhum estralo superior dessa seqüência.
O grupo Nova Lima, em tua Iocalidade-tipo,
designa uma seqaeada semelhante e provavel-
mente síncrona i denominada grupo
Piracicaba, nas proximidades de Ouro Preto e
soa própria Iocalidade-tipo, porém preenchen-
do compartimentos distintos. Por todo o

pkta e •iam sa, taato esuataral
biológica ao sal do
Qaadiilátrro ruiáfciu.

Brandalise et aL (1976),
adotaram as dmsões e a associação Paraíba do Sal e
associação Barbaceaa, ata conotação estraügráfka; a
anonaçao roame do sai i n suDúnMaoa e a coaplexo
Migmatftico (migmatitos e granitóides), complexo
Charnoquftico (ortometamorfítos básicos metas-
somatizados: charaoquitos, enderbitos, birkremítos,
metadioritos, gnaisses charaoqufticos, granulitos
granatiferos localmente migmatibeos e quartzitos), i
do ainda biotita-gnaisses com granada,
taurohta e anfibólio, quartzooústos, micaxistos, i
gnaisses a duas micas e lentes de chamoquito. A associação
Barbacena reuniu micaxistos e quartzitos granatfleros com
estaurolita, cianita, silimanita e andalusita; rochas
carbonáticas, metabasitos, ukrabasitos e biftt'la e/ou an-

Essa divisão incluiu parte das rochas definidas como grupo
São João dei Rei e Andrelâadia por Ebert em seus trabalhos.

Silva et ai. (1978) apresentaram na legenda da folha
Barbacena 1:250.000 a associação Paraíba do Sul formada
por um complexo Charnoquítico equivalente ao de Bran-
danse et ai. (opxit.). A associação Barbacena foi sub-
dividida em complexo Gnáissico-Migaiatflico (granitóides
ácidos a intermediários foliados a gnáissicos e milonito-
gnaisse), complexo Bonsucesso (conjunto litológico
ratarlástifo' ultrabasito xistificado, quartátos niifácrot ou
ferruginosos, filitos), complexo São João dei Rei (unidades
Prados, Carandaf e Tvadentes), complexo Andrclandia
(xistos granatiferos, quartzitos, gnaisses, mctacakários;
ressaltam que os xistos de oeste são similares aos da
unidade Carandaf e os contatos sao gradativos com o com-
plexo Piedade), complexo Piedade (gnaisses com
freqüentes intercalações de anfibontos e quartzitos e
inttTcalaçóes locais de xistos; gnaiurtsieniticosdoMatola;

gabróica» intercaladas).
A mesma unha de ação foi adotada por Fontes et aL

(1978) no Projeto Jequrtmbonha.
Trouw et aL (1980) definiram um grupo Carrancas, com

características intermediárias entre os grupos Sio Joio dei
Rei e A«MWri#~<;*, posidonando-o no Proterozóico Supe-
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formação Sio Toaé das Letras

opacos) e formação Campestre (dorkotde-GKlos

E w y i r t i ( 1 9 H 1 » ) esfdo» estreita faixa
VlmtKWmmBaQ rcnaero C ronte NOrB, OCDmBUD O
plexo Gnmdftico de Arai ara (piriboBtos,

Noce (19X3) dmtiram o gnpo São Joio Temeira et aL (1987a)
dei Rei nas formações Tiradeutes, Carandaf e Rio Elvas,

formações Prados e Barroso (de EbertX na Troa* et aL (1986)
dMFoãm

própria r

das iwhw de alto n v ) .
a tratar <

—juinymglai i i l Nnrr(1987)i
passando a adotM, com modmcaçoes, a drasao do gnpo
São João d d Rei em sete unidades (A a GX conforme
M^eseatada por Vakriano (1985; in: Noce, 1967).

BarbosaftGroaa Sad (1983a) ap-cuatmai uma propa-
la de drasáo do comphaD Jmz de Fora i

r Vemmcb (rochm da sequEncia<
t DioiKa-gnaMg <aiiwii coco como auMOgwswDoi-

t e petraajancas OE ocnvaçao a parar oe rocnas
t umaumdade Itaperana

(gfamsflosxjL). Trataram, também, da pctiogufia (1983b) e
dapetiokmlaegeoojmmica(1983c)ótecharnc<|uiloserochas
afins ao longo da drwsa Minas Gerais Rio de Janeira Grossi
Sad ft Barbosa (1985) vokaram a tratar da origem dessas

Grossi Sad et aL (1963) correbcioaaram a formação
Lafaiete (de Ebert, 1956b) ao grupo N o » Lima.

Machado Filho et aL (1983) definiram um complexo
Barbacesta ("metatexítos com paleossomas xistosos
básicos e ultrabasicos e neossomas granodioríticos e
granfticos,..., posicionados no craton do São Francisco"),
um complexo Juiz de Fora (seqüência de rochas da sufte
charnoquftica, predominantemente enderbftica, com
faixas kmziBticas intercaladas), um complexo Paraíba do
Sul (gnaisses e migmatitos extremamente bandados e
cataclasticos, aflorantes no vale homônimo, rochas
kmrigticat, charnoqufticas e gramtóides) todos de idade
arqueana. Mantiveram os supergrupos Rio das Velhas e
Minas e os grupos Lafaiete e Dom Süvério como entidades
perfeitamente individualizadas. O grupo Andrelândia foi
dividido em unidades litoiógicas e mineralógicas. Para o
grupo São João dei Rei mantiveram a divisão original de
Ebert acrescida da formação Carandaí (siltitos
homogêneos com intercalaçõesdecimétrícase met ricas de
fihto grafitoso; subordinadamente ocorrem grauvacas e
arenitos ferragmosos), considerandca depositada direta-
mente sobre o complexo Barbacena. O grupo Carrancas
foi separado nas formações São Tome das Letras,
Campestre e Rio Ervas (que Ebert colocou no grupo São
Joio dei Rei). Consideraram esses três últimos grupos
como sendo do Proterozóico Inferior. O "gnaisse Piedade
foi considerado como resultado de um tectonismo de
cisalbamento horizontal, de idade arqueana ou
transamaronica, que atuou sobre rochas do complexo Bar-
bacena e supergrupo Rio das Velhas..."

"Contrários a propostas anteriores, envolvendo o gnpo
Carrancas (Tronw et aL, 1980,1983,1984X propomos a

a fades São João dei Rei com quartzkos mataros e
metacalcáríos e outra fácies, rica em quartzitos e
mViClm1nV^n%flKr^m^C2^^ m\^Htt ^lC&VOflnUntJ&dml MmTdCS s^l&VJAB^kfl^^AC^

Nesse esquema, a fácies Luminárias corresponderia à
porção basal do grupo Andrelândia. Dividiram a fácies São
João dd Rei em cinco umdartry a fácies I umintiias em
sete, e o grupo Andrelândia em emeo, embora mostre-se
com seis na legenda da carta. Grossi Sad ft Dutra (1988)

rochas supracrustais do grupo Paraflia do SuL onde é
mostrado um mapa na escala 1:1ÍX)0.000, com um
divisão estratigráfica (formações Desengano, Imbé,
Itaocara e EucU^eUndia).

O mapa citado é resultado de um trabalho de
compilação de dados, desenvolvido por Grossi Sad &
Pinto, desde 1983, envolvendo, de maneira geral, os levan-
tamentos geológicos executados para o DRM, na escala
1:50.000, c que foi apresentado, na escala 1:500.000 durante
o Io. Simpósio de Geologia da Região Sudeste, em
setembro de 1989.

Num âmbito mais amplo, estão os trabalhos de Almeida
(1977, 1981), Cordani & Teixeira (1979), Cordani et aL
(1973,1985), Teixeira (1985), Teixeira et aL (1985), Hararyi
& Hasui (1982a, b), Harah/i et aL (1982, 1985), Hasui A
Oliveira (1984), que versam geralmente sobre geotectõnica
e gcocronologia.

A oeste da área do projeto, existem vários trabalhos
de teses de pós-*raduaçâo de alunos da UFRJ, orien-
tados por Rudolph A J . Trouw. À época da realização
deste projeto, estava sendo preparada a tese de Alexis
Nummer, que interessa à parte da porção ocidental desta
folha.

Em 1988, a CPRM/BH apresentou o produto final do
Projeto São Gonçolo do Sopucaí, resultante do Programa
Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil - PLGB,
constando de duas folhas em escala 1:50.000 - Folha São
Gonçalo do Sapucaí (Silva et ai., 1988) e Folha Heliodora
(Baltazar et ai., 1988).

A evolução da cartografia geológica na área ocupada
pela folha Lima Duarte, nas últimas quatro décadas, t
mostrada na figura 1.4.1.
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- Capítulos
Metodologia

por
Luh Alberto Brandalise

A exemplo de outros projetos já concluídos, a
metodologia prevista para a realização do mapeamento
geológico da folha Lima Duarte, do Projeto Barbacena,
seguiu os padrões estabelecidos pela CPRM, em acordo
com a solicitação do DNPM, e constou de:

1' etapa - Levantamento e aquisição da documentação
básica: aquisição de cartas topográficas na escala 1:50.000
(IBGE 1976); aquisição de aerofotos convencionais na
escala 1:60.000 (USAF AST-10,1964-1966, USAF AST-10,
1969) na escala 1:30.000 (CEM1G-PROSPEC, 1986), bem
como fotoindices 1:180.000, imagens de radar 1:100.000,
alem de imagens Landsat TM nas bandas 4 e S, nas escalas
1:100.000 c 1.125.000.

2* etapa - Compilação e análise bibliográfica: levan-
tamento e estudos da documentação bibliográfica
disponível, referente a área do projeto, além da consulta
aos relatórios de pesquisa relativos à área existente no
DNPM.

3* etapa - Interpretação de dados de sensores remotos:
interpretação das aerofotos, pelos métodos Guy-Riverau e
convencional de "claves"; o método Guy-Riverau foi aban-
donado, tendo em vista o baixo nível de separação propor-
cionado. Foi gerado um papa fotogeológico preliminar,
complementado pelos dados de interpretação de imagens
de radar e de satélites, anteriormente mencionados.

4* etapa-Reconhecimento geológico: todos os membros
do projeto, em conjunto, percorreram os principais perfis
em todas as folhas, com objetivo de testar os contatos e
estrutruras traçados na fotointerpretação, verificar as
características fotogeológicas das íitologias para efetuar
novas separações ou melhorar aquelas já definidas. Além
disso, seviu para entrosar compondes do grupo e com-
patibilizar a terminologia geológica descritiva.

5* etapa - RdnterpreUçáo dm dados de sensores
remotos: de acordo com as feições observadas no campo,
inteiradas àquelas extraídas das aerofotos, fez-se a
reavaliação dos resultados obtidos anteriormente.

6a etapa - Elaboração do anteprojeto definitivo:
estabelecimento de prazos de execução das atividades
do projeto, objetivos e metas, em função das 4* e 5*
etapas.

7" etapa - Cartografia teológica sistemática - Campo
1: foi executada de abril de 1987 a setembro de 1987, sendo
corridos os principais perfis selecionados com base nos
dados obtidos na 5* etapa, com o intuito de verificar a
natureza dos contatos, separar os tipos litológicos
mapeáveis na escala, levantar e analisar feições estruturais.
Coletaram-se amostras de rocha objetivando melhor co-
nhecimento dos lttótipos através da petrografia
microscópica, ou ainda para análises químicas.

8* etapa - Cartografia geológica sistemática - Campo
II: tendo iniciada em novembro de 1987 e concluída em
abril de 1988, tendo por objetivo dar continuidade às
atividades da etapa de campo I, visando a um aden-
samento de dados compatível com a escala de trabalho.
Paralelamente, efetuou-se o cadastramento das
ocorrências minerais.

9* etapa - Levantamento geoquímico: efetuado simul-
taneamente à primeira etapa de campo, constou de uma
verredura na folha, com amostragem de rocha, sedimento
de corrente e concentrado de baleia em pontos previa-
mente selecionados de acoTdo com os dados geológicos
existentes. Uma segunda varredura foi efetuada na etapa
de campo D, com amostragem em alvos selecionados,
baseada nos resultados da primeira campanha.

10* etapa - Levantamento geoOsko: foi efetuado levan-
tamento gravimetria) em perfil EW desde Calçadas até
Monte Verde. Os seus dados, juntamente com o perfil
magnético obtido de mapa de contorno, foram modelados
em microcomputadores, no busca de elementos para
auxiliar na definição da tectônica regional. Os mapas
aeromagnétícos disponíveis foram interpretados
qualitativa e quantitivameme e correlacionados à geologia,
sendo selecionadas algumas anomalias para estudo mais
detalhado.
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11a etapa- CoDsolldaeio O"»1 *«• dados: constou d*
integração dos dados reunidos durante a execução do
programa, ou seja, dados geológicos, geoquímicos,
flpnftrim«tp»tmgp*fira«f fln^Kfim» As «nn«tr»« He mdia
TrVrM^at para estudo litogeoqufmko foram analisadas
qumricamcntt para óxidos, elementos-traço e elementos
terrat-raras. SiOj, AI2O3, FesO* CaO, MgO, P2Q5, S, Ba,
Sr, Zr, Th, U, Cl, Rb e Ta foram analisados por
espectrometria de fhiorescência de raios X; Na2O, K2O,
MnO, Cu, Pb, Zn, e Li, por absorção atômica, com
sohibilização total da amostra. FeO foi analisado por
processo volumétrico. Co, Cr, Ni, V, Sc, Y c Nb foram

tw<ry*f*>

minado por fon cspcrifico, H2O" e H3Q* por método
gnvimétrico, e CO2 por volume de gás desprendido por
aquecimento em presença de ácido, transformado em por-
centagem em pesa Os ETR foram determinados por ICP.
Elaboração das cartas geológica e metalogenétko •
previskMuL

12» etapa - Elabonçio do tato expUcatfva: o geólogo
daiton Piva Pinto assumiu os trabalhos da folha lima
Duarte em março de 1987, sendo de sua responsabilidade
a cartografia gcológicaeaorganização do texto explicativa
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Capítulo 1
Sinopse da Geologia Regional

Por
CUuton Piva Pinto

A área em estudo situa-se na região Sudeste, e está
contida integralmente no estado de Minas Gerais (figura
L2.1). Compreende parte das províncias estruturais São
Francisco, Mantiqueira e Tocantins, de Almeida et ai.
(1977), redefinidas como províncias geotectônicas no
Capítulo 6, Parte II, deste texto explicativo. Essa região
vem sendo objeto de estudos geológicos desde o século
passado. Um incremento nesses trabalhos se fez sentir a
partir da segunda metade do século XX, continuando até
os dias atuais. Algumas unidades líticas foram definidas
oeste projeto e estão detalhadas no Capítulo 2, Parte II.
Uma síntese da estratigrafia é mostrada no quadro II.1.1.

A província gcotectônica São Francisco, também referida na
bibliografia como cráton do São Francisco, ocupa a porção
noroeste da área do projeto. Esse domínio caracteriza-se por
Kqüencias de rochas milrann*-««Kinpn,tarfK (complexos Bar-
bacena e Santo Antônio do Pirapetinga e supcrgrupo Rio das
Velhas) de idade arqueana e por maciços granitókfcs, alguns
de dimensões batolfticas (Ribeirão Pmhetrinbo, Serra do
Carmo, Pimenta, Brás Pires e outros não-formalmente

ca/piinha) Hf irlaHr*variation

do Arqueano ao Protcrozóico Inferior. Metabasitos, do
Proterozoico Inferior, também são encontrados. O complexo

configura um batólito consideravelmente grande,
gerado por anatexia de material cruslal, preservando em seu
interior porções de goaisses bandados e de outras rochas à
•rmelhança de xenóütos; é também referido na bibliografia

áreas fora do domínio do projeto. Esse conjunto de rochas tem
facões próprias do domínio da crosta mtermediána, com
metamorfitmo das fades xisto-verde a anfibolito.

A província geotectõnica Mantiqueira ocupa a porção
sudeste da área do projeto. Nesse domínio, caracteriza-se
por: a) orto- e pararrochas, de idade arqueana, metamor-
fizadas nas fades anfibolito e granulito (suíte metamórfica
Sáo Bento dos Tones, complexos Juiz de Fora e Acaiaca);
b) orto- e pararrochas do Proterozoico Inferior, com
metamorfismona fades anfibolito (complexo Mantiqueira,
suíte metamórfica Sáo Sebastião do Soberbo e grupo Dom
Silvério, além de metagranitos e metabasitos não-

batizados); c) ortorrochas de idade incerta, metamor-
fizadas ou não, atribuídas ao Proterozoico Indiferenciado.
As rochas arqueanas têm registros compatíveis com o
domínio da crosta inferior, enquanto as fcmtn, com o
domínio da crosta intermediária.

Algumas unidades estratigráfícas, de notável
distribuição regional e consagrado registro na literatura,
como o grupo Complexo, associação...) Paraíba do Sul, na
província geotectõnica Mantiqueira, e o supergrupo
Minas, ao norte, na província geotectõnica São Francisco,
não ocorrem na área do projeto.

O contato entre essas duas províncias é tectõnico, mar-
cado possivelmente por uma colisão do tipo continente x
continente.

A província geotectõnica Tocantins ocupa uma pequena
área da porção ocidental do Moco cartografado, estenden-
do-se para oeste e margeando a província geotectõnica São
Francisco por esse lado. Caracteriza-se no interior e ar-
redores da área investigada por espessos pacotes metas-
sedimentares, com reduzida contribuição vulcânica (?),
representada por anfibolitos e metandesttos (?). Tais
rochas estão reunidas nos grupos Andrelândia e São João
dei Rei. Mostram metamorfismo crescente para o sul,
variando da fááes xisto-verde a anfibolito alto, e feições
próprias da crosta intermediária; são consideradas do
Proterozoico Médio.

O contato com as outras duas províncias é tectõnico em
quase toda sua extensão, á exceção de uma pequena faixa
no domínio da folha Barbacena (SF23-X-C-III). Processa-
se por uma provável nappe de chamoge com movimentos
para o norte e nordeste.

A região mostra uma evolução geotectõnica, com
registros de ciclos tectonotermaís desde o Arqueano até o
Proterozoico Superior-Eopaleozóico; feições mais recen-
tes são marcadas por falhamentos de gravidade e intrusões
áddas a básicas não-deformadas.

Os ciclos de aplainamento Gonduana, Pós-Gon-
duana, Sul-Americano, Velhas e Paraguaçu atuaram
em toda a região, sem, contudo, se mostrarem
onipresentes.



Quadro w.i .1 - Compataçfto da» Colunas EsttatignMcas do Pré-Cambnano das Folhas Uma Duarte, Battaoana, Rio Espwa a Ponte Nova, Citabataddai Natte Projto

Folha Uma Duarte Fotha Bwbaoana Folha Rto Espera Folha Pont» Nova

Província Gootscttnice Tocantins

Domínio da Provmzoico Grupo Andretandia (PMai, PMas) Grupo Sao Joio dei Rei (PMsjp. PMsje)

Província Gootectonlca Manttquatra

Domínio da
Croata

Iwaimadifcria

ProMrozòioo
Indüarancia-

do

pagmaiitos (ps)
btotrta-o/anüo nl^dalormado (Py)
tMotta-gianito laooidai a btaatomilonitioo
.flibatrio doa Cavato» (Pyfc)
tonalit»Qnaisaa Pirapatinga (Pyp)
paridoMoMrpantinindo (Py)

g
magmaiMos ácidos, granttos
psqmatotdasdaRteDoo

Protaroxóioo
Interior

comp»»o MantiQuaiia (Plm) oomplaxo Mantiqwira (Plm)

grupo OomSUvér Io (PMs)

alcaHgrantto OMnésia (fV<l)

.oomplaw) Mantkiualra (Plm>

grupo Dom 8Mv*rk» (PMsi, Plds2, PWs3)
.Motita-granHo (Ply2)
(•uoogranito ( P V I )
ortoanftbolrto (PU)
sufta matamorfiea 8*0 Sabastlio do
Sobarbo (Ptu)
complaico Mantiqualra (Plm)

Domínio da
Croata Interior Aiquaano

comptexo Juiz da Fora (Ajr)
suita matamômca Sao Bento dos Torras suha matamomca Sao Santo dos Torras

(Asb)

.complexo Aeaiaca (Aac) .oomple«o Juiz do Fora (Ajf)

Província QeotecMnica Sao Francisco

ProtofozoiGO
Intefior .metabasitos (Piá)

.complaxo Rwsaqulnha (Plr)

g
moecovlta-oranito Brás Pires (Plyibp)
,oomple»o Rsssaquinha (Pkj

Domínio d a

Arqueano/
Pfotetozoico

Menor

.granMo eisalhado Pimenta (APIyip)

Atqueano
comptexo Barbacena (Abi, Ab2)

(Ari»)
BranodterteeBranrtoBtoeirioPInhairt-
nho(»yip)
supergrupo Rto das What (Arvt, Arvm,
Am)

iptoao Santo Amonio do PVapsUnga
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Capítulo 2
Estratigrafía, Petrografía e Petrología

datan Piva Pinto,
dation Pivo Pinto e Joõo Henrique Grasa Smd

(mbitaxs 22.6, 23.6, Z4.6 eíS.7)

2J iBtrodsffto

A folha Lima Duarte está representada essencialmente diaftoréti

qufticas do complexo Juiz de Fora, aflorantes mais ao soL
Não mostram, também, associações con rochas gui

por rochas pre-cambrianas para- e ortoderivadas, meta-
mnrf™*1" nas faciès anfibolito e granuüto. As rochas de
grau metamórfico mais aho estão reunidas na suíte meta-
BÔrfica São Bento dos Torres (rochas charnoquíticas s.L)
e ao complexo Juiz de Fora (rochas charnoquíticas s.L,
anfibolitos, ortognaisses, paragnaisses aluminosos, quartzi-
tot e rochas nflr*vM«***e**) Dois outros agrupamentos
constituem o complexo Mantiqueira (gnaisses comuns, me-
tabatitos, KÍSKT """pT îanoft e calciiW'Wcát'fas) e o grupo

iquek up! Sic

i (gnaisses e xistos grauvaquianos, quartzitos,
anfibolito e rochas calcissilicáticas).

Um tonatito-gnaisse deformado, reservado na porção
ndeste da folha (região de Pirapitinga), tem posiciona-
mento estratigrafico incerto. Um corpo de granito ása-
Ihado aflora na região do ribeirão dos Cavalos. Outros
corpos graníticos, nao-deformados, são encontrados na
localidade de Mendes e nas proximidades de Santa Bár-
bara do Monte Verde.

Corpos uhramáficos xistificados, de pequei, enverga-
dura, distribuem-se pela folha, e estão inclusos no com-
plexo Mantiqueira. Um corpo de peridotito serpentinizado
aflora a oeste de Lima Duarte.

Um dique mifico, não-metamorfizado, corta quase toda
• folha na direção nordeste, ultrapassando seu limite norte.

Depósitos aluviais são pouco expressivos, tendo maior
tanda ao longo dos rios do Peixe e Paraibuna. Depó-

sitos cohjviais são freqüentes no sopé das serras quart-
iticas.

12 Pitninda geotectónica Mantiqueira

12J Sate •etunòrflca Sáo Bento do» Torm - Aib

12JJ Definição

Junto ao limite setentrional da folha estão cartografados
•jfuns corpos de rochas charnoquíticas que não guardam
relações de continuidade física com as rochas charno-

cialmcntc rochas ortoderivadas, de qumusmo ácido a bá-
sico, tf m ura graDobiástica, localmente HtftPiwitfmfHrii
Assoda-se orna formação ferrífera de aspecto bandado
(magnetíta-quartzito?).

As melhores exposições estão no vale do córrego Ponte
Funda, a oeste do povoado de Paraíso Garcia (no extremo-
norte desta folha) e na região de São Bento dos Torres
(folha Barbacena). Até ue dados mais consistentes sejam
obtidos, essas rochas serão reunidas r*" *"*»» ímíHaH^ defi-
nida, neste projeto, como suíte metamorfica São Bento dos
Torres.

22.12 Distribniçio

As rochas dessa suíte distribuem-se em três corpos con-
forme mostrado na figura D.2.1. O maior deles aflora da
localidade de Paraíso Garcia para norte e oeste. O segando
ocupa a parte inferior do vale do córrego Ponte Funda,
nascente do rio Paraibuna. O menor, dividido em dois
segmentos, posiciona-se na borda do granito Ribeirão dos
Cavalos. Ocupam aproximadamente 45km2.

22.13 Relações de contato

As rochas dessa suíte representam, provavelmente, as
litologias mais antigas desta folha. Os contatos não se
expõem, mas foram interpretados como tectónicos com
•ochas do complexo Mantiqueira e do grupo Andrelándia,
que ocupam posição superior e mostram-se fortemente

, na base de seus respectivos pacotes.

2.2.1.4 Petrografía

Nessa suíte estão reunidas rochas ortoderivadas, de
quimismo árido a básico, metamorfizadas na fades gra-
nublo; são essencialmente ortoclásio-granito, charnoen-
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derbito, enderbito, hiperstênio-diorito e norito, de gra-
nulaçáo fina a média, com transição local para tipos gros-
seiros, principalmente nos termos mais ácidos. Mostram
textura granoblástica, com estnitura blastomilonílica em
domínios localizados. Estruturas do tipo lit-par-lit podem
ocorrer entre enderbito e rochas básicas.

No vale do córrego Ponte funda ocorre uma formação
ferrffera de aspecto bandado, com quartzo predominante,

anfibólio e, por vezes, granada. Associa-se ag
uma rocha máfica decomposta, provavelmente um meta-
dioríto ou metagrabro dessa suíte. Um quartzho com al-
guma mica verde ocorre nesse mesmo local, mas náo foi
observado seu contato com as rocha* anteriores, podendo
pertencer ao grupo Andrelándia, cujas rochas afloram em
cota um pouco mais elevada, nesse mesmo vale.

A tai)etonj.l apresenta uinasatcsc da mincralogia das
rocha* dessa suíte.

Corpo de Paraíso Garcia

Esse corpo tem forma alongada segundo E-W, afloran-
do a partir da UTM 7618800N para o norte, deixando o
limite setentrional desta folha, adentrando a folha Bar-
bacena (SF.23-X-C-IÜ), onde ocupa uma superfície de
dezenas de quilômetros quadrados. Seu limite oriental é
marcado, aproximadamente, peb paralelo que passa pelo
povoado de Paraíso Garcia. E cortado no extremo-ociden-
tal pela estrada que liga Santa Rita de Ibitipoca a Bar-
bacena. O córrego Santa Rita e o rio Etvas cortam-no ao
centro. Tem cerca de 25km2.

Afloramentos desse corpo náo são muito freqüentes, mas,
via de regra, são de boa qualidade. A topografia eleva-se um
pouco em relação à cota média regional, com os afloramentos
ocorrendo normalmente nas encostas superiores dos morros
ou nas cabeceiras de drenagem. O intemperismo das rochas
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charnoqufticas gera um rególito grosseiro, muitas vezes
lateritico, de cor marrom-avermelhada, que é usado como
imrmfp1*1* oas estradas de rodagem.

Do ponto de vista pctrográfico, pelo menos quatro tipos
biológicos podem ser reconhecidos nesse corpo, porém
sius abundância* relativas não puderam ser estabelecidas.

Um dos tipos descritos (estação 1020-CP-690, UTM
7622000N/ 616650E), representado pela amostra de igual
número, 6 um granitóide rosado, com quartzo opalescente
azulado, granulaçáo grossa, pobre em máficos, com fo-
baçáo pouco desenvolvida. O feldspato t de dois tipos, um
ratado (ortoclásío), outro branco (plagjoclásio), sem for-
mas próprias. O mífico 6 a biotita, em palhetas finas e
negras, formando agregados irregulares, com tendência a
formas alongadas, subparalelamente arranjados. A essa
rocha associam-se segregações pegmatóides de mesma
composição mineralógica que a rocha principal, podendo
apresentarem-se isentas de minerais máficos; têm limites
difusos e chegam a alguns decímetros de espessura. A
exposição estudada 6 um amplo lajedo, aflorante nas ca-
beceiras do córrego Alto do Pomba.

Um outro tipo é um piroxênio-diorito negro-acasta-
ahado, de granulaçáo média a grossa, estrutura homófana,
com plagioclásio cor de caramelo e píroxênio negro a cor
de bronze, com palhetas finas de biotita associadas (amos-
tra CP-691). Rocha semelhante, porém com mais quartzo,
ocorre na eitação 1020-CP-606 (UTM 7620OO0N/-
616700E), onde certos domínios assumem caráter peg-
matoide; 6 um charnoenderbito.

Na etíaçáo 1020-CP-693 (UTM 7620650N/608100E),
dois outros tipos ütológicos estão presentes. O predomi-
nante i um enderbito (amostra CP-693A) com estrutura
gnáissica bandada em leitos milimétricos descontínuos,

sendo os leitos félsicos os mais espessos. É formado por
feldspato verde-cana, quartzo opalescente azulado, piri-
bóiio e biotita muito fina. Os máficos formam agregados
irregulares e alongados, descontínuos, arranjados subpara-
lelamente segundo a orientação dos leitos félsicos. O in-
temperismo gera um produto de cor ocre que passa brus-
camente para a rocha fresca com uma linha limítrofe de
concentração de óxidos de ferro. A essa rocha associa-se
um norito ou hiperstênio-diorito cinza-escuro, de grá fina,
homogêneo, com foliação muito bem-definida, marcada
por ripas de plagioclásio e piribólios (amostra CP-693B);
ocorre em corpos descontínuos no interior do enderbito.

O enderbito é formado por plagioclásio - 60%, piro-
xênio -15%, quartzo -10%, biotita 10%; opacos - 4%, e
tem como acessórios, zireão, carbonato e argüo minerais.
A granulaçáo é fina a média, a textura é granoblástica, com
a orientação marcada pela disposição de palhetas de biotita
e prismas de piroxênio. O plagioclásio e o quartzo exibem
extinção ondulante.

O hiperstênio-diorito (norito) é uma rocha constituída
essencialmente por plagioclásio - 60%, piroxênio - 33%;
opaco- 5% e quantidades acessórios de anfibólio, granada,
titanita, apatita, seridta e carbonato. A granulaçáo é fina a
média e a textura é granoblóstica.

O charnoenderbito é constituído por plagioclásio - 40%,
quartzo-20%,K-feldipato-18%, piroxênio-15%, anfibólio
- 3%, opacos-3%,eos acessórios sãoapratita, zireão, titanita
e carbonato. A granulaçáo é fina a média, a textura é
granolopidoblástica, evidenciada peto achatamento dos
feldspatos, que fornece um estruturação planar à rocha. O
quartzo e o feldspato apresentam extinção ondulante e esse
último ainda mostra as lamclas de germinação encurvadas»,
efeito da deformação que a rocha sofreu.
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Esse corpo tem forma alongaria «.gundo E-W,

Uai outro tipo petrc
corpo, é nau forauçab ferrfera rica i

sua porção ccntro-norte que o projeta para a folha Bar-
bacena (SF23-X-C-IU) na altura do meridiano 43*451?.
Ocupa a porção inferior do vale do córrego Ponte Funda,
que corre segundo o meridiano. O acesso a esae corpo é
bastante difícil e muitas de suas f piEwftr-* apresentam-te
fortemente meteorizadas rt«fif*»i*»'w^r» a i«t**i*iHf >rio dos
litótipos e suas inter-relações.

Suas rochas definem uma paragênese de akograu me-
tunórfico, à semelhança de outros corpos descritos. Em
seu extremo-oriental aflora uma rocha chamoquítica ne-
gro-esverdeada, de grã média, com quartzo »yia«in tex-
tura granoblástica, com foiiacão quase imperceptível em
afloramento ou em exemplares não-meteorizados. Alguns
domínios dessa rocha mostram-se com estrutura bUsto-
milonítica, com minerais achatado* nos planos de foGação.
Porções de granulação grossa também ocorrem, c, nesses
locais, o piroxênio pode chegar a lem, mostrando cor de
bronze. Sua composição é a db um gabronoríto ou hipers-
tênio-diorito, dependendo do teor de anortíta do plagio-
clásio (amostra CP-684A) (tabela 11.2.1).

No extremo-norte deste corpo, na passagem para a folha
Barbacena, aflora um granitóide de textura granoblástica
média a fina, de cor cinza com tonalidade rósea e pontu-
ações ou cordões de aglomerados de máficos; estes são
formados essencialmente por biotita, mas parecem cor-
responder a pseudomorfos de piribólio, talvez de piroxê-
nio, devido à forma prismática curta dos agregados, que
chegam a 5mm de comprimento. A presença desses cor-
dões não é significativa em volume e os máficos não chegam
a 5% do total da rocha, que não mostra uma fuliação nítida,
observando-se ripas de feldspato sem uma orientação pre-
ferencial aparente. O feldspato é de dois tipos: um deles é
um plagioclásio, com formas irregulares; o outro c a mien -
clina, levemente rósea, em cristais xenoblásticos irregu-
lares. Essa rocha assemelha-se a um granito com baixo
conteúdo em máficos, modificado por processos tecto-
nometamórficos. Mostra maior distribuição na folha Bar-
bacena, sendo melhor discutida cm seu respectivo texto
explicativo.

Imediatamente a oeste da estrada Bias Fortes-Barba-
cena, à margem direita do córrego Campinho, na fazen-
da homônima, cerca de 500m a sudoeste da estação
1020-CP-76 (UTM 7622000N/622750E), aflora uma
rocha charooquítica negro-esverdeada, semelhante
àquela descrita como hipcrslcnio-diorito cm 1020-CP-
684 (UTM 76205S0N/ 631S50E); mostra-se como uma
ocorrência puntual. Rocha idêntica ocorre na estação
1020-CP-689 (UTM 7620950N/623750E). que marca a
extremidade ocidental desse corpo. Não há uma con-
tinuidade de exposição entre a$ duas estações. Entre
esses dois locais, interpõe-se uma cobertura de hiotita-
gnaisse blastomilonítico do grupo Andrelándia.

i corpos já parcial a
nados. A estrutura é foliada a
••COEu» C QB CBQB BOESDDCSdD O QVBBCDDL

estudados. A I
epa-

as no gerai está pronatt dei
No tipo bandado, drttaram se leitos ricos <

(inferiores a 2oude espessura) eleitos máficos a ••fihftiu
• D 9 D B O B lOCSGDDUBOOB C TQunvDBOOSb CDin» uVCBDft QC ACU^UI

o c ff^pBSimr^i lotcpcuntsoos cflt m t s flaunt^nz» j^nsunaiBr DBft C

fohada, formada de quartzo e magnetita. O conjunto
tra-se dobrado em estilo isocfinal co
na posição de charneira. Este dobramento, por sua vez, é
redobrado em um estilo aberto, lembrando formas s%-

A sua melhor exposição está junto à sede da fazenda do
Barro, cerca de um quilômetro ao sul da estação 1Q20-CP-
607 (UTM 7621800N/629500E). Apesar de intemperizada,
reconhecem-se corpos decünétricos preservados no rc-
gólito argiloso esbranquiçado e com leitos de metabaskos
decompostos de cor ocre (possivelmente derivado de ro-
chas do complexo charnoquítico), em um arranjo bondado
com mergulhos verticais c direção N45"W. Junto a essas
rochas, mas sem relação de contato visível, ocorre um
quartzito fino, micáceo, com pequena quantidade de mica
vcrde-clara (talvez do grupo Andrclãndia).

A análise microscópica de duas amostras da formação
íerrífera (amostras CP-607B e CP-688) revelou a seguinte
mineralogia: quartzo (predominante), magnetila (ale
M ) , anfibólio (até 10%, c gruneríta junto à magnetita e
hornblcnda quando predomina o quartzo), granada (até
8' L). As porcentagens foram estimadas ao microscópio. A
textura é granoblástica, com o quartzo podendo exibir
contatos triplos; a foliação é marcada pela disposição pla-
nar preferencial do quartzo, opaco c anfibólio. A granada
ocorre em cristais ineqüigranulares. arredondados a bem-
formados, chegando a alguns milímetros de diâmetro:
ocorre essencialmente nos veios ricos em quart/o c mis
leitos com anfibólio, mostrando-sc muitas vc/cs envolvida
por este, formando a porção interna desses leitos.

Rochas semelhantes a estas (ricas em magnetita) lorum
descritas por Barbosa et ai. (1983b) na folha Piraí (SF.23-
Z-A-Vl-1) a leste da represa de Lajes c ao sul da BR 110,
em associação com quartzito sem magnetita, rocha taltiv
silicálica, mármore, rochas charnoquíticas e gnaisses diaf-
toreticos, todo o conjunto reunido por aqueles autores cm
uma unidade Três Ilhas, do complexo Juiz de Fora.

Corpo do ribeirão dos Cavalos

Na borda do corpo granítico do ribeirão dos Cavalos,
ocorrem duas pequenas lentes de rochas charnoqufticas;
uma posicionada cm sua porção nordeste, outra cm sua
porção sul. As rochas expostas na lente da porção sul são
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luce de faapocttsio. O numeo pode
kfeoblásfkns de vários mflfmetros de
r orientados no aaesmo arranjo da

Bioon cresce aos planos de fonacão, dando a essas up

. A cor escura dessa rocha dmcuha a iden-
> a observação de outros aaaeraa* BUS

lnf»B»iim. i possível perceber-se am leve
toai violáceo junto ao contato pavjjodásio-piriboho, i
nado a presença de mânsculos cristais de granada (i

C P )
Essa tocha £ saborduada a nm segundo tipo, repre-

* d r t t o negro-acaramelado, mesocrá-por am
. de graimlaçáo média a grossa, com a
peto arranjo planar de grãos Kfaicos

ra.Afoliação,coemdo,
nces

r s Nessa situação, a cor original da
tocha é snhstirutda por ama cor cma-daia, com pequena

máficos. Macroscopicamente é poc-
, feldspato de cor caramflo, quartzo
piribóbo negro e biotíta fina (i

tnCP-473B).
O aarile entre os dois htótipos é gerahnente ntido,

podendo haver interação entre ambos, ao longo dessa su-
perfície, quando se desce a detalhe.

Na lente da porção nordeste domina uma rocha charno-
qatica semelhante aquela de CP-473B (enderbito). Tem
cor negro-acatfanhada, teitura granoMástica, grossa, mos-
trando quartzo arolado, feldspato acaramcladocpiroaciiio
aegro. Ocorrem algumas bandas finas de cor ánza-acas-
tanhada, com talhe de grâ fina (estação 102O-CP-489, UTM
W148S0N/D096SQE).

As duas lentes charnoqu&icas devem ter sido alçadas à
superficic pela intrusão sranftica, *»»n tendo com esta ne-
nhuma relação tm^tífa Fazem parte do f«nh*«y^f»tf e
mostram perfeita interação com as rochas da suite.

U1S

Ai rochm chm m iqiiitu >i (V i n suftc são ortoderivadas,
i na ftcks granulito de Eskola (1952), cor-

• ao metamorfismo de grau forte, "zona regi-
•Jdohiperstew>"deWmkler(1977).

Ai parajfnriri observadas eatáoassmalarias a seguir
a)|éapodaiio + ortoclásio + quartzo + lúpersteoío;

quartzo + hiperstêmo;
+ hiperstenjo.

Cwnopii uaf mu pode ocorrer ness ai parageneses. Ao-
fibóio e biotiu também ocorrem, mas não são parage-

t e o ortofMátn, pcilino.
AfcraH^ãofenfferanMMraaparagienesequartzoniag--

aebu-anfib&bo (± granada). O anfibobo é gruaerita e
horabkada, aquela ocorrendo junto i magnetita, esta aas

A teitura oblácDca predomina nessas rochas. Re-
hquias de tatura%nea são encontradas nas rochas charno-
quaicas. O caráter maciço, que se manifesta em grande
parte das aposições investigadas, dificulta qualquer tra-
bamo de cunho estrutural. Sinais evidentes de intensa de-
formação, com geração de estruturas mfloonicas, foram
«fimii i ini ™ a^ywc ooservaçoes megascopKas e em
especial no estudo das seções delgadas.

Na tabela 1122 são apresentados os resultados ana-
Ubcosdesete ^ í f i
na tabela 1123. A sua lofaÜ7açãn é mostrada na figura
IL22. A metodologia analítica consta do Capitulo 5, Parte
I, deste texto explicativo.

A figura 1123 mostra o registro de Al, Fe, Ti, K e Na, a
figura IL2.4, de Al, Fe, Ti, Ca e Mg. Os diagramas apresen-
tados foram propostos por La Roche et aL (1974) e são
discrimmantes para rochas para- e ortoderivadas; entre-
tanto, o campo das grauvacas superpõe-se ao campo das
rochas %***̂ ai áridas e "»f̂ "»f̂ íft**»« Nesse domínio, es-
tão as amostras 1,2 e 3, respectivamente charnoquito **.,
enderbito e Uperstênio-diorito. As amostras 4 a 7 mos-
traram qunmsmo compatível com basalt os.

As feições de campo e petregráficas levaram á carac-
terização das amostras 1 a 3 como ortoderivadas, e assim
foram consideradas.

Nas figuras U2Ó e ILZ6 estão registradas as razões
togar&micas das proporções moleculares dos fiados SiOj-
AI2O3-K2O e AbOa-CaO-IbO, respectivamente. As cur-
vas mostradas nessas figuras foram estabelecidas por Be-
swick & Soucie (1978), a partir de um número significativo
de amostras de rochas igceas inalteradas quimicamente.
Os campos estabelecidos são bastante estreitos, o que per-
mite detectar-se, com facilidade, quaisquer desvios da mé-
dia. Utilizaram-se tais gráficos no sentido de testar-se per-
das ou enriquecimentos nos elementos citados, nas rochas
dessa suite.

AnaKsando-se essas figuras, percebe-se um discreto en-
riqueciniento em sffica, nas rochas intermediárias e ácida,
em relação aos demais elementos. Quando a sflica não t
levada em conta, a normalidade se estabelece.

A figura n.2.7, diagramas AFM e NKC, sugere a dis-
tribuição das rochas em dois campos distintos: 1) as rochas
básicas - amostras 4 a 7 - têm um caráter tokftico, com um
pequeno desvio para a amostra 6,2) ai rochas mais ácidas

Escabimodalidade está reforçada na figura II.2JJ, que
leva em conta os findos MgOxFeO + 0,9Fe2O3.
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Tabela I I . 2 . 2 - Resultados Analíticos de Kochas da
Suíte HetaBÓVfica São Bento dos Torres <* ea peso

rara oxido* e P M »ara Eleaentos-Traco e Eleaentos
ée Terras-Saras».

M.No.1 1 2 3 4 5 4 7

S.02 1
M203 1

Fe2B3 1
FeO 1
Cafl 1

HfO 1
Na20 f

K20 1
TiQ2 1

P205 1
H20- 1

H20» 1
IM 1
coe i
S 1

TOTAL 1

Co 1
Cr
Cu
Pb
Zn
f»i
1/
Sc
r
Ni
Ba
Sr
Tr
Th
Cl
F
Li
Rb

La
Ce
N
St

u
8d
h
Ho
Er
Yb
L«

72,51 6S,3« 57,2*

15.1» 1
• . »
•.M
2.M
• .7»
5.H
l.M
•.29

(•.•5
•••9
t,5»
• •2
•.45
•.•2

1W.47

<5
14
8

12
23
2*

1 144
1 6
1 <lt
1 28
1 329
1 22*
i m
1 164
f 1W
1 44*

i 12
f rA

1 01,12

1 66,25
t 22,24

1 2,5
1 »,89
1 1,44

1 «,65
1 1,12
I »,29

1 M8
1 M 4

3.9« 14.9*
1.4*
5,21
2,3f
2.7»
4.»
3 , *
•,49
•••7
•,M
M3
•.12
•,35
•,15

99,69

26
16*
42
22
45

132
18#
17
46
34

8»
m
1(4
32»
38*

IN*
19

ltt

39,82

58,19
22,2

3,6
1,13
3,2
2,28
• 38
i.W
1,46
•,22

1.4»
5,4*
6,5*
5,3*
4,6t
2.4«
•,64
•.44
•,•7
•.17
•,13
•,55
•.•2

W.74

26
168
12
3

36
114
13*
16
36
44

1454

ím
31»
254
52*

125«
54
99

42,79

78,49

47,66
8,9
2,23

7,*2
4,44

•,66
1,97

1.6
•,23

53,44
14,94

3,14
7,94

13,44

3,9»

1,4»

•.21
l.M
•.12
t.W
•.22
• .42
t,W
• , •7

IM.43

54
28*
34
1»
31

184
324
56
46
48
92
84
37

(15
414
254

6
(14

6,32
12,44

9,31

2,1
1,85

3,»2
3,»4

•,4
2,42

2,16
•,3

54,6«
Í2.9«
7.6*
5,2«

11,8»
7.7»
2.M
•.27

•,15
4,44
•,24
•,6«
•,•5

49,14
Í4.9«
2.W
8,75
9,14
7.M
2.89
2,1*
1.4*
•,86
4.48
•,45

•,45
•.19

47,54)
13.1»
5, (A

11,54
6.9»
2,3»

.6»

.16

,»4

Í23

!»3

46
i24
23
16
11

148
29»
64
5*
38

54
35*
Í14
12
54

182
198
38
46
34

72 138»
78 48«
53 214
49 <15

1*4 674
225 24M

23 3»
<Í4 98

8,92
18,3
11,76
3,?
4,88
3,62
3,8
4,8
2,26
2,W
•,27

29,1
68,6
46,0
19,4
2,2
8,7

6,1
•,92

2,6
2,2
•,25

56
136
I N

8
24

148
36*
52
48
54
44

124
84

(15
114
135

4
(1*

6,56
14,93
12,68
3,4
1,19
4,#7
4,22
•,82
2,49
2,17
4,33

Tabela H.2.3 - Iintilicacáo e NticiwaawU te* lastras
«nlisadas ca Sittc HrtaMrfica SãotnUfK
Torrei

Nb. «MSTM I0OM um m m «»
CP-494
Cf-4W»
(7-491
Cr-484*
Cf-4931
Cf-473*

ortKlMit-raiito
wOflito
kiNrst(nio-4iarito

nor ito
«orito

CP-48IE norito

7422M» «1649»
742445» 44MM
742UN 41411»
74245» 431W
742443» «MIM
741MM «MIS»
742495» 4237»

Quando os óxidos consideradoi são NajO+KiO e a
função de sflica (figura 1129) a bhnodalidadc tambéni se
manifesta, com um desvio para a amostra 6 (noríto). Nesse
li entretanto, ressaha-se a variação r*** ™"fi série
ignea que abrange os campos do ríolitcwlacito-aodesito-
basalto.

Abimodalidadc lifestada

identificítío c
Tabela II.2.3.

roficíonatento da* a»o«tra«, ver

está bem estabelecida em outros terrenos caracterizados
por charnoquitos (no Brasil e alhures) de idade arqueana.

Na figura 112.10, que reporta a assinatura das relações
Nb/Y x ZtfPiOs, o caráter tokftico das rochas basic»
também está esboçado. Nesse diagrama, entretanto, o do-
mínio dos basaltos alcalinos interfere com o dos hasatfw
tolcíticos c 6 justamente nesse campo que as amostras sob
estudo estão registradas. Isoladamente, não seria diac*
nóstico.

Os parâmetros de Niggli estão apresentados na t abria
D.2.4 e registrados na figura 112.11; note-se a concentração
dos valores de si, para as rochas básicas, entre 105 e 136,
com uma variação crescente para o termo mais ácido, onde
atinge 364. Essa variação também está maftftf^fiMÍi nos
outros parâmetros.

O quimismo das rochas sob investigação pode set ava-
liado em termos do conceito de "Magma-Tipo" (NiggK,
1936). As amostras 4 a 7 pertencem a magma denominado
ftmlco, as amostras 2 e 3, a magma scmifenko, e a amostra
1, a magma sálko. Complementannente7, as amostras 4 a
7 são atribuíveis a magma relativamente pobre c a álcaüs,
2 e 3, a magma relativamente rico e a álcalls, e a amostra
1, a magma intermediário cm ákalis. Em relação ao valor
c de Niggli, as amostras 4 a 7 são rio», as amostras 2 e 3
são normais e a amostra 1, pobre.

Sob um ponto de vista provincial, com correspondente
significado geológico, Burn & Niggli (1945) caracterizam
três séries magmáticas; calcialcálica, sódica e potássica.
Todas as amostras analisadas pertencem à primeira série.
Com base nos valores de Niggli, os magma-tipos são os
seguintes:

. leucograoftico amostra 1

. diorítico amostras 2 e 3

.gabroídal amostras 4a 7
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H0. IL2.10 - Diagrama Nb/Y i Zr/PjOs, diteriminando oa
campo» doa baaaltos toWtiooa (A) a doa baialtot
alcailnoa (B), aagundo Floyd A Wlnchattar (1979).

Raagiatra/am-a» rochas básica» da auftt matamórfica Slo
Banto doa Torraa.
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Imbcte ILM - Parâmetros de Niggfi para Rochas da Suite Metamórfica São Bento dos Torres.

Aniortra
1

'_ 2
3
4 _
S
0
7

•1
364
247
162
136
115
116
106

•Ne
30
24
17
04
06
10
06

O

16
0»
20
36
28
20
27

fim

10
36
36
38
46
48
51

•I
46
31
25
22
17
21
17

mo
0,51
0.42
056
0,38
0,53
0,54
0.45

k

0.26
0.45
0.34
0,13
0.12
0.43
0.04

ti

1.1
1.4
1.4
1.8
1 *

2.6

P
0.1
0.1
O5
0.1
0.1
0.9

0.1

100 1ST 400 MO

40-

to-

) 100 too •00

•

400 SOO •00
$1

to

100 MO •00 «00 •00 «00
ti

too too •6o «6o •Ao

Fig. IL2.11 - Diagrama* d* variação d* rocha* da *uft»
mttamorflca 81o Btnto do« Torras, d* aoordo oom o* parâmatrm

òa fimira 0.2.11 demonstram claramente
o caráter da varíabilidade dos valores de ai, ba, c, e alk
contra si. No passado, tais diagramas eram considerados
como determinantes da variação química durante a dife-
renciação (""»g"»ftt"*'») Na realidade, devem ser vistos
apenas como Hiagramac de variação, sem considerações
genéticas, aprioristicas. De qualquer modo, a série rochosa
sob exame parece ter derivação comum (uma mesma fonte
magmática inicial), com base nos diagramas de variação,
para os quais se podem construir curvas bem-adaptadas.

O registro dos parâmetros k e mg de Niggli, para as
rochas em questão (não-figurado na presente discussão),
indica grande variação do valor k, para valores quase cons-
tantes de mg; contudo, os menores valores de k correspon-
dem aos menores valores de mg, os maiores valores de k,
aos maiores de mg, significando dependência entre eles.

Na figura 112.12 comparam-se os conteúdos dos ele-
mentos-traço nas rochas dessa suite com teores médios
para basaltos e granitos calcialcalinos, apresentados por
Turekian & Wedcpohl (1961). Percebe-se uma boa corres-
pondência entre os teores das rochas básicas com basaltos,
apresentando aquelas em pequeno enriquecimento em Sc
e Ni e um discreto empobrecimento em Sr. Para as porções
ácida e intermediária a correspondência com os granitos
calcialcalinos também é boa; mostram um certo enrique-
cimento em V, Co, Ni e Ba, talvez devido ao caráter quí-
mico intermediário de dou exemplares.

Uma vez definida a bimodalidade dcsnat rochas e "«*»»
similaridade de comportamento entre as amostras 4 a 7,
estas passaram a ser tratadas em diagramas próprios para
basaltos.

As rochas intermediárias e liadas não receberam outros
tratamentos, pois mostram teores muito variados de S1O2
e a população não é representativa (amostras 1 a 3).

Na figura 112.13 estão representados os campos dos
basaltos oceânicos e continentais, com base na relação
K2O-TÍO2-P2O2. Uma amostra posiciona-se no campo dos
jasaltos continentais, as restantes, no campo oceânico.
Aquela amostra tem teor anômalo de KzO (cerca de 10
vezes superior à média das outras três) e de P2O2 (7 vezes
superior à média); o teor de TJO2 não mostra grandes
variações. Adiante, serão feitos comentários sobre essa
amostra.
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flo, IU.12-Conteúdos da *l*rMnto*-traço wn rochas Ácidas*
IMsmMdiáftas (1) • básicas (2) da sute matamórfica Sao Banto

dos Torre*, comparados com ttor** médios, segundo Turakyan &
Widspohl (1961), para basattos (+) • granftos calcialcalinoa (x).

A figura IL2.14, que leva em conta TKhx Y/1* pan
discriminar basaltos alcafinos e tolefticos de

oceânicos» não 6 elucidativa. Os
aplas zonas de interferênáaa,citado

amostra (6) ocupando o <
finicos (justamente a amostr ega
tínental na figura IL2.13), uma outra (7), o campo dos
basahoaalr«lhiosmnrinrnttis,etodas(ÍDchnndoa4cs5)
envolvidas pelo campo dos basakos toletkos conrjnentak.

Ti O,

n$. 11X1»- Diagrama KaO-TIOrPjOs para rochas básicas da
sufi» matamerrioa SAo Bsnto dos Torras. 0 limit» smrs os campos

dos basaltos édsFsaro» at ai. (1978).

Fio. ILZ14-diagramaTlft xY/NbdaFtoyd&WInciMtlSf (1975),
discriminando os campos: (a) basatos «Hsidcos condnantats; (B)
bassHos tolaWoos oesinfcos; (O basallos atoaNnos eonthMmato:
(D) basaitoa alcalinos oesinioos. Rsgfslraram-a» rochas básicas

da suto matamorflea Sao Bsnto dos Torra*.

As assinaturas dos elementos Zr-Ti-Sr são mostradas na
figura 112.15. Novamente três amostras têm comportamen-
to compatível com o campo dos basaltos de fundo oceânico
(OFB); uma delas tem registro no campo dos basaltos
caldalcalinos (amostra 6), com teores relativamente ele-
vados de Zr e Sr em comparação com os demais.

Na figura 0.2.16, que leva em conta as assinaturas dos
elementos Cr e Y, as quatro amostras mostram compor-
tamento compatível com o campo dos basaltos de cadeia
mesoecânica (MORB).

Os diagramas de Miyashiro (1975), envolvendo os regis-
tros dos óádos FeO, MgO, SiCh (figura D.117), deixam
ver, novamente, a bimodaúdade do material em pauta,
sugerindo um comportamento de basaltos abissais para o
material básico.

Em síntese, pode-se dizer que as rochas dessa suite tem
ácido a básico, com uma HnntrJalHadr clara
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flg. « A l i - Diagrama Zr-Ti/iOO-Sr« para rocha* básicas da auha
matamorfica Sao Banto doa Torra» Estlo discriminado» os

oampoa doa baaaltoa da fundo ocsênico (OFB), dos «Matos da
bateo potássio (IXT) a dot basalto» oaldalcaJinos (CAB), sagundo

Pave» & Cann (1973).
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entre os *ff>mf*"jH básico, que 6 tofesico, e mtei mediano,
que é caldakanno. As rochas básicas comportam-se como
basakos oceânicos quando registradas nos diagramas de
Pearceet aL (1975,1981) e como basakos abissais, quando
tratadas nos diagramas de NGyasbvo (1975). As rochas

> e ácidas, pelo reduzido ntnw.ro de espé-
tratados, não permitem a caracterização de suas

t as suas relações de campo com as rochas
básicas apontam uma origem comum; a mesma sugestão 6
indicada pelos diagramas de variação de Niggti. Processos
tectonometamorficos emprestam-lhes estruturas banda-

Fm complementação, pode-se doer que o caráter ígneo
das rochas dessa sufte 6 ressaltado pelo comportamento do
Co, Cr, Co e V, que tendem a diminuir nos termos mais
ácidos, enquanto que os teores de Ba, Sr, Zr, Rb c Th
tendem a aumentar nesse sentido.

Na tabela 1125 são apresentados os valores médios c o
desvio padrão para as rochas básicas dessa suíte. Algumas
razões químicas para as amostras 1 a 7 são apresentadas na
tabela 11.26, •

Takrla H.2.* - luart tv i tk» n toritat Oatnemiticn iè S«ttr
Nttaatrf íca SM Into * » forre»

Tabela II.2.5 - Coamtfio fcttica Hj^s <e Iodos Ckar*Miiticas
Básicas * Stitc «MaWrfica Sio I n t o An Torres Mantras 4 •
7. TakcU II.2.2»

Mft

K/1*

1 2»?

1 4;

1 «,23

1 1.45

217

34

»,*5

4.1*

2M

14

1.45

-

1.13

*

31

•.92

t?» I

13 1

|
1

2,s; 1

24.5

De acordo com diversos autores, os ETR são imóveis
face ao metamorfismo (Weaver & Tarney, 1980; HumpKris,
1984). Como ponto de partida para uma discussão sobre o
comportamento dos ETR, considera-se que os dados ob-
tidos representam os materiais básicos a ácidos que ser-
viram como protólitos sobre os quais incidiu o ractamorfis-
mo de fades granulito.

Os dados obtidos permitem confirmar a regra geral da
diminuição do conteúdo de ETR com o aumento do S1O2
e o aumento da relação La/LuN com o aumento do SiÜ2-
Os parâmetros característicos dos ETR são mostrados na
tabela 0.2.7; as curvas normalizadas para condritos, nas
figuras 0.2.18a, b.

Para as rochas básicas, tem-se curvas normalizadas ten-
dendo para a borízontalidade, ocorrendo, contudo enri-
quecimento discreto de ETRL em relação aos ETRP (o
valor está próximo de 3, exceto para uma amostra, a de
número 6, onde tal relação 6 superior a 7). Quando se
consideram os ETR e a concentração condrítica nesses
elemento* nos ETRL, vé-se claramente que as rochas bá-
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sjeas são enriquecidas, pois que o seu conteúdo £ 31 a 43
vezes o valor condrftico; na amostra 6 há enriquecimento
excepcional em ETRL. Em relação aos ETRP, o conteúdo
é 11 a 14 vezes o valor condrítico, enquanto na amostra 6
tem-se tal valor 21 vezes maior. Assim, dispomos de dois
padrões de (racionamento de ETR: um enriquecido e outro
empobrecido em ETRL. O material enriquecido exibe
anomalia negativa para Eu, enquanto o empobrecido tem
anomalia discreta ou não tem anomalia. Quando conside-
ramos os elementos altamente incompatíveis (Rb, Th, Ba,
Nb, La e Ce), os elementos menos incompatíveis (ou tros
elementos terras-raras, Y, Zr etc), além dos elementos

(Dy/Y, por exemplo), observamos o seguinte nas rochas
básicas:

a) a relação Ba/Zi varia de 0,52 a 6,57; Zr/Nb varia de
0,77 a 6,17; La/Nb varia de 0,12 a 0^5 e Ba/La de 6,70 a
47,42;

b) a relação La/CcN t praticamente invariável (1,11 a
132), o mesmo acontecendo com Sm/NdN (0,69 a 033) e
Yb/LuN(l,10al35);

c) a relação Ce/Yb está compreendida entre 1,49 e 8,06
e a relação Dy/Y, entre 0,07 e 0,13,

d) a relação K/Ba varia de 13 a 31 e a relação Ba/Sr de
037 a 2£7.

As características dos ETR e outros elementos no
sistema considerado apontam claramente para um
protólito com as propriedades de basahos de bacia
oceânica do tipo MORB. As rochas das bacias oceânicas
são separadas em basaltos de dorsal oceânica ou MORB,
de ilha vulcânica e de platô oceânico. Os basaltos do tipo
MORB são subdivididos em tipos presEBles em segmen-
tos "normais" (MORB tipo N), "anômalos" (MORB tipo
E) ou "plumas" (basalto tipo P) e "transicionais"
(MORB tipo T), conforme Schilling (1973, 1975), e
diversos outros autores. Os basaltos MORB são
toleíticos, e os padrões de ETR normalizados para con-
dritos são diferentes em cada subtipo do MORB (ver,
por exemplo, Saunders, 1984). Es«cs basaltos
posicionaram-se em margens de placas construtivas.
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Essas rochas pertencem ao subtípo "MORB tipo T",
com base nas características anteriormente apontadas.
Segando Green et aL (1979), os basahos MORB têm razão
Fe/Mg elevada e baixos conteúdos em Ni e Cr (as rochas
cm estudo têm Fe/Mg = 2,43, Ni = 1654 c Cr = 22^5),o

r*priHhrir>

com a iã d d i i dposição do manto, admitindo-se ainda que a

controlado pela precipitação de olivina + plagiociásio +
dmopiroiênio (Wood, 1979). Quando se examina o com-
portamento do Ce e Yb e do Sm e Eu/Eu*, nas rochas sob
enfoque, há forte sugestão da participação de plagiociásio
e dinopiroxênio para a sua geração.

Diversos fatores contribuem para controlar o compor-
tamento dos ETR em sistemas ígneos, salientando-se a
composição da fonte, o grau de fusão parcial (da fonte) e
a cristalização fraáonada. Os dados disponíveis permitem
que sejam tecidas algumas considerações sobre tais con-
dicionamentos.

O registro em um diagrama logarítmico Ce/YbN-CeN,
conforme idealizado por Saunders (1984), indica uma ten-
dência de diferenciação semelhante aos basaltos MORB
tipo T, evoluídos em sistema aberto de alta pressão, a partir
de fonte com composição correspondendo a granada-lher-
zolito. Comente-se que sistemas de baixa pressão, com
câmara aberta ou fechada, evoluem com razões Ce/Sm e
Cc/Yb constantes. Se ocorrer remoção de plagiociásio,
aparecem anomalias negativas para Eu. Ao cootrárío, sis-
temas de alta pressão, envolvendo granada, alteram a rela-
ção Cc/Yb, mantendo constantes as relações Ce/SmN e
La/CeN. Para as rochas em estudo, tais relações variam
entre 1,49 e 8,06,1,06 e 1,59 e 1,11 e 1,32, respectivamente.

Em termos de fusão parcial em equilíbrio, os modelos
mais aceitáveis operam através de equilíbrio contínuo da
fase líquida com o sólido residual até a remoção da fusão
- fusão dinâmica, ou através de fusão contínua, com fusão
multiestadial. O material examinado parece, ter evoluído
através de fusão dinâmica, o fracionamento dos ETRL em
relação aos ETRP ocorrendo devido à presença de grana-
da residual durante a fusão. Os esquemas variáveis de ETR
nessas rochas podem representar algum tipo de hetero-
geneidade da fonte. O leitor encontrará uma ampla discus-
são da aplicação dos ETR na modelagem pelrogcnéticu cm
Haskin(1984).

Os ETR nas amostras das rochas intermediárias e ácidas
indicam o seguinte (há relação direta entre conteúdos de
ETR e de plagiociásio):

a) extremo fracionamento de ETRL em relação aos
.•TRP (valores entre 11 e 53 para a relação ETRL/ETRP);

b) variação do conteúdo lotai de ETR em função inversa
do conteúdo de S1O2;

c) os ETRL variam de 125 a 180 vezes o valor condrítico,
enquanto os ETRP variam de 3 a 16 em relação ao mesmo
valor;

d) o valor da anomalia do Eu (entre 0,84 e 1,32) está cm
relação direta com o conteúdo de silica;

e) a relação La/SmN, nas rochas intermediárias e ácida
varia de 3,03 a 12,87, enquanto nas rochas básicas, de 1,21
a 139; a relação Gd/LuN está compreendida entre 1,81 e
4,48 nas primeiras e entre 1,25 e 433 nas segundas. A

relações La/SmN e a identidade ̂ n rela*
ções Gd/LuN sugerem estreita relação genética entre os
diversos materiais sob exame;

f) uma amostra de material intermediário (número 3)
tem esquema de fracionamento muito parecido com o de
uma amostra de material básico (número 6), o que indica
relação genética entre eles;

g) quando se naminam as relações ent e elementos
incompatíveis, nota-se que para Ba/Zr, Zr/Nb, La/Nb,
Ba/La e Dy/Y, os valores obtidos nos diversos materiais
(ácidos a básicos) são semelhantes. Ademais, as relações
La/Ce, Sm/Nd, Yb/Lu e Ce/Sm nas rochas ácidas a
intermediárias também são semelhantes, o que mais uma
vez aponta para consangüinidade entre os diversos tipos
rochosos da suíte sob exame.

Os terrenos arqueanos submetidos a metamorfismo
granulítico não apresentam o mesmo comportamento quí-
mico. Assim, dois tipos básicos de terrenos são reconheci-
dos; um com forte eliminação de elementos incompatíveis,
outro com enriquecimento dessses elementos. Weaver &
Tarney (1983) selecionaram como paradigmas as regiões
do complexo Lewisiano do noroeste da Escócia e do Ar-
queano da índia meridional, respectivamente. Os terrenos
granulíticos do Brasil meridional, em Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, comportam-se como aqueles da Escócia,
enquanto os da Bahia comportam-se como os da índia
(Hartmann, 1988).

No caso das rochas granulíticas da suíte metamórfíca
São Bento dos Torres, os conteúdos dos diversos elementos
incompatíveis mostram que elas se comportam como aque-
las da índia.

A formação dos granulitos básicos dessa suíte poderia
ter se processado segundo o modelo hot-spot, a partir da
liberação de uma fase vapor rica cm CO2, na crosta inferior.
A fusão parcial dos granulitos básicos originaria os ma-
teriais intermediários e ácidos.

Pelo que ficou exposto, conclui-se que o modelo propôs-
lo por diversos autores, como McLennan & Taylor (1984)
e Weaver &. Tarney (1983), para a geração de rochas
charnoquíticas arqueanas a partir de gnaisses da fácies
aníibolito, através de charnoquitiz^çáo, não é aplicável à
geração das rochas dessa suíte.

2.2.1.7 Idade e correlações

Na faixa de ocorrência das rochas suíte em epígrafe, são
escassas as datações radíométricas disponíveis. Apenas
duas amostras (147 c 149) de Cordani et ai. (1973) a ela
pertencem. Localizam-se a meia-distância entre Barbace-
na e Santos Dumont, no domínio da folha Barbacena
(SF.23-X-C-HI), tomadas na pedreira do DNER; corres-
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poodein a gnaisses granoblasticos, com microdina fina-
0COIC pertftica, em parte reduzida em um mosaico gra-
noblástico onde o plagioclásio límpido é ocasionalmente
gotipertítico, o quartzo tem forma lenticular e a biotita é
nffTom-esvcrdcada, conforme citação de Cordani et ai.
(op- at.)- Dados divulgados por esses autores fornecem
para essas rochas uma isócrona de 2.788 ± 222m.a. com RI
* 0,706, obtidas em datações Rb/Sr em rocha total. Deve-
se ressaltar, entretanto, que esta é uma isócrona de
referência, obtida em conjunto com outras amostras (125 c
126) tomadas nos arredores de Juiz de Fora, cerca de
100km a sudeste, certamente em litótipo do complexo Juiz
de Fora.

Cordani & Teixeira (1979) recalcularam as idades Rb/Sr
convencionais com uma nova constante Rb = 1,42 xio'"11^
anos*"1* |cm oposição a um Rb = 1,47 x 10 (11) anos (1)

usado anteriormente], assumindo uma razão inicial (RI)
igual a 0,705 para calculo das idades aparentes. Assim,
obtiveram novas idades aparentes de 3059 ± 169m.a. e 2876
±143m.a. para as amostras 147 e 149, respectivamente.

Uma isócrona Rb/Sr, preparada para este projeto (folha
Barbacena, estação HV-70), revelou idade 2684 ± 110m.a.,
com RI = 0,714. Foi analisado material granitóide, de
aparente filiação charnoquítica, fortemente cisalhado, to-
mado da pedreira do DNER junto à BR-040, situada a
meia-distância entre Santos Dumont e Barbacena. A inclu-
são no diagrama de um piroxênio granulito, associado aos
granitóides, influencia o traçado da isócrona, nesse caso
obtendo-se uma idade de 3,37g.a. com RI = 0,701.

Machado Filho et ai. (1983), reinterpretando essas mes-
mas quatro amostras, mostram alinhamentos isocrônicos
diferentes. Para as duas primeiras (147 e 149) afirmam:
"...revelaram-se pré-transamazônicas, pois situam-se cla-
ramente acima da isócrona de 2160m.a.".

Os dados petroquímicos, estruturais e geocronológicos
disponíveis não permitem que se correlacionem, por ura,
as rochas dessa suíte aos seus equivalentes charnoquíticos
do complexo Juiz de Fora. Uma correlação com o com-
plexo Granulítico de Acaiaca, definido por Evangelista
(1984), também não é possível, no momento, em virtude da
descontinuidade física entre os corpos expostos e à ca-
rência de informações.

122 Complexo Juiz de Fora - Ajf

12 J J Definição

O complexo Juiz de Fora tem por base a série Juiz de
Fora definida por Ebert (1956a), redefinida por Barbosa &
Grossi Sad (1983a). Esses últimos autores o definem "como
i associação de duas unidades lítológicas intimamente rela-
cionadas, a saber: uma caracterizada essencialmente por
rachai da seqüência charnoquí!'"a, tendo quarlzito e bio-
tiU-gnaisse díaftorético como litologias subordinadas... e
outra constituída essencialmente por diaftoritos com evi-

dências mineralógicas e petrográScas de derivação a partir
dc rochas da seqüência charnoquitica...". Para *nity^fl. os
referidos autores propuseram o nome da unidade Comen-
dador Venânào e para esta, a denominação unidade Ra-
poso, tendo como seção-tipo, respectivamente, "o trecho
do vale do rio Muriaé, que começa pouco a E da divisa
Minas-Rio, em Patrocínio do Muriaé, e vai até 4km a E da
localidade de Comendador Venândo..." e "a faixa limí-
trofe entre os dois estados, no trecho que vai da localidade
fluminense de Raposo para NW, até o vale do ribeirão
Gavião...". Adotou-se aqui c termo Juiz de Fora para
reunir as mesmas litologias descritas por esses autores sem,
contudo, seguir-se a divisão em unidades formais por eles
proposta, devido à descontinuidade física entre as áreas
cartografadas. Ensaiou-se, contudo, uma correlação.

1222 Distribuição

A distribuição do complexo Juiz de Fora é mostrada
na figura 11.2.19. Os diversos litótipos que o compõem
distribuem-se preferencialmente, na porção sudeste da
folha. A principal faixa de exposição é contínua, pródiga
em boas exposições rochosas e cobre uma superfície de
550km ; bordeja pelo sul as serras Negra e de Lima
Duarte e, a essa porção, deu-se a designação informal de
faixa meridional.

Uma segunda faixa, à qual se denominou faixa seten-
trional, ocorre de maneira descontínua, segundo uma dire-
çáo-geralN55°E, passando pelo povoado de Chapéu d'Uvas.
É definida por corpos alongados segundo essa direção, o
maior deles tendo 13km de comprimento e largura máxima
de 3km. Os limites dessa faixa são tectônicos.

Outros corpos rochosos, seguramente pertencentes a
esse complexo, ocorrem entre as duas faixas referidas. São
corpos alongados, com orientação preferencial também
segundo ENE, que se mostram em um arranjo ünbricado
com rochas de outros agrupamentos estratigráficos.

As melhores exposições da faixa meridional estão ao
longo da rodovia MG-353 (no trecho que vai de Santa
Bárbara do Monte Verde para leste, no sentido de Juiz de
Fora), no vale do rio do Peixe (entre o povoado de Monte
Verde e a foz do ribeirão Pirapitinga) e ao longo do ribeirão
do Pião. É muito comum, nesse domínio, a presença de
morros com encostas rochosas e a própria drenagem cos-
tuma correr por longos trechos sobre pavimento de rocha.
O ponto culminante é o morro Torreões, com cota de
1.096m e a menor altitude está no rio do Peixe, junto ao
povoado de Monte Verde, com pouco mais de 500m. A cota
média da faixa está pouco abaixo de 900m.

Na faixa setentrional, tem-se uma bela exposição de
rochas cbornoquíticas na pedreira (abandonada) de Cha-
péu d'Uvas e outras ao longo das estradas municipais que
levam da BR-267 para as cidades de Pedro Teixeira e Bias
Fortes. Nessa faixa também costumam ocorrer morros de
encostas rochosas.
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Entre essas duas faixas as exposições rochosas são mais
raras; amplos trechos sâo dominados por rególítos. Nesse
intervalo, as melhores exposições estão junto às serras de
quartzitos (grupo Andrelândia) que sustentam a topogra-
fia.

2223 Rdacões de contato

As relações de contato são basicamente de duas catego-
rias: a) contatos entre os litótipos do próprio complexo; b)
contatos entre os litótipos do complexo com os de outros
agrupamentos estratigráficos.

No primeiro caso, os contatos sâo geralmente tran-
Mcionaís, com variações contínuas em todas as escalas. Na
estação 1020-CP-360 (UTM 758O10ON/63U65OE), essa
transição está muito bem exposta, mesmo em amostra de

mão. Por outro lado, 6 uma constante a presença de massas
de rochas charnoquíticas inclusas nos gnaisses diaftoré-
ticos, com limites difusos, mas que assumem total iden-
tidade petrográfica para o seu interior. Esses corpos char-
noquíticos variam de decfmetros a até várias dezenas de
metros ou mais, chegando a corpos individualízáveis na
escala deste uabalho. A separação entre os dois grandes
domínios cartografados, um cbarnoquítico e outro gnaisse
diaftorético, que serão tratados adiante é, por conseguinte,
aproximada, registrando-sc na carta geológica áreas de
predomináncias. O mesmo acontece entre os tipos petro*
gráficos definidores de cada um desses domínios. Os quart-
zitos constituem a exceção ao modelo, mostrando contatos
sempre bruscos com as rochas desse complexo que lhe são
adjacentes.

Quanto à segunda situação, ou seja, contatos com lito*
logias de outros agrupamentos, eles podem ser normais ou
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COB •ergnlho para sudeste) com base em alguns critérios,
tais como:

a) mudanças abruptas de btologias;
b) mkiorum7ação em amplos trechos da zona de con-

tato, afetando também as IRologias subjacentes do i
pkao Mantiqueira;

c)fddspatizaçãc nada na extremidade nonLjte da
noa, qne afeta fortemente as rochas charnoqufticas desse
complexo, akerando-Ibcs as características originais;

d) mergulhos de foiiaçáo e/ou bandamento com pre-
para sudeste, mostrando que rochas desse

tP-T1'*». metamoffizadas na fades granulito, posiciooa-
m-tt f*** j n « w « r- anfitmKt^ A» gran mrtimiWfim wtak
fraco, do cnmplrro Mantiqueira, caracterizando inversão
emaUgrâficaemetamorfica.

Os contates da faixa mcridknal serão discutidos quando

p g
—is novas (complexo Mantiqueira, grupo Andrdánda).

Nesse complexo, estão reunidas rochas charnoquíticas,
cens produtos diaftoréticos, alem de quartzito e rocha

As rochas chamoqufeic ram-se: m tipos de estru-
DB^bandadaonfofao^Sãoc^scnoalmtnlcenderbkos.hi-
perstênio-dioritos ou noritos segundo a <"|íffvfir?t»" de
Streckasen (1974), com qumúsmo intermediário a básico. As
texturas predominantes sáogranoblásticas, com tipos subor-
dmados blastonnlonfticos. O talhe de grão é médio, com
menor freqüência, fino ou grossa São rochas de cor negra-es-
verdeada, com feldspato acaramelado, quartzo azulado e
uáoxènio cor de bronze ou negra. Os minerais essenciais são
nnhpftrlfrffTT (MHpdm ny mac rálrinr») anrip^tft^nnn nãii

o piroxênio (efino- e orlo-) e quantidades variánes de K-
fcUspato, quartzo, biotka e anfibólio. Os acessórios são zir-
cão, apatka, tkaniu e opaco. Os secundários são doriu,
•ericMa, carbonato e arguominerais.

Os gnaisses diaftoréticos são muitas vezes migmatíticos
e incluem biotita-plagioclásio-gpaisse, anfibobto e/ou an-
noolognaisse, gnaísse kinzígítico e gnaisse mafico porfi-
roclÉstico (metadiorito anfibontizado e milonitizado), de
trama foliada a predominantemente bandada, fortemente
deformados por àsalhameoto. São rochas leucocráticas a
Tlanocráticas, com alguns tipos encerrando em sen meio
corpos ffaarnoqu&icos preservados. Os minerais es
•to plagioclásío-quartzobiotíta; plagioclasio-anfibõlio
(bornblenda) ± piroxênio; plagioclásio-quailzobiolita-
granada ± silimanita. Grafha ocorre em certos domínios
mas nunca em abundância. Os minerais acessórios são
praticamente os mesmos das rochas cbarnoquíticas.

em meio às rochas charnoqufticas e nos gnaisses
diaftoréticos. São impuros, geralmente feldspáticos e
grosseiros.

Rochas «•alr^yKfáty-yt são pouco freqüentes e asso-
ciam-se as rochas cbarnoquíticas e aos gnaisses kinzigí-
ticos. São ricas em granada e diopsídio.

Esec complexo foi subdividido em cinco unidades, que
serão descritas a seguir.

A tabela Ü2J& relaciona os exemplares litologicos es-
tudados ao microscópio, dando uma visão do conteúdo
mineralogico de cada um dos ntóüpos. Para maiores infor-
mações, recomenda-se consultar a base de dados PETO do
Sistema de Informações Geológicas do Brasil - SIGA -
DNPM/CPRM.

2^2.4.1 nídade Ajn: rochas charaoquítícas

As rochas charnoquíticas distribuem-se por vários cor-
pos, alguns cartografáveis na escala do trabalho, outros em
massas menores, registrados como ocorrências puntuais,
na carta geológica sob o símbolo ck. Os dois corpos
maiores estão situados, um no extremo-sudeste da folha,
outro entre os povoados de Monte Verde e Torreões, na
bacia do córrego Jacutinga. Outros corpos menores
localizam-se na região da fazenda Barão; numa faixa entre
a serra da Montanha e o povoado de Araxá; na região de
Siriritinga; na região de Chapéu d'Uvas; na região da
fazenda Cachoeira.

Dar-se-á, a seguir, uma descrição de cada um desses
corpos.

Corpo do extremo -sudeste

Esse corpo tem forma triangular, com limite setentri-
onal segundo uma Unha orientada na direção NE, deixando
a folha ao sul c a leste. Ocupa uma superfície de 40km , em
região de moríologia bastante acidentada, sendo freqüen-
tes as exposições em encostas rochosas, em leitos de drena-
gem e em campos de matacôes.

As rochas dominantes são enderbitos e noritos, de cores
ihaHa g nypra-a/-ad fflhaf^ai fofiadOS 8

com domínios onde essas estruturas tornam-se pouco nítidas
em exemplares macroscópicos. O bandamento é marcado, via
de regra, pela alternância de leitos de cor negra e grão
fino-médio (pirownicos), com outros de cor acaramclada e
grão mais grosso (quartzofeldspáticos). O bandamento pode
assumir um caráter de estrutura lií-par-üi.

São encontradas, também, situações em que o material
félsico envolve massas de material negro, provavelmente
diorítico ou gabróide, de grão fino a médio e irregulares em
(amanho e forma.

Nas porções mais homogêneas, onde a rocha mostra
cor negra e estrutura bomófana, o aspecto macroscópico
é de um gabro. Outras vezes a proporção de máfícos
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reduz-se significativamente e a cor da rocha passa a ser
dad*, pelo quartzo e pelo feldspato, variando em tons cinza-
esverdeado a cinza-acastanbado.

À vista desarmada, podem ser facilmente identificados
o quartzo (incolor a opalescente azulado), o feldspato
(esverdeado a acaramclado, com exemplares também in-
colores a esbranquiçadus), o piroxénio (negro a cor de
bronze), a biotita (negra) e a granada (avermelhada).

A presença de biotita e granada muitas vezes está re-
lacionada a zonas de deformação, com pronunciadas evi-
dências de retrometamorfismo. É o caso, por exemplo, na
estação 1020-CP-646 (UTM 7574350N/654800E), onde a
rocha charnoquíztica mostra-se biotitizada e granatífera,
com porções escuras de grào fino sendo venuladas por
porções fílsicas a feldspato esverdeado, com todo o con-
junto milonitizado. O piroxénio, mesmo aqui, ainda está

presente e lem cor de bronze.
A deformação tectônica pode levar algumas dessas ro-

chas a assumirem uma trama blastomilonítica.
O intemperismo sobre <» tipos máficos leva a um pro-

duto de cor ocre, que muito se assemelha a rególito de
anfibolito. Sobre os tipos menos máficos (p. ex., ender-
bíticos) o intemperismo produz uma descoloraçáu das ro-
chas que as faz perder sua tonalidade verde-acastanhada
({pica. Em tal situação, são facilmente confundidas cum
granitóides, gnaisses e migmatitos comuns.

Corpo de Jacutings

Mostra forma ligeiramente amobóide, com eixo maior
orientado segundo o paralelo, com 13km segundo a maior
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j^essáo de comprimento. As mentores exposições rocho-
aas estão ao longo das drenagens, em forma de amplos
yiiilnr deitar ando-se aqueles do ribeirão do Piãoe do
sonego Jacutinga. É cortado, em sua porção central, pelo
no do Peixe, que corre de norte para sul e que passa a
pordejá-lo pelo sul, quando seu curso inflete para leste.

A rocha dominante é um enderbko-gnaisse, caracte-
rizado por massas negras a piroxênio + biotita + plagio-
dásio, que se arranjam em porções irregulares ou ban-
cadas com massas fêkicas onde o plagioclásico é esvcr-
deado ou acaramelado e menos comumente branco. O
b—«Uiiirnto pode ser bastante destacado, com espessura
jç oumnetros a centímetros, ou difuso. A cor dominante
do conjunto é a cinza-escura ou negro-esverdeada a acara-
awlada. O quartzo, presente nas porções fébicas, é azulado
opakscente.

Da borda desse corpo até várias centenas de metros
para o seu interior há uma intima tw*»"»^«o entre a rocha
chamoquftica e um granada-bioüta-gnaissc migmatílico
avlonkizado, onde ainda está presente o quartzo azulado.

to, arranjados ou nãV>stftuadoafoliacâo principal da rocha.
Nesses )ocais,acoresverdeada do feldspato 6 mais saliente
e percebem-se, também, dbamutose raros cristais de gra-
aada. O piroxênio é facilmente identificável

rocha chamoquftica são encontrados del-
gados veios de quartzo azulado, aparentemente pouco ou
aada deformados. Ocorrem, também, veios pegmatóides,
com decfmetros de espessura, mostrando feMspato acin-
zentado em cristais ceolúnétricos, deformados.

Na estação 1Q20-CP-519 (UTM 7580600N/645100E), a
rocha mostra-se com uma estrutura bandada, com venu-
bçóes de quartzo azulado. O piroxênio tem cor de bronze,
com até lem de comprimento; granada apresenta-se em
pequena proporção e é rõseo-avermelhada.

O enderbito é formado por plagiodásio - 40%, quartzo
- 25%, biotita - 20%, hiperstenio - 7%, granada - 3%,
zireão - 3%; os acessórios tio moscovita, opacos, apatita,
Manha e carbonatos. Mo<tra granulação fina a média,
textura granolepidoblástica, com orientação dada, prefe-
rencialmente, pelas palbetas de biotita. Os cristais de
quartzo e feldspato mostram-se achatados, acompanhado
a orientação das biotilas, e com extinção ondulantc.

Corpo da fazenda Barão

Esse corpo é bem menor que os anteriores; mostra
forma ligeiramente alongada segundo SW-NE, com pouco
menos de 5km segundo esse eixo. É cortado pela estrada
que liga Orvalbo a Santa Bárbara do Monte Verde.

Em um corte dessa estrada, estação 102O-CP-30 (UTM
7579100N/ 637650E), expõe-se um enderbito de grão fino
a médio, discretamente bandado, com a estrutura ressal-
tada por lâminas máficas muito finas e descontínuas, para-
lelamente arranjadas em meio a uma massa quartzofelds-
patica, onde o feldspato é de tonalidade esverdeada a
araramclada, mostrando macia polissimética. Em alguns
domínios, aparentemente mais máficos, a rocha mostra-se
biotitizada, ainda deixando ver pseudomorfos de minerais
prismáticos, curtos, com alguns milímetros de comprimen-

pbres maiores, que chegam a 5mm.
Em um afluente do córrego Calaboca, estação 1020-CP-

360 (UTM 7580100N/636650E), a situação é bem mais
complexa Aqui, tem-se pelo menos três domínios petro-
gráficos bastante nfeidos, embora mostrem-se com bmkes
difusos e irregulares. Um dos tipos é um anfibofato negro,
de grão memV>agrosso,mjgmatizado, onde leitos delgados,
a quartroffldspato branco, mostram um arranjo complexo.
Esses leitos félsicos terminam no limite dos corpos aníi-
bolíticos- Um segundo tipo é um enderbito de cor negro-
esverdeada, de estrutura bandada em leitos finos, com
tendência a uma estrutura mais hmnófana, quando obser-
\*áo cm pequenos Amínln* O segundo tipo parece fun-
cionar como o agente de chamoquitização da rocha máfica
anterior, que, originalmente, pode ter sido um piroxénio-
diorito. Intimamente t r y - " ' * " M S tipos anteriores ocorre
um biot it a-gnaisse tonaUÜco cmza-daro. O arranjo do con-
junto é extremamente complexo e, mesmo em escala de
amostra de mão, não é fácil a separação de tipos totalmente
puros dessas litotagias.

Corpo de Siriritiaga

Trata-se de um corpo posicionado a nordeste do po-
voado de Torreões, deixando a folha em seu bordo oriental.
Tem forma ligeiramente alongada para sudoeste; é cortado
transversalmente pelo córrego Siririlinga, em cuja margem
direita está implantada * estrada que leva de Torreões a
Juiz de Fora. Ao longo dessa estrada c no leito do córrego
Graminha estão as estações estudadas.

É constituído, predominantemente, por uma rocha
chamoquftica de grão fino, bandada de maneira irregular
pela alternância de leitos finos e descontínuos, uns de cor
negra e biotflicos, outros mais claros, onde o quartzo 6
azulado e mostra-se em cristais que se destacam na massa
rochosa. Granada foi observada de maneira disseminada,
não chegando à abundância. A estrutura em bandas esfar-
rapadas e a presença de biotita e granada sugerem que a
rocha foi cisalbada c afetada por processo diaftorético,
embora em estágio não muito avançado.

Um segundo tipo t uma rocha cbarnoquítica foliada,
dominantemente escura, de grão próximo a Imm ou um
pouco maior, biotitizada, mas onde ainda cMáo presentes
minerais prismáticos negros (piribólios). Essa rocha
parece corresponder aos leitos negros do tipo anterior,
aqui se constituindo em corpos muito mais amplos, pos-
sivelmente piroxênio-diorito ou norito originalmente.

Veios pegmatóides podem ocorrer na área; são del-
gados, com espessura da ordem de centímetros, formados
a base de quartzo e feldspato. Mostram-se discretamente
discordantes da estruturação da encaixanle.
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Traia-se de nm corpo alongado, poncwnado entre dnas
ida ordem de

onde o fehfcpato tem
cwcidcada e o pvoaemo é cor de bronze a

Em sua porção nordeste, a rocha dominante tem
aspecto gabróide e mostra-se penetrada pelo mesmo
material eaderbftko já referido, aqui mostrando quartzo

Mostra-se como um corpo alongado, em forma de
cunha, orientado segundo NE-SW, afilado para sudoeste.
Deixa a folha em seu bordo oriental, na altura do povoado
de Chapéu d'Uvas, onde tem uma largura de 4km, pro-
jetando-se para sudoeste por cerca de 13km. Limita-se a
norte pela zona de malhamrnlo Chapéu d'Uvas e a sul por
uma falha não-batizada, ambas compressivas, de baixo an-
gula

Uma de suas melhores exposições está na pedreira de
Chapéu d'Uvas, estação 1020-CP-137 (UTM
7612500N/655050E), onde a rocha mais antiga é um
piroxênio-diorito negro-esverdeado, de grão médio a
fino, foliado e granatffero, injetado de maneira
estromática por material de composição
chamoenderbftica, de cor acaramelada, e granulação
média a grossa até pegmatóide na mesma banda (foto 1).
Os cristais de hipersténio podem ter até 3cm de taman-
ho, o mesmo acontecendo com o feldspato.

O processo de injeção parece-se com o de migmati-
zaçáo; inicialmente aparecem filetes de material cnar-
noenderbftico que, progressivamente, se engrossam, se
juntam, até constituírem corpos de espessura decimétrica.
O conjunto adquire um aspecto tipicamente bandado. Em
outras situações, íntercalando-se entre as partes bandadas,
ocorrem míWfíit métricas nas quais predomina o material
charnoenderbítico, flutuando em seu interior corpos sub-
angulovn a subarredondados de metadiorito, alguns deles
finamente injetados peto material envolvente. Ora a es-
trutura é agmática, onscholkn.

Esse conjunto encontra-se migmatizado por leuco-
granito que forma corpos milimétricos a métricos em
espessura, de tal modo que o metadiorito resta como
material anfibolítico em seu interior e o material
cbarnoenderbítico biotitiza-se, anfíbolitiza-se e enri-
quece-se em microclina (foto 2).

O leucogranito é de grão fino a médio, em parte
granatífero, com o feldspato rosado. Parece ter sido gerado
por fusão do próprio material sobre o qual se injeta.
Mostra, em muitas situações, limites difusos (foto 1).
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mas descritas para a estação 1020-CP-137. Na porção oci-
dental, entretanto, surge uma rocha manca, de cor segro-
esverdeada, granulação média, granoblástica, com elevada
proporção de pnbóuos c alguma granada. A folia f̂cò é
discreta e marcada por ripas finas de plagiodásia O aspec-
to macroscópico é o de um mrtagahro (estação 1Q20-CP-
411; UTM 7Ó06600N/648500E). Um tipo mas foliado, de
cor negra egião fino a médio, também ucurree mestra um
aspecto de anfibouto, que pode ter sido originalmente um
piroxênio-diorito ou gabro. As rochas apresentam-se
penetradas ou totalmente envolvidas por material
charnoenderbftico, de aspecto granitóide e cor acastan-
hada, onde o feldspato é dnza-acastanhado e os máficos
dominantes são biotka e piroxênio cor de bronze. A porção
charnoenderbttica mostra uma estrutura fluidal totalmente
discordante da estruturação interna dos corpos máficos
gabrótdes, que tendem a arranjar-se linearmente segundo
o fluxo. Veios pegmatóides, aparentemente gerados a par-
tir do material charnoquftico, penetram-no, injetando-se,
também, nos corpos máficos.

Corpo da ia

Trata-se de um corpo de forma alongada segundo NE-
SW, com 7km x 1,5km. Está totalmente contido na folha e
é cortado petas estradas que levam da BR-267 a Pedro
Teixeira e a Bias Fortes.

Na estação 1020-CP-92 (UTM 7599400N/637500E)
aflora um enderbito ou chamoenderbito cinza-claro, com
variações a quase-branco e verde-cana, de granulação
média, mostrando uma estruturação complexa, com domí-
nios aparentemente homófanos que constituem bandas
dentro de um contexto maior. Estas são marcadas pela
alternância irregular de leitos claros, pobres em máficos, e
leitos aegro-esveníeados, no interior dos quais mostram-se
lâminas descontínuas ricas em máficos. Nas porções de cor
clara o feldspato é branco a levemente esverdeado. O
conjunto mostra-se migmatizado por leucogranito, aparen-
temente repeliado-se o processo descrito na estação 1020-
CP-137.

Ao chamoenderbito associa-se um boudin de rocha
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Essas rochas ocorrem ao longo de ama b i n com
dweçâo nordeste, interrompida na região de Pirapitiaga.
Sna extremidade ocidental está a 4km a oeste do meridiano
one pasta por Santa Bárbara do Monte Verde. Tem largara
•wama de 3kme comprimento de 18km. É cortada pelas
estradas Santa Bárbara do Monte Verde-Orvamo, Santa
Bárbara do Monte Verde-São Sebastião do Monte Verde,
Orvalho-Rfceirão do Pião e Penkio-Torrcòes- Ocupa ama

da noroeste da lana meridional de distribuição desse i
pksx

A rocha dominante é nm i
nm biotita-gnaKtüt cinza a cinza-escuro, de grão fino, com
« bwúu fina arranjada preferenciabnente segundo a fo-
hação da rocha. A biobta mostra-se, também, em agre-
gados prismáticos curtos, com maior «fan^mãn da ordem
de 2mm, que lembram pseudomorfos de piribólios. A pre-
sença de anfihoSo foi registrada em uma série de expo-
sições, mas geralmente ele é subordinado à bkrtita. O pla-
giodásio é branco e meofer, mostra-se em cristais de gra-
ntffttfr* fina, na matriz, ou formando porfírobiastos mili-
métricos que não chegam a abundância O nrowoma é
formado por nm material granitóide de grão médio a gros-
so, onde o feMspato é branco a cinzento, não-madado, com
exemplares de até lem, e por alguma bkxíta, em agregados
negros milimétricos. Granada é | m > constituinte raro T^W
rocha. O quartzo ocorre em cristais inegüigraniilares, fra-
turados, com extinção andulante e, às vezes, forma agre-
gados com a biotita envolvendo o pbgioclásio.

Em alguns domínios, como junto ás estações 102CKCP-31
(UTM 7580950N/638050E) e 1020-CP-570 (UTM
7575800N/633300E) as rochas amda guardam um teve aspec-
to chamoquüco, marcado pela cor esverdeada do feUspato.

Na estação 1O2O-CP-515 (UTM 7584600N/64Q250E), o
conjunto migmalftico tem estrutura estromática predo-
minante, profundamente deformada. A primeira defor-
mação está representada por um dobramento similar, com
fluxo de material para a posição de chameira, que evolui
para um dobramento isoclinal e culmina com transposição
das estruturas (fotos 3a e 3b). Nesse local destacam-se
delgados corpos leucocráticos, de mesma composição que
" fflmtnta. qwr ntrtam Hwftr it ennjimtfr. "»< | i ™ A ' | w ™
«do gerados numa fase pos-transposição.

Um exemplar da estaçio 1020-CP-334 (UTM
7574050N/633900E) corresponde a um biotila plagiocU-
sb-gnaisse, onde o plagioclásio é oligoclasio; ocorre
mirrndim em pequena quantidade (apratumadamente 3%)
e moscovita como produto de alteração do plagioclásio. O

222A3 IManmt ÜJD: mi

A principal área de ocorrência dessa
porção sudeste da folha. Corpos, he

está na
enoresc

ocorrem ao longo da zona de rwalhamtntoChnpénd*Uvas
e a sudoeste de Embank da Câmara.

Cara»*?

As rochas desse domínio ocupam a^porção sudeste da
folha, em uma faixa orientada na direção N4S*E com lar-
gura em tomo de 15km, pouco variável; mmta-se a sudeste
por um maciço charnoqufticoe a noroeste por mjgmaútos
e rochas chamoquíticas desse mesmo complexo, por
quartzko do grupo Andrclándía e por uma rocha grani-
tõkk porfirHica de posickmamenlo estratigráÜco incerto
(tonanto-gnaisse de Piraokinga). Na porção oriental, aden-
tra a folha Juiz de Fora. No extremo-SW tem make tectô-
nico com rochas muito semelhantes quimica e petrogra-
ficamente da unidade basal do grupo Andrelândia. O con-
tato com as rochas migmatíücas é uanskional, ou tec-
tonicamente ünbricado, mostrando-se em fM*al>5 muito
variadas; com as rochas r**?iri'*̂ KniftM*â  parece transicional

pode ser resultado de mbricações tectõnicas.
No interior dessa •*""*«***• oconem freqüentes lassas

charnoquiücas da íintffarff Aifl com desde
alguns decfmetros quadrados até corpos mapeaVeis. Domí-
nios com caracteres petrográficos distintos, como áreas
com rochas portadoras de anfibolio, de grafita, de süma-
nita, além de zonas com presença de mftassomatow potás-
sica (ma««»f»̂ i ada por "**«a ffkripatirarãfT rosca
disformes de umites indefinidos), aparentemente, são pas-
síveis de individualizaçáo em trabalhos de maior detalhe.

A região é pródiga em afloramentos de rocha fresca.
Boas exposições são encontradas ao longo da rodovia MG-
353, ao longo da estrada Torreões-Valadares (BR-267) e
ao longo dos principais cursos d'agua.

A rocha dommaote nessa umdade é i
grani
4) e mUonitizado em graus variados, gerando rochas
porfirodásticas com tipos desde protoolonfo até

nugmanzacao nunar Ha vr por mouazatos a quanZD-
feldspato, com ou sem gr^*^**. num arranjo geralmente
mi «ĵ MajcomasnwiB if m wwHueiwsniotMiMwirrsaxmiu»
por processos de r'nali anc ntn linirA i (iatoS). A espessura dos

corpos matia» varia
decúnébicas, onde os Udspatos
grão meda} ale pegmatones, com a

e 1cm. Pane desses cristais maiores
mostram-se com formas cristalinas quase perfeitas, em
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cristais bastante deformados, sugerindo que o processo de
migmatização foi sin- a tarditectônico. A grande predo-
minância, entretanto, é de mobilizatos fortemente defor-
mados (fotos 6a e 6b).

Corpos pgmatóides e mesmo pegmatites também são
encontrados, os maiores geralmente discordantes do ar-
ranjo estrutural das encaixantes, sugerindo uma geração
em época bem mais moderna. Um desses corpos foi lavrado
no passado, para feldspato e mica; corresponde à estação
1020-CP-613 (UTM 7568950N/623900E).

Às rochas anteriores subordinam-se outras, ricas em
piribólios, granatíferas ou não, com freqüentes associações
com tipos charnoquíticos. Embora geralmente mostrem-se
em processo de meteorizaçáo, parecem corresponder a
tipos dioríticos anfibolitizados e biotitizados.

Lentes de granulito máfico, de grão fino, cor cinza,
granatífero e sulfetado, mostram-se em corpos com de-
címctros ou poucos metros de comprimento e alguns
centímetros de espessura, arranjadas concordantemente
com a estruturação gnáissica (foto 7). Um exemplar de uma
dessas lentes foi estudado ao microscópio (amostra 1020-
CP-557B); revelou-se um piroxénio-granada-quartzo-
diorito, de textura granoblástica, com foliação marcada
pela orientação planar preferencial de cristais de
piagioclásio e quartzo, alongados e achatados; o piroxênio
é hipersténio e o piagioclásio é andcsina. O exemplar es-
tudado mostra-se "incluso" no material descrito na lâmina
1020-CP-557A (ver adiante).

GraGta é um mineral freqüente em alguns domínios dos
gnaisses aluminosos desse corpo de sudeste; ocorre como
palhetas submilimétricas de brilho característico, dissemi-
nadas pela rocha.

Uma microclinização rósea afetou parte dos gnaisses da
unidade; mostra-se como manchas rosadas de limites
difusos e distribuição irregular.

Durante os trabalhos de mapeamento pôde-se cons-
tatar uma certa distribuição setorizada dos litótipos
desse corpo: as rochas gnáissico-granatíferas têm
distribuição generalizada; as rochas piribólicas con-
centram-se em uma região próxima ao rio do Peixe, ao
norte da localidade de Torreões; as rochas com grafita
são mais freqüentes na porção nordeste da faixa; a
microclinização é observada ao sul da rodovia MG-3S3
(entre esta e a faixa cbarnoquítica de sudeste, não sendo
observada além da UTM 644000E), e na porção ociden-
tal da unidade (entre a serra das Três Cruzes e a mesma
rodovia). Nesse último local a microclinização pode ter
relação com a presença de alguns corpos graníticos ob-
servadoi nas proximidades da cidade de Santa Bárbara
do Monte Verde. Os pegmatites, já referidos anterior-
mente, podem ter a mesma relação.

Ao microscópio, a rocha predominante foi classificada
como um granada-biotita-plagioclásio-gnaisse, oode
cianita e silimanita podem ocorrer, o mesmo acontecendo
com a titanita. Feldspato potássíco é um constituinte pouco
freqüente. Os acessórios mais comuns são zireão, opaco

(em parte grafita) e a moscovita (derivada de biotita).
Anfibólio foi observado em uma amostra, com alteração
para biotita.

A leste de Santa Bárbara do Monte Verde cartografou-
se um corpo de metadiorito biotitizado, de forma alongada
segundo ENE, com eixo maior segundo a rodovia MG-353.
Tem comprimento de llkm e largura de 2km. Distribui-se
preferencialmente ao sul dessa rodovia e a leste da estrada
que leva de Santa Bárbara do Monte Verde para o suL
Rochas semelhantes foram encontradas a sudoeste e a
sudeste desse corpo. Foi grafado como mdr em meio à
unidade AjB.

Os dados de campo mostram contatos difusos entre os
gnaisses aluminosos e o metadiorito. Também sugerem que
o corpo está orlado, de maneira descontínua, por quartzilo
impuro desse complexo (unidade Ajf4).

O seu litótipo fundamental é um gnaisse ciáfico, de
matriz biotítica fina e destituída de granada, onde se des-
tacam porfiroclastos milimétricos de piagioclásio branco a
cinzento, em quantidades variáveis desde dispersos até
abundantes. A estrutura da matriz é foliada, por vezes
ristosa, e o conjunto toma um caráter milonítico ressaltado
pelos olhos feldspáticos.

A maior ou menor presença de biotita ou de plagiociásio
em certos domínios leva a uma estrutura difusamente ban-
dada mas sem que se formem leitos félsicos e máficos
perfeitamente individualizáveis. Nos domínios com maior
proporção de piagioclásio a milonitização dá um aspecto
mais grosseiro à rocha, porém a presença da biotita negra
e Tina mantém a cor escura do conjunto. Um feldspato com
leve tonalidade rosada mostra-se na estação 1020-CP-639
(UTM 7569850N/635550E).

Essa rocha é correlacionável as rochas mapeadas nas
folhas contíguas ao sul, sob a denominação de gnaisse
máfico-porfiroclástico (petrografícamente milonitu-
gnaisse, milonito-gnaisse biotítico, blastomiloniiu), cm
trabalhos de cartografia geológica para o Departamento de
Recursos Minerais do Governo do Estado do Rio de
Janeiro (Barbosa et ai., 1983a, pp. 142 a 146).

Corpo ao longo da zona de dsalhameoto Chapéu d'livas

Ao sul ria zona de cisalhamento Chapéu d'Uvas, nos
arredores da estrada que liga Bias Fortes à BR-267, aflora
um pequeno corpo de granada-biotita-gnaisse milonítico,
em íntima associação com rochas charnoquíticas e an-
fibolitos desse complexo. É uma rocha que se parece com
os gnaisses aluminosos da porção sudeste da folha.

222.4.4 Unidade AJM: Quartzito

Rochas dessa natureza distribuem-se exclusivamente na
porção meridional da área de ocorrência do complexo.
Mosiram-sc em corpos alongados segundo SW-NE, em
faixas ligeiramente paralelas e repetidas por dobramentos
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que nem sempre podem ser seguramente identificados no
campo. Os mais fortes indícios da presença desses
dobramentos maiores é a existência de dobras menores,
praticamente isoclinais, com flancos arranjados segundo a
estruturação regional nordeste e a descontinuidade dos
estratos segundo essa mesma direção que é a da xislosidack
principal.

As faixas quartzíticas têm largura da ordem de alguns
metros até várias centenas de metros; tais variações têm
relação com o modelamento lectônico regional.

Os contatos com os outros litótipos do complexo são
geralmente bruscos, e muitas vezes discordantes, cortando
o limite gnaisse- charnoquito, o que mais uma vez reforça
a tese da origem diaftorética para os gnaisses anterior-
mente descritos.

Do ponto de vista petrográfíco, os quarlzitos são im-
puros, geralmente feldspáticos, de grão grosso, com amplos
domínios recrislalizados à semelhança de veios de quartzo. O
feldspato destaca-se em alguns leitos que se alternam com
outros de quartzito quase puro. Moscovita é um mineral
conspícuo, ocorrendo em palhetas milimétricas finas,
posicionadas segundo os planos de foliaçáo, sem, contudo,
chegar à abundância. A foliaçáo é marcada, também, pelo
arranjo planar preferencial do quartzo. No afloramento, essa
rocha mostra-se estratiíicada em bancos cenlimclricos a
decünétricos, laminados internamente.

Intercalam-se leitos de gnaisse porGrodásüco, de cor
cinza, pintalgado de branco, formado por uma matriz biotítica
fina, negra, em meio a qual destacam-se porfiroclastos
milimétricos de feldspato branco. É uma rocha foliada, com
tendência a um discreto bandamento marcado pelo arranjo
preferencial dos minerais félsicos que contrastam com a
matriz escura Nos locais onde a presença de porfiroclastos é
muito reduzida ou o tamanho dos grãos é muito pequeno, a
rocha adquire uma estrutura xistosa, confundindo-se com o
gnaisse máfico descrito na unidade AjD.

Essas rochas gnáissicas podem predominar sobre o
quarlzilo e nem sempre é fácil a definição de um contato
entre ambos. O acréscimo do conteúdo de feldspato no
quartzito leva a um gnaisse quartzoso e mesmo a um gnaisse
comum.

A foto 8 mostra um dos corpos de quartzito, em contato
com um leito de material xistoso, segundo uma falha de
empurrão.

Três amostras de material residual de quartzito foram
estudadas em lupa binocular; apenas a silimanila esteve
presente entre os minerais aluminosos; o zireão, a ilmenita
c a magnetita são minerais conspícuos na rocha.

122AS Unidade AJI5: anfibolitos e anflbologoaisses
nigmatfticos da faixa Uma Duarte

Define-se como faixa Lima Duarte um trato de terreno
que tem como limite setentrional à zona de cisalhamento
Chapéu d'Uvas e como limite meridional à zona de cisa-
lhamento Pirapitinga (figura 11.2.19). O termo não tem

conotação geológica, sendo exclusivamente geográfico.
No interior da faixa está discriminada uma série de

corpos de anfibolitos e anfibolognaisses, migmatizados ou
não. A maioria deles posiciona-se ao sul da zona de cisa-
lhamento Lima Duarte (figura II.2.19). Corpos menores
ocorrem ao norte, junto à zona de cisalhamento Chapéu
d'Uvas. Entre as duas zonas de cisalhamento ocorrem
vários outros corpos de metabasitos que, por suas íntimas
associações com gnaisses migmalíticos, atribuídos ao com-
plexo Mantiqueira, foram a ele reunidos. Alguns destes,
entretanto, guardam estreita similaridade com anfibolilos
reunidos no complexo Juiz de Fora, mas por deficiência de
dados não foram passíveis de individualização em mapa.
M uitas vezes afloram como corpos isolados, em meio a solo
ou a rególitos pouco elucidativos, o que dificulta um seguro
posicionamento estratigráfico. As elevadas taxas de de-
formação a que essas rochas estiveram submetidas obli-
teraram quase que por completo as texturas e estruturas
originais, não sendo comuns texturas ígneas preservadas.
Não é fácil, também, a distinção entre os gnaisses das dois
complexos, nessa faixa, devido a problemas tectônicos c de
intemperismo.

Na porção oriental da faixa Lima Duarte, principal-
mente na periferia da BR-267, as rochas mostram-se bas-
tante intemperizadas a totalmente decompostas, com al-
guns poucos afloramentos em material fresco, dificultando
a caracterização precisa dos litótipos.

Us corpos individualizados na carta geológica registram
uma tendência de predomínio de anfibolitos e anfibolo-
gnaisses; também estão presentes, subordinadamcnle, lilo-
gias das unidades mapeadas, adjecentes, aí posicionadas
tectonicamente. Os contatos são aproximados. Estruturas
imbricadas são freqüentes.

Corpo de Poço Triste - Boa Vista

Trata-se de um corpo alongado segundo ENE, com
pouco menos de 25km de comprimento e largura máxima
de 3km, posicionado imediatamente a noroeste da serra de
Lima Duarte, recoberto tectonicamente, cm seu bordo
oriental, por quartzito do grupo Andrelãndia.

A rocha dominante é um migmatito; seu paleossoma é
constituído de anfibolognaisse (com biotita em proporção
variada e granada por vezes presente) e anfibolilo, c cujo
neossoma é leucocrático, fino, de aspecto granítico, foliado
e deformado juntamente com o paleossoma, mostrando
dobras intrafoliais segundo uma superfície de transposição
(foto 9). O paleossoma gnáissico é de cor cinza, linu,
foliado a finamente bandado. O paleossoma anfiboüiico é
de grão fino a médio, textura nematoblástica, lembrando,
em parte, uma rocha diorítica.

Uma migmatizaçáo mais jovem, caracterizada por
mobilizaios quartzofeldspáticos de grão médio a grosso,
com grumos de anfibólio, venula o conjunto segundo uma
orientação preferencial, concordante com a superfície dt
transposição. Na foto 9 percebe-se uma tendência a uni
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rearranjo desses mobilizatos segundo uma nova superfície
que secciona a foliação (bandamento) milonítica. A de-
formação progressiva do migmatito leva a um amarro-
tamento e ruptura do bandamento. Algumas porções da
rocha mostram estrutura subknticular que pode evoluir
para tipos de aspecto granitóide.

Três exemplares desse corpo foram estudados ao mi-
croscópio (amostras CP-21, CP-226 e CP-228); suas com-
posições mineralógicas são apresentadas na tabela U2J&.
As duas primeiras foram classificadas como clinopiroxê-
nio-anfibolobiotita-plagioclásio-gnaisse, de textura grano-
blástica ou granonematoblástica. O plagioclásio pode for-
mar cristais milimétricos deformados, que se destacam em
uma matriz granoblástica poligonizada, constituída de
quartzo, plagioclásio e biotita. Na amostra CP-226 o pla-
gioclásio mostra, localmente, intererescimento minnequí-
tico. O anfibólio 6 hornblenda e mostra transformação para
biotita. O piroxênio 6 diopsídio, já parcialmente transfor-
mado em anfibólio. O quartzo apresenta-se em cristais
ineqüigranulares, xenoblásticos e alongados segundo a
foliação da rocha. A amostra CP-228 é de um anfibolito de
textura granonematoblástica, granulação média, onde o
anfibólio 6 hornblenda e mostra-se parcialmente transfor-
mado em biotita. O plagioclásio é andesina.

Corpo da Peroba

Esse corpo foi definido com base em estudos realizados
em material da pedreira da Peroba. Interpretou-se como
uma placa tectônica colocada sobre migmatitos do com-
plexo Mantiqueira. Tem orientação segundo o paralelo,
com 3km de comprimento e SOOm de largura.

A exposição estudada revela uma estruturação com-
plexa, onde se destacam dois tipos litológicos principais: a)
biotita-anfibolognaisse e/ou anfibolito melanocrático, fo-
liado, com granulação inferior a 2mm (amostra CP-233A);
b) bandas quartzofeldspáticas leucocráticas a mesocrá-
ticas, foliadas a finamente laminadas, com máficos cm
leitos finos, filmes ou elementos isolados (amostra CP-
233B). As relações volumétricas são de um terço de a para
dois terço de b, no afloramento.

Dois exemplares desse corpo foram estudados ao mi-
croscópio. O tipo a foi classificado como um biotita-anfibolito,
sem quartzo, com plagioclásio de composição andesina
(gnaisse diorítico). O gnaisse mais claro, b, é formado por
plagioclásio (andesina?) e quartzo, na proporção de 11, além
de biotita e anfibólio; foi classificado como anfibolobiotita-
plagioclásio-gnaisse, ou seja, do ponto de vista mineralógico,
um gnaisse tonalítico ou trondhjemítico.

Uma migmaüzação pretérita está ressaltada por vê-
nulas ou leitos quartzofeldspáticos de grão mediu, que
foram dobrados junto com o paleossoma gnáissico e rom-
pidos segundo uma superfície de transposição regional de
baixo ângulo (foto 10). Segundo essa mesma estruturação,
destacam-se algumas lentes de biotitito.

Uma nova fase de migmatizaçáo pós-transposição é

evidente. Caracteriza-se por mobilizatos a quartzofelds-
pato branco (plagioclásio) e anfibólio, que cortam indis-
criminadamente todas as estruturas anteriores; mostram-
se irregulares em forma e distribuição. O anfibólio costuma
ocorrer como salbandas no contato mesossoma-leucos-
soma. Associados a esses mobilizatos, podem ocorrer del-
gados leitos de quartzo enriquecidos em pinta.

O conjunto sugere um arranjo pretérito gnáisstco-mig-
matítico bandado, que foi dobrado, àsalhado e rompido,
passando o gnaisse máfico a formar corpos isolados em
meio à massa gnái«jcr>.rniiaBiiv.fronHlymffir^ predomi-
nante. O asalhamento, de baixo 8ngwV\ levou a wma trans-
posição incompleta das estruturas, o que fica ressaltado
por restos não-transpostos do gnaisse máfico migmatítico
(foto 10).

No extremo-oeste da pedreira, apresenta-se uma del-
gada faixa cisalhada, quase verticalizada, que corta todas
as estruturas anteriores. É ressaltada por leitos félsicos
miloníticos e por mobilizados migmatíticos, que se pro-
jetam lateralmente para fora da faixa. O cisalhamento está
relacionado a uma fase de dobramr itos abertos com plano
axial verticalizado.

Corpos da porção oriental da faixa Uma Duarte

Nas proximidades da BR-267 e ao sul desta, nas regiões
de Cachoeira e Café Apoio, encontram-se várias expo-
sições de gnaisses ricos em anfibólio, típicos da unidade.

São rochas idênticas às já descritas nos últimos dois
subitens, sendo aqui tratadas sumariamente.

Em corte da BR-267, entre às localidades de Penido e
Valadares (estação 1020-CP-271, UTM 7594600N/-
6491S0E), aflora um conjunto gnáissico-migmatítico, des-
tacando-se os seguintes domínios:

a) anfibolito (gnaisse diorítico?) de grão médio entre 1 e
2mm, bandado a ventilado por corpos milimétricos ou pouco
mais espessos, de composição quartzofeldspática; essa rocha
está restrita a corpos dedmétricos, de formas irregulares e
alongado mostrando limites bruscos com o tipo a seguir
descrito, sem neoformação de minerais nos contatos;

b) anfibolobiolita-plagioclásio-gaaisse foliado, cinza,
grão fino, com porções de aspecto de rocha plutônica
(ortognaisse), outras de estrutura bandada dada por leitos
finos e descontínuos a quartzofeldspato.

Esses dois tipos mostram-se em um arranjo estrutural
complexo, com intenso amarrotamento. O padrão de do-
bramento parece ser desarmônico. Dobramentos assimé-
tricos também se apresentam. Evidências de cisalhamento
são abundantes.

Um terceiro tipo litológico está representado por
vênulas a quartzofeldspato (plagioclásio) com grumos de
anfibólio; têm grão médio a grosso, con dimensões nas
escalas do centímetro ao decímetro. Essas vênulas crescem
em qualquer domínio, cortando inclusive o contato an-
fíboüto/gnaisse.

Um exemplar (amostra CP-280) estudado ao micros-
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c^pio mostrou-se porfiroUástico, onde os maiores exem-
plares são de plagioclásio, milimétricos e deformados, em
meio a uma matriz fina. O plagiodisio não teve sua com-
posição determinada, mas freqüentemente mostra inter-
jjcscimcnto mirmequítico e bordo de reação albita no
contato com o feldspato potássico. Este não chega a 5% do
volume da rocha. A composição mineralógica, estimada na
lamina, sugere um gnaisse tonalítico a trondbjemítico.

Corpos máficos ao longo da zona de cisalhamcnto
Chapéu d i l u »

Ao longo dessa estrutura são encontradas algumas ex-
posições de rochas máficas foliadas e de anfibolognaisse.

Em sua porção central, aflora um corpo máfico a an-
fibólio envolvendo parcialmente um corpo charnoquítico;
tem extensão de 10km, limita-se a noroeste pela referida
zona de cisalhamento c transiciona a sudoeste para a rocha
charnoquítica. São anfibolitos e anfíbolognaisses como os
já descritos para outros corpos dess i unidade, lembrando,
também, a associação da fazenda Barão.

No extremo-sudeste da estrutura (estação 1020-CP-24U,
UTM 7587700N/612550E), aflora um outro corpo idêntico.
Trata-se de um piroxênio-anfíbolito melanocrático de grão
médio, com quartzo. O piroxênio é diopsídio, o anfibólio é
bornblenda.

Entre esses dois últimos locais expõe-se, na mesma
situação, um outro corpo de aniibolito (estação 1020-CP-
219, UTM 7591700N/ 625750E).

Outros corpos existem nessa mesma posição; só um
trabalho detalhado permitirá que sejam precisamente car-
tografados. As descontinuidades desses corpos, registra-
das segundo a direção da zona de cisalhameníu, são a ela
atribuídas.

Os corpos de metabasitos, aflorantcs de maneira isolada
e fora do alinhamento da falha, foram reunidos provisoria-
mente no complexo Mantiqueira, até que dados mais con-
sistent?* venham permitir uma melhor definição.

122S Metamorfismo e deformação

O complexo Juiz de Fora reúne dois grandes domínios
biológicos, um ortoderivado, outro paraderívadu. Relíqui-
as de texturas ígneas são encontradas em alguns exem-
plares. O conjunto mostra-se metamorfizado e profunda-
mente deformado por processos leclônicos.

O metamorfismo atingiu a fácies granulito de Eskola
(1952), correspondendo ao mciamorfísmo de grau forte.
zona regional do hiperstênio de Winkler (1977). Tal mc-
lamorfismo resulta de condições de temperatura e pressão
numa faixa entre 550 e 700°C e 6 a 8kbar, segundo se
depreende de dados fornecidos por Winkler (1977) c
Miyashiro (1973). Essas condições correspondem ao
metamorfismo Barroviano de média pressão e média a
altas temperaturas.

Para Bohlen (1987), os terrenos granulíticos se formam

a temperaturas superiores a 700 e 06 da faties anfibolito
superior a temperaturas de até 650*C, com pressões que
variam de 4,5 a mais de lOkbar. Com isso, a uma dada
pressão, o produto final é função da temperatura.

Processos retrometamorficos afetaram parte do conjun-
to, transformando rochas básicas e intermediárias hipers-
tênicas em anfibolitos. Registrou-se, também, uma ampla
migmatização. O metamorfismo decresce de sudeste para
noroeste, indo da fácies granulito, zona regional do hipers-
tênio, à fácies anfibolito, zona regional da silimanita; ao
longo da zona de cisalhamento Chapéu d'Uvas, rochas da
fácies granulito voltam a ocorrer em associações com an-
fibolitos e gnaisses kinzigfticos. Um fraco metamorfismo,
na fácies xisto-verde, tem registro sobre todo o complexo.

Dominam as texturas granoblástícas ineqüigranulares,
com evidentes sinais de recristalização da massa mineral;
texturas típicas de granulito são incomuns, entretanto tex-
turas miloniticas são conspícuas.

As rochas ortoderivadas, reunidas em uma suíte charno-
quítica com tipos intermediários a básicos (unidade Ajfl),
mostram as seguintes paragêneses:

a) plagioclásio •+ piroxênio (+ anfibólio + biotita +
granada);

b) quartzo + plagioclásio + piroxênio (+ biotita +
aniibólio + granada).

A paragênese a define o tipo básico, representado por
meladiorito ou melanorito, com anfibólio, biotita e granada
reunidos em uma paragênese secundária, originados, pelo
menos em parte, dos constituintes essenciais da rocha por
processo retrometamórfico (folomicrografia 1).

A paragênese b define o tipo intermediário, enderbí-
tico; anfibólio, biotita e granada têm a mesma origem de a.

üs tipos petrográficos de a e b ocorrem intimamente
associados, geralmente em bandamento líi-par-lii, com li-
mites imprecisos entre as bandas.

O plagioclásio é o constituinte predominante, sendo
andesina, ou mais cálcico nos tipos gabróides. Os piro-
xênios são hiperstênio e diopsídio.

Segundo Turner (1968), a paragênese hiperstênio +
granada t diopsídio + plagioclásio ± hornblendai bio-
tita + quartzo é comum nas rochas da fácies granulilo.

Para Miyashiro (1973), as reações de transformação de
um mineral a outro são graduais e, portanto, apresenta-se
uma ampla zona de transição onde hornblenda, biotila,
ortopiroxénio e clinopiroxênio coexistem, em condições de
meiamorfismo na fácies granulito, subfácie» de média pres-
são. Também afirma que as áreas típicas da fácies granulito
sem anfibólio e mica são raras.

As reações mineraJógjcas em uma série de fácies meta-
mórfica foram estabelecidas para um metamorfismo cres-
cente, mas as observações de Miyashiro (1973), quanto à
associação hornblenda-biotita-ortopiroxênio-clinopiroxê-
nio, também podem ser encontradas em processos retro-
melamórficos, como mostrado nas paragêneses a e b, onde
o piroxênio está parcialmente uralitizado.

Outra paragênese mineral, encontrada nas rochas or-
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toderivadas (unidade Ajf5), 6:
c)plagwdásio + aofibóio(biotia + granada + quartzo).
Nessa paragênese a rocha 6 um anfibolito; as relações

de campo sugerem e os estudos microscópicos e a lttogeo-
quünica indicam que essa rocha é produto de retrome-
tamorfismo de hiperstênio-diorito ou norito. Embora a
presença de piroxênio não esteja indicada, Bcou sobeja-
mente caracterizado em outras situações que o anfibóüo 6
produto de transformação desse mineral. Os minerais en-
tre parênteses são neoformados e resultam da transfor-
mação dos outros minerais da rocha, em um processo
retrometamorneo.

As rochas gnai«i/-a«_ n^ fáritra anfibolito, mostram as
seguintes paragêneses principais - unidades AjE, AjO e
AjB:

d) quartzo + plagioclásio + dinopiroxênio (+ an-
fibóÚo + biotíu + granada) - (AjB); e) quartzo + pla-
gioclásio + biotita ( + granada) - (AjQ); f) quartzo +
plagioclásio + biotita ( + granada + silimanita + cianita
+ grafiU) - (AjO)

Nas paragêneses dee, fica evidente uma transição entre
clinopiroxênio-anfibolobiotita; o estudo microscópico con-
firma a transformação de um mineral a outro nessa série,
sempre ao sentido do de mais alta para o de mais baixa
temperatura. As transformações apresentadas caracteri-
zam um processo retrometamórfico. A essas paragêneses
pode associar-se pequena quantidade de K-feídspato, que
não mostra evidências de ser metassomático. O plagioclá-
sio 6 o principal constituinte, situando-se entre oligoclásio
eandesina.

Esses fatos e as semelhanças mineralógicas e químicas
dessas rochas com as cbarnoquiticas intermediárias suge-
rem-lhes uma origem comum, pelo menos em parte.

A paragênese f, característica de gnaisses kinzigíticos,
mostra-se compatível com associações da facies anfibolito
de alta temperatura, como apresentada por Miyashiro
(1973). A biotita desses gnaisses é marrom-avermelhada,
indicativo de uma composição ferrotitanífera e formação a
altas temperaturas. O anfíbólio 6 hornblenda verde-escura
ou marrom. A silimanita é derivada da biotita e a cianita é
sin- a tarditectônica. A grafita orienta-se aparentemente
segundo uma superfície de foliação St +1 (ver: Capítulo 3 -
Geologia Estrutural). É segundo essa mesma superfície
que se arranjam a sílimanita e a cianita, caracterizando o
metamorfísmo como sin- ou tardi-tb. Os gnaisses alu-
minosos (paradertvados) não mostram evidências de terem
atingido a facies granulito.

A paragênese dos quartzitos foi estabelecida sobre con-
centrados de minerais pesados, obtidos da rocha decom-
posta. É basicamente formada de quartzo + moscovita +
tilimanifa

Além desses minerais, são encontrados, como aces-
sórios, árcáo, ilmenita, magnetita, lurmalina, rutilo, tita-
nita, monazita e fcldspato caulinízado. A moscovita mos-
tra-se estável, e duas explicações são possíveis:

1) c produto de metamorfismo crescente e permanece

na rocha até a facies granulito por falta de quimismo para
transformar-se; 2) 6 produto retrometamórfico a partir de
feMspato.

Segundo Winkler (op. dL ), a moscovita, em presença
de quartzo eplagiodásio, se desintegra gerando:
a) K-feldspato + um mineral alummoso (andatuzita, s9i-
maniU on cianita); b) K-feldspato + cordierita; c) K-
feMspato + granada rica em ahnandina.

Tais transformações f^rtftf^Tiip i py* ip*"" **** T t i -
morfismo de grau médio para forte. Desse fato depreende-
se que em uma rocha com pouco ou nenhum plagiorlásio
a moscovita pode manter-se estável em um grau meta-
mórfico mais elevado.

Uma rocha cakissilkatka, que ocorre como baudui em
um corpo chamoquftico, mostrou a seguinte paragênese:
plagioclásio + dinopiroxênio + granada + quartzo +
escapolita. Nenhuma evidência de campo aponta para a
hipótese de existência de um leito carbonático primário
que foi boudinado. Parece mais provável que se trate de
produto mrta^ywfáfK"

Pelo exposto, fica clara a presença de pelo menos dois
eventos metamórneos: um progressivo e crescente, que
atingiu as facies granulito e anfibetíto; outro regressivo na
fades anfibolito.

Seriáta, dorita, moscovita e argüominerais ocorrem
como minerais secundários em todas as paragêneses ante-
riores. São gerados por meteorização, prindpalmente a
partir dos feldspatos, biotita e anfibólio. Epídoto também
é comum, em pequena quantidade, e resulta de trans-
formações mineralógicas por processo retrometamórfico.

Com os dados disponíveis pode-se concluir que durante
o primeiro metamorfismo que se tem registro, as rochas
charnoquíticas desse complexo foram submetidas a con-
dições metamórfícas típicas da fades granulito, gerando
texturas, estruturas e paragêneses minerais próprias do
metamorfismo de grau forte. Em um segundo evento foram
gnaissificadas e m'g"ia^'?^a^ na facies anfibolito. Essa
migmatização, por fusão parcial, é, seguramente, sin- ou
pré-tectônica à deformação D2 que gerou a superfíde de
transposição St (ver: Capítulo 3) (fotos 3 e 10).

2.2.2.6 Litogeoquímica

Os resultados analíticos usados neste subitem constam
das tabelas 11.2.9 c n.2.10; a identificação das amostras é
feita na tabela n.2.11 e a localização está na figura 11.22.

A tabela fl.2.9 reúne as rochas que apresentam nítido
caráter charnoquítico s.l. Na tabela II.2.10 estão as rochas
gnáissicas que se associam às anteriores, com derivação, ou
não, a partir destas.

Os dados químicos dessas tabelas foram registrados em
diagramas discriminantes. A figura n.2.20 registra a as-
sinatura de Al, Fe, Ti, K e Na, enquanto a figura II.2.21 icm
a assinatura de Ai, Fe, Ti, Ca e Mg, com base em seus
números atômicos equivalentes. Essas figuras servem de
discriminantes entre os campos orto- e paraderivado. O
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Tabela II.2.9 - Resultados Analíticos de tachas Charnownticas do Cowlexo Jui2 de Fora (Z et Peso
para ôxidos e PPI para Elewntos-Traco e ETR)
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14
10
44

172
2»
42
38

13»
664
22*
24

36»
119
26

d»

59,»i
93,51

1 37,37
7,2

1 2,14
1 5,66
! 4,49

•.97
1 2,93
1 2,37
i »,35

Obs Identificação f posicionatento ia nostras, ver Tasela I L 2 . i l
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Tèbela I I . 2 . Í * - Resultados Analíticos de faaisses do Cowlexo Juiz de Fora (2 n Peso para óxidos e PH
para Eleaentos-Trxo e £Tí>

NI.No.

SiO2
A1203
Fe203
FeO
CaO

Na20
K20
TÍ02
P205
K20-
H20»
IM
C02
S

TOTAL

Co
Cr
Ca
Pb
Zn
Ni
V
Sc
Y
Nfr
1*
Sr
Zr
Tfi
Cl
F
Li
Rb

La
Ce
IM
Si
U
u
Oj
Ho
tr
Yb
L«

11

68.5»
15.41
•.44
2.75
3.2*
•,84
4 . 1 *
3,21
• ,S5
•,22
•••4
•,26

1 «,«4
•,25

1 *,U

1 99,87

1 (5
1 24
r is

12
42
24

104
9

32
1 (2»

12M
1 44*
1 43«
1 28
1 W
1 334
1 26
1 91

1 64,44
1 121,5
1 57,4

í»,3
1 2,2

7,26
1 4,7
1 • , «

2,2
1,27
1,18

12

67.H
13.7*
1,M
4,M
3,tt
2.1»
2,6«
2,5*
•,74
• • • 7
•,•4
•,6«
•,18
•,2«
«.•2

1M.15

26
14*
12
1«
76
9»

132
21
48

(21
6M
22*
254
(15
71

3M
15

IM

111,1
52,4
13,92
2,2
•,98
2,9
3,8
•,94
3,4
4,2
•,68

13

66 .»
12,9»
2.2*
4.M
3.2*
3.2»
2.5»
2.4»

<
1
<
1

•,68
1,13
• , •7
•.56
Mi
•,3»
1,13

99,78

23
235
18
13
87
M

22*
17
26

<2»
55»
29»
19«
<15
41

646
2»
98

14,39
27.25
33,1
2,83
•,96
2,12
2,23
• 32
1,21
1,38
• .21

14

65.7*
14,2*
• , »
5,85
2,7»
3,M
2,8»
3,M
•.87

(•,•5
•.•1
•,48
•,12
•75
•••2

99,M

22
124
33
13

1«#
71

128
25
47
27

5M

21«
(15
IN
372
33

14»

34,7
7»
25,1
6,6
1,3
5,5
4,2
M
2,1
2,6
• ,3 i

15

64,4*
15.7»
1,24
5,55
2,9»
2.M
3.5*
2,5»

(

•,86
•,27
>,«6
M7
M»
M5
•,21

99.87

26
1«2
87
1«

1W
7«

128
25
44

<2»

m
31»
23»
(15
59

635
35

1M

21,9
44,9
21,77
5,4
1,2
5,4
4,6
• , 7 5
2.2
2,4
•,3

•6

63,3»
17.3«
• ,7 i
5,75
2.W
2.H
3,4»
2,9»
•,6«
•,•7
•>M
•,93
•,12
•.25
• . •4

99.55

13
66
4#
22
85
38

U«
18
28

(2»
75»
291
IM
(15
96

66t
26
96

26,82
49,9
11,55
4,6
1,16
3,89
3,26
•,57
2,«4
1,78
• ,29

17

64,2«
15,2«
3,44
3,75
2.4»
2,3»
2,6*
3,1»
•,76

(»,»5
»,ia
•,32
•,7«
•,25
»,64

96,4«

26
2 *
46
12
71
96

132
29
34

(2»
744
424

m
(15
83

37»
32
83

16,59
29,9
36, »3
2,6
1,25
3,25
2,97
•,55
1,59
1,19
•,2

18

71,8»
13.N
•,63
2.85
2,6*
•.71
3,6«
3,44
»,;•
•,13
•••4
• , •5
• ,«
•,35
• , •5

99,96

12
11
22
5

43
24

1»A
16
54
42

1»1»
29*
U*
(15
69

28*
24
97

1 43,19
1 82,9
1 23,1

7,7
1 1,3

7,1
4,9

1 1.2
1 3,6
1 3,2
1 ».39

19

66.M
16.M
•,64
2.»
3.M
1.1*
4.5»
2.M
•,47
«,18

(•,•1
•,36
• , •4
»,34
•••4

99.93

1»
43
28
9

5»
34

176
<5
1»

(2»
173»
824
344
23
64

225
9

49

39,7
61,6
14,7
3,3
1,1
2
1,1
0,21
•,45
•,37
• , •6

2*

66.39
12.8*
1,6*
3,95
4.7»
3,3*
3,7«
2,5«

1
(
(

(
i

>,5i
•.•7
•,«1
U7
Mi
»,3I
M>4

íHM

24
244
28
8

35
124
18»
12
19

(24
76*
m
144
22
28

21»
13
45

18,8
34,1
12,4
3.4
1
3,2
2,9
•,67
1,8
1,5
•,22

21

66,1*
15,94
•,69
2,M
4,84
2 . 1 *
4,4»
1.7»
«,45
•.14
• 44
•,35
*M
•,35
•,«4

99,92

16
52
26
4

42
45

174
18
37
27

6M
S3*
244
(15
(24
26«
15
59

19. i
31,9
26,«7
1

<
1
<
1
(
1

1,83
K97
• .98
M9
»,58
•,45
r,»3

22

M,6»
16,41
1,44
3.9«
4.5»
3,34
4.2»
3,34

(
(
(
i
i
{

•,73
•,44
i,*7
>,52
M«
•>3«
>.«2

99,98

18
172

9
14
85
64

156
14
34

(24
7W
51»
124
(15
14*
44»
36

(l*

49,»3
58,47
35,34
6,8
1,35
5,33
3,61
• ,63
1,69
•,9
M2

: Identificação e rMicionucnto dai ttostrat, ver Tabela I I .2 .11 .
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campo das rochas igncas ácidas e intermediárias interfere
com o campo das grauvacas; o campo das rochas básicas
ocupa a porção superior dos diagramas. Nesse complexo.
^ grandes agrupamentos litológicos podem ser discri-
minados, o das rochas charnoquílicas e o das gnáissicas.

* 1 » n.2.11 - Mwti»t t« iot PositioMsmto <»s«w*tr»s
toai i «d« «t íotKw do CoeMexo Jm; <e For»

hr-«c-diorito
anfikolito
Mrito
M-Mlibolito

7577251
758375»
76»66»»
75833»»
757955»
75B655»
757225»
7S743»»
757725»
76144»»
757936*
75B33»»
758915»

«ra-bt-vl-juisse

100

(âi* rg*Ti!/3 — Na

fig. 11^21 - Assinatura do* eèemeniM M. Fe. Ti. Ca • Mg ps»
rochas do complexo Juiz d* Fora em diagrama d» La Roche et at.

(1974). UentWfvau dos campos, na figura 12.4. VWores
expressos por mXatomos por 100o de rache

mm&msm*

R B . U220-AMinatura dM atemanlM M. F». Ti, K • Ni para
reohat do oomptoxo Juiz de Fora «m diagrama de La RDC»W «i ai.
0974). MentMcaçao das amostra» na tabela 11.2.11; dos campos,

na figura N .̂3. Valores expreteos por mMiátomos por 1000 de
rocha.

Rochas dumioqnítícas

A análise das figuras anteriores deixa ver que as amos-
tras 1 a 3 ocupam o campo das grauvacas (e granodioritos);
peirograficamentc correspondem a chamocndcrbilo e en-
derbito. Mostram íntima associaçáo com os tipos mais
básicos (amostras 4 a 10), muitas vezes numz estruturação
lit-par-lit e geralmente mais complexa, não deixando dú-
vidas de que foram originadas durante o processo de char-
noquilizaçáo, quer por metassomatose, quer por injeção.
As diferenças petroquímicas entre os tipos básico c inter-
mediário serão mostradas nas figuras e tabelas que se
seguirão.

As rochas 1 a 10, consideradas como derivadas de protó-
litos ígneos (1 a 3, talvez metassomáticas?), com base na
análise das figuras anteriores, em dados de campo c pelro-
gráficos, foram registradas nos diagramas de Bcswick A
Soucic (1978) (figuras 11.222 e 11223). No diagrama da
figura 112,22 apenas a amostra 7, com teor muito baixo de
potássio, apresentou desvio em iclação ao campo das ro-
chas igneas sem modificações químicas; isso sugere que, no
geral, não houve entrada de potássio no sistema. Já na
figura Í12J3, ressalta-se uma tendência ao deslocamento
dos pontos para alem do limite superior do campo íjgneo,
sugerindo um enriquecimento em cálcio em cerca de dnco
amostras (materiais intermediários); tal fato reforça a idéia
de metassomatose afetando as rochas. A fonte de cálcio
poderia ser, eventualmente, derivada de inclusões de rocha
caldssibcatica. A mesma amostra destacada na figura an-
terior aprcscnta-sc anômala nesta, mas permanece ootnnd
da curva.

A respeito das rochas enderbítícas, Grossi Sad & Bar-
bosa (1985), escrevem que "não se tem evidências con-
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3.0

'.o

1.0

Lag

2,0

g - R a z o a s togaritmicasoteproporcdes moleculares dos fíg. IL2L23 -Razoas logaritmicas das proporções moleculares dos
oxido» SK>2. KiOeAbQiem rochas cfiamoquiticas do complexo oxidos CaO. KjO a AI2Q3 «m rochas chamoquiticas do complexo

Juiz da Fora. As curvas sao da Beswick & Soucie (1978). Juiz da Fora. As curvas sio da Beswicfc & Soucie (1978).

dusivas sobre o caráter ígneo ou metassomático das bandas
félsicas; ...Não há dúvida de que tenha ocorrido introdução
dessa fase rochosa félsica, pois há total improbabilidade de
uma geração in situ, à custa do material básico".

Na figura 112.24, comparam-se os resultados analíticos
de alguns elementos-traçp obtidos das rochas charnoquí-
ticas intermediárias e básicas com basaltos, segundo
Turekian & Wedepohl (1961) e com rochas charnoquíticas
intermediárias e básicas desse complexo, expostas em terri-
tório fluminense (segundo Grossi Sad & Barbosa, 1985).
Dessa comparação concluí-se que as rochas cbarooquíticas
básicas, investigadas neste projeto, têm quimismo com-
patível com basaltos e com os charnoquitos básicos He-
finidos no Rio de Janeiro. As rochas intermediárias, en-
tretanto, são mais ricas em Sc, Co e Ni quando comparadas
com rochas semelhantes desses autores.

Os diagramas AFM e NKC, mostrados na figura II.2.25,
indicam uma bimodalidade para as rochas charnoquíticas;
as rochas básica» mostram caráter tolcítico; as rochas in-
termediárias ocupam o campo caicialcaüno. Exceção é a
amostra 7, um diorito com teores de S1O2 = 55,30%, FeO
= 14,95% e valores muito baixos de NaO e K2O, que o
remetem ao campo dos toleítos.

Fig. II.Z24 - Conteúdos de elementos-traço em rochas
charnoquíticas intermediárias (1) e básicas (2) do complexo Juiz
de Fora comparados com teores médios, segundo Turekian A
Wedepohl (1961) para basartos (+) e segundo Grossi Sad &

Barbosa (1985) para rocha* charnoquíticas intermediária* (a ) e
básica* (o) desse complexo, em território fluminense.

t • t !
t

r !

• i

* ' • •
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Iff O* KtO UgO

..<•*«.,
fíg. I I Í 2 5 - Diagramas AFM e NKC para rochas chamoquiticas básicas (+ ) . intermediárias tonalfticas '(•) e dioríticas (•), ácidas (x) do

complexo Juiz de Fora. O limite entre os campos toieitico e calcialcalino ê de Irvine & Barragar (1971).

Essa bimodalídade está novamente expressa na Ggura
U2J26, que registra a assinatura de MgO, FeO e FC2O3.

Essas mesmas rochas, quando tratadas em diagrama
Na:O + K2O J SÍO2, figura I1Z27, revelam tendência alu-
minosa a alcalina, inclusive para os tipos mais básicos
continuando o comportamento anômalo por conta da
•mostra 7, que confirma seu caráter toieitico.

As rochas básicas e intermediárias dioríticas, por sua
vez, quando registradas em um diagrama Nb/Yx Zr/PlOs
(figura 11.228) refletem um nítido caráter toieitico, con-
forme campos estabelecidos por Floyd & Winchester
(1975).

A ambiência geotectônica das rochas básicas e inter-
mediárias dioríticas, avaliada em termos de certos elemen-
to» químicos, foi bem definida. Na figura D.2.29 essas ro-
chas posicionam-se no campo dos basaltos continentais,
conforme definido por Pearce et ai. (1975). Essa tendência
parece confirmar-se quando os elementos considerados
úoTXfcx Y/Nb, figura 11.230, onde assumem o campo dos
basaltos tolefticos continentais, conforme definido por
Floyd SL Winchester (1975).

A figura n.231 mostra o registro nos diagramas de
Miyashiro (1975); constata-se ambigüidade no quimismo,
*m termos de classificação.

Na figura II .232 apresentam-se os diagramas de va-
riaçáo, preparados segundo os parâmetros de Niggli, cujos
*ik»res, calculados para essas rochas, estão na tabela
n.2.12.

Coleioicci no

+ 9
+ 10

Teiêítiee

• 7
+ 8

10 'S 20

Fig. II.Z26 - Auinatura dos oxido* MgO, FeO e F»?Cb em rochas
charnoquiticas básicas (••), intermediárias tonalíticas (9) e

dioriiticas (•), ècidtt (x) do complexo Juii de Fora. 0 limit» emit
os campos toieitico e calcialcalino é de Tegyey (1974).
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101

• •

o

Alealino

+10 5

Toltitieo

«O 50 60 70 ao 0,04 Opa 0.12 0,16 420 0.24

(%)

ns>IL227- Diagrama NajO+KaOxSiCfepara rochas Fig. IL22S-Diagrama Nb/Y xZWPaO* discriminando os campos
chamoqurticasbásk^(+).int*fin^iánastonaHtica»(»)a dos baaaltos tolafticos (A) e dos basatt» atoaJinos (B). segundo

diorttcas (•) . ácidas (x) do complexo Juiz de Fora. As curvas A e Ftovd & Mnchestsr (1975). Registrou-» rochas chamoquWcas
B sio de Kuno (1968); oa campos C(riolrto), D (dacHo),E básicas (+) a intermediárias dtoritícas(e) do complexo Juiz de

(andesito) e F (basatto) sio da Tegyey (1974). Fora.

, Boultot \
' actòmeo*

3 »H

• 1 0 " ' " -*••— ' '

1 /N»

Fio, H^.30 - Diagrama TiOz s Y/Nb d* Floyd & Wtnchssttr (1975).
wmmMímmvzw<vMV/mm^^ dítcriminando os campos: (A) basattos ttHrtksos contiiwntais; (B)
Ft». I I X » - Diagrama iW-TiQrPaO» para ̂ ^ m ^ T b M a l t o » 'o1»*00» « • * * » • ; (Q basattoa alcalinos contiMntaJs:
básicas ( • ) • inurmadíánas d^niicas ( • « ""VMM.Ju« d» ^ j h
Fora. O limita tntr* os ******* b a M l t o t * d # P t a í C # * * cnarnoquíticas bi*cas (+) • intwrrwdiáriw dkxtüca* (•) do

compiaxo Juii de Fora.
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i
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ARCO-DEi-Hi
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HB. IL2J2 - Diagramas <to variaçio d» rachas chvnoquflicw do
cofnplsxo Juiz da Fora, da acordo oom os panmstros da M0DÜ-

ARCO-DE-ILHA

Em termos desses parâmetros (ver discussão ao subitem
22.U6), as rochas da tabela 112.12 podem ser classificadas
do modo seguinte (todas come normal):

Amostra 1: silica, relativamente rica em álcaüs, magma
tipo granítico.

Anrasuas2e3:semifêmícas,iiiteriiiediá>iasemálcalis,
magma tipo granodiorftíco.

Amostras 4 e 5: íemifcimca», mtermedianac em ákaH»,
magma tipo dtorftico.

Amostras 6,7 e 8: fêmicas, pobres em ákafis, magma

ns.ltzai-0iaoramas da Myathiro (1975). aplicados a rochas Upo gaoro<norftico.
orwno<jurikwbask»(+)aimarms<«èrtastonalftlcas(»)a Amostras 9 e 10: femicas, pobres em álraüt, magma tipo

diorfticM(*)dooofnpl«ioJuizdaFora. gabroidal.

2 3
f»0 /MçO
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Tabcm 112.12 - Parâmetros de Niggb" para Rochas Clnnoqufticas do Cbmpk«> Juiz de Fora.

1
2
3
4
5
6
7
S
9
10

a
273
222
223
161
1 »
145
157
140
116
109

19
14
11
16
14
10
1
9
8
10

c
19
20
14
19
19
23
26
23

a
22

te
28
39
39
40
39
4$
SI
50
SI
48

ri
M
27
30
26
28
22
22
19
18
20

0.44

0.49

0.41

0.45

036
OS6
027
(U2
0,48

0.46

k
0.40

0L31

041
048
O3B
O»
011
O3S
0J2

0*4

ú
1.5
1J8
15
2JD

1.4
<9
6.7
33
2fi

p

02
01
02
O3
05
01
03
09
03
02

Os diagramas de variação de Niggli (figura 11.232),
nwctr»m claramente a existência de dois grupos químicos
- o primeiro com valores de si menores que 169; o segundo
com valores maiores que 222. Os dob grupos parecem ter
derivação diferente. Para o primeiro grupo, pode-se adap-
tar curvas de variação contínuas, que não subentendem o
registro do outro grupo.

A comparação entre os parâmetros mg e k demonstra
correlação discreta entre eles; crescendo um, cresce
também o outro, porém de modo náo-contínuo.

Os ETR das rochas investigadas do complexoJuiz de Fora
exibem a tendência geral da correlação negativa entre seu
conteúdo total e o contendo em S1O2, e da correlação positiva
entre o valor da relação La/LuN e o conteúdo de SiQz.

A comparação entre as curvas afinrfx para as
rochas com menos de 56% de S1O2 e com mais de 63% de
SÍO2 fornece resultados surpreendentes (figuras 11.233a e
II.2.33b, respectivamente). Para as rochas básicas
(amostras 8 a 10), verifica-se fradonamento contínuo, com
relação ETRL/ETRP igual a 5,20.0 conteúdo de ETRL 6
consideravelmente maior que o valor condrítko, enquanto
o de ETRP é 20 a 50 vezes maior que tal valor. Comparadas
com a suíte folha metamórfica São Bento dos Torres, as
rochas básicas Juiz de Fora são enriquecidas em ETR.
Duas das amostras (8 e 9) exibem anomalia discreta para
Eu (Eu/Eu* = 0,71 e 0,72), enquanto outra não apresenta
anomalia. O valor da anomalia diminui com o conteúdo
total de ETR.

1000

(a)

10-

1-

0,3
La C» Sm £u Sd 0 | "« fr rs _u

( b )

1 0 - V

',1 : , -a

«g. ítJÍM - VariograVnas da ETR am rocha» charnoquiticas do complaxo Juiz da Fora: (a) SiOz < 55%; (b) SíOj > 63%.
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pan as rochas intermediárias com conteúdo de S1O2
próximo de 55% (mostras 4 a 7) e para aquelas com cerca
de 64% de S1O2 (amostras 2 e 3), repete-se o compor-
tamento mencionado no parágrafo anterior. As camas nor-
M>I;T«H»C são estritamente semelhantes tanto para as
rochas básicas quanto para as intermediárias. A própria
amostra com 67% de S1O2 (amostra 1) assemelha-se ás
re&tantes, exibindo apenas um leve enriquecimento em
ETRL, e um leve empobrecimento em ETRP.

As relações entre elementos incompatíveis (incluindo
ETR), para as rochas sob exame, podem ser assim sin-
tetizadas (tabela 112.13), considerando-se valores médios
para cada tipo químico:

Take!» I I .2.13 - tazôet taíaicas òr Rockas

ICÍS do Coatlexo J>uz *t Fora

taz.fcia.

120/*»»

120/CaO
Fe0/Fc2O3
FH/Hf
I/Rb
•k/Sr
Ia/Sr
•i/tft
l / Ia
Ca/Y
Cr/Ni

1

•.5?
1.43
3.45
2,78

228,79
•.29
2,*2
4,97

32,87
832,91

Í.06

2

•,«i
•.23
4,24
3,28

261.54
• ,2 l
Í.94

1 9.18
28.48

1 1I36.H
1.33

3

• . 6 1

•,19
2,53
3.48

373.9Ã
1 «.24

2.48
1 1»,27

3é,4i
1 1*92,53
1 M l

Q h
(1) aaostras 2 r 3. (2> aaostrat 4 a 7,
(3) aaostras 8 a 1#.
Fe» = FeO*Fe2Q3 transforaados et ft**.

Identificação e •osícionaacntc das
aaostras vrr, tabela II.2.Ü.

a) a relação K/Rb é pouco variável em todos os tipos
rochosos (242 no material ácido a 373 no material básico);

b) a relação K/Ba oscila de 23 a 36,5 (do material ácido
ao material básico);

c) a relação Rb/Sr varia de 0,19 a 0,29;
d) a relação Ba/Sr é praticamente constante (1,94 a

2,48);
e) a relação Ba/Zr diminui progressivamente do

material ácido para o material básico (3,56 a 1,78);
f) La/CeN eqüivale a í,60 até 1,23 e Sm/NdN varia de

0^5 a \fi\ (de modo contínuo);
g) no material ácido, Yb/LuN é igual a 0,09, enquanto

nos outros três tipos rochosos varia de 1,12 a 1,20; diferença
semelhante 6 notada para Ce/YbN, igual a 21,5 no material
ácido e 4,08 a 5,82 nos materiais restantes;

b) Dy/Y é praticamente invariável (0,10-0,13).

Os conteúdos totais de ETR na
dem a lSOppm, enquanto o material cndcibft?fp tem
96ppm, o material dioriüco 143̂ 5ppm e o matéria! básico,
142ppm.

^^QBSldcmdft C^D SCU GOttlllBtO» 9D6BSS ft 9flBQStrS QC

material ácido apresenta diferenças em relação às restan-
tes.

As diferenças mencionadas nos snbitens (a) até (h) (e
também as semelhanças) poderiam, em sua maioria, ser
atribuídas a um processo de cristalização (gnea original,
segmdopormetaaaorfisnwgrannMimepossivclmentcpor

Conforme já comentado, o material protohtico da
seqüência charnoquftica sob exame é rocha basáhira
tolcitica continental, de bada de retroarco ou de arco-de-
Oha. O registro dos ETR também aponta para tal direção,
erm contudo, d*f™*r um domínio inconleste.

Quando se ntihza o registro dessas rochas em um
diagrama logarítmico Ce/YbNx CeN, observa-se uma boa
adaptação a um tmd de diferenciação em sistema aberto,
com fusão parciaL Por outro lado, as relações Ce/YbN para
YbN r Eu/Eu* para SmN sugerem geração a partir de
material originalmente granatífero, com participação de
piagioclásio, o que indica posicionamento crnstal não
muito profundo c sem influência direta do manto.

É possível que as rochas consideradas tenham compor-
tamento intermediário entre os granuütos do Lewisiano
escocês e do sul da índia (iegundo Weaver & Tarney,
1983), a se julgar pelas relações K/Rb, K/Ba, Rb/Sr e Ba/Sr,
sumarizadas no quadro D.2.1. Tab rochas não são tão
empobrecidas em elementos incompatíveis quanto as da
Escócia, nem tão enriquecidas quanto as da índia.

Quadro 112.1 - Relações Químicas em Rochas da Fácies
Granulito

Granulrto Liwisiano

Chamoquito Madras

Rochas
Juiz
ot

Fora

ácidas

•ndarbí-
ticas

díortticas

mtficas

K/Rb

880
319
242

229

261
373

K/Ba

12
43

23
33

28
36

Rb/Sr

0.03

0.47

0,19

0,29

0.21

024

Ba/Sr

1.3
33
1.9
2.0

1.9
Z5

-Newton & Smith (1980) apresentam uma síntese das
evidências relacionadas à possibilidade de que fluidos ncos
em CQ2, de origem mantélica, pudessem ascender através
da crosia, originando metamorfismo de fácies granulítica,
com exaustão de tons lhóGIos de grande f̂ m—im Por
outro lado, durante a ascensão, esses fluídos poderiam
modificar sua composição, agindo como fluídos metas-
somatizantes, que provocariam enriquecimento de K, Rb,
Ba, Zr etc. Aparentemente, os dois processos foram
efetivos sobre os protóiitos do complexo Juiz de Fora.
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Quando comparados com as rochas da suíte meta-
mórfica São Bento dos Torres, nota-se claramente as
diferenças químicas (tabela n.2.14), especialmente quando
se confrontam os ETR.

Uma amostra de rocha calcissilicática do complexo Juiz
de Fora (amostra número 23) tem composição química
compatível com a de um protólito máfico. A semelhança 6
aim4» mal» significativa quando se *»aminam os ETR (ver
curva de fradonamento na figure 3.234).

lOOO-i

100-

10-

0,5 -H 1 1 1 1 1 1 1—
La C* Nd Sm Eu Gd Cy Ho Er Yb Lu

Ha. ILZ34 - Variograma de ETR em rocha calcissilicática do
complexo Juiz de Fora.

Gnaisscs Idnzigfticos e plagioclásio-gnaisscs

Para as rochas gnáissicas associadas a cbarnoquitos.
mas sem uma mineralogia de fades granulito, apresentadas
na tabela 112.10, adotou-se um tratamento um pouco
diferente. São rochas de quimismo intermediário a ácido,
que no Hiagrama de La Roche (figuras D.2.20 e II.2.21)
ocupam o campo das grauvacas. São essencialmente gnais-
ses kinzigíticos (amostras 11 a 17) e plagioclásio goaisses
(amostras 18 a 22).

Plotadas em diagrama C P de Debon & Le Fort (1983)
(figura D.235), as rochas Idnzigíticas revelaram um quimis-
mo compatível com granodíoritos, enquanto os
plagioclásio-gnaisses distribuiram-se pelos campos do
granodiorito, tonalito e quartzomonzodiorito, refletindo
uma maior variação química manifestada em uma
mineralogia variada, identificada ao estudo peirográfico
(tabela II.2.8).

T«beh H.2.14 - Cowaracâo entre Coeposicôes Quíticas
Médias de íochas Oiarnoq«íticas do Cotclexo Juiz de Fora e
Suíte HrtaiõVfica São 8 » o dos Torres (Z et tao para
óxidos e ppa para Eleientas-Traca)

I I 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

SiO2
A1203
Fc2O3
FeO
CaO
m
Na20

m
noe
P205
H20>

m
C02
S
F

TOTAL

Co
Cr
Di
Pb
Zn
Ni
V
Sc
Y
NI'
Ba
Sr
Ir
tb

49.7*
13,l«
4,23

1«,7#
8,77
5,37
2,73
1,67
2,23
«,4l
«,33
9,22
«,25

«,i«
»,»7

9», 89

56
it?
lit
12
Zé

Í3I.5
276,5

1 52
57,5
33

38»
1 153,5

213,5
37

49 M
14.92
3,23
9,81

i«,17
5,97
2.82
•,33
2,27
«.18
• ,44
«,18
«,it
«,1«
«,19

99,78

45,5
Í94
123,5
35

il«
89,5

317
42
-
-

231
266,5
145
3«

51,15
13.95
4,8»
7,94

li , t«
6.5«
2,13
«,68
1,28
«,31
«,17
«,27
«,56
«,«9
»,«7

99,98

51,5
222,5
69
11,5
3«

165,5
292

51,5
47,5
43,5

397
i89,5
96

(b>

5!5,73
14,48
2, i t
8,91
7.25

1 4,25
1 2,61

I
a 1

(
1
<
1
(

1,64
1.48
•,33
>.«4
».44
U5
1.35
U3

99,96

37
99,5
45
8

54
75

218
42,5
5»
25

477,5
246
197

63.N
13.75
1,64
5.73
4,6f
3.35
3.4«
2.M
1

1
(
1
1
i

>,84
U2
Ml
1.27
M2
),45
M6

1««,36

26
142,5
97,5
7,5

At,5
86

169
27
39,5
23.5

515
25«
185

'2,5

64,98
15,48
2,33
3.74
4,58
1.95
4,94
4.19
«.7t

«.»
«,3i
«.12
«,2«
«.«2
«.22

1M,«5

11,5
35,5
35,5
37
91,5
32

137,3
17.5
-
-

1333
729
22»,5
114

No.AH.I 3 I 1» I 4 1 4 1 2 1 6

Obs (a) tédia de 3 a««tras, (b) 3 aM«tr» cot 8b<i«ppa>
(1> rochas charnoiuiticas bisicaí (aaostras 8 a !«,

Tabela I I .2.9),
(2) rochas (.Karnoauír Icas básicas (Gross! Sad I

Barbosa, 1985).
(3) rochas charnowi'ticas básicas da suíte letaiórfíca

São s?nto dos Torres (neste trabalho).
(4) rachas cnirnomíticas 'flteraediárías (aiostras 4 a

7. Tabela II .2.9),
(j) rociai charnoiiuiticas intertediárias (atostras 2 e

3, Tabela II.2.9),
(6) 'ocha; chirnoquíticas intertediárias (6rossi Sad I

Barsosa, 1985).
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\ _ Granrto 7 - Quartzomonzodiorito

2-Adamelito B - Quartzodicrito (Qz-Gabro-Anortosito)

3-Qranodiorito 9-Sienito

4 - Tonalrto (Trondhjemito) 10 - Monzonito

5 - Quartzossienito 11 - Monzogabro (Monzodiorito)

6 - Quartzomonzonto 12 - Gabro (ttorito-Anortosito)
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Fig. IL2J5 - Diagrama O-P de Debon & L» Fort (1963), aplicado a
gnaintn kinzigfticos (•) e plagiodasio-gnaisses (+) do complexo

Juiz de Fora.

OdiagramaA = A1-(K+ Na-)- 2Ca)xB = Fe + Mg +
Ti, desses mesmos autores, aplicados a essas rochas (figura
IL136), mostra uma dispersão das rochas kinzigíticas pelo
domínio perahiminoso, sugerindo-lhes protóülo sedimentar,
e dos plagioclásio-gnaisscs pelo campo metaluminoso,
respectivamente campos Dl (campo da bioüta) e IV (biotita,
borablenda, ortopiroxênio, dinopiroxênio, epídoto primário
e esfeno, com a ajwf-pação mais comum contendo homblenda
ebiotita). O domínio peraluminosomostra Al>(K+ Na +
2Ca); o domínio metaluminoso, desses autores, inclui todas
as rochas subaluminosas [(K+ Na + 2Ca)-AlJ,
metaluminosas[(K+ Na + 2Ca)>Al>(K + Na)]eperal-
caünas[(K + Na) > Al) de Shand (1927). "Como mostrado...
por vários autores (Shand, 1927; Cawtborn et aL, 1976; La
Roche, 1978; White & Chappell, 1982), associações
magmáticas comumente cortam o limite metaluminoso-
peraluminoso; muitas assodaçóes diferentes tendem a con-
vergir para o domínio peraluminoso (Clarke, 1981), especial-
mente para o setor no qual as rochas leucocráticas plotam"
(Debon & Le Fort, 1983, p. 139).

Alguns parâmetros químicos, calculados para as
amostras 11 a 22, sio comparados, na tabela U2.15, com
valores apresentados para rochas granitoides da China
(Chaoqun, 1985; in: Grossi Sad & Dutra, 1987).

Esses parâmetros, associados a outros de ETR (dis-
cutidos adiante), sugerem para as rochas
f

), g p g ^ ^ uma
fonte com crosta continental dominante. Composidonal-
mente correspondem aos granitos do tipo S de Takahashi
et ai. (1980) (figura 11237), ou aos granitos metamórfico-
melassomáticos dos autores chineses.

Tais rochas teriam origem em depósitos sedimentares
geossinclinais contaminados por fluidos metassomáticos
oriundos do manto superior. Petroquimicamente, os gnais-
ses kinzigíticos correspondem a granodioritos (figura
11.235), embora em seções delgadas a identificação de
K-feldspato tenha sido rara; o plagioclásio constitui 40 a
65% da rocha. Os máficos característicos são biotita e
granada e os acessórios, apesar de não-abundantes, são
zircão, opaco, silimanita, áanita, grafita e apatita, os dois
primeiros sempre presentes.

•ISO

- 2 0 0

A : A' - ( K + No • Z C o )

B • Ft • Mg + T i

mmmmmmm
Fig. 11^.36 - Diagrama dot "minerai* característicos", segundo
Debon & Le Fort (1963), aplicado ágnaisset Mnzigfticos (e) e

plagioclâsio-gnaisses (+) do complexo Juiz de Fora.
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Tjfccia II.2.1S - raritetro» toítico
ãranitóidH

«MJo.l 11 12 13 14 IS

1
2
3
4
5

(1)
(2>
(3)
(4)
(V

1 «,94 l.«9 1,«3 1,11 1,14
i «,34 «,23 «,22 4,18 1,21

1 «,34 «.39 «,39 «,41 «.32
1 «,44 «.51 «,52 1,55 «,54
1 «,Í3 «.23 4,3» «,«4 «.16

«1203/(Na2Q+X20*CaQ> - tolar
CiO/(»I203-IWO-«20)»CiO*Fr(W(jO
K/ItNa - atôtico
(I20»IWO)/»IJ03 - tolar
ft*++/(ft** * Fe»**) - atõaico

« ura

14

1.38
«,15

«,34
• 5»
»,1«

Baaiftn do 1

17

1.11
4,2*
«,34
«,41
«,42

- oolar

Itótt

1.12
«.22
«,37
«.55
«,19

OttlCM

18

«.91
«.34

«.38
«.74
«,17

Jtu

19

«,99
«,35

«.29
«,42
*.2«

de Fora, Cwilortt

2«

«.74
4.32

«.31
4,69
«,27

21

«,89
«,3S

«.a
«.57
«.18

22

«.88
«.29

«,34
«.44
«,27

datada

NÉOM 1

«.88 t
«,33 1

•,3* 1
4,45 1
t.22 1

Tateia

O

>1.«3
«.23-«.

«.5
«.8
».3

I I

1

1
281

1
1
1

.2.1». Cottarados CM Valores rara

HS 1

( l.«3 1
«,3t 1

«,4M,S«I
4,5»-«,711
»,3M,*»I

MO 1

«.99 1
4,24-4.311

«.42 1
«.94 1
«.5» 1

MN

l.«3-l.«9
(.21

«,22-«,3B
4.5M.7»
«.1M.39

(Cl) Sruitóidc de traMfortaào CM rtfusio crustal.
<RS) Granitóidc de ttnttxtf cot fonte oista (tanto wwcrior predmnante).
(HO) Sratitóide it diftrnciKio aanttlica.
(NN) Sranitóide dt traMforiacào Mtaa«rfico-HtasMMtica (crotta continental predMinante>.

OH: Idc«tifícacio e poticionaaciito dat itottrn. ver tabela II.2.11.

flg. 11^.37 - Diagrama C-A'-F' d« Takafiathi et ai. (1980),
dftcrfmlnmdo a* câmpot dot granite» I • S, aplicado a

plagiodáaio-gnaiMM (*) • gnaitMi kinzigíticos (•) do complaxo
Juiz d* Fora. (C) tvho mOacular d« CaO; (A') razlo moltcular d«

AJjOr {NâjO+KaO); (P) razio molecular d* FtO + MgO.

Os mesmos critérios, aplicados aos piagioclásio-gnais-
ses (tabela U.2.15) (amostras 18 a 22), não permitem que
se defina com clareza a petrogênese dessas rochas. Alguns
parâmetros sugerem composição semelhante à de grani-
tóide do tipo sintaás, áe fonte mista, com contribuição
dominante do manto superior (segundo o esquema dos
autores chineses ou, então, assemelhado aos granitos I de
Takahashi et ai., 1980) (figura 11.237). As relações de
campo, por sua vez, mostram íntima associação entre al-
guns desses exemplares (p. ex., amostra CP-360C) e rochas
charnoquíticas intermediárias e básicas (amostras 360A e
B) a ponto de ser impossível de se estabelecer limites entre
os vários iitótípos. Sugere-se que as rochas charnoquíticas
félsicas tenham sofrido metassomatose cálcica, que pode
ter afetado, também, os plagioclásio-gnaisses em pauta.
Com isso, parâmetros que levem em conta CaO estarão
modificados em relação aos padrões utilizados. Com efeito,
o parâmetro Al2Ov(Na2O + K2O + CaO) mostra-se
menor e o parâmetro CaO/(Al2O2-(Na2O + K2O)| + CaO
+ FeO + MgO atinge o limite superior do intervalo,
quando comparado com padrões para granitóides do tipo
sintaás (tabela U.2.15).

Na figura U.2J8 comparam-se os resultados analíticos de
alguns elementos-traço, dessas rochas, com teores médios,
segundo Turekian & Wedepohl (1961) para folhe-lhos e
grauvacas e, também, com teores médios de gnaisses
kinzigíticos apresentados por Grossi Sad & Barbosa (1985).

Não existem diferenças químicas significativas entre as
rochas charnoquíticas de composição enderbítica e os
plagioclásio-gnaisses associados (comparando-se valores
médios). Nestes nota-se enriquecimento em K comparado
com Na e Ca; aparentemente, há enriquecimento de Ba c Sr
nos gnaisses.
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Rg. IL2.38- Conteúdos de elementos-traço em gnaisses do
complexo Jui2 de Fora, comparados com teores médios, segundo
Turekian & Wedepohl (1961), para folhelhos (o) e grauvacas (+) e
com teores médios, segundo Grossi Sad & barbosa (1985), para

gnaisses kinzigíticos (o) do complexo Juiz de Fora no Rio de
Janeiro. (1) gnaisses kinzigíticos; (2) plagiociásio-gnaisses.

As rochas charnoquíticas têm relação Ce/YbN equiva-
lente à metade da mesma relação nos gnaisses e o valor
Eu/Eu* também 6 menor.

A comparação entre ETR (ver curvas de normalização,
figura 11.239a) mostra que os gnaisses têm padrões seme-
lhantes aos das rochas charnoquíticas (figura 11233b),
para os mesmos teores de SiC»2. Isso significa que a
alteração relrometamórfica das rochas de facies granu-
lítica para a facies anfibolítica não originou modificação
singular no esquema ETR. Para alguns elementos-traço, os
conteúdos são idênticos nas duas seqüências (Pb, Zn, V, Y,
Li, Rb), enquanto para outros ocorre empobrecimento nos
gnaisses (Co, Cr, Cu, Sc) ou enriquecimento (Ba, Sr, Zr,
F). Na realidade, o exposto confirma não terem ocorrido
mudanças maiores no sistema sob alteração. Caso fossem
efetivas deveria haver variação na relação Ba/Sr (por exem-
plo), o que não foi observado.

Em conclusão, pode-se afirmar que os dados químicos
sugerem ter ocorrido pequenas variações atribuíveis a
metassomatismo provocado por fluidos metamórficos, nas
novas condições de equilíbrio.

Diferenças significativas podem ser apontadas entre os
gnaisses kinzigíticos e todas as rochas restantes do com-
plexo Juiz de Fora. Já se mostrou que o registro de elemen-
tos maiores sugere se tratar de protólito crustal sedimentar.
O padrão de fracionamento de ETR indica forte
fracionamento de ETRL e um certo enriquecimento em
ETRP, para algumas amostras (figura II.239b). Sabe-se
que terrenos arqueanos têm, como tipo dominante,
materiais coletivamente denominados ortognaisses. Os

Fio, 11.2.39 - Variogramas de ETR em plagioclásio-gnaissas (a) •
gnaisses kinzigíticos (b), do complexo Juiz de Fora.
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componentes sedimentares do sistema ocorrem em
proporção significativamente menor. Não 6 improvável
que os gnaivícs kinzigfticos nunca tenham atirgido as
condições da fades gnnuBto, devido à maior proporção de
água presente no material sedimentar, não permitindo que
se obtivesse as condições próprias ao metaniorfismo de alto
grau. Ao se tratar da química das rochas Andrelândia (ver
adiante), o tema será retomada

3. Os gnaisses kmrigfticos são rochas pcrahimmraas.de
l A

Na tabela IL2.16 mostra-se a composição química
média de rochas do complexo Juiz de Fora.

Na tabela D.2.14 comparam-se resultados químicos
rochas <*̂ flPMtn'̂ î<*%s com os de rochas

charnoqufticas do Rio de Janeiro (Grossi Sad & Barbosa,
1985) e da sufte metamórfica São Bento dos Torres. Note-
se a yw*W i a ny> entre os conteúdos das populações de
quimismo básico desse complexo, com pequenas
diferenças para alguns clemcntos-traço. Em comparação
com as rochas da suíte metamórfica São Bento dos Torres,
percebem-se pequenas diferenças para os elementos
maiores e principalmente para Cr, Cu, Zr e Rb.

A tabela 0.2.17 apresenta as comparações de gnaisses
Idnzigíticos e plagioclásio-gnaisses, mapeados nesta folha,
com dados de Grossi Sad & Barbosa (1985) para gnaisses
kinzigfticos e milonito-gnaisses, desse complexo em
território fluminense. Percebe-se uma maior concentração
de S1Q2, em detrimento de FeO c FC2O3, para os gnaisses
kinagfticos do Rio de Janeiro, quando comparados com os
ora investigados. Por sua vez, os milonito-gnaisses são mais
ricos em K2O e mais pobres em CaO e Na2<I) em com-
paração com os plagioclásio-gnaisses. Os elemcntos-traço
têm teores bastante semelhantes entre litótipos correlates,
com variações no caso do Pb, Ni c Rb. Na tabela n.2.18
registram-se as razões entre elementos desses litótipos.

Na tabela D.2.19 estão os parâmetros de ETR para s
rochas desse complexo.

A comparação entre os dados químicos (óxidos e ele-
mentos-traço) das quatro classes de rochas - charnoqutos
básicos, charnoquitos intermediários, gnaisses kinzigfticos e
plagioclásio-gnaisses - complementada por observações de
campo e petrográficas permitem as seguintes conclusões:

1. As rochas charnoquiticas básicas e intermediárias
dioríticas sugerem derivação a partir de um magma básico,
de caráter toleítico, metamorfizado na fácies granulito e
retrometamorfizado, em parte, na fácies anfibolito.

2. As rochas charnoquiticas intermediárias, enderbíti-
cas, arranjam-se em estruturação lit-par-lit, ou mais com-
plexa, com as outras entidades do complexo. Quimica-
mente sáo de caráter caláalcalino e parecem de origem
metassomática, com aporte de cálcio (figura II.2.23),
geradas no processo de cnarnoquitizaçáo à semelhança de
um processo de migmatizaçáo, em pressão de CO2 elevada.
Algumas dessas rochas mostram íntima associação com os
plasocJásio flnaisses.

campo sedimentar das grauvacas em diagrama de La Ro-
che. São muito pobres em K-feldspato, ricas em plagi-
odásia canetensticamente ricas em biotíta c groada-al-

Mostr elaçõ it itas com os dois tipos ante-
riores, muitas vezes de separação impossível em qualquer
escala. Relacionam-se também a quartzitos c rochas cakis-
siücáticas ricas em granada e dmopiroxênio. Em termos de
tipologia, comportam-se como granitóides MM (metamór-
fico-mctassoniâticos com contribuição continental predo-
minante) dos autores chineses Grossi Sad A Barbosa
(1985) atribuem-lhes uma origem por transformação de
sedimentos «yn«i«»«-Hi««« afetados por fluidos derivados
do manto superior, posicionados na Tr>na metamórfica de
baixa a média pressão e aha temperatura ligada à sub-
ducção de placas; são geralmente poüdclicos incluindo os
processos de ac î*wulaçãfl fwrfwŝ ^H**̂  -* metamorfismo
regional -* migmatização e granitização ~* palingcncse,
refosão e substituição.

4. Os plagioclásio-gnaisses são rochas ricas em anGbólio
e biotíta, podendo conter ainda clinopiroxênio. Compor-
tam-se como rochas metaluminosas, fla^ififa^^^ como
granodiorito-tonauto-quartzomonzodioritos. Não se ob-
tiveram evidências seguras quanto à petrogênese, mas
manifestam-se alguma^ tendências compatíveis com grani-
tóides do tipo sintais dos autores yiiim*^ Essas rochasp
mostram íntima associação com os tipos anteriores, toman-
do-se difícil, em muitas situações,»»""»caracterização exata
dos litótipos envolvidos.

5. Considerando-se o conjunto das amostras 1,2,3,18,
19,20,21 e 22, podemos examiná-lo sob o ponto de vista das
discriminações utilizadas por Pearce et aL (1984) para
rochas graníticas. Quando se estabelece a normalização
para granito de dorsal oceânica (ORG), há forte sugestão
para um p?drão semelhante ao de granitos de arco vulcâ-
nico, mesmo sem o registro para Th, Ta e Hf. Contudo, a
evidência não é conclusiva, pois, quando se comparam
dados relacionados a Y-SÍO2, Yb-SiO?, Nb-SiOa, Nb-Y,
não se consegue discriminação entre granitos de arco
vulcânico e colisionais. A única discriminação rígida é
obtida para Rb-SiOa, onde a evidência aponta para
granitos de arco vulcânico. Como a geoquímica das rochas
básicas aponta para material de arco-de-ilha, a evidência
geológica da íntima associação das rochas básicas a ácidas
da seqüência Juiz de Fora torna-se mais consistente.

Dentro da Urha de raciocínio exposta, poder-se-ia pen-
sar que os materiais ácidos derivariam da fusão parcial dos
materiais básicos, injetando-se, então, nestes; isso poderia
explicar as estruturas "migmatiticas" relacionando rochas
básicas e ácidas. A fusão parcial seria uma conseqüência
do processo de granulitização. Por outro lado, não se exclui
a hipótese de os materiais ácidos terem se originado
durante um episódio envolvendo colisão arco-contincntc,
em oposição a um episódio de subducção da crosta (que
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Tabela II.2.17 - Cowiracâo tntr» Cowmcõrs tetaicas Hêdtw de
ânaistet do Cot>!ew» Ji»? ** Fora (Z ei Pcw nr* «tido», PPÍ
tara Eleamtos-Trico)

I I 1 2 1 3 1 4

SiQ2
A12O3
Fe203
F(0
CaO
HlO
Na»
(20
TiO2
f »
VOD*
M
CQ2
S
F

TOML

Co
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PI
Zn
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V
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T
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l>

«5,84 1
14,9f
1,35
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2.M
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k «,15
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Tabela II.2.18 - Cowaracâo entre Razões de êxitos e
Eleaentos-Traco, para Rocha* Gniissicas
do Coaplexo Juiz de Fora e Média
Crustil

A1203/Na2G
Ma20/K20
«20/Ma20
«20/CiO
FeO/Fe203
Fet/Mg
K/Rb
Rb/Sr
Ba/Sr
Ba/ib
K/8a
C»/Y
Cr/Hi

W.AH.

1

4,64
1.14
•,87
l.M
3,5»
3,46

233.46
•,32
2.43
7,5»

31,11
549,34

1,89

7

2
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i.M
5,* l
-

147,82
•,82
2,6*
3,16
-
-
-
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• ,47
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2,51
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23.4»
973.44
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2.4»
232,••

•.24
1.13
4.7*

44.2*
1258, H

1.3*

4

Obs <+> áiáos de 4 aaostras.
(1) snnaes kiftzigiticos (uj»tra$ 11 a 17, tabela

II.2.1*).
(2) 9naisses kinzigíticos (6rossi Sad t Barbou,

1985).
(3) plajioclisio-waiste (aaostras 18 a 22, tabela

II.2.1»).
(4) lilonito-gnaissei (Grosti Sad I Barbosa, 1985h
(5) Kdia-crustal (Taylor, 1945, in Orurü. 1973).

Fe» - FeO • Fe203, transforaados ca Fe**.

Mo.AH.I 7 I 7 I SI

Ott(i) tcdia de 4 twnUn, (b) wdia de 5 aMttraii
(c) Mdia de 6 itottrat, (d) 3 untrn cm »(2«»M.
(1) inaifws liMijíticot («o»tr« li a 17, tafecla

II.2.1»),
(2) «naitiet kinziiiticof <6ro«fi Std I larkoM, 1985);
(3) »lni«lá«io SMIÍM* (aw*tr«i 18 a 22, tabela II.2.1»);
(4) nloníto miisttf (Gro»»i Sid < larkota, 1985).

posicionaria as rochas do arco de tal modo que ocorreria
fusão parcial).

Deve ser comentado que as rochas charnoqufticas sob
consideração, incluindo os ^ff^^w^-ptmw*, são enri-
quecidas em K, Rb, Ba, Ce e Sm, em comparação com Nb,
Zr, Y e Ytr, analogamente o mesmo acontece com os
charnoquítos básicos e dioríticos.

222.7 Idade e corrctaçãa

As datações radiométricas disponíveis sobre rochas
desse complexo, na região de Juiz de Fora, devem-se a
Cordani et aL (1973). Outros autores como Oelhal et aL
(1969), Dirac& Ebert (1967; i a Machado Filho et aL, 1983)
e Bigazri et aL (1971; in: Cordani à. Teóetra, 1979) também
se dedicaram ao assunto, mas as amostras por eles ana-
lisadas têm posição cstratigráfica incerta, já que nio se
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p de cartografia geológica cm escala adequada na
região e as descrições petrográficas não são suficientes
para enquadrá-las nas unidades definidas na folha Lima
Duarte. O quadro Ü22 reúne as informações disponíveis.

Neste projeto, duas amostras de rochas desse complexo
foram encaminhadas ao CPGeo-USP para determinações
Rb/Sr. São elas, CP-30 (quatro frações) e CP-360 (quatro
frações).

Entre todas as amostras listadas no quadro 11.22 (afora
as tomadas no projeto), apenas a JD-144 situa-se na folha
Lima Duarte; trata-se de um "gneis migmatiúque a
hornblende et biotite, piagioclase et quartz, sphene et apatite,
sansftldspathpotassique. Structure panoblastique.", segun-
do Cordani et ai. (op. cit.), tomada em uma pedreira a 2km
a oeste da BR-040, nas proximidades de Dias Tavares; tal
local parece corresponder à pedreira de Chapéu d'Uvas.
Essa amostra representa apenas um dos litótipus ali expos-
tos, já que outros são ricos em hipersterio ou K-feldspato.
Segundo Cordani et ai. (op. cit.), tal amostra forneceu uma
idade incompatível e mais baixa que a esperada, que era de
2780m.a., mas não é fornecida a idade obtida.

Cordani & Teixeira (op. cit.), comentando os resultados
radiométrícos das rochas da região de Juiz de Fora, ressal-
tam o caráter policídico de sua evolução. Um diagrama
isocrônico, por eles apresentado, mostra uma isócrona de
referência de 3280m.a., embora tenha-sc dúvidas quanto ao
posicionamento estratigráfico das amostras 125 e 126
(quadro 1122); tal isócrona aponta para a "formação des
sas rochas no Arqueano". Destacam, também, que a razão
inicial igual a 0,703 sugere tratar-se de rochas diferenciadas
do manto.

Os resultados K/Ar obtidos em minerais de diferentes
rochas da região variam de 1100a40Cu,.a., indicando perda
parda] de argônio durante a orogênese brasiliana.

Machado Filho et aL (op. cit.) construíram, com as
amostras 127 e JD-145, uma isócrona Rb/Sr de referencia
de 2650m.a.; com as amostras 128 e 130, uma outra isócrona
Rb/Sr de referencia de 2250m.a.; a razão inicial RI « 0,71,
obtida nos dois casos, é elevada para rochas dessas idades,
apostando para um retrabalhamemo crusial de rochas
mais •"*«£»« O ponto analítico 140, posicionado acima da
isócrona 2650m.a., reforça tal hipótese.

Em relação às amostras tomadas neste projeto, a CP-30
t um enderbito homogêneo em termos da razão Rb/Sr,
apresentando idade de 644 t 14m.a., com RI '0,709,

demonstrando retrabalhamento crustal brasiliano. A CP-
360 representa gnaisses a biotita e hornblenda, com idade
de 1483 ± 25m.a. c RI = 0,7026, que representaria a
imposição de um melamorfísmo em rochas de curta
vivência crustal (Teixeira, 1989).

Os dados anteriormente apresentados permitem que se
confirme a evolução poliríclica das rochas do complexo
Juiz de Fora, com origem no Arqueano c reirabalhamentos
sucessivos. Datações K/Ar, em minerais de rochas dessa
região, mas de posicionamento estratigráfico incerto,
apontam, em sua grande maioria, para idades brasilianas.

A folha Lima Duarte, em questão, é contígua à folha Juiz
de Fora, situando-se a oeste. As rochas desse complexo são
a projeção natural das rochas datadas na região de Juiz de
Fora. É lícito, portanto, atribuir-lhes as mesmas idades e
deformação.

Rochas granulíticas (charnoquíticas) de Acaiaca (MG),
principalmente piribolitos, piríclasilos e plagiogranulilos,
segundo Teixeira et ai. (1987a, p. 62), mostram idades
Rb/Sr c Pb/Pb, obtidas em rocha total, da ordem de
2000ma., com razões iniciais elevadas, o que "sugere tratar-
se de material crustal mais antigo, retrabalhado durante o
ciclo orogênico Transamazônico em condições de fáões
granulito...".

Por sua vez, Machado Filho et ai. (op. cit.) apresentam
idade Rb/Sr de ]700m.a. para um neossoma rosado da
pedreira de Abre Campo. Esse material associa-se a rochas
da suíte charnoquílica, em idêntica situação à encontrada
na pedreira de Chapéu d'Uvas, em Ewbank da Câmara.
Isso sugere que a metassomatose potássica (microcli-
nização) se deu no final do ciclo Transamazônico e que a
charnoquilização é mais antiga, já que está por ela afetada.

As rochas cbarnoquíticas, com gnaisses diaftoréticos
associados (unidade Ajfl), são correlacionadas à unidade
Comendador Venâncio; as demais, à unidade Raposo, des-
se mesmo complexo, definidas por Barbosa & Grossi Sad
(1983a).

As rochas charnoquíticas desse complexo não guardam
afinidade petroquímica e estrutural com seus equivalentes
da suíte melamórfica São Bento dos Tones. Por ora,
sugere-se a correlação com o complexo granulítico de Aca-
;aca definido por Evangelista (1984), mas trabalhos especí-
ficos serão necessários para a confirmação ou não dessa
hipótese.
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2jjC«apfcK>MaatfqKfre - N a

Barbosa (1954) cunhou o termo série Mantiqueira para
reunir rochas gnaissicas c migmatílicas afloranles na serra
da Mantiqueira, com destaque para a região de Santos
Dumont em Minas Gerais.

Ebert (1956b) abandonou a denominação série Manti-
queira, colocando as rochas dessa região em um Arqueano
aão-subdividido, de idade pré-séríes Juiz de Fora e Para-
íba

Nas décadas seguintes foram empregados, nos trabalhos
de cartografia geológica executados pela CPRM, termos
como complexo Granito-Gnáissico lndiviso, complexo
Gnáissico-Migmalílico, complexo Migmatitico ou mesmo
nomes de outras unidades, como Piedade, para reunirem
parcialmente ou no todo as rochas Mantiqueira.

Mais recentemente, Trouw et ai. (1986) voltaram a
empregar o nome Mantiqueira, agora na categoria de
grupo, para reunir um conjunto de gnaisses bandados, por
vezes migmalílicos, com intercalações de anfíboliio c
hornblcnda-gaisse, além de ocorrências localizadas de
charnoquito e de "anfíboliio sem orientação preferencial"
(p.975).

Em obediência às normas do Código Brasileiro de
Nomenclatura Estratigráfica (SBG, 1987), o termo grupo
está sendo substituído por complexo.

No presente trabalho, adotar-se-á a denominação com-
plexc Mantiqueira para reunir um conjunto de gnaisses
bandados de composição tonalilo-lrondhjemítica e grani-
lo-granodiorítica, com intcrcalaçôes freqüentes de corpos
Ubulares de metabasitos e migmatitos. (Anfibólio)-gra-
nada-biotita-gnaisse, xisto magnesiano e rocha calcissili-
cática são subordinados ao conjunto. Não se incluem nesse
complexo rochas charnoquíticas ou diaflontos delas
derivados.

Na medida do possível, os vários litótipos antes referidos
foram individualizados na carta geológica. Quatro
unidades foram definidas e serão tratadas adiante.

1232 Distribuição

A figura 11.2.40 mostra a distribuição do complexo Man-
tiqueira no âmbito da folha Lima Duarte.

Esse complexo tem distribuição marcante na porção
setentrional da folha, deixando-a nos bordos oriental,
ocidental e setentrional. O limite meridional se dá junto ao
contraforte setentrional da serra de Lima Duarte. Na
porção oriental, expõe-se continuamente, enquanto que na
porção ocidental mostra-se grandemente recoberto por
uma seqüência supracrustal mais jovem (grupo An-
drelãndia).

Morfologícamentc, a sua área de distribuição é formada
por terrenos com desníveis relativos da ordem de até 20Üra,

com valores mais elevados na encosta sudeste da serra da
Mantiqueira. A altitude média na porção oriental da
unidade está próxima de 900m, clevando-se na porção
ocidental para próximo de 1.200m.

São pouco freqüentes os morros de encostas rochosas;
geralmente o manto de intemperísmo atinge dezenas de
metros de espessura dificultando sobremaneira as
exposições de rochas frescas. Tais exposições são en-
contradas com mais freqüência em alguns cortes
rodoviários da BR-040 (canto nordeste da folha), em al-
guns leitos de drenagem encachoeirados (talvez resultantes
de fenômenos de rejuvenescimento de relevo), nas escar-
pas da serra da Mantiqueira c nas encostas dos morros
capeados pela seqüência supracrustal antes referida.

2233 Relações de contato

Os contatos das rochas desse complexo com as rochas
do complexo Juiz de Fora não são de fácil caracterização
no campo. Em muitos locais, parecem transit ionais ou pcio
menos tais rochas mostram-se tão intimamente associadas
(estrutura imbricada) que t impossível separá-las, mesmo
cm uma escala bem maior. Ao longo da zona de cisa-
Ihamcnto Chapéu d'Uvas, os contatos são tectônicos,
mostrando-sc inclusive inversões metamórficas e estrati-
gráficas, com rochas da fácies granulito (complexo Juiz de
Fora) por sobre rochas da fácies anfibolito (complexo
Mantiqueira).

Na porção setentrional da área, os contatos com as
rochas charnoquíticas da suíte metamórfica São Bento dos
Torres são tectônicos, marcados por uma falha con-
tracional de baixo ângulo com mergulho para o sul. A
grande dificuldade em obter-se uma exata definição desses
contatos reside no falo de as rochas Mantiqueira
mostrarem-se, normalmente, muito a totalmente in-
temperízadas. Exposições de rochas frescas ocorrem no
vale do córrego Ponte Funda, em locais escarpados de
difícil acesso, mas aí não foram encontrados encontrados
bons afloramentos de rochas charnoquíticas.

O contato com as rochas do grupo Andrelãndia é
tectónico em toda a sua extensão, com estas ocupando
posição superior. Maiores detalhes serão apresentados no
subitem correspondente ao grupo Andrelãndia.

223 A Petrografia

O complexo Mantiqueira reúne, essencialmente, gnais-
ses bandados de grão fino a médio, com intercalações de
metabasilos, e migmatitos de duas gerações; os da primeira
geração mostram foliação deformada e transposta; nos da
segunda, a migmalizaçáo é incipiente a avançada c oblitera
a estruturação gnáissica (ou miloníüca). Os gnaisses
contém anfibólio e/ou biotita- plagioclásio, granada-
bíotila-plagioclásio e plagioclásio- microclina, com quan-
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Flfl. lf.2.40 - Distribuição do complexo Mantiqueira na folha Uma Duarte.

tidades variadas de quartzo. A microclina ocorre principal-
mente na porção sudoeste da unidade, onde chega a
predominar sobre os demais constituintes. São basica-
mente paragnaisses. Ortognaisses podem ocorrer ao sul da
zona de âsalhamento Chapéu d'Uvas, principalmente na
região Olaria-Lima Duarte e talvez não pertençam ao com-
plexo. Os metabasitos são de dois tipos: um de grão fino e
biotítico, com estrutura bem-folíada, e tendência a evoluir
para tipos astosos; outro granular, fino a médio de aspecto
gabróide. Variam de anfibolito a metagabro an-
fibolitizados, com granada desde ausente até abundante.

Subordínadamente, ocorrem lentes de rochas
ultramáficas nstificadas e de rochas calcissilicáticas.

A estrutura dominante nas rochas desse complexo é um
hfln f̂lififwf̂  ccntimétrico, dobrado de maneira isoclinal e
transposto, que pode ser seguido por longas rtiitUT*af No
domuio dã faixa Lima Duarte essa feição mostra-se bas-

tante modificada, com aumento significativo da
deformação resultando em estruturas desarmõnicas super-
postas às anteriores.

O ineiamurtlsmo é de grau médio a forte, na concepção
de Wúuler (1977) ou da fácies anfibolito de Eskola (1952).

Os litótipos estudados ao microscópio estão reunidos na
tabela U.2.20.

223.4.1 Unidade Plml: gnalsses tonalítkos e troodbje-
m/ticos; gnaiues mlgmatizados; metabasitos;
rochas calcissilicáücas; xistos magnesianos

Gnaisscs tonalítko* e trondhjemitkot

No domínio oriental da unidade (porção nordeste da
folha), a rocha predominante 6 um biotita-plagioclásio-
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gnaisse de grão fino, nuamente bandado em tons de cinza,
pela maior ou menor presença de biotita, chegando a tipos
bastante claros onde a biotita ocorre como palhetas muito
finas, em filmes paralelos ou disseminada pela rocha. Al-
guns domínios assumem caráter de leucognaisse, outros de
gnaisse mesótipo, respectivamente de caráter
trondhjemítico e tonalítico. Algumas bandas félsicas
mostram-se com aspecto de rocha calcissilicãlica, com pe-
quenos cristais de cor verde-cana, provavelmente epídoto.
Segregações de quartzo são freqüentes cm nível de
afloramento. Alguns leitos mostram-se com raros por-
firobbttos de feldspato branco, idiomórficos, com até lem
de comprimento, que crescem em posição oblíqua ao ban-
damento.

Um segundo tipo, restrito ao extremo-oriental da
unidade (estação CP-131), onde a BR-040 deixa a folha,
mostra-se com a mesma mineralogia da rocha anterior,
diferindo quanto à estrutura. Esta é subleoticular, anas-
tomosada, onde agregados félsicos, com milímetros a
centímetros de comprimento, estão envolvidos por
agregados de biotita com espessura submilimétrica. A
biotita apresenta-se em palhetas largas e especulares de cor
negra. Esta rocha tem feições de ortognaisse.

Para noroeste, ao longo da BR-040, o bandamento c
mais regular, destacando-se na massa gnáissica leitos
estromaticos a quartzofeldspato c leitos de quartzo concor-
dantes, com espessura de milímetros a poucos decímelros,
muito persistentes. Associam-se leitos (abulares de
metabasito com decímetros de espessura, que podem ser
seguidos por vários metros ou dezenas de metros segundo
o mergulho.

Uma particularidade interessante nessas rochas é a
presença de granada e anfibólio, que se distribuem segun-
do domínios preferenciais. Assim, a granada é encontrada
com maior freqüência a lesi- '' > — -ridiano que passa pela
vila de Dores do Paraibuna e a sudeste de uma possível
falha de gravidade, ocupada por um dique máfico de
direção N40E, que passa junto à cidade de Pedro Teixeira.
Mostra-se cm leitos preferenciais alternados com outros
aparentemente isentos do mineral, sugerindo a presença de
níveis mais c menos aiuminosos. O anfibólio ocorre em
alguns dos litótipos expostos ao longo da BR-040 e, prin-
cipalmente, a noroeste da falha antes referida, mas não
chega à abundância nos gnaisses.

O estudo microscópico de 15 amostras de gnaisses,
abrangendo toda a unidade, mostrou que são fundamental-
mente biotita-plagioclásio-gnaisses, com porcentagens de
granada e anfibólio desde ausentes até cerca de 10% nas
preparações, ü plagioclásio varia entre oligoclásio e an-
desina. Microclina foi identificada em apenas três
amostras. Os acessórios principais são /ireão c apatita,
seguidos por titanita, opaco e alanita. Scricita, clorita, car-
bonato e argüomiocrais são secundários. Interessante é a
pretença de epídoto cm quase todas as lâminas estudadas,
em parte nitidamente produto de alteração, de outros

rais, em parte de possível origem primária. Moscovita

foi encontrada em uma preparação, orientada segundo a
foliação da rocha, sugerindo ter-se formado a partir da
biotita (amostra CP-5O6B). Em uma outra preparação
ocorre como traços.

ü anfibologranada-quartzobiotita-plagioclasio-
gnaisse compõe-se de 45% de plagioclásio, 20% de biotita,
15% de quartzo, 10% de granada, 7% de anfibólio, 2% de
minerais acessórios (apatita, âncos, epídoto, opaco e
alanita) e 1% de secundários (dorita, sericka e carbonato).
A textura é granotepidoblastica com orientação preferen-
cial das palhetas de biotita, dos cristais prismáticos do
anfibólio e de cristais achatados de plagioclásio. O quartzo
apresenta extinção ondulante e está bem-recristalizado.

O biotita-quartzoplagioclásio-gnaisse compõe-se de
52% de plagioclásio, 25% de quartzo, 20% de biotita, 3%
de acessórios (epídoto, alanita, zircâo, apatha e opaco), e
secundários (clorita, moscovita, sericita e carbonato). Tem
granulacâo fina a media, textura granoiepidoblástica. Os
cristais de feldspato e quartzo apresentam fraca extinção
ondulante. As palhetas de biotita mostram-se orientadas e
tendem a envolver os cristais e agregados de cristais de
quartzo e plagioclásio. *

No domínio ocidental da unidade, como também acon-
lece no domínio oriental, mas aqui em maior intensidade,
são raros os afloramentos de rocha fresca. Trabalhou-se
freqüentemente com regolitos, o que, aliado à morfologia
ondulada de parte dos terrenos do alto da serra da Manti-
queira, dificultou o trabalho de mapeamento. A
meteorizaçáo aumenta cada vez mais no sentido do
noroeste. Em alguns locais, persistem dúvidas quanto ao
real posicionamento dos gnaisses, se pertencentes ao em-
basamento (complexo Mantiqueira) ou à base do grupo
Andrelândia. Como principal critério distintivo, usou-se a
estrutura, que é bandada com processos superpostos de
migmatização nas rochas desse complexo. Os gnaisses
Andrelândia são mais homogêneos e não são migmatíticos.
A associação com metabasito também pode ser usada, mas
com muito cuidado já que na região de Conceição de
Ibitipoca essa rocha também ocorre junto com gnaisses
grauvaquianos do grupo Andrelândia.

Um detalhe que vale ser ressaltado, e que também foi
usado como critério de cartografia e de fotointerpretaçáo,
é que as rochas gnáissicas do grupo Mantiqueira mostram
uma forte tendência ao desenvolvimento de voçorocas. Ao
contrário, as rochas do grupo Andrelândia formam relevos
ondulados (sobre xistos e gnaisses) a escarpados (sobre os
quartzitos), com solo.- pouco desenvolvidos e coberturas
arenosas ou lateríticas, com vegetação predominante-
mente rasteira ou arbusüva.

As litologias encontradas nesse domínio mostram total
similaridade com aquelas descritas para o domínio oriental.

(inaisses migmadzados

Rochas migmatíticas têm ampla distribuição na porção
oriental dessa unidade.
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Duas fases de migmatização estão registradas. Uma
pretérita, marcada por leitos planos, estromáticos. resul-
tantes de transposição regional, configurando uma rocha
goáissica bandada centimetricamente, onde o melanos-
foma e o leucossoma têm quase o mesmo talhe de grão.
Outra, mais jovem, afetou esse conjunto e é resultante de
rcmobdizaçòes quartzofeldspáticas, também preferenáal-
Biente concordanles, mas que em nível de detalhe mostram
tnmcações da fobação gnáissica do paleossoma (melanos-
soma + leucossoma). Esses mobüizatos são de granulação
média a grossa e apresentam-se em corpos lenticulares ou
irregulares com dimensões na casa do centímetro até al-
guns metros, assumindo, esses, feições pegmatfticas.

Alguns domínios expõem melhor essas rochas. Um des-
ses ocupa a porção meridional da unidade, estendendo-se
da BR-040, na altura de Ewbank da Câmara, para sudoeste.
Outro ocupa sua porção setentrional, na região de Dores
do Paraibuna. Outras exposições são encontradas a sudeste
de Bias Fortes.

Na porção meridional do domínio ocidental da unidade
predominam rochas migmatílicas, onde se destacam geral-
mente três litótipos distintos: o paleossoma (melanossoma
+ leucossoma), um biotita-gnaisse suMenticular com
agregados quartzofeldspáticos milimétricos parciabnen
envolvidos por biotita negra; o neossoma, formado por
segregações a quartzofeldspato com ou sem anfibólio, em
corpos lenticulares de grão médio a grosseiro, que podem
evoluir para massas pegmatóídes de limites difusos c
tamanhos muito variados; e restilos de biotita, encontrados
na forma de corpos delgados c alongados com comprimen-
to de alguns centímetros a vários metros.

Em alguns locais, o paleossoma mostra-se como um
gnaisse granítico de grão fino, cinza a cinza-ciaro com
schücrcn de biotita, configurando, tahcz, um migmaliio
pretérito. O neossoma quartzofeldspático vcnula irregular-
mente e >se paleossoma.

De um modo geral, onde a presença de segregações
félskas não é destacada, a rocha é tipicamente um gnaisse
bandado com mesobandas, cenlimétricas, em tons de cin/a,
definidas pela maior e menor presença de minerais es-
curos. Internamente a cada uma destas mesobandas desen-
volve-se uma laminação (microbandas) composicional
também marcada por leitos com concentrações
mineralógicas em percentuais diferentes. Nas bandas mais
claras, a biotita pode estar ausente ou ocorrer em pequena
quantidade, em piHfftat «Bm»-—í«» •»Ha« ou formar filmes

paralelos. Nas bandas mais escuras, tem comportamento
semelhante, apenas ocorrendo em percentual mais
elevado, concentrando-se em leitos mais espessos e mais

Na região de Santa Rita de fbitipoca, as exposições de
rocha fresca t io bastante raras. É freqüente a presença do
par biotita-gnaisse - metabasito, com estágios variados de
migmatiração, que parece aumentar no sentido do limite
setentrional da folha. A estrutura das rochas é geralmente
laminada a bbutomilonftica, podendo levar a confusões

com rochas da base do grupo Aadrelãndia.
Não há um bmke coto entre as rochas gnáwâcas e as

migmatíticas. não sendo encontrados migmatitos de
injeção.

Mctahasüos

Dois tipos de metabasitos estão presentes nessa
unidade: um de grão fino, bem-foliado, e outro de aspecto
gabróide.

O tipo mais Gno está muito bem exposto nas estações
102O-CP-134 (UTM 7619550N/652950E), 1020-CP-428
(UTM 7S944S0N/624900E) e 1020-CP-659 (UTM
7617150N/651350E). dentre outras. São rochas
melanocrálicas, com fobação discreta a muito bem-desen-
voivida, onde assumem feições de corpos tabulares- São,
em parte, granatíferos c biotitizados. Tem de alguns
centímetros a vários metros, ou mesmo mais de uma dezena
de metros de espessura, e estão encaixados de maneira
concordanle nos gnaisses e migmatitos descritos nos su-
bitens anteriores.

O tipo gabróide está bem exposto nas estações 1020-CP-
4% (UTM 7601350N/627300E) e 1Q2C-CP-675 (UTM
7614600N/652750E). É uma rocha mclanocrática, com
foliação maldescnvohida. Guarda feições de textura ígnea
marcada por aglomerados máfkos (piribóüos) irregulares
em forma e milimétricos em tamanho, cnvoKidos por uma
matriz formada por ripas de piagioclásio e por granada
muito fina. rósea. A fraca fobação é definida por um
achatamcMo dos agregados máficos c pelo arranjo dos
plagioclásios inlersticiais. Essa rocha guarda uma forte
semelhança com alguns tipos do complexo Juiz de Fora

Os mciabashos granatíferos, sejam fino» ou gabróides,
seguem, aproximadamente, a mesma faixa de distribuição
dos gnaibscs granatiíeros, apresentada cm subitem
anterior.

Durante os trabalhos de campo, leve-sc a impressão de
que os mctabasilos distribuero-sc gcnerali/adamcMc pela
unidade. Tal imagem pode não ser verdadeira. A
combinação das feições estruturais planarcs (do tipo
foliação), medidas nessas rochas, segundo uma ordenavãu
de seus pontos de exposição, leva a um modelo de
distribuição bastante coerente com a estruturação
regional. É possível que esses corpos se relacionem a um
leito (ou aiguns poucos leitos) mais espesso de uma rocha
básica reduzido a lentes ou corpos tabulares durante u
processo de transposição regional

Ao microscópio, registrou-se a presença constante de
piroxênios (diopsídio e/ou hipcrslénio) nessas rochas.
Granada é freqüente, mas pode estar ausente. Anfibólio
6 o máfico predominante, constituindo até 50% da rocha.
O piroxênio varia de 1% a 20% nas preparações es-
tudadas. Quartzo é raro a ausente. O piagioclásio é
andesina ou mais cálcico, presente entre 40 e 45% nas
preparações. Os acessórios principais são apatita c
cpaco.
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Rochas calcissilicáticas

Corpos expressivos de rochas calcissilicáticas não são
freqüentes nessa unidade. Apenas poucas exposições
foram encontradas. Estão principalmente nas estações
1020-CP-85 (UTM 7607650N/630000E), 1020-CP-88
(UTM 7605500N/634050E) e 10Z0-CP-376 (ÜTM
7618950N/604100E). Esta aflora próximo à localidade de
Santa Clara. As outras duas ocorrem a cerca de 2lun a
nordeste de Paraíso Garcia, à margem da rodovia que leva
dessa localidade a Barbacena.

O arranjo estrutural e o posicionamento aparente de
alguns desses corpos, na projeção de corpos anfibolíticos,
levam à sugestão de uma relação espacial entre ambos,
embora possam ser geneticamente díspares.

Sào rochas de textura granoblástica, aspecto vítreo, ricas
em granada, deixando ver pouca biotita, pouco anfíbólio e
diopsídio verde-cana. Em alguns locais, mostra uma
partição planoparalela e estrutura tipo box-work com favos
minúsculos. Formam corpos delgados e descontínuos, in-
feriores a lm de espessura, aparentemente não-repetitivos,
associados a gnaisses finos, bandados a xistosos, e a mig-
matitos. Não formam corpos cartografáveis e foram as-
sinalados em mapa pela sigla rc.

Em corte da BR-040, junto ao trevo de acesso à cidade
de Ewbank da Câmara, os gnaisses mostram segregações
carbonáticas de cor branca, em lentículas não-deformadas,
concordantes com o bandamento. Náo sào abundantes e
podem resultar da alteração de plagioclásio.

Leitos milimétricos, formados por rochas de aspecto
calcissilicático, foram encontrados em algumas outras
exposições. Nessa situação, é comum a superfície do
afloramento mostrar-se manchada por uma película bran-
ca, resultante da lbriviaçáo e reprecipitaçáo de carbonato.

Xistos magnesianos

Sob essa denominação, reuniu-se um conjunto de rochas
nstosas, formadas basicamente por clorita e/ou anfibólio
do grupo da tremolita. Os termos ricos em anfibólio
mostram uma foliação pouco evidente em amostra de mão,
mas que fica mais saliente quando observado o afloramen-
to. Ocorrem sempre na forma de corpos lenticulares com
comprimento da ordem de algumas de/enas de metros ate
cerca de 2km, acompanhando perfeitamente a
estruturação regional dos gnaisses encaixantes. A maior
lente identificada tem direção N30°W c posiciona-se entre
os povoados de Dores do Paraibuna e Paraibuna, junto à
calha do rio Paraibuna. É formada por um cloritaxisto de
cor verde, praticamente sem quartzo e fcldspato. O estado
de intemperlsmo dessa rocha impossibilitou que se fizes-
sem estudos mais detalhados.

Os tipos ricos cm anfibólio sao tremolititos. É comum
apresentarem-se intemperizados, com cor ocre. Quando fres-
cos, têm cor cinza, granulação media a grossa e estrutura em
um arranjo irregular com domínios de tendência librorradiada.

A tremolita náo forma Fibras longas. A melhor exposição
dessa rocha está na margem direita do córrego Goiabeira
(estação 1020-CP-716, UTM 7612600N/644450E). Outras
exposições foram encontradas na estação 1020-CP-725
(UTM 7615650N/630500E) e arredores, em terras da
fazenda Santa Fé. Também afloram na localidade de Al-
meidas (estação I020-CP-699, UTM 7614000N/618050E).
Uma outra ocorrência está a lkm a sudoeste de Paraíso
Garcia. Alguns desses locais mostram evidências de terem
sido investigados por equipes de pesquisa.

O anfibólio é tremolita, observado em cristais irregulares,
prismáticos e acicularcs, às vezes radialmente dispostos. A
clorita ocorre em palhetas finas, incolores a verde muito
pálido, formadas parcialmente a partir do anfibólio. Trata-se
provavelmente da variedade leuchtenbergila.

O piroxenio é enstatita, encontrado em cristais ir-
regulares.

O opaco é pouco freqüente e ocorre em cristais de
granulação fina, irregulares, algumas vezes esqueletais, as-
sociados em geral ao anfíbólio.

223.42 Unidade Plm2: anfibolobiotita-gnaisses
tonalíticos migmatizados e metabasitos

Na porção oriental da folha, em uma área aproximada-
mente retangular com 180km , que tem em sua parte
centro-ocste a vila de Rosário de Minas, afloram rochas
gnáissicas que, por suas similaridades petrográficas e
petroquímicas com rochas do complexo Mantiqueira, a de
foram atribuídas. São, basicamente, anfibolobiolita-gnais-
ses migmali/ados em graus variados e metabasitos.

Esse bloco tem limites tectônicos no bordo meridional
c cm parte do bordo setentrional. A leste, deixa o limite
oriental da folha. A oeste, transiciona para rochas
gnáissico-migmatíticas portadoras de mitroclina, da
unidade PIm3.

Os gnaisses são de cor cinza, granulação média, com
biotita negra em palhclas especulares c bem-desenvol-
vidas, têm estrutura laminada a sublcnticular anas-
tomosada, chegando a tipos mais homogêneos granito-
gnáissicos. No tipo sublcnticular, mostram-se agregados
quarlzofcldspáticos de cor branca, parcialmente envol-
vidos por agregados planos de biotita, cujo arranjo
preferencial define a foliaçáo da rocha. Granada ocorre em
pequenos exemplares, disseminados, e sempre em quan-
tidade subordinada ao anfibólio.

A migmati/açáo c marcada por segregações a
quart/ofeidspato que deformam ou destroem um ban-
damento preexistente, definido pela alternância de leitos
máficus e íclsicos, de dimensões milimétricas ou maiores,
c por corpos concordantes de melabasitos.

Ao microscópio, ognaisse mostrou-se constituído essencial-
mente por plagioclásio (de composição oligoclásio), quart/o,
biotita e anfibólio. Fcldspalo alcalino não ocorre nessas rochas
c mesmo nos tipos migmatíticos não foi identificado.
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Os metabasitos são rochas de cor negra, manchadas de
branco, constituídas essencialmente por piribólios e
plagiociásio. Mostram-se em dois tipos fundamentais: um
de talhe fino, diabasõide, foliado, com granada muito fina
disseminada; outro de textura granular média, gabróide,
onde os máficos formam agregados milimétricos, ir-
regulares e alongados, parcialmente envolvidos por agre*
gados finos de plagiociásio, que se mostram em formas
irregulares, geralmente alongadas. Esse tipo, quando sub-
metido a deformações intensas, desenvolve uma
granulação mais fina e uma foliaçáo mais saliente.

Ao microscópio, apresentam-se com textura
granoblástica a granonematoblástica, com foliaçáo mar-
cada pelo arranjo planar preferencial dos constituintes
prismáticos, onde o plagiociásio pode ter contatos
poligonizadoa, com limites retos e pontos triplos. Os con-
stituintes máficos são piroxênio, anfibólio e granada, com
os dois primeiros al ternando se em termos de
predominância. A granada pode ser o segundo constituinte
máfico em volume, não ultrapassando a marca de 10%. A
soma dos máficos ultrapassa 50% do volume da rocha.

No tipo fino, o anfibólio é largamente predominante
entre os máficos (chega a 45% da rocha em volume), a
granada vem em segundo lugar com 10% e o piroxênio
(diopsfdio?) ocorre como traços.

No tipo mais grosseiro, a relação piroxênio/anfíbólio
varia de 2:1 a 1:2, com o piroxênio sendo diopsídio ou
diopsídio + hiperstênio. O anfibólio, pelo menos em parte,
é claramente derivado do piroxênio.

Esses metabasitos foram classificados como granada-
anübolito (o tipo fino), metagabro (o tipo mais grosseiro
com diopsídio) e metagabronorito (o tipo mais grosseiro
com diopsídio + hiperstênio). Rochas semelhantes são
encontradas na região de Ewbank da Câmara, na unidade
Plml.

Os metabasitos comportam-se como corpos tabulares
encaixados concordantemente nos gnaisses antes descri-
tos. Apresentam-se com espessuras desde centimétrica.s
até várias dezenas de metros, em um arranjo espacial
aparentemente muito irregular devido à intensa defor-
mação a que todo o conjunto foi submetido. Em pratica-
mente todos os afloramentos descritos nessa unidade,
apresenta-se o par gnaisse/metabasito.

Um ponto deve ser ressaltado: os metabasitos, definidos
como metagabro ou metagabronorito, podem representar
lascas de uma crosta inferior, teclonicamente colocadas na
seqüência Mantiqueira. A transposição teria paralelizado
as estruturas, que se amoldam aos contatos litológicos.

223A3 Unidade Plm3: gnaisse granítico a granodiorf-
ticoe metabasitos

Essa unidade corresponde à continuidade para sudoeste
das rochas definidas na unidade PIm2, modificadas pela
presença de microdina em concentrações variadas.

Ocupa um trato de terreno com 41km de comprimento
e 8km de largura média (máximo de 10km e mínimo de
5km), com direção ENE. Os limites setentrional e
meridional são tectônicos, marcados por falhas de
empurrão com mergulhos fracos para sudeste. O limite
oriental é transicional com as rochas da unidade PIm2. A
sudoeste, ultrapassa o limite ocidental da folha. As me-
lhores exposições estão ao longo dos cortes de uma estrada
de ferro abandonada que passava por lima Duarte e Olaria
e na pedreira do Pião.

A rocha dominante é um biotita-gnaisse cinza-claro,
migmatítico, de composição granítica a granodiorítica,
Gno, bandado, com domínios de grão mais grosseiro, onde
a biotita mostra-se bem- desenvolvida. O bandamento é
milimétrico a centimétrico, com destaque para os leitos
claros. Anfibólio pode ocorrer, associado às bandas es-
curas, mas não é conspícuo.

Ao longo de algumas faixas e, principalmente, nas
proximidades dos limites setentrional e meridional da
unidade, a estrutura é blastomilonítica.

Na região de Olaria essa rocha evolui para tipos
granitóides, foliados, e assim deixa a folha a oeste. Mesmo
dentro desse domínio mais homogêneo, são relativamente
freqüentes os corpos gnáissicos bandados.

A microcünização é uma característica dessa faixa. A
microclina mostra-se em massas cor-de-rosa, de limites
difusos e dimensões variadas, manchando a rocha. Pode
também ocorrer como porfiroblastos centimétricos
(<2cm) deformados, alongados segundo a foliação
milonítica. mostrando-se nessa situação em cristais de bor-
dos irregulares, em meio a uma matriz mais fina e recris-
talizada, onde também ocorre.

Na pedreira do Pião (estação 1020-CP-115, UTM
7575850N/604050E) tem-se um bioti ta-gnaisse
migmatítico. separado em três frações: biotitito,
leucogranito e material misto gnáissico. No biotitito ocor-
rem vênulas de quartzo puro. A parte granítica é de
microgranito a duas micas, finamente foliado, com
concentrações de quartzo com sulfetos em posições axiais
de dobras. A parte gnáissica tem estrutura sublenticular a
bandada, cor acinzentada e além de biotita ocorre granada
junto às partes mais claras. Corpos máficos, aparentemente
diques anfibolitizados, associam-se ao conjunto. Nesse
local, registram-se, claramente, duas fases de deformação,
a primeira marcada por uma foliaçáo (ou bandamento) que
foi dobrado de forma isoclinal, cujo eixo coincide com uma
líneação de fibrosidade. Uma outra fase é desarmõnica,
não coaxial cum a anterior e na posição axial desta con-
centra-se o quartzo com sulfetos.

Na estação 1020-CP-222 (UTM 7585900N/625500E)
aflora um (aníibóüo)-biotita-gnaisse, associado a amplas
porções de gnaisse granítico pobre em máficos, ambos
migmaüticos. Parte da rocha está microdinizada, tomando
cor rósea em faixas decimétricas de limites difusos. Nesses
domínios, a deformação é intensa e o quartzo tende a formas
achatadas, definindo-se uma perfeita foliaçáo milonítica.
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Em toda a unidade, são conspícuos os mobilizatos a
quartzo e fddspato, dr. talhe médio até pegmatóides, que
se arranjam de forma irregular. Estão pouco ou nada defor-
mados.

No estremo ocidental da folha, na encosta da serra de Uma
Duarte(serras das Voitasedo Pau Grande),esses mobilizatos
se apresentam em corpos com centímetros a decfmetros de
espessura e dedmetros a vários metros de comprimento,
trancfinrmanHrwcf^ pof VCZCS, Cm b ^ n ^ a c DCTsistCntCS COm a*^

2cm de espessura (foto 11). Porfiroblastos ocelares de
feldspato, com até 3cm de eixo maior, também foram obser-
vados, m!** não são abundantes.

Ao microscópio, os gnaisses mostram-se com texturas
granolcpidoblástica, granoporfíroblástica ou granoblástica
e mais rvamente granonematoblástica, tendo como cons-
tituintes principais microclina e plagioclásio (predominan-
do ora um, ora outro), t, «artzo e biotita, com quantidades
variáveis de granada, e anfibólio (de ausentes até abundan-
tes). Os acessórios são zircáo, apatita, opaco e alanita. Os
secundários são clorita, sericita ou moscovita, carbonato e
argUominerais. Um único exemplar mostrou agulhas de
silimanita: é um moscovita-plagioclásio-microclina-gnaisse
da pedreira do Pião (lcucogranito gnáissico amostra -
CP-115C).

A microclina pode formar intercrescimento mirme-
quítico com o plagioclásio. Ocorre também em cristais
milimétricos de bordos irregulares, em meio a uma matriz
mais fina formada pelos demais constituintes da rocha, e
da qual também participa. No contato microciina-
oligoclásio, pude ocorrer bordo de reação de composição
albita. A microclina é conspícua e só não foi constatada em
uma preparação.

O plagioclásio (geralmente oligoclásio) ocorre em cris-
tais irregulares, milimétricos, em meio a uma matriz de grão
fino, onde também está presente e chega a ser abundante.

Na porção oriental da unidade, são abundantes os
corpos de metabasito, idênticos aos descritos nas unidades
PIml e PIm2. São granada-anfibolito, metagabro an-
fíbolitizado, com ou sem granada, e onde o piroxênio é
diopsídio, e metagabronorito anfibolitizado. Para
sudoeste, a presença de corpos metabasíticos diminue,
mas, quando presentes, mantêm as mesmas características
daqueles de nordeste. Não apresentam microclina.

223AÂ Unidade PIm4: gnaisse trondhjemítico da faixa
Uma Duarte

Apresenta-se em uma faixa de terreno alongada segun-
do SW-NE, com largura média de 3km, que se afila para
sudoeste, terminando pouco a oeste do morro Pão de
Angu. Ramifica-se a nordeste, ultrapassando o limite
oriental da folha. É limitada ao norte pela zona de cisa
lhamento Lima Duarte e ao sul pela serra de Lima Duarte.

No interior desta faixa também ocorrem rochas gnáissico-
mígmatíticas a anbbólio, da unidade AjíS e rochas diversas do

grupo Andreiândia. O arranjo é bastante complexo, e os
contatos muitas vezes são tectdnicos e de difícil
posicionamento, assumindo uma estruturação imbricada.

A melhor exposição deste kucognaisse está na pedreira
de Lima Duarte (fotos 12,13a e 13b). A rocha dominante
é um biotita-plagioclásio-gnaissc cbza-claro, de grão fino,
foliado a discretamente bandado pela intercalação de
leitos milimétricos a centimétricos, ora mais claros, ora
mais escuros, a biotita e a biotita + anfibólio (anfibolito),
que não chegam a assumir importância no conjunto. Estão
presentes, também, finos leitos de gnaisse quartzoso que
podem evoluir para leitos concordantes de quartzo com
sulfeto (pinta). Diopsídio pode ocorrer nesses leitos.

Um dique de metadiorito cinza, mesótipo, de grão fino
e foliado, injeta-se no leucognaisse. Os contatos estão
paralelizados em largos domínios, inclusive com defor-
mações comuns, mas no geral é discordante. Apresenta-se
com espessura máxima da ordem de alguns poucos metros,
em um único corpo. Sua aparente repetição deve-se a
intenso dobramento isoclinal.

Esse conjunto está migmatizado por mobilizatos a
quartzofeldspato (plagioclásio) com grumos de anfibólio.
A migmatização processa-se em nível de massas
centimétricas até métricas, com caráter pegmatóide e
limites mal definidos junto ao leucognaisse. Nesses locais,
a antiga estruturação da rocha é totalmente obüterada e os
contatos mostram-se discordantes. Biotititos são en-
contrados, mas não são abundantes nem formam corpos
expressivos.

Salbandas de anfibólio ocorrem no contato do gnaisse
trondhjemítico e do mobilizato félsico com o metadiorito.
Nos locais de maior deformação, restam apenas as salban-
das de anfibólio, que passam a constituir bandas
descontínuas, dobradas com o conjunto, correspondendo
claramente a resütos máficos. Isto significa que, pelo
menos em parte, as salbandas já existiam antes da formação
dos mobilizatos félsicos, neoformados e indeformados.

O arranjo estrutural nesse afloramento é bastante com-
plexo. A foliação e/ou bandamento estão dobrados
isoclinalmente ou em "bainha" e transpostos.

Todos os outros afloramentos descritos guardam
características semelhantes, podendo mostrar ora um ban-
damento melhor de. envolvido, ora uma rocha granitóide
mais homogênea.

O regolito do gnaksc é de textura fina, esbranquiçado a
rosado, finamente bandado, com leitos de quartzo,
centimétricos e concordantes, que podem se tornar abun-
dantes. Os leitos de gnaisses mais ricos em máficos geram
regolitos de cor castanha a ocre, que se destacam em meio
ao regolito do leucognaisse.

Algumas ve/es, ficou prejudicada a separação entre este
t* alguns gnaisses da unidade AjfS (complexo Juiz de Fora),
peta semelhança macroscópica dos litótipot. Adotou-se
como critério distintivo a quantidade muito maior de cor-
pos máficos na unidade Ajf5 e as outras associações
litológicas presentes.
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Também pode ser difícil distingui-lo dos gnaisses da
unidade PIm3 (complexo Mantiqueira). Nesse caso,
adotou-se como critério a presença constante e abundante
de microclina e também a grande freqüência de corpos de
granada-anfibolito na unidade Plm3.

Uma série de amostras dessa unidade foram estudadas
ao microscópio; suas composições mineralógicas apresen-
tam-se na tabela II.2.20.

Um desses exemplares, e que melhor representa a
unidade, foi tomado na pedreira de Lima Duarte. Trata-se
de um leucognaisse laminado de grão fino, com bandas
máficas delgadas.

223 AS Unidade PIm5: granada biotiUt-gnaisse
migmatizado.

Aflora no interior de uma ampla estrutura em anfiteatro,
aberta para o oriente, formada pelas serras do Ibitipoca c
Grande.

A separação entre csse gnaisse e uma rocha semelhante do
grupo Andrelándia nem sempre é fácil. São rochas que
mostram aproximadamente a mesma mineralogia, o
mesmo talhe de grão e a mesma cor cinza. O melhor critério
encontrado para uma separação foi o arranjo estrutura].
Enquanto as rochas gnáissicas Andrelándia são pródigas
em segregações exclusivamente de quartzo hialino, os
gnaisses Mantiqueira mostram intensa segregação de mas-
sas quartzofeldspálicas, de dimensões muito variadas,
geralmente em forma de agregados lenticulares
milimétricos a centimétrícos, que evoluem para corpos
maiores pegmatóides.

As rochas dessa unidade também assemelham-se a al-
guns exemplares descritos na porção oriental da folha, na
unidade PIml

A rocha-tipo da unidade é um granada-biotita-gnaisse
de grão grosso, estrutura sublenticular a anastomosada ou
xistosa, marcada por lentes de agregados félsicos de
dimensões variadas, parcialmente envolvidas por um ar-
ranjo de palhetas de biotita negra especular, grosseira. A
coalescência das lentes deagregados félsicos leva a uma
estrutura em rosário, que evolui para bandas de limites
ondulados e irregulares, que pouco ultrapassam a lem de
espessura, ocorrendo entre elas leitos biotíticos «stosos. A
granada é um mineral conspícuo, em grãos idioblásticos
com até 4mm de diâmetro.

Ao microscópio, revelou-se formado por plagioclásio
(oligoclásio), quartzo, biotita e granada, com menos de 3%
de acessórios (zireão e opaco), tendo como minerais
secundários serícita e argUominerais.

2231 Metamorfif mo e deformação

Nesse complexo, estão reunidas rochas orto- e
paraderívadas, representadas por metabasitos, xistos mag-

nesianos, gnaisses migmatizados em graus variados e rocha
calcissilicática (tabela II 2.20).

0 metamorfismo situa-se na fácies anfíbolito de Eskola
(19S2), correspondendo ao grau médio a forte na
concepção de Winkler (1977).

As seguintes paragêneses foram identificadas:
1 - Gnaisses tonalíticos e trondhjemfticos (unidades

PIml, Plm2, PIm4):
a) quartzo + plagioclásio + biotita + anfibólio ( +
granada);
b) quartzo + plagioclásio + biotita.

2 - Gnaisses graníticos a granodioríticos (unidade
Plm3):
c) quartzo + plagioclásio + microclina + biotita (±
granada ± anfibólio).

3 - Metabasitos:
d) plagioclásio + piroxênio (± anfibólio ± biotita ±
granada);
e) plagioclásio + anfibólio (+ epídoto).

4 - Metaultrabasito:
0 tremolita + diopsídio + cloríta.

Nas paragêneses a e b, o plagioclásio é ougoclásio ou
andesina e predomina. Na paragênese c ora é predo-
minante ora é suplantado pela microclina. O anfibólio é
hornblenda verde ou marrom-claro, sendo conspícuo na
unidade PIm2 e menos freqüente na unidade PIml. A
biotita tem pleocroísmo amarelo-claro a marrom-esver-
deado. A granada tem maior distribuição na porção nor-
deste da unidade PIml e na unidade Plm4 ocorrendo
também na unidade PIm3. A microclina é abundante na
unidade PIm3 e também ocorre em alguns domínios da
unidade PIml. Algumas feições texturais em seções del-
gadas indicam que a microclina é pré- ou sintectônica à
superfície de transposição regional St, mostrando-se em
grãos maiores com bordos irregulares contornados por
leitos de grãos mais finos, recristalizados, onde também
ocorre.

Os metabasitos são essencialmente metagabros e
metanoritos, anfibolitizados e se associam as unidades
PIml, PIm2 e Plm3. Relíquias de texturas ígneas foram
identificadas em alguns exemplares.

Na paragênese d, o piroxênio pode ser diopsídio e
biperstênio. Apresenta-se em proporções variadas
desde abundante até raro, sempre com alteração para
anfibólio ou biotita. A ausência total de piroxênio na
lamina também foi registrada e nesse caso o anfibólio
passa a ser o constituinte máfico predominante confun-
dindo-se com a paragênese c. A granada é um cons-
tituinte bastante comum e, pelo menos em parte, foi
gerada após o anfibólio; incluí grãos de outros minerais
e também mostra-se bordejando grãos de opacos. A
presença de plagioclásio + hiperstênio nessas rochas
não significa que o metamorfismo ? ingiu a fácies
granulilo. Nenhuma evidência microscópica leva a tal
conclusão, pelo contrário: é o anfibólio que se origina do
piroxênio, sendo este primário em um magma basáltico.
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Na paragênese e, o anfibólio e o epfdoto são resultantes
de processo metamórfico sobre rochas básicas.

As rochas magnrsianas geralmente apresentaram-se
intemperizadas. Apenas um exemplar permitiu estudo em
lâmina delgada. É um tremolitito, com cerca de 15% de
dorita derivada do anfibólio e raros relíctos de diopsídio
(paragênese f).

As rochas desse complexo mostram uma estrutura ban-
dada ao norte da folha, com sinais evidentes de
transposição e boudinagt, esta em destaque nos
metabasitos mais foliados. Para sul, a deformação aumenta
e o bandamento, que mergulha com valores médios a fracos
no sentido geral do sudeste, mostra-se fortemente amar-

rotado com dobramentos desarmônicos e assimétricos na
faixa Lima Duarte. O dobramento, que era preferencial-
mente isoclinal no norte, torna-se bastante complexo no
suL Maiores detalhes são apresentados no Capitulo 3 -
Geologia Estrutural.

123£ Litogeoquímica

A metodologia analítica e de processamento dos resul-
tados é apresentada no subitem 1.5 deste texto explicativo.

Na tabela 11.121, estão reunidos os resultados analíticos
de 21 amostras de rochas desse complexo, cujas
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identificações são apresentadas na tabela D.2.22, com
respectivas localizações na figura 0.2.2. Teores químicos
médios são mostrados na tabela 11.223.

Na figura 112.41, registram-se as assinaturas de Al, Fe,
Ti, K e Na e na figura 112.42, as de Al, Fe, Ti, Ca e Mg de
todas essas amostras. Tab diagramas, idealizados por La
Rocbe (1974), permitem que se discrimine entre os campos
fgneo (básico) e sedimentar. O trend de uma série fgnca
tipo, que vai do termo ácido ao ultramáfíco, conforme Daly
(1933), interfere nesses campos e, em conseqüência, os
diagramas não são de todo seguros na função de dis-
criminantes para as rochas de composição ácida e inter-
mediária. Sendo assim, parte dessas rochas, que são con-
sideradas como de origem sedimentar, na realidade podem
ter um protólito ígneo.

Individualizaram-se duas populações, uma de meta-
basitos (com registro no campo dos basaltos ou an-
fibolitos), outra de gnaisses de composição variada (que
ocupam o campo das rochas grauvaquianas). São rochas
com NaK, o que aponta para uma das características das
grauvacas.

Metabasitos

Essas rochas foram plotadas nos diagramas de Bcswick
& Soucie (1978), figuras 11.2.43 e 11.2.44, que levam em
conta as razões logarítmicas das proporções moleculares
dos óxidos S1O2-K2O-AI2O3 e CaO-KiO-AbOs, respec-
tivamente. Não se percebem desvios em relação ao campo
das rochas ígneas inalteradas, para os elcmcnfus conside-
rados.

Tabela I I .2.22 - Identificação e Posicionamento das A»cstras

Analisadas de Rochas do Coaplexo Hanti»:r:r»

^;.==sss2±=sr=====s=*s.=s = s = = rr === = ===== = = = £ = = z=: = = = " === = " : — r = r r

ND. ROCHA IJT* (K:

1

2
3
4
r
j

4
7

6
9

:»
11

12
13
14

15
16
Í7

i l
19
2»
21

CP-659

CM28A

CP-2628

CP-594

C-675C

CP-1288

CP-5Í8B

CP-224E
CP-:i5*
CP-17»

CP-1»°

CP-128C
CP-64W

CP-131A

CP-5Í6S

CP-353
0-1318

ff-239
CP-224A

CP-277A

CP-716

9r,-pX-a'-9na,sse

fs-anfibolito
•etwbronorito-an'.

ep-anf:bolito

•etagabro-ifiMo!.

•etajabrwiorito

bt-íHnaiwe

af-bf »l-9naisse
Sra-bt-Kr-pl-9nais>e
bl-»)-9nn55f

af-b»-PÍ-9M'«»

.f-bl-pl-jnaisse

bt-pi-Krfftjiitst

b(-fl'9naisse
bt-p'.-gn,ai5Sí

aí-pl-jnausí

bt-pl-jnií«?
a'-bl-pi-jtaisse

if'kt*pi*9naiffe

bt-if-»l-9naisse

trmlitito

76t7t5»

75»440»
758*25»

7éí'7W
7i!44»»

7097ÍM

76»:'. j *

'58065»

75"5fl5*
•0»t»5»

741í«*»
7'e?MÍ

741.-'6W

'41010»

75«?e.75#
75789»»

75W15»

7089?**
T58545»

?5»255r

V.26»

tí'.3Sê
fi49H
ê.Mtt
e'.S»«(

45J75»

44375»

«23*5t

62í75t

í»«»3#
6»64((

44*23»

»4.''5»
4 J Í ' ' Í »

6553W

42!*4»
43155»

45115»

61365»

s2í^5?

i4M5»
64445»

Tafcela 11.2.23 -

S.K
A1203

Fc203

FfD

CaO
HfO

Na20
(20
1.02

P205

H 2 0 -

H 2 0 *
*0
C02
s
TOTAL

Co
Cf

Cu
Pb

ZP
Ni

V

k
T

Nb

Ba

Sr

Ir
Th

Cl
F

l i

fib

Lé

Ce
Ntf
St

Et

60

D)
Ho
Er

rt
Lu

COWMÍCM fcniica

ÍUntuueira

1 HtOIA ( i )

W,57

13.42

3,98
l».44

11,8»

5.87

2,37
• ,44

1,68

• . l i
•••i
»,38
•.22
•.22
».H

99.94

54
91.5

142,5

7.5
25

1»7
351,5
37
47,5

1 (1)

134,5

1 14»,5

1 98

1 (15

1 2*9,5

1 3»i

(b) 13

I d»

1 9,29

1 21,77
1 10,74

I 4,1*

1 1,31

4,44

1 4,00

1 «,84

1 2,42
1 2,54

1 *,34

1,18

•.82

•,99

1,8»
•,74

•.88

•,45

«.22
•,51

«,«4

• , • 2

• . 1 4

• ,«2

•.12
•••7

9,9
53,3

47,1

3,2
3,2

26,7

5»,6

9,8
9,7

-
62,9

7». 5

36,6
-

159,7

59,6

-

-

6,8

9,5
6,4
; ?

»,3
1,3

1,»

* . '

1,i
«,5
»,1

M i l it tochas do Cow lew

MÉDIA (2>

67,23

14,51

1,12
3,33

3,6?

1,9»

1.4»

2,82

• .68

• , • 5
1 * , 3 4

• . • 7

• . 3 4

• • • 3

99,91

l(c) 14

>(c) 67

1 17,5

1 3i,5

61

1 43

1 128
He) 16

I 33

i(c! 34,0

1 1*14

. 469,0

1 32»,5

1 (tf-
Me) 154

1 625

1 2#,5

I Í C ) 94

1 08. •;.

1 1»3
1 46,0

1 7.8P

! 1,6!

5,74

' 3,6

1 » ,Ô:

Í 1,67

1,20

1 *,19

s

4,*4

1,18

•,71

1,13
1,93

•.78

1,«7

1,26

•.49

»,»3

•,19

• • •2
•,16

«,«2

9,9

09,3

24.7

15,8
2l,9

11,4

794,1

261,3

147,8

449,3

l».í

27,3
49,4

24,3

4,5

• 6

3,2

2.3
*,4

«,S
»,1

OBS (1) atostras 1 a t, <2) atos!r«ç 8 a 2». (a) t ' f » awstris

C M W( l» tn, (b) tei ia de cinco aws'rav (c) w d i i de 13

atostras, (d) ce: aiostras C M Th<iOppt, <t't Wdia de 12

Mostra*.

Identificação e posicionado sn atostras, ver tabela I I .2 .22 ,
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ÍOO

10o

m
Hg. IL2.41 - Assinatura dos elementos Al. Fe. Ti. K a Na em

rochas do complexo Mantiqueira. Identificação das amostras na
tabela 11.2 22 e dos campes na figura 11.2.3. Assinala-se o trend de
uma série fgnea tipo (Dal/. 1933): (a) granito; (b) granodionto, (c)

diorito; (d) gabro; (a) homblendüo; (f) dunto. No campo A.
situam-se 80% dos anfíbolitos e no B, 20%. conforme La Roche et
ai. (1974). valores expressos em miliAtomos por lOOg de rocha.

msmm&&tm!wi®JWxt)

/ B

1—^ ^

\

Ca •*• Vg

Ftg. IL2.42 - Assinatura dos elementos Al. Fe. Ti. Ca e Mg em
rochas do complexo Mantiqueira. Identificação dos campos na
figura 11.2.4. Assinala-se o trend de uma serie fgnea tipo (Daly.

1933): (a) granito; (b) granodionto, (c) diorito: (d) gabro; (e)
hornblendrto. No campo A, sítuam-se 70% dos anfiboirtos e no B,

30%. conforme La Roche et ai. (1974). Valores expressos em
miliâtomos por lOOg de roeria.

3,01

2,0-

'.0 5,0 2.0

"t0

5,0

J S - Hazôes íogarítrnicas das proporções moleculares dos Flg. 11.2.44 - Razoe» logarítmicas das proporções moleculares dos
óxidos SiOj, tQO. AljOa em metabasitos do complexo óxidos CcO, KjO. AijCj em mefabasitos do comple40
Mantiqueira. Ai curva» sao da Beswlck & Souae (1978). Mantiqueira As curvas sào de eewiick & Soucie (1978)
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Uma metassomatosc potássica foi observada em certos
domínios da unidade, mas amostras afetadas por esse
fenômeno não sofreram investigação química.

Os diagramas AFM c NKC, na figura 112.45, refletem a
tendência tokitica e um predomínio dos minerais de cálcio
sobre os alcalinos.

A mesma tendência toleitica está manifestada nos
dJfCr«iuK MgOjr Fe total da figura 11.2.46, Nb/Y x Zr T2O5
da figura 02.47 e Na2O + K2O x S1O2 da figura 11.2.48.
Nesta, parte das amostras plotam no campo dos basallos
de aba alumina.

Quanto à ambiênria, o diagrama K2O-T1O2-P2O5, na
figura 112.49, indica tratar-se de basaltos oceânicos. Já o
diagrama TiCfc x Y/Nb, na figura U.2_5O, não é elucidativo;
as rochas são pobres em Nb, três delas tiveram valores <
lOppm, e as três restantes distribuiram-se por campos
distintos. O diagrama Cr x Y, na figura Ii.2.51, sugere
tratar-se de basaltos de cadeia mesoceãnica (três amostras)
ou basaltos intraplaca (três amostras), duas delas posicio-
nadas no limite desses campos. No diagrama Zr-Ti/100-
Sr/2, na figura D252, componam-se como basaltos de
fundo oceânico. Nos diagramas FcOx FeO/Mgü e S1O2X
FeO/MgO, na figura 11233, mostram-se com tendência a
basaltos abissais, confirmando a inferência anterior.

R». IU.4S - Assinatura do» «rido» MgO, FèO • FtjQj em
fTiplQO MsntiQUMíft. O KiiHti sntra os Mfnpos

toMboo • catcMcaüno * de Tvgyey (1974)

I

j

\

Ce cioícahne

• •

Ttin'tteo

5 10 T5

f*0 * 0,S

*o,0* 1,0 UçO CoO

fíç. IUL49 - Diagrama» AFM e NKC para metabasitos do complexo Mantiqueira. 0 limite entre os campos toleitico e calcialcalino é de
Irvine &Barragar (1971)
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Alcahnm

4C «O

s.ot;%;

70 ao

z"'"t°% Fig. 11^4» - Oagrarna NajO + KaOxSiOi para metabasrto» do
complexo Mantiqueira. As curvas Ae Bsio de Kuno (1966): os

^ S ^ ^ r j . ^ r ^ N B V x Z r / f ^ ' d ^ m . n . K t o o s c . n p o s ' c M npo,C(r ioMo».D(d^a^( j ! r«^, .F ( b«- io,Uode
dos basattos toieíticos (A) e dos basaltos alcalinos (B). segundo

Royd & Winchester (1975). Registrou-se metabasitos do complexo

Tegyvy (1974).

Mantiqueira.

A

» 1

K

•I

Fig. IIA50 - Oiaflfama TiOj i Y/Nt d» Royd & Winchaswr (1975)
diwriminando os campos: (A) basaltos totoiticos continentais; (B)
basalto* toleitteos oceânicos; (C) basaltos alcalinos continentais:
(D) basaltos alcalinos oceânicos. Registrou-se os metabasitos do

complexo Mantiqueira.

FI9.11^.49 - Oiagrama KjÒ-TiÓj-P^ para metabasitos do
complexo Mantiqueira. O limite entre os campos dos basaito» ê

de Pesrce et ai. (1975).

Na figura IIJL54, comparam-se os conteúdos de algum
elementos- traço dos metabasitos, com teores médios para
hasallos. segundo Turckian & Wcdepohl (1961). As rtx:has
desse complexo mostram-se mais ricas em Se e V, em-
pobrecidas cm Cr, Sr e Ba e são equivalentes cm Co, Ni c Cu.

()s parâmetros de Niggü, calculados para os metabasitos,
estão mosuados na tabela 11.124.

Em termos de caracterização do quúnismo dos meta-
basilos, trata-se de rochas francamente fcmicas, pobres em
ólcaiis, com parâmetro c elevado, ü magma-tipo cor-
rc>ponde ao gabroidal hawaiítico.
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CALClALCALINO

IOC Y(ppnt)

«KCO-OC-ILMA

H». MA51 - Osgrwm Cr a Y de P M m at al. (1981) pen
(VAB) be*Mo« de an» vuk*nico; (MOW) bamio* de
eoceinica. (MPB) bwltot intraplaca. Registranrn-M
os metabasrtos do coitipiaxo MantiQiiaifa.

Rg. l l£52 - Oiagrania Zr-Ti/iOO-Sr/2 para metabraitos do
complexo Mantiqueira. Estão discriminados os campos dos

basaltos de fundo oceânico (OFB). dos tolaitos da baixo potássio
(LXT) e dos basaltos cakaalcaUnos (CAB), segundo Pearce & Cann

(1973)
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Fig. 11.2.53 - Diagramas de Miyashiro (1975) aplicados » metabas.tos do complexo mantioueira
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Flg. 0 2 3 4 - Contaúdos d* alMTMntbs-tnço ism rratabasitos do
comptsso Rtantiquaira. comparados com teores médios, segundo

TureMan&Wsdtpohl (1961). para basaltos (+).

Quando se examinam os ETR nessas rochas, nota-se
que são discretamente enriquecidas em ETRL em relação
a ETRP (razão igual a 3,37) e não apresentam anomalia
para európio (figura 11255). A relação Nb/Zr alcança um
mi«iim> de 0,40, enquanto La/CeN corresponde a valor
maior que 1, a razão Ce/YbN igual a 2,22 e a razão Ba/La
é muito variável (desde 9,5 a 92). Todos esses dados in-
dicam tratar-se de rocha basáltica oceânica, do tipj
MORB-T, derív: da de fonte mantélica (ver: discussão no
subitem 22.1.6). Os basaltos MORB apresentam, coletiva-
mente, altas razões Fe/Mg (os metabasitos investigados
têm essa relação igual a 3,13) e baixos conteúdos de Ni e
Cr (nesses metabasitos, os valores médios correspondem a
107 e 91ppm, respectivamente), o que é interpretado como
representando fusões primárias em equilíbrio com com-
posições mantélicas. Durante a ascensão da fusão, pode
ocorrer cristalização fracionada. Objetivando avaliar a evo-
lução do sistema, se em câmara aberta ou fechada, com
baixa ou alta pressão, utilizou-se o tratamento empregado
por Saunders (1984). Um registro logarítmico da razão
Ce/YbN x CeN aponta para evolução em ambiente tran-
sicional, com cristalização em sistema aberto de alta
pressão e fonte squivalente a granada-lherzolito. Nessa

situação, ficaria explicada a variação significativa da razão
Cc/YbN.

As rochas gnáiswcax, amostras 7 a 20 da tabela IL2J0,
foram registradas nos diagr masQ-P[Q = Si/3-(K + N»

1000-1

E ICO-j

0,5-H 1—
La C« Sm Eu Gd Oy Ho £r

Fig. 11.2.55 - Varíograms d* ETR «m mstabasitos do comptao
Mantiqueira.

+ 2Ca/3) e P = K - (Na + Ca)] e A-B (A = Al - (K +
Na + 2Ca) e B = Fe + Mg + Ti] de Debon & Le Fort
(1983), respectivamente figuras II.2.56 e 11237.

A análise dessas figuras permite as seguintes consi-
derações:

1) O diagrama Q-P sugere, para essas rochas, uma
associação cafêmica ou aluminocafêmica, com subtipo cal-
cialcalino (ou granodiorítico), incluindo adamelito, gra-
nodiorito, tonalito, quartzomonzonito e quartzomonzodio-
ríto, correspondendo aos campos 2, 3, 4, 6 c 7 desses
autores. O caráter leucocrático, de grande parte das litó-
tipos, pode conduzi-los para o subtipo granito-
trondhjemítico. Termos gramticos não têm registro no dia-
grama i:or não terem sido analisados, mas várias amostras
foram classificadas como tal, ao microscópio.

Tabela 112.24- Parâmetros de Niggli em Metabasitos do Complexo Mantiqueira

A/notüã
1

2
3
4
5
6

si
131
115
118
109
VO

112

alk

05
08
06
06
06
06

c
28
28
25
28
28

25

fm
48
43
50
49
48

53

ai

20
20
18

17

18
17

mg
0,37
0,51
0.33
0.44
0,48

0,40

k

0.08
0,15
0,10
0.07
0,12

0,12

ti
2.6
2.8
4,1
1.3

3.2
3.6

p
0,1
0,2
0,2
0.1
0,2 ]

0,2
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0>S-/ViK«lH*tc*/S)

100

2-Adarrwlito s - QuartzodwriiD (Cb-Gabro-Anortosrto)

3-Granodiorito 9-SianitD

4-Tonano(Trandhiwnito) io-Monzonito

5 - Ouartzosswnito 1i-Monzc?abro(Monzodiorito)

6-Otarlzomonzonito 12 - Gabro (Oorrto-Anortosrto)

Ho. 9J2M - Diagram» OP d» Dtbon & La Fort. 1983, aplicado a
gnaiMMdo comptoxo Mantiqueira (amostras 7 a 20)

A : 41 - I "I +N0 • ? CO)
t > F | • M9 • T.

Up. %2Xt - Diagrama dot 'mirwrais caracMritticoa'*. wgundo
Dvbon & L t Fon (1963). aplicado a onaissts do complexo

Manttqiwira. (CAFEM) caflmico; (AL.CAF) «luminocaWmico;
(ALUM) aluminoso

2) O diagrama A-B mostra una distribuição de pontos
(cada qual correspondendo a uma amostra) no domínio
mctaluminoso, com penet ração pelo domínio
peraluminoso, sugerindo uma associação cafêmica a
aluminocafêmica. Duas amostras (14 e 15), entretanto, têm
tendência a uma associação «luminosa; são biotita-
plagiocUsio-gnaKses, a segunda portadora de moscovita; o
parâmetro A = Al - (K + Na + 2Ca) indica um caráter
fraco a medianamente aluminoso para esses dois exem-
plares

Uma primeira avaliação química dessas rochas pode ser
feita a partir das funções discriminantes de La Roche
(1974), já mencionadas na abertura dessa seção (figuras
11.2.41 e 112.42). O registro das amostras nesses diagramas
mostra uma ampla dispersão de pontos pelo campo das
grauvacas, sem configurar-se uma tendência a um arranjo
segundo o trend ígpco ali figurado, especialmente quando
se examina o registro Al + Fe + TíxCa + Mg. Aparen-
temente, trata-se de pararrochas. O arranjo alongado da
envoltória dos pontos de registro, com eixo maior apontan-
do para a origem, reforça a hipótese de um protólito
sedimentar pelo menos para uma grande parte do material
examinado.

Sem adotar tal interpretação, baseada nas funções dis-
criminantes de La Roche (op. cit.), a opção seria admitir
os gnaisses Mantiqueira como rochas derivadas de pro-
tólito ígneo. Nesse caso, seria de se esperar que o registro
químico, em termos de diagramas de variação, apontasse
certas tendências regulares, o que não aconteceu. Quando
se tratam essas rochas segundo os discriminantes de Pearcc
et ai. (1984), a oposição a um protólito ortoderívado parece
reforçada, com uma mesma amostra podendo ocupar o
campo de ambientes geotectônicos distintos, nos diferentes
diagramas. Assim, quando se consideram K2O, Rb, Ba, Th,
Nb, Ce, Zr, Sm, Y t Yb, obtem-se uma boa adaptação para
granilóides de colisão. O registro Y-S1O2 indica granilóides
de arco vulcânico ou granitóides de colisão ou ainda
granitóides intraplacas; o registro YD-SÍO2, granitóides de
arco vulcânico ou colisionais; o registro Rb-SiÜ2,
granilóides colisionais; o registro Nb-SiCh, granitóides in-
traplaca. A discriminação nos espaços Rbx Y + Nb e Nb
x Y, granitóides iniraplaca. Essa ampla ocupação de
espaços, tomada em conjunção com os diagramas de
variação e com o que já se observou no inicio dessa seção,
é sugestiva de prolóüto provavelmente sedimentar para tais
rochas. Contudo, esta também não é uma prova conclusiva;
a discussão a seguir procura elucidar melhor a questão.

Processos metamórficos e deformacionais obliteraram
completamente os aspectos sedimentarei porventura exis-
tentes na seqüência Mantiqueira. Contudo, em muitas das
exposições, as alternâncias que marcam o bandamento
rochoso sugerem pares originalmente grauvaquiano-süto-
sos, com provável contribuição clastoqufmica adicional
(material calcissilicático). A regularidade do bandamento
compositional é acentuada em muitas exposições. Varia-
ções coroposicionais são, também, observadas segundo



88 Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil

dommk» preferenciais. Descreveu-se em diversas estações
rocha bandada em escala mesoscóptea, com bandas carac-
teristkamente microbandadas.

Na tabela IL22S comparam-se composições químicas
de diversas seqüências grauvaquiaius, com outros Ikô-
tipos. Quando se examina a composição de grauvacas ar-
queanas x grauvacas fanerozóicas, aquelas apresentam
conteâdo menor de S1O2. maior de MgO, CaO e FeO,
menor relação Na2O/KzO e maior relação FeO/FezO3.0
índice de maturidade está compreendido entre 4 e 6,
reflrtnyfo a composição das roebas-fonte (Condie et aL,
1970).

UMa 11.2.25 - CMMSICM laíiica (Z n HM> é> trapaças,
cw fr»M*i«rit«. c«a Q«ita e«ti*fatal Pri CM» U M * cm

A comparação da composição média de granodiorito e
charnoquko (cohmas 7 e 8) mostra extrordmária seme-
lhança entre si, contrastando com a composição das
grauvacas. Por outro lado, rocha chamoquftka (ender-g
bftica) do complexo Juiz de Fora (<
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(1) ForMtío SM*. ífrrc» «s Sil (CoNic «t i l . , M)
(2) Citttrw SMtk ta«. *mit (Cmi<t. 197*). trmtmo.
(3) IrMvaca fMcrezéica lOmiit rt ai.. 197*).
(4) fmum Raotara. « M M Parai'ta *• Stl (firmi Sti I Octra, 1988).

fnttrotõica Uftrior C>.
(5> ttaittn Haatiwira, t *«U 11.2.^(2), Protcrenice
(«) Cr«ta c«ti«**t*l Kf-caàrian <ta4e t form*. If7tl.
(7) *raM«igrito •Mio <tnt. 1T7«).
(81 Oarimmita mi>o l l m , 1*76».
(f) üUrkil* M<i ii for*, tateia H.?.U<5>.

As grauvacas do grupo Paraíba do Sul (coluna 4 da
tabela U.12S) se parecem com grauvacas arqueanas, a
menos da relação NS12O/K2O, indicadora da provetúência
do material. As grauvacas do complexo Mantiqueira (colu-
na 5 da tabela 0.2.25) têm composição semelhante a das
grauvacas arqueanas, que têm área-fonte mais máfica e
meoos oxidada (ver relações MgO/CaO e ?COIVCTPÍ) que
as grauvacas fanerozóicas.

Consideradas no conjunto, as grauvacas sob exame se
crosta cootidental pré-cambríana, sugerin-

9 da tabela

p g
do-se que tal crosta serviu como área-fonte (comparar
coluna 6 da tabela II.2.25 com as colunas correspondentes
à das grauvacas).

sts Mantiqueira sugerindo qae tal protóKto pode ser <
didato como uma possível fonte.

As diferenças
não se dispõe de registro químico) entre materiais de uma
mesma exposição de gnaisses Mantkpirira podem indicar
variabilidade uMnposkional devido a deposição, talvez
provocadas por deslizamento e CPTCUÍCS de turbidez.

Em relação à área-fonte das rochas gnáwâcat Manti-
queira, pode-se afirmar que derivam de materiais preferen-
ciaimente gramtóides ácidos em composição, em vez de
materiais máfico-intermediários (bâaco-dioi ticos). Coa-
forme demonstrado por Condie et aL(1970),adistríbuição
da relação K^O-NazO monitora a fonte de
(ver figura IUL58). Segundo esses autores, o Otnd cres-
cente de K2O e NajO no diagrama, da formação Sheba
para o cinturão Wyoming, indica quantidades crescentes
de detritos ricos em K3O (ácidos), em oposição a detritos
mafico-intennediarios. O baixo conteúdo de K3O nas
grauvacas Kalgoorlie indica predominância de fonte
tonalito-dadtjca.

rormoçio SBibo

Bcl>u« <?o««

Flg. \\2M - HHaçlo KaONigO «m grauvacat arqueana*
(MQUIKIO Condi* m «., 1970; GlHiton, 1971) • grauvacM

protarozótea*. tormaçlo Naocara (jMgundo QroMi Sad A Outra,
1968). R*oMranv#a at rvtaçoM pwa 0nalMM do oonrpiwo
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O registro dos ETR (normalizados para condritos) nos
gnaisses Mantiqueira 6 realizado na figura 11.2.59. A
semelhança do arranjo das curvas normalizadas 6 ex-
traordinária em relação à curva normalizada para a crosta
superior pré-cambriana. Os dados da tabela 11.226 indicam
que essas rochas (amostras 7 a 20) têm conteúdo médio de
230,19ppm de ETR, relação ETRL/ETRP igual a 18,53,
relações La/LuN, La/SmN e Gd/LuN iguais a 35,15,5,20 e
3,82, respectivamente. A maior parte das amostras tem
anomalia negativa para európio igual a 0,9 c duas amostras
têm anomalia positiva. A presença dessa anomalia positiva em
sedimentos pré-cambrianos muito antigos 6 comum (Wil-
deman & Haskin, 1973). Na figura 11.2.60, registram-se
grauvacas normalizadas para o NASC (tanto aquelas da
África do Sul quanto as norte-americanas exibem anomalia
positiva para európio). No caso dos gnaisses Mantiqueira, a
anomalia para o európio é igual a 1,30. A comparação com o
NASC mostra não ter ocorrido {racionamento dos ETR.
Nossas rochas comportam-se como sedimentos, avaliando-se
sua composição química global, em termos de elementos
maiores e elementos-traço (incluindo ETR).

Um comentário final deve ser feito em relação à área-fonle
dos gnaisses Mantiqueira. Na figura 02.61, registram-se os
valores médios de ETR, normalizados para condritos dos
gnaisses Mantiqueira e rochas de uma possível fonte (com-
plexo Juiz de Fora). Os dados apontam claramente para os
candidatos mais prováveis como rocha-fonte abaslecedora:
em todas as situações indicadas, as rochas mais ácidas do
complexo Juiz de Fora (que são as predominantes)
poderiam abastecer a bacia de sedimen tação Mantiqueira,
com contribuição menor de materiais básico-dioríticos.

Ho. IL2.60- Normalização d * grauvacas para o folhelho
norte-americano composto (Wildeman & Haskin, 1973). Registro

para gnaisses Mantiqueira
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No caso dos dementos-traço. os gnaisses Mantiqueira
poderiam ser derivados de combinações adequadas de
materiais Juiz de Fora. Assim, quando se considera as
relações K/Rb, K/Ba, Rb/Sr e Ba/Sr, os valores
característicos das grauvacas seriam obtidos com uma mis-
tura envolvendo seis partes de charnoendcrbito, meia parte
de diorito, meia parte de rocha básica, três partes de
guaisse kinzigftico e uma parte de plagioclásio-gnaisse.
Esses valores são dados apenas como hipótese de trabalho.

• - 2

Rg. IL2J61 - Registro de ETR, normalizados para condritos, de
tantiqueira c de rochas charnoqufticas básicas a ácidas

e gnaisses do complexo Juiz de Fora. (1) gnaisses Mantiqueira;
(2) charnoquito básico; (3) chamoqutto diorftico; (4) charnoquito

enderbftico; (5) charnoquito s.s; (6) plagioclásio-gnaisse; (7)
gnaisse kinzigftico.

TmnoUtito

Apenas uma amostra desse tipo rochoso foi analisada.
A composição química global (não se considerando uma
possível adição mctassomática de S1O2) indica tratar-se de
rocha originalmente peridotítica. As seguintes relações
químicas aitf'*" o demonstram:

CaO/AfeO*
FeO/Fc2O3:
MgO/FcO.
AWh/TiCfc:
Ni/Co:
Ti/Zr:
Zr/Y:
Ti/V:
U/SmN:
Eu/Eu*:
Yb/GdN:

0.16A
2
4,3
24
19,5
22
3,7
63
4,8
0,97
0,47

Em termos de ETR, a curva normalizada para coodritos
(figura U2.62) aponta semelhanças com peridotkos de
assoalho oceânico (Frey, 1984). O material estudado por
Frey provém das ilhas São Paulo (Atlântico equatorial),
compondo intrusão peridotítica derivada do manto. São
rochas heterogêneas e milonitizadas, relativamente enri-
quecidas em ETRL, com relação La/Yb maior que a razão
condrltica. Esse autor conclui, então, que não se trata de
material derivado do MORB (amostras com 150ppm de K,
ou menos, têm La/SmN e La/YbN > 1), tratando-se de
peridotitos priginados por processo magmático envolven-
do magma alcalino.

Fica aqui a sugestão de que essa rocha se parece com as
rochas das ilhas São Paulo; não se associa às rochas básicas
da seqüência Mantiqueira, que são basaltos tipo MORB
transicional.

1000-1

100-1

10-

1 -

La C» HO 1 r T
So tu lie

' " I 1 - | •
D) Ho tf

, , Wm,,&/, „£/,*/ /
Fig. IL2.62 - Variograma de ETR em uemolito incluso no

complexo Mantiqueira.

123.1 Idade e correlações

Cordani et ai. (1973) apresentam algumas datações
radionétricas de gnaisses da serra da Mantiqueira (ou
formação Barbacena) - gnaíttci migmatíticos, graníticos,
com numerosas intercalaçóes básicas sob a forma de ban-
cos boudinados ou blocos, fortemente dobrados - afloran-
tes desde o norte de Juiz de Fora até Barbacena.

Cotejando-se os pontos de amostragem desses autores,
com ot mapas geológicos gerados neste projeto, constata-
se que nenhuma amostra representa o domínio ora car-
tografado como compkso Mantiqueira.



92 Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil

As isócronas estabelecidas reúnem rochas de domínios
Biológicos e crustais bastante dispares e, portanto, devem
ser encaradas com reservas. São isócronas de referência.

Isócrona de referência, estabelecida por Machado Filho
et aL (1983), referente à região de Ponte Nova, mostra
idade Rb/Sr de 2160 m ^ com RI = 0,715 (amostras
2832A, B e 2833B, D), sugerindo que o material analisado
tenha se originado de retrabalbamento de rochas mais
antigas. Duas outras amostras (1527 e 1567, respectiva-
mente anfibolito e biouta-gnaisse), estudadas por estes
autores, quando datadas pelo método K/Ar, apresentaram
idades de 666 ± 14m.a. e 525 ± 6 a u , correspondendo ao
ckk> Brasiliano. Uma outra amostra de gnaisse (1811),
coletada em área de afloramento de rochas charnoquitkas,
revelou-se com idade superior i isócrona de referência
Rb/Sr de 2160m.a. e totalmente compatível com idades
apresentadas para rochas charnoquíticas e gnaisses
derivados do complexo Juiz de Fora, o que levanta a pos-
sibilidade de que um desses materiais tenha sido datado,
não sendo, portanto, representativo do complexo Manti-
queira.

Deve-se ressaltar, também, que nenhuma isócrona em
rochas desse complexo mostra idade pré-transamazônica,
embora mostrem razões iniciais elevadas, o que também
ocorre nas rochas do complexo Juiz de Fora onde as
isócronas obtidas situam-se em 2780 ±166nua^ com RI =
0,706 (Cordani et aL, 1973) e 2650m.a. com RI = 0,715
(Machado Filho et aL, op. át.) (ver. subitem 122.7)

As rochas gnáissico-migmatíticas do complexo Manti-
queira possivelmente se correlacionam às rochas de mesma
tipologia da formação Itaocara, grupo Paraíba do Sul (ver:
estratigrafia proposta por Grossi Sad & Dutra, 1988). Tal
grupo é considerado, por esses autores, de idade
proterozóica inferior e composto de uma espessa
seqüência supracrustal.

No âmbito da folha Ponte Nova, integrante deste
projeto, foram definidas uma unidade de paragnaisses e
ortoanfibolitos, denominada suíte metamórfica São
Sebastião do Soberbo, e uma unidade de ortognaisses,
atribuída ao complexo Mantiqueira. Este, como deter-
minado na folha lima Duarte, parece ser mais propria-
mente correlacionado à suíte metamórfica Santana do
Deserto. A correspondência mais precisa entre essas
unidades somente poderá se dar após a conclusão do
mapeamento da folha Rio Pomba, com a expansão dele
para leste.

12A\ s-Pvta

Em Poço da Pedra, um bairro de Lima Duarte, aflora
um pequeno corpo de rocha ultrabásica, intrusíva em
rochas do embasamento arqueano, junto a uma falha con-
iradoud de baixo ângulo. Trata-se de um corpo com forma
aparentemente circular, indicada pelo modelamento da
drenagem, com cerca de 400m de diâmetro.

E uma rocha verde-escura, de granulação fina a média,
serpent inizada e manchada por óxidos de ferro. A serpen-
tina não chega a formar fibras longas.

Ao microscópio, mostrou-se formada por olrvina +
serpentina (87%), òüopsfdio + tremolka (5%), dorita
(3%) e opacos (5%). A serpentina manifesta-se como
pseudomorfos de olrvina bem-preservados. Associado i
olivina, ocorre um opaco que se parece com cromita e a
este relaciona-se um espinélio verde, provavelmente
pkuliia. A transformação da olivina em serpentina requer
um processo de hidratação deutérica ou metamórfico. A
presença de tremolita requer esse último.

Exclusivamente pela amostra estudada não foi possível
estabelecerem-se as modificações tectonometamórficas
sorridas pela rocha. Não foram encontradas estruturas
miloníticas e tampouco fotiação metamórfica. Mesmo em
afloramento, as estruturas pUnares penetrativas não se
mostram. A presença de tremolita e a falta de estruturas
metamórficas claramente impressas nessa rocha sugerem-
lhe um meiamorfismo na fades xisto-verde.

22 £ Tooalito guisse Pirapettafa - Pyp

Na porção ccntro-oriental da folha, ocorrem alguns
corpos de rocha granitókk foliada, alongados c orientados
segundo a estruturação tectônica regionaL Mostram-se
interrompidos por rochas do grupo Andrelândia e do com-
plexo Juiz de Fora, ou intercalam-se nestas. Ocupam uma
superfície de aproximadamente 35kmz.

Uma outra pequena exposição, marcada apenas com o
símbolo (Pyp) no mapa geológico, apresenta-se na
localidade de Pão de Angu (estação 1020-CP-201, UTM
7579650N/615050E), ao sul da BR-267.

Macroscopicamente, são rochas de cor cinza, de grão
fino, ricas em biotita, com abundante presença de por-
fíroclasios milimétricos, ou maiores, de plagíoclásío. Estes
caracterizam-se por uma cor róseo-salmáo iridescente,
uma borda esbranquiçada que lembra bordo albftico e
mostram inclusões de outros «nífyrqi» Podem associar-se
a quartzo c formarem vênulas com poucos centímetros de
espessura, à semelhança de um processo de mígmatizaçáo,
mas tal fenômeno não é generalizado. Outra característica
dessa rocha é seu alto teor em magnetita, em cristais bas-
tante finos, que se acumulam no solo quando a rocha t
decomposta. Localmente, foram encontrados autólitot
cinza-escuros, de grão muito fino, alongados, com
decünetros de comprimento, sem uma foliação evidente e
também sem os porfíroclastos ou porfiroblastos de
feldspato.

A decomposição desta rocha leva a um regoltto cinza-
claro, com grãos brancos fflwlfnifOSk algwft jútu^* preser*
vando um núcleo rosco iridescente.

Cinco exemplares foram estudados ao microscópio,
sendo um deles um autólito. Suas míneralogias estão
sumarizadas na tabela 0.2.27. A estrutura dominante t
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protomiloaftica, com uma matriz foliada a xistosa que en-
voKe porfirodastos de piagioclásio. São rochas formadas
essencialmente por plagiodásio (obgodásio ou andesina)
e quartzo numa proporção em torno de 2:1. Outros
minerais apresentam-se em menor quantidade. O
plagiodásio forma os maiores constituintes, com até 2cm,
e também ocorre na matriz. Alguns, dentre os maiores,
ainda guardam formas cristalinas quase perfeitas. A bioüta
corresponde a 15% do volume da rocha e, em parle, mostra
derivação a partir de anfibólio, o que é raro e em alguns
exemplares está ausente. Feldspato potássico (pelo menos,
em parte, microlma) costuma ocorrer, mas em quantidade
inferior a 5% em volume. Mostra-se geralmente na matriz,
mas pode formar alguns poucos grãos maiores. Moscovita
e seridta costumam ocorrer, aquela derivada da biotita,
esta geralmente associada ao plagiodásio. Carbonato
ocorre como produto de alteração do piagioclásio. Os
minerais acessórios são zireão, apatita e opaco,
predominando este. Em menor quantidade, ocorrem
alaníta, titanita e epídoto. Em um único exemplar en-
controu-se «KmaiMta em concentração inferior a 1%, as-

sociada à biotita ou ao piagioclásio.
As relações de contato dessa rocha com as unidades

hmftrofes não foram observadas. Em local algum, en-
contraram-se xenólitos de rochas gnáissicas em seu inte-
rior. Podem ocorrer, entretanto, lentes de quartãto com
alguns metro* de espessura, ou mesmo um pouco maiores,
orientadas segundo a estruturação regionaL

A posição fffrafigrÃ^Vy ocupada pelo tonalíto-gnatsse
parace corresponder á dos gnaistes e astos da base do
grupo Andrelãndia, entretanto não mostra granada. Além
disso, é muito pobre em silicatos de alumínio (só a
•rc—*•*• foi encontrada e em om único exemplar), não
porta grafita e é rica em magnetita. Amda ma

são gnaisses granatiferos a anfibólio e grafita (kmz^gfticos)
com inclusões de corpos de rocha charnoquíÜca. O contato
com as rochas desse complexo foi interpretado como
lectônico, marcado por falha de empurrão.

A dificuldade em obterem-se exemplares frescos dessa
rocha impediu que se fizesse um estudo acurado de seu
quimismo. Apenas uma amostra (CP-568) pôde ser
analisada e tem seus resultados e alguns parâmetros
químicos mostrados na tabela DJL28.

Tais dados sugerem para essa rocha origem a partir de
uma fonte mista do tipo transformação
metamorfometassomática, com aosta dominante (tipo
MM dos autores chineses).

Segundo parâmetros de Pearce et ai. '1984), essa rocha
parece compatível com granhóide do tipo mtraplaca, as-
sociado a litosfera continental delgada.

O variograma dos ETR, mostrado na figura 112.63,
apresenta padrão compatível com esses granitóides. A
curva tem declive quase constante, moderado, com
anomalia negativa de Eu = 0,59.0 conteúdo total de ETR
é 179,03ppm com relação ETRL/ETRP « 16,16, La/LuN
= 57,1, LaTSinN = 4,46 e Gd/LuN = 7,16.

As rochas desse tipo podem conter minerais como
silimanita, grawaHa-almanHiwa ç outros. É admitido que a
ilmenita predomina sobre a «"«g^***». mas no caso em
estudo parece ocorrer o contrário. Durante a evolução
desses granitóides, do tipo MM, é esperado um enri-
quecimento em álcalis e SKh, e empobrecimento em FeO,
MgO e CaO à medida que a granitizaçáo avança.

> Cavalos (Fyrt)

autólitos e t i o abundantes os porfíroclastos de
r^ntHr^f8^ Também não mostra «8ma—«»H» com as
rochas do complexo Juz de Fora, que no local em pauta

Esse corpo situa-se 3km a sudoeste de Santa Rita de
Ibítípoca. Ocupa área estimada em 12km2. Está razoavel-
mente exposto ao longo de uma estrada municipal,
secundária, que liga de Santa Rita de Ibitipxa a Conceição
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de Ibitipoca. Sua forma foi interpretada como
mente circular, com base em aspectos morfoiogicos ressal-
tados pela drenagem, embora não apresente desníveis
topográficos significativos. A drenagem mostra trechos
retilmeos, orientados preferencialmente para NNW, que se
interrompem em trechos curvilineares que tendem a um
arranjo anelar, principalmente na porção setentrional da
estrutura. Na área ocupada pela rocha granftica, a
topografia mostra ravinamento mais intenso com o desen-
volvimento de algumas voçorocas, que também ocorrem na
superfície ocupada pelos gnaisses encaixantes, mas que são
muito raras na região ocupada por xistos e inexistentes
sobre os quartzhos. A aerofoto USAF, AST-10, no. 74079,
faixa 63F, escala aproximada 1:60.000, de 14.06.1966,
mostra perfeitamente as feições aqui descritas.

A estação descrita (1020-CP-486, UTM
7612800N/609550E) é formada por uma rocha granítica de
cor cinza a hololeucocrática, mostrando uma ampla faixa
de texturas miloníticas, indo desde um tipo facóide até um
blastomilonítico.

O tipo facóide é um biotita granito-mesocrátko, que
passa a hololeucocrático pelo quase total desaparecimento
da biotita. A foliaçáo 6 marcada pelo arranjo planar
preferencial dos olhos feldspátícos, envolvidos por uma
matriz fina com quartzo, feldspato e ± biotita. Os olhos
feldspáticos variam desde milimétricos até a mais de 2cm,
com relação comprimento-espessura da ordem de 3:1; a
maior incidência de tamanhos manifesta-se entre 4 e lOnun.
São de cor branco-acinzentada, com uma fina auréola
branca, que se projeta em cauda, sugerindo material recris-
talizado em posições de sombra-de-pressão. O estágio



seguinte, num quadro crescente da deformação, é a
transformação desses olhos caudados em kntículas ver-
miformes e a estrutura evolui para um tipo

As amostras CP-486A, C, D e E representam lal série
de deformação crescente. Dados petrográficos dessas
rochas são apresentados na tabela 11.229 c maiores deta-
lhes podem ser conseguidos através da Base PETR do
Sistema de Informações Geológicas do Brasil - SIGA.

Um outro tipo petrográfko, de pouca expressão no
conjunto, 6 um blastomilonito de uma rocha mesocratica
com anfibóbo. Este ocorre em olhos de tamanho variado,
os maiores chegando a 3mm, formando verdadeiros
cordões alternados com lâminas submilimétricas félskas.
A relação dessa rocha com as anteriores não foi observada;
>,arrc como fragmentos em meio ao terreno granítico. É
possfvei tratar-se de rocha encaixante metassomatizada.
Um exemplar estudado ao microscópio (amostra CP-
486B) revelou-se um anfíbolomicroclina-gnaisse.

Aspectos microscópicos do litótipo principal desse
corpo são mostrados na fotomicrografía 2.
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O granito de Mendes (estação 102O-CP-559, UTM
7589700N/G54800E) é orna rocha cinza com tooabdade
rosca, de textura ineqüigranular média, onde
concentrações aúmnétricas de biotka ocupam os espaços
entre cristais de fekhpato e de quertzo. O feldspato 6 de
dois tipos: um branco a incolor (plagioctfsio) e um rosado-
claro (microclina). Moscovita ocorre associada ao
feldspato. Localmente, manifesta-se uma tendência a uma
textura porfirítica.

São freqüentes, nessa rocha, xenóhtos de anfibolRo
negro, de grão próximo a lmm, bem-fofiados, com vênulas
de quartzo hialino. Essa rocha é típica do complexo Juiz de
Fora, no qual o granito esta parciahnente intrudido.

Duas seções delgadas foram estudadas ao microscópio,
uma do granito, outra do xenóbto. O granito (lâmina 1020-
CP-559A) mostrou-se constituído de microclina,
plagioclasio, quartzo e biotita como minerais essenciais,
contando ainda com os acessórios zfaxão, opaco e apatka.
Os produtos de alteração são sericka e carbonato, oriundos
dos feldspatos, alem de moscoviu e dorita, derivadas da
biotita, que também se altera em carbonato.

Tabela II.2.29 - Séanla 4a Hineralviia de Aaostris de IKÍIH do firanito tibeirâo dos Cavalos
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AMOSTRA I

UTM

E
MOM

CMWA
GP-48M
CP-4WC
CP-4W0
Cr-484E

21
2?
3*
25
25

25
15
15
2*
2«

4#
4# 15
5*
51
45

14

5
3
7

76128N M955* l»t-fr«iito
7612m M9S5I laHranito
7612BN M955I Ibt-franito
76128M 4*955* Ibt-ranito
7612BN M95M Ibt-franito

Obs 1) As porcentagens foraa estiaadas ao aicroscwio.
2) (-) want idade inferior a 1Z na l iama.
3> As texturas sâo ailoniticas.

22.1 Granitos pos-ttetonicos- Py

Corpos graníticos são raros na folha Lima Duarte. Em
apenas quatro locais encontraram-se granhos não-defor-
mados. Um desses está no bmíte oriental da folha, no local
conhecido como Mendes, parecendo estender-se pela
folha Matias Barbosa (SF.23-X-D-IV-3) na região de
HumaiUL As outras exposições ocorrem na região de Santa
Bárbara do Monte Verde, na porção central do extremo
meridional da folha.

Essas rochas mostram-se sempre em forma de matacões
com alguns metros de diâmetro, geralmente em uma área
de distribuição muito reduzida, em meio a uma topografia
pouco acidentada, o que dificulta sobremaneira a es-
timativa da envergadura dos corpos. Daí serem os limites
indicados no mapa geológico totalmente inferidos.

O xenólito, classificado como anfibolito (lâmina 1020-
CP-559C), é constituído de anfibóbo, plagioclasio, quartzo
e biotita, além de opaco e apatita. Os minerais secundários
são carbonato, argilominerais e moscovita. A biotita
provém do anfibóÜD.

Os granites da região de Santa Bárbara do Monte Verde
distribuem-se a oeste e ao sul da cidade, tendo sido iden-
tificados em três locais (ver. mapa geológico). Um destes
situa-se à margem da rodovia MG-3S3, lkm a sudoeste do
trevo de acesso a essa cidade (estação 1020-CP-60B, UTM
7570050N/633550E). É um biotita-graníto porfirítico,
rosado, de granulação média a grana, com fenocristais
hipidiomórficos de K-feldspato com discreta tendência a
uma orientação preferencial. Ao microscópio, mostrou-se
constituído por microclina, plagioclasio, quartzo e biotita,
com quantidade reduzida de zircáo, thanha e opaco. Os
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minerais secandarras são dorka.sericita, carbonato e mos-
covita. A microclina ocorre em cristais grosseiros,

i matriz. Os cristais maiores englobam outros
O plagioHtaio é pouco freqüente em cristas

* quando mostra extinção ondubate e recurvamen-
to e evanescéncia das bmefats <ic gcsrâaçâo; é ohgodasio.

As evidencias de deformação notadas nessa rocha
sugerem ama piTWnmHi4r com a encaixante, embora não
se tenham encontrado xenóUtos.

Deve-se ressaltar que a oeste desse local, numa faixa entre
lOelSkmde Santa Barbando Monte Verde, ocorrem corpos

« < « no passado para fekfcpato (ou

maic mtfwta

que outros corpos granncos venham a ser encontrados em

A amostra CP-608, ff"%M<» qumncamente, tem seus
rfsuhnhfT e alguns parâmetros químicos mostrados na
tabela IL2J0.

Tais dados indicam para essa rocha um comportamento
compatível com granitóides do tipo de transformação com
refusão crustal (RC) ou do tipo de transformação

com crosta dominante (MM).
Alguns outros, entretanto, são incompatíveis como a razão
Rb/Sr muito baixa ( - 032 quando o esperado seria em
torno de 5), baixo conteúdo em Nbe Ta e razão F/CI igual
a 4 (media de 36,7 no tipo RC e mais baixo no tipo MM).

Segundo parâmetros de Pearce et aL (1964), essa rocha
parece compatível com granito pós-colisional.

A curva de distribuição dos ETR, normalizados para con-
drito (figura 0.264), tem dcdive contínuo e relativamente
acentuado com anomalia negativa de Eu = 0,4X, relação
ETRL/ETRP - 28,18, conteúdo total de ETR = 441,9ppm,
razão La/LuN = 134,4, La/SmN = 5,43, Gd/LuN = 1^57.
Esses dados mostram uma maior afinidade cornos granitóides
do tipo metamorfo-metassomático (MM), mas qualquer
conclusão é prematura.

lOOO-i
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2J Proviadafjratectteka Tocantins

2JJGnipoABdrdáadia-PMa

2J.1.1 Ddtaiçio

O termo série Andrelândia foi empregado pela primeira
vez por Ebert (1956a) para reunir um conjunto de
quartzitos, micaxistos e grauvacas, com granada, es-
taurolila, cianita e rutilo, com caráter metamórfícu de
mcM"O"». intensamente deformados. A região tipo e a
ocupada pelos municípios mineiros de Santa Rita de
Ibitipoca, Santo Antônio do Porto, Madre de Deus, Capela
do Rio Grande, Itumihm e Andrelândia.

Ebert (1968) empregou a denominação grupo
Andrelândia para o mesmo pacote metassedimentar.

Cavalcante et ai. (1977,1979) passaram a considerá-lo
complexo Andrelândia, reunindo ali os ütótipos de parte
da área tipo de Ebert (19560) e outros da faixa do Paraíba.

Machado Filho et ai. (1983) subdividiram o grupo
Andrelândia em três unidades de acordo com o crescente
grau metamórfico: a) moscovita-quartzoxistos, cianita-
granada micaxistos e estaurolita-granada-micaxisto; b)
sünnanita-granada-plagioclásio-gnaisse, localmente mig-
matizado; c) quartzitos. Citam ainda a presença de poucos
corpos de metabasitos e metaultrabasitos. Esse grupo é
correlacionado aos grupos Carrancas, Itapira, São João dei
Rei e Canastra, proposições já feitas por Ebert em seus
trabalhos até 1972.

Cavalcante et ai. (1979) em trabalhos de geologia nas
rolhas Ribeirão Preto (SF.23-V-C) e Varginha (SF.23-V-
D) reuniram as rochas do grupo Andrelândia em um com-
plexo Varginha, junto com rochas da fácies granulito.

Silva et ai. (1978) reuniram na unidade Passos do com-
plexo Furnas um conjunto de granada-micaxistos (cor-
relatos àqueles do grupo Andrelândia de Ebert), gnaisses
catadásücos, blastomilonitos, milonitos e füonitos. O com-
plexo Andrelândia passa a fazer parte de uma associação
Barbacena.

Trouw et ai. (1986) dividiram o grupo Andrelândia cm
cinco unidades informais, da base para o topo:

Unidade A: Biotita-gnaisses finos, com
bandas centimétrícas claras e escuras alteraan-
do-se, p ücipalmente por variação em teor de
biotita. Bandas anfiboÚticas são comuns e, em
poucos lugares, ocorrem lentes de rochas
metaultramáfícas, tais como talco e
tremolitaxistos.

Unidade B: Os mesmos biotita-gnaisses
finos, agora com íntercalações de quartzitos
micáceos e de filhos ou xistos cinzentos, com
ocorrências locais de biotita-xisto e de an-
fibolito. Na área de São Vicente de Minas,
ocorre muito filito e xisto cinzento, enquanto na
área de Santo Antonio do Porto predominam
quartzitos micáceos.

Unidade C: Xistos relativamente gros-
seiros, ricos em biotita, moscovita e granada,
com alguns quartzitos e anfibolitos subor-
dinados.

Unidade D: Biotita-gnaisse e/ou xisto,
homogêneo, geralmente com granada, descrito
em Trouw et ai. (1983) como "biotita-xisto
Santo Antonio". Associados a esse
xisto/gnaisse ocorrem quartzitos, quartzoxistos
e raras bandas de anfibolito.

Unidade E: Xistos grosseiros, ricos em
plagjoclásio, granada, cianita e/ou silimanita e,
localmente, rutüo. Esse xisto tem Íntercalações
freqüentes de gnaisses, anfibolitos, quartzoxis-
tos, quartzitos, biotita-gnaisse homogêneo,
rochas calcissilicáticas, gondito e lentes de
rochas meiauliramáficas. Nessa unidade são
freqüentes áreas com muitas litologias inter-
estratificadas em escala métrica ou menor, o
que justifica o nome "seqüência eslratificada".
Ainda afloram vários corpos graníticos com
características parautóctones.

Esses autores correlacionaram as unidades do topo do
grupo São João dei Rei às unidades A e B do grupo
Andrelândia. A unidade A, a nosso ver, pertence ao com-
plexo Mantiqueira; por dobramento e cisalhamenlo, inter-
cala-se com os quartzitos, filitos e xistos da unidade B. A
unidade E, como tal, não ocorre na folha Lima Duarte;
acredita-se que os gnalsses, os anfibolitos, as rochas
calcissilicáticas, os gonditos, as lentes metaultramáfícas e
os granitos pertençam ao complexo do embasamento e não
ao topo da seqüência supracrustal Andrelândia. Neste tra-
balho, constatou-se que gnaisses, anfibolito e rocha
calcissilicática ocorrem apenas na porção inferior do grupo
Andrelândia.

A expressão grupo Andrelândia, usada neste texto ex-
plicativos conforma-se à conceituação original de Ebert
(1956a), admitindo-se a presença, na porção inferior da
unidade, de biotíta-plagioclásio-gnaisse, de anfibolito e/ou
anfibolognaisse e também de pequenos corpos de rocha
calcissilicática. Está sendo dividido, informalmente, em
duas unidades, por não existir uma divisão estratigráfica já
consagrada que se aplique irrestritamente à área estudada
(quadro 11.2.3).

13.12 Distribuição

A distribuição do grupo Andrelândia, no âmbito da
folha Lima Duarte, é mostrada na figura 11.2.65.
A grande estrutura marcada pelos quartzitos deste grupo
mostra uma forma em Z, com orientação ENE do
seguímento meridional e aproximadamente EW do
setentrional, com a ligação entre ambos arranjada NNE.
Esta é a forma de distribuição das litologias do grupo como
um todo.
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Quadro H.2.3 - Estratifrafia 4o Gr«N MreláWia Proposta wra a tolda Lia* harte
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Os quartzitos têm distribuição marcante nas porções
sudeste (serras de Lima Duarte, Negra e das Voltas) e
centro-oeste (serras do Ibitipoca e Grande), constituindo
corpos menores e alongados nas porções centro-leste
(continuação nordeste da serra de Lima Duarte) e noroeste
(serra da Bandeirinha e outras náo-baüzadas). Destacam-
se morfologicamente pelas serras com encostas escar-
padas, sendo facilmente reconhecidos em aerofotos.
Geram imensos colúvios arenosos, muitas vezes perfeita-
mente brancos e destituídos de vegetação, que causam
manchas brancas ou cinzas muito claras nas aerofotos.

O granada-bioüta-moscovita-xisto costuma gerar um»
morfologia caracterizada por uma série de estratos
paralelos, com afastamento de alguns meuos entre um
nível e outro, perceptíveis também em aerofotos de escala
até 1:30.000. A vegetação é rasteira.

Os gnaísses não mostram uma morfologia própria, con-
fundindo-se com a morfologia de rochas do embasamento,
apesar de não formarem voçorocas.

Os anfibolitos não geram formas especiais de relevo.

12.13 Relações de contato

Na grande maioria das exposições investigadas, os con-
tatos entre as rochas desse grupo com as rochas do em-
basamento não foram observados. Isto se deve a uma série

de fatores, dentre os quais se destacam as espessas cober-
turas de talus e a meteorização excessiva. Ao redor da serra
do Ibitipoca, principalmente em seus (lanços ocidental e
setentrional, o colúvio de quartzito chega a afastar-se mais
de lkm do bordo da serra, configurando uma superfície
com matacóes métricos que não deixam ver o substrato.
Feições semelhantes mostram-se nas serras das Voltas de
Lima Duarte. A leste da serra do Ibitipoca, o contato entre
o gnaisse granatífero desse grupo e aquele do embasamen-
to também é de difícil posicionamento. Fato semelhante
ocorre na porção meridional da folha, ao sul da serra
Negra, entre gnaisses granattferos (kinzigujcos), desse
grupo e do complexo Juiz de Fora.

Contatos tectônicos entre os quartzitos e as rochas do
embasamento são evidentes em vários locais, destacando-se
um corte junto à BR-367, ao sul de Olaria. Nesse local, o
gnaisse do embasamento transformou-se em um milonito,
com os últimos 30cm do topo tendo caráter de ukramilonito
e foüação paralela ao contato (as rochas estão totalmente
decompostas), c o quartzito mostra uma estrutura fortemente
foliada, evoluindo para massas completamente recris-
lalizadas à semelhança de veios de quartzo. O pacote
quartzítico, ao seu todo, mostra um caráter de brecha
(ectônica, com fragmentos geralmente decüsétricos arran-
jados caoücamente pelo menos nos primeiros L5m acima do
contato, que é suborizontal, sugerindo um falbaideuto de
empurrão em amb iterúpül (nappe de charriage).



Na porção noroeste da folha, parte do contato com as
rochas do embasamento £ tectonico, onde se observa um
Mastonülonkodebiotka-gnaissericoemquartza

A observação do mapa geológico nos permke outras
conclusões. As rochas Andrelãndia cavalgam por sobre
rochas gnáissicas sJ. dos complexos Mantiqueira e Juiz de
Fora, num aparente caráter discordante, embora nas
proximidades dos contatos mostrem-se com fobações
paralelas. Ademais, esse contato se processa COQ qualquer
das unidades btolõgicas do grupo Andrelãndia, ou seja, ora
se dá com os gnaisses e xistos basais, ora com os quartzkos
do topo. Para nordeste, na faixa marginal á BR-367, seus
largos pacotes de xisto, gnaisse e quartzko transformam-se
em faixas estreitas e muito longas, com continuas e
freqüentes supressões de estratos. Janelas de rochas do
embasamento e klippe de xisto e quartzko lambem são

r f f f ntiayão dos
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tendo como t e n »

cartográficos este famâe foi registrado como brusco, já que
não se identifica em todos os locais esta transição, pois este
nfvd não tem mais do que alguns metros de <

Os moscovita-quartzito e moscovita-xisto da unidade
superior ocorrem intercalados, por vezes com hmkes brus-
cos, outras vezes com hmkes transirionaw, apresentando-
se, nesse r?y. "*" TT^a-fP^***"*^*" ffmw termo de
agação. O contato entre um quartzko grosseiro (tipo "sal
grosso") e essas rochas não foi observada

Todas essas feições são bastante diagnosticas de con-
tatos tectônicos para todo o grupo, caracterizando seu
caráter anetone.

Os contatos entre os fitótipos do próprio grupo são
transickmais. A passagem de xisto para gnaisse se dá pelo
aumento do contendo de feldspato neste. As transições em
um mesmo btótipo, como por exemplo em um gnaisse ou
xisto, dão-se por mudanças minsralógicas, principalmente
pela variação no conteúdo de granada e pela substituição
entre os minerais de composição aluminosa. No caso dos
xistos, a moscovita vai tomando o lugar da bioüla em
sentido do topo do grupo. A passagem dos xistos ou gnais-
ses da unidade inferior para os quartzitos da unidade su-
perior é marcada, pelo menos em parte, pelo incremento
do conteúdo de quartzo e conseqüente redução na

23J.4 Espessura

Em se tratando de!
taxa de deformação, toma-se ***" tanto

»m elevada
falar-se em

espessura das unidades. Alguns pontos, entretanto, podem
ser ressaltados.

Na serra do Ibitipoca, por exemplo, tem-se rochas
gnáissicas da unidade inferior na base e no topo da serra,
que é formada por quartzkos da unidade superior. O
desnível entre ambos os locais chega a 500m. Não são
conhecidas intercalações gnáissicas no quartzito. Tal
situação sugere, e as fobações confirmam, a ciístfiKia de
uma ampla dobra isoclinal, com plano axial pouco in-
clinado e eixo mergulhando para sudoeste. F.slhnando-se
para o pacote de quartzko uma espessura aparente de
500m (valor aproximado do desnível da serra), chega-se a
umy espessura «"̂ ™»»y de 250m para essa nnfclartr. devido
ao dobramento. A espessura do pacote gnai&sico (incluin-
do xistos) é mais difícil de ser estimada por falta de i

ti: «fit

ng. H A M - OWrtbuiçio do grupo Andreündis ra tolha Uma Duarto.
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ros . ta região a kste dessa serra, tem-se um mowawftações tectôaicas do tipo Crihase dobras.
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das rochas

i para sudeste, a espessura desse pacote
rato do valor do desarVd entre ambos os

coatatos. Sendo assim, pode-se supor uma espessura
mfeòma da ordem de SSDm para o grupo. Não podem ser mostra os resultados obtidos ei
descartadas, entretanto, as hipóteses de reduções e miaeralógicas qualitativas de
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O grupo Adrelindia mostra-se formado, predominan-
temente, por xistos, gnaisses grauvaquianos e quartzitos,
com quantidades subordinadas de rocha cai^ssiMcátira.
anfibolito, microclina gnaisse e biotita-plagioclásio-
gnaisse. A inclusão desses três últimos tipos neste grupo é
duvidosa, já que, pelo menos em parte, podem representar
rochas do embasamento ou de outra proveniência.

O empühamento litostratigráfico proposto para o grupo
é mostrado no quadro n.23 Em i**̂ »* gerais, tem-se uma
unidade inferior formada por granada-tnicaxisto, com tran-
sição para granada-biotita-plagioclásio-gnaisse, com pro-
porções variáveis (de ausente até freqüente) de estaurolita,
âanita, süimanita e grafita, sendo que o par estaurolita-
«Kmanit» é muito raro. O biotita-plagioclásio-gnaisse pa-
rece transicionar para o granada-biotita-plagioclásio-
gnaisse.

A unidade superior é formada por quartzito grosseiro
(tipo "sal grosso") no sul e centro da folha, e por moscovif ?-
quartzito fino, com intercalações centimétrícas a métricas
de moscovita-quartzoxisto e de granada-moscovita-biotita-
xisto (na base), no norte da folha.

O contato entre o quartzito grosseiro e o moscovita-
quartzito não é visto nesta folha. Ocorrem, entretanto,
leitos de grão fino intercalados no quartzito grosseiro, mas
sempre pobres em micas, e leitos grosseiros micáceos in-
tercalados no moscovita-quartzito fino. No primeiro caso,
caracterizam leitos milonitizados.

2J.1J.1 Grupo Andrelândia inferior - PMai

Essa unidade é essencialmente pelítica, com proporções
muito reduzidas de material carbonático e pequena
contribuição ígnea. Está representada por (estaurolita-
cianita)-granada-moscovita-biotita-xisto, (moscovita-
grafita)-granada-biotita-xisto, (granada- grafita)-
silimanita-moscovita-biotita-xisto, (grafita)- granada-
biotita-plagioclásio-gnaisse, (moscovita-grafita)-
silimanita-granada-biotita-plagioclásio-gnaisse, biotita-
plagioclásio-gnaisse, moscovita-biotita-plagiociásio-
microclina-gnaisse, granada-biotita-plagioclásic-
microclina-gnaisse quartzoso, anfibolito e rocha
calcissilicática, dividindo-se em quatro subunidades.

2J.1J.U Unidade PMail: xistos granatíferos e unidade
PMai2: gnaisses grauatíferos

O* gnaisses e xistos (foto 14) dessa subunidade são
rochas homogêneas, com foliação marcada invariavel-
mente por palhetas de biotita. A cor dominante é o cinza,
com transição contínua para o cinza-claro nos gnaisses
menos ricos em biotita. A granada, via de regra, é abun-
dante e ocorre em cristais milimétricos, que ultrapassam
M 2cm de diâmetro aos xistos do exuenio ocidental tia
folha.

Moscovita é um constituinte que pode chegar à
abundância nos xistos, mas é pouco freqüente nos gnaisse».

Estaurolita, ""Mti e süimanita são encontradas nestas
rodias.com uma dBtribuçJogpogránamukobem-dennida,
ocorrendo os dois primeiros na porção setentrional da folha,
por vees um ou outro junto com a sinniiiiita, enquanto cata
tem um incremento no —«jM«i do sul, com *—**F descnvol-
vimento ao sul da serra de Lima Duarte. Grafita pode estar
presente em alguns domínios, quase sempre em palhetas
muito fo*at e brilhantes, ̂ *c*yn****i>f1iw. "*"» « M preferência
aparente por xisto ou gnaisse.

O plagioclásio (oligoclasio-andesina) é o feldspato ex-
clusivo dessas rochas. A passagem de xisto para gnaisse se
dá unicamente pelo aumento progressivo do conteúdo
desse mineral no xisto, acompanhado de uma progressiva
diminuição dos conteúdos de moscovita e de quartzo.

Uma característica desses xistos e gnaisses é a presença
de abundantes segregações lenticulares de quartzo hislino,
em corpos com centímetros a poucos dedmetros de com-
primento. À medida que o metamorfismo mostra-se em
grau mais forte, os gnaisses tomam granulação mais grossa,
surgem ventilações também a quartzofeldspato e passa a
haver uma semelhança muito grande com os gnaisses
kinzigíticos do complexo Juiz de Fora. Na região entre as
serras de Lima Duarte e Negra, e ao sul desta, é pratica-
mente impossível uma separação exata entre esses dois
domínios, em nível unicamente de trabalho de campo.

Pequenos corpos lenticulares de rocha calcissilicática
associam-se a esse domínio.

2JASA2 Unidade PMaü: granada-biotita-plagioclásio-
microclina-gnaisse e (microclina)- biotita-
plagioclásio-gnaisses blastomilooíticos

Um grupo particular de rochas ocorre na serra da Man-
tiqueira, com boas exposições na estrada Bias Fortes-Bar-
bacena (estação 102O-CP-77, UTM 7618450N/623200E),
na cabeceira do córrego Ponte Funda (estação 1020-CP-
689, UTM 7620950N/623750E), no acesso à fazenda do
Barro (1020-CP-607, UTM 7621800N/629500E) e na
região de Almeidas. Essas rochas, quando intemperizadas,
podem levar a confusões com o biotita-gnaisse fino
(unidade Plml) do complexo Mantiqueira.

Dois tipos fundamentais de rochas ocorrem nesta faixa,
sem que se pudesse estabelecer as predominâncias
relativas e as suas relações físicas. Ambos mostram-se com
cor cinza, grão fino e estrutura blastomilonítica, destacan-
do-se em placas paralelas com centímetros de espessura.
A estrutura pode ser bandada centimetricamente, com a
alternância de leitos de cor cinza e leitos branco-
porcelãnicos (ultramilonitos), embora domine a rocha náo-
bandada. A foliação é marcada por minerais micáceos de
grão muito fino, que ocorrem em filmes ou agregados
lenticulares em meio a uma matriz cinza, também fina, que
envolve porfíroclastos félsicos achatados e alongados, com
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müfmeUt» de comprimento, paralela e linearmente arran-
jados que, por coalescência, transformam-se em lenticulas.

>T diferença básica entre os dois tipos citados está em
ggat mineralogias. Enquanto em um deles os porftroclastos
glo de plagioclásio (p. ex. amostra CP-77) no outro são de
Biicrodina (p. ex. amostras CP-6B9C e CP-607A), que
tgmbém ocorre na matriz. No primeiro tipo, a microdina
eitá totalmente ausente, enquanto no segundo neste outro
pode cbegar a mais de uai terço da rocha (estimativa ao
microscópio). O elevado grau de deformação dessas rochas
impede que se reconheça com segurança o protólito.

Embora os dados de campo e de laboratório não sejam
conclusivos e o estudo microscópico por si só não esclareça
a questão, não deve ser descartada a hipótese de que parte
destas rochas possam ter derivado de gnaisses semelhantes
aos que afloram ao sul, na região de Campolide.

Na região de Campolide, a rocha em pauta 6 um
(núcroclina^biotita-plagioclásio-gnaisse de cor cinza-
clara, granuiação fina, com pouca biotita, ocorrendo em
agregados alongados e paralelamente arranjados à

elbança de schticren.

23.1.5.13 Anfibottto (Incluso nas unidades PMail,
PMai2cPMai3)

23.1S.ÍA Rocha ralritriltréttr» (ncfaua u > unidades
PMail ePMatt)

Entre as serras Lona Duarte e Negra, afloram alguns
corpos pequenos de rocha caldssíhcática rica em diopsidio e
anfibó1», que mostra coloração dnza-esvcrdeada. Ê possível
que uma dessas exposições (1020-CP-314, UTM
7575150N/Ó14800E) pertença ao embasamento (complexo
Juiz de Fora), poli, quando tratada em diagramas dis-
criminantes, mostrou-se como ortoderivada, a exemplo de
rocha semelhante daquele complexa São rochas que se as-
sociam a gnaisse ou xisto granatfieros com siamanita, do
grupo Andrelândia, e por esse motivo a ele foram atribuídas.

Em apenas um local, cerca de 500m a sudoeste da
estação 1020-CP-41 (UTM 7590200N/649000E), mostra-se
em um corpo com alguns metros de espessura, associada a
quartzito, mas esta não parece ser uma situação normal. É
possível que se trate de rocha da unidade inferior isoclinal-
mente dobrada com o quartzito da unidade superior.

Em estudo microscópico, mostrou-se com mineralogia
de microdina, quartzo, diopsidio, horabknda, escapolita
entre as principais constituintes. Como acessórios ou
secundários, ocorrem plagioclásio, epídoto, carbonato,
titanita, opaco, zircão e sericita.

Um espesso corpo de anfiboüto com 4kmx 0,5km, orien-
tado na direção ENE, aflora na região de Compolide
(estação 1020-CP-746, UTM 7608550N/615200E) as-
sociado ao biotita-plagioclásio-gnaisse definido no subitem
23.1.5.1.2. É uma rocha de granuiação fina a média, cor
ánza-escura, bem-foliada, constituída por uma mas&a
homogênea de plagioclásio e anfibólio, na qual destacam-
se lâminas ou filmes negros de anfíbólio e brancos de
plagioclásio, podendo estes evoluir para vê nulas de aspecto
porcelánico. No contato entre os leitos feisícos e máfícos,
pode ocorrer uma salbanda de 1 a 2mm de espessura
formada por anfibólio negro. Alguns leitos félsicos, rom-
pidos, mostram fortes evidências de transposição, com
arranjo discordante da foliaçáo principal. Estão preser-
vadas pequenas dobras intrafoliais.

Alguns outros corpos de anfibolito, com transição para
anfibolo-gnaisse, estão individualizados no mapa geológico
e resultaram de observações de alguns pontos isolados
posteriormente reunidos segundo a estruturação regional.
As exposições dessas rochas são geralmente de má
qualidade e, em alguns locais, existem dúvidas quanto ao
exato posicionamento estratigráfico, como é o caso ao sul
de Conceição de Ibitipoca, na descida da serra para Uma
Duarte e em cortes da estrada Morciras-Concciçâo de
Ibitipoca, Encaixam-se em rcgolito de biotita-gnaisse fino
que tanto pode ser a rocha de Campolide (unidade PMai3)
como o gnaisse do embasamento (unidade Plml do com-
plexo Mantiqueira)

No domínio meridional da faixa de exposição das rochas
desse grupo, não ocorre anfibolito.

23.1.5.1.5 Plagioclasio-gnaisse quartzoso (transição
entre PMniePMas)

A transição entre as rochas das unidades inferior e
superior é marcada pelo aumento do conteúdo de quartzo e
diminuição progressiva dos ̂ wm»< rfyffit'Mtfff? nos snaisses
e xistos. O termo médio nessa transição é um ^g
gnaisse quartzoso, com quantidades variadas de biotita e
granada, mas que tendem a uma redução progressiva. O
quartzo chega a 50% da rocha em volume. O plagioclásio, que
t abundante nos gnaisses, reduz-se a cerca de 30% da rocha
e pode chegar a uma menor concentração em presença de
microclina. A soma de ambos mantem-se em torno dos 30%
em volume. Moscovita surge como mineral acessório, e opaco
(magnetita) pode ser abundante, chegando a 10% da rocha
em volume. A elevação da concentração de quartzo leva a um
quartnto impuro e o incremento em moscovita define um
nxKcuvita-quartzüo ou um quartzo-moscovita-xisio, próprius
da "i*ff="^ superior.

Em vários locais, essa transiçio pôde ser observada e,
geralmente, mostra-se em um horizonte com uma dezena
de metros de espessura ou pouco mais. Restam dúvidas,
entretanto, se este é um horizonte que pode ser perseguido
ao longo de todo o contato entre PMai e PMas, com essas
mesmas carasteristicas, pois os contatos nem sempre se
expõem. O intemperismo leva essa rocha a um rególito
vermelho, sustentado por uma massa quartzosa rira em
cavidades produzidas pela baviaçlo dos minerais ar-
gilosos. O rególito passa a ter uma estrutur* semelhante à
de um quartzito poroso.
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23.1.5.2 Grupo Andrelândia superior- (PMas)

Essa unidade 6 essencialmente arenosa, formada por
quartzitos com proporções menores de moscovita-xistos.
Está dividida em duas subunidades (PMasl e PMas2).

23.1.5.2 J Unidade PMasl: quarteto grosseiro

O quartzito grosseiro (foto 15) tem expressão marcante
na porção centro e sul da folha, em particular nas serras do
Ibitipoca, Grande, da Serrinha, de Lima Duarte, Negra e
das Três Cruzes.

Na serra do Ibitipoca, os quartzitos são de grão médio e
grosseiro, com transição para tipos com aspecto de quart/o
de veio, pobres em minerais coloridos e em micas. Q
quartzito é constituído por aproximadamente 95% de
quartzo, 5% de moscovita +• clorita , com muito pouco
zircâo, opaco c fekispato (9). A foliação é marcada pela
orientação planar preferencial dos graus de quartzo, que
geralmente mostram-se alongados, e pelas palhetas de
moscovita que não chegam a farinar leitos xislosos. Nessa
serra, existem inúmeras grutas com alguns metros a vários
metros de altura, invariavelmente esculpidas em quartzito
de grão fino, mas também pouco micáceo, tdvez marcando
leitos cisalhados. As grutas tem diminuído seu crescimento •
vertical quando o teto atinge o quartzito grosseiro, passan-
do a estender-se lateralmente. Não ocorrem intercalates
de xistos ou gnaisses nesse quartzito grosseiro.

23.1322 Unidade PMa»2: moscovita-quartzito,
moscovita-quartzoxisto, moscovita-xisto e
(granada) -moscovita-biotita-quartzoxisto

O moscovita-quar.zito (foto 16) tem distribuição mar-
cante na porção noroeste da folha, com exposições repre-
sentativas ao longo da estrada SUÍIU Rita de lbilipoca-
Moreiras-Concciçáo de Ibilipoca. É uma rocha de grau
fino, cinza-claro a esbranquiçado, cora icor variado de
moscovita, também fina, e algumas pontuações negras üc
opacos ou turmalina.

A mica define a foliação da rocha e o seu aumento cm
volume c tamanho (chegando a grosseira cm Conceição de
Ibitipoca) leva a um moscovita-quartzoxisto, onde se des-
tacam finos leitos de moscovita-xisto, no qual o quart/o c
subordinado. A associação de tais rochas define um conjunto
estratifícado, cum espessura dos leitos desde milímetros até
vários metros ou mais ainda. Locamcnle, intcrcalam-sc leitos
de (granada)-moscovita-biolita-quarLzoxLsto, preferencial-
mente na porção inferior da unidade.

Quando os estratos são espessos, formando bancos de
xisto e quartzilo em um cmpilhamcnlo alternado, ocorren-
do, dentro desses bancos, bandas, da ordem de milímetros
ou centímetros, formadas por esses mesmos lílótipos em
uma distribuição estratíficada.

Em algumas situações, a moscovita forma agregados
discóides de cor prateada, planamente orientados em
níveis preferenciais entre os leitos de quartzito, definindo
uma estrutura lenticular (foto 16).

Granada é um mineral que pode ocorrer, sendo mais
freqüente no xisto e em particular no xisto com biotita,
marcando a transição para os xistos da unidade inferior -
(PMa).

23.153 Litologias do grupo Andrelândia na faixa lima
Duarte

A conceituação de faixa Lima Duarte consta do subitem
2.2.2.4.6 deste texto explicativo.

Nessa área, as rochas do grupo Andreiândia mostram-se
em faixas estreitas e longas, com repetições por dobramen-
tos e interrupções tectônicas, geralmente marcadas por
falhas de empurrão de baixo ângulo com movimentos do
sul ou sudoeste para norte ou nordeste.

As litologias aqui encontradas são as mesmas das outras
porções desta tolha. Em essência, são: quartzito grosseiro
muito pobre em micas e em minerais coloridos (PMasl),
granada-biotita-gnaisse (PMai2), granada-biotita-xisto
(PMail) e, raramente, rocha calcissilicática e anfíbolito.

Na porção ocidental dessa faixa, os gnaisses assumem
um caráter bandado, que contrasta com o de corpos mais
homogêneos, que, via de regra, apresentam. Isto é par-
ticularmente saliente em corte da BR-267, imediatamente
ao sul da ponte sobre o rio do Peixe, a sudeste da cidade
de Olaria (estação 1020-CP-3, UTM 7577800N/608100E).
Nessa estação, tem-se um arranjo marcado por mesoban-
das decimétricas de granada-biotita-gnaisse xistoso e de
granada-biotila-gnaissc quartzoso, aquele mais escuro,
este mais claro, em tons de cinza. Essas mesobandas
chegam a 50crn de espessura, são perfeitamente paralelas
e internamente a cada uma dela.s desenvolvem-se
microbandas dessas mesmas lilologias. As bandas de
gnaisse quart/oso mostram transição para tipos muito ricos
cm quartzo, praticamente quartzitos impuros. As bandas
tie gnaisse xisloso mostram microbandas de tonalidade
esverdeada, mais pobres cm minerais micáceos e com
aspecto vilrco. que sugerem rocha calcissilicática. Corpos
delgados de quartzo venulam concordanle e discordante-
mente o conjunto.

Exemplares desses lílótipos, estudados ao microscópio,
revelaram-se formados por quart/.o, microciina,
plagiodásio, granada e biotita (gnaisse quart/oso, amostra
CP-3A) e plagiodásio, quartzo, biotila e granada (gnaisse
xisloso, amostra CP-3B). A microciina (no gnaisse
i|uart/oso) ocorre em cristais límpidos, pequenos e seffl
inclusões, reunidos em agregados policristalinos, em uma
matriz fina, associados a quart/o e plagiodásio. Essa matriz
envolve, parcialmente, grãos maiores de quart/o, que ten-
dem a se arranjar segundo cordões. Os contatos entre os
grãos de quan/o podem ser retos com pomos triplos, ou
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ggrnlhsdos ou mesmo irregulares. No gnai&se xistoso ocor-
nm raros grãos de K-feMspato pcrtítia).

2 J J J 6 Mctaaorfismo c defornação

A estaurolita e a cianita (esta mais rara) só são en-
contradas até a altura da zona dc cwalhamrnto de lima

O grupo £ formado essencialmente por
mctassedimcntos (gnaisses e xistos grauvaquianos,
quartzilos e rocha calôssilicática) com mctabasito subor-
dinado.

0 mfti<|nf>r^**|nn situa-se na ̂ ár*c-5 anfibolilo dc E&kola
(1952), grau médio a forte na concepção dc Winkler (1977).

Do estudo microscópico de um razoável número dc
amostras, estabeleceram-se as paragêncses que se seguem:

1 - Pdítka (xistos c gnaisses):
a) quartzo + plagiodásio + bioüla;
b) quartzo + plagiodásio + moscovita + granada +

estaurolita (+ bioüta);
c) quartzo + plagiodásio + moscovita + granada +

áanita + estaurolita (+ bioüta);
d) quartzo + plagiodásio + moscovita + bioüta +

granada + cianita ( + silimanita);
e) quartzo + plagiodásio + moscovita + biolila +

granada + sílimanita ( + graOta);

2 - Qnartzofddspática:
f) quartzo + plagiodásio + microdina + biotita (+

granada + moscovita);

3 - Quutritos:
g) quartzo + bioüta + granada (+ moscovita);
h) quartzo + moscovita;

4 - **«•*•« caldssiiicáticas:
i) microdina + quartzo + piroxênio + escapolila (+

epídoto);
j) microdina + piroxênio + anfibólio + escapolita (+

epídoto);

5 - MeUbasito:
k) plagiodásio + anfibólio (+ quartzo).

Mais de 50 amostras dc material residual dc quartzilos
e xistos tiveram seus minerais pesados determinados cm
lupa binocular. As paragêncses encontrads foram as mes-
mas descritas em lâminas.

A observação das paragéneses dos xistos c gnaisses
mostra um incremento do metamorfismo de b para e, no
temido do norte para o suL As principais transformações
são:

a) surgimento gradual dc biotita, em detrimento da
moscovita;

b) surgimento de danila e, mais adiante, dc silimanita,
com desaparecimento da eslaurolila e posteriormente da

Duarte, não ocorrendo mais para sul A silimanila surge a
partir de uma Unha dc direção geral nordeste que passa
junto a Bias Fortes, ocorrendo até o extremo-sul da folha.
As rochas gnai«ir»<; desta região, de caráter kinzigujco
(fotomicrografia 3) confundem-se com rochas semelhantes
do complexo Juiz dc Fora, assumindo a mesma fades
metamórfica.

A granada é bastante freqüente, tem ampla distribuição
e ocorre geralmente em cristais pccüoblásüco&, geralmente
alongados com bordos deformados. Apresentam freqüen-
temente inclusões de outros minerais (fotomicrografias 4,
5e6).

Para Miyashiro (1973),
a subfácies dc média pressão da fácies an-
Gbolilo grosso modo corresponde à zona da
fianita g jja. «filimani(fl Ha série Rarraviana

Metapelitos na parte dc baixa temperatura
da fácies anfibolilo contém moscovita, bio-
tita, almandina, cianita e eslaurolila. Na
parte dc alta temperatura, moscovita é de-
composta pela reação com quartzo, silima-
nita toma o lugar da "an*?aF e eslaurolila
desaparece.

As paragêncses b a e mostram essa gradação entre os
minerais aluminosos, exatamente como apresentado por
Miyashiro, 1973 (op. dl).

Turner (1968) diz que: "caracterísüco da fades an-
fibolito, também, são associações pelíücas nas quais micas
estão associadas com almanHina estaurolita, cianita ou

, mat nunca com andaluzita ou cordierila." Esse
autor descreve na fades anfibolito as zonas da almandina,
eslaurolita, <*ia"»'g c silimanita Ha seqüência Barroviana, as
quais correlaciona à "porção de mais alto grau que
Myashiro (1961, p. 285) chamou de série de fácies cianita-
silimaniia".

As paragêncses descritas mostram perfeita correspon-
dência com aquelas apresentadas por Turner (op. dt.), na
zona da almandina da Scottish Highland para associações
pelíücas, quartzofcldspáücas c básicas. Na zona da es-
laurolita-danila dc New Hampshire-Vermont, para rochas
pelílicas. Na zona da silimanila-moscovita de New
Hampshire para rochas pelíücas.

As rochas desse grupo mostram-se fortemente defor-
madas por eventos lectônicos. Pelo menos três fases de
deformação podem ser recuperadas: uma primeira, carac-
terizada por dobramentos isoclinais com planos anais pou-
co inclinados, e cisalhamento dc baixo ângulo; uma segun-
da, menos intensa, com geração dc dobramento assimé-
trico, onde o plano axoal tem mergulho de médio a fraco;
uma terceira, marcada por dobramentos abertos, sem ge-
ração dc foliação, com planos axiais verticalizados (ver:
Capítulo 3 - Geologia Estrutural). Nas folomicrografías 2,
3 c 4 parte dessas deformações estão registradas pela gra-
nada; na folomicrografia 3, mostra-se como núcleo rota-
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e os boidos (mas duos) ncoformados; na
felomicrograna 2, v 6 « que os seus bordos estão fingmrn-
tsdos o c h iffvty*^ crtmWfc CsB proccstodc RASCAOL IDRSC^H

taudo-se oblíqua em relação à banda moseovtica; aa
\A, apwacnt

t com bordos Regalares.
A fotomkxografia 7 mostra uma dobra assimétrica,

incipiente de moscovita em posiçio
> um leito moscovüco pretérito.

13X71

NatibehlUJ^sâDmottadnosresulUattaiiahtaKde
<<> mrln H w g W«nn Aitir18

na tabela IL234 c a locafização 6 mostrada na figura I122L

l*tU !t.;.?<4 - r »Mromaanto «H uott-tt
tfo â

I0O4 IJTN (I») li)

1

2
3
4

5
4
T

8
•

1*
í l
12
13
•4

15
14
17
11

(7-24*9
CP-744*
CP-458B
CP-'.8*»
CP--.4*

CP-49*

CF-422

CP-317

CP-JJ9S

C»-44»í

CP-5*?C

CP-s«)7A

C-77

C-151
Co-!#»
CP-249A

Í'-3J4
CP-?!*

in»:9ol'tü

C'-Vl-»!-9t-.ri4tO
M-jn-iO-bt-xtstO
ífl-íri-bf-Pi-íniiSif
4il-9fj-í»-»l-an»m«

íil-jri-jt-pl-^njiíie
ci-ra-^rj-io-tit-sisto

or-»i-?dí'ssí

st-»t-«nji«e

calciiM» I •(.>' ca
ca'.c ossilici» ei

75943»»
74*855»
741425»
75W4U*
741485*
74113M
754495*
757535*
75735*»
74174**
74*51**
742IBM
741845»
758444»
74*WS*
"»25**
7574*5»
757M5*

44f8N

41S2M
4*475»
4*7N*

4tl?M
6I*9N
4147S*
42*25*
42825*
ò3'3*t
42t9M
4295M
4232M
4*42M
4211*»
4224**
42WS*
4148N

Na figura 112.66, estio registradas as assinaturas dos
elementos Al, Fe, Ti, K e Na e na figura IU2.67 de Al, Fe,
Ti, Ca c Mg em cada uma dessas amostras. As amostras 1
e 2, anCbolitos, ocupam o campo dos basaltos em ambos os

(ver identificação dos campos nas figuras 11.23g ( ç p g
e U2.4). Os gnaisses, amostras 3 a 16, distribuem-se de
maneira bastante dispersa no primeiro diagrama ocupando
os campos dos metassedimentos, com amostras onde NaK,
outras com KNa (cm números atômicos equivalentes). As
amostras com NaK ocupam o campo das grauvacas; no
outro oposto, onde KNa, a tendência é de ocuparem o
campo dos sedimentos argilosos. No conjunto, verifica-se
unia origem a partir de protóliío y<f*mf n ta r

No segundo diagrama, os gnaisses estão contidos no
campo das grauvacas.

O 100
(AI+F»+Ti)/3 - Ma

Rg. tL2.êê-M^nmuntkmmmtmnMM. Fé. TI. K« Nawn
rocnas ao grupo wioiMinata. nwmuçso <us •fnoMras na

tab«ta 11.2.11 • dos campo* na figure H.2.3. VWOTM «xptMH» « n
É por 100o da louha.

*oo

«00

Flg. I12J7 - AMinatura doa alamaoloB M, H, TI. Ca • M0 «m
roeru»o^grupoAnoy»*»o^lo^oiWc«çiodo»campoanaflgMra
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Tattla H.2.33 - tcultate %alític« at lock»* fe 6rvo MrtliVrfia C n P t u n r i w i t e e P M »ara ElttMtot-Traco » Cl imtw *
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Okv iéntiticscio t fmiciaiattnto fas aaostrav vn tabrla II.2.34.
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Dois exemplares foram analisado», para possabüitar
a primeira comparação com as rochas básicas de outras

i f *
acurada, outras amostras.

Na6gnraa268,diagrainafAFMcNKC;Q»*nfibolitO6
mostrar» um comportamento t******* Na figura 11269,
fK«pr«— MgOx Fé total, a frif*""". tolefnca 6 confir-
mada, rcgjstrando-se, também, o elevado teor em MgO
mostrado por essas rochas. Na figara IL2.7Q, diagrama
Na2O + KaOxSiOa, mais uma m comportam-se como
KtiHi'f'w t̂ lffttrfflt Na figura IL2.71, diagrama Zr-Ti/100-
Sr/2, posicionam-se no campo dos toleítos de baixo
potássio (LKT).

Registrados na figura DL2.72, diagrama K2O-T1O2-
P2O5, posicionam-se no campo dos basaltos oceânicos.
Na figura IL2.73, Hiagrama Qt x Y, uma amostra estág g
contida no campo dos basaltos de arco vulcânico (VAB),
mas outra ocupa um campo de interferência tripla entre

de arco vulcânico, de cadeia itw*5/KTiin'ra e

alnila<kw} paii ff?
intraplacas.

On paranrrt1""* ̂  ^EE '̂
são mostrados na tabela

Trata-se de rochas femicas, pobres em álcalis, com valor
c rico. O magma tipo 6 gabroidal hawai&ico.

ns> IL2.M - Aaainatura dos óxkJo» MgO. F*O • FéaOb «m
MIIKMNIOS do Qíupo Andrattndtau O HinHs witra os ctvnpos

toWtk» • catetateaMno é d* Tagy^ (1974).

10

í

\

calcialcalmo to lei tico

5 10

F»O* 0,

T3 20

Na,0*K,0 C»0

ng. I U . M - Diagrama AFM • NKC para anfibolto» do grupo AnOrtlndia. 0 limit» antr» oa campos totomoo •
Barragar (1971).
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3Oltlt>C0
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S,0t!

70 80

Sr/2

ng.IL2.70- Diagrama NajO + KaO x SiOa para anfibolrtos do
grupo Andrettndia. As curvas A • B sao de Kuno (1968); os

campos C (riolito), D (dacito). E (andesito) a F (basalto) sao ds
TaByey(1974)-

Rg. IL2.71 - Diagrama 2r-1ViutVSr/2 pan anBboüoa do grupo
Wiorsianoia. tsiao oiscnmtfiaoos os campos cxia Daaanua oa

fundo ocsânieo (OFB), doa Matos da babo potáasio (LKT) • dos
twsattos cakssJcslinos (CAB), sagundo Paaroe ft Cam (1973).

7,0,

Crlppm]
2000-1

1000

100

10

V>a

V i * 11.2.72-tt*gr*™ KaO-TiOí-PaOs para anfibotitos do grupo
Andralindfa 0 limita antra os campos dos basaltos; * da Porca

atai. (1075).

Flg. « A 7 3 - DiagramaCriYdsPaaroaatai. (1981),para
basaltos: (VAB) basartoadaareovuioAnioo; (M0R8) baaaltoa da
cadeia masocaftnica; (WPB) banhos kMraplaga. HsgWraram-as

anfibolrtos do grupo AjJwlIndla.
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O rcmtfro dos ETR6fdtoaaDgmIL2.74. Trata-se de
com razão ETRL/ETRP » 1 , 2 0

CP-746A). A rebçio NbTZr
La/CcNé mâor qae 1; e aCe/YbNé «Bala 1,7,
Ba/La aproxãna-se de 2 0 Os dados
tratar-se de basalto tipo MORB traasicioaal derivado de

ETR qae essas rochas.

Os

Os biotita-plagioclásio-gnaisses mostram uma
dos resultados. Em conseqüência, as

[ejwacadas. Doas amostras de rochas
estão registradas nessa figura e não

(indnmdo também xistos), fiaram divididos
a) gnatsses granatiferos - amostras 3 a 11;

13 «15. Não
foram coasideradas a amostra 12, por ser rica em
mkrodma e consequentemente em KjO, não tendo termo
de comparação com as demais, e a amostra 16, por ser

pobre em S1O3 e rica em Fe total, sendo

O gráfico da figura IL2.73 compara resultados qnmncos
de il^nrt elementos, em cada amotfia, com teores mun-
diais para folhclbos, grauvacas e calcários, estabelecidos
por Tarekjan A Wedepohl (1961). A primeira observação
possível 6 a de que os gnaisses c xistos granatiferos têm boa
correlação com os teores médios para folbelbos em relação
a Sc, V, Cr, Co, Ni e Ba, mostrando-se empobrecidos em
Cu e Sr. A correlação com os teores médios para grauvacas
não é tão boa, mostrando-se enriquecidos em Sc e V, e
empobrecidos em Cr e Sr.

1000-1

correlação com teores médios dfsscs
Jcar

Na tabda IL2J6, apresentam-se os teores médios e, na
IL237, « ^ M " relações entre elementos para os

granadferos. Nas tabelas IL2J8 e IL2J9, fez-se o
mesmo para os piaayir lâ ft~̂ wiamff s

Os tnahsn e "«* f̂ granatiferos são grauvacas típicas,
enquanto os biotita-plagioclásio-gnaisses são de gênese
incerta, porém os dos grupos derivam claramente de fonte
diferente. O primem) grupo tem área-fonte muito pouco
oxidada, comparada com o segundo grupo. O baixo
contendo de NsaO do primeiro grupo indica área-fonte
*TirM*>^*>' granttea (ou, genericamente, ácida), enquan-
to o vgnndo grupo parece derivar de material tonabto-
giiinodiottico, adotando a interpretação de Condic et aL
(1970) para essas relações.

Os espectros de ETR, normalizados para condritos,
para os dois grupos rochosos, vêm indicados na figura
II.2.76. Vê-se claramente que os xistos e gnaisses
granatiferos têm composição variando dentro de limites
muito estreitos (indicando fonte de composição
homogênea). Trata-se de rochas com conteúdos
moderados de ETR (143ppm), com acentuado
fracionamento de ETRL para ETRP (a relação é igual a
9). A razão La/LuN eqüivale a 10,6 e a anomalia de európio
é igual a 0,71.

100<

i S
10-

1

0.9
L« C» 14 Sm C* «« tr r» L»

fíg. IL2.74 - Varioarama d« ETR wn anfibotitM do grupo
Andraiftndia.
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Tabela II.2.36 - COBVMKM tuiaici Hédia de Gnainet (xtstosl
íranatiferoí do Grupo AndrrUndia (Í - Aaost'»-. 3 a 11 da Tabela
11.2.33) e tic Batistes Kinzii í t tcn do Cotalexo Jui: it Fori (2 -
toostras 11 a 17 da Tabela I I . 2 .»>

Ffcj. IL2.78 - Corrtaúdo» d« afamantba-traoo am gnaisaas do
grupo Andralfindia, oomparados oom taoras médios, aagundo

Turakian & Wadapohl (1961), para folrtalhos (o), grauvaca» (+) a
calcário» (&). (1) gnaiss» kinzígftico; (2) granada-biotrta-gnaiat»;

(3) granada-micaxisto (xitto aluminoso); (4)
bkrtfta-plagiocláaio-gnaiiaa; (5) rocha calciaailicatíca.

Trtel» II .2.37 • Razões Suíaicas dr Gitaisses r Xittos
Graaatiferos do Grupo Andrelândia (1 - «eostras 3 a l i d* Tabela
II.2.33V Cowaraias coa as dr Gnaiises Xinzitídcn do Cowlrxo
Jui2 dc Fora (2 - «jottras t l a 17 da Takela II.2.1I)

1 I

Mxnnbx
Na2D/K20
K2D/Na20
(20/CaO
FfO/Fe203
Fe*/%
R/>k
tk/Sr
8a/Sr
la/li
K/Ba
CaA
Cr/Ni

6,36 1
•,71 1
1,41 1
2,«1 1
4,3» I
2.87 1

229,65 1
•,78 1
3,92 1
5,«t 1

45.M 1
294,67 1

1,53 1

4,64
1,14
•,87
1,M
3,54
3,46

233,46
•.32
2,43
7,M

31,11
M9.34

1,89

AH.Ho.

SiO2
«1203
Fe203
FeO
CaO
NtO
Ma20
(20
TiO2
P205
H 2 0 -
H20 +
NnO
C02
S

TOTAL

Co
Cr
Cu
Pb
Zn
Ni
V
Sc
Y
Mb
Ba
Sr
Zr
Cl
F
Li
M>

La
Ce
Nd
Sa
Eu
Gd

to
Ho
Er
ib
Lu

No.Aa

i

1

1
1
1
1
1
1
1
I
1

1

9ÉDIA

«6,46

15,27
1,13
4,88
1,66
2,64
2,4*
3.38
«,81

1(1) 1,15
1
1
1
I
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
!
1
Í

1

• • •7

8.74
• , l t
1.21
•,K

99,93

18,4
1*3,7
26,1
12,1
78,9
47,7

Í39.4
21,7
4», 7
26.9

612,2
156,2
2«6,7

1(4) 87
1
1
1

1
1
1
1
i
í
1
1
1
1
1

.1

523,1
49,9

122,1

31,35
M,85
29,87
5,83
1.2»
3.81
4.Í7
• ,73
2.15
2,28
• ,32

9

1

b i

2.39 1
•,86 1
•.27 1
8.66 1
•.96 1
•.57 1
•.76 1
•.73 1

«,«e
• , •3 1
•,38 1
• ,K
•,15
M i

2.6
17,3
1«
3,1

28,8
12,6
17,4
4,9
6,*
4,3

225,6
55,3
4*,8

163,4

32.2

6,6
12

i

(

(

1

1,5
M
U
M
>,7
M
M
v r

u

2

MEDIA

65.84
14.91
1.35
4,72
2.M
2,21
3.21
2,84
•.72

(2) 1,15
•••7
•,47
»,2»
•,35
•,15

99,92

(3) 22,5
127,3
35,9
13,1
81,6
67,3

136,3
n.b
36,4

(2»
747,1
387,1
238,6
75,7

485,3
26,7
99,6

41,71
57,55
28,41

1 4,93
1 1,29
1 4,33
1 3,68
1 »,69
1 2,11
1 2,12
1 «,31

t 7

s

1,84
1.35
•.92
ÍM

(
1
1
1
1

F.39
Í.71
>,55
»,3»

1,11

),ti
•.24
1.21
MB
•,21

67,7
24,1
3,8

2», 3
24,2
35,7
6,1
8,8

-
222,7
88,4
82,5
19,2

14»,8
6,8

18,2

32,7
31,9
14,5
2.7
M
1,7
•,8
•,2
•,6
1
•,2

OBV (Ft*) Frt • Fr203 trans'or « d « n Ft»*.

Obi (1) aédia dr oito aaostrjs, <2) ard<« df cinco aaoitraü. (3>
aédia dr snt taostrit. (4) atd'i dr tetc aaostras
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TabeU 11.2.3B - Cotfoiicio taítiea Nédia de Bi-fHoaissct fe
6rwo Mrclindia (taostrn 13 a 15 «a Tabeli H.2.33)

1

SiO2 1
«1203 1
Ft203 1

FtO 1

Cri 1
HsO 1
Na20 1
120 1
TÍ02 1
P205 1
H 2 0 - 1
H20 *
NnO
C02
S

TOTAL

Co
Cr
Cu
Pb
Zn
Ni
V
Sc
y
Nb
Ba
Sr
Ir
F
Li
n

La
Ce
W
Si
Eu

Os
Ho
ir
Yb
Lu

MÉDIA

71.M
14,43
•,5«
2,43
2.7»
1,65
4.23
1.72
1.38

a M i
t.M
•,42
• ,«
1,38
*,*2

1M.M

12
1 39
1 5,3
1 6
1 51,3
1 36
1 116,3
l(a) 13
1 28,3
l(a) 34
1 796,7
1 433,3
1 23*
1 332
1 22,7
1 53,7

1 14,33
1 26,41
1 12,62
I 2,25
1 »,71
1 1,94
1 1,78
1 «,38
1 1,22
1 1,17
1 «,t7

S

2,74
1.34
•.«4
1.81
1,42
•,59
•.79
•.54
•.M

• • •5

•.1»
•,•1
••12
• , *

1,6
15,?
4
1.6
3,1
9,4

1Í.7

11,7

234,7
238,9

14,1
182,4

11,1
28,8

3,8
7
4,2
M
»,2
•,7
1,1
§,3
l
t
9,1

Obs (a) « d i a de duas

Takcla I I .2 .3* - >a2Ôes Qm'aicis ee I t - f l -yuitses do Gnwo
«ndrclSrriia («nstras 13 1 i5 i* TabcU
II.2.33)

M203/lb20
«120/120
I2O/N*2O

"20/CaO
FeO/Fe2O3

Fe*/K«

tm
Ib/Sr
I«/Sr

B»/lb

I/I»
C»/Y

Cr/Hi

1 NÊCIA

1.41
2.45
«.41
•.64

4.9»

2.25
1 2M.M
1 1.12
1 1.84
I 14.84
1 17.92
1 ttl.V
I i.«

• • çt**.

A variação composicional de ETR dos gnaisses a biotita
e plagioclásio c ampla. As curvas normalizadas indicam tal
fato. O conteúdo médio de ETR é igual a 63ppm. A relação
ETRL/ETRP c igual a 11 e a razão La/LuN é igual a 16,
com Eu/Eu* = 1,12. Os resultados são suficientemente
contrastantes com aqueles obtidos para os xisios e gnaisses
granatíferos para que sejam separados os dois grupos
rochosos.

Os parâmetros de ETR cm rochas do grupo
Andreiândia vêm apresentados na tabela 11.2.40.

Kocnas calcis<>ilicáticas

Dois espécimes de rocha calcissilicática foram
analisados quimicamente (amostras 17 e 18). No registro
para as funções discriminates de La Roche et ai. (1974)
há forte sugesião de que se iraia de material sedimentar
quando se considera a figura 11.2.66, enquanto ao se con-
siderar a figura 11.2.67, uma amostra posiciona-se no campo
hasáltico. Tal contraste fica definitivamente rompido quan-
do se examinam os clcmcntos-iraço e, particularmente, os
ETR (figura 11.2.77); as curvas de normalização são estrita-
menie semelhantes às dos gnaisses granalíferov
Parâmetros diversos para os ETR apontam para evidência
semelhante (tabela II.2.40).

Conclusões pertinentes à litogcoquímica

Na ubela II.2.4I, apresentam-se os teores médio* c, na
labela 11.2.42. algumas relações entre elementos para an-
fibolilos Jeslif ^rupo e metabasilos Jo complexo Manti-
queira.
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A observação desses resultados mostra que os an-
fibolitos do grupo Andreiândia são relaüvaxncotc enri-
quecidos em MgO c empobrecidos em FcO e T1O2, cm
comparação com os metabasitos do complexo Manti-
queira. Os conteúdos de CaO, Na2Ü c K2O bem como de
S1O2 e AbjO) são equivalentes. As maiores diferenças,
entretanto, estão em alguns elementos-lraço; são mais ricos
em Cr (quaüo vezes), Ni (três vezes) e Nb, e empobrecidos
CQ Cu (duas vezes), Ba (duas vezes), Zr (duas vezes) c F
(seis vezes) em relação aos metabasitos daquele complexo.
Permanece, a«"̂ a a ressalva de que o número de amostras
investigadas é muito pequeno para que se conclua com

Com base nos dados anteriores, pode-sc dizer, por ora,
apenas que os anfiboiilos desse grupo comportam-se como
basaltos lokíúcos de baixo potássio, oceânicos.

Algumas comparações são feitas, também, entre cs
gnaisses (e xistos) granatíferos desse grupo c os gnaisse

nt. do complexo Juiz de Fora. Na tabela 112-16,
comparam-se os teores médios para óndos c clcmcntos-
traço desses dois agrupamentos.

Note-se a total similaridade entre os teores na
comparação elemento a elemento, inclusive quanto ao
valor do desvio-padrão (S). Mesmo considerando-sc que
as litologias do grupo Andreiândia vão de (cslaurolila)-
granada-moscovila-biotita-xisto a (silimaniia)-granada-
biotita-plagioclásio-gnaissc, com ou sem grafita, as
variações químicas não chegam a ser significativas, con-
forme verifica-se através dos dados da tabela 11.2.33
(amostras 3 a 11). Mesmo que as médias químicas tivessem
sido feitas para os xistos e gnaistcy independentemente, as
médias parciais não se modificariam cm quase nada, cm
relação à média gcraL

Na tabela 11.237, comparam-sc as ra/óes entre alguas
óxidos e alguns elementos dessas duas unidades. Não se

manifestam diferenças significativas entre os giunos com-
parados. As relações que envolvem K2O/Na2O e KsO/CaO
são mais elevadas nas rochas do grupo Andreiândia,
mostrando que estas são empobrecidas em NajO e CaO
quando comparadas com as do complexo Juiz de Fora. A1
mesmo tempo, são mais ricas em K2O. Como nenhum
processo m*ta<K**mfA'''n-m*p'n\íiifíY ficou evidenciado
nessas rochas, é provável que o potássio esteja relacionado
ao sedimento original.

Esses fatos vêm confirmar o que já foi manlfrctaH» nos
itens anteriores deste capítulo a respeito da separação, no
campo, entre os gnaiw-s granaliferos, de mais aho grau
metamórfico, das duas nniHaA-c Petrográfica e petro-

jgO fflUÍtO SCmelhantCS. A «^iw^ll»anra £

maior na porção sul e sudoeste da folha; para norte, passam
a predominar gnaisses e xistos menos deformados c de mais
baixo grau metamórfico, que, quando comparados macros-
copicamcntc com as rochas do sul, são textura! e estrutural-
mente diferentes. Ao microscópio, entretanto, mostram
mincralogias compatíveis, apenas que de faciologia
mclamórfica diferente. Ouimicamente, parecem idênticos.
Para uma caracterização precisa desses lilótipos, são
necessários trabalhos adicionais e a busca de outros
processos ou métodos de investigação que permitam-se,
cm definitivo, separá-los, ou reuni-los em um único agrupa-
mento.

As semelhanças entre os xisto-gnaisses granatíferos
Andreiândia e gnaisses fcin?igíiu-« Juiz Je Fora são acen-
tuadas, também, quando se comparam os ETR (figura
112.78) em termos de normalização para o NASC (são
definitivamente diferentes dos gnaisses-grauvacas? Manti-
queira, como mostrado nessa mesma figura^endo estes
também diferentes dos biotita-plagioclásio-gnaisscs
Andreiândia). Essa semelhança é, no mínimo, singular,
pois que se a árca-foolc fosse rocha kinzigílica Juiz de Fora,



I I .2.41 - Paritttros df CTI n tocliM 4o 8TM»O

«H. *>.

(L*'S«)H
iGf/lulN

SCTIL
S£W
SCI»
SEKl."£W

1

S.M
).7Í
1 83

1 1.57

1 2 4 1 1

8.5»

34. è«
3.«7

2.14
l .U
l.M

28.43
*.M

37.23
3.33

HfDlA

4.«3
?.94
1.47
1.31

27.37
8.SS

35.92
3.2*

3

18.78
4.52
2.54
#.74

tM.M
12.51

J73.#l
12,83

4

M3
2,74
2,«3
• . 7 1

U3,7«

ÜM
124.7»

8.75

r
j

12,44
3.78
2.87
•,44

157,4»
14.«2

173.42
9.83

4

7,8»
3.28

l.tt
•J2

1U.S9
13.27

119,84
8,«3

7

U,38
2.47

2.44
•,83

92,91
12.«'

1*4,98
7,7»

8

8,43
3,«5
2.11
# . ; •

114.7*
14,32

133,12
7,15

9

11,13
3,37
2.1B
• , 74

123.M
13,45

137.15
9,«J

1«

7,56
3,l«
i.M
«,47

123.M
14.18

139,78
7.44

11

11,21
3.99
1,74

•,44
158,8*
17,94

174,74
8.84

WDI«

18,44
3,37
2,13

M l
128,18
14,55

142,74
8,87

12

24,94
7.29
2,33
1.17

1 54,«9
3,12

59.21
17,91

13

31,11
4,49
2.49
1,44

33,73
2,33

tt.M
13,33

14

3,74
2,81
8.94
• M

59,27
12,34
71,41
4.N

IS

22.N
4,34
2,88
1,89

73,99
3,31

79.3»

13,93

14

12,37
3,38
2,34
•,41

238,3»
28,3»

258.M
S,M

17

14,24
3,42

1 2,4*
8,43

1I8J4
12,1»

1M.14
9,74

11

12,37
3,74

2,21
•,42

193,29
H,79

2I4.M
9,M

bu (SETVU toMtório dos «ItMntoi út tcrrat-rarat leve», (SCTIP) iOMt<rie ém tlcMiito« it t«rr»t-rtrn M H 4 I « , (SCTR) totatcrio 4n clftmtw 4t tc rm-r i r i t .

ÍO * «OVMMMtO <»* N H t f l l , Vff t«tt)l 11.2.34.
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Flg. 11.2.77 - Variograma de ETR em rochas caicitsilicátícas do
grupo Andrelandia.

por que apenas gnaisses kinzigíticos seriam desmontados e
transportados para a bacia Andrelandia? Uma hipótese
alternativa seria admitir semelhança entre a área-fonte
para os xisto-gnaisses Andrelandia e para os gnaisses
kinzigíticos Juiz de Fora, o que traz outra indagação: não
seriam tais rochas correlacionáveis? Se o forem, o material
kinzigítico Juiz de Fora ora cartografado (e aqui analisado)
talvez não pertença a essa seqüência. Seu posicionamento
seria pvxamente tectônico. A questão permanece em aber-
to, para futura investigação.

Os tiotila-plagiodásio-gnaisses, amostras 13 a 15 da
tabela 11.233, são rochas destituídas de K-feldspato, com
alto conteúdo em plagioclásio e teores de silica entre 67,8
e 74,5%.

No momento, nSf> se dispõe de <i»<k>* fiififirntcit que
permitam correlacioná-los ou não a WUH'pot semelhantes
de outras unidades cartografadas, nem tampouco for-
mularem-se hipóteses seguras sobre o provável protólito.
Apenas parccciw derivar de ifftr"^ tonalito-granodio-
rítico.

13ã J Idade c eombçfas

Dados geocronológicos do grupo Andrelandia são
ainda T*w*tA cscassosi nos IM»"**** da área em ruindo nin
existem. Os daiíoc aqui apresentados foram obtidos de
Atahualpa Valeoça Padilha (in: w«itarar et aL, 1968) e se

referem às regiões de Arantina, AndrHftndiw. s»"»»»»» do
Garambéu e Madre de Deus de Minas. Correspondem a
cinco isócronas com 37 determinações Rb/Sr, alem de
cinco determinações isoladas, e mais 12 determinções K/Ar
em fases minerais (biotita, anfibólio e moscovita) e em
rocha total.

As isócronas de Arantina e Andrelandia mostram
idades próximas a 1.050 ± 50m.a., as de Santana do
Garambéu e Madre de Deus estão em torno de 800m.a. As
datações K/Ar deram idades de 550 ±50nLa.

Esses dados indicam uma atividade térmica nos ciclos
Uruaçuano e Brasiliano, e sugerem que as rochas desse
grupo não estavam formadas quando da deformação do
ciclo Transamazônico. No final desse ciclo, talvez se es-
tivesse iniciando a deposição dos sedimentos grauva-
quianos que lhes deram origem.

Deve-se ressaltar, também, que a deformação impressa
nas rochas do embasamento é ressaltada por uma foliação
milonítica de transposição, de caráter regional, que não
está impressa nas rochas supracrustais. Nestas, a foliação
milonítica se processa ao longo de leitos com milímetros a
dezenas de metros de espessura, intercalados com outros
bem menos deformados. Tal foliação deve ter sido gerada
durante o ciclo Uruaçuano e retrabalhada no Brasiliano.

A unidade inferior desse grupo é correladonável a
formação Cambuquira (excluídos os quartzitos) e a uma
parte da formação Lambari, conforme definida por Ebert
(1971).

A unidade superior, quartzítica em essência, tem al-
guma afinidade com a formação São Tome das Letras, do
grupo Carrancas de Trouw et ai. (1980), mas essas
denominações já foram abandonadas pelos próprios
autores.

O grupo Andrelandia correlaciona-se a porções do
grupo São João dei Rei, conforme já sugerido por Ebert
em seus trabalhos e por Trouw et aL (1986).

Sugere-se um estudo comparativo com o grupo Dom
Silyério, aflorante a nordeste, entre Rio Espera e Ipatinga.

2 A Rochas de dique

Rochas de ̂ «o*"* não são

lAãlatnún báaka-

Uffl fa1*"* <B<W|f- máfjnrt foi cartografado f f f f
corta a área numa direção •[»"«—«*• N40HE, com leve
inflexão para norte e sol em soai extremidades. Constitui-
se em um corpo pntkainentecootmuo por 48bn, ocorren-
do desde o local Poço da Pedra (margem norte do rio do
Peixe, 3km a orstf de i"*** Duarte) af ̂  H
go '•trftnn setentrional da folha, dirigindo-se para ̂ fn*r^
Dumont (folha Barbacena, SFJ3-X-C-IÜ). Matacões
foram PiMyy||tfadf?ff ft'*"ff mais ao suL na localidade de Pão
de Angu e no vale do córrego das Voltas, ffgyMfo esse
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alinhamento. Sc anexado esse último trecho ao
dique cartografado, este passaria a ter um comprimento
mínimo de 60km. Sua espessura não 6 visualizada, já que
norm?1""*""' expõe-se como inalações ao longo de cristas
gljrin»An com algumas dezenas a pouco mais de uma
centena de metros de largura. Em apenas um local mos-
trou-se nitidamente como um corpo afiorante, onde tem
atitude N50*E/60*SE. Trata-se de um corpo indeformado
c náo-melamórfico.

A rocha <fr«ninantp £ um gabro de cor cinza-escura,
não-foliado, porfirítico, com cristais milimétricos de pla-
gjoclásio incolor em uma matriz máGca de grão fino a
médio. Na borda do corpo, o caráter porfirítico sobre&sai-
jc pela diminuição do tamanho de grão da matriz, e a rocha
t um piroxênio-andesito.

Dois exemplares foram estudados ao microscópio, um
do nteleo do dique, outro da borda.

A rocha do núcleo (lâmina 1Q20-CP-498) é um gabro com
textura hipidiomorfogranular nâo-deformada, constituído de
piygínriáci» (labradohta) e piroiênio (augita, diopsídio e
hiperstênio). O nktg"**tácin mostra-se em cristais tabularcs,

t^gim^n a Lei da Alhita e mmhinaçãn alhila-prri-
cünae attnta-Carlsbad, às vezes zonadose intensamente saus-
turiliTarios. São freqüentes as inclusões de agulhas de rutilo
no riamnrl&ân o piraxênio apresenta-se em cristais irregu-
lares a hipidiomórneos, geminados, com alteração para an-
fibõlio e epídoto, príncipahnentc nos bordos. Cristais de hi-
perstênio «."» raros. Ocorrem, ainda, biotita, opaco c apatita,
predominando o opaco.

A rocha do bordo (lâmina 1020-CP-427) é um piro-
xênio-andesito de textura porfirítica onde se observam
cristais milimétricos de plagioclásio (andesina) c piroxênio
(augita + hipersténio) irregularmente distribuídos em
uma matriz de granulação fina constituída de feldspato,
quartzo, opaco, biotita, piroxênio c agulhas de anfibólio. Os
fenocristais podem apresentar-se corroídos. Localmente,
observa-se textura de fluxo, c a rocha está isenta de de-
formação. O plagioclásio ocorre como fenocristais mili-
métricos, zonados, madados segundo a Lei da Albila c

alhíta-nprirlína argüízados. O piroxênio tam-

bém ocorre como fenocristais, em exemplares irregulares
e idioblásticos, menores que o plagioclásio, freqüentemen-
te geminados. O hipersténio mostra-se, geralmente, al-
terado em mineral micáceo de cor marrom. Os demais
minerais são opaco, anfibólio, biotita e quartzo.

Alguns blocos pequenos de microgabro, não-foliado,
foram encontrados também pouco a noroeste da localidade
de Serrote e a sudoeste de Conceição de Ibitipoca (na

de Andorinhas).

2A2Pegnatitoagruitkos-Ppg

Diques de pegmatitos ácidos são de pequena impor-
tância na folha e estão descritos no Capítulo 7 - Geologia
Econômica, no subitem 7.1.2. De passagem, pode-se dizer
que um deles, em explotação intermitente, encaixa-se em
xisto do grupo Andrelándia (estação 1020-CP-160, UTM
7592300N / 604150E). Dois outros, já explotados no pas-
sado, encaixam-se em granada-biotita-gnaisses do grupo
Andrelándia e do complexo Juiz de Fora, respectivamente
estações 1020-CP-620 (UTM 7566900N / 620400E) e 1020-
CP-613 (UTM 7568950N/623400E). São discordantes,
não-metamórficos e, aparentemente, pouco ou nada defor-
mados.

2.5 Depósitos quaternários de cobertura

2JSá Depósitos aluviais - Qa

Os principais depósitos estão no vale do rio do Peixe,
entre a cidade de Lima Duarte e o povoado de Valadares.
Para oeste, o rio torna-se estreito e para sudeste corre em
terreno acidentado e rochoso com vale encaixado, não
propiciando a formação de aluviões. São constituídos, prin-
cipalmente, por areia de granulometria fina a grossa com
inicrcalações ou cobertura sfltico-argUosa. Depósitos de
cascalho são raros.

Nos arredores do povoado de Valadares, percebem-
se dois terraços aluviais, com desnível da ordem de 2m;
o nível inferior está sendo relrabalhado pelo rio do Peixe.

Na porção sudeste da folha, junto ao povoado de Monte
Verde, novos depósitos aluviais se apresentam às margens
do rio do Peixe, mas só passam a ter importância mais para
leste, fora dos limites da folha.

Outra planície aluvial importante é a do rio Paraibuna,
a qual tem apenas seu início na folha, sendo bastante mais
ampla para sudeste, na folha Juiz de Fora (SF.23-X-D-I V-
1). O material aluvial c essencialmente argilossílüco-are-
noso.

2S2 Depósitos coluviais - Qc

Nas encostas das principais serras, com destaque para
as serras quartzíticas, formam-se depósitos coluviais que
podem estender-se por mais de lkm de largura sobre os
terrenos marginais. Os principais depósitos estão indivi-
dualizados no mapa geológico.
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Capítulo 3
Geologia Estrutural

Por
Oaiíon Piva Pinto

3 J Introdução

A área em estudo situa-se imediatamente a SSE do
cráton do São Francisco, abrangendo partes das províncias
geotectônicas Mantiqueira e Tocantins (figura H.6.1), do-
mínio da região de dobramentos do Sudeste (Hasui et aL,
1978; Haralyi & Hasui, 1982b; Almeida & Hasui, 1984).

Dominam nrsta folha terrenos granulíticos arqueanos,
terrenos granito-gnáissicos e rochas supracrustais prote-
rozóicas. Mostram evidências de deformações múltiplas,
que podem ser separadas em cinco fases.

As estruturas mapeadas nesta folha estão mostradas na
carta geológica. As principais características de cada uma
das fases de deformação estão reunidas no quadro 113.1.

32 Fases de deformação

Deformação Di
A deformação Dj afetou somente as rochas do em-

basamento granulílico e granilo-gnáissico de idade arque-
ana. É marcada por uma estruturação preferencialmente
lit-par-lit nas rochas charnoquílicas (diorilos e norílos in-
jetados por enderbiio), um bandamenlo metamórfico nos
paragnaisses e uma foliaçâo nos ortognaisses. Quando pre-
servado, o bandamento Si-i das rochas charnoquíticas 6
vertical. Registro dessa deformação é mostrado na fo'o 1.

Deformação D2
A deformação E>2 lambem afetou apenas as rochas do

embasamento, a exemplo de Di. Caraleriza-se por uma
foliaçâo de transposição (St) gerada em um ambiente de
osalhamento dúctiL Mostra registro em dobras intrafoliais
à foliaçâo de transposição e em bandamentos rompidos
que estão impressos sobre as estruturas da deformação.
Dobras em "bainha" são conspícuas nessa fase. A trans-
posição total apaga os registros de Dj. Pouco antes e
durante essa fase ocorreram processos retrometamórficos
e de «wígraafoaffiK*nat rochas da fades granulito e mig-
matização ^ a c rochas granito-goáissicas de wmít baixa fa-
ciologia metamórfica. O metamorfismo situou-se na fácies
anfibolito.

A foliaçâo de transposição (St), que é a estrutura planar
penetrativa em destaque nas rochas do embasamento, mos-
tra valores de mergulho geralmente fracos, com variações

para valores moderados, cainfln para sudeste. Afastamen-
tos dessa tendência são devidos a deformações superpos-
tas.

Marcadores ónemáticos da transposição iivf'raro movi-
mentos no sentido do norte ou noroeste, com os blocos de
mait alto grau metamórfico cavalgando os de "»«« baixo
metamorfismo.

Registros da fase D2 são exemplificados nas fotos 2,3,
4, 5, 9,10,20,21 e nas figuras II3.1 e Ü32.

Deformação D3
A deformação D3 afetou principalmente as rochas da

seqüência supracrustal, aqui reunidas no grupo Andre-
lândia, e, em menor intensidade, o seu substrato imediato.

A estrutura definidora dessa deformação 6 um caval-
gamente de baixo ângulo ou borizonlalizado, possivelmen-
te do tipo nappe de chantage, com movimento aparente-
mente para norte ou nordeste, modificado em seu posicio-
namento original por deformações mais novas, junto ao
contato, as rochas do embasamento mostram-se com es-
truturas miloníiica a ullramilonítica e as rochas da seqüên-
cia supracrustal podem apresentar-se brechadas, princi-
palmente quando o contato se faz com qua/tálo.

Durante o cavalgamcnto, o pacote supracrustal foi do-
brado continuamente em estilo isoclinal ou recumbente,
com ruptura e cisalhamenlo ao longo da superfície axial ou
do flanco invertido Hâ  dobras, com estiramento, redução
c destruição destes; os transportes se deram segundo essas
superfícies.

Essa estrutura não acarreta inversão metamórfica. Em
nível regional, as rochas da seqüência supracrustal mos-
tram nítida discordância com a estruturação tectônica do
embasamento. P«" nível local, entretanto, as estruturas
planarei, milonílicas, apresentam-se paralelizadas numa
faixa marginal ao contato.

Porções do embasamento parecem ter se movimentado
nessa época, conforme sugere o redobramento mostrado
nas figuras U33 e 113.4. Nessa última, verifica-se um es-
tiramento do flanco inferior e uma pequena dobra redo-
brada, com fechamento na porção superior da dobra maior
justamente na posição do flanco que não está reduzido.
Essa figura c reprodução de uma amostra tomada muito
próximo ao contato com a seqüência supracrustal, na loca-
lidade de Ponte Nova, município de Bias Fortes.
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Quadro IL3.1 - Fases de Deformação na Folha lima Duarte

Dobramentos abertos, com planos axiais verticalizados. Gera
uma discreta clivagcm de fratura planoaxial em quartãtos e
uma crenulaçâo em xistos. Eixos preferencialmente orientados
para NE-SW e N-S. Granitos pós-tectônicos.

Feições Características

Dobramentos geralmente assimétricos, em joelho, sem geração
de foliação planoaxial. Podem evoluir para formas praticamente
isoclinais, com geração de uma foliação St + 2, de difícil
distinção de St + \. Deformam as superfícies St e St +1 c podem
ter eixos normais a coaxiais com os da deformação D3; parece
tratar-se de uma deformação progressiva com D3. Eixos
orientados para SE e S. Não geram lineações minerais
importantes. Retrometamorfísmo na fácies xisto-verde na
seqüência supracrustal. Foto 22 e fotomicrograCa 7.

Sgfrocrvttol Em Botam«nto

St-1

Superfície de cavalgamento com estiramento, redução e
destruição dos flancos invertidos dos dobramentos. Foliação
milonítica (St +1), em posição axial de dobras isoclinais ou
recumbcntes c paralela nos flancos das dobras à foliação So das
supracrustais. O contato com o embasamento pode ser
brechado. Nessa deformação manifesta-se o pico do
metamorfismo na seqüência supracrustal. No embasamento
mostram-se redobramenlos das dobras geradas em D2, com
desenvolvimento de uma foliação St +1 nas proximidades do
contato com as supracrustais.

St -

Afetou apenas as rochas do embasamento. Foliação de
transposição St, de baixo ângulo, de distribuição regional.
Dobras isoclinais e intrafoliais rompidas manifestadas em todas
as escalas, com foliação pianoaxial paralela à foliação de
transposição S(, mas discordante da foliação SM na posição de
charneira. Forte lincação de esliramento mineral na superfície
St. RetromctamorfiMno nas rochas charnoquíticas e
mignatizacão. Fotos 9,10,20 e 21.

f-l / /So f

Afetou apenas as rochas do embasamento. Está impressa nessas
rochas de maneira muito fragmentária e caracteriza-se por um
bandamento ou foliação metamórfíca pré-transposicáo (SM) . É
ressaltada pelas dobras intrafoliais geradas durante a
transposição.
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20 cm

Fig. IL3.1 - Dobra em bainha em gnaisse bandado do complexo Fig. 11.3.2 - Dobra em bainha em gnaisae do complexo
Mantiqueira Afloramento CP-196 (UTM 7582350N/615100E). Mantiqueira. Afloramento CP-224, Pedreira de Uma Duarte (UTM

7585650N/626750E).

Ho. 114 J - Bandamento gnáítaico gerado em Ds (foliacáo S,,
aparanterneme redobrado coaxíalmente em Dj. Onaiste do

complexo Mantiqueira naa margens do rio Casca Desenho a
partir de foto cedida da tolha Ponte Nova, afloramento LB-14.

. mmmmti
Fig. 11.3.4 - Bandamento gnáisaico D i , dobrado em Dj e
aparentemente redobrado em Da. Gnaisse do complexo

Mantiqueira, próximo à localidade de Ponte Nova, município d*
Bias Fortes Afloramento CP-746 (UTM 7616600N/624560E}.
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A leitura da carta geológica permite destacar alguns
aspectos relevantes desta estrutura:

a) mostra contornos sinuosos, que se projetam de ma-
neira discordante por sobre contatos litoiógicos normais ou
tectõmcos das rochas do embasamento^

b) ocupa a interfácie entre a supra-estrutura e a infra-
estrutura da crosta intermediária, com as rochas da supra-
estrutura posicionando-se ora sobre as da infra-estrutura,
ora sobre a crosta inferior;

c) são freqüentes as estruturas do tipo/outer (janela
estrutural) e klippe (testemunho estrutural), expondo-se,
respectivamente, rochas do embasamento e da seqüência
supracrustal;

d) o contato da seqüência supracrustal (grupo Andre-
Iândia) com o embasamento se dá por qualquer um de seus
litótipos, à exceção da unidade PMai3; onde essa unidade
foi cartografada o embasamento não se expõe, o que não
significa que o contato não exista.

Em nível de observações de campo, alguns pontos tam-
bém podem ser ressaltados:

a) 6 freqüente a ocorrência de ntilonitos junto à super-
fície de contato (grupo Andrelândia/embasamento). Em
certos domínios, tem-se uma brecha tectônica (como na
BR-267, junto ao acesso para Olaria), indicando que o
processo foi, aí, de cisalhamento rúptil;

b) a deformação que afetou a base do grupo Andre-
lândia também afetou as rochas do embasamento, nas pro-
ximidades do contato, causando paralelismo das estruturas
planares penelrativas geradas em ambiente de cisalhamen-
to dúctil;

c) a superfície de cavalgamento St+i è aproximada-
mente paralela à foliaçáo de transposição St do embasa-
mento. No caso da seqüência supracrustal, a foliaçáo milo-
nítica gerada (St +1) ajustou-se a uma superfície anterior
(So?) paralela ao empilhamento estrat igráfico. Reativações
do processo de cavalgamento deixam ver discordâncias
locais com St.

Datações radiométricas pelo método Rb/Sr indicam
para as rochas supracrustais uma idade mínima por volta
de 1050±50m.a. (idade do resfriamento e que marca o pico
do metamorfismo na fácies anfibolíto), sugerindo sei a
deformação D3 mais antiga a até contemporânea a esse
evento termal.

Exemplos das estruturas originadas no evento D3 são
mostrados nas fotos 8,17 e 18.

Deformação D4
A deformação D4 é marcada por um dobramento assi-

métrico com perfil em Z ou S, que ora se mostra coaxial
com os eixos das dobras geradas cm D2 e D3, ora tem eixos
totalmente discordantes, gerando figuras de interferência
complexas, conforme exemplificado por Ramsay (1962,
1967) e Jardim de Sá & Hackspacher (1982, 1983).

As dobras assimétricas mostram o flanco curto ver-
ticalizado, o flanco longo horízonializado, c, uesse caso,
não se destaca uma foliaçáo planoaxiaJ. ü fechamento

dobras leva a " m modelo praticamente isoclinal,
com geração de foliaçáo planoaxial que se confunde com a
estruturada deformação D3. A abertura das dobras leva a
um modelo semelhante ao gerado na deformação D5. Ha-
vendo coaxialidade, tais dobras são de difícil distinção no
campa

Para essa deformação não se dispõe de marcadores
temporais seguros, mas 6 certamente anterior à idade de
±800nLa. e, provavelmente, contemporânea à idade de
±1050m.a. das rochas supracrustais. Com quase toda a
certeza, trata-se de uma deformação progressiva com D3.

Exemplos de estrutura originada em D4 são mostrados
na foto 22 e na fotomicrografia 7.

Deformação Ds
A deformação D5 manifesta-se como dobras muito

abertas, em escalas meso- e megascópica; têm planos axiais
verticalizados e eixos preferencialmente orientados para
NE-SW e NS. Não geram padrões de interferência com os
dobramentos anteriores, pois costumam ser de enverga-
dura muito maior, envolvendo-os, em conseqüência. Uma
clivagem pode manifestar-se nos quartâtos supracrustais
ao longo dos eixos dos sinformais e antiformais, obedecen-
do a uma estruturação em leque, com superfícies apro-
ximadamente paralelas à posição planoaxial. Nos xistos,
essa estrutura transforma-se em uma crenulação.

Dobras de mesmo estilo podem ocorrer nos flancos das
dobras geradas em D4 sugerindo deformação progressiva
e, nessa situação, são indistinguíveis umas das outras se as
charneiras das dobras de D4 não se expõem. Assim, pode
parecer uma dobra de Ds implantada sobre uma superfície
de D2 ou D3, mas na realidade trata-se de uma estrutura
integralmente gerada em D4.

Essa deformação é, possivelmente, de idade brasiliana
e gerou retrometamorfismo na fácies xisto-verde.

3 J Análise estrutural

Um número significativo de estruturas planares e line-
ares foram medidas por toda a folha. São bandamentos e
foliaçócs de transposição (St), lineação de estiramento
mineral (L*) impressas sobre essas superfícies e eixos de
dobras das diversas deformações. Outras estruturas, como
foliação gerada na deformação D3 (St +1), eixos de boudin,
de mullion, de crenulação etc, também foram registradas
mas em número pequeno para justificarem um tratamento
estatístico. Para possibilitar o tratamento estatístico que
será discutido a seguir, foram agrupadas em domínios
iiiostruturais conforme mostrado na figura II.3.5. Diagra-
mas de contorno de pólos de estruturas planares e lineares
foram preparados para cada um desses domínios; alguns
deles são mostrados nas figuras 11.3.6 e II.3.7. Os diagramas
foram parcialmente gerados por computador; as curvas de
contorno tiveram construção manual.
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r-x

Ho. ILX5-Domínio* Utottrvturai» da folha Uma Duarta. (I)
oomptaxo Juiz da Fora; (II. Ill, IV) comptaxo Marrbquaira, (V)

oomptocoa Jub da Fora a Mantiquaira; (VI, VII) grupo Andralftndia.

A simples v«naliT«çán dos diagramas de contorno dfira

se refere à disposição espacial das estruturas lineares. Fica
patmfi» j | natureza p^iiH^ffwaHa do ICTTeoo pji1 estudo.

Diagrama» de contorno - FoliaçõesSteSt+i
Da leitura dos diagrama» de contorno das foliações Si e

Si+1, mostrados na figura H3J6, conclui-se que:
a) OS ^mhacamynfng pramilltirr» (domínio I) C granitO*

gnáissico (domínio EQ) mm r̂am uma fobaçáo pretérita a St
(Si-i), com direções arranjadas segundo o mrjiriiano, mergu
lbando fraco para o oriente;

b) a foliação de transposição Si, que é a estrutura
regional mais saliente, mostra-se fortemente impressa nas
rochas do embasamento, mas não tem registro nas rochas
do grupo Andrelândia (domínios VI e VII), embora a
comparação dos Hiagramac construídos para as supracrus-
tais (domínio VII) e para o embasamento (domínios I e III)
indiquem um paralelismo acentuado dessas estruturas, res-
pectivamente Si+1 e Si;

c) a foliação pretérita do embasamento (SM) , em
especial aquela mostrada pelo terreno granulítico (do-
mínio I), também não está impressa nas rochas supra-
crustais;

d) na faixa Lima Duarte (domínios IV e V), os dia-
gramas refletem os falhamentos de empurrão, que têm
uma estruturação paralela ao arranjo da foliação de
transposição (St). As superfícies falhadas têm atitude
geral NE a ENE, com mergulhos fracos para SE;

e) o diagram» únoptico (mostrado no alto da figura

H3Ü) mostra forte «"fl^fr*» da foliação de transposição
(Si) e das foliações So c St+1 das rochas supracrustais que
obliteram por completo as foliações pretéritas (St-i) das
rochas do embasamento;

0 a configuração dos Hi»gr»m»< mostra uma grande
concentração de pólos de St e St+1 nas proximidades de
seus centros. A superfície média geradora dos máximos
apresenta-se com direção NE e mergulhos fracos para
SE. No caso do domínio I, outras atitudes estão bem-rc-
presentadas e refletem possivelmente a foliação St-i. A
explicação para a grande concentração das curvas de
contorno e suas formas aproximadamente drculares,
sem a definição de um trend, pode estar nas deformações
causadas peto transposição (St) e cavalgamento com
ctsalhamento (St+i) que paralelizaram as estruturas e
praticamente universalizaram os valores baixos de mer-
gulho dos planos de foliação. O conjunto rochoso, nesse
caso, estaria se comportando como um amplo homo-
clinaL

unento mineral (U) e eixos de dobraslineaçóesdeestir
(LB)

Como estruturas lineares mediu-se, principalmente, ei-
xos de dobras, relacionados às diferentes deformações, e
estiramentos minerais. Fez-se 259 m^iHac cujos registros
em Hiagramat de contorno são mostrados na figura D3.7.
Inicialmente, os dados foram tratados segundo os domínios
mostrados na figura IL3.5, mas devido ao pequeno número
de observações por domínio não se registrou diferenças de
comportamento entre estruturas de mesma tipologia; as-
sim, optou-se por reuni-las em diagrama» sinópticos para
a folha. Cada tipo de estrutura recebeu tratamento dis-
criminado, em »"»Hiaprama específico, de modo a repre-
sentar o universo da folha.

A primeira análise a ser feita relaciona-se aos eixos de
dobras F2 c F3 gerados nas deformações D2 e D3, res-
ponsáveis pela foliação de transposição St e pela foliação
S1+1.

A observação da carta geológica mostra uma distri-
buição cm leque dos eixos de dobras F2/F3, com mergul-
hos concentrados para SSE, confirmando o que está
refletido no diagrama a da figura IU.7. Em associação,
o diagrama sinóptico de pólos de foliação (figura 11.3.6)
mostra um arranjo dos máximos em torno de círculos,
sem que se evidencie uma tendência que permita a cons-
trução de guirlandas de grandes círculos. Tais fatos suge-
rem a existência de dobramentos não-cilíndricos ao lon-
go da região. Com efeito, dobras em bainha (sheath fold)
são freqüentes nas rochas do embasamento (figuras
II.3.1 e II3.2) e mostram-se em diversas escalas.

A figura II.3.7 mostra a construção de duas su-
perfícies, uma a partir dos máximos dos eixos de
dobras F2/F3 (registrados em a), e outra a partir dos
máximos de lineação de estiramento mineral L»
(mostrados em d). Dessas construções conclui-se
que:
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UNIDADE
ESTRATIGRAFICA

DOMÍNIO ESTRUTURAL

N: 843 Mcitidos

Centorno* 1.S5.I3J7

Ma. I B %

JUIZ OE FORA

%= 53
Contorno» 1.5,9:3.1*

Má» 1 8 %

COMPLEXO ,
MANTIQUEIRA ^ I v

COMPLEXOS
MANTIQUEIRA (IV

E
MANTIQUEIRA*

JUIZ OE FORA (V)
NA

FAIXA LIMA DUARTE

ANORELÂNDIA

Flfl. 11.3.6 - Diagramas da contornos da pólos da foliacio.
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a) os dobramentos F2/F3 mostram eixos arranjados
segundo superficies ctaicas, com eixo médio orientado
para 160/25* (figura Ü3.7e), caracterizando o eixo das
dobras em "bainha" ou corneas (nâo-dhndricas);

b) as Kneações de estiramento mineral (Lx) têm de-
tribuição segundo a superfície do cone definido pelos eixos

c) o eno do cone definido em c corresponde ao pok> de
uma superfície com atitude NTOT/25'SE, que guarda rela-
ção com a superfície desenhada no diagrama sinopüco da
figura IL3.6, cujo máximo corresponde ao polo desta super-
ficie média;

d) o dobramento F2 tem eixos geométricos B rotaáo-

nados para a posição do eixoememirico», indicando que
houve deslizamento das estruturas segundo o sentido do
transporte tectâmeo, que tem direção paralela a L« e ver-
genda oposta. Tab nações estão melhor eipostas nas ro-
chas de ako grau metamórfico e parecem resuhar de do-
bramentes por chamamento (shear fold), talvez combina-
dos com dobramentos de fluxo (flaw fold).

Grossi Sad & Pinto (1966) descrevem dobramentos não-
cflmdricos em rochas do supeigrupo Minas na região de
Mariana, Minas Gerais, oede f*1"'"'»*" que "os eixos de
dobramento estão arranjados de oeste para leste, paralela-
mente i direção do empurrão".

Guild (1960, p. 87), trabalhando no distrito de Congon-

1 N 35 Mta.aoi

i - j oc-t.-^i 2.;,e.ii.i4,-.7

c) Dobros F5 d) Lineopõo de esfiromenfo-Lx

Rg. 114.7 - Diagramas sinopteos das estruturas llmeares F2 dobras similares, tachadas a isoclinais, geradas na deformação Dz F3

dobras similares, fechadas a isoclinais, geradas na deformação Os F4 dobras assimétricas, geradas na deformação D4 Fs dobras
paralelas abertas, geradas na deformação D» L, hneacao de estiramento minerai sobre as superficies & • St. 1
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has, Minas Gerais, destaca que:
Os eixos de dobramento e a hneação estão orientados
perpendicularmente à direção geral das formações, fato
f~f«f qttf nâmf rnafhtni
porque, se as rochas estivessem repetidas por
dobramento isoclinal os eixos principais teriam
orientação norte-suL Os eixos srcnndários c a Hneaçào
deveriam então jazer provavelmente no mesmo rumo
norte-sul, e as rochas teriam o caráter de b-tcctonitos...
Ao contrário disso, as relações observadas «^n™
tratar-se de a-tectonitos, nos quais as estruturas lineares
são orientadas paralelamente às direções de transporte.
Na Escócia e na Noruega, esse estilo de deformação 6
yf»mtr f̂rfr Qgs Tir—nt de falhamento de empurrão de
grande vulto.
Numa nova fase deformacional (D4), foram geradas

dobras F4, de perfil assimétrico, cujos eixos estão
registrados na figura IL3.7b. Essas dobras redobram os
wmt <jg F2/F}. Destacam-se dois m^mim^ de eixos de F4
com atitudes SOTWAíTc SS3T/31*. A bipolaridade dos
eixos seria causada por um dobramento aberto (Fs) gerado
em uma deformação Ds-

A bissetrizdo ângulo formado pelos dois máximos de
F4 corresponde, aproximadamente, ao plano axial de FS,
cuja atitude N32TW/9QT foi obtida por construção. O valor
médio dos máximos dos eixos de F5, obtidos do diagrama
e da figura IL3.7, a partir de medidas diretas, tem orien-
tação S28*E/KT. P«^* diyfrf iiwtiram para FS um eixo
médio horizontalizado com direção N30"W. Tal fato,
entretanto, contraria, em parte, a orientação das
megaestnituras dobradas em estilo aberto, observadas em
imagens de satélite e aerofotos, cujos eixos mergulham para
SW ou NE, com valores médios a fracos, ou seja, ortogonais
aos eixos FS obtidos dos diagramas. Deve-se levar em
conta, nesse caso, a possibilidade de FS, como a*M>niídp,
corresponder a flexuramentos dos flancos longos de F4,
durante a geração «̂**"< estruturas, não se configurando
um novo evento deformacional. A deformação DS, embora
evidente em megaestruturas, não teria sido captada nas
mf/ti/f at Atrela*

a porção
mediana na folha, segundo uma direção NE-SW, ukrapas-
«anAvawn«ml»«aKhnwfa» F««famfrtwl«fliir»mArfaA.
10km na porção ocidental, alargando-sc para leste.EGmitada
ao norte pela zona de dsalhamento Chapéu d°Uvasc ao sul
pela zona de cisalhamento Pirapitmga. Em sua porção me-
diana ****» a 7""* de ̂ gaUmn^nfji ijma Duarte, que con-J

parte, o leito do rio do Peixe. As superficies
mrljimn-yr para a i A ^ f tpwn nwTpiilKf^ fraCOS,

F«a estruturação íim mo*
delamento de relevo, onde as encostas de norte são mais
(ngiyny^ f as Af. ail maic tiiavf^ mm vjft^ mak Ifmgnn, q\)f

são capturados pela drenagem NE-SW.
As feições morfológicas destacam-se em imagens de

cristas. As drenagens de maior vulto estão associadas às
principais 7"na* de niílonífrrâ ãv» j \ cartografia ̂ "f

maior intensidade da niilf>niti7â ãr> f»m relação aos
domínios limítrofes, supressão brusca de litótipos e con-
tatos bruscos entre litótipos de faciologias metamórficas
díspares.

As superficies de "«iiunif^n mt rochas do r^bíwî -
mento, são paralelas à fòhação de transposição St. Quando

supracTustal do grupo Audidândia,
cortam 'im hanHanvntn c/ou fohação pretérita, transpondo-
os em locais de maior intpnoAiH» Jo stnún. P*" certos do-
mínios, no âmbito desse grupo, ccmojunto ao trevo de acesso
a Olaria, na BR-267, e ao longo da estrada que liga Monte
Verde a Rio Preto (fotos 8 e 18), constatou-se a presença de
estruturas ffp"*̂ ** de yrêaihanwntf̂  ruptfl. Estruturas lineares,

rrar)^ por p«tirann-ntn« mi-n-rai^ (L»), pOSÍCÍOnam-Se "a«
• imtirapi a

tectônica Estruturas sigrnnidaLs permitem que se defina o
sentido desse transporte para noroeste, com o bloco de sul
cavalgando o de norte, verificando-se <*m pTMt'tp§ locais in-
versões mal'Canf^ da Esciologia BiclaniAffira
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Capítulo 4
Geoquímica

Por
Hélio Antônio de Souza

4.1 Sistemática adotada

4.1.1 Amostragem

A amostragem regional foi realizada nu período de
outubro a novembro de 1987, durante o período de chuva
na região. Após a interpretação preliminar dos dados do
levantamento regional, foram selecionadas áreas para uma
verificação expedita de anomalias. A amostragem nessa
fase foi executada no período maio-junho de 1988. Dados
pertinentes ao campo foram lançados na ficha de amostra
geoquímica do Sistema Estatístico de Amostragem
Geoquímica - SEAG da CPRM. Os dados físicos dos
trabalhos encontram-se no quadro 11.4.1.

Sedimento de corrente
As amostras foram coletadas de maneira composta na

calha ativa das drenagens. São identificadas pela sigla do
coletor (duas letras), seguida do código da classe da amostra
(S) e do número da estação de amostragem. A existência da
letra A, após o número da estação, indica a colei a de uma
amostra de concentrado de minerais pesados concomitante à
de sedimento.

Quadro 11.4.1 - Dados Físicos de Produção

Amostras
Material

Sedimento de
Corrente

Concentrado
de Bateia

Total Geral

Total

277

81

358

Am/krrT

1/8

1/28

-

Concentrado de bateia
As amostras foram coletadas preferencialmente nos con-

centradores naturais, de forma compositional, e baleadas no
campo. Estabeleceu-se um volume original de 10 a 20 litros purj
cada amostra, de acordo com a existência de maiir ou meno:
quantidade de minerais pesados no sítio de amosiri^un. far..

a identificação, usou-se a sigla do coletor, o identificador da
classe da amostra (letra B), o número do ponto de
amostragem c ainda a letra B, quando uma amostra de
sedimento de corrente foi lambem coletada na mesma
estação.

4.12 Preparação e análises

Para atender em tempo hábil a todas as solicitações de
serviços analíticos, tornou-se necessário distribuir as amos-
tras em dois laboratórios: CPRM-SECLAB/BH e CPRM
LAM1N/RJ.

Cada tipo de material foi submetido a uma preparação
sistemática, nos laboratórios da CPRM-SECLAB/BH (se-
dimentos de corrente c concentrados de bateia).

Sedimento de corrente
- secagem cm estufa (80°C):
- penciramento para separar as frações entre 30 c

Wmcsh c Wnesh;
- pulverização da fração- tifímesh para -15Qmesh.

Concentrado de bateia
- separação por bromofórmio;
- quarteamento para análises geoquímicas e

mineralógicas.
No quadro II.4.2 são mostradas as técnicas analíticas

utilizadas, bem como os elementos analisados em cada
material amostrado c o respectivo laboratório executor.

4.1 J Controle de qualidade

Exercido através de:
1) Amostras replicatas, de sedimento de corrente,

coletadas em estações do levantamento regional, para
análise de variância para Cu, Pb, Zn, Co, Ni e Cr;

2) Análises de duplicatas de 10% das amostras de
sedimentos de corrente e concentrados de bateia;

3) Acompanhamento com análises de padrões cer-
tificados, padrões internos e brancos.
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- as drenagens amostradas são significativamente

diferentes entre si, pois a variância natural cpropor-

t. M 0W3J/WT» - Cm-SECUMM. OTH-UMMJ.
2. M (im-lt«ia>/FMM I0K - Crm-SEOM/W.
3. M «m* fcH» Inert ito) - CNH-SECUI7M.
4. M (FMM CM Pir««lf»to)-ExtrKio TOM/MM
5. M Mi«t«ra fci4»)-Ctrxii 4c Hifreto* -
4. M (Mttt lie «wnol-MIiucio. Sol«io kiit. feios I •

CWHiWIMJ.
7. M (fcife tr«i'4ric«flroM> - OM-StlM/IH.
I. EE ($«HMitilit'v»> - Cflm-UMIR/fJ.

4.1 J.1 Asáüse dr varütecta

A represenlatividade dos dados gcoquímicos cor-
respondentes as amostras de sedimentos de corrente foi
testada através do esquema proposto por Krumbcin &
Slack (1956), qual seja, de uma análise de variância
hierárquica (one-way desifft): cm 174 estações de coleta de
material, definidas aleatoriamente e distribuídas entre as
várias áreas estudadas neste projeto, foram tomadas duas
amostras de sedimentos fluviais cm cada estação; nus
demais pontos (a grande maioria dos casos), os proce-
dimentos de rotina envolveram sempre a coleta de apenas
uma amostra.

No quadro 11.43 encontram-se resumidos os cálculos
levados a efeito para os estimadores de variabilidade
natural (entre diferentes drenagens e decorrente, prin-
cipalmente, das variações litológicas) c da introduzida
pelas técnicas de amostragem e analíticas adotadas, que
influenciam os resultados dentro de cada drenagem ou
estação de coleta. As seguintes conclusões podem SCÍ
extraídas da metodologia aplicada:

- os trabalhos de amostragem e analíticos foram satis-
fatórios, uma vez que os lermos da variância introduzida
constituem apenas uma pequena fração (cerca de 5 a 10' í)
da variância total, para os elementos investigados (Cu, Pb,

Quadro H.4.3 - Estimadores da variabilidade natura.

Elemento

Cobre
Chumbo

Zinco
Cobalto

Ctomo

Níquel

Variância

0,0646

0,0672

0,0446

0.0747

1*1322
0.0974

Bacias de
Drcnüiccm

0,05X2

0,0672

0,0405

0,0685
0,11%

0,0927

90.1%

91.7%

90.6%

91.7%

90.4%

95.2%

Amostragem
1- Análises

JIjOOM

OfiMI

^VXW2
0,(X)62

0,0127

0.IXW7

99%

83%

9.4%

8.3%

9.6%

48%

1
i

j

i

"I

- os elementos cromo e níquel exibem as maiores
variincias totais, demonstrando serem mais sus-
cetíveis ás diversificações Ikológicas presentes no
segmento pré-cambriano estudado, devido aos
freqüentes contrastes entre rochas como as de
natureza basico-uhrabásica e os granitòides.

Assim, resultou reforçada a validade dos conceitos a
serem emitidos sobre o panorama da distribuição dos
metais geoquimicamente estudados na área. Quanto aos
concentrados de minerais pesados, cumpre salientar que
as reamostragens de algumas zonas anômalas (por exem-
plo, para ouro), confirmaram os resultados da campanha
regional, apesar da baixa reprodutividjde inerente ao
método.

4.1.4 Critérios de interpretação

Todos os resultados analíticos disponíveis foram sub-
metidos, quando possível, a um tratamento estatístico
segundo Lcpelticr (1969) e Sinclair (1976). com a obtenção
de parâmetros gráficos (quadro II.4.4). Para alguns
elementos, não se considerou anomalias de terceira ordem,
pelo falo de cias apresentarem baixo contraste com a
média, alem de sua baixa resolução gcoquímico-geológica.
Os elementos ouro, estanho c manganês não tiveram seus
resultados tratados estatisticamente, tal como os demais
elementos químicos. No caso do ouro, tal não ocorreu pelo
fato de os resultados analíticos se apresentarem, cm sua
grande maioria, como não-detectados, ou, então, abaixo do
limite inferior de detecção (0,05ppm) do método utilizado
nas análises. Qualquer tentativa de se construir um his-
(ograma. além da curva de distribuição, com o conjunto de
dados restante, torna-se impraticável devido à grande
hctcrogcncidadc dos resultados. Desse modo, considerou-sc
cmpiricamcnlc como sendo anomalias de primeira ordem os
resultados maiores ou iguais a 2,5ppm. de segunda ordem os
maiores ou iguais a l,5ppm c de terceira ordem aqueles
maiores ou iguais a 0.2ppm (ver: quadro 11.4.4). Tal
procedimento foi adotado por ser considerado como sendo
adequado c prático, não comprometendo os objetivos c metas
do levantamento gcoquímico para esse elemento químico.

O estanho foi excluído do tratamento porque, além do
pequeno número de amostras selecionadas para as
análises, ele não apresentou valores significativos prospec-
livamentc. Do mesmo modo, o manganês apresentou um
número restrito de valores significativos geoquimicamente,
sendo estabelecida» cmpiricamcnie apenas anomalias de
primeira (valores maiores ou iguais a 5.000ppm) c de
segunda ordem (valores maiores ou iguais a 3.000ppm).

A sistemática de separação cm populações amostrais
não loi possível, pois a grande maioria das bacias
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etapa mais(tabelas D.4.1 e IL4.2) faz parte de

avançada do levantamento. Ainda que pese a
realizada durante a prospecção regiocal; de algnas valores,
com a reamostragem e análises especificas, aconselha-se
um» -i..r»ciT^fnri d e tr'iw_r--t-it-- cjou <^*»w«^w nas regiões
ŶH11 fpaiff" potencia-kladc prospective

As bacias anômalas foram agrupadas em faixas (quadro
11.4.5), e acham-se representadas na figura UAL

Quadro 11.4.5 - FaocasGeoqumicamerte Anômalas

* I I hi W t , K ' 12 I - í • 2 , 5 t > 1 . 5 P >
0 * i

0 I Sn I L :.* ' 14 I - f - ' - I

( « ) HÜI» «r.f.ca, íN; Valor nío-flftfctí.0.

(D Vil or ibfro do irüt i dr drfrtcio-

(Gl *» y « e o valor rei:str»«o

(Hí Vtiur nio-eftrctíúc.

amostradas recebe forte influencia de várias lilologias c
domínios geológicos. Portanto, o tratamento da área, como
uma única população amostrai, tornou-se o único proa -
dimento possível. A partir daí, adolou-sc o critério de
analisar individualmente cada bacia anômala nos seus
vários aspectos, tanto geoquimkos quanto geológicos, para
posteriormente serem traçadas as faixa* anômalas, ou seja,
estas podem abranger ou não as bacias anômalas na sua
total dimensão.

42 Prospecçào regional

O levantamento foi bastante abrangente, envolvendo
todas as unidades geológicas, na tentativa de delimitar
regiões e/ou faixas de maior concentração dos elementos
químicos prospectados, estabelecer suas relações com o
arcabouço tectonostrutural, assim como a sua distribuição
na paisagem gcoquímica regional. Cabe salientar que a
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4\2.1 Distribuição Gcoquímica Regional dos Ek-tntos

A sistemática de amostragem geoquímica adotada fun-
cionou satisfatoriamente, espelhando o comportamento
gcoquimico dos elementos na área como um todo.

A paisagem gcoquímica regional mostra uma relação
direta com o contexto tcctoooUlológico observado pelo
levantamento geológico executado. Essa relação pode ser
vista quando cada faixa delimitada t avaliada individual-
mente. O comportamento dos elementos químicos ao nível
de ambiente secundário, 6 semelhante entre as várias
regiões, permitindo, assim, levar a efeito uma discussão
generalizada para toda a área amostrada.

Ouro
Sua distribuição ao longo da folha ficou bem eviden-

ciada com a amostragem de baleia. As concentrações
mostram uma interação, principalmente, com litologias das
unidades superiores do grupo Andrelândia (faixas 1,1 V e
V) c complexo Juiz de Fora (faixa IX). As primeiras,
representadas predominantemente por quartzitos e xistos,
apresentaram ouro visível em alguma* amostras de sapró-
lito (faixas I,IV c V), alem de terem sob seu domínio a
presença de garimpos abandonados. São evidencias de que
os quartzilos c xistos Andrelândia possam ser uma das
fontes do ouro na região. Quanto ao complexo Juiz de Fora,
nola-se uma ligação de vários valores anômalos com assuas
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iitulogias, destacando-se a unidade Ajfl. Essa unidade,
inclusive, encerra um garimpo de ouro abandonado no
sudeste da folha, na fazenda Jacutinga. O seu caráter básico
é de fimdainp.ntal significado ouando se trata de fonte
primária para o ouro. Vale miiWar ainda, que foi obser-
vado ouro visível en amostra de saprólito do quartzito
desse complexo, no sudew da folha. A unidade PIml
(complexo Mantiqueira), pelas suas características petro-
lógicas (tonalito), pode ser precursora de mineraü/ações
de ouro, podendo contribuir também na distribuição do
metal, embora n^nkin^a anomalia específica nela tenha
sido i

A distribuição do ouro sngloba relações estruturais
ligadas a processos ásalhantes, cujos padrões de fratu-
ramento, bem como a migra^ãr, de sflica para as chameiras
de dobras podem, aparentemente, exercer um controle
direto sobre sua migração e distribuição aluai As char-
neiras de dobras MrfMfir îaf oo grupo Andrelândia (fai-
xas I4V e V) estão orientadas principalmente segundo uma
direçáo-geral NE, as quais não foram verificadas, embora
possam se constituir em armadilhas ^M^c'ra* para a

â ifo de ouro. Portanto, não se pode sugerir qual
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demais anomalias estão ligadas a corpos de rochas
do complexo Mantiqueira.

/ l \ . / ; ' Foixo onônala com seu respectivo número

•• Contato estratigráfico

Flg. IL4.1 - Prospecçfio geoquímica - faixas anômalas para Au,
Cu, Co, Ni, Cf. Zn • Mn. (P) Rochas granítóides; (PMa) grupo

Andrafftndia; (Plm) complexo Mantiqueira; (Ajf) complexo Juiz de
Fora; (Atb) suíte metamórfica Sao Bento dos Torres.

a fase de deformação é a mineralizante. No caso específico
da unidade Ajfl (complexo Juiz de Fora), sendo esta in-
trusiva na porção tolcítica do complexo, pode haver
também uma relação de «np-tamomai ísmp com sua en-
caixante, constituindo-se em um veículo de distribuição c
concentração do ouro em zonas favoráveis.

Restos de quartzito e xistos Andrclândia, além de cor-
pos de metabasitos, náo-mapeáveis, nos domínios da
unidade Plml do complexo Mantiqueira, podem estar con-
tribuindo na distribuição e origem do ouro na região,
necessitando de verificação in loco.

A potencialidade de cada faixa deverá ser verificada
através de trabalhos de semidetalhe e/ou detalhe, pois os
resultados são de relativo significado prospectivo, uma vez
que o ouro apresenta-se distribuído «Taticamente na rede
de drenagem.

Cobre, níquel, cobalto e crooo
A distribuição desses elementos com teores acima do

backffound restringe-se, quase que na sua totalidade, ao
complexo Juiz de Fora. O seu caráter básico é responsável
pela elevação dos teores (faixas II, VI, Vil, VIII e X). As

p q
Os maiores contrastes foram detectados nas amostras

de sedimentos ativos de corrente. O teor médio (ver. qua-
dro 11.4.4) apresentado por esses elementos é discreto. As
anomalias «án rrlativamnitr mrtHrela!^ a f y f rãf> rfa rTgÍ?Íf*
sudeste da folha, que apresentou teores mais elevados para
o cobalto, atingindo até 130ppm. Essa região, num
tratamento estatístico específico, mostra que a elevação
dos teores de cobalto deve-se ao caráter básico de parte do
complexo Juiz de Fora. Portanto, em princípio, a causa é
apenas lilológjca.

O teor de ferro nas amostras é bastante elevado (atin-
gindo até 10%), enquanto o manganês exibe teores bem
discretos. Provavelmente seja significativa a contribuição
por parte dos efeitos de copreápitação com óxidos e
hidróxidos na rede de drenagem. Alem do mais, o índice
de extratibilidade com o EDTA para o Cu, Co e Ni é baixo.
Esse índice para o Cu varia de 8,6 a 11^%, para o Co de
33 a 21£%, enquanto para o Ni varia de 23 a 53%. A
elevação do índice para o cobalto se deye, provavelmente,
ao seu conteúdo em copreápitação. O pH regional é de
caráter francamente ácido (5,0 a 6,5). Nesse tipo de am-
biente, o teor se eleva segundo influências de caráter
secundário. Assim, os efeitos de copreápitação aparecem
como principais fatores de concentração. Com base nas
discussões anteriores, além das razões insignificantes de c
x Cu/Cu, cx Co/Co e cx Ni/Ni, sugere-se que, geoquimica-
mente, as anomalias sejam predominantemente de
dispersão singecético-clástica, caírem^* por fragmentos de
rocha básica em oposição a uma fonte mpjálira

O Cr elevou-se discretamente, apresentando os maiores
resultados (até 570ppm) em concentrados de minerais
pesados. Alguns testes foram feitos, abrindo-se as
amostras, também por fusão com KOH. Com essa abertura
os teores de cromo se elevaram na base de 50% sobre os
resultados obtidos através do ataque com água-régia. São
resultados pouco expressivos em termos de significado
prospectivo.

Chumbo e zinco
Esses calcófilos não se rif-Mjyara"» na folha como um

todo, à exceção de três amostras de concentrado de
minerais pesados, que apresentaram valores considerados
anômalos para chumbo, além de dois resultados para zinco
nas faixas IX e X, sendo um detectado em sedimentos
ativos de corrente e o outro em baleia. O principal resul-
tado (340ppm) para chumbo foi obtido no córrego Santa
Rita, que atravessa a cidade de Santa R;'i de Ibitipoca no
noroeste da folha. Suspeita-se de uma provável conta-
minação para esse resultado. Os outros dois valores para
chumbo foram obtidos em drenagens com influência direta
de litologias (gnaisses graníticos a granodioríticos) da
unidade PIm3 do complexo Mantiqueira. São elas:
130ppm, córrego da Usina ou Orvalho, região centro-
sudeste da folha (faixa VIII); 80ppm, ribeirão São Pedro,
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»centrai da folha.
Prospectrvamente, são resultados de pouca expressão,

nas de grandes concentrações. O índice

lOOppm na amostra HA-B-73, a noroeste da
cidade de Bias Fortes. A bacia anômala corta o grupo

i EDTA para o chumbo varia de 83 rior (PIml) do compfcio Mantiqueira. As
a 18,75%, r~iMantff que para o zinco o intervalo 6 de 5 a

Algumas amostras de concentrado de minerais pesados
foram yVrinityfM para «láiêre de *«f»wh<i por raios X e

of Absorção Atômica. Com |iw*
inferior de lOOppm, os raios X acusaram um teor de

trás foram analisadas por Absorção Atômica, revelando
teores na Cuia de L tfl a no máximo 14ppm. A diluição das
amostras 6 bastante intensa na região, fato que impede a
coleta de amostras aham n̂ri». representativas. Em prin-
cípio, esse elemento não indicou regionalmente áreas de
interesse para futuros trabalhos.

Com base nos dados ora apresentados, a folha Lima
Duarte, como um todo, não parece apresentar interesse
prospectivo maior para os metais enfocados.
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Capítulo 5
Geofísica

Por
Ricardo Moacyrde Vasconcelios, Edson Lopes Bamto e

Raimundo Antônio Alves Dias Gomes

5 J Sistemática adotada 52 Dados utilizados

nática adotada no presente trabalho teve por S2ã AcrogEOÜsica (aeronagnetometría)
base aquela estabelecida oo biênio 1978/1979, na execução
dos denominados "Projetos de Integração
Geológico/Geofísica" para o DNPM. Naqueles projetos,
consistiu na interpretação qualitativa dos mapas
aerogeofísicos (magnetometria e contagem total, se
disponível) e na fotointerpretação geológica, seguido de
uma integração dos dados, com algumas visitas ao campo
para verificação das feições interpretadas. Embora atin-
gisse os objetivos propostos, o produto final - um mapa
geológico interpretativo integrado - carecia de etapas de
campo TPa*s prolongadas c de "ma integração multidis-
ciplinar abrangente.

No PLGB, ela foi r*tahrlprèla de forma pragmática, em
função dos dados de geofísica disponíveis e dos problemas
geológicos característicos de cada área

Com referência à aerogeofísica, a ausência de dados
radiométrícos impediu a contribuição específica da
geofísica na individualização de lilótipos e na identificação
de zonas de comportamentos radiométricos distintos,
mediante a utilização dos canais de gamacspectromctría
como indicadores litogeoquímicos. Por outro lado, n
ausência de registros digitais, contendo os dados
magnéticos resultantes do aerolcvantamcnto, não permitiu
a aplicação de filtros específicos aos dados (primeira
derivada, separação regional/residual etc.) para a definiçã J
mais precisa das feições e unidades magnéticas. Os traba-
lhos ficaram restritos à interpretação qualitativa dos mapas
magneiicos, escala 1:100.000, editados há 15 anos. Foram
selecionadas, ainda, anomalias isoladas para a
interpretação quantitativa. Para a interpretação magnética
tcgkinal, foram míKyaHmc os mapas na escala 1:500.000.

Na geofísica terrestre foram levantados cinco perfis
de gravimetria, visando a se obter subsídios para a
definição da compartimentação tectônica regional
(figura n.5.1).

Aptif inrit, ainHa

interpretação quantitativa, mediante o modclamcnto, cm
microcomputador, das anomalias dos perfis gcoíísicos.

Os mapas de aeromagnetometria utilizados para a
interpretação e correlação dos dados são do levantamento
sistemático executado pela PRAKLA, dentro do Convênio
Geofísica Brasil-Alcmanha - CGBA, no período 1971 -
1973.

O levantamento foi efetuado com linhas de vôo E-W,
espaçamento de 2km, e altitude constante (barométríco),
com altura média de 400m sobre o terreno.

O tratamento aplicado aos dados consistiu na correção
da variação diurna do campo geomagnético, no nivelamen-
to dos perfis e na remoção do IGRF (International
Geomagnetic Reference Field).

Os dados foram apresentados sob a forma de mapas de
contorno, nas escalas 1:100.000 e 1:500.000, com intervalo
de5nT.

Naquela época, a utilização de levantamentos
acrogeofísicos cm exploração mineral era relativamente
recente, com as técnicas de processamento e interpre-
tação de dados ainda primitivas, devido principalmente
à limitação da capacidade dos computadores existentes.

Embora os mapas sejam de boa qualidade, a sistemática
de levantamento adotada, principalmente com relação à
altura de vôo, provocou uma atenuação expressiva das
anomalias causadas por corpos e estruturas mais super-
ficiais. Além disso, a área foi levantada segundo blocos,
com diferentes altitudes de vôo (para manter a média de
altura sobre o terreno), provocando descontinuidade no
traçado dos mapas de contorno nas aonas limítrofes dos
blocos.

S22 Geofísica terrestre (gravimetria)

Foram levantados cinco perfis regionais de gravimetria
(figura H.5.1): Rio de Janeiro/Barroso, Cachoeira do Cam-
po/ Matipó, Varginha/Catas Altas da Noruega, Rio Novo/-
Mis&ionárío c Monlc Verde/Calçadas.
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O levantamento c o processamento dos dados foram
efetuados pelo Observatório Nacional, dentro do Convênio
CPRM/CNPq-ON. Determinou-se a topografia dos perfis
por nivelamento trigonométrico, ao longo de estações
demarcadas a cada quilômetro, com auxílio de
dirt nnriAnM»t«\ A exceção no intervalo das estações ficou
por conta do perfil Monte Verde/Calçadas, com SOOm de
espaçamento. A aquisição dos dados foi efetuada com um
gravunetro Lacoste & Romberg (geodésico).

Os valores Bouguer foram calculados de conformidade
com a seguinte fórmula:

Vb = AB + g - g",onde:
AB = correção de ar-livre e correção Bouguer,
g = gravidade m^AiAst-
g" - gravidade teórica.
Por motivos de exiguidade de tempo, considerando o

fato de a correção de terreno envolver procedimentos
extremamente demorados, e da gravimetria ter sido levan-
tada para fins de interpretação regional, não foi aplicada
esta correção.

Para a obtenção de subsídios à lectônica, utilizou-sc
também o Mapa Bouguer Provisório do Brasil-££
(Haralyi, 1985, inédito). O mapa foi confeccionado na
escala 1:2300.000, com intervalo de contorno de 5mgal, c
jima densidade tn^Aia de 1 amostra por 500km . Nas áreas
de densidade menor, as curvas de contorno foram in-
feridas, sendo apresentadas de forma tracejada.

Para suporte da interpretação quantitativa gravimétrica,
foram determinadas densidades de amostras coletadas de
diversos litótipos da área. As amostras apresentaram as
seguintes densidades (g/cm3):

- quartâtos 2,65
- gnaisses

anfibolognaisse 2,70
bíotita-gnaisse 2,65

- charnoquitos 2,70
- migmalitos 2,78
- anfíbolilos 3,10
- f ftififrftiljrvftiifac 3,25
- núcaxistos (Dom Sirvério) 2,72
- enderbitos 2,88

53 O contexto geofiuco regional

53J Gravimetria

O estudo do comportamento gravimétrico, através do
Mapa Bouguer Provisório do Brasil-SE (Haralyi, 1985) c
dos cinco perfis de gravimetria (figura Üü.1) utilizados
para o modelamenlo da compartimenlação teelônica,
mostrou um quadro de grandes estruturas regionais e
blocos tectõnícos que estão vinculados aos complexos
litológicos da região, com assinaturas gravimétricas
próprias.

Os gradientes elevados observados nas regiões leste e
sudoeste (figuras YL52 e 1133) definem duas grandes des-

como feições lineares contendo anomalias do tipo 1. A
descontinuidade da região leste (Abre Campo) separa o
bloco Brasília do bloco Vitória, e a do sudoeste (Alterosa)
define o limite entre o bloco Brasília e os blocos Paraná e
São Paulo. Alguns altos gravimetria» correspondem às
intrusões alcalinas de serra Negra/Salilrc e Catalão, ao
gabro de Monte Carmelo e ao Quadrilátero Ferríícro.

A região das folhas Ponte Nova, Rio Espera, Barbacena
e lima Duarte está «t»arfa no limite sudeste do bloco
Brasília, próximo à descontinuidade de Abre Campo.

O Mapa Bouguer Provisório do Brasil - SE (Haralyi,
1985), apresentado na figura 11.5.4, mostra feições
gravimétricas expressivas: o extenso alto gravimétrico de
Passa-Tempo, a noroeste de Barroso; o alto de Rio Novo,
feição alongada de direção NE-SW, situado na faixa da
descontinuidade de Abre Campo; o baixo regional de
Coronel Fabriciano, que se estende para SSW, a partir da
cidade de mesmo nome, penetrando na área das folhas
contempladas, entre a descontinuidade de Abre Campo e
o alto de Passa-Tcmpo, até ser truncado pelo alto de
Aracitaba, alongado na direção noroeste, c que pratica-
mente liga o alto de Rio Novo ao de Passa-Tempo; o alto
do Quadrilátero Ferrífero, a oeste da folha Mariana; e o
alto de Ouro Branco, que se estende do alto de Passa-
Tcmpo para nordeste. Por insuficiência de dados, a área a
oeste das folhas Barbacena c Lima Duarte não está contor-
nada.

O mapa Bouguer mostra, também, várias feições
lineares de direção NNE-SSW. Um sistema de feições
menos expressivas irunca e desloca os lineamentos prin-
cipais, representantes Hat dcsconlinuidades cruslais, que
delimitam o bloco Brasília. Apresenta ainda lineamentos
orientados segundo WNW c ENE. Um lincamento E-W
atravessa praticamente lodo o estado na sua parte central.

A leste do meridiano de 41°, o mapa apresenta um forte
gradiente, orientado segundo NNE, ascendente na direção
da faixa costeira, indicando um provável adclgaçamento da
crosla. Já a sudoeste da descontinuidade de Alterosa, o
comportamento é bem diferente, mostrando feições de
pequena amplitude, com alternância de altos e baixos
gravimetria».

Na parle central e oeste de Minas Gerais, o mapa mostra
duas feições lineares que atravessam o estado de SSW para
NNE, podendo representar descontinuidades da crosta, que
podem estar balizando o limite oeste da parte sul da província
geotedônica São Francisco. Esses lincãmcnlos formam, em
conjunto com a H«tf ̂ ni in̂ í̂ aHr de Alterosa,"""»feição em
forma de V. Por sua vez, o prosseguimento da descon-
tinuidade de Allcrosa para sudeste também forma, com o da
de Abre Campo para sudoeste, uma outra feição em V, cuja
projeção do vértice coincidiria aproximadamente com a
região de Volta Redonda. O conjunto dessas feições mostra
uma estruturação cm forma de W.
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ESTRUTURAÇÃO CRUSTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
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TjJ. 11.5.2 - Perfil da anomalia Bouguer.
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FIO. 11.5.3 - Inter prefacio gravimetric*.
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A província geotectônica São Francisco parece ser limi-
tada, lias paites leste e oeste, por HiriinriKcg de direção
NNE e NNW, respectivamente, e na parte sul, por um
«—*••»•*" WNW. Cnotfeuot a esses Hnriamnatos, mar-
geando a província, ocorrem baia» grawnétricos que po-
dem indicar cspessameatos da cresta. Esses baixos são
aâçõesprf-brasma qu atectonicabra-
suíana, como será visto à frente.

A porção dessa província situada em Minas Gerais é
representada, em sua maior parte, por feições de alto
gravimetnco (Passa-Tempo, Ouro Branco e Quadrilátero
Ferrífero, principalmente), indicando tratar-se pos&ivel-

íde uma porção elevada da crosta, dentro de uma
outra, que 6 rebaixada (bloco Brasilia).

Grosso modo, pode-se correlacionar o alto de Rio Novo

supergrupo Rio das Velhas; o ako de Ouro Branco ao
complexo &»«**> Antônio de Pirapetinga; e o baixo de
rnrrwwl Fam-iriaim an fnmplMn Manriqiiwa ffrianln an

alto de Araátaba, aparentemente não se relaciona a
nenhuma feição geológica conhecida. Provavelmente,
reflete estruturas primitivas da crosta.

O perfil Cachoeira d* Campa/MarJpé (GR-S, figura
IL5.1) atravessa as folhas Mariana e Ponte Nova, e seu
mnti^lam^iifn (figura IL5-5) "TtfffHf *ÍT5 H^yvmf ínffiffaA t̂
A primeira, entre as estações 41 c 50, definida por um
gradiente elevado descendente para leste, com amplitude
de 23mgal, situa-se próximo à cidade de Cachoeira do

Brumado. A segunda está localizada em tomo da estação
7L A terceira corresponde a um forte gradiente ascendente

tomode40mgaL
O trecho do perfil entre as estações 7 c 40 mostra um ako

gravimetria), que a principio peasot-se ser devido às
o Mffntracocs de ameno de ferro presentes no suptigrapo
Minas. Na interpretação inicial desse trecho, o modelo
adotado para esse supergrupo (corpo 2; 4r«

ako de 23mgaL A gravimetria, portanto, levantou a I
(oorroboradapehaerainagaetomelria - ver figura ILUl)
u 2 CS^KCDQift OC UID GCVDOuC flFnVBuCS (DflBCOSOCS CflR DffQKUB"

didade, que contribui para provocar o expressivo ako. O
moddamento posterior conseguiu ajustar, nesse trecho, o
perfil calculado ao de dados de campo, pela adoção do

Havia a expectativa de que o perfil Bouguer inHirxcf.
alguma continuação das rochas supracrustais do Quadri-
látero Ferrífero, contendo a"MWiilay~>5 de minério de fer-
ro, para leste c cm profundidade, o que parece não acon-
tecer. O mapa n%ap>rtv*nfíriir^ unJAn tin únfy*a a pre-
sença de corpos altamente magnéticos nessa área.

As duas primeiras des os limites
oeste (estação 41) e leste (estação 71) de um baixo gravi-
métrico que tem relação com a yn«tf»»<*ía de ortosnaisses

ftAS ̂ V t CpMa
tjyn^adf de 2,67g/cm .

Fffl. 11.5.5 - Pêrtil graviméuico GR-S entre Cachoeira do Campo e Matipó (figura II5.1).
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Em tomo da estação 71, proximo a Acaiaca, o mode-
laxnento da descoaümndade ali situada, coosidcrando o
afloramento de rochas da crosta inferior - const initda de
metatexkos, aofibolitos c granulitos retrometamor&zados
do cnmpltio Acaiaca - introduziu o corpo 9, com den-
sidade 2,75g/cm3.

Próximo ao limite da folha Mariana, na estação 83, existe
no perfil um baixo gravimétrico de pequena amplitude, que
tem correspondência com as supracrustais aflorantes do
grupo Dom Silvério (corpo 7; densidade 2,60g/cm3). Esse
baixo ocorre no trecho do perfil com gradiente suave e
ascendente para leste, que vai da estação 71 até a 135, com
predominância, em superfície, dos gpai«** do complexo

3
p r e , p e , dos gp p
Mantiqueira (corpo 8; densidade ^TOg/cm3). O modcla-
mento indicou que a seqüência de ortognaisses e xistos do
rio Gualaxo e os gnaisses do complexo Mantiqueira têm
comportamento similar, ou seja, densidades próximas.

A leste da estação 131, o gradiente do perfil eleva-se
bastante, tendo correlação com a descontinuidade de Abre
Campo. As feições estruturais presentes na faixa móvel

(complexo Juiz de Fora) •»«»*"•» mergulhos para leste,
decorrentes do cavalgamento do òmturio granuUtico do
complexo Juiz de Fora (corpo 10; densidade 2£5g/cm*)
sobre os terrenos ortognáisskos do complexo Mantiqueira
(corpo 8; densidade ^TOg/cm3), a oeste. Existe ainda um
ãho Bouguer entre Rio Casca (estação 132) e a estação 150,
que tem correspondência com rochas básicas ocorrentes
nessa região (corpo 11).

O ajuste do perfil calculado, a partir dos modelos con-
cebidos, ao perfil obtido no campo, na região da faixa
móvel, só foi possível quando foram considerados baixos
ângulos de mergulho (menores que 20*) para as feições
estruturais dos granulitos.

As evidências acima mdkradf f. ji"»t»m^ntr com a ocor-
rência de rochas retrometamorfizadas (crosta intermedia-
ria/anatexilos, anfiboutos e granulitos) em torno da estação
71, possibilitaram o modelamento indicado na figura II-5.5,
o qual pode ser comparado com o modelo de colisão de
blocos, com obducção, proposto por Davino (1979), Les-
quicr et ai. (1981) e HaiaJyi & Hasui (1981).
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Flg. M.5.6 - Ptrtil gravimttrico GR-4 entre Catas Altas da Noruega e Varginha (figura II51).
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O perFil VaraJaMa/Catas Altas da Noruega (GR-4,
figura II.5.1) atravessa a folha Rio Espera. No perfil
Bouguer (figura U.5.6), entre as estações 66 e 2, existe um
elevado gradiente descendente para leste, apresentando no
final uma inversão de gradiente. O modelamento do perfil
mostra um corpo denso em profundidade (corpo 4; den-
sidade 2>8Sg/cm3) que parece ter correspondência com os
metaultrabasitos do complexo Santo Antônio do Pirapetin-
ga. Na mesma região, atravessando esses afloramentos,
passa o extenso lineamento magnético Li, de direção NE
(ver: figura U.S. 10). Coincidente com esse alto
gravimétrico, existe uma anomalia magnética, orientada
segundo a direção do lineamento.

Entre as estações 32 e 0, o perfil mostra um baixo
gravimétrico, com lOmgal de amplitude, com o flanco leste
sugerindo um gradiente crescente na direção de Varginba.
Esse baixo está relacionado aos ortognaisses do complexo
Mantiqueira, modelados segundo o corpo 1 (densidade
ZJOg/cm3).

As rochas do complexo Santo Antônio do Pirapetinga,
ocorrentes entre as estações 62 e SO, foram modeladas pelo
corpo 3, com densidade 2,70g/cm3.

O corpo S (densidade ^ÇTg/cm3) está relacionado a
rochas do supergrupo Rio das Velhas. A densidade elevada
- possivelmente devido a acumulações de ferro -
provoca os altos entre as estações 40 e 30.

Os gradientes elevados nos flancos do baixo próximo a
Varginha indicam descontinuidades crustais. A primeira,
em torno da estação 32, pode ter correlação com a descon-
tinuidade que passa próximo à cidade de Cachoein do
Brumado (perfil Cachoeira do Campo/Matipó). A segun-
da, próximo à Varginha, aparece indefinida devido à
interrupção do perfil, mas aparentemente existe uma
itndéncia de alto, sendo possível que a leste aflorem os
anatexitos, anfibolitos e granulitos retrometamorfizados do
complexo Acaiaca. Como o perfil não tem continuação
para leste, a correlação com o perfil Cachoeira do
Campo/Matipó resultou parcialmente prejudicada.

Os corpos 6, concebidos entre as estações 40 e 50, e em
(orno das estações 32 e 38, correspondem a rochas do
supergrupo Rio das Velhas. A densidade encontrada
(2,75g/cnr) parece indicar a inexistência de acumulações
de ferro.

O perfil Ponte Furtado/Missionário (GR-3, figura
II.5.1) atravessa a folha Rio Pomba de um extremo a outro.
Apresenta um grande baixo gravimétrico, entre as estações
82 e 33, com elevado gradiente nos flancos, sugerindo
descontinuidades crustais (figura H.5.7).

O corpo 1, com densidade 2,70g/cm (figura 11.5.7), que
corresponde aos ortognaisses do complexo Mantiqueira, é
o modelo causador do baixo gravimétrico.

O modelamento do flanco noroeste indicou uma descon-
linuidade - que pode ter relação com a que passa próximo a
Acaiaca, presente no perfil Cachoeira do Campo/Matipó -
modelada segundo a concepção do corpo 2, correspondente
a rochas rclrometamorfizadas do complexo Juiz de Fora. Em

torno da estação 60 parece haver uma falha vertical nesse
conjunto de rochas, na sua porção mais profunda.

O modelamento do flanco sudeste resultou na estrutura
complexa de baixo ângulo, que indica um cavalgamento da
seqüência de abo grau do complexo Juiz de Fora, repre-
sentada pelo corpo 3 (dfsidadc 2,82g/cnr), sobre os gp»»»itfn
do complexo Mantiqueira (corpo 1; 4rtt^m^- 2,70g/cm3) e
sobre as rochas da crosta intermediária, concebidas na forma
do corpo 2 (densidade 2,80g/cnr), confirmando a
estruturação do complexo Juiz de Fora adotada no
modelamento dos perfis anteriores.

O trecho do perfil Rio de Janeiro/Barroso (GR-1, figura
IL5.1) utilizado no modelamento, tem início a cerca de 40km
a sudeste de Juiz de Fora, indo até Barroso, próximo ao
limite ocidental da folha Barbaccna, sendo que apresenta
um salto na numeração entre as estações 230 e 255. Esse
perfil Bouguer também mostra um gradiente regional suave
descendente para noroeste, com uma discreta inversão no
extremo final do perfil, próximo a Barroso (figura II.5.8).

O afloramento de rochas da crosta intermediária
(anatexitos, anfibolitos e granulitos retrometamorfizados),
segundo estrutura de baixo ângulo, em torno da estação
320, motivou a concepção do corpo 4 (densidade
2,80g/cm3). O corpo se estende para SE, sendo truncado,
também segundo uma estrutura de baixo ângulo, pelo
cinturão granulítico (corpo 5; densidade 2,82g/cnr),
responsável pelo alto gravimétrico existente entre as
estações 275 e 180. A adoção dessa estruturação exigiu a
introdução do corpo 2 (densidade 2,78g/cm3) para o ajuste
do perfil calculado ao perfil medido no campo.

A inversão do gradiente, com início pouco antes de Barroso,
forma um baixo de pequena amplitude, ajustada pelo corpo 1
(densidade 2,ò8g/cm3)> correspondente a granitóides.

Um outro baixo, de menor amplitude, entre as estações
315 e 265, corresponde aos gnaisses do complexo Manti-
queira, modelados conforme o corpo 3 (densidade
2,70g/cm3).

Alguns baixos de pequena amplitude, entre as estações
265 e 166, representam granitóides presentes na área (cor-
pos 6 e 7), ambos com densidade 2,72g/cm .

A análise do mapa Bouguer e a correlação do compor-
tamento desse perfil, referente à inversão do gradiente
próximo a Barroso, com o perfil Cachoeira do
Campo/Matipó, sugere que o extremo-noroeste do perfil
se encontra na província geotectônica São Francisco.

A pequena amplitude dos baixos gravimétricos,
contíguos às descontinuidades modeladas, indica que a
crosta siálica, nessa região, é menos espessa. A base da
crosta intermediária (corpo 4), determinada no
modelamento com uma profundidade de até 13km, reforça
a evidência de: um pronunciado adelgaçamento da crosta.

O cinturão granulítico (corpo 5) foi ajustado com
estrutura de baixo ângulo no cavalgamento, considerando
a base do modelo da figura 11.5.5 situada a 35km de profun-
didade.

O perfil Monte Verde/Calçadas (GR-2, figura II.5.1)
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atravessa a folha Lima Duarte na direção SE-NW. Mostra
um gradieatc extremamente suave, decrescente paru
noroeste, com os valores Bouguer variando apenas entre
-60 e -TOmgal (figura II 5.9)

No trecho entre as estações 219 c 119. o comportamento
do perfil t mais estável, com poucas inversões, enquanto
entre as estações 119 e 25 é perturbado por sucessivos altos
e baixos, de pequena amplitude c comprimcn;o de onda de
menor expressão, associados a uma feição de alto regional.

Esse alto Bouguer pode ser relacionado aos granulilos
da faixa móvel, modelados segundo o corpo ? (densidade
231g/cm ), podendo os baixos associados ao alto regional
ser correlacionados a graaitóidcs presentes no cinturão
granulítico (corpos 6 e 10, com densidades em torno de
2,75g/cm ). O modelo dos granulilos indicou uma profun-
didade máxima, na base, de quase 10km, profundidade esta
não representativa de granuhiüv

Entre as estações 219 e 185, existe um alto gravimétrico
com uma ligeira depressão no centro. O alto provavelmente
está relacionado aos granulitos básicos da suíte
metamórfica São Bento dos Torres (corpo 1; densidade
2,80g/cm3), cartografados no canto noroeste da folha Lima
Duarte, enquanto o baixo é causado por granilóides (corpo
2; densidade 2,70g/un) do complexo Mantiqueira. Os
flancos sugeiem descontinuidades crustais, como a situada
próximo da estação 185.

Comportamento semelhante repete-se até a estação
119, com depressões associadas a altos gravimetricos.
modeladas pelo corpo 3 (densidade 2,78g/cm ), corpo 4
(densidade 2,72g/cm3) e corpo 5 (densidade 2.7lg'cm ),
resultando numa seqüência de rochas (corpo 3) que se
projeta para sudeste e é truncada (subducção?). com o
corpo representativo da faixa móvel (corpo 7; densidade
2,81gcm ). O corpo 3 foi considerado como de crosla
intermediária, com a base. no ponto mais profundo, a
7,5km. Os corpos 2 e 5 podem ser relacionados aos gnaisses
lonaliticos do complexo Mantiqueira. O corpo 4 está as-
sociado aos quarlzilos do grupo Andrclãndia.

Para o ajuste entre os perfis calculados e de campo,
novamente foi necessário adotar-se o cavulgamcnio üa
faixa móvel segundo estruturas de baixo ângulo, repetindo
a estruturação adotada no modelamcnto do perfi'
Cachoeira do Campo/Matipó.

532 Aeromagnetometría

Com o objetivo de auxiliar a gravimetria c prestar apoio
às definições das unidades tectônicas da região, foi
efetuada uma interpretação qualitativa regional dos mapas
de magnelometria, na escala 1:500.000. A figura II.5.10
apresenta essa interpretação.

Em termos de feições magnéticas, pode-se dividir o
mapa magnetométrico em sete grandes unidades, con-
siderando o relevo e a assinatura magnética.

A unidade A, coincidente com o Quadrilátero Fcrrífcro,

engloba as seqüências supracrustais, mostrando as
anomalias de maior amplitude na região (ZOOOnT), que
refletem as acumulações de magnetila nas formações
ferríferas.

Delimitada ao norte c noroeste pela unidade A, c a
sudeste pelo lineament o Li, a unidade B contém anomalias
de pequ-.no comprimento de onda c amplitudes de 30 a
lOünT. com algumas anomalias isoladas de amplitude
maior.

A unidade E, encaixada entre as unidades B, ao norte,
e F, ao sul, juntamente com a unidade B, delimitam
aproximadamente as porções aflorantes do complexo Rcs-
saquinha.

A unidade C corresponde à faixa móvel que ocorre
desde o quadrante sudeste da folha Ponte Nova ate a
porção sudeste da folha Lima Duarte. As anomalias são
bastante alongadas, preferencialmente na direção nor-
deste, com amplitudes de 100 a 500nT, causadas pelas
rochas charnoquíticas c anfiboliios do complexo Juiz de
Fora.

Limitada ao norte pelo lincamcolo Li c a leste pelos
lineamentos L? e LA, a unidade D possui um gradiente
magnético extremamente suave, com anomalias alongadas
de 5 a 30nT, representando feições lineares.

Englobando, principalmente, os gnaisses do complexo
Mantiqueira, a unidade F possui um gradiente bem suave,
com anomalias isoladas de maior amplitude, associadas
provavelmente a plútons alcalinos tardios (Divinêsia.
Ubari e Mercês, entre outros).

A unidade G tem correspondência com a ocorrência dos
granulilos básicos da suíte melamórfica São Bento dos
Torres.

As unidades A e B, contidas na província gcotcclônica
São Francisco, são ambas limitadas ao sul pelo lineamenio
Li, que parece coincidir, cm sua parte sudoeste, com o
prolongamento da zona de cisalhamcnto Campo do Meio.
A unidade C contem lineamentos bem-definidos segundo
a direção NNE (canto nordeste do mapa) c ENE (na parte
sul); no canto sudeste, passam a ter uma direção preferen-
cial NW. A unidade D t caracterizada por vários lincamcn-
los, orientados preferencialmente na direção NNW; em sua
maior parte, estão truncados pelo lincamcnto magnético
Li.

Deve-se ressaltar a existência de uma grande feição
magnética planar (anomalia Z), de direção ENE, com com-
primento de onda de 150km e ampfilude de 300nT (figura
11.5.10). Tal anomalia engloba o Quadrilátero Ferríferü c es-
lende-se para leste da unidade A. Comointuito de modelar otb
anomalia, retirou-se dos mapas de contorno (não existem fitas
magnéticas) o perfil MA-1 (figura IL5.1). O perfil obtido foi
modelado pelo método da inversão, c o melhor ajuste coube a
um corpo de forma tabular, subvertkal, de direção geral ENE
e largura de 60km, centrado na estação 170, cujo topo skua-se
a uma profundidade de cerca de 18£km, conforme indicado na
figura fl-5.il. A susccübilidade magnética aparente, deter-
minada para o modelo, foi üe 3500 x 10* emu.
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Não se encontrou uma explicação plausível, para a causa
dessa anomalia, com a profundidade inferida. O seu mode-
lamento diverge na profundidade do modelamento
gravimélrico da área - perfil Cachoeira do Campo/Matipó
(GR-5) -, o qual indicou um corpo a menor profundidade.

Segundo Corrado et ai. (1979), essa anomalia, como
algumas outras menos expressivas existentes no estado,
deve estar relacionada à morfologia do limite inferior da
crosta magnetizada. O mapa de contorno magnético, con-
feccionado a partir dos dados obtidos do satélite MAG-
SAT, conforme Haralyi et ai. (1985) mostra uma extensa
anomalia que cobre quase todo o estado de Minas Gerais
(figura 11.5.12), cujo mínimo corresponde à porção
meridional da província geoteclônica São Francisco (figura
11.5.3), podendo esiar relacionada à anomalia Z do
Quadrilátero Ferrífero.

533 Síntese geofísica regional

Correlacionando a interpretação magnelomclrica com
o mapa Bouguer (figura 11.5.13), percebe-se a semelhança
de algumas feições. O alto gravimélrico do Quadrilátero
Ferrífero coincide com a maior parte da unidade magnética
A. O alto de Ouro Branco eslá relacionado a parle da
unidade B. O limite oeste da unidade C segue ap roximada-
mente a feição Bouguer linear definida como a descon-
tinuidade de Abre Campo, com o respectivo alio
gravimétrico sendo correlacionávcl à unidade magnética.
O baixo gravimétrico de Coronel Fabriciano, que se es-
tende de nordeste para sudoeste, entre os altos de Passa-
Tcmpo e o alio de Rio Novo, coincide com a parte norte
da unidade magnética F. O alto de Aracilaba está
aproximadamente delimitado, no seu extremo noroeste,
pela junção dos lineamentos magnéticos L$ e L<,.

O forte gradiente magnético da anomalia Z mascara de
forma expressiva as feições mais locais, impedindo uma
delimitação mais precisa das unidades magnéticas nas fo-
lhas Mariana c Ponte Nova. A ausência de dados digitais
do levantamento acrogeofísico impediu a aplicação de
tratamento específico para realçar as feições de origem
mais superficial. •

Finalmente:, com relação à divisão proposta dos
domínios geotectônicos São Francisco e Mantiqueira, vale
assinalar que o lineamento magnético L3 acompanha,
aproximadamcMc, a porção sul desse limite.

Verificou-se uma diferença singular ao serem correla-
cionados entre si os comportamentos dos perfis gra-
vimélricos. Enquanto os perfis mais ao norte (Cachoeira
do Campo/Matipó e Rio Novo/ Missionário) apresenlaram
feições similares, com expressivos altos subsequentes a
gradientes elevados, os perfis mais ao sul (Rio de
Janeiro/Barroso e Monte Verde/Calçadas) apresenlaram
comportamento distinto ao atingirem o cinturão
granulítico (cerca de 40mgal e 30mgal, respectivamente).
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(p Unidode

Lineomeoto Magnético
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L i • Anomolio Magnético do
y ly Quadrilátero Ferri'fero

Fig. 11.5.13 - Comparação entre as interpretações magnetométnca (A) e gravimetric» (B).
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suave ascendente para sudeste, no hmiie da faixa móvel,
fulminando num alln COD '""» «wnlitiirff gm tOTIK) dc
ISmgaL O perfil Monte Verde/Calçadas apresenta um
gpyfanff. mait miavr ainria mm um aim riy amplitude N*m

menor. Possivelmente, tal distinção de comportamento es-
teja ligada à existência do alto dc Aracilaba (mapa
Bouguer, figura IL5.4), que se estende a partir de Rio Novo
e Juiz de Fora para NW, com direção normal à feição que
representa a faixa móveL O comportamento do perfil
Monte Verde/Calçadas também permite inferir-se que o
vazio referente à área a sudoeste das folhas, no mapa
Bouguer, deve corresponder, pelo menos na parte oriental,
a um baixo com valores não muito inferiores a -7QmgaL

A título de ilustração, a figura 11.5.14 apresenta o croqui
do rebatimento dos perfis Bouguer sobre as suas linhas
aproximadas, com o modelamcnto indicado abaixo destas.

&4 Interpretação e correlação dos dados

SAI Aeromagnetometria

O mapa magnctométrico da folha I •*«*"> Duarte (figura
11.5.15) apresenta em sua porção noroeste um gradiente
suave, perturbado por anomalias isoladas - indicando
corpos planares - e por feições lineares. Na porção
sudeste, o gradiente é elevado, com predominância dc
anomalias alongadas na direção NE-SW e amplitudes
variando de 100 a 200nT.

A interpretação qualitativa consistiu na determinação
de lineamenlos e de unidades magnéticas que apresentam
padrão magnético semelhante. Predominam os lincamcn-
tos magnéticos de direção NE-SW. As unidades dessa
natureza 4*fTT"tac a seguir representam, com os lincamcn-
tos, a anâlitp qualitativa da folha. Fez-se uma interpretação
preliminar, com o objetivo de contribuir com subsídios
para o mapeamento geológico. Posteriormente, procurou-
se, em função da geologia já conhecida, a explicação, nem
sempre possível, para as feições geofísicas presentes.

Unidade A
Definida segundo pequenas áreas no limite norte c

noroeste da folha, apresentando gradiente elevado c
anomalias com amplitude em torno dc lOOnT. Engloba a
subunidade A]. A área do limite norte corresponde a
granuütos básicos, enderbitos, charnoquilos e lentes dc
quartzitos com magnptita da suíte mclamórfica São Bento
dos Torres. A unidade do limite noroeste também pode
estar awjffriartji a essa litologia.

Unidades BeC
As ftffi"MÍa^ no setor compreendido entre as direções

norte e nordeste, a partir do centro da folha, apresentam
gradiente ha«lanlr. suave Contendo annmaltat fii

antiqueira.

UridadeF

contendo anomalias agrupadas, com amplitude de 100 a
400nT. Delimita muito bem o complexo Juiz dc Fora,
apresentando anomalias alinharia* segundo a direção NE-
SW, refletindo a estruturação. Sugere, ainda, que a
seqüência de granulitos continua sob os quartzitos do
grupo Andrelándia, os quais, em decorrência, não devem
ser espessos.

A subunidade F3, no quadrante sudeste, está rela-
cionada aos biotita-gnaisses do complexo Juiz de Fora
(AjÍ3) sugerindo características «"ag"^'ca« riUtinta*- pode
também ser i»"»a indicação da presença de rochas bas'fa
cm maior profundidade.

A subunidade F2 pressupõe termos de maior teor de
magnetita, enquanto a subunidade Fi, no canto sudoeste
da folha, possivelmente está relacionada a rochas básicas
do complexo Juiz dc Fora, encobertas pelo grupo
Andrelándia.

Unidade G
Situada no quadrante sudoeste da folha, apresenta

gradiente magnético suave, perturbado por algumas
anomalias isoladas. Essa unidade, em conjunto com as
unidades B e C, anteriormente descritas, correspondem
aos gnaisses do complexo Mantiqueira.

Unidade I
Circunscreve uma anomalia isolada de gradiente

magnético elevado que se sobressaí no ambiente dc baixo
gradiente da unidade C. Não foram encontradas
evidências, cm superfície, de rochas que a justificasse.
Provavelmente, o corpo causador está encoberto pelos
quartzitos c xistos do grupo Andrelándia.

A figura 11.5.16 apresenta o detalhe da correlação dc
feições magnclomélricas com o complexo Juiz de Fora, no
quadranlc sudeste da folha.

Foram selecionadas alguma* anomalias isoladas para se
tentar inferir a profundidade e atitude dos corpos. Os
resultados estão indicados na tabela II.5.1.

5.42 Gravimetria

O perfil Monte Verde/Calçadas tem 109km, com
estações espaçadas dc SOOm e direção geral SE-NW, indo
da cidade dc Monte Verde até o local Calçadas. Passa pelas
cidades dc Torreões, Valadares c Orvalho.

O modclamcnlo gravimétrico foi efetuado através de
software específico que emprega o algoritmo de Talwani
(Talwani & Hcirtzlcr, 1962), que faz parte do pacote de
programas adquiridos pelo DNPM, cm 1985, à Patterson,
Grant & Watson - PGW.
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4«°00'

FEIÇÕES PLANARES - DEFINIÇÃO EM ÁREA

ÇO J Unidade magnética

Co 2) Subunidade ou zona magnética

FEIÇÕES LINEARES

• Lineaçôes ou alinhamentos magnéticos principais

— — Lmeoçdes ou oimhomentos magnéticos secundários

FORMAS DOS CORPOS WA

—>~r- Dique espes:c infinito

^ -» - H Dique efpesso f in-to

T IO Modelo rnognético

TTTT— 3«grou

v \ v Degrou inverso

Fig. 11.5.15- Interpretação magnetométrica (folha Lima Duarte)
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Fig. I I . 5.16 - Correlação entre as feições magnéticas e a geologia em parte da (olha üma Duarte. (P) rochas granitóides, (PMa) grupo
Andrelãndia, (PIm) complexo Mantiqueira, (Ajt) complexo Juiz de Fora.
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Capítulo 6
Evolução Geológica

Autor
Aiahuulpa Valença Padilha, Ricardo Moacyr de Vasconcccllus e

Raimundo Dias Gomes (subitem 6.3)

6.1 Introdução

A região enfocada neste ensaio envolve unidades
geológicas formadas em diversos níveis crustais e em
diferentes períodos geológicos.

Até o momento, os estudos regionais existentes não
foram suficientemente abrangentes e consistentes de modo
a permitirem uma definição segura da seqüência
estratigráfica. Desse modo, ao se estabelecer a coluna
estratigráfica, lançou-se mão de vários trabalhos, com-
parou-se com os dados colhidos no campo e em laboratório
e se estabelecem correlações entre as colunas das folhas do
projeto Barbacena, escala 1:100.000. O quadro II.1.1,
mostrado no capítulo 1 da parte II, sintetiza os resultados
conseguidos e é apresentado como proposta de divisão
eslratigráfica para as seqüências biológicas desta parte da
região sudeste do estado de Minas Gerais.

Os trabalhos de síntese analisados foram Ebert (1955,
1968), Ebert et ai. (1958). Trouw et ai. (1980,1984,1986),
Machado Filho et ai. (1983), Padilha et ai. (1982), Padilha
(1984), Padilha & Vasconcellos (in: Silva et ai., 1988 e
Baltazar et ai., 1988).

Para estabelecer-se a prioridade da nomenclatura
estratigráfica seguiu-se, estritamente, a cronologia de
publicação.

O estabelecimento das inler-relaçõcs estratigráficas foi
prejudicado devido ao forte imbricamento de escamas de
empurrão e à insuficiência de dados geocronológícos
disponíveis, de modo que, ainda agora, apenas começa-se
a entender a sucessão dos eventos melamórficos e
magmáticos.

Esse quadro complexo direcionou a opção por uma
coluna litostratigráfíca que justapõe níveis crustais e
províncias geotectõnicas diferentes, sem que isso implique
uma justaposição cronológica.

Neste ensaio, adota-se a divisão da crosta continental
em três níveis definidos através de critérios reológícos
(regimes deformacionais ruplil, rúpiil-dúctil e dúctil), bem
como de critérios metamórficos: grau baixo a muito baixo
(no máximo fácies xisto-verde), grau médio a alto (fácies
anfibotilo, incluindo os migmatitos em sua porção inferior).

e grau muito alto (fácies granulito). As bases científicas
para tal classificação foram discutidas por Grubenmann &
Niggli (1924), Condie (1982) e Weber (1986), entre outros.
A combinação desses critérios, do ponto de vista objetivo
da área em estudo, definem uma crosta superior, com até
5km de espessura; uma crosta intermediária, com espes-
suras da ordem de 10 a 20km; e uma crosta inferior, com
espessuras de 15 a 25km.

As interfácies entre esses níveis crustais são zonas de
baixa resistência à deformação e alta pressão de fluidos,
sendo o locus ideal para o desenvolvimento das grandes
estruturas de transposição de baixo angulo: nappes e
cinturões de empurrão. A transição do nível inferior para
o intermediário é denominada descontinuidade de Conrad.

A região mapeada conforma uma transversal ao traço,
em superfície, da zona de colisão entre dois continentes,
obliterada pela obducção de um continente de leste c sul
sobre um continente de norte e oeste, de modo que (oi
necessário cunharem-se denominações descritivamente
adequadas para tais segmentos crustais, em caráter
provisório: província geotectôníca Mantiqueira e província
geotectõnica São Francisco, respectivamente (fig. 11.6.1).
Uri terceiro bloco, posicionado a oeste, conforma a
província geotectõnica Tocantins. Tais denominações
foram emprestadas de Almeida et ai. (1977) e redefinidas
neste Projeto com caráter de entidades geolcciónicav

62 O quadro arqueano/Proteroióico Inferior

As unidades líticas do complexo Juiz de Fora e da suíte
metamórfica São Bento dos Torres apresentam, caracteris-
ticamente, evidências de deformações anteriores à grande
fase de transposição regional que desenvolveu uma mar-
cante foliaçáo milonítica regional Si, superfície extrema-
mente penetrativa e pervasiva, que é utilizada como
superfície tectônica de referência regional para as
unidades da infra-estrutura pré-transamazônica regional.
Assim, o bandamento composicional dos gnaisses bimodais
e tonalilo-trondbjemíticos (complexo Mantiqueira) c das
rochas da fácies granulito (complexo Juiz de Fora), a
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Flo. IL6.1 - Distribuição das províncias geotectõmcas na área do
projeto.

migmatizaçâo transposta de rochas granulíticas c tonalito-
trondhjemíticas e as dobras sem raiz, transpostas ou
redobradas, contidas nos fechamentos de dobras sin D:,
devem representar uma foliaçáo SM, provavelmente
constituída pela deformação Di, durante o evento tec-
lonotermal arqueano superior (ciclo Jequié), que con-
solidou o grande cráton arqueano.

A geocronologiaaiisponívcl na bibliografia (Cordaní et
ai-, 1973, Cordani & Teixeira, 1979; Machado Filho et ai.,
op.cil.) e deste trabalho, cujos dados analílicos constam da
tabela H.6.1, permitiram a elaboração de uma isócrona de
referência com 3000m.a. para rochas da região de Juiz de
Fora (ver: fig. I1.6.2a e quadro II.2.2, na folha Lima Duarte)
cuja razão inicial (RI) Srg7/Sr86 e 0,705.

No sudeste da folha Lima Duarte, foram coletadas as
amostras CP-30 e CP-360, de ütólipos do complexo Juiz de
Fora. O ponto CP-360 rcíere-se a um gnaisse bandado.

muito transposto, onde reconhecem-se restos preservados
de mineralogia da facies granulito, porém onde predomina
um migm^itn tramp"*»*" paakgfiradn na fioes aafihnlko.
Nessa estação, foram selecionadas quatro amostras para
determinação geocronoiógica, com as quais definiu-se uma
isócrona de 1483 <e25mj.e RI = 0,7026 (fig. 0.6.2b). Este
dado, coerente do ponto de vista geocronológico, implica
adição de material infracrustal a essa porção da crosta. Em
termos espaciais estas rochas foram colocadas no âmbito
do complexo Juiz de Fora. No entanto, deve-se ter em conta
que um cinturão de empurrões envolvendo rochas do
grupo Andrelândia, componentes da província
geotectônica Tocantins, de idade proterozóica média tar-
dia (ciclo tectonotermal Uruaçuano) sobrepôs-se, por
cavalgamento, à seqüência do referido complexo, na
região. Tal cavalgamento, com subseqüente espessamento
crustal, pode ser o responsável pela mobilização de
material subcrustal e refusão das rochas charnoquíticas e
sua intennistura sincolisionat, propiciando-lhes uma idade
mista. Por outro lado, a estação CP-30 refere-se a um
enderbito, microscopicamente mostrando os efeitos in-
iciais de retrometamorCzação em facies anfibolito médío-
uralitização, biotitizaçáo, saussuritização. A transposição é
forte, mas não tão intensa quanto nas amostras da estação
CP-360. Cabe ressaltar que essa rocha está em claro
desequilíbrio ambiental com a facies em que se encontra,
pois ao mesmo tempo em que sua mineralogia se hidrata,
ela cede CO2 para as encaixantes. Este processo, é típico
de intrusão diapíricagranulítica (Weber & Behr, 1983). Na
situação de troca de fluidos, é mais que provável que o
sistema Rb/Sr tenha sido aberto, o que vem a ser reforçado
pelo fato de que a razão inicial (RI) Sr87/Sr86 (fig- U6.2c),
construída com quatro pontos analíticos obtidos a partir de
amostras da estação CP-30, é relativamente elevada: RI =
0,7093. Aparentemente, essas rochas sofreram influência
do front de nappes uruaçuanas e foram aquecidas, pelo
menos, no evento tectonotermal Brasiliano. Assim, a idade
isocrônica obtida de 644 a ± 14in.a., refere-se à idade de
reirabalhamento térmico de material crustal mais antigo:
Transamazônico (?) a Jequié (?).

As rochas que compõem a suíte metamórfica São Bento
dos Torres foram datadas através da isócrona construída
com os resultados analíticos de amostras da estação HV-
70, de granito a microdina com restitos de piroxenio-
diorito (HV-70S). Tais amostras, à exceção da última,
compõem a isócrona de 2684 a í llOm.a. (fig. H.6.2d). O
ponto analítico do piroxênio-diorito situa-se acima do
traçado dessa isócrona. Esse fato, adicionado ao alto valor
da razão inicial (RI = 0,7139), evidencia que a idade
conseguida referc-se à idade de reirabalhamento de
material com vida crustal mais antiga, possivelmente do
Arqueano Inferior - a idade convencional do piroxêrúo
diorito e o diagrama de evolução do Sr (fig. II.6.3) apontam
uma idade de 3300tn.a. para a diferenciação do protólito.

Em rochas da infra-estrutura da faixa de dobramenio;
alto Rio Grande (fig. II.6.21), foi analisado,



SF.23-X-C-VI (Una Duarte) 153

i w > ton* > • * • * •

HI ftoan

O' (Wan

l> m
1 » i a a

IS rto*

»;« vwmt

wH *«•

• ' ! • «j*
Bt'tf ( . a,'

ipfjr n ftj*

»»• k\»

" ' r » k ^ ' : . a»

a»*M •> ran. • ti aa

•M» «.rxM-.r kt
• « a. a.»
> « l r r ã

M « n - r »

-» • > • - •

is; •> r»>

!V •> T »

a: :•<• Mi

• : t* at*

»" • :« »E-

• • í? • : -

* • -;t »!•

" :•> a>rav • :r • : •

• ta «. PM: T :t i>

• - • r • • • • •
• - ! a. tea

• •". • > • • • ! '

IMI r w

«MM K » .

M 9 <«-«••

« • • • ! > « • * • » • *

* - « » • ! . - * •

«MM «-r-

"•>1»B Mr«.

avk» •]-*-*.-

«H.» «K-r-

» U! -aw.

•M» k;r

«• •» agr -

ava?» aaf-a~

• - T V * - • > •

«fc-a"> • ! - * • •
•-»•% « i r .

• M - i . r v ' i
<»-»T4. r . i" .

7 M'f » Hi*

n M. - » iw

.-. •• „ , ,
: • •]• * i*f~i

y-n. F̂ rs

.t r» i HPI

a» k ;.'-a>.

a»» S ' • - » * •

a» r-. i- <-•
I f T 1. ̂ ,

a » » :••••*,

•1 . ' ;• :« v-nai

n ?tl >•* «--•#4
r l ; ; • ill v-irt

n j n i « r • «

iaj«C. ( W w .

IO*"'- (̂ |TM«

ttW '•« ' -
t i l l» (MTMM

»[ii-»»-l « * • »
»iv i*-( • * - * • *

• i v * c; •»••»!

.•••I» f t wi

LAM* l*f*#

-fV :V r~it
Wft i5i r r ' i

BVVJK « !
t \m* t* M\ (

•ft »!-

• : -

w» • ; •

.«r • : -

*v •:-
«v * : •
1 ^ . , » By.

* . tv • ! -

^ . w • : •

* • *w r-

v» I»» • ! -

ar» «v *: -

• • • »w • ; •

v* •!•
•s «-

>» -w • ; •

•a *«• * ! '
Niv »:-

B*t YW * >

•w »;•

itr * " •

« • • * ' . *

M **»• * ! •
t«r »:•

"• • , '

• »

, w #;,-,

1 * * ' • • '

\\r >;•"

•.w • • . •

»#r • -
# * . f.1

*#G • : • '

Me • • • '

* *3 * . '

•j ' t • ; •

V* * . '

. -f • '

w 'I»1

•*f ' IB '

*v *'•'•
«v * ; ^

W »!.*

t*jt •it1

W •!-»

<*r ' i f

•j.i

I • ! ' '

•I'"

>•»• V'» | i

!*U 'V *tt \m% i

•IMI

» . •

H I

1 1

k >

O?

J l

• a

k 1

•a 1
• -

Ml •

i -

. . • Í

! •

ri»i
• % »

Té |

= •

' • :

i l l •

W '•

:'.% •

Id *

E <

k i

i i 5 ;

'.79 '•

« • ;

I M !

• ! •

K •

!•:• :

•»/ •

li t

» r

•' »

a: • '

. '* i #

« • •

* • '

at-
T : I

k r

r -.
a»

;• r
•a r
M «1

** I'

V.
IV '

• a :

k •

M a

i » ;

|7T •

IM •

ia| "

i l l f

B '

1** t

N i

1*» J

m t

!#-*«• '

1 VMrV

• tXM'l

• •
H I

j n a

« 1

9B*

B . t

B ! l

Kl '
mi
! « l

» •

a.'a

» •

IB I

!ft? «
J*3 1

* '

« •

W i

M •

3i» *

« • :

je •

: . i •

* • •

Jr

* : •

! " •

» .

• k i
X . I

j a " ' •

• • • <

lit .
a>, •

* • r:

m «

z- •
.'.t :

I-i r

• » •

" '

ja: •-

M • !

ÍI» ai

a:; u

m:

w.
!'•:

aa* •
lai :

« •

r*>
W a

B l l

?ai;

V

Wii

n; •
jr,)
7J)!

* :

!••> i;

"fl|« •

« W

• OB

• a

• *
• V

• B

• •
i*a»

i a

! •>»

I ?••

i ai

• a-
• *
• H

; a»

: • ;

: ! "

: • •

: ?!

tr-

: »

r lr
I TI
f a t

t»r

7»

• •*-«
t H:

' • * • "

;r»

t —

! a::

: v
; —
• >v

• |a-

la».
• '»

• :^
• •"
1 • '

a 14

• —

• ; * •

l " >

, . .

i »'

. •)•
; v

• T«a

• irf

• TT

• ! "

{'i
...
• k

• 5"
I af

• a
! k
t Ji

1 W

: a1

• <

i a

• y.
• •i.
; a'a

1:1

„.,..,,
l > ' ! l * * ' V

« k

».•
• k

I K

• •

• •

I B

I B .

• W

• •k

• a-

• r
I t !

• • ;

• r
• k

• tr.

at .

• la

• c

i r

• • »

• ar~

tf.'

• r.

• a»

• w
• •:*
I W
• •*•

• «at

• ar-

• I»

• ar
• W
tr*

• •>
I C

• «r

• • ; •

• •r

• • •

• M.

• «*

• M

• • • •

aa»

• r

• !«
I I

. • '

• •»

• aa'

• m.

• •r

!í
t r

• r

• K

• a:

• •

• r
• N

t •>

• aa

«a

• ai

• H

I a*

• fci

• »

' • J Grs

• I' !a«

MT»*

«-••a

i n »

«.•ai
• na
•1<a

rnz

• TT

• 'alt

l.^l^
t *»av
• Ik»

• TO

a.-TJ

• I K

fW>

i r r

• •<••

• TT-

• T!tl

• 'Ik

• -aa'

• TÍ .

• HW-

• "*!'.»

• *ir ~-

• ^3av

• • : . : •

a TV

• ' ^ ' .

• "IT"

• 'a;- •

• 1". .

• Ma.

• Ttv

• *W>

t I'.

a "•'a'

• l ia-

• ' • • :

• T<

• • • ! • •

• ^ a * '

I ••?••

«•Has

• ' l . -a

1 •:«

• '::»:

1 • : . • *

t "r

• > •

• "*••

• Ti

• IT

• . >••

I *tfa~

a ' l i '

• 7av

• ••
• %•
• •al

• * /%

• •)a-

• • ? •

• *l't

f K

»'J"

• T:i

• *ae

• '- .•;

• Tf

• 1'19

f 7 m
• ' ' • * '

• "n-

fc>m

M m
t a n

M M
• in

• tat

• an

• •»•
• »<

• •M
I Mai

• ajr

• Mta

• tra
• • I
• •*•

• Ml.
a « r

aair
• a r

i a n

• tji;

• M*-

• Mr
• Mk
• Mr
• M.

• M>̂

• M l
• Ma
• Mftt

• tar

aaaaa

!Z. '.'.
a «a*
• tÊtr
t Mr
• Mr

• Mr
aaaar

I Ml *

• MM
• aajr

• Mr
laaar
• M

• Mar
• aw
• air
• M»

• MM,

• M '

• Mar

• Mr

a k .

• Ma»

• MB-

I M

aaa»

15
• M'l

• Ml'

a •»
• Mfa
I V

• Mi
• Ma

• H i

• Ma

• Mil

• • :

• Mlf

I k

I MK.*

• Mr)

i<a •

' 'I ' «ar r •

B k l k i

M B .

• a n .

M l .

M

M l

.»«

•aw

• ; -

• tm

!iai

:ala

• * *

• "

. *%-a ' '

W.

• a
aa

an

oe

?•'
»ai

•'-ill

••-lit
'•-tt

an
an
a»:

M l

M *
KM

17;M

ITTM

. . .

. « •

. . • •

• • » '

• • • *

. a - •

- a, •

. a . •

• ! • •

! • : •

:»:•

• • •

Jl

m
t *

!IT ;

aa .

•«, -

* •

.» - . •

•« ' -

; - .

:T.

7K

aa'

>Ja'

ar
ac

i t -

i a -
ia**

I M
I M

I M

a . a i

' i f

izm

I paa

i ;̂ i

<M
• M

• : . •

• • *

• • • - •

- - .

. y

• 'M

r t

?Via

7i»

. -

• '}

• - ' f

• • n

. . T

•/ n

• :V

* ' 'M

• !V

• • • • I I
" - ! • }

• |M

e

inaa
t n p

»<m

• >M

• Ik

ii

lia
• lia

• lia
• ".la
• ".»

, . . .
• 1.-
• ir

• *rk

I *:k
• •ik

I * - k

• 'Ik

• >Ma>

• *Maf

I t M

tTM»

• * *

t "a*

• * W

• "I"»**

• 't5«»#

i ' :W

a nji-

• *:«:*

• 7T7I-

t *:J:"

• "•* • " T

• 'im • '•""

» " . , • • *

t

• *?•»

• • • •

• ' » •

• * • -

• #= •

• *r •

• ' f •

i •• •

• 'it

* •#»

• 'it

1 *M

• 'It

• ' * * •

• 'VM

i ~tm

9 ' • »

• T l ' :
fT»r.

#'•';

• *«:
I if**

t '#'•

< V:

• » ' •

#'*:••

• 'ir*
• '*-*•

ft^ .W-ftm

t tfel * A>« • * * •

:

t «.>*->«
l

1

I Jkf 1» f«r»

t

t -*t» •> IVTM I»-**

3

7

1

t ft! ** hrtK-i

'. • > t» IrtaT'»*

5

J

]

?

• *••>•>*• «*aa-« I g ' - *

• IVtaraM

; "BB>r • * M N / i t a . - .

; SÓ..,-». • . 'V-,

; iv i* •>.

;
]

j

J * * B . ' I •*,•.•<••>»*»•
; fc<B>*. t >#*-w ti' iff

1 «.-I wf- : - .»

••9» W t * • B •"• •»

^ w n «•> i Ttrira^aB

1 - # » 'rr-'ra'vt '•»

*. t *w*m'r- m t'*i*>k h

5

5

•

•

I '

• *

*m • h ' ' W N P ' O li* •»>••



154 Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil

Sr S7
S'«6
0.T90

0.760

0.730

0.700

•040E = 3000
(»• ? = 0.7015

o 127

O140

•J0-X44
(o)

JO-145 •126

Flo. IL&2 - bócronas Rb/Sr em rocha total. Os dados, quando
nfto-wtplidtados. sao inéditos, taócrona • - becrone d* referencia
para a r^ito «m torno d* Juiz da Fora. Os dados analíticos foram

coligidos em Cordanl tt ai. (1973). Granitos onéissicos (•);
charnoquitoa 0 - Wcroo» b - Afloramento CP-360 (folha Uma

Duarte): mtgmatito d* rochas cha/noqu«cas do complexo Juiz d*
Fora. a nortt d* Santa Barbar do Monte Vérd». toócrona c -

Afloramento CP-30 (folha Uma Duarte): enderbito do complexo
juiz de Fora. a nordeste de Ssnta Bárbara do Monte Verde.

ItócroiM d - Afloramento HV-70 (folha Barbacena): granrio a
microdina com megaandaves de hiperstênio-diorito. da suite

metamórffca Sào Bsnto dos Torres (+). Foram também lançados
pontos de Cordani et ai. (1973) - (*)•

Sr 87
Sr «6

0.715 ••

0,710;.

0,705

700-

Sr 87*
Sr 86 I

0760 +

125

0.5 1.0 l .S
—I •
2.0

Rt>67/Sr86

IDADE : 1483 1 25 ma
«. = 0.70Z61
MSWD - 14.067
r = 0,9938

"CP-360/1
:P-360/9

•^P-360/8

í t 3 )

0,15 0.30 0.45 0,60 0.75

(»B87/SrB6

Sr 87
Sr 8G

0.715

0.710

0,705

0700-

lOâOE : 644Í 14 m o
R> •• 0 7 0 9 3 4
MSWO : 20,488
r - 0.9958

^^^C9. 30/1

^ ^ ^ • C P ^ I O / 1 8

•• O

0.1 0.2 0.3 0.4

iOaO£ ; 2683 ; 110 l»-
* • O, ' Í 3 9 7
MSWO = 5 , 2 0 2
r •• 0 . 9 9 3 0

0700 i
0 , 8 1.2 1.6 2,0

geocronologicamente, um gnaisse de composição
quarizodiorítica, muito laminado, com conspfcua textura
blastomiloniüca, sem nenhum vestígio local de magmatis-
tno pós-deformacional. Foi tomada em pedreira situada

3 6 0 / 1 3 5km a leste de São Vicente de Minas, na estrada para
Andrelândia (a oeste das folhas mapeadas no Projeto Bar-
bacena). Essas rochas, consideradas como pertencentes ao
complexo Mantiqueira, forneceram uma isócrona (fig.
ll.6.4a) com 2350m.a. e razão inicial S W / S T O baixa. Esta
idade é considerada mista, talvez devido à
reomogeneização parcial do sistema Rb/Sr, mas implica
rocha mais antiga afetada por eventos termotectônicos
posteriores, provavelmente transamazônicos.

Ainda no âmbito do complexo Mantiqueira, efetuou-se
uma amostragem cm pedreira, na cidade de Santos
Dumont, onde se expõe uma razoável variedade Utológica
devida à presença de tipos neoformados e de outros preser-
vados dos processos anatéticos. Isso ficou patente na
dispersão dos pontos analíticos no diagrama da figura
I1.6.4b, que, no entanto, foi interpretado tentativamente.
Utilizando-se os pontos HV-75D, H e M, obteve-se.
precariamente, um alinhamento com a reta isocrônica de
2200m.a.; e. se a eles acrcsccntarcm-se os pontos HV-75L
t O, obtém-se um alinhamento com a reta isocrônica de
68üm.a.. Uma interpretação provável para estes fatos é
aquela que associa uma rcomogeneizaçáo incompleta do
sistema do estrôncio no ciclo tcctonotermal
Transamazônico (ver: ponto HV-75Q2, um silimanila-
granada-biotita-xisto), talvez precocemente, à colisão, e
uma abertura térmica do sistema no ciclo Brasiliano.

Umas poucas determinações Rb/Sr foram efetuadas em
rochas da infra-estrutura da região a leste do Quadrilátero
Ferrífero, a N c NE de Mariana. Os resultados dessas
análises eslão sintetizados na tabela H.6.1. A plotagcm dos
resultados no diagrama isocrònico de referência da fig.
11.6.5 mostra dois alinhamentos precários de três pontos,
ambos usando como intersecçáo das ordenadas o resultado
analítico de um anfibolito. Apesar dessa precariedade, os
dois alinhamentos sugerem dois períodos de atividade
icrmoteciônica que atingiram as rochas do núcleo granito-
greenstone da província geotectônica São Francisco (fig.

o,s

RO 8 7/Sr86
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_ _ SUITE METAMORFiCA SÃO BENTO 00S TORRES: PEDREIRA
DER/BR-040: 3 300 mo

COMPLEXO RESSAQUINHA: PEDREIRA CAMPOLIDE: 2 680
— — mo, (o). PEDRCiftA FRANCO 2 220 m i (D). PEDREIRA

LEBOURG 2 480m o (c)

_ _ COMPLEXO MANTIQUEIRA PEDREIRA DE SANTOS DUMONT:
1.520 mo
COMPLEXO JUIZ DE FORA: SANTA BARBARA 00 MONTE

~ ~ VERDE: 1 3 2 0 rtvo ( d) t 1 4B0m.o. W).

• RAZÕES INICIAIS ISOCRÔNICAS

wmMmHmmim.mwmmmMmmmmmmmsmmmmmm.
Fia. IL6 J - Diagrama de evolução do estrondo para as diversas

seqüências ortoderivadas das folhas Barbacena e üma Duarte. As
Idade* anotadas referem-se A idade de difernciaçào do protólito e

seu posicionamento na crosta.

II.6.1): os eventos Jequié, do Arqueano Superior, e
Transamazõnico, do final do Proterozóico Inferior.

No âmbito deste projeto, o complexo Ressaquinha foi
relativamente bem estudado geocronologicamente. Foram
elaboradas cinco isócronas que estão representadas na fig.
D.6.6. A isócrona da fig. II.6.6a foi construída com amostras
de gnaisses bandados, mais ou menos migmatizados,
coletados próximo à cidade de Lamin, na folha Rio Espera;
mostra um fraco alinhamento dos pontos segundo uma
isócrona de 2550m.a., utilizando como apoio o valor médio
para a Terra (Bulk Earth) das relações Rb/Sr. Tal situação
implica retrabalhamento de crosta mais antiga durante o
ciclo tectonotermal Transamazõnico, desequilibrando to-
talmente o sistema Rb/Sr. Em contrapartida, as rochas das
pedreiras Lebourg (próximo a Ressaquinha) e Campolide
(a sudoeste de Barbacena), onde os processos de refusâo
crustal foram muito mais intensos e as estruturas
migmatiticas são nebulíticas, forneceram pontos analíticos
que geraram boas isócronas transamazõnicas (figs. D.6.6b
e 11.6.6c, respectivamente) com idades variando em torno
de 2000nuL. A isócrona da pedreira Franco (a sudeste de
Barbacena) apresentou idade em torno de 1800m.a. (fig.
D.6.6d), significativamente mais nova que as anteriores.
Todas estas isócronas apresentam razões Sw/Srsó iniciais
(RJ) muito altas (0,70848,0,71568 e 0,71217), corroboran-
do a importância da regeneração crustal nesse evento

tennotectônico. Ê possível que ambas as idades refutam os
episódios iniciais e terminais da granitogênese smcofisknal
no continente obduzido. O granitókk da pedreira Franco,
além do mais, deve ter-se posicionado mais alto na puna de
cavalgamento, pois associa-se diretamente com escamas de
empurrão do complexo Mantiqueira e está mais defor-
mado. Complementando esse estudo, organizou-se uma
isócrona de referência com os pontos analíticos das
amostras 150, 152 e 153 de Cordani et aL,(1973), que
confirmou as idades (fig. O.6.6e).

Determinações radiométricas (tabela D.&2) efetuadas
por Machado Filho et ai. (op. dt.), permitiram a confecção
de uma isócrona para as rochas de Ponte Nova (suíte

Sr 86
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Fig. II.6.4 - Isócronas Rb/Sr em rochas do complexo Mantiqueira
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Mariana, am rochas comtadonévtfS aos oranitoidn do complexo

Santo Antônio do Pfrapatmga.

metamórfica São Sebastião do Soberbo) que produziram
um alinhamento com 2l60m.a. (fig. II.6.7) c razão inicial
Srs7/Srg6 de 0,715, muito alta para rochas tão antigas. Isso
conduziu a se considerar a possibilidade de que o material
datado tenha sido originado a partir de litótípos mais an-
tigos. Em apoio a essa hipótese de trabalho, tem-se o
gnaisse granulítico que originou a amostra 181 IA, coletada
ao norte de Rio Casca, possivelmente no âmbito do com-
plexo Juiz de Fora, bem como as amostras de composição
enderbítica da pedreira de Abre Campo, que, no diagrama
isocrônico, situam-se claramente acima da isócrona de
2160m.a., enquanto duas amostras analisadas do neossoma
rosado da mesma pedreira representam a entrada de
material mais jovem, pois seus pontos analíticos situam-se
abaixo da citada isócrona.

A análise desse quadro geocronológico aponta para a
existência de rochas de vida crustal mais antiga, retrabal-
hadas, sucessivamente, pelos eventos tectonotermais dos
ciclos Jcquié (2600 a 2400m.a.) e Transamazônico (2200 a
1800m.a.).

As isócronas apresentadas mostram o predomínio de
idades iransamazônicas para as rochas granitóides dos
complexos Rcssaquinha c Mantiqueira, com razões iniciais
muito elevadas. Essa constatação sugere que a intensa
deformação devida ao movimento de massa, em regime de
cisalhamento dúctil, que formou o cinturão de empurrões
Mantiqueira, durante o coroamento da colisão entre as
massas continentais das províncias geotectônicas Manti-
queira e São Francisco, ocorreu, de fato, no ciclo
Transamazõnico.

Essas rochas representam a infra-estrutura modificada
do megacráton arqueano constituído, essencialmente, na-
quele momento da evolução da Terra: o ciclo tectonoter-
mal Jequié. O protólito dessa crosta deve ter (ido
composição tonalíto-trondhjcmito-granodiorítica, in-

jetado por diques e soleiras de rochas básicas e
ultrabásicas, às quais os movimentos tangenciais
posteriores conferiram o bandamento compnsirional que
a unidade exibe, e lembrando, pela descrição da bibiiog-
rafia, a suíte gnáisska bimodal do Andent Gneiss Complex
da Swazüindia (Jackson, 1984).

Uma parte dessa crosta antiga, a província geotectônka
São Francisco, foi o locus infra-estrutural sobre o qual
desenvoiveram-se as seqüências supraanstais arqueanas,
incluindo as pilhas metavukánicas tipo fftenstone-bdts
(complexo Barbacena, supergnipo Rio das Velhas, com-
plexo Santo Antônio do Pirapetinga) e no qual foram in-
jetados batólitos diferenciados, pardalmente anatébeos,
tonalito-granodiorito-graniticos (complexo Rcssaquinha,
tonalito-trondhjemito serra do Carmo, granodiorito-
granito Pinheirinho).

O espessamento da crosta, acompanhado pelo alto grau
geotérmico arqueano, provocou, em profundidades
compatíveis, metamorfümo de alto grau, com geração de
granulitos na crosta inferior e refusão, com formação de
batólitos, no limite entre a crosta inferior e a intermediária
(fig. 11.Ó.8A).

Esse processo estático 6 modificado, em benefício da
formação de granulitos e fundidos, pelo início do rif-
tcamenlo ensiálico que fragmentou o cráton arqueano su-
perior e deve ter ocorrido durante o ciclo tectonotermal
Jequié (fig. II.6.8A). Esse processo de rifteamento teve seu
máximo no início do Eoproterozóíco, constituindo o locus
das faixas de dobramentos do Proterozóico Inferior.
Acompanhando o rifteamento da litosfera continental,
ocorreu a ascensão da astenosfera quente. Esses fatores
incrementaram o metamorfismo de alto grau, que estava
tendo lugar na crosta inferior sob deformação cxtensional
(figs. II.6.8A e II.6.8B). Tal processo acomoda a geração
extensiva de metamorfitos de fácies granulito c magmatitos
cálcialcalinos a peralcalinos durante a constituição e
preenchimento da bacia (Weber &. Behr, 1983).

A subducçáo de grande volume de manto litosférico
( = SIMA) dentro da astenosfera pode vir a requerer uma
transferência compensatória de volume equivalente de
material astenosférico para a base da crosta inferior; isso
vem provocar aumento de temperatura, maior pressão c,
decorrentemente, a formação de fundidos graníticos,
granulitizaçâo e início do processo compressivo de
fechamento do rift ensiálico arqueano supe-
rior/proterozóico inferior.

Cabe aqui ressaltar que, devido às propriedades
rcológicas das rochas da fácies granulito, estas formam
uma camada de alta resistência interna na crosla inferior,
a qual, quando do encurtamento crustal posterior, tende a
formar dobras cm grande escala, que encurvam a crosta
sobrejacente e se desenvolvem até formarem uma
estruturação imbricada de cunhas de empurrão, típicas das
nappes de rochas de fácies granulito (Weber & Behr, up.
cit.) (fig. II.6.9). O desequilíbrio termodinâmico
proveniente da estruturação da crosta, oessa hipótese de
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2
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2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
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- Refer-noas (1) Machado Filho et a i . (1983), (2) Padilha t Vasconcellos, in Saltaar et a i . (1988).
- Rochas ver Apêndice I I .
- Piss. Suite «etaiôrfica São Sebastião do Soberbo; PHa' 6PJPO Andrelândia Indivisoi

PHas firupo Andrelândia Superior, PHai Gnjpo Andrelândia Inferior.
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FR-210/10K nao foi utilizado no cálculo da itócrona. leòerora b -
Pedreira Lebourg. Afloramento FR-53, próximo a Ressaquinha.

Iaócrona c - Pedreira Campolide. Afloramento HV-363, próximo
a Campolide, a oeste de Barbacena. Oa ponto» HV-363R

(pegmatite) e HV-363S (fração rósea) nâo foram usados no
cálculo da isócrona. laòcrora d - Pedreira Franco. Afloramento
HV-55, na área urbana de Barbacena. Isócrona • - Isócrona de

referência com pontos coligidos de Cordani et ai (1973).
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Fig. II.8.7 - Diagrama isocrflnico Rb/Sr de referência para rochas
das regiões de Ponte Nova (suíte me'.amorfica São Sebastião do

S&oerbo, tabela 11.6.2) e Abre-Campo (complexo Juiz de Fora,
tabela II 6.1). ( ) amostra isolada de rocha charnoquítica ao nona

de Rio Casca. Fonte: Machado Filho et ai., 1983.
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trabalho, pode ser avaliado através de seus efeitos, os quais
na área em estudo podem ser verificados a leste de Santa
Bárbara do Monte Verde, onde ocorre um corpo de rochas
charnoquíticas, mais ou menos circunscrito, circundado de
gnaisses aluminosos com corpos máficos, cuja aureola ex-
terna encontra-se anfibolitizada, com indício de
mineralização aurífera associada, refletindo a migração de
fluidos causada pelo desequilíbrio retrocitado.

63 O Proterozóico Inferior O Desenvolvimento do
Cinturão Móvel Atlântico

Quando do advento do Proterozóico Inferior, o rif-
teamento ensiálico encontrava-se em seu pleno desenvol-
vimento, com a crosta compartimentada e abatida por
falhas lístricas normais e o preenchimento desse mar
relativamente estreito por pilhas de rochas supracrustais
vulcânicas (complexo Lambari; parte inferior do grupo
Dom Silvério; as faixas isoladas de metabasitos e
metaultrabasitos ocorrentes na região do Campo das Ver-
tentes; a faixa vulcanossedimentar de Bom Jesus da Penha-
Jacuí) e as faixas metassedimentares (grupo Maquine, su-
pergrupo Rio das Velhas Superior, parte do grupo Dom
Silvério, rochas arcozianas e quartzíticas da região de Fur-

ORTOGNAISSE '->'i ! '<' í i .yí \ '" •
" • • À.;.{ •». ^\>'

- A \ ?>•.:• ORTOGNAISSE

DOBRA OlAPÍRiCA DE ROCHAS

0£ «'CIES GRANULITO — r \ \

Flg. 11.6.9- Desenvolvimento de dobra diapíríca, em rochas da
fácies granulito, durante o encurtamento crustal.

quim-Cláudio Manoel, grupo Itacolomi; supergrupo
Minas) (flg. ÍI.6.8B).

O adelgaçamento da crosta, o espessamento da pilha de
supracrustais e o movimento divergente infralitosfcrico
provocado pela pluma térmica no manto superior devem
ter provocado o desacoplamento da crosta inferior do
manto litosféríco, gerando, no nível da crosta inferior,
espessas zonas de cisalhamento dúctil para compatibilizar
o movimento diferencial causado, no nível do manto
litosférico, pela subducção subcrustal deste na astenosfera,
originando uma zona de subducção tipo A (de Ampícrcr,
1906; adaptado, com modificações, de Park; (1981) e
Weber & Behr, opxit.) (fíg. II.6.8C).

Weber & Behr (op.cit.) sugerem que, devido à aussneia

de cadeia mesoceanica, para equilibrar-se totalmente a
transferência de massa, é necessário que esse equilíbrio
ocorra em frente ao segmento subduetado, provocando a
já citada ascensão de material astenosférico e o recuo
parcial do segmento de manto litosférico subduetado.
Aponta, como explicação mais plausível, a formação de
uma célula de convecção forçada, à frente do segmento
subduetado (fig. D.6.8D), com base no modelo desenvol-
vido por Andrews & Sleeps (1974).

Esse é, possivelmente, o processo que, com a migração
da pluma geotérmica desde o centro de divergência que
provocou a formação do rift até a posição frontal ao seg-
mento do manto litosférico subduetado, originando a
célula de convecção descrita por Andrews & Sleeps
(op.cit.), fornece o mecanismo de frenagem da placa em
subducção e, conseqüentemente, o início do movimento
inverso que originará a colisão continental e constituirá o
cinturão de empurrões Mantiqueira; esse último é um
elemento tectônico do cinturão móvel Atlântico (Fyfe &
Leonardos, 1973,1974; Leonardos & Fyfe, 1974), formado
no Proterozóico Inferior, tendo sua consolidação ocorrido
durante o ciclo tectonotermal Transamazônico (figs. II.6.4
a II.6.7).

Confirmando a época dessa inversão tectônica, existem
inúmeras determinações geocronológicas (Teixeira, 1982,
1984,1985; Machado Filho et ai., op. cit.; Baltazar ei ai., op.
cit.; Silva et ai., op. cit.) que apontam para o início do ciclo
Transamazônico como o período de máxima
movimentação de massa que completou a soldagcm desses
dois segmentos crustais: a província geotectônica Manti-
queira e a província geoteelônica São Francisco. A
atividade granítica sintectônica transama/ônica, ocorrenic
em ambas as províncias, tem idades variando em lorno de
2l)00m.a. (figs. II.6.1Ü e 11.6.11). Os granitos mais velhos (x
ZlOOm.a.) têm composição granodiorítica a tonalílica, en-
quanto que aqueles mais jovens, com cerca de 1.900 ma.
(fig. 11.6.12) têm composição alcalina a peralcalina. Padilha
e Vasconcellos (in: Baltazar et ai., op. cit. e Silva e( ai., op.
eit.) apresentam uma discussão dos resultados
geocronológicos. Um trabalho visando a estabelecer as
relações entre a composição, idade e posição espacial des-
ses granitos deve ajudar muito no entendimento da
evolução crustal dessa parte do escudo Brasileiro. Delh.il
et ai. (1969) apresentaram alguns resultados U/Pb para
rochas do complexo J uiz de Fora, os quais indicaram idade
de 22l)0m.a. considerada idade do metamorlismo
cala/onal.

Além da presença de greenstone-belts mais ou menos
preservados, comuns na província geotectônica São Fran-
cisco c ausentes, no nível de conhecimento atual, ru
província geotectônica Mantiqueira, o que, fundamental-
mente, diferencia as rochas infra-estruturais das duas
províncias geolectônicas, é que a foliação de cisalhaincritu
de baixo ângulo é muito mais intensa nas rochas da
província geoteelônica Mantiqueira, onde se desenvolveu
nas condições dos níveis crustais intermediário e inferior,



SF.23-X-C-V1 (lima Duarte) 161

o/rs

o.r»o t

0/25

07 +
0

— A > . - R 4 H

0,4 0,6 1.2 1.5

e* s- et

Fig. 11.6.10- tsócrona Fto'Sr de granodiorito-gnaisse (AIU-W).
•ntre Seritinga e Carvalhos. Infra-estrutura da faixa de

dobramentos alto Rio Grande. Fonte: Padilha & Vasconcellos. in:
Baltazar et ai. (1988) e Silva et ai (1988 .)

S- 87 I ..AM ; , '
S; 86 fc • . r ' C 4

0,T5C 1

0 . / 1 5 (
' L í v i E

0.3 C 6 1,2 1,5

Flfl. 11.6.11 - Isocrona Rb/Sr de granodiorito-gnaisse de Lavras
(Heilbron, 1984) intrusivo na infra-estrutura da faixa de

dobramentos alto Rio Grande. Fonte: Padilha & Vasconcellos, in.
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e menos intensa nas rochas da província geotectõnica São
Francisco, onde a mineralogia que a acompanha mostra
condições termodinâmicas da fácies xisto-verde. Como
reflexo dessa colisão, aparentemente frontal, formou-se o
cinturão de empurrões Mantiqueira e, no front das nappes,
constituíram-se bacias grauvaqueanas frontais (fig. II.6.13),
representadas, na arca em estudo, pelas seqüências melas-
sedimentares do grupo Andrelãndia, a sudoeste, e do
grupo Dom Süvério (unidades média e superior) a nor-
deste, provavelmente em um estilo semelhante às foreland
basins. A teelônica proterozóica média e superior mas-
carou profundamente essas relações de cavalgamento sin-
deposicionais, mas, mesmo assim, na região a oeste de Bom
Jardim de Minas e entre Arantina e Andrelãndia, en-
contram-se rochas correlacionáveis ao complexo Manti-
queira sobre rochas do grupo Andrelãndia.

Nessa mesma ocasião, talvez como efeito
compensatório de tal colisão, iniciou-se a individualizaçãu
de duas estruturas aulacogênicas, de direção quase que
exatamente NW-SE, a primeira, e NNW-SSE, a segunda,
formando um ângulo próximo a 60 com a zona de colisão
transamazônica (Cg. 11.6.14). A posição aparente do front
de empurrões nesta fig., no domínio do Espinhaço
meridional, reflete a tectônica proterozóica superior,
muilo intensa aí. A primeira, ao sul, evoluiu para conformar
u bacia de sedimentação Andrelãndia Araxá Canastra,
que compõe a extremidade sudeste da província estrutural
Tocantins, de Almeida et ai. (1977), enquanto a segunda,
ao norte, evoluiu para construir o fulcro da sedimentação
Espinhaço. As idades das sequeacias vulcanosscdimen-
lares que ocorrem na base dessas sedimentações apontam
para o início do Proterozóico Médio a instalação desses
aulacógenos.

Com o objetivo de ressaltar um fato de suma
importância, relembra-se que, quando teve início a
sedimentação da seqüência grauvaqueana do grupo
Andrelãndia Inferior, deste projeto (formação Cambu-
quira de Balta/ar et ai., op. cil., e Silva et ai., op. cit.), os
met amor fismos meso e catazonal das seqüências ar-
queana.s. arqueo-proterozóicas inferiores e proterozóicas
inferiores já haviam atingido seu clímax, e a sulura con-
tinental estava sendo ebliterada pelo deslocamento do
cinturão de empurrões. Desse modo, a idade protero/óica
média precoce, sugerida para as seqüências grauvaqueanas
Andrelãndia e Dom Silvério, é justificada, c as idades
proterozóicas médias e superiores, encontradas para as
primeiras (figs. 11.6.15 a 11.6.18), relacionam-se com o pico
do metamorfismo de fácies anfíbolito SÚ1-D3, que mascarou
profundamente o balanço geoquímico sin-D2 e
reomogeneizou o sistema Rb/Sr dessas rochas. Tais bacias
grauvaqueanas evoluíram para uma seqüência pclito-
psamílica, que extravasou do fulcro principal da
sedimentação para norte, em direção ao cráton do São

Fig. 11.6.12 - Diagrama isocrômeo Rb/Sr em rocha total para o
granito "alto Jacarandà" (NW de Entre-Rios de Minas). Fonte

Padilha & Vasconcellos. in: Baltazar et ai. (1988) e Silva et ai (1988;
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Francisco, de Almeida et ai. (1980), estando representado
pela formação São Tome das Letras e pelo gnaisse Brejão
de Silva et aL (op. cit.), e para sal e sudeste, sobre as partes
já então peneplanizadas do cinturão de empurrões (grupo
Andrelândia Superior, ua folha Lima Duarte). A
sedimentação, extravasada para norte, muda a faciologia
sedimentar ao atingir a zona pericratônica, com quartzitos
e conglomerados (formação Tiradentes), margas e pelitos
(formação Rio Elvas), pelitos e margas, com lentes de
calcário (formação Prados) e paraconglomerados
polimfticos (formação Carandaí e seqüência de Madre de
Deus), que constituem o grupo São João dei Rei. Em
direção NW, deve ter interagido com o início da
sedimentação no aulacógeno. Uma isócrona Rb/Sr, de
referência, foi preparada para filhos grafitosos da região
de Madre de Deus, que representam a transição entre os
grupos Andrelândia e São João dei Rei (fig. 1I.6.19)

6.4 O Proterozóico Médio e Superior: A Faixa de
Dobramentos Alto Rio Grande

CINTURÂ0 0E EMPURRÕES MANTIQUEIRA

(c)

GR IP 0 ANDCELÍNDI4 INFERIOR

• • (e;

Fig. 11.6.13 - Esquema do desenvolvimento das grauvacas do
grupo Andrelândia, em estilo fore land basin, (a) Início de formação

do cinturão de empurrões Mantiqueira com consituíção de uma
(ore land basin, pelo rebaixamento isostatico da zona frontal ao

referido cinturão, formação de leques deltaicos e turbiditos
(grauvacas líticas e feldspáticas?}. (b, c, d) Prosseguimento da

superposição de escamas de empurrão do cinturão mantiqueira.
soerguimento parcial de parte da sedimentação da fore land
tiaan.com seu dobramento: individualiza-se um deslocamento
basal (sole trusty próximo à interface cobertura-emba&amento:

nessa fase pode haver vários pulsos de
soerguimento-erosão-redeposição. (e) Erosão da parte soerguida

da cordilheira formada e afloramento da infra-estrutura da tflia
land basin entre as nappes Mantiqueira e as nappes Andrelândia

'nferior

A faixa de dobramentos alto Rio Grande, como aqui é
concebida, localiza-se marginalmente ao sul da província
geotectônica São Francisco (fig. 11.620); sua forma atual 6
a de um trapézio com direção geral WSW-ENE, desde a
bacia do Paraná, a oeste, até a região entre Caranaíba-Bar-
bacena-Juiz de Fora, em uma extensão aflorante de,
aproximadamente, 350km. A base maior deste trapézio
encontra-se a oeste, possivelmente entre Jundiaí (SP), ao
suL e Monte Santo (MG), ao norte, com aproximadamente
220km (fig. D.6.21). Nesse trecho, engloba a região do platô
de Poços de Caldas e as litologjas dos complexos graníticos
e granulíticos do maciço de Guaxupé. A leste termina
irregularmente, em faixas balizadas por falhas tardias en-
volvendo rochas graníticas e gjaiúlo-greenstone do com-
plexo Barbacena, granitóides do complexo Mantiqueira e
granulíticas do complexo Juiz de Fora, em uma largura
média de 10km. Perfaz, assim, uma área da ordem de
60.000km2.

Seu limite sul coincide, grosseiramente, com a zona de
cisalhamento serra da Mantiqueira ou São Paulo e, a norte,
com a zona de cisalhamento Campo do Meio (Cavalcante
et ai, 1977, 1979). Sua forma atual deriva dos últimos
eventos defonnacionais que a atingiram, possivelmente de
idade brasiliana precoce.

Padilha & Vasconcellos (in: Silva et ai., op. cit. e Bal-
tazar et ai., op. cit.) apresentaram uma hipótese de
evolução crustal para a região sudeste mineira, a qual
corroborou-se com os presentes estudos. A esse
modelamento acrescentam-se três elementos que supõem-
se diagnósticos:

a) a faixa de dobramentos alto Rio Grande representa a
extremidade sul da província estrutural Tocantins (Al-
meida et ai, 1977), com a qual tem em comum a simetria
dos esforços deformantes;

b) consolidou-se a compreensão de que as grauvacas
basais e sedimentos pelito-psamíticos correlatas
constituíram-se como sedimentação frontal ao cinturáu de
empurrões Mantiqueira, formado quando da colisão con-
tinental transamazônica, cm vários pulsos de soerguimen-
to-scdimentaçáo-desnudamento-resscdimcnlaçâo;

c) é possível que a região ao norte de Andrelândia se
posicione, hoje, sobre uma pretérita junção tríplice cum um
ramo rift (aulacógeno?), de direção NW, constituindo a
extremidade sudeste do aulacógeno Aodrelãndia-Araxá-
Canastra; o outro ramo, de sudoeste, conforma-se, pos-
sivelmente, como falhas transformantes (sistema Ouro
Fino) ou transcorrentes com bacias pull-apurt
(sedimentação do grupo Itapira); e o ramo de ENE até
NNE sendo constituído pelo cinturão de empurrões Man-
tiqueira, que registra a colisão continental transamazónica
e é acompanhado de bacias frontais transpressionais
(grupos Andrelândia, São João del Rei e Dom Silvério),
desenvolvidas cm rampas oblíquas.

Essa faixa de dobramentos tem como característica
básica seu policíclismo e o envolvimento, em seus vários
eventos lectonometamórficos, tanto das seqüências
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V

FJQ. 11.6.20 - Elementos tectonicos da região leste brasileira
(modificado de Almeida et ai., 1976). 1 - Areas

pré-transamazonicas e transamazonicas nao-diferencíadas:
complexo Cvalba (I), grupo Jacobina (II), complexo Jequié (III),

Quadrilátero Ferrífero (IV). 2 - Faixa de dobramentos alto Rio
Grande e maciço Guaxupe (V) 3 - Faixa Espinhaço e coberturas

relacionadas na chapada Diamantina (VI). 4 - Areas
transamazonicas rejuvenescidas durante o ócio Brasiliano. 5 -

Unidades brasilianas: faixa de dobramentos Brasília (VII), regiào de
dobramentos Nordeste (VIII), faixa de dobramentos Sergipana (IX).

faixa de dobramentos Araçuaf (X). 6 - Coberturas sedimentares
correlatives ao ciclo Brasiliano: grupo Bambu! na bacia do São

Francisco (XI). Salitre-Jacaré pai) e Rio Pardo (XIII) 7 - Coberturas
sedimentares fanerozóicas. 8 - Falhamentos maiores 9 - Limite de

crtton, setas indicam vergftncia 10 - Area do projeto Barbacena

supracrustais próprias da faixa, bem como de seu em-
basamento. Como anteriormente sugerido, a idade
provável de sua individualizaçâo deve ter sido no limite
entre o Proterozóíco Inferior e o Médio, no final do ciclo
tectonoiermal Transamazônico, sendo que o maior pico de
metamorfísmo ocoircu durante o ciclo tectonotermai
Uniaçuano e no final da segunda fase de deformação
(Heúbron, 1983,1985) da supra-estrutura metassedimen-
tar.

Aparentemente, durante o ciclo Brasiliano, a região foi
retomada por dobramenlo amplo e cisalhamento dúclil-
rúptil (?) de transpressâo de alto ângulo, acompanhado de
metamorfísmo de fácies xislo-vcrdc ao norte, até. possivel-
mente, anfíboliio ao sul da linha Arantina-Lima Duarte, e

anatexia ao sul e sudeste da linha São Lourençp-Aiuruoca-
Liberdade. São exemplos desta aoateiia a última
migmatização dos gnaisses de Bocaina de Minas e Passa
Vinte, e os granodioritos e granitos de Arantina, liber-
dade, Carvalhos e Seritinga. A fig. I1.622 mostra uma
tentativa de síntese visual desses eventos, relativamente à
supra-estrutura.

Assumindo a possível disposição origina] de deposição,
no ramo aulacogênico, como NW-SE, reconheceram-se as
seguintes divisões litoambientais nessa faixa de dobramen-
tos:

a) zona pericratônica norte e noroeste (fácies psamito-
peüto-carbonatada):

- supra-estrutura: grupo São João dei Rei (formações
Tiradentes, Carandaí, Rio Ervas e Prados);

- infra-estrutura: complexos Barbacena, Matola, Manti-
queira e Ressaquinha;

b) zona pericratônica sudeste (fácies psamílica):
- supra-estrutura: grupo Andrelândia Inferior e Supe-

rior (formação Cambuquira e quartzitos como os da serra
de Tbitipoca, respectivamente);

- infra-estrutura: complexos Mantiqueira, Juiz de Fora
e Paraíba do Sul;

c) zona central grauvaqueana:
- supra-estrutura: grupo Andrelândia (formações Cam-

buquira e São Tome das Letras, gnaisse Brejão) e complexo
Lambari;

- infra-estrutura: complexos Mantiqueira, Juiz de Fora
e Amparo (?);

d) zona marginal ao platô de Poços de Caldas:
- supra-estrutura: grupo Andrelândia (formações Cam-

buquira e São Tome das Letras), complexo Lambari e
grupo liapira no estado de São Paulo;

- infra-estrutura: complexos Amparo. Silvianópolis,
Varginha-Guaxupé e Paraisópolis;

e) zona da granitogênese brasiliana:
- essa zona contém os batólitos sin- e tarditranscorrentes

do grupo Pinhal (Wernick & Peralva, 1978), ao norte, e
granítóidcs tipo Morungaba e Socorro, ao sul da zona de
cisalhamento Ouro Fino. Essa granitogênese envolve
anatexia de parte da infra-estrutura granulítica e
granodioríto-lonalílica da faixa de dobramentos.

A partir dessas conceituaçôes, e com base nos dados de
campo, bem como na análise da bibliografia geológica
disponível para a área em apreço, justifica-se a
individualizaçâo das unidades geotectõnicas conforme
apresentadas a seguir:

a) domínio da supra-estrutura da crosta superior
(seqüências supracrustais da faixa de dobrameutos alto Rio
Grande - zona metamórfica da fácies xisto-verde);

b) domínio da supra-estrutura da crosta intermediária
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(seqüências supra-emstais da faixa de dobramentos alto
Rio Grande - zona melainórfica de fácies anfiboliio);

c) domínio da infra-estrutura da crosta intermediária
(seqüências da infra-estrutura da faixa de dobramentos
aho Rio Grande);

d) domínio das seqüências da crosta inferior (rochas da
fácies granulito, mais ou menos migmatizadas, da infra-
estrutura da faixa de dobramentos alto Rio Grande).

Com o objetivo de estabelecer o quadro geocronolôgico
das unidades da supra-estrutura da faixa de dobramentos
aho Rio Grande, utilizaram-se informações de: Padilha
(1984), Heilbron et ai. (inédito ), HeUbron (1984), Maciel
& Gonçalves (dados inéditos utilizados cem permissão dos
autores), a partir das quais foram elaboradas cinco
isócronas, somando 37 determinações Rb/Sr, além de cinco
determinações isoladas e com 12 determinações K/Ar em
fases minerais e rocha total (tabelas 11.62 e 11.63).

Essas isócronas foram localizadas estrategicamente, de
modo a abranger várias litologias do grupo Andrelãadia.
bem como representar uma área considerável deste.
Situam-se na folha Andrelândia, 1.100.000, a oeste da folha
lima Duarte (ver: Süva et ai., 1988), como explicitado a
seguir:

a) região de Arantina: nessa região, situada na zona da
silimanita, em coexistência com a cianita, foram elaboradas
duas isócronas:

- pedreira da saída sul de Arantina, a 2km da cidade; aí
as rochas são granada-cíanita-silimanita-biolita-gnaisses.
com remobilizados quartzofeldspáticos importantes
segundo a foliação e cortadas por diques de aplitos (A VP-
016) (pontos AVP-006, AVP-013, AVP-014. ART-2A.
ART-2D, ART-2F da fig. 11.6.15);

- túnel da ferrovia do Aço, na região do córrego dos
Cordeiros, ±5km a ESE de Arantina; as rochas amostradas
foram granada-cianila-silimanita-moscovila- quart/oxistos
muito transpostos, com raras vênulas remobilizadas de
quartzo + feldspato (pontos AVP-025, AVP-027, AVP-
031 c AVP-033) (Cg. 11.6.16).

b) região de Andrelândia: situada 20km a nor-noroeste
de Arantina, suas rochas estão na fácies mclamórfica an-
fibolito, com a coexistência de estaurolita c cianita. Inicial-
mente, tentou-se estabelecer uma isócrona em um único
afloramento do estaurolita-cianita-granada-biotita-
plagioclasio-xisto, rocha típica do grupo Andrelãndia, mas
não houve dispersão suficiente para tentar-se uma isócrona
confiável. Então optou-se por coletar amostras em pomos
mais separados, porém com continuidade física (raio de 3
km), de modo a conseguir-se a dispersão. Conseguiu-se
assim uma boa isócrona de referência (pontos AVP-045,
AVP-050, AND IA, AND-lC e AND-1E) (fig. I1.6.17).

c) região de Santana do Garambéu: situada 25km a
nordeste da cidade de Andrelãndia c 38km a nor-noroeste
de Arantina, suas rochas estão na fácies anfiboliio,

próximas à isógrada da cianita. As rochas são cianila-es-
taurolita-granada- bkxita-xistos feldspátkos, diferindo da-
quelas de Andrelãndia apenas pela maior quantidade de
quartzo e muito menor presença de plagioclásio. As
amostras foram coletadas em um mesmo material, mas em
um círculo de aproximadamente 5km de diâmetro. Con-
seguiu-se assim uma boa isócrona de referência (pontos
analíticos AVP-037, AVP-039, AVP-040, AVP-042, AVP-
043) (fig. n.6.18);

d) região de Madre de Deus: situada 29km a nor-
noroeste de Andrelãndia e 49km de Arantina, e i mesma
direção; as rochas estão na fácies anfibolito, na zona da
estaurolita. As rochas «naKmrfat são estaurolita-granada-
Glitos grafitosos da zona de transição entre os grupos
Andrelãndia e São João dei Rei e, neste trabalho, são
inclusas na segunda unidade. Também elaborou-se uma
isócrona de referência (fig. D .6.19) utilizando-se os pontos
analíticos 01-05-81/5, DM81,01-05-81/6A c 01-05-81/6F.

Vários outros pontos foram utilizados como apoio e
encontram-se listados na tabela 11.6.2. Durante a exposição
do quadro geocronolôgico, será discutida a sua
importância.

As determinações K/Ar estão listadas na tabela II.6.3.
Como se pode observar, cobrem uma vasta área da região
enfocada, permitindo sua utilização na tentativa de es-
tabelecer o padrão de resfriamento final dessa região.

A tabela II.6.3. mostra que, nas rochas da supra-
estrutura, foram realizadas 12 determinações K/Ar em
fases minerais diversas: anfibólio, biotita e moscovita.

üs resultados concentram-se no intervalo de 550 a
±50m.a. e mostram o zoneamento devido ao resfriamento
regional, do mesmo modo que a infra-estrutura retrabal-
hada, onde as idades mais jovens são encontradas no sul e
as mais antigas, no norte.

Destes resultados, também abstrai-se uma tendência à
concentração de determinações geocronológicas Rb/Sr
nos intervalos 1050 a ±50m.a e 800 a ±50m.a, enquanto as
determinações K/Ar concentram-se no intervalo 550 a
±50m.a.

As idades obtidas devem ser consideradas idades
mínimas, já que normalmente são idades de resfriamento
ou refletem rcomogeneização parcial do sistema Rb/Sr,
relacionadas aos diversos eventos tectonotermais que atin-
giram a região.

HeUbron (1985) demonstrou que existiram dois pulsos
meiamórficos regionalmente importantes interessando às
rochas que compõem a supra-estrutura e a infraeslrulura
da faixa de dobramentos alto Rio Grande, e que tiveram
suas paragêneses metamórficas preservadas.

Associa-se o primeiro, e mais intenso, pulso
metamórfico, cujo registro se mantém, à fase de
deformação D3.0 pico máximo de metamorfismo ultrapas-
sou temporalmcnle a época da deformação máxima.
Assim, as idades registradas são tardí-Dj. Esse tnetamor-
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Tabela I I .6 .3 - Determinado e i RocKas da Rejiio entre Lavras e Ar an t i na

N. Cawo

AÍT-2C
LAH-23
AWMC
ART-X-»90A
ART-2-A
W-935
01-181
01-68
AVP-96Í

(WT-2C
ART-X-1WA
AVP-62
Avf»-69

Rocha 1

anfiboi i to
xisto
xisto
gnaisse
gnaisse
xisto
xisto
wartzito
pegiatito
granodiorito
anfiboüto
gnaisse
anfibolito
anf(boiito

Material 1 ZK 1 ZV49 rad (ceSTr/9.19-6> 1

SUPRA-ESTRUTURA

biot i ta 6,169
biot i ta 5,924
biot i ta 6.869
biot i ta 4,7*8
biot i ta 7,518
biotfta 7,416
«oscovita 7,»52
•oscovita 8,632
«ica 8,531
Mscovita 8.«24
an/obólio 9,946
anfobólio Í.654
anfobólio 1,399
anfobôlio 9,657

164,41
165,9
153,3
155,9
172,4
t.73,66
168,4
2W.2
156,31
194.40
74.3»

166,3
19,83
16,52

ZAr4l a t i

5,99
3.91
2,65
7.3t
1,62
9,17
4.77
4,98
7.85
2,17

17.92
11,33
!9,92
29,19

1 Idade (fia) 1

581
697
499
517
511
529
529
522
419
536
564
558
591
554

Erro

17
29
15
15
15
16
16
15

13 i
16 i
17
17 j

1.6

nOTA-ESTRUTURA

AIIH4P
HD-X-3C
LAV-1C
MH-428
H0-X-3C

gnaisse
gnaisse
gnaisse
anfíbolíto
gnaisse

biotita
biotita
biotita
anfibólio
anfibólio

7,811
5,953
7,982
9,191
9,923

195,25
187,98
193.9
11,927
39,465

19,49
63,32
4,92
9,79
9,13

559
946
595

1986
698

16
56,9
18,9
41,8
35,4

Fonte: Padilha i vasconcellot, in: Baltazar et a i . (1988) e Silva et a i . (1988).
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Ssmo provocou a formação de paragêneses da fades an-
fibolito alto e aoatexia parcial, atingindo a isógrada da
cordieríta ao sul de Bom Jardim de Minas. Também foi a
responsável pela reomogcneizaçáo quase total do
estrondo (Sr) nas seqüências supracrustais e a abertura do
sistema K/Ar das rochas da infra-estrutura.

Desse modo, as isócronas Rb/Sr, em rocha total, que
apontam para o intervalo de 1050 a ±50m.a., datam esse
evento.

A deformação da fase D3 atingiu rochas já transpostas,
mais ou menos miloníticas, devido à intensa fase de
imbrícação de escamas de empurrão, em regime de cisal-
hamento dúctil heterogêneo, que gerou uma foliação de
transposição (St), reconhecida como a superfície de
referência no âmbito da faixa de dobramentos alto Rio
Grande. Assim, a história deformacional das rochas da
supra-estrutura iniciou-se em data anterior a llOOm.a.,
possivelmente, durante a fase príndpal do dclo leclono-
termal Uruaçuano. Uma forte lineação mineral, paralela
ao eixo X do elipsóide de deformação, foi desenvolvida.

A simetria das duas primeiras fases de deformação da
faixa de dobramentos alto Rio Grande é, em geral, semel-
hante, indicando tratar-se de duas fases de um mesmo
evento tectonotermal, que se sucederam no tempo
(deformação progressiva). Entretanto, em alguns locais,
príndpalmente próximo às extremidades das nappes de
chamage, possivelmente D3, nas folhas Lima Duarte e
Barbacena, os estilos das dobras são muito diferentes e os
eixos podem ser até ortogonais. Esse fato, antes de impor
um hiato entre as fases D3 e D4, devido à aparente dis
simetria das estruturas, demonstra a presença da
deformação por cisalhamento simples, progressiva, haven-
do antes uma translaçâo heterogênea provocando uma
aparente rotação no vetor do transporte.

A concentração de idades no intervalo 800 a ±50m.a.
pode ter uma das explicações a seguir:

a) a instalação do metamorfismo progressivo de fácies
anfibolito se iniríou nas zonas mais internas da faixa de
dobramentos e progrediu temporal e espacialmenle, no
sentido do continente (províndas geoteelônicas São Fran-
cisco e Mantiqueira soldadas), enfraquecendo suas
condições de P-T; porém, incrementado pelo efeito do
embasamento (mais raso), demorou mais a esfriar, cris-
talizando o sistema Rb/Sr em data mais recente;

b) a implantação do metamorfismo brasiliano de fácies
xisto-verde, que descrever-se-á a seguir, desequilibrou par-
cialmente o sistema Rb/Sr preexistente, sendo mais impor-
tante esse desequilíbrio naquelas rochas micáceas,
predispostas à reomogeneizaçáo isotópica em
temperaturas mais baixas, de tal modo que estas são idades
mistas, sem valor absoluto de datação, podendo ser inter-
pretadas à luz de outros conhecimentos.

O segundo pulso metamórfico, que aparentemente atin-
giu quase toda a seqüência lítica da supra-estrutura da
região (idades K/Ar sem padrão de variação definido),
deve ler ocorrido em torno de 550 a ae50m.a., como mostra

a concentração das idades K/Ar nesse intervalo.
Associa-se esse pulso metamórfíco A fase de

deformação fJexural D5, devendo ser sin- a tardi-Ds.
Apresenta, em quase toda região do «tto Rio Grande,
paragênese da fades xjsto-vcrdc. Porém, ao sul de Aran-
tina, Bom Jardim de Minas, Liberdade, Serítinga c
Aiuruoca, provocou migmatizaçáo com geração de
metatexitos e diatexitos. O magmatismo que acompanhou
esse evento gerou soleiras de aplitos e pegmatitos que
peneü am a foliação St até a sul da serra de Santo Antônio
(Andrelândia) e São Gonçalo do Sapucai (a oeste). Esses
pegmatitos forneceram idades Rb/Sr convendonais de 668
a z20m.a. e os aplitos, 603 a xl8m.a., enquanto uma idade
K/Ar em biotita do afloramento anterior forneceu a idade
de 510 a ±8m.a.

Por outro lado, no domínio do cinturão de dobramentos,
os anfibólios de anfibolitos da supra-estrutura mostraram
idades K/Ar cada vez mais jovens 00 sentido sul: 591m.a.,
a norte de Andrelândia; 558m.a., a sul de Andrelândia;
550m.a., 6km a norte de Arantina. Tomando, como apoio,
um resultado da infra-estrutura da faixa, em amostra
coletada ao norte de Madre de Deus de Minas (MD-X-
3C), a idade conseguida í 698m.a., comprobatórío do
zoneamento. A biotita, nessa última amostra, forneceu
idade de 946m.a., mostrando a difusão irregular do
argônio. Um anfibolito nas proximidades de Minduri, in-
trusivo no complexo Mantiqueira, forneceu idade de
resfriamento do anfibólio com 1086m.a. (MIN-428). Essas
duas últimas determinações apontam ou para a
reomogeneizaçáo do sistema K/Ar no dclo Uruaçuano, ou
uma difusão pardal do Ar no dclo Brasiliano, das rochas
da infra-estrutura.

As idades isocrônicas Rb/Sr foram obtidas em rochas
preponderantemente micáceas, devendo refletir idades de
resfriamento das micas que as compõem, conforme
proposto por Jager (1979, pp.9 e 10).

Assim, julgou-se razoável sugerir que as idades
isocrônicas obtidas para as rochas essencialmente
quartzobiotíticas de Santana do Garambéu e Madre de
Deus de Minas estão próximas da idade de resfriamento
das fases D3 e D4 que, nessa região, deve ter ocorrido em
época posterior às zonas mais internas da faixa de
dobramentos. Além do mais, a fase D5 provocou metamor-
fisrao da fácies xisto-verde, que gerou clorita e sericita, de
modo que tais isócronas devem ter influência pardal desse
processo, isto é, as idades do intervalo 800 a ac50m.a. são
mistas, pois envolvem relações isotópicas de resfriamento
cristalizadas nas fases D3 e D4 (1050 a ae50m.a.) preser-
vadas e relações isotópicas de resfriamento da fase D5 (550
a x50m.a.). As isócronas de Andrelândia e Arantina,
provavelmente, representam idades mais aproximadas do
resfriamento das fases D3 e D4, apesar de também
mostrarem efeitos de superposição da fase tectonotermal
D5 (ciclo Brasiliano). Isso deve ocorrer devido à menor
modificação causada ao sistema Rb/Sr de rochas sub-
metidas a condições de metamorfismo de médio a alto



170 Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil

grau, onde as paragcneses metamórficas geradas são mais
resistentes a novas modificações induzidas pelo metamor-
fisiro de grau baixo superposto.

De qualquer modo, o intervalo sugerido para essas
idades de resfriamento (1050 a xS0m.a.) deve ser encarado
como mínimo para a deformação e metamorfismo ineren-
tes à fase D3.

O resfriamento final do ciclo Brasiliano promoveu o
fechamento dos sistemas Rb/Sr e K/Ar em todas as micas,
finalizando a cratonização da plataforma Brasileira.

Nos eventos tectonotermais definidos pelas
determinações geocronológicas referidas, as rochas con-
stituintes da faixa de dobramentos alto Rio Grande, foram
objeto de deformação progressiva dúctil no ciclo
Uruaçuano (fases D3 e D4) e deformação flexural rúptil-
dúctil no ciclo Brasiliano (fase D5).

Quando do processo distensivo da fase rift, durante o
qual se individualizou o aulacógeno Andrelândia-Araxá-
Canastra (fig. U.6.14), houve a intrusão, na seqüência
grauvaqueana frontal ao cinturão de empurrões Manti-
queira, de rochas relacionadas com o magmatismo básico
inicial (anfibolitos e serpentinitos associados à formação
Cambuquira do grupo Andrelândia; faixa máfico-
ultramáfica de Bom Jesus da Penha-Jacuí (?); anfibolitos e
ultrabásicas da Serra da Canastra, etc; rochas básicas e
ultrabásicas associadas ao complexo Lambari), e a
coalescência da fase regressiva da bacia grauvaqueana,
seqüência pelito-psamítica, com o início da sedimentação
aulacogcnica: fanglomerados, sedimentação Quviolacustre
e deltaica (?). Nesta ocasião, ou cessou o movimento
colísional transamazõnico, como parecem indicar as
intrusões tardi- a pós-tectônicas (1900m.a.), ou seus efeitos
sobre as rochas da seqüência grauvaqueana foram mas-
carados pelas deformações do Proterozóico Médio.

Durante essa fase de enchimento da bacia de
sedimentação, houve o seu avanço o norte, sedimentando
a seqüência psamopelitico-carbonática, do grupo São João
dei Rei, sobre o já então consolidado continente, formado
pela colisão das províncias geotectônicas São Francisco e
Mantiqueira.

A abertura do aulacógeno pode ter provocado um
movimento transcorrente, com formação de bacia pull-
apart, a sudoeste do bloco Varginha-Guaxupé, onde se
desenvolveu a seqüência psamopelítica, superior às
grauvacas do grupo Itapira.

Essa sedimentação culmina com o enchimento da bacia
(grupos Canastra c São João dei Rei), que se espessa muito
c avança até a região central de Goiás com características
miogeossinclinais.

A seguir iniciou-se o processo compressivo que ira
fechar este novo ciclo lectonossedimcniar, constituindo o
cinturão de empurrões Canastra, com imensas nappes
supracrustais.

Nessa região, o sentido geral do movimento foi de SSW
para NNE, com variações locais devido à irregularidade
dos blocos crustais envolvidos.

A vergêncUdesU colisão foi deduzidaapartir de feições
estruturais conspfcuas, relacionadas com a transposição e
exacerbamento da elipticidade do elipsóide de
deformação, determinados pela deformação por àsal-
hamento dúctil de baixo ângulo, tais como uneações
minerais c geométricas, cristais com sombras de pressão,
sigmóides de foliação, tension gashes, bandas S-C

F«f» prnr rjtsrt nrigmrm im^trea^ fcr^m«t «fr» Kmpmjjn <»
dobras recumbentes com Qancos inversos transpostos por
adelgaçamento continuo, gerando intensa foliação de
transposição plano-axial e bandamento composkional
metamórfico, que representam a superfície de referência
regional St+1 c uma paraküzação dos contatos Utológicos
e interformacionais, isto é, So//St+1.

A análise das paragcneses metamórficas, desenvolvidas
pelo metamorfismo de fades anfibolito médio a alto, pos-
sibilitou a identificação de zonas metamórficas com
gradiente crescente no sentido suL Esse metamorfismo
teve seu máximo durante a etapa tardia da fase de
deformação D3.

A morfologia dos dobramentos da fase D4 varia, de
acordo com seus posicionamentos na faixa de dobramen-
tos. A norte de Luminárias-Madre de Deus de Minas-Iber-
tioga são dobras em joelho, com foliação plano-axial pouco
desenvolvida. Entre esse lurite e a unha imaginaria Mon-
senhor Paulo-Serranos-Arantina-Lima Duarte, essas
dobras podem assumir a geometria de dobras similares
invertidas com adelgaçamento do flanco invertido. Nessa
situação, apresentam uma ciivagem de crenulação na zona
axial das dobras. Daí para o sul pode haver transposição
SÚ1-D4 do flanco inverso dessas dobras. Adicionando-se o
aumento do metamorfismo, que, ao sul dessa última linha,
atinge o ponto mais alto da fades anfibolito (cordierita +
süimanita + K feldspato), torna-se difícil, na maior parte
de- casos, separar as duas fases de deformação (D3 e
Day— - pacote litológico, responsáveis pela sua evolução
no Proterozóico Médio/ciclo tectonotermal Uruaçuano.

Com geometria totalmente diversa, pois apresenta
planos axiais variando de NE-SW a N-S, com atitude
próxima à vertical, ocorre a fase de deformação D5, com
uma possível subfasc ou fase associada,que se manifest" em
domínios a oeste da área do projeto.

Essa fase lermodeformacional, considerada como parte
do ciclo tectonotermal Brasiliano, compreende a
re mobilização ensiálica de unidades mais antigas (ves-
tigcossinclinal), tendo como resultado o aquecimento
regional c a geração anatética e/ou diapírica de magmatitos
calciafcalinos c alcalinos inlracrustais. O aquecimento
regional foi responsável pela implantação do metamorfis-
mo de grau baixo (xLsto-verde) tardi-Ds sobre as rochas de
lácies anfibolito tardi-Ds.

Em certas condições especiais de anisotropia crustal,
essa fase de deformação, normalmente responsável pela
formação de amplas dobras flexuraís (comprimento de
onda 5km), ongina o realinhamento e aumento de as-
simetria de tais dobras associados à constituição de zonas
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de asalhamento ducrü-rúptil de abo ângulo, cuja direção
viris de WS W-ENE a SW-NE (I>6); nestes casos as dobras
D5 assumem a moríologia de dobras em joelho com eixos
mergulhantcs divergentes em relação à zona de
transcorrência.

A vergéncia de tais dobras 6 indistinta, cos pegmatitos
e apbtos citados anteriormente são pré-dobramenlos
brasilianos.

65 Síntese da Evotoção GcoMgicB de Parle da Rcfüo
Sadeste do Estado de Minas Gerais

Essa síntese representa uma reavaliação mais completa,
devido i aquisição de novos conhecimentos, daquela
apresentada por Paduna A Vasconcelos (in: Silva et ai", op.
át e Baltazar et ai., op. cit).

A infra-estrutura dessa região deve ter-se constituído
durante o Arqueano, com sua consolidação final ocorren-
do no cido tectoaotermal Jequié (2500 a zl00m.a.). Essa
crosta arqueana sofreu deformações e metamorfismo in-
tensos durante o ciclo tectonotermal Transamazônico
(2000 a ±200m.a).

No final do ciclo Jequié, iniciou-se o processo de rif-
teamento ensiálico que constituiu o fulcro das atividades
tectonotermais do ciclo Transamazônico - o grande
responsável pelo quadro geológico atual da região. Esse
quadro atualístico mostra uma intensa ímbricação
tectônica, colocando o nível crustal inferior sobre o
intermediário, e este sobre o nível crustal superior.

Esta imbricação tectônica - o cinturão de empurrões
Mantiqueira foi constituída na fase principal do ciclo
Transamazônico e marca a colisão de dois blocos crustais:
a província geotectônica Mantiqueira e a província
geotectônica São Francisco. Esta colisão tem sua existência
suportada pela grande descontinuidade gravunétrica que
separa os blocos gravúneuicamenle homogêneos São
Paulo e Vitória, a sul e leste, respectivamente, e Brasília, a
norte. A descontinuidade tem uma declividade faceando o
sul e o leste, o que induz a propor-se o cavalgamento dos
dois primeiros blocos sobre o último (Hasui & Oliveira.
1984; Hara»yi & Hasui. 1982a, 1982b). Essa constatação
geofísica tem coincidido com os dados geológicos
mapeados na região. Com o objetivo de amarrar os dados
geológicos no campo com os dados geofísicos
gravimétricos, executaram-se cinco perfis gravimetria»
com estações de 1.000m em l.OOOrn (50Um em 500m no
perfil Monte Verde/Calçada), medidas de densidade das
rochas aflorantes e descrição geológica dos pontos (fig
D.5.1). Os perfis gravimétricos interpretados mostraram
grande espessamento crustal devido à superposição de
escamas de empurrão ao cruzarem a descontinuidade
referida.

Coincidindo com o espessamento crustal referido,
afloram quatro conjuntos lilológicos distintos: a suíte
metamórfica São Bento dos Torres e o complexo Manti-

queira no âmbito da província geotectônica Mantiqueira, e
os complexos Barbacena e Ressaquiaha no âmbito da
província geotectônica São Francisco.

A suíte metamórfica São Bento dos Torres mostra ca-
racterísticas Iitológicas, petrológicas e Bioquímicas que a
assemelham ao complexo Juiz de Fora (comparar dados
das tabelas U22, U2.9 e 112.16, do texto explicativo da
folha Lima Duarte), e que constituiria com este, o pro-
tocontinente Mantiqueira. A posição atual que ocupa teria
sido atingida no processo de encurtamento crustal res-
ponsável pela formação de escamas de empurrão no cin-
turão Mantiqueira, em uma escama da infra-estrutura do
referido protocontinente, obductada sobre o protocon-
tinente São Francisco. A maior diferença entre os dois
grupamentos líticos citados fica por conta da associação
litológjca. Enquanto, no complexo Juiz de Fora, há uma
presença marcante de rochas paraderivadas (gnahsts kin-
zigíticos, gnaisses cakassiheaticos e quartzhos, associados
aos ortognaisses intermediários e ácidos, com metabasitos
e metauhrabasitos subordinados), na suíte metamórfica
São Bento dos Torres não foram ifr****»^, «té o momen-
to, rochas paraderivadas, e as rochas metabásicas são mais
abundantes. Além disso, a geocrooologia sugere idades do
Arqueano Superior e Médio (26UALa. e 3000nuu, respec-
tivamente (figs. D.62 e D.63) para essas rochas, em con-
traste cora as várias isócronas transamazônicas dos com-
plexos Mantiqueira e Ressaquinha. Tais rochas apresen-
tam metamorfismo regional na fácies granulho.

Os complexos Mantiqueira e Ressaquinha mostram ida-
des de retrabalhamenlo e/ou formação situadas no inter-
valo do ciclo tectonourmal Transamazôcico 2000 a
z200m.a. (figs. D.6.4, D.6.5 e D.6.6). São agrupamentos de
rochas que se revestem de especial importância na com-
posição do acervo de informações que indicam a existência
de uma colisão continente versus continente, de idade tran-
samazônica, envolvendo os protocontinentes Mantiqueira
(província geotectônica Mantiqueira) e São Francisco
(província geotectônica São Francisco).

A análise dos gráficos bioquímicos, onde foram lan-
çados os dados analíticos de amostras dos plagjoclásio-
gnaisses do complexo Mantiqueira (para maiores detalhes
ver texto e fig.s dos subitens Ü2325 da folha Barbacena
e 11.2.4.6 da folha Lima Duarte), permitiu concluir-se que,
em pane, a composição dessas rochas aproxima-se daquela
dos granitos de sintais (Keqin, 1982), dos granitos MS
(Cbaoqun, 1985) e dos granitos de transição (Jili & Jiayuan,
1985). Esses granitos desenvolvem-se em margens con-
tinentais ativas, em ambientes compressivos do tipo cordil-
heirano.

Convergentes com essa conclusão, alinham-se as obser-
vações a seguir:

a) os diagramas dos subitens citados no parágrafo an-
terior, que mostram a variação da profundidade do po-
sicionamento dos corpos ígneos na crosta com os teores
relativos de Rb e Sr (Condie, 1973), indicam uma variação
de espessura da crosta compatível com o ambiente in-
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dicado;
b) os metabasitos e os metaultrabasitos associados tec-

tonicamente ao complexo Mantiqueira são (Ggs. 0.2.41 e
D.152, da folha Lima Durte) bai iltos tholeíticos oceânicos
de alta alumina, predominantemente tipo MORB-T (ver as
figuras citadas, acrescidas da fig. O.Z55), com raros ex-
emplares do tipo intraplaca, de origem mantélica, cris-
talizados em ambiente transicional e em sistema aberto de
alta pressão e fonte equivalente a granada lherzolito, rep-
resentando, talvez, o nível 2 da crosta oceânica;

c) as razões iniciais das isócronas são muito elevadas,
oncluindo, essa colisão continental interdigitou tec-

tonicamente parte do conjunto "batólito cordilheirano +
embasamento" da margem continental ativa do protocon-
tinente Mantiqueira com parte do soalho oceânico subduc-
tado, cuias raízes compõem, na atualidade, o complexo
Mantiqueira.

O complexo Ressaquinha (ver subitem II.2.2.2.5 -
Litogeoquímica, folha Barbacena), por seu lado, mostra
características essencialmente ígneas (Takahashi et ai.,
1980) de caráter metaluminoso (segundo Debon & Le Fort,
1983), derivando por diferenciação de um mesmo magma
gabro-aoortosítico, três trends: um trend toleítico, onde se
encaixam as rochas básicas e intermediárias do complexo;
outro calcialcalino, discriminando a maior parte das rochas
intermediárias; e um 'erceiro subalcalino escuro, principal-
mente representado pelos corpos diferenciados de
quartzomonzonito, monzogranitos e raros gabros (di-
ques?), como mostra o diagrama Q-P de Debon & Le Fort
(op. cit.). (Ver folha Barbacena). Elaborou-se um
diagrama discriminante, com base cm Hunter (1971) e
Condie (1981), segundo o qual foi possível reconhecerem-
se duas unidades no complexo Ressaquinha: uma unidade
trondhjemítica (unidade 1) e uma unidade calcialcalina
(unidade 2). Nesta, é comum a presença de encraves, de
dimensões variadas, de gnaisses e anfibolitos.

Os diagramas apresentados, utilizando terras raras ( Eu
x ID, Eu x Ca, TR x Yb/La), sugerem, para as rochas do
complexo Ressaquinha, origem em ambiente transicional
(Jili & Jiayuan, op. cit.), tendo sido cristalizadas a profun-
didades médias e altas - 2030km (diagrama logRb x logSr
de Condie, 1973), caractcristicamente em condições
tectônicas de soerguimento pós-colisional, com tendência
a sincolisional (diagrama R1-R2 de La Roche, seguindo a
interpretação de Batchclor & Bowden, 1985, apresentada
na folha Barbacena). Duas amostras consideradas como
desse complexo caíram no campo das intrusões pré-
colisionais (sinconvergência de placas), na placa cm
subducçáo, representando eventos precoces ou escamas
interdigitadas do complexo Mantiqueira, assumidas como
do complexo Ressaquinha durante a colisão. Essa última
hipótese é favorecida pela dúvida que ficou, quando do
mapeamento, quanto à posição litostratígráfica das rochas
granitóides gnáissicas bandadas, situadas na região que
medeia Barbacena e Desterro do Melo, logo ao norte da
zona de ocorrência da seqüência vukanossedimenlar do

complexo Barbacena, e que pode estender-se até Lamim.
Avaliando-se o exposto, foi possível sugerir-se que:
a) as unidades, aqui denominadas complexos Manti-

queira e Ressaquinha, compõem complexos granitóides
transpostos, interdigitados e com restos do soalho oceânico
obductado, que obliteram antiga zona de sutura crustal tipo
colisão continente versus continente;

b) o complexo Mantiqueira apresenta como
característica marcante a diversidade de fontes que
geraram seus granitóides, já que existem três tipos do ponto
de vista do discriminante tectônico de Batchelor & Bowden
(op. cit.): um pré-colisionaL gerado em margem continen-
tal ativa, à semelhança de um batólito cordilheirano; um
sincolisional, formado a partir da refusão da pilha grauva-
queana subduetada juntamente com parte da crosta onde
se aloja; um tardicousionaL peraluminoso a subalcalino,
formado após o espessamento da crosta pela colisão, mas
ainda afetado pelos movimentos tangenciais;

c) o complexo Ressaquinha apresenta-se mais uniforme,
com as rochas ácidas, intermediárias e básicas, formadas a
partir de uma mesma fonte magmática crustal por
diferenciação, talvez mais profunda que a anterior, tipica-
mente calcioalcalina, com menor impressão do tectonismo
tangencial e posicionadas, principalmente, de acordo com
o discriminante tectônico de Batchelor & Bowden (op.
cit.), durante o soerguimento pós-colisiona!;

d) o complexo Barbacena, pelo seu caráter vulcanos-
sedimentare pelo posicionamento que ocupa, pode repre-
sentar uma seqüência oGolítica do Proterozóico Inferior,
ao contrário de uma seqüência tipo greenstone-belt ar-
queana subduetada.

As determinações isotópicas Rb/Sr sobre os
granodiorítos tardi- a pós-tectônicos (Ggs. II.6.10, II.6.11 e
11.6.12) forneceram idades em torno de 2000m.a. Assim,
possivelmente um processo de colisão continental desen-
volveu-se no ciclo tectonotermal Transamazônico e con-
dicionou a formação de uma bacia grauvaqueana frontal ao
cinturão c de duas bacias aulacogênicas: a bacia
Andrelândia-Araxá-Canastra e a bacia Espinhaço.

A bacia grauvaqueana frontal iniciou-se com a
sedimentação, no front do cinturão de empurrões, de
sedimentos terrígenos finos, com raros níveis psamíticos,
intercalados com material vulcunoclástico e possíveis der-
rames c intrusões máficas e ultramáfícas (complexo Lam-
bari), que passam lateral e verticalmente para asgrauvacas
da formação Cambuquira (grupo Andrclândia Inferior, da
folha Lima Duarte) do grupo Andrelãndia. Essa bacia, ao
ser preenchida e em regime de quiescência tectônica, deu
origem à sedimentação pelitopsamítica (grupo
Andrelãndia Superior, da folha Lima Duarte; formação
São Tome das Loiras) e a pelitocarbonatada transgressiva
(grupo São João dei Rei) sobre o continente São Francisco-
Mantiqueira ao norte, leste c ao sul c, provavelmente,
coalesccu com a sedimentação penccontcmporãnea do
aulacógeno Andrelândia-Araxá-Canastra.

Todo esse conjunto lítico, composto pelas seqüências
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grauvaqueuia, pclitopsamítica e pelitocarbonática, sofreu
o efeito de uma tectônica tangential, em regime de cisal-
hamento dúctil, com desenvolvimento de uma intensa fo-
liação plano-axial com trausposição (St-t-i), que também
transpõe, em parte, o bandamento metamórfico/milonítico
(St-i/St) da infra-estrutura. Esse movimento tanto pode ter
sido motivado pela continuação do deslocamento do cin-
turão de empurrões, com vetor de deslocamento modi-
ficado (?), como pode indicar o fechamento da faixa de
dobramentos alto Rio Grande, já que o vetor de des-
locamento dasnappes de supracrustais é variável desde SW
para NE, no extremo-oeste, até SSW para NNE, no leste.
Essa é a hipótese mais provável, devido ao recobrímento
das nappes transamazônicas, principalmente constituídas
por rochas da infra-estrutura arqueana, pelas nappes urua-
çuanas (D3), essencialmente constituídas por seqütncias
supracrustais, particularmente evidente nas folhas Lima
Duarte e Barbacena. Muitas vezes, o efeito desse novo
empilhamento de nappes na infra-estrutura é a formação
de zonas de ásalhamento de alto ângulo cotuo as de Bar-
bacena e Campo do Meio, acionadas em rampas oblíquas
e laterais.

No prosseguimento Ja estruturação regional, registrou-
se a retomada do processo de deformação e metamorfísmo
da fácies anfibolito a xisto-verde, no final do ciclo Uru-
açuano, com o metamorfísmo sendo tardio em relação a

essa fase deformativa (D4). Encerrando a evolução tec-
tônica pré-cambriana dessa área, ela foi submetida a do-
bramentos amplos (fase Ds) - associados a zonas de ctsal-
hamento de transpressâo, que podem suceder temporal-
mente o dobramento e, por isso mesmo, admitida como
uma fase de deformação dependente - e a metamorfísmo
da fácies xisto-verde tardi-Ds, provavelmente no ciclo tec-
tonotermal Brasiliano (550 a sS0m.a.). A fase de defor-
mação brasiliana principal está registrada nas idades de
resfriamento das biotitas, com as idades de formação dos
pegmatitos e aplitos representando a fase terminal de cra-
tonização da região.

No extremo nordeste da área enfocada (folhas Rio
Espera e Ponte Nova) não há registros, até o momento, de
idades uruaçuanas, e as brasilianas apenas refletem o res-
friamento das biotitas. Deste modo, nesta região, a evo-
lução da bacia grauvaqueana (grupo Dom Süvério) talvez
tenha se concluído no próprio ciclo Transamazônico, com
o cinturão de empurrões Mantiqueira comprimindo-a e
empurrando-a contra a província geotectônica São Fran-
cisco, formando uma nappe de cobertura (fig. II.6.13). No
final desse processo, uma larga zona de cisalhamentu de
alto ângulo, transpressiona! sinistrai, desenvolveu-se cru-
zando a faixa de afloramento do grupo Dom Silvérío, de
onde resultou a forma quase sigmoidal que ela ostenta.
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Capítulo 7
Geologia Econômica

Por
AíahuaJpa Valença Padilha

7.1 Introdução sempre chegando até a drenagem, sem formarem planícies
bem-desenvolvidas. A região onde houve a maior concen-

No domínio desta folha, as atividades mincrárías estão tração de atividade garímpeira é constituída por um subs-
restriXas à extração de materiais destinados à construção tr. 'o de rochas do grupo Andrelándia, onde dominam
(areia, pedra marroada e quartzito), caulim c micas (peg- quartzilos e moscovita-quartzoxisto.
matito) e areia quartzosa para uso industrial. Na localidade de Macacos, nesse mesmo domínio

A presença de ouro está evidenciada por garímpos geológico (estação 102OCP-175, UTM 7592050N/609850E),
abandonados há várias décadas, encontrados principal- registrou-sc a presença de um pequeno garimpo de ouro.
mente nos quadranlcs noroeste (região de Santa Rita de Trabalhavam no local quatro homens. Estava sendo lavado
Ibilipoca-Conccição de Ibitipoca, no domínio do grupo um pequeno depósito de material detrítico, localizado em
Andrelándia) e sudeste da folha (região de Torreões- uma grota seca, com cerca de 500m de extensão, posicionada
Monte Verde, domínio do complexo Juiz de Fora). O ouro à margem esquerda do córrego do Cachoeirão. A água
foi explotado da aluvião c, cm parte, do-colúvio, com necessária à lavagem do material era bombeada desse
registro nos dias atuais pe'as pilhas de cascalho de quart») córrego. A lavagem seguia os métodos tradicionais do garim-
e quartzilo, lavado e depositado à beira dos córregos. Nos po, com uma calha para concentração dos minerais
trabalhos desenvolvidos pelo projeto, esse metal foi idea- pesados c posterior apuração do ouro na bateia. A
tificado cm concentrados de baleia (obtidos de sedimentos produção não foi informada, mas supõe-se que a
ativos) e cm material residual de quarlzúos do grupo fajòro II.7.1 - Quadro Estatístico dos Direitos Merinos na
Andrelándia e do complexo Juiz de Fora. Ocorrências de Foi na lua Duarte
cobre são referidas cm relatório interno da

CPRM/SUREG-BH, em área objeto de peequisa desta sÜêsTÃÜcrÃ "«ÉÕÚcRlíiêirÕ"""«LwiíiTõêoiÊiÕí »£G!SrpÕ~Õê"
empresa no passado. Suuaro-se na porção sudeste da folha , pE S W I W , pES0U!5A 1 IM/M : LICEKCI/WWO
no domínio do complexo Juiz de Fora. A área enfocada não
revelou ser de interesse econômico, segundo aquele Ouro 8 1 1
relatório. '"""*" " " "

Nesta folha, ale 29 de fevereiro de 1988, foram . „ _ _ . „ [ [
protocolizados no DNPM/Bclo Horizonte 61 processos, to,rt;0 moustnali « 5 1
dos quais nove tiveram seus alvarás outorgados, uma área - - - -
possui concessão de lavra, duas apresentam licenciamento W n flwtiosa 1 1 : 1 1
e 49 estão cm fase de requerimento de pesquisa. Esses \ ~ " ~ "
dados estão registrados no quadro 11.7.1 c a distribuição ^ _ ' ' '
das áreas correspondentes, na figura 11.7.1. Cm ti 1 \ 1 1 i

«if.» I j I I !

7.1.1 ouro "": ; * ; ;
Ant i i w 10 ' : • '

Em vários locais da porção noroeste da folha (região de »iqiJf] 3 , . ;

Santa Rita de Ibitipoca-Concciçâo de Ibitipoca) existem
evidências de garimpagem pretérita. Manifcslam-sc por 1*0 < • '• ' '
pilhas de cascalho lavado, oriundo de material colúvio-
aluvial, formado essencialmente por quarl/o c quart/ilo.
Nesses locais, não se formaram grandes depósitos aluviaLs.
Os vales têm forma de V aberto, com as encostas quase s»>t m* »>i :°.*2.B&.
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quantidade produzida
idespesas com o equipamento. Não 6 esperado encontrar-se

aqui, ou em qualquer local desta região, concentrações de
Au em aluviões ou em colúvios que permitam extração
econômica por meios mecanizados.

Na porção sudeste da folha (domínio do complexo Juiz
de Fora) foram encontradas evidências de garimpos aban-
donados na região da fazenda Jacutinga (município de Juiz
de Fora). Trabalhou-se a aluvião do córrego homônimo, o
qual, em grande parte, flui sobre piso rochoso.

Na porção sudeste da área, no local da estação 1020-CP-
544 (UTM 7567500N/644050E), foram encontradas pintas
de ouro em uma amostra (<5kg) de material residual de
quartato (saprólilo), coletada na forma de um canal ir-
regular e descontínuo, feito num corte vertical de estrada
com cerca de 2m de altura. Essa amostra foi tomada para
estudos de minerais pesados em lupa binocular, sem cunho
prospectivo. O material foi peneirado em malha de 0,5mm,
e apenas uma pequena alíquota da fração fina pesada foi
investigada. Nesta, constatou-se a existência de quatro pin-
tas de ouro, submilimétricas, disformes, com superfícies
bastante irregulares. Os outros minerais identificados
foram: magnet ita ilmpnila, zireão, moscovita, turmalina,

_ biotita e <ílimanita além do quartzo. O quartzito

daria para pagar as tem o número 63/51945 (DNPM 57/000114) e foi dada a
Mineração Industrial Rio Preto, cobrindo una superfície
de 87ha. Segundo o Relatório Anual de Lavra apresentado
ao DNPM/Bclo Horizonte em 16.11.87, não houve pro-
dução neste ano. A partir dele, as reservas bloqueadas são
mostradas no quadro 0.7.2.

q q
está associado a gnaisses do complexo Juiz de Fora.

Em áreas de ocorrências de xistos c quartziios do grupo
Andrelândia, adotou-se como norma de trabalho o estudo
em lupa binocular de materiais residuais dessas rochas.
Aqui, também, investigou-se apenas uma pequena alíquota
da fração Gna pesada, com separação em bromofórmio,
sem concentração em baleia. Objetivou-se a identificação
das associações minerais, sem cunho quantitativo ou
prospectivo; 45 amostras foram estudadas e, destas, três
apresentaram pintas de ouro (ver. tabela 11232). As pintas
(máximo de quatro na amostra CP-498) tem formas ir-
regulares a grosseiramente quadradas, são finas c ricas cm
rugosidades. Os minerais identificados nestas três
amostras, não necessariamente em todas, são magnelila,
ilmenita, zireão, moscovita, turmalina, silimanita, es-
taurolíla, rif"'ta. granaria g rutilo, além de quartzo.

As observações feitas nos locais dos antigos garimpos,
em associação com informações de cunho geológico,
parecem indicar que o ouro está ligado a veios ou tentes de
quartzo relacionados a xistos e quartziios. Contudo, ne-
nhum estudo especifico foi dirigido no sentido de confir-
mar tal suspeita.

Quadro 11.7.2 - Reservas Minerais Bloqueadas na
Área do DNPM 57/000114.

Substância

Caulim
Mca
Quartzo

Raaarva
Madida

5.375»
307m3

3.500»

natarva
Indicada
12.0001
500m3

-

ranarva
kifarida.
12XXXX
SOOm3

-
Fonte: Mineração Industrial RJo P m » . Ralatório Anual da Lavra da
16.1137.

Na porção centro-oeste da folha (estação 1020-CP 160.
UTM 7592300N/604150E), expõe-se outro pegmatito,
decomposto, encaixado em xisto granatífero do grupo
Andrelândia. É formado por feldspato, quartzo, turmalina
preta c moscovita. O quartzo ocorre preferencialmente nas
bordas do pegmatito. Para o interior do corpo, mostra-se
cm cristais pequenos, associados aos outros minerais. O
feldspato apresenta-se em exemplares centimétricos,
caulinizados, ocupando a porção interna do corpo, onde
também ocorre alguma moscovita. Esta foi vista na forma
de livros com até 15cm de seção basaL A turmalina é negra,
com algiinc exemplares chegando a 3cm de diâmetro na
seção basaL Esse mineral mostra-se também desenvolvido
no xisto, próximo à zona de contato.

O pegmalilo é vcrticalizado e tem direção N40"W. A
espessura é variável, mas pode chegar a quase 5m na face
melhor exposta, embora esse valor se modifique rapida-
mente. O comprimento é, no mínimo, de alg»mat A-?fna<
de metros, estando parcialmente coberto por solo e rejeito
de lavra. Foi trabalhado rudimentarmente até o final de
1986 c abandonado a seguir.

Nessa região, encontram-se evidências de outros corpos
pcgmalóidcs portadores de moscovita e turmalina, mas,
aparentemente, são de pequena envergadura. Catas aban-
donadas, vez por outra, são encontradas.

A área está coberta pelos requerimentos de pesquisa
86/831030 c 86/831038 contidos na folha Lima Duarte
(1:50.000) c 86/831018, 86/831036, 86/831035, 867831037
contidos na folha contígua a oeste.

7 J J Caulim

No exucmo-sul da folha (estação 1020-CP-620, UTM
7567000N/620450E) encontra-se um pegmatito, encaixado
em rocha do grupo Andrelândia. Apresenta evidências de
explotação intensa, estando ainda à mostra um expressivo
núcleo de quartzo leitoso. São encontrados, também,
rejeitos de quartzo, caulim c mica. A concessão de lavra

113 Material de construção

Areia Aluvial
Poucos depósitos de areia estão sendo explotados, todos

na calha do rio do Peixe. Apesar do potencial que apresen-
tam, cm termos de volume de material disponível, são
lavrados cm pequena escala, por meio de bombas de
sucção que depositam o material cm caixas suspensas ou
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diretamente sobre o terrena Em nenhum dos locais de
extração, a produção supera a marca dos dez cami-
nhões/dia (cerca de 60m3). A areia 6 vendida no mercado
r*ginnn\ tCttdO JUIZ d e FOTO 00*110 O fainr centTO COn-

sumidor.
Os principais pontos de areia situam-se próiimos uns

aos outros e concentram-se no trecho entre os povoados de
Valadares e Penido. A athnHaH» gm algiinc A»ssfft InfaU é
perene.

Areia quartzou residual
Junto ao povoado de Toledo (a sudoeste da estação

102G-CP-287, HTM 7589900N/645450E), a Mineração
Areia Branca Ltda. está lavrando um quartzito branco a
hialino, grosseiro, friável e praticamente puro. O material
é peneirado em meio aquoso, separando-se algumas
frações granulométricas. O produto assim obtido é ven-
dido, principalmente, para a industria de construção civil
de São Paulo, onde são produzidas lajotas.

O quartzo mais grosseiro é separado e vendido para a
Siderúrgica Mendes Júnior, em Juiz de Fora, conforme
informação verbal do minerador.

As reservas desse material são praticamente inesgo-
táveis, mesmo que o consumo venha a aumentar signifi-
cativamente, tendo em vista a magnitude da faixa quart-
zftica em lavra.

Saibro de quartzito
As prefeituras municipais costumam utilizar-se de

quartzito intemperizado para a pavimentação de suas es-
tradas. Dessa maneira, qualquer exposição de quartzito
friável 6 um depósito em potencial, bastando para ser
explotado que esteja próximo do trecho rodoviário a ser
recuperado.

Junto à localidade de Penido, encontra-se uma saibreira
em quartzito friável, intemperizado, que c explorada co-
mercialmente por um morador local. A produção c muilo
pequena e, apesar da envergadura da faixa de quanzito c
da total facilidade para o desmonte, não é de se esperar que
o quadro se modifique. Quartzito é um bem mineral abun-
dante na região apresentando reservas praticamente irres-
gatáveis.

Granito industrial
Foram identificadas quatro pedreiras nesta folha. Des-

tas, apenas uma encontra-se cm atividade c não c explorada
para fins comerciais. Pertence à Prefeitura de Lima
Duarte. As outras três foram abertas por empresas cons-
trutoras para fornecimento de material a obras de enge-
nharia pelas quais eram responsáveis.

a) Pedreira de Lima Duarte (estação 1020-CP-224,
UTM 7585650N/ 626750E)

Situa-se na periferia da cidade homônima, a margem de

uma estrada de ferro projetada, que teve suas obras
paralisadas mesmo antes de seu piso ser concluído.
Mostra-se em uma face com cerca de 15m de altura c 40m
de comprimento, com pouco avanço em profundidade
Estima-se que já foram extraídos entre 1-500 e ZOOOm3 de
rocha dessa pedreira, prevendo-sc problemas para a con-
tinuidade da lavra a curto prazo devido à cobertura de sola
Trabalham na pedreira cinrt homens, <*""* uma produção
diária de 10a 15m3dc pedra marroada. O material «traído
é aproveitado no município, em obras de engenharia, de

fahiiiffaHf tia Prefeitura.

b) Pedreira da Peroba (estação 102O-CP-233, UTM
7583300N/617650E)

Situa-se no município de Lima Duarte, na localidade de
Peroba. Foi aberta para fornecer material para obras de
arte ao longo da referida estrada de ferro inacabada. Tem
uma face exposta de aproximadamente 15m de altura e 30m
de comprimento, tendo avançado pouco morro adentra
Tem potencial para continuar a ser explotada e o acesso de
veículos até a frente de lavra ainda é possíveL

c) Pedreira do Pião (estação 1020-CP-115, UTM
7575850N/604050E)

Situa-se no município de Olaria^ imediatamente ao sul
da BR-267. Mostra-se em uma frente de lavra maior que
aquelas das pedreiras anteriores, posicionada na porção
mediana da encosta. O acesso está interrompido nos
últimos 500m. Foi aberta à época da pavimentação a^lt'T
da BR-267. Tem potencial para ser retomada.

d) Pedreira de Chapéu d'Uvas (estação 1020-CP-137,
UTM 7612500N/655Q50E)

Situa-se no município de Ewbank da Câmara, próximo
ao povoado de Chapéu d'Uvas. É de menor porte que as
anteriores. Foi aberta, ao que tudo indica, a fim de fornecer
material para a construção da represa de Chapéu d'Uvas,
no rio Paraibuna. O acesso à pedreira ainda é possível sem
maiores dificuldades.

12 Aspectos ambientais

Como ficou demonstrado, a atividade minerária no
domínio dusla folha é inexpressiva. Os pontos de extração
de bens minerais, mesmo aqueles diretamente ligados à
rede hidrográfica, como é o caso da areia aluviaL não
chegam a provocar desequilíbrios ecológicos ou ambien-
tais. A única pedreira em atividade só produz pedra mar-
roada, apresentando método de lavra que não la»?ca
resíduos sólidos na atmosfera (pó-dc-pedra) e ainda está
relativamente afastada do centro urbano de lima Duarte.
Garimpos praticamente inexistem na atualidade e, quando
surgem, são atribuídas a alguns poucos itineracies que se
encontram na região.
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Capítulo 8
Metalogenia

Por
Carlos Alberto Hàneck

U

A apreciação c integração infor-
mações disponíveis sobre a folha Lima
a preparação de uma carta metalogenetico-previsional, na
escala 1:100.000 e seguindo as diretrizes de elaboração,
ainda em fase de aperfeiçoamento, do Sistema
DNPM/CPRM (Delgado, 1987). Apesar de os dados
relativos às mineralizaçôes não serem considerados sufi-
cientes para uma completa visualização do panorama mc-
talogenético em bases conceituais, são satisfatórios, quan-
do integrados aos outros indícios geológicos, gcoquímicos
e geofísicos. Esse trabalho foi executado com base nas
seguintes informações:

*P mineral;
- carta geológica na escala 1:100.000;
- carta geoquímica;
- mapa geofísico na escala 1:100.000;
- dados de litogeoquímica, relativos aos resultados de

elementos maiores e ekmentos-traçp (inclusive terras-ra-
ras).

Dentre os principais rcswUadw> alcançados, cabe des-
tarar a delimitação c a especificação de aig»'ma« áreas de
interesse à prospecção e/ou exploração mineral, com base
na cartografia metalogenetico-previsional em escalas de
semidetalhe, conforme concepção exposta a seguir, bem
como a expectativa melalogenética face à ambicoáa geo-
lógico-geotectônica. Através do cadastro dos recursos mi-
nerais, foram catalogadas 18 ocorrências minerais cor-
respondentes a ánco substâncias minerais, conforme dis-
criminado na legenda da carta melalogenético-previsional
e sintetizado na tabela ÜJ&.l.

62 Concepção c metodologia da carta
OMtaJogeaétko-previsioaal

Dados sobre mineralização, estratígrafia, petrologia, es-
trutura, gromorfologia, geoquímica e geofísica foram
levantados, integrados e hierarquizade.» em i»«"=» única car-
ta, provi5oríamenle denominada carta metalogenélico-
prevuional, —***r»Tu\n \\m novo estágio no tratamento de

informações m«ii*íHíci»ípim»r>c através do Programa de
Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil - PLGB,
com o objetivo de delimitar, na escala de 1:100.000, as áreas
com indícios de mmtralizaçõcs, prioritárias para a pros-
pecção e a exploração minerais.

Ubela II.6.1 - Pec-jrsos Hmerais da Tolha LÍM Ouarte e
Respectivos Contexto»
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I
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cowlexo Hantuuírrj t n unidades
basais do ;r«ro tafrelândii.

Aluvfôes recentes sokre «naisses
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interietfiirios do covlexo Juiz de
Fora.

Material colúvo-eluvial orijinaVio de
veios it «tart» auríferot encaixados
M wtartzitos da unidade «verior do

' «rupo Andreliiid'a.

cakissüicáticis associadas a
bimatfcK e aliainosos, da

I ficirs ifilikolito a iranulito, do
I cotplexc J i n de Fora.

rejutito» encaixados et xisto
«ranatífero da unidade inferior do

Andrclândia.

o encaixado n silionita*
jrinada-biotita-tnaisse do cowlexo
JIIII de fort.

do cowlexo Kantiweira.

t rxhi* jrwuliticas do
cot»l'/o Jtjiz de Tora.

Aluviões recente*.

0>j<f*;iU decotfosto da unidade
>wfr>» do imoo â
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A metodologia aplicada, fundamentada nos princípios
de Orlava A Shatatov (1960) e consolidada no conhecimen-
to adquirido durante a execução do Projeto Mapas Metalo-
genéticos e de Previsão de Recursos Minerais, escala
1:250.000, através do Convênio DNPM/CPRM, implan-
tado a partir de 1982, constitui a base para a elaboração das
novas cartas, na escala 1:100.000.

A concepção da legenda resultou, em parte, de adap-
tações na shnbologia gráfica, utilizada nadonal e inter-
nacionalmente, segundo critérios de legibilidade e pre-
cedência e foi ajustada à escala 1:100.000, tendo em vista:

1) A necessidade de especialização do fundo geológico,
a fim de torná-lo metalogenetkamente significativo;

2) a importância de ser representado o máximo de
informações metalogenéticas sobre os jazimentos minerais
individuais, de forma clara e legível;

3) a conveniência de se estabelecer a distinção entre os
dados econômicos c metalogenéticos;

4) a valorização dos indidos indiretos de mineralização,
visando à sua representação cartográfica.

Dentre as referências bibliográficas consultadas, mere-
cem destaque: Carta Metalogcnética e de Previsão de Re-
cursos Minerais do Brasil, escala 1:2.0.000 (Siqueira &
Souza, 1982 e Siqueira, 1984); Mapa Metalogenético da
Espanha, escala 1:200.000 (Espanha-PMM, 1972); Mapa
Metalogenético da Austrália, escala 1:230.000 (Bowman &
Stevens, 1978; Bowman, 1977; Gilligan, 1975; Matson,
1975); Carta Metalogcnética da Europa, escala 1:250.000
(BRGM-Uncsco, 1968-1970). Também foram examinadas
as legendas do Mapa Metalogenético da Bahia, escala
1:1.000.000 (Sá, 1982), do Mapa Metalogenéüco do Brasil
(Suszczynski, 1973) e o Mapa da América do Norte (Guild,
1'81), escala 1:5.000.000.

As cartas metalogenético-previsionais são elaboradas
sobre uma base geológica especializada dependente do
nível de conhecimento da área. Essa especialização con-
templa a distinção cronológica e/ou espacial das unidades
litostratigráficas de maior categoria como complexos, su-
pergrupos e grupos, bem como associações magmáticas
consangüíneas ou as séries toleíticas, calcialcalinas e al-
calinas. São também realçados os litótipos especiais (meta-
loctetos prováveis e possíveis), enquanto as unidades de
menor categoria, tais como formação, membro e seus equi-
valentes, sem realce metalogenético, são identificadas ape-
nas pelo uso de letras-símbolo. Os elementos cstrutui ais da
carta geológica são integralmente preservados e eventual-
mente acrescidos de informações geofísicas, como linc-
amentos, profundidades e contorno do substrato das co-
berturas etc.

Na representação dos jazimentos minerais, estabele-
ceu-se uma distinção entre as características metaloge-
néticas e as econômicas. As primeiras constituem a parte
interna do símbolo de dimensão constante e de forma
geométrica variável em função da morfologia. Os dados
econômicos são representados por uma circunferência in-
dependente, conccotrica ao símbolo morfológico, de acor-

do com a forma de representação adotada no Mapa
Metalogenético da Pgp^«tiat escala 1:200.000 (Espanha-
PNIM, 1972).

A simbologia representativa dos caracteres metaloge-
néticos abrange os dados factuais sobre os jazimentos mi-
nerais, como a textura do minério, morfologia, orientação
do(s) corpo(s) minerauzado(s), quimismo e
mineralógica. Adicionalmente, contém informações sobre
a classe do jazúnento, procurando-se adotar uma das-
sificação para as concentrações minerais, mais geológica
do que genética, adaptada das propostas por Wacrenier &
Rouveyrol (1977), Stanton (1972) e Routhier (1963). Tal
classificação aproxima-se da "*'H?yl̂  para os depósitos
minerais do Brasil (Branco, 1984).

Os dados econômicos dos jazimentos que têm sido ob-
jeto de pesquisa e lavra mineral são representados por uma
circunferência externa, onde constam informações quanto
à situação atual: ativo, inativo ou intermitente. O diâmetro,
graduado em três dimensões, expressa a importância eco-
nômica do jazimento em três categorias: pequeno, médio e
grande. A base para o estabelecimento dos limites dessas
categorias é a mesma utilizada no Mapa Geológico do
Brasil, escala 1:2.500.000 (Branco, 1984). Um traço, aposto
acima, abaixo, à direita ou à esquerda dessa circunferência,
indica a situação atual do jazimento: mina, garimpo, jazida
ou depósito, respectivamente.

Os indícios indiretos de mineralizações, a partir de indi-
cações geoquünicas, geofísicas ou zonas de alteração de
origem exógena ou endógena, são submetidos a tratamento
cartográfico específico, visando a um maior realce.

A integração dos dados multidisciplinares permite reco-
nhecer os metaloctetos comprovados, prováveis e possí-
veis, dependendo de se as relações entre os mesmos e os
indícios de mineralização foram obtidos por ligação direta,
estatística ou de analogia a contexto geológico-metalo-
gcnéüco, propiciando a delimitação de áreas mineralizadas
prováveis, possíveis e potenciais, de acordo cem critérios
explícitos na própria carta.

8J Panorama metalogenético

A análise da ambiência geológjco-geotectônica de cada
unidade estratígráfica distinguida no presente levantamen-
to, numa abordagem interdisciplinar complementada pela
apreciação dos dados geoquímicos, geofísicos, petrográ-
ficos, estruturais etc, permite estabelecer alguns parâme-
tros metalogenéticos gerais nem sempre tratados dentro
das especiíicidades Jas áreas mineralizadas/previsionais.
Pretende-se, com isto, realçar aspectos como a vocação
metalogenéüca dos diferentes tratos crustais, respeitadas
as suas individualidades, bem como fornecer uma visão
mais ampla das diversas condicionamos dos processos de
mineralização. No caso dos dados litogeoquímicos, além
das interpretações petrotectònicas já exaradas no capítulo
referente à esiratigrafia, procurou-se também uma ava-
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bação comparativa das rochas granitóides e hái*»*̂ * a ul-
trabásicas apoiada nos parâmetros consagrados em obras
como as de Turekian & Wedepohl (1961), Tauson &. Koz-
lov (1977), Olade (1980) e Ramsay (1986). Cabe ressaltar,
ainda, a escala regional do trabalho ora apresentado, que
limita as abstrações ao plano das tcadéadas, no que se
refere ao potencial mineral percebido no âmbito de cada
unidade ou domínio mctalogcnélico considerado, e não
raro obrigando a infcrcnáas ou generalizações na iden-
tificação dos controles das mincralizaçõcs.

Os indícios diretos e indiretos *̂ a*
ordem decrescente de prioridade, na folha Lima Duarte,
com os respectivos contextos gcológico-metalogcnéiicos,
estão assinalados na tabela Hü.2 e serão apresentados a
seguir nos tópicos referentes às respectivas unidades litos-
traligráficas.
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8J.1 Suíte metamórfica São Bento dos Torres

Na região de ocorrência dessa unidade, nas porções
setentrional c noroeste da área, foram percebidas rochas
supracruslais vestigiais (magncüta-quanziios a gruncrila)
e rochas fgneas ácidas a básicas (plulonitos?) transfor-
madas sob condições de mclamorfismo de alto grau e
afetadas por uma tectônica tangcnciaL

As formações fem'feras do córrego Ponte Funda
constituem corpos aparentemente descontínuos c en-
contram-se associadas a rochas metamáfícas. A área t
marcada pela presença de forte perturbação magnética
(cerca de uma dezena de quilômetros, segundo o
paralelo), mas não foram observados indícios
geoquímicos de concentrações metálicas (além de mag-

nelila). Apesar disso, e levando-se em cnõdençáo o nível
ainda w»<nfi<*if«nf de estudos na região, há expectativa
meulogeneüca para depósitos estratiformes/venulares de
Au,Cu, Age Pb, o segundo tipo talvez com fortes controles
tectõnicos «a* possfvc"s aineraltzacões. Conforme exposto
abaixo, um grande número de indícios indiretos,
Utogcoquínikos, favorece, no mfainm hipóteses sobre in-
tensas pereolações de fluídos no interior da unidade.

Dentre os termos ígneo-ícidos dessa suíte, destaca-se
um corpo de ortoclásio-granilo da série magmática cal-
cialcalina baixo-K (ver. OAP modal, figura II.8.1), com
características metaluminosas e típica assinatura tran-
sicional (ou I), a julgar pelos valores da anomalia de Eu
(1,32), somatório de terras-raras (145ppm), razões F/Cl
(2,3) c Yb/La (0,03). A amostra de rocha coletada no
córrego Alto do Pomba apresenta parâmetros que apon-
tam no sentido de um baixo grau de diferenciação
magmálica (figura 11.8.2), condizente com os granitóides
ricos cm cálcio de Turekian & Wedepohl (1961) ou com
a associação monzogranílica de Ramsay (1986), aspecto
ratificado pelo conteúdo de 2,80% de CaO. Outros
parâmetros como as razões K/Rb (igual a 300) e Pb/Sr
(0,32), aliados à forte deplcçáo na série do Y (ver:
diagrama de TR, figura 11.2.18), permitem igualmente
classificar tal litótipo como precursor (na acepção de
Ramsay, op. cil.) de mincralizações de Au, Ag, Mo, Cu,
Pb c Zn. O único dado com algum interesse prospectivo
nesse corpo reside n-iia forte anomalia litogeoquímica
de tório (160ppm), aliás um comportamento bastante
comum desse metal no contexto da suíte em apreço, e
que merece ser investigado a partir da própria repre-
scnialividadc dos resultados analíticos.

Os ortognaisses de alto grau, aparentemente predo-
minantes na constituição da unidade, exibem uma mar-
cante bimodalidadc, com termos ácidos a intermediários
da serie caJdalcalina baixo-K ao lado de granulitos básicos
com quimismo de basaltos tolcílicos tipo MORB-T. Ambas
as series encerram elevados conteúdos de Cl (380 a
67l)ppm), F (1.000 a 2.4O0ppm), Ba (1380 a 1.450ppm), Sr
(LOüOppm), S (1.500 a 1.900ppm), l i (50ppm) c Th (49 a
320ppm), conforme discriminados na tabela 11.22. Esse
grande número de valores anômalos pode significar uma
particular intensidade de processos mais tardios na história
da evolução do magmatismo na área, dando também um
maior realce à anomalia de ouro (0,65ppm), detectada na
fração pesada da drenagem local (córrego das Bicas); é
igualmente plausível, para dados ainda tão preliminares,
aventar-se a possibilidade de um vínculo genético com
zonas de ásalnamento e percolação de fluidos.

Com respeito às litologias básicas (norítos), há que se
destacar as razões S/Ni normalmente baixas e, em apenas uma
amostra, observa-se uma maior disponibilidade de enxofre
(L900ppm), o que restringe sobremaneira a expectativa quan-
to à presença de depósitos sulfetados. Além disso, a
inexistência de rochas ultrabásicas constitui um fator restritivo
para depósitos de metais do grupo da platina.
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t U Campion J a b de Fora

Esse complcm reúne rochas charnoquftkas, gnaisses
«hmiMimtnK rochas ralrissilicáriras, anfibolkos e grankói-
f̂lĈ L̂  GOflft C^AilCattdfls à3avCclQflBlaViSHBCft 1̂̂ # USA OBGUVuvOB^DSflft^)

regional de alto grau. Os termos integrantes do phMomsmo
granitóide (arqueano?) que se manifestou nesse domínio
são aqui Haff*fira<*nK como ortoderivados com base num
variado conjunto de critérios e encontram-se distribuídos
mormente nas unidades cartografadas como AjO e Ajf5.
Correspondem a (alanita)-(honiblenda)-biotita-gnab

de composição quartzodioritica a tonaUrica, raramente
nogranftica (ven figura IL&l) , portanto com tendência a se
posicionarem na série rairialcalma bano-K, e suposta-
mente gerados em amhitntr. mtraplara ou de arco vulcâ-
nico. Os protófatos desses gnaisses seriam granitoides traa-
sicionan (MS) ou do tipo I, com um baião gran de dife-
renciação (figura IL&2), denotado também pelas baias
razões Rb/Ba, Rb/Sr e Rb/Zr, elevadas relações K/Rb e
discretos somatórios de T R + Y . Assim, essa importante
população de granitoides é classificaria como precaraoni
de minrralt7açõts de Au, Ag, Cu, Mo, Pb e Zn, mas os

Ho. lia.1 - Dlaarama modal QAP com aa principaia aérias plutôntcaa • miiMralaação aa*otíadM.MgundoLam«yr««(ai. (19S3).
aplicado a granitoa • rochaa gnáiaaicaa da tolha Uma Ouart».

Campoa; (A) aéri» calcialcaUna; (B) aért* monzonittea; (C) aarta alcalina aluminoaa; (O)aértaalcalinaaupariaturada;(E)gnmitóid«ad»
fusto omatal ou mobilUadoa tauoogranftiooa; (F) aaria totaMea. (MSO) dapoülM da auMatoa maciço*.

QranHoa póa^actOoicoa (•) bfco/anrtoa. Granito RttMirlo doa Cavatoa: (+) alMX-granMoa. TonalM»gnaiaaa PkapMlnaa: (x)
(aMXanfVbt-ota*—— tonalWcoa a atanogranWooa. ComplaKO Mamiquaira: (a) aH-(hbH><-gnalana. Complwio Juiz da Fora: ( • )

(aMMhbHBtgnaiaaaa; (otauftacharrwquWcaStiIlaMatarnéiflcaSaoBaotodoaToffa»: <t)ortodaakvyanrto.
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indícios verificados ainda se limitam a escassas c pouco
inteligíveis anomalias de Ba (1.730ppm) c Sr (82Uppm) cm
rocha, bem como de Au (l,5ppra) em um concentrado de
bateia.

No quadrante SE da região trabalhada foram definidas
duas áreas mincralizadasvprcvisionais (IHa e lllb) para
ouro e cobre em domínios de granuüios ácidos e básicos
(unidade Ajtt) c gnaisses aluminosos (unidade Ajl3). mar-
cados por fortes anomalias magnéticas c /unas de cisa-
lhamcnlo. O conjunto das informações recolhidas engloba.
com relação ao ouro, dois garimpos em aluviões quater-
nárias (ocorrências 6 e 7 de mapa melalogenctico), indícios
indiretos correspondentes a concentrações anômalas (1,5
a 5ppm) em concentrados de bateia e outras quatro anoma-
lias menores nesse mesmo tipo de material. Espacialmenic
associados ao ouro foram detectados enriquecimentos de
enxofre (1.900 a 6.400ppm) em rocha, presença de grafiia
disseminada e anomalias em sedimentos de corrente pura
os metais Cu (SOppm), Zn (110 a 130ppm) e Co (85 a
130ppm). Tais evidências encontram-se relacionadas á pe-
riferia de terrenos charnoquíticos básicos a intermediários
(unidade Ajfl) que ocorrem no interior de gnaisses ban-
dados aluminosos, sugerindo a intrusão dos charnoquitos
nos gnaisses supracruslais de alto grau. Esses últimos po-
dem representar os equivalentes meiamórficos de uma
seqüência originalmente sedimentar contendo níveis de
rochas pelitocarbonálicas, embora a presença de grafiia
possa também ter sido introduzida pelo aporte de C(>2 nos
terrenos granulíücos. Dependendo da origem da grafiia ou
da natureza dos protólitos. várias hipóteses podem ser
formuladas para esclarecer as relações entre as minera-
lizações e o contexto geológico. A primeira hipótese im-
plica no aporte de fluidos hidrotermais contendo CO2 e S
como componentes, responsáveis pelo transporte do ouro
e sua precipitação, na reação com as rochas básicas ricas
em ferro, pela formação de sulfetos de Fe-Cu-Zn no pro-
cesso de sulfurização, e pela cristalização da grafiia a partir
do carbono livre. Outra hipótese, de uso mais clássico, é a
presença de mineraüzações de Fe-C'u-Zn(±Au) associa-
dos a gnaisses de alto grau, aiuminosos e grafilosos, para-
derivados, similares aos depósitos australianos, dos quais
os sulfetos de Pb-Zn-Ag(Cu) de Broken Hill coosliluem 0
deposito-tipo.

A apreciação dos dados litogeoquúnicos mostra que as
rochas charnoquiticas ácidas a intermediárias do complexo
Juiz de Fora têm características metalogenéticas bastante
semelhantes aos ortognaisses acima descritos, quais sejam,
de precursores de mineraüzações de Au-Mo-Cu-Pb-Zn.

Merecem destaque, ainda, várias outras concentrações
geoquimicas detectadas no contexto desse complexo: cinco
anomalias lítogeoquímicas de enxofre, com 1.900 a
6.400ppm, com os máximos observados em noritos e gnais-
ses aluminosos; três anomalias de cloro (330 a 610ppm) em
rochas charnoquiticas e caicissUicáticas da unidade Ajfl;
quatro anomalias de ouro em concentrado de bateia, com
máximos de l^pptn, bem como a presença de grãos desse

metal em quartzitos da unidade Ajf4. A maioria desses
indícios 6 compatível com os conceitos genéticos anterior-
mente emitidos sobre uma interveniência de fenômenos de
percolação de fluidos hidrotermais. Nos terrenos corres-
pondentes aos granulitos básicos, cujo quimismo é com-
patível com o de basaltos toleiticos de ambiente de arco-
de-ilha a retroarco e gerados a partir de magmas diorílicos
a gabroidais, foram aw"«^idp< anomalias de Co (80 a
130ppm) cm sedimentos de corrente, Cr (570ppm) em
concentrado de baleia e Cu (144ppm) em norilo. O cobre
lambem está presente com 181ppm em anfibolito da uni-
dade Ajf5. De certa forma em oposição às hipóteses hidro-
lermais, um número razoável de análises pelrográficas pôs
em evidência o falo de que as alterações (carbonalação,
sericiiização e epidotização, com freqüência decrescente
nessa ordem) são pouco intensas num cômpulo geral, con-
centrando-se talvez nas zonas submetidas a maiores taxas
de deformação, nem sempre percebidas durante a car-
tografia regional.

&33 Complexo Mantiqueira

Os gnaisses bandados, integrantes dessa unidade, prin-
cipalmente aqueles posicionados no pólo composiciona)
ácido (a intermediário), têm sido objeto de freqüentes
dualidades no que tange à interpretação da sua derivação.
Com base na apreciação do acervo petrográfico e pelroquí-
mico, os alanita-(hornblenda)-biotila-gnaisses que
compõem parte do complexo, ora aqui tomados como
petrogeneticamente ortoderivados, exibem um amplo
espectro composicional, conforme pode ser observado no
d.agrama modal da figura 11.8.1, e encontram-se
distribuídos em dois agrupamentos bem-distinlos, um cal-
cialcalino (baixo a mcdio-K) c o outro subalcalino a al-
calino. Além do quimismo francamente calcialcalino dos
espécimes analisados, são preponderantes também as suas
características mclaluminosas c transicionais (ou tipo I), o
ambiente tectónico intraplaca e o baixo grau de diferen-
ciação (figura 11.8.2). Diversos parâmetros melalo-
genéticos são indicativos de uma ausência de especia-
lização no que se refere aos litótipos granitóides de ambas
as populações em consideração, em especial quando se
observam as baixas razões Rb/Ba (0,09 a 0,16), Rb/Sr (0,11
a 0,-W), Y/Ba (0,01 a 0,04), Rb/Zr (0,15 a 0,57) e mesmo
K/Rb (211 a 304). Os somatórios de TR, que chegam a
atbgir 358ppm, são insuficientes para, isoladamente, intro-
duzir modificações na generalizada classificação de
precursores (no sentido conferido por Ramsay, 1986) para
esses granitóides. Para os termos mais aicaiioos, seriam
expectáveis mineraüzações de U-Th-Mo, ao passo que às
séries mais plagioclásicas (cálcicas) podem associar-se
mineralízaçôcs de Au-(Ag)-Cu-Mo-Pb-Zn. Os resultados
da prospecção geoquímica e das análises lilogeoquíinicas
tendem a confirmar essas suposições, conforme abordado
mais adiante.
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GRANITOS FORTEMEN
E DIFERENCIADOS

TREND DE DIFERENCIAÇÃO

Ro. ÍL&2 - Diagrama Rb-Ba Sr de El Bouseily 4 Sokkary (1975) mostrando os trends de direfenciaçâo em rochas graniticas e gnar*sicas
da folha Lima Duarte.

Granites pós-tectonioos (*) bt-granitos. Grarito Ribeirão dos Cavalos. (+•) aU-bt-granitos. Tonalrto-gnajsse Pirapetinga: (x)
(all)-(anf)-bt-gnaisse. Grupo Andrelàndia: j=) all-bt-gnaisses tonaliticos a sienograniticos. Complexo Mantiqueira: ( ) all-(hb)-bt-gnaisses.

Complexo Juis de Fora: ( • ) (allHhb)-bt-gnaisses; (->! suite crtarnoquítica. Suite metamárfica São Bento dos Torres: (»)
ortoclasio-grarito

As áreas mineralizadas, previsionais lia c lib, delimi-
tadas na porção central da folha Li.na Duarte c por onde
se estendem com uma direção NE-SW por mais de 30 km,
envolvem também duas outras unidades esiraiigráficas, a
saber: o complexo Juiz de Fora e o grupo Andrelàndia. esse
último de uma forma bem mais restrita. Cabe ressaltar,
nessa faixa, a existência de uma proeminente lectônica de
escamas cristalinas de empurrão, responsável pelas fones
imbricações esiraiigráficas e associada ao dcscnvolvímcnio
da <:ona de cisaihamentc contracionaJ de baixo ângulo de
Chapéu d'Uvas, um provável e importante metalotecio

estrutural para mineralizações epigenéticas auríferas. Nes-
gas áreas, encontra-se distribuída uma série de indícios de
ouro em concentrados de baleia, situando-sc os valore:»
mais importantes na frixa de 2̂ 5 a lOppm. Abrangem,
também, anomalias gcoquímicas isoladas de Cu, Ni
(55ppm) e Cr (130ppm) em sedimentos de corrente, além
de altos teores de S (1.900ppm) e Cl (33Oppm) em rocha
ealcissilicática. Fenômenos de cpidoii/ação são relativa-
mente comuns na região e as análises pctrográíícas indicam
ainda a presença de concentrações de apalita (5%) c opa-
cos (10%) em algumas poucas amostras. Dessa forma,
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pode ser aventada a hipótese de que na zona de cisai-
hamento de baixo ângulo que imbricou os gnaisscs de várias
unidades, foram criadas condições favoráveis ã circulação
de fluidos hidro*cnnais, localmente evidenciados por pro-
cessos de carbonalação c epidotizaçáo c, mais genera-
lizadamente, por rclromctamorfisnio hidroiermal dos re-
feridos gnaisscs. O ouro possivelmente associa-se tom o
hicrotermalismo c potencialmente pode concentrar-se em
filões (sistemas extensionais?) nas rochas básicas alteradas
e cisalhadas. O registro de altos teores de voláteis (enxofre
e cloro) em uma amostra constitui uma indicação da pre-
sença desses elementos na composição dos fluidos hidro-
leruzis responsáveis pelo transporte do ouro. Através do
processo de «vlfurizaçáo, é possível a formação de sulfetos
de Fe, Cu e f • pela reação do S com os elementos metálicos
contidos na estrutura dos silicatos ferromagnesianos.

Os resultados da prospecção geoquímica regional reve-
lam ainda outras concentrações importantes no contexto
do complexo Mantiqueira: o Pb foi percebido com 130ppm
em sedimento de corrente coletado em área afetada por
deformação cisalhante, c o ouro apresenta outras SCLS ano-
malias (máximo de 2ppm) cm concentrados de baleia,
fornecendo uma clara noção sobre a intensidade dos fenô-
menos mincralizanles c a sua ocorrência generalizada.

Também os dados liiogcoquínücos encerram uma gran-
de quantidade de concentrações metálicas e de elementos
voláteis. Nos ortognaisses básicos desse complexo, de qui-
mismo equivalente a basaltos toleilicos oceânicos, tem-se
enxofre (1.200 a 2.900ppm), cobre (1-M a 22(>ppm) e cloro
(470ppm). e uma amostra de tremolilito lorneeeu elevados
conteúdos de Cu (l50ppm). Ni (l.XÜOppm). S (.HOOppir )
e Nb (24üppm), esse último aparentemente estabelecendo
uma paragênesc anômala. Em alguns casos, as altas ra/ões
S/Ni apontam para a possibilidade de ocorrências de sul-
fetos metálicos. Com relação aos orlognaUscs ácidos u
intermediários, observa-se um panorama similar de dis-
persão espacial e suítes variáveis, cabendo destacar ele-
mentos gcoquimicamente anômalos como o Cl (42()ppm).
Cu(42ppm),Th(41,48ppm),F(1.950ppm)cLa(llX)ppm).
e, particularmente, a amostra CP-224A, de composição
lonalílica/quarizodiorílica c rica em Pb. (Zn), Nb. Ba. Sr.
Zr,(F)eTR.

As análises petrográíicas mostram que as alterações do
tipo sericitiza^áo e cloritizaçáo são mais freqüentes, en-
tretanto a epidoli/açáo, quando ocorre, costuma ser mais
intensa, sendo então comuns teores de 2 a 5%.

8J.4 Grupo Andrelandia

Essa unidade é constituída por um domínio vuleanos-
secí mentar basal (anfibolilos, micaxistos e gnaisscs alu-
minosos), que transíciona através de gnaisscs quart/osos
para uma seqüência psamopcbtica no topo (xistos alu-
minoíos e quartzitos). No presente tratamento mctalo-
genético, foram distinguidas do conjunto inferior várias
amostras de (hornblcnda)-(alanila)-bio(ila-guaisscs de

composição petrográfica predominantemente tonaKtica
(figura II.8.1). blastomüinítkos, e que compõem o pa-
vimento de empurrão sobre o qual se deu o transporte da
massa sobrejacente de rochas supracnistais no sentido
NNW. Junto com os parâmetros indicativos de uma
ortoderivação para eles, foram também definidas carac-
terísticas calcialcalinas, meta- a peraluminosas, transici-
onais ou do tipo 1, além de um baixo grau de diferenciação
(ver: diagrama Rb-Ba-Sr da figura fl.8.2) e uma aparente
geração num ambiente de intrapalaca (a sincolisional) e
crosla continental espessada. Dentro dos preceitos estipu-
lados por Ramsay (1966), todas as razões metálicas (por
exemplo, Rb/Ba, K/Rb etc.) e valores absolutos de elemen-
tos-traço classificam-nos como precursores de mincrali-
zações de Au-Cu-Mo, ou, no caso da amostra da série
calcialcalina alto-K, de mineralizaçõcs de U-Th-Mo.

Na região da serra da Mantiqueira, a sul c a leste da
localidade de Santa Rita de Ibitipoca, foram definidas as
áreas mincralizadas/prcvisionais Ia e Ib, respectivamente,
ambas situadas em terrenos onde também afloram litótipos
do complexo Mantiqueira. Na área Ia, foram cadastrados
cinco garimpos de ouro em aluviões e materiais colúvio-
cluviais derivados de veios de quartzo aurífero. Outros 15
indícios de Au em concentrados de bateia foram regis-
trados sistematicamente nas duas áreas, com teores va-
riáveis ate o máximo de 12ppm. Também foram registrados
indícios de ouro em xistos e quartzitos do grupo Andre-
landia. cm amostras coletadas nas proximidades do contato
com os gnaisses do complexo Mantiqueira, demonstrando
que as mineralizaçõcs e indícios de ouro estão espacial-
mcnic relacionados à zona de decollemeni das rochas su-
pracruslais em relação ao seu embasamento local. É pos-
sível que as unidades inferiores do grupo Andrelandia
tenham lido uma eletiva participação de rochas vulcânicas,
como basal tos c tufos máficos, atualmente identificadas
como anfibolilos. cujo quimismo c de basaltos lolcílicos
oceânicos do tipo fotv-K. O ouro primariamente contido
nesses litótipos pode ler sido reciclado para a zona de
cisalhamento de baixo ângulo através de fluidos hidroler-
mais silicosos. formando os veios de quartzo auriícro. Há,
ainda, a possibilidade de que esses veios de quart/o en-
contrem-se alojados em charneiras das dobras dos eventos
D} c D4. Os metalolectos cstratigráfíco estruturais supos-
tos paru as áreas em questão guardam grandes semelhan-
ças com os da área lib; contudo, deve ser referido que a
faciologia metamórfica mais baixa distingue favoravelmen-
te as primeiras.

Em termos geoquímicos, é válido salientar também duas
anomalias menores de ouro em concentrados da bateia,
aparentemente em contextos com as mesmas condicionan-
tes de mineralização aventadas para as áreas Ia e Ib. Nos
anfibolilos basais, ocorrem concentrações anômalas e bas-
tante sugestivas de enxofre (1.800ppm) e cloro (280ppm).
Já nos gnaisses tonalíticos da unidade inferior, portadores
de intensos processos de alteração, com destaque para
algumas altas proporções de clorila (5%), carbonato (8%)
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e epfdoto (5%), somente foram percebidos discretos valo-
res de Th (33ppm), Ba (1.060ppm) e Sr (770ppm).

&33 Tooalito-guisse Plrapetinga

Os corpos estratóides de rochas tonahticas aflorantes
nas porções SE e E da área coincidem com zonas de forte
magneüzação e encontram-se deformados por várias zonas
de asalhamento de baixo ângulo, participando de »wa
típica tectônica de escamas cristalinas, Apesar dessa situa-
ção favorável i percolação de fluídos hidrotenoais, apenas
uma anomalia de ouro (l^ppm) em concentrado de baleia
na córrego da Olaria foi detectada na periferia desses
granitóides. É possível que tal indício reflita mineralizações
auríferas associadas a um sistema eficiente de percolação
de soluções, devido ao aporte de energia durante a colo-
cação dos plutonilos; mas, ao que tudo indica, esse proces-
so ocorreu de uma forma bastante localizada.

O processamento da única amostra estudada pclro-
graficamente no diagrama idealizado por Lamcyrc et ai.
(1983), na figura 11.8.1, coincide com o campo da série
rali-íalralina baixo-K, à qual freqüentemente se ligam mi-
neralizações de Au, (Ag), Mo e Cu. As demais carac-
terísticas desse ortognaisse, com autólitos quartzo-diorí-
ticos e xenólitos de supracrustais, são o quimi&mo calcial-
calino e peraluminoso, diferenciação moderada (figura
11.8.2), assinatura do tipo I-MC a I-SC, ausência de parâ-
metros metalogcnéticos reveladores de especiali/ação c
uma aceatuada deplcção nas terras-raras do grupo do ítrio.

93JS Granito Ribeirão dos Cavalos

Nesse stock de alanila-biotita-sienogranitos a mon/o-
granitos, fortemente milonitizados, não foram encontradas
quaisquer evidências de concentrações metálicas no am-
biente secundário, aspecto este válido também para as
drenagens amostradas na sua zona periférica.

Os parâmetros Utogeoquímicos mostram um caráter
calcialcalino (a subalcalino), peraluminoso, transicional
(ou I), pouco diferenciado (figura ÜJ&2) e do tipo precur-
sor de mineralizações de U-Th-Mo-Nb-Zr-TR. A ausência

de especialização nesses granitóides 6 ntiRr^4» pelos v*>
lores muito baixos das razões Rb/Ba (0,1), Rb/Sr (0,3),
Y/Ba e Rb/Zr (1,1). A relação K/Rb (igual a 220) dea>4a
um possível enriquecimento de Rb (fase tardia?), enquaato
a razão Na/K (0,7) mostra que não houve üxiviaçàb do
sódio. Dentre os valores absolutos apresentados pelos «ls>
mentos-traço analisados, destacam-se os de Ba
(2.020ppm), Sr (2O0ppm) e Rb (200ppm).

83.7 Granítos pós-toetônicos

Diversos pequenos corpos de bioüta-monzogranito*
porfiríticos, intrusivos em gnai«f.$ aluminosos do com-
plexo Juiz de Fora na região de Santa Bárbara do Monta
Verde, no sul da área, apresentam uma composição caldai»
calina, mctaluminosa e compatível com a dos granitóides
do tipo I. No Hiagrama da figura U.8.2 incidem no campo
dos granitos que sofreram alguma metassomatose pós*
magmática. A expectativa metologenética para minera-
lizaçôcs de U-Th-Mo (associação monzogranítica) 6 re-
forçada pela anomalia lilogeoquímica de Th (97ppm), jun-
to com altos conteúdos de TR (somatório de 442ppm) e Ba
(2.160ppm). A prospecção geoquúnica não revelou coo-
contrações significantes no ambiente secundário.

83Jt Aluviões quaternárias

Os garimpos de ouro existentes nas aluviões dos cór-
regos Cachoeira dos Infernos c Jacutinga, citados quando
da abordagem realizada, respectivamente, sobre as áreas
mincralizadas ia c Ma, exemplificam a potencialidade da
região cm termos de jazimentos de minerais dclríücos.
Devido à grande freqüência de concentrações anômalas
nas drenagens menores amostradas através de concen-
trados de baleia, aliada aos indícios diretos cadastrais, é
plenamente justificada uma expectativa de ocorrências sig-
nificativas de ouro aluvionar nas drenagens maiores como
o rio do Peixe. Além do ouro, há boas perspectivas lambe»
para outros minerais resistatos, como zireão, rulilo, il-
menita, monazita etc, percebidos nas análises mineralo-
métricas de saprólilos de diversas unidades litológicas.
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Capítulo 1
Conclusões

Por
Clailon Piva Pinto

O Projeto Barbacena representa um significativo avanço
no conhecimento geológico de parte da região sul-sudcsic
do estado de Minas Gerais.

A folha lima Duarte foi cartografada de modo integra-
do com as demais folhas do projeto, de maneira que al-
gumas das conclusões ora emitidas eslão apoiadas, tam-
bém, em dados regionais. As principais conclusões são:

1) Na porção oeste da folha Lima Duarte, está o en-
contro de dois sistemas de dobramentos, pertencen-
tes às províncias gcotcctõnicas Mantiqueira c Tocan-
tins, as quais bordejam pelo sul e a oeste, respectiva-
mente, a província gcotcclõnica São Francisco, ex-
posta ao norte na folha Barbacena.

2) As datações geocronológicas disponíveis na biblio-
grafia, à época da execução do projeto, não se mos-
traram saiisfalórias, tendo em vista que, freqüen-
temente, amostras de domínios cslraligráficos ou
crustais distintos foram utilizadas para a obtenção de
uma mesma isócrona Rh/Sr de referência. Desse mo-
do, fez-se necessária a rcinlcrprclação dos dados.
Duas novas isócronas Rb/Sr foram estabelecidas nes-
ta folha, em rochas do complexo Juiz de Fora, com
idades de 148 ±225m.a. (migmatilo) c 644 ±14m.a.
(enderbito).

3) Manteve-se a nomenclatura cslraligráiica atualmente
cm uso, introduzindo-sc modificaçõe:, quando neces-
sário, tudo cm estreita obediência ao Código Bra-
sileiro de Nomenclatura Estraligráfica. Dcfiniu-Sw,
no Projeto, ? suíte mclamórfica São Bento dos Tor-
res, além de corpos granilóides diversos c de menor
expressão, todos integrantes da província gcotcclõ-
nica Mantiqueira.

4) Constatou-se, no domínio dciia loiba, um número
máximo de cinco fases defornucionais (cm parte
deformação progressiva?), sendo que três delas são
comuns às demais folhas do projeto. A fase de maior
destaque e que atuou nas rochas do embasamento c
de caráter comprcs&ivo e está relacionada à foli-
ação/bandamcnlo milonítico, resultando de transpo-
sição regional de baixo ângulo, associada às zonas de
cisalhamento dúclü ."uu a seqüência supracrustal
grupo Andrclãndia. acivoga-sc a presença de uma

estrutura tipo nappe que a teria colocado em
discordância sobre as rochas granulíücas ou granito-
gnáissic<;s do embasamento.

5) Os dados litogeoquímicos permitiram as seguintes
considerações de cunho litoambiental:
5.a) as rochas da suíte metamórfica São Bento dos

Torres derivam de basaltos toleíticos do tipo
MORB-T; os materiais intermediários c ácidos
podem ter origem a partir de fusão parcial do
material básico;

S.b) as rochas do complexo Juiz de Fora estão divi-
didas cm dois grupamentos:
5.b.l) rochas charnoquíticas c derivadas (Ajfl,

Ajf2eAjf5):

rochas básicas e intermediárias dioríticas:
derivaram de basaltos toleíticos (em parte
calcialcalinos nas rochas dioríticas), pos-
sivelmente de ambiente de retroarco ou
de arco-dc-ilha; são fémicos a semifê-
micos com magmas tipo dioríüco, gabro*
diorílico c gabroidal;

rochas intermediárias lonalíticas e ácidas:
derivaram de protolilo ígneo,
mctassoraálico (?), e injetaram-se nos
tipos mais básicos; são calcialcalinas,
semifêmicas a sálicas, com magmas tipo
granodiorílico a granítico;

plagioclásio-gnaisscs: tem quimismo compatível
com granodiorito-tonalilo e são
mclaluminosos; comportam-se, aparen-
temente, como granitóides do tipo sin-
texis, de fonte mista, com contribuição
dominante do manto superior (MS) ou
comograníto tipo I. Têm padrões de ETR
semelhantes aos das rochas char-
noquíticas para os mesmos teores de SiCç
c, certamente, delas derivam;

O material protolítico da seqüência
charnoquítica é rocha basáltica continen-
tal, granatífera com plagioclásío, com
trend de diferenciação em sistema aberto.
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Os materiais ácidos podem ter derivação
a partir de fusão parcial dos materiais
básicos, injetando-se, então, nestes, a ex-
emplo de » " proersso de migmatização
(granulitização). Não se exclui, para o
material ácido, uma origem por colisão
arco-continente.

Sh2) gnatsses Hn^timc- (AjO) têm quimismo
compatível com granodioritos, plotam no
campo <fa* grauvacas e são pcrafaiminosos.
Derivam de fonte mista com crosta con-
tinental dominante correspondendo aos
granitóides metamorfometassomáticos
(MM) ou granitos tipo S; teriam origem cm
depósitos sedimentares <yj»qfinrlinai< con-
taminados
undos do manto superior.

5.c) as rochas do complexo Mantiqueira estão dividi-
das enu
5-c.l) metabasitos: comportam-se como basaltos

toleíticos oceânicos, do tipo MORB-T,
derivados de fonte mantclica, com crista-
lização cm sistema aberto de alta pressão
e fonte equivalente a granada-lhcr/olito;
são fêmicos, pobres cm álcalis, corres-
pondendo a um magma tipo gabroidal
havaiítico.

5.c2) plagioclásio-gnaisscs (PIml a Plm4): com-
portam-se como rochas de associação ca-
femíca ou aluminocafcmica, com subüpo
calcialcalino (ou granodiorílico, ou gra-
nito-troodhjcmílico), correspondendo a
material mctaluminoso com incursão pe-
lo domínio pcraluminoso. Pele menos em
parte, trata-se de pararochas, com suges-
tão de pares grauvaquiano-siltosos com
provável contribuição clastoquímíca adi-
cionaL Derivaram de materiais preferen-
cialmente granitóides ácidos, com padrão
de ETR semelhante ao da crosta superior
pré-cambriana.

5x3) trcmoütito: rocha originalmente perido-
títica, de assoalho oceânico, derivada áo
manto, envolvendo magma alcalino. Não
se associa às rochas básicas do tipo
MORB-T.

5.d) as rochas do grupo Andrctfndia subdividem-se
cm:
S.d.1) anfibolitos: basallos (olcílicos de baixo

potássio, pobres em álcalis, fêmicos, oce-
ânicos, provavelmente do lipo MORB-T,
derivados de fonte manfclica J pari ir de
um magma gabroidal havaiílico, conside-
ravclmcnlc mais pobre cm ETR que os
metabasitos do complexo Mantiqueira.

S.d2) biotiu-plagioclásio-gnais&cs (PMai3): ro-

chas de gênese incerta, provavelmente or-
toderivadas, com variação comppsjcMMuI
ampla de ETR e acentuada relação
ETRL/ETRP para a média dos teores.
Ocupam a base da seqüência.

S.d3) gnaisses/xistos granatíferos (PMail e
PMai2): rochas nmt»<«»«ümyfyif^ cor-
respondendo a grauvacas (ou folhelhos)
derivados de fonte gnuutka (baixo con-
teúdo de Na2O) ou genericamente ácida,
de composição homogênea, com conte-
údos moderados de ETR e acentuado
fracionamento ETRL/ETRP. Asseme-
lham-se aos gnaisses HnTigftMfg do com-
plexo Juiz de Fora.

5.d.4) rochas <*jif»c«»iifAtM*ac- rochas metassedi-
mentares com padrão ETR semelhante
ao dos gnaíw» granatíferos.

6) As anomalias geoquímicas em sedimentos de corren-
te e cm concentrados de baleia, identificadas neste
programâ  estão registradas na Carta Metalogenéti-
co-PrcvisionaL As conclusões que podem ser extraí-
das do levantamento geoquímico são as seguintes:
6a) parece existir um controle, tanto litológico, quan-

to tcctonostrulural, para as anomalias de ouro da
região; restringem-se às áreas de exposição dos
quamitos e xistos da unidade superior do grupo
Andrclândia e da unidade Ajf 1 do complexo Juiz
de Fora, bem como de suas zonas de contato;

6.b) a distribuição geoquímica aparentemente anô-
mala dos elementos Cu, Ni, Co c Cr restringe-se,
quase que cm sua totalidade, ao complexo Juiz
de Fora, sendo o caráter básico de parte de seus
litótipos o principal responsável pela elevação
dos teores;

6.c) os efeitos de coprccipitação com óxidos e hidró-
xidos de Fe c Mn sobre os elcmcntos-traco, fa-
zem-se atuantes na rede de drenagem, de modo
genérico na área prospectada;

6.d) a dispersão do Cu, Ni, Co c Cr é predominante-
mente singcnctico-cláslica;

6.c) os resultados analíticos obtidos não evidenciaram
contrastes signifilivos para o Pb e Zn;

6.0 o Sn não apresentou resultados gcoquímicos sig-
nificativos nas amostras selecionadas para
análise.

7) Não foram identificados depósitos primários de
minerais metálicos no domínio desta folha. Indícios
secundários estão representados por ouro cm alu-
viòcs. Ja/imcntos não-mclálicos reslringcm-se a mi-
cas c fcldspalo (caulim), cm raros pegmatitos disper-
sos pela área, c a materiais de construção.

A integração multidisciplinar de dados geológicos c
gooqu/micos permitiu a delimitação de seis arcas mine-
rali/.adas/prcvisionais para ouro, uma das quais contendo
lambem indícios de cobre.
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Em tennos de potei lepara mineraliz
rfferas, destacam-se as ™"H«H^« estratigráficas correspon-
dentes ao grupo Andrrlândia e ao complexo Juiz de Fora
e, particularmente, os metalotectos estruturais traduzidos
pelas zonas de cisalhamento costracional de baixo ângulo.
A influência dos granitõides na evolução desse processo 6
ainda desconhecida.

A granitogênese que se desenvolveu na área é prepon-
derantemente calrialralina e transiáonal, teoricamente
com potencialidade «M*t*l"i«Mî tM*a para mineraiizaçõcs

ações au- químicos das rochas grani
de diferenciação fraww^ a i

i sempre graus
•cante au-

sência de especialização, levando a classificá-los como sen-
do precursores de "»«*«^^^"My"Tt

a presença de elevada

de Au-(Ag)-Mo-Cu-Pb-Zn. Alguns plutonitos granitóides
subsicalinos a í̂»*»!™»*̂  aparentemente denotando já ™»»
maior cratonização da área, apresentam expectativa para
U-Th-Mo. Os níveis crustais das intrusões e sua posterior
erosão são considerados profundos, e os parâmetros petro-

de Th em rochas ácidas a intermediárias da suíte meta-
rnórfka São Bento dos Torres, Co associado a gabronorito
do complexo Juiz de Fora e Pb na proximidade de *"«»? de
rj^ikam^nirt que deforma o complexo Mantiqueira.

Mesmo não alcançada pela malha geoquímica, merece
investigação uma formação ferrífera bandada que aflora no
vale do córrego Ponte Funda (cabeceira do rio Paraibuna),
no domínio da suíte metamórfjca São Bento dos Torres. A
melhor exposição visitada está junto à f"̂ "*̂  do Barro.
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Capítulo 2
Recomendações

Por
Clation Pivô Pinto

A evolução do conhecimento sobre a geologia da folha
Lima Duarte permite que se façam algumas proposições
visando a trabalhos futuros. A necessidade de se aprofun-
dar o conhecimento sobre os metalotcctos ora identifi-
cados implica cm M M ̂ nAIio» acurada de v a t caracte-
rísticas c pnt*>nríalî 4y^<_ o que pa«» obrigatoriamente
por etapas de prospecção detalhada dos terrenos gcoqui-
micamenle anômalos, incluindo-se aí as zonas de ásalha-
mento. Algumas questões de cunho estratigráTico, petro-
químico e estrutural também merecem ser investigadas em
maior profundidade. Nesse sentido, recomenda-se:

1) Estudo detalhado da suíte metamórfica São Bento dos
Torres. São pontos importantes: a) o posicionamento
no contexto geotectónico; b) a aparente associação
com rochas alcalinas (Malola, Mercês, Ubari); c)
comparação com termos equivalentes dos complexos
Juiz de Fora e Acaiaca; d) a investigação, do ponto
de vista melalogenélico, para uma adequada carac-
terização do seu potência] mineral.

2) Investigação petrográfica, petroquímica c estrutural
^•lalh^a sobre os gnaisses granatíferos (kinzigíli-
cos) do complexo Juiz de Fora c do grupo Andrc-
lândia, de modo a compará-los entre si e também com
rochas ynyllianit»» atribuídas a estas ou outras uni-
dades, expostas fora do domínio da folha.

3) Investigações detalhadas ao longo da faixa Lima
Duarte (entre as zonas de asalhamenlo Chapéu d'-
Uvas e Pirapctinga) visando â definição de parâ-
metros petrográíicos, petroquímicos e estruturais
das ""M?rtr* PIm2, PIm3, Plin4, AjCS que permitam
o estabelecimento de critérios distintivos mais segu-
ros ífr̂ ftai \}"it{^Apí entre si e delas com outras uni-

dades Uticas dos complexos Mantiqueira (PIml) e
Juiz de Fora (Ajf2) aflorantcs fora desse domínio, cm
áreas menos deformadas. Tais dados contribuirão,
também, para o entendimento do modflo evolutivo
dessa faixa e de outras áreas.

4) Estudo lilogeoquímico do plagioclásio-gnaisse (uni-
dade PMai4) e dos anGbolitos do grupo Andrrland'a.
visando a uma melhor definição da ambiência geo-
tectônica em que se inserem e de seu potencial me-
talogencüco.

5) Investigações nas zonas de contato entre as unidades
Ajfl e AjD, do complexo Juiz de Fora, com vistas à
identificação de processos hidrotermais favoráveis a
mineralizações auríferas.

6) Investigações geoquímicas detalhadas ao longo da
zona de cisalhamento Chapéu d'Uvas.

7) Mapeamento geológico e gcoquímica de detalhe ao
longo do vale do córrego Ponte Funda (cabeceira do
rio Paraibuoa) visando a estudar a formação ferrífera
ali exposta.

8) Investigação do pcridotilo de lima Duarte (Pu) ex-
posto no bairro Poço da Pedra.

9) Datações radiométricas Rb/Sr, U/Pb ou Sm/Nd em
litótípos selecionados das "«úfa^c cartografadas, apo-
iadas cm um regido controle petrográfico e estrutural, a
fim de se reunirem dados que permitam um melhor
entendimento do modelo evolutivo das províncias geo-
Icdônicas São Francisco e Mantiqueira.
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APÊNDICES



SÚMULA DE DADOS DE PRODUÇÃO

1. Mapeamento Geológico
nhamfnt» geológico (km) 2.066

Afloramentos estudado 750
Amostras coletadas 732
Cadastramento mineral 18
Análises petrográficas 174
Análises geocronológicas 08
R ffonbfr*mrntf> mineralógico de pesados 48

2. Geofísica
Gravimetria (km) 626
Interpretação de dados aeromagnetométncos(km2) 2.900
Densidade de rochas 41

3.Geoquímka
34. Amostragem

Sedimento de corrente 277
Concentrado de minerais pesados 81
Rocha 72

32. Análises de sedimento de corrente
EspectrograGa 8250
Absorção atômica 1.987

33. Análises de rocha
Elementos-traço 72
Óndos 72
Terras-raras 72
Fluorescência de raios X . 81



r
MEIOS PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

w v̂» T<f ir»

Todos cs documentos originais utilizados para a confecção deste trabalho, tais como cadernetas de campo, boletins
de flftj»i«f-s mapas de serviço e relatórios parciais de desenvolvimento, encontram-se arquivados na Superintendência
Regional de Belo Horizonte - SUREG-BH/CPRM.

Encontram-se armazenadas, em meio magnético, todas as fichas de descrição de afloramentos, bem como as «Alic*^
petrográficas, químicas e gcoquímicas efetuadas. Esses podem ser consultados através do Sistema de Informações
Geológicas do Brasil - SIGA, utilizando-se do Serviço de Atendimento aos Usuários da DIDOTE/Rio ou através da
DGM/DNPM/Brasília.

A reprodução desses originais poderá .ser obtida através de cópias xcrográficas, microfichas, listagens ou mesmo em
disquetes para computadores compatíveis com o IBM-PC, mediante solicitação escrita à Divisão de Geologia e
Mineralogia - DGM/DNPM/Brasília (DF).

Dados Geoquímicos
As informações de campo de cada estação amostrada, os resultados analíticos de cada amostra coletada e "nai;wn1a.

estão arquivados no Sistema Estatístico de Amostragem Gcoquímica - SEAG da CPRM.
Os mapas geoquímicos de serviço, manuscritos ou desenhados, contendo as estações de amostragem, distribuição

dos elementos, bem como os gráficos c tabelas resultantes do processamento/ interpretação do Sistema de Geologia
Quantitativa - GEOQUANT, encontram-se arquivados na SUREG-BH/CPRM

ABREVIATURAS UTILIZADAS NAS TABELAS

af - anfibólio kfd feldspato potássico eu - estaurolita px piroxênio
agi - argila lx leucoxênio ec - escapolita qz quartzo
ali - alanita mer microclina ep - epídoto rt rutilo
ap - apática mg magnetita fd - feldspato se sericita
Au - ouro mo moscovita fu - fuchsita sil silimanita
bt - biotita mz mo nazi ta gf - grafíta tit titanita
ei - cianita op opaco gra - granada
d - cloríta or ortoclásio ti - talco
cpx - clinopiroxênio pi pirita hi - hiperstênio
crb - carbonato tu - turmalinaim ilmenita
pi - plagioclásio ix - zi rcão
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Estaçte: 1Q2OCP-137 (UTM 7612S00N/6560S0E)

Unidade Essaugrafic* Ajf'
Rocha: piroxenio-dkxito injetado de maneira estromâtica por

malarial endsfMico e granítico (os pontos escuros sào pingos de
chuva). A escala tem 20cm de comprimento.
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Foto 2
Estação: 102OCP-137 (UTM 7612S0CW8550S0E

Unidade Estratioràfica: Ajfi
Rocha: leucogranito injetado em material endarbrkvdiomico (os

pontos escuros sio pingos de chuva)

Foto 3
Estação: 102OCP 515 (UTM 7564600N/640250E)

Unidade Esttatigráfica: Ajf2
Roeria: migmatito dobrado e transposto, indicando que a migmatuaçáo é pré-St. gerada na deformação Oj.



Foto* FotoS
102OCP-557 (UTM 7577250N/639650E) Estação: 102OCP-557 (UTM 7577250N/63Q660E)

Unidade Estratigráfca: Ajf3 Unidade EstratJgráfic* Ajf3
Rocha: gnajse» WnzigfliGo migmatitico, mostrando dobramentos Racha, Qnaisss kinagito-mlgmalHico, cisalhado e Injetado por
am "bainha* dos quais os tortos fstsioos, mobilizados, também material félsico.

participam. Esta migmatizacio é pré-Sr

Folo»
102OCP-111 (l/TM79866eOWB4S06OE)

Unidade Estrafigrâfica^ AJI3
Rocfta: gnaisaskinzigftico, migmatftioos müonittiado. Na foto 6a, ptro»b»nv*a restos máfioos qus ainda guardam oaracteret da*

rochas chamoqufticas.



Foto 7
1üg>CP-e37 (UTM 75B3900WS4ÕB00E)

Unidads EMrattgráfica: Ajf3
Rocha: tanta da granuMo mafioo am maio a gnaiaaa WnziQftico.

Umas kMnlicaa ocorram na actaçao 102OCP-557.

Foto*
Ertaçto: 1020CP-122 (UTM 79S80SOHVB318QOQ

ünidada Estratigrafica: AjM
Rocha: quartzno impuro com imarcalaglo da tato xisioao

aapundo faina contracionai da baixo angulo, cuto plano margutia
no santido do olhar do obaarvador.

Fotoff
102OCP-228 (UTM 7583750N/632300E)

Eá
Rooha: arrflbolHo migmatizado moalrando dobras intrafoliais a

wnulaoflaa quartzofaldipáticas qua truncam uma fotiaçao

Foto 10
Estação: 1Q2OCP-233 (UTM 75833CW«178ÕO€)

Unidada Estrattgráüca: AjfS
Rocha: migmaWo dsalhado a transposto. As porçoas nagras «to

anflbotttos, as poroOas dnzss aio gnaJsaas tonalWoos ou
trondhjamitfcos a as porçoas brancas aio mobilizados

quartzofaMspaticos, alguns nítidamant» prttactflnfoos à » .



Foto 11
Estação: 102CVCP-339 (UTM 7569150N/G03960E)

Unidade Estrabgráfica: Pkn3
Rocha: migmatito com paieossoma de biotüa-gnaisae e

neosaoma quarttoWdspatico sin- a pos-toliaçao de transposição
Si.

Foto 12
Estação: 102QCP-224 (UTM 7S85650W62D750E) - Pedreira de

lima Duarte.
Unidade Estrabgràfica Pkn4

Rocha: gnaisce trondhiemítico. cisalhado, cortado por dique de
metadiorito. também deformado.

Foto 13
Estação: 102OCP-224 (UTM 7585650N/626750E) - Pedreira de Uma Duarte.

Unidade Estratigráfica: Plm4
Rocha: gnaisse trondhjemilico. laminado, cortado por dique de metadiorito. dobrados conjuntamente. Mobilizatos a quartzofeldspato

cortam o conjunto. Salbandas de anfibolio ocorrem no contato dos mobilizatos com o metadiorito



Foto 14
Estação: 102f>CP-345 (UTM 7573650WG03700E)

Unidade Estratigraiica: PMaii
Rocha: regoMo de xisto granaüfero da unidade Inferior, mostrando

o desenvolvimento de agregados quartzo-feMspâficos.

Foto 15
Estação: 1O20CP46 (UTM 7587900*6386006)

Unidade Estratigrafica: Plasi
Rocha: quartzito grosseiro, bandado. com leitos re r̂istafczadc* a

exemplo de veios de quartzo.

Foto ie
Estação: 1020-CP458 (üTM

Unidade Estratigrafica: Plas2
Rocha: moscovita quaruito com intercaiacães lentcuia/es de

micaxitto prateado Assinala-se uma foiiação mdonitica e uma
imeacao Ce ístiramenio paralela i X.

Foi© 17
Estação 102f>CP-547 (UTM 7573400ri'647250E)

Unidade Esuatigrafica: fiasi
Rocha: quaroito Oobra íntrafoliai gerada durante a deformação

Oj 0 perfil da dobra é cdnico, com os eixos convergindo para um
ponto comum.



Foto 18
Etftação: 1020-CP-130 (UTM 7598150N/651150E)

Unidade Estratigráfica: Plasi
Rocha: quartzito Falha de empurrão, com movimento de sudeste Rocha: quartzito. Lineação de estiramento mineral (pencil

para noroeste structure = fibrosidade).

Foto 19
Estação: 1020-CP-186 (UTM 7576750N/606800E)

Unidade Estratigrafica: Plasi

Foto 20
Estação-. 102OCP-670 (UTM 7616250W639600E)

Unidade Estratigráfica: Plmi
Rocha: biotita-gnaisse. Dobramentos isoclinais e dobras

intrafoliais rompidas pela foliação de transposição Si.

Foto 21
Estação: 102OCP-670 (UTM 7616250N/639600E)

Unidade Estratigráfica: Plmi
Rocha: biotita-gnaisse. Padrões complexos de dobramentos junto

à superfine de transposição St.
&^v:-;:^ -̂. :w:: ::.->. :v":-^. . • : • ' ^ ^ : ; x : : i > : ^ . > í : : - ; i ^ ^



Foto 22
Estação: 102OCP-37 (UTM 7589150NÍ638150E)

Unidada Estrabgràfica: Ajf5
Rocha: (anfibolio)-bioiita-plagioclasio-flnai3Sa. dobrado am

padrão assimétrico. O S mostrado corresponda a um eixo da
deformação Qj redobrado por D*.

Fotomlcrografla 1
Estação: 102OCP-23 (UTM

7S67500N/635150E)
Unidada Ettratigrafica: Ajfi

Nioóis: //. 80X
Rocha: anderbíto. Rocha da taxtura

granoblastica com crittaia da piroxtnio
uralttízado* nos bordo*.

Eataçlo: 1O&CP-488 (UTM

Unidada ErtraBgraflca; P rc
Nksoi«://,30X

Rocha; granito. MKonrki da granM,
Toatrando ponVodaaloa da mierodina

(negro) 0 da pUglortiato (branco) am uma
maüh racfttaJbada.



13
Estação: 1Q2&CP-615 (UTM

Unidada Estrabojrafica: PMaii
ftoctia: sarnaniu-biotita gnaisse Agregados

da aamanüa associados à bnbta,
contornando cristais d» quartzo • piaajodasio.

Estação: 1020CP-00 (UTM
761130ON/6109O0E)

Unidade Esttatigrafica: Plaii
Hatxs II. 30x
Rocheii xisto.

Estação: KOVCP^BP (UTM
7617600N/63S300E)

Unidade Estratpgrafca: Rail
Mc6is://.30X

1Ca»CP-40O (UTM 7811300NA1CS00E)
Unidada EatratigrMca: PWI

tocha: moacovita-jútto. Dobra aasimatnca com crascimamo da
rttoaoo^ta am potiçlo plaooaxuü.

Estação. IOafrCP-330 (UTM
7573600N«2B2S0E)

Unidada Estratigráfca: Plaii
Mcois://,30X

Rocha: gnaista.
Fotomierografia* 4,5 a 0:

Cristait paciloblasticos da granada com
difarantas tans da daformacao. Notar o

crascimanto do cristal após a deformação, na
foto 5 . 0 aumanto do contaudo am biotita

implica raducao da quantidade da moscovita.



Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil
(período 1985 -1989)

NA.19-XC
NA.19-X-0
NA.19-Y-8
NA.19-Y-0
NA.1»Z-A

RfeAiari1

NA1M-C
NA.192-0
NA.20-X-C-»
NA2Q-XOVI
SA.19-V-8
SA.19-X-A
SA.19-X-B
SA.23-V4V
SA23-Y-B
SA.23-X-C/
SA.23-Z-A
SKZJ-Z-C
SB-22-X-C
SB.22-X-D
SB22-YB
SB.22-Z-B
SB22Z-D

Rtolcana1

Cucul'
FfeeUaupea1

PtoodaNabbna1

Paredão*
SonsdoAjarani'

í to Curicuriari'
Sao Gabriel da C a c h o w a '
Turiaçu/4

Cururupu/4

Sao Luís4

ttapacuru-Mrim *
Serra Peiada4

Marabá4

Sao Féfix do Xingu *
Xambioá*
Araguaina4

SC22-X-8
SB.23-V-A
Sa24-V-O-V

Conoaiçâo do Anguaiai *
RtoCajuapart4

Catarina'

SC-22-Z-C
SC24-X-O-V
SO-21-Y-Oi
S022-Z-C-VI

Xinguara*

S022-Z-D-V
S0.23-Y-0

PomaaaLaoafd*1

Raguani1

Jaraguè'

Buritis2

Morna Azul3

SO.23-Z-D-V
S0-24-Y-B-V
SC.24-Y-B-VI
SE22-XAW
SE22-X-A-VI
SE.22-X-B-J
SE.22-X-S4I
SE.22-X-B-IV
SE.22-X-B-V
SE 22 X-B-V)

Itabuna'

Nazario1

p
Anápolis'
Goiânia1

LeopokJo Buihôw'
Caraiba1

S&23-V-8 SaoRomio 7

SE24-Y-C-V Ban» Guandu'
SE-24-Y-C-VI GotafeM
SF3&X-B4 Mariana'
SF^3-X-tM Rto R i m t M '
SFJ4-V-AI AtoRsoOauoio'

SF24-V-A-VI

S&22X-C-VL2
SO22-X-CM.1
S&22-X-CU3
S&22-X-CW.4
S&22X-O4V.1
SG22-X-D4V2
S022-X-04V.3
SG.22-Z-Ot.2J
SG.22-Z-O-1I.1
S&22-Z-OV
SH22-V-C-IV
SH.22-Y-A-I.4
SH.22-Y-C-H

Cscho
Pfuma.1

Campo Largo7

Comanda'
H o Branco do SulT

Curitiba7

Piraquam7

AraucáriB7

Sà^Joaé doa Pinhais7

MancSrituba7

Botuvará/1

Brusqu*1

RorianopoKs1

Santa Maria3

Passo do Salainho'
Píratini'

Folha* Concluídas

N8.20-Z-B-V
NB20-ZB-V1
NB2O-Z-O-II
NB20-ZO-III
N820-Z-0-V
NB-20-Z-O-VJ
N8.21-Y-A-IV
NB.21-Y-C-I
NB21-Y-C-W
SA.22-Y-D
SA.23-Y-O
SB22-Z-A
SB23-V-8
SB23-V-C
S824-X-B/D
S8.24-Z-8-II
SB24-Z-B-V
S8.24-ZC
S824-Z-C-VI
S824-ZO-IV
SB25-V-C
SB25-V-C-IV
SB.25-Y-C-V

« o Quino1

Vila Peraira'
Rio Vituquim'

Altamira 4

Santa ine»4

Serra dos Carajás4

Vitorino Freire
Imperatriz 4

Areia Sranca/Mossoró 2

Currais Novos 3

Jardim do Seridó 3

Serra Talhada 2

Afogados da Ingazeira'
Monteiro'
Natal2

João Câmara'
Limoeiro'

SC.20-V-B.V
SC20-V-C-V
SC.20-V-C-VI
SC.2O-V-D-I
SC24-V-A-III
SC.24-V-A-VI
SC.24-V-B-IV
SC.24-V-C-III
SC24-V-0
SC24-V-D-I
SC24-X-C-V
SC.24-XC-V1
SC24-Y-B
SC24-Y-B-VI
SC24-YC
SC24-Y-D
SC24-ZA-II
SC24-Z-A.III
SC.25-V-A-H
SD.21-ZA
SD21-Z-C
SD22-X-D
S0 22-ZS

Porto Velho'
Abunà'
Mutumparana'
Jaciparanà'
Santa Fiiomena'
Riacho do Caboclo'
Criitália'
Petroiina'
üaua2

rtamotinga'
Santa Brigida'
Piranhas
Senhor Jo Bonfim 2

Euciides da Cunha 3

Jacobirta2

Serrinha 2

Jeremoabo'
Carira1

Vitória de Sto.Antão'
Rosano do Ceste 2

Cuiabá2

Porangatu 2

Uruaçu2

S O 2 2 - Z ^
SD22-Z-0
S0.23-X-B
S023-X-0
S023-Y-C
SO23-Z-D-IV
SO.24-V-A-1I
SO 24 VA-V
S0 24-V-C
SO.24-V-C-II
SD24-Y-A
SE22-V-B
SE22-X-A
SE22-X-8
SE22-X-D
SE.23-ZB
SE.23-Z-C
SE23-Z-0
SF.23-V-O-V.4
SF23-X-B-II
SF23-X-B^V
SF23-X-C-IH
SF23-XOIV

Ores 2

Gmanesia2

Ibotirama2

Bom Jesus da Lapa 2

Brasília 2

Janaúba 3

Utinga'
Lençóis1

Livramento do Brumado 2

Mucugé'
\M6ria da Conquista 3

Iporá3

S. Luís de Montes Belos 2

Goiânia2

Morrinhos 2

Guanrães 2

Belo Horizonte 2

Ipatinga 2

Sao Gonçalo do Sapucai'
Ponta Nova'
Rio Espera1

Barbacena1

Uma Quarts'

SB 24-Y-C-V Pato»'
SB.24-Y-C-V1 Simões'
SB24-Z-D-I Patos'
SB 24-Z-0-II Juazeinnno'

SC24-V-A-II
SC24-V-A-IV
SC24-V-A-V
SC.24-Y-D.il

EmedHoraçêo

Paulistana'
Barra do Bonito'
Afrâmo'
Gavião'

SC 24-Y-O-IV Mundo Novo '
SC 24-Y-D-V Pintadas'
SC 24-Y-D-VI Serrinha'

' Levantamento Gaológico/Geoquímico/Metaiogcnetico na escala i 250 000, v 100 000,1 CO.000; ' Mapas Metalogenético* e d * Previsto d»
Recurso» Minerai» escala 1 250000, 3 Mapaa d * Previsão de Recurso» Hídrico* Subterrâneo» e»c«la 1:100.000; 4 Projeto Especial Mapaa de
Recurto» Minerai», de Solo» e de Vegetação para a Area do Programa Grande Caraia» - Subprojeto Recurso» Minerai»; * Levantamento
geológico visando ao meio-ambient«; "Levantamentosaerogeofísico»;' Integração geoiôgico/geoquímícad*regioeametropolitana».



NA20-X-B/
NA-21-V-A
NAJO-X-D
NAJO-Z-B
NB.20-Z-B»
NB.21-Z-A/
NB.20-Z-D/
NB.21-Y-C
NA.21-Z-B
N/C22-V-B/
NB.22-Y-D
NA22-V-D
NAJ2-Y-A
NA.22Y-B
NA.22-Y-D
SA.21-X-B
SA.24-Y-A
SA.24-Y-B
SAJ4-Y-C
8A.24-Y-D
SK24-Z-C
SB.22-X-C
8B.22-X-D
SB.22-Z-A
SB.24-V-A
SB.24-V-B
SB-24-V-C
SB-24-V-D
SB.24-X-A
SB.24-X-C
SB.24.Y-A
SB.24-Y-B
3B.24-Y-C
SB.24-Y-D
SB.24-Z-A
SB.24-Z-B
SB.24-Z-D
SB.25-Y-A
SB^S-Y-C
SC.20-V-C
SC.20-V-D
SC20-Y-B
8C.20-Y-D
8O20-Z-A
SC2O-Z-B
8C20-Z-C
SC.20-Z-D
SC.21-Z-B
8C22-X-D
SO22-Z-B
8O22-Z-D
SC.23-X-P
SC^S-Y-C
8C23-Z-B
8O23-Z-D
SC.24-V-A
8O24-V-B

GEOBeGTM
META
AFLO
PETR

Locals deAoei

Uriraooera2

ConceiçlodoMaú2

Boa Vista2

Caracarai2

Monte Roraima2

VllaSurumu/2

RtoMaú2

RtoOtaré2

RtoOiapoque2

Cabo Orange8

Lourenoo2

Serra do Tumucumaque 2

RtoAraguari2

Macapá2

RtoMaicuru2

Parnaiba2

Acarau3

Granja2

Sobral2

Fortaleza2

Rto Nacaiúnas s

Marabá2

Rto Paraopebas 2

Piripiri2

Ouixadá2

Crateús2

Qui.oramublm 2

Araoati2

Morada Nova8

Vatonca do Piauí2

Iguatu2

Ptoos2

Juazeiro do Norte2

Souza2

Caicó2

Patos2

Cabedelo2

Joio Pessoa2

Abunl2

Ariquemes2

AtoJarrâri2

Serra dJsUopianes2

Rondônia2

RtoBrunco2

Presidbnte Mediei2

Pimenta Bueno 2

Vila Guarita2

Miraosmado Norte2

Porto Nacional2

Gurupi2

Slo Raimundo Nonato2

Netrvtdede2

Mque-Xique2

Barra2

Paulistana2

Salgueiro2

FoftaeConeiuM»

H e *

SC.24-X-A
SC.24-X-B
SC.24-X-C
SC.24-X-D
SC.24-Y-A
SC.24-Z-A
SC.24-Z-B/D
SC.24-Z-C
SC.25-V-A
SCÍ5-V-C
SD.2O-V-B
SD^O-X-A
S0.20-X-B
SD.2O-X-C
SD.2O-X-D
SDÍ1-Y-C
SD.21-Y-D
SD^2-X-A
SD^2-X-B
SDJ22-X-C
SD^2-Y-D
SO^2-Z-A
SD.23-V-A
SD.23-V-C
SD^3-X-A
SD.23-X-C
SD^3-Y-A
SD.23-Z-A
SD.23-Z-B
SO.24-V-A
SO.24-V-B
S0^4-V-D/
SD24-XC
SD.24-X-A
SD.24-Y-B/
SD^4-Z-A
SD^4-Y-C
SD^4-Y-D/
SD.24-Z-C
SE.21-V-D-V
SE.21-Y-B-II
SE.21-Y-B-III
SE.23-V-A
SE.23-V-C
SE.23-V-D
SE.23-X-A
SE.23-X-B
SE.23-X-C
SE.23-X-D
SE^3-Y-A
8E.23-Y-B
SE.23-Y-C
SE.23-Y-D
SE^3-Z-A
SE.24-V-C
SE24-Y-A

8 E 2 4 ' Y ' C

Floresta2

Garanhuns 2
Paulo Afonso 2

Santana do Ipanema *
Mirangaba2

Jeremoabo2

Aracaju/Estância 2

Tobias Barreto 2

Recife2

Maceió2

Príncipe da Beira2

Pedras Negras 2

Vilhena2

Mha do Sossego 2

Pimerrteiras 2

Mato Grosso2

Barra do Bugres 2

Araguaçu2

Alvorada2

Sao Miguel do Araguaia
Barra do Garças2

Mozariandia2

Arraias2

Campos Betos2

Barreiras2

Santa Maria da Vitoria 2

Sao Joio d'Alianca2

Manga2

Guanambi2

Seabra2

Raberaba2

Jequié/2

Jaguaribe2

Salvador2

Ilhéus/2

Itacaré2

Rio Pardo2

Itapetinga/2

Canavieira*2

Morraria do Insua1

Lagoa de Mandioré1

Amolar1

Unaf2

Paracatu2

Joio Pinheiro2

Montes Qaros2

Araçuai2

Rrapora 2

Capelinha2

Patos de Minas 2

Três Marias2

Uberaba2

Bom Despacho2

Curveio2

TeofiloOtoni2

Governador Valadaress

Colatina2

e Mapas de serviço disponíveis para oóplas heltográficas (*)

2

SF.21-V-B
SF.21-X-A
SF^3-V-A-II^
SF^3-V-A-III.1
SF.23-V-A-III.2
SF^3-Y-A-V4
SF.23-Y-A-V1.3
SF^3-Y-C-II^
SF.23-Y-C-II.4
SF.23-Y-C-III.1
SF23-Y-C-IIIÍ
SFÍ3-Y-C-III.3
SF^3-Y-C-III4
SF^3-Y-C-V^
SF.23-Y-C-V.4
SF^3-Y-C-V1.1
SF.23-Y-C-VI.2
SFÍ3-Y-C-VJ.3
SF.23-Y-C-VJ.4
SF.23-YW.1
SF^3-Y-D-I^
SF.23-Y-D-I.3
SFJ3-Y-D-I.4
SFÍ3-Y-D-II.3
SF.23-Y-D-IV.1
SF^3-Y-D-IVi
SFÍ3-Y-D-IV.3
SF.23-Y-D-IV.4
SF^3-Y-D-V.1
SF.23-Y-D-V.2
SFJ23-V-A
SF.23-V-B
SF.23-V-C
SF73-V-D
SF.23-X-A
SF^3-X-B
SF.23-X-C
SF.23-X-D
SFJ3-Y-A
SF^3-Y-B
SF.23-Y-C
SF.23-Y-D
SG.22-X-A
SG.22-X-B/
SG.22-X-C
SG.22-X-D/
SGÍ3-V-C
SG.23-V-A
SG.22-Z-D
SH.21-Z-D
SH.21-Z-B
SH.22-X-B
SH.22-Y-D/
SH.22-Z-C
SI.22-V-A/
SI.22-V-B

e Disquetes de computador com análises químicas, petrográficas, mineralógicas etc (*)
e Sistema de Informações Geológicas do Brasil - SIGA (**)
e Bases de Dados:

-Bibliografia
- Ocorrências Minerais
- Descrição d * Afloramento
-Aoállees Petrográficas

StGEO
SISON
DOTE
PROJ

- Projetos de Geologia
-Dadosde Sondagem

Baia Negra2

Miranda^
Rto Slo Lourenainho 7

Itanhaem7

Manoaaua7

Campinas
Valinhos 7

bidaiatuba7

Cabreúva7

Jundiaí7

Aübaia7

Santana do Pamalba 7

Guarulhos7

Slo Roque7

Juquitiba7

ttapecerica da Serra 7

Sao Paulo7

Imbu-Guaçu7

Riacho Grande 7

Rracaia7

Igaratá7

ttaquaquecetuba 7

Santa Isabel7

Jacarei7

Suzano (Mauá)7

Mogi das Cruzes7

Santos7

Berttoga7

Saleeópolia7

Ptoo do Papagato 7

Franca2

Fumas2

Rtoei.%o Preto2

Varginha 2

Drvinópolis 2

Ponte Nova2

Barbacena2

Juiz de Fora2

Campinas2

Guaratinguetá 2

Slo Paulo2

Santos2

Telemaco Borba 2

Itararé/2

Ponta Grossa 2

Curitiba/2

Cananéia 2

Iguape2

Florianópolis
Bagé2

Sao Gabriel2

Criciúma 2

Pelotas/2

Mostarda2

Jaguarao/2

Rio Grande2

, Geoquímica, Geofísica

- Acervo Bibliográfico da CPRM
- Carteira de Projetos da CPRM

no: p DNPM: Brasília e Distrito Reaional: (**)Brasília e Distritos Regionais e CPRM Rio de Janeiro


