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- Justif icati va do Tema

As i nformações mais recentes referentes aos con-
tatos do ll4acìço Al cal ino de Poços de Cal das, deven-se aos traba
I hos de El I ert (1959), Ellert, Björnberg e Couti nho (.l959 ) e Cou

tinho (1959).

Nestes trabal hos es tão brevemente mencionadas
duas ãreas de metamorfismo de contato, caracteri zadas por f orte
dessi I ì cì fi cação e adi ção de ãlcalìs (Na e K), conhecido sob o

nome de "fenitj zaçã0" (Brogger, 1921 e Eckermann, 1948). Destas
ãreas , uma es tã si tuada a 0es te- Noroes te , na reg'i ão de Cascata -
São Roq ue da Fartura e a ou tra a Sudeste, na reg ião compreendi da

entre as ci dades de Cal das e Andradas.

tm 1973, sob a orìentação do Prof.Dr.Heinz tbert ,

ì n ici amos o estudo des te i nteressante assunto, com o auxíl i o do

CNPq, sob a forma de uma Bol sa de Ini ciação Ci entífí ca ( proc.
386/73 ), conced ida em março de 1973 até abri I de 1975.

Neste p eríodo fez-se o trabal ho geol õgi co chegan
do-se, com os dados de campo e microscõpìcos, ãs segu intes con-
cl usões: na ãrea de Cascata-São Roque da Fartu ra as rel ações de

campo evidenciaram real rnente uma fai xa fen it izada, porém bastan
te i rregu lar quanto â sua d is tni bu'i ção regional, portanto, djs-
cordante das lirnitações orìgìnárias de tllert et al. (1959), corn

seus contatos entre gnaisses e feni tos, perpendi cul ar"es ao conta
to do maciço aì ca lino e do contato propos to por H. Ebert (comunì -

ção verbal ) com forma Ienti cu I ar continua. Na ãrea entre Caldas
e Andradas es te estudo foi I eva do ma'i s a di an te com a apresenta-
ção do mapa geolõgìco prelimjnar (l,Jinters, 1975) . Nesta área,até
então , jã se tinha provado que se tra ta vam de s i en itos pré- Cam-

bri anos e não de feni tos. 0s fel ds patos al cal i nos são de orìgem
prì mári a, não havendo a substi tui ção do pìagioclãsio e quartzo
por feldspato potáss ì co, de bi oti ta por hornb lenda e da hornblen

- Histórico
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da por aeg irì na, substituìções es tas que se dari am quando da in-
trusão do maci ço al caì i no. Para es ta negati va serv iram de base
as re lações de campo e mi cros cop i a das lãminas petrogrãfi cas de

anos tras co letadas na regi ã0.

De 1975 em di ante, esses estudos foram completa-
dos, novanente, com o auxílìo do CNPq, sob a forma de Bolsa de

Pós-Graduação (proc. 14,687/74), no período de março a abrjl
de 1975-.l976, con métodos que serão descritos em ítem específicq
compl ementando assim a Di ssertação de Mes trado que ora apres enta
mos .

I.1.2 - Importâncj a

Achou-se i nteressante o estudo das rochas s ì ení-
ti cas, especì fì camente, pel a fal ta de estudos nai s detal hados no

Bras'il, vi sando es c I arecer os fen ôn emos as s oci ados a estas ro-
chas. Fa tor de importânci a na des cri ção dos sienìtos é que pou-
ca coisa existe na I i teratura nacj onal , em rel ação a rochas sie-
níti cas pré-Cambrì anas , sendo que os úni cos até agora petrogra-
ficamente descrì tos são os de Pi queri ( Pi cada, .l966 ) e o de São

Gonçal o (Vandoros e Coutì nho, 1966). Al guns outros são apenas

menc i onados (Pedrei ra, I978, I taúba, BA) ou descri tos em publ i ca

ções ou rel atóri os inacessíveis. Seri a interessante na expl i ca-

ção da gênese dos sienitos ressaltar que, emb o ra até agora consi
derados feni tos (produtos de metassomatose quando da i ntrusão das

alcalinas de Poços de Caldas) neste trabalho se provarã tratar -
-se de sieni tos pré-Cambni anos, não relacionados ãs alcaljnas.0u
tros corpos do mesmo tì po de sienìto jã foram observados na mes -
ma regì ão. Uma das o co rr6nc i as local i za-se a Nordeste do Maciço
de Poços de Ca ldas, não ocorrendo nes ta reg'i ão o contato di reto
entre os dois tipos de rochas (l'Jernick 1977 ). A outra locali-
za-se nos arredores de Pi.nhal - SP (Ebert e Brochìni, I968; ller-
nick 1978b).

0bserve-se a esta altura,que, Guimarães (1947)te
ria sido o pri mei ro autor a i denti fi car as rochas s i eníti cas ob-
jeto deste tra-balho. Faz eje uma I i stagem mineralõgica sumãrìade
duas amos tras que denomi nou shonkj ni to, uma proven iente de aflo-
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ramento j unto ao hotel de poci nhos do Rio verde e outra do reti-
ro de Josã Antonio caetano, ao norte de Andradas. Dentro do con-
texto do trabalho "0rigem das rochas arcarinas", Gu.imarães apa-
rentemente interrelaciona geneticamente os sìenitos de pedra
Branca con as a lcal i nas do pl anal to de poços de Cal das .

I.2 - Caracter:i zação da Ãrea

A ãrea mapeada, com um tota l de cerca 440 km2,l o
cal iza-se no extremo Sul do Estado de Minas Gerais e é limita-
da aproximadamente peì os para lel os 23o55 , e z?o05, Sul e pel os
merid i anos 46o35' e 46o20' ( Fi gura ì), Compreende pa rte das Fo-
lhas de Caldas SF-23-V-D-IV-3, pinhal SF-23-y-A-III-2 e Santa Ri
ta de Caldas SF-23-Y-B-l-l editadas pelo IBGE na escala de
I :50.000 .

Sj tuam-se na ãrea, as ci dades de Andradas , Ibi_
tì ura de Mi nas , santa Ri ta de ca r das e cardas. As pri nci pai s c.i-
dades localizadas nas i med i ações são: pous o Aì egre a sudes te , 0u
ro Fi no a Sul e Poços de Ca I das a Noroes te.

1.?.2 - Vi as de Acesso

I.?.1 - Loca I i zação

0 aces s o ã regi ão é rel at.t vamente fãcil, poden_
do ser feito através da rodovia MG-62 que l.iga as c.idades de
Poços de caldas e Pouso Aìegre. contudo, especificamente na ãrea
mapeada, as condições de acesso são bastante dìfîceis, sendo os
únicos trechos com tráfego permanente; a rodov.i a acima menciona
da e a estrada não pavimentada que lìga Santa R.ita de Caldas a
Andradas. Ai nda , devi do ãs condi ções topográfi cas adversas,o trã
fego é peri 6di co nas dema ì s estradas sendo que muì tas vezes en_
qontram- s e i ntrans i tãvei s e em total es t ado de abandono.

I.2.3 - Clima

0 clima da região õ caracterizado peìa ex.istôncia
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de uma es tação seca de inverno, com duração médi a de I a 2 mes es.
A temperatura é bastante variãvel em função das elevadas attitu-
des da área : a médì a do mês mais fri o s itua-se entre'l 5 a 20o C,
nas ci dades e f icando aba.ixo de 15o C na zona serrana. Na classi
fìcação de Koeppen é um clima tìpo Cwb, e na classìficação do

IBGE, um clìma Tropi cal sub-seco e sub-quente com al gumas zonas
de Tropi cal brando e sub-seco (Soares , 1976).

1.2.4 - Vegetação

0 conjunto vegetal da ãrea é formada por campos

rústicos constituídos por Gramíneas (predomìnando a chamada "bar
ba de bode", Ari s tì da pallens), cobri ndo as encostas e s eus to-
pos arredondados.

A vegetação arbõrea e arbusti va apres enta-s e dis
semìnada em pequenas manchas de arvoredo nas cabeceiras dos ele-
mentos de drenagem ou estendendo-se em fa i xas de I argura vari ã-
vel e descontinuas ao longo dos cursos (matas ci'l iares).Esta ve-
getação pode ser engl obada ã ma ta I ati fol i ada-tropi cal (Christo-
foletti, 1970).

trados em capões ou ì sol ados nas matas, nas partes
vertentes e vãrzeas, sempre fug i ndo das partes maìs
nada peì os campos.

I.?.5, Economi a

As at i vi dades econômi cas prì nci pai s ,que uti ì i zam

a mão de obra ìocal, resumem-se ã pecuãria, ao plantio da uva,da
batata e do aproveitamento, em termos de economia de subsìstên
ci a, das pequenas p lanici es aluviajs onde haja concentrações hu-
manas.

0s p i nhei ros (Araucãri a auqustifol i

L3 - Metodol ogi a

As ati vì dades bás j cas emp reg ada s com as quais ob

a) são encon-
i nferi ores das

al tas, domì -



tivemos os resultados da presente Dìssertação foram:

0 ma peamento foi feito, a põs uma fotoi nterpreta-
ção prel iminar, na escaì a de I:50.000, no periodo de ì974-.l976 ,

na q uaì as bases utj I i zadas, foram as fol has topogrãfì cas de Cal

das, Santa Ri ta de Cal das e Pi nhal , edi tadas pel o Departamento
de Cartografi a do Insti tuto Brasileiro de Geograf ia e Estatisti-
ca, I BGE, na mesma escala do ma pa geol õg ico,

A - Traba I ho s de Campo

Para a confecção do mapa geolõgico foram feitos
cami nhamentos pel as estradas, cami nhos e tri I has que reco rtam a

ãrea com o objetivo de se alcançar afloramentos, contatos, fei-
ções es tru tura i s e a part i r dos mesmos obter-se ì nformações mi ne

ra lógi cas, petrogrãfi cas e es truturaì s .

Durante a execução do trabal ho de campo, reaii-
zou-se a col eta de amos tra ju lgadas necessãr'i as e representati -
vas , tanto pa ra unì formi zação da nomencl atura, q ua nto para pos te
rì or des cri çã0, anáìise mj croscõp ica e geocronoì ó9i ca. Nesta ca

panha foram descri tos e i nventa ri ados cerca de 270 afl oramentos
com col eta de aproximadamente 350 amostras , nas quais foram de-
termi nadas macros copi camente as estruturas e texturas apresenta-
das pelas rochas, tanto em termos de afloramento como em amos-

tra s de mão , Nes ta etapa os mi nerai s prì ncì pai s foram i denti fi ca

dos macroscopÍcamente o que possibilitou a nomìnação prel iminar
das rochas,

B - lrabal hos de Laboratóri o

-6-

0s tra ba I hos de laboratõrio foram execu tados nas

seguintes etapas:

Foram confecci onadas, a

das no campo, 183 secções del gadas para

I - Determinações Mi crosc6pi cas

parti r das rochas col eta
es tudos mi croscõpì cos vi



sando a caracteri zação dos di versos ti pos l itoìóg.i cos.

Es tes estudos cons taram de trôs estãgios:

0 estudo qualitativo foi fei to através de micros
cópi o de pol ari zação da Lei tz-SN-LUX. Nes te i nstrumento procurou
-se i denti fi car os d i feren tes mi nerai s consti tui ntes da rocha a-
través das seguìntes propri edades : cì ìvagem, fratura, rei evo, în
dice de refração em relação ao Bãl samo de Canadã, ângulo de ex-
t inção, bi rref ri ngêncì a, caráter óti co e sinal óti co. Es ta i den-
tì fi cação é acompanhada do estudo da textura e estrutura da ro-
cha como decorrênc i a das rel ações de fãbri ca entre os cristais.A
p6s a determìnação das proprì edades, dã-se o none defi ni ti vo ã

rocha.

b - Deterni nação quanti tati va

A deterrninação quantitativa ("Modus"), vìsou a

compos ì ção moda l das rochas. 0 método " Poi nt Couter" uti l i zado ,

cons i s te na contagem dos nfnerai s consti tui ntes da rocha através
de una malha pré estabe.l ecida de acordo com a sua granulaçã0, no

caso predomi nantemente de 0,5 x 0,5 mm, graduada no "Chari ot" a-
daptável ã pì ati na do m icroscõpì o de po lari zação . Fei ta a conta-
gem geraì dos mi nerai s na secção deì gada, cal cul ou-se a porcenta
gem equivalente a cada mì nera l .

Es te es tudo foi feito somente em rochas s.ieníti-
càs, sem vestigios de decomposição e com certeza "in situ", num

total de 39 amostras.

c - Estudos através da Pl ati na de Federof f

Es tes estudos foram executados em cristais de

feì dspatos potãssi cos, com o obj et i vo de se determi nar não só a

tri cl i ni ci dade como também as Ieis de geminação dos mesmos . Es te
método cons i ste na determi nação da pos i ção dos vetores princi
paìs das indjcatri zes óti cas de cada ìndivíduo, em rel ação ã mor

Determi nação qual i tati va

-7-



fologia do cristal.

' As medidas são feitas em coordenadas polares (A'
= azimute) AZ= incìinação; A4 = rotação), transf er.i das poste-
ri ormente para uma proj eção estereogrãfica em papel transparente,
em orientação bem definida, seja cri stal ogrãfica ou oti camente.

Através da rotação A.¡ ,

extì nção a segui r i ncl i na-se A, até se

ção tota1, um dos pl anos da indicatriz

Caso este plano seja o que contém os eixos õpt.i-
cos, gira-se o cristal para a posição diagonal e determina - se
seu caráter õtico com a ajuda, geralmente, da pl aca de gibsita.
Por rotação de AO, deternina-se a posição de um ou ambos eìxos
õticos, lsto é feito ern todos os indivíduos parciais de uma ma-
cla ou de un grupo de maclas, se a largura das lanelas o permi-
tem. Tambén todos os elementos norf o'l ógicos (pìanos de clivagem
ou gemi'nação) são nedrldos em relação ãs coordenadas.

-8-

As anãl i ses radi ornétri cas foram real ì zadas no
Centro de Pesquìsas Geocrono lóg i cas da Universidade de São pau

I o. As determi nações foram efetuadas peì os métodos K-Ar em mi ne-
rais separados e Rb-Sr em rocha totaì.

A des cri ção das técni cas uti I i zadas no mõtodo K-
Ar, são encontradas em Amaral et al. (1966). As anãl i ses de Ar
foram obti das por di ì uição ì sotõpi ca em es pectrômet ro de massa
tipo Reynolds, adicionando-se a1ìquotas de Ar38 puro, retiradas
de um reservat6ri o. 0 teor de potãss ì o foi ana I i sado atravõs de
fotometria de chama, com padrão interno de l íti o. As constantes
enpregadas nos cãlculos f orarn:

-o -lItot = 0,530 x l0 ' ano '

1 -o -'l"e = 0,585 x l0 - ano

% aton. de 140 en Ktotal = o,oll9

coloca-se o cristal em

poder fixar, pela exti n

do cri stal .

Determ i nações Radi ométri cas
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Nas determinações Rb-Sr foram aplicadas as técni-
cas uti l i zadas por Torquato (1974). As anãl i ses quant i tati vas de

Rbtot e S.tot, foram obtidas por fluorescência de raios X, As com

posições isotõpicas foram obtidas ern espectrômetro de massa da

marca Varian - Mat, tipo TH 5, As constantes empregadas nos cã.l.çu

I os f oram;

o', .11 _1lRb"' = 1,47 x l0- " anos

QE Q1
Rb""/Rb"' = 2,59

s"86/sr88 = o,lr94

C - Trabal hos Fi nai s de Escri tõri o

Terminadas as etapas acima des cr'ì tas e a interpre
tação de todos os dados, procedeu-se a f otoi n terpretação fi nal de

acordo com a sistenãtica apresentada por Soares e Fiori (.l976)que
permitìu traçar as prìncipais feições estruturais e tectônicas,e-
xecução dos desenhos, organização das tabelas, grãficos e fotogra
fias, ben como a redação do presente trabaìho,



I] - GEOLOGIA REGIONAL

A caracteri zação geológica regíonal da ãrea teve
i níci o com os trabal hos pi onei ros real i zados por Ebert, a parti r
da década de 50, nas quais i denti fi cou unidades geotectôni cas no

mi nadas Parai bi des e Araxa i des . Es tas unì dades geo ló9 ì cas tem di
reções preferenci ai.s NE-Sl^I e Nl,l-SE respecti vamente e bi furcam-se
a prox i madamente a Nordes te do Es tado de São Paulo e Sudoeste do

Estado de Mi nas Gera i s nas reg ì ões de Poços de Ca I das, 0uro Fi-
no, Pouso Alegre, Amparo, etc,.Ambos os ramos da bìfurcação exi-
biri am zoneamento com a ocorrência de 3 faixas distintas: uma

central, que co rres ponder i a aos i nternídeos, representadas es tra
tigraficamente pelos Grupos Paraíba e Juiz de Fora ; uma faixa
intermediãria que corresponderìa aos externídeos compreendendoes
tra ti g raf ì camen te os Gru pos Andre lând i a (Parai b ides, MG), Itapi-
ra (Paraibides, SP) e Varginha (Araxaídes, MG) além dos Micaxis-
tos Paraibuna, na Serra do Mar; e uma faixa externa, caracterìza
da por dobramentos e fa I hamentos suaves ì ncl ui ndo o Grupo São

João Del Rei. Del imi tada peì os dois ramos ocorre uma ãrea trì an-
gu I ar, des ì gnado de Maci ço de Guaxupé (Al mei da et aì, I976 ). As

fì gs. 2 e 3 esboçam as unidades geotectônj cas mencionadas.

No decorrer de seus trabal hos, Ebert real i zou su

cess i vas adaptações no model o inicial, como conseqtlância das va-
riações da ãrea de ocorrõnci a e da extensão das di versas unida
des estratigrãficas conti nuamente cri adas, redefi ni das ou abando

nadas, de a cordo com o desenvolvimento dos mapeamentos e disponi
bi I idade de novos dados.

Coube ainda a Ebert (l968, I971, 1974) correl a

ci onar as uni dades criadas e estudadas em MJ nas Gerai s com as

posteri ormente caracteri zadas no Estado de São Paul o. Assim cor-
relacìonou tentativamente o Grupo Barbacena com o Grupo Amparo ,

os Grupos São João Del Rei e Andrel ând ia com o grupo Itapira e

i nterpretou a Formação El eutéri o como sendo correlata ao Gru po

Itajai. A fig.3 exi be a distribuição dos grupos cri ados na ãrea
bem como suas rel ações gerais.

Nos últimos anos tem surgido um grande números de

-l0-
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dados geoi õgi cos, petr"ogrãf i cos, estruturais e geo crono 1õg i cos re
ferentes ã ãrea cristal'i na do Nordeste do Es tado de São paul o e

Sul do Estado de Mi nas Gerais, a travês de traba I hos de divèrsos
autores, pri nc i pa ì men te por pa rte de F.iori (1979), !,Ierni ck et
al. ('ì979), Artur et al. (1979), Werni ck e Fi ori (l979 ), e Fi ori
et al. (1980). Destes trabal hos resulta o reconhecjmento das
s egu lntes unidades es tra ti g rãf i cas repres entadas , esquemati camen
te, na fi gura 4.

A - Compl exo de Siìvianõpolis

0 Compì exo de Si 1vì anõpol i s (Fi ori , .l979 ), cor-
responde a uma ampl a área consti tuída essencialmente por anatexi
tos de tì po embrechít i co, predomi nantemente ci nzentos , de cornpo-
sição va rì ãve I en tre tonal íti ca e granodi orítj ca a graníti ca. As

rochas apres en tam fol i ação proemi nente quer pe la disposição para
lela de mi nerai s esti rados, quer pel a al ternâncì a entre leitos
q u a r t z o - f e 1 d s p á t i c o s e Ieitos descontínuos enriqueci dos em bioti
ta e hornbl enda, Local mente associ am-se gnai sses porfi robl ãsti -
cos e anatexitos irreguiares do tipo flebítico ou schl ierem.Fio-
ri (1979 ) demonstrou que os embrechi tos são produ tos de i ntensa
transposîção dos anatexìtos flebiticos e "schlieren", sen.do re-
conhecivei s naquel es ai nda, ì ocalnente, dobras i ntrafol i ares dis
ruptas e com ãp ices es pes sados . A textura dos mì gmatì tos é predo
m i na ntemen te granob lãs ti ca e a dos embrechi tos granoblãstìca-ca-
tacl ãsti ca. Entretanto, em parte do Comp'1 exo , os embrech i tos mos

tram-se, em ma ior ou menor grau, recri stal i zados e mesmo remobi -
lizados, indicando terem sido submetidos a fenômenos térmicos pós

-deformacionais que chegaram a desencadear fenômenos anatécticos.
Ao Complexo de Si lvianõpol is foi atrìbuída idade arqueana,Rochas
semel hantes ocorrem como núc leos ou i nterca I ações tectôni cas no

Grupo Amparo e no Maci ço Pi nha l (Werni ck, 1967, 1978a , b; Ebert,
'l 968; Choudhuri et al,, .l978; Artur et al ., 1979; Wernick e Pe-

nal va, 1980).

B - Grupo Anparo

0 Grupo Amparo, de i dade Transanazôni ca, é de

acordo com l,lernick (ì967) e Ebe rt (1968) una unìdade metassedi -
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mentar composta por biotita e/ou hornblenda gnaìsses fitados e

bandeados, de d iversas naturezas, freqüentemente a na texít i cos com
i ntercal ações de anfi bol i tos , meta-ul trabasi tos, gond.i tos, mãrmo-
res dolomíticos, granulitos e rochas c a I c o s s ì I i c a t a d a s . (Fig.a) O

referi do Grupo ocorre no Bl oco J und ì ai, s.i tuado ao Norte dos fa-
I hamentos de Jundiuvira e ltu, ass.i m como no Maclço pjnhal, l oca-
lizado ao Norte do falhamento de Jacutinga (penalva e Wernìck ,.l973a 

). Para Leste,sua área de expos i ção sofre um estrei tamento lo
cal passando a constituir, entre Socorro e 0u ro Fi no, una fai xa
s i tuada entre os compì exos graníti co-m.i gmatíti cos de Socorro e

Pinhal, er¡ reiação aos quais exìbe contatos erninentemente tectôni
cos, dados pelos fal hamentos transcorrentes de Jacutinga e I ncon-
fi dêntes .

Fì ori (ì 979 ) redefi nì u o Grupo Amparo, reti rando
de sua Iitoìogia as rochas granulit.i cas, embrechÍtì cas, gna.isses
graníti cos, certos gna i sses porf ì rob lãs ti cos e al guns ti pos de a-
natexj tos, referì ndo-as ao emb as amen to des ta uni dade do protero -
zõi co I nferi or.

0 padrão es tru tu ra I apres entado peì as rochas do
Grupo Amparo é cornplexo, corn evidências de redobramento e transpo
sição. 0 metamorfismo ã da fãc ies anfibolito, chegando a provo
car fenômenos de anatex ia com a formação de metatexì tos di versos
e I oca I mente diatexitos. tm mui tos casos, especialmente no Compl e
xo de Si I vì anópo li s, dada a íntima associ ação entre rochas do Gru
po Amparo e as do seu embasamento, torna-se extremamente dificil
a dìstinção entre os anatexitos formados a partir dos metassedi -
rDentos do Grupo Amparo e os resu l tantes da remobi ì i zação do seu
substrato arqueano.

As rochas do Grupo Amparo ainda exi bem sì nais de
po l ì me tarnorf i smo , caracterì zado pe lo desenvol vimento de saussuri -
tização dos plagioclãsios, formação de clorita a partir de grana
das e biotita, desenvolvimento de b.i otita em anf.ibõlios, etc,,in-
di cando a superpos ição de condi ções metamõrfi cas mais brandas so-
bre paragôneses geradas sob condi ções mai s i ntensas. Des cri ções
mais pormenorizadas da litologìa do Grupo Amparo são devidas a

Franco e Coutinho (ì957), Gomes et al. (1966), Wernick (1967,
1972a,b, 1977 ), Pìres et al. (1970), 0l.iveira e Alves (.l974,)976),
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0liveira (ì973), 0lìveira e Hyppolito (ì973), l.lernick e Artur
(1974), t,lernick et al. (1976a), Soares (1976), Choudhuri et al.
(1977), Choudhuri e Fiori (1978) e Fiorì (1979).

0 Grupo Itapi ra, i nterpretado por tbert (l971 )

como de idade Brasìììana, serìa representado por micaxìstos,
quartzi tos, meta -a rcõs i os e metagrauvacas, g era ì me nte de grau
de metamorfismo mais baixo, granulação mais fina e com infiltra
ções pegmatíticas restritas, não pode ser distingu.i do, de acor-
do com l.lernick e Penalva (ì973) e Artur (1980), do Grupo Ampa

ro. Estes autores também não reconhecerarn o complicado padrão
es trutu ra I pos tu lado por Ebert, repres enta do por uma sucessão
de sînc'l inais e antì cl i nais especìais, os primeì ros ocupados pe

ìo Grupo Itapira e os segundos peìo Grupo Amparo. Consideram,em
conseq{lênc i a, ambas as unì dades equìval entes, variando apenas
no aspecto faci ol õgi co da sedimentação. Igua lnente, os traba-
lhos desenvolvidos na região de Santa Rita de Caldas e Ipuiuna,
no âmbìto do convênio DNPM/FFCL de Rio Claro (Soares, 1976;coor
denador), não pernìtiram constatar que as rochas referíveis por
Eb€rt ao Grupo Itapira ou Andrelândia pertencessem a um ciclo
orogênico rnais novo que o gerador do Grupo Amparo.

C - Grupo Pi nha I

Trata-se de uma un i dade granì to-mi gmatitì ca, re
sultante da injeção granítica em rochas do Grupo Amparo, cons-
ti tui ndo dois compìexos: o de Pì nhal e o de Socorro (Fig.a). 0

complexo Pinhal situa-se ao Norte da Falha Transcorrente de Ja-
cutinga-Ipuiuna ( Ebert, 1968; Werni ck e Pena lva, l973; Pena l va

e I'lernìck, I973b; Soares, 1976; Rodrigues, 1976). Este comple-
xo acha-se encoberto a 0es te pel os sedimentos da Bacia do Para

nã e para Leste o seu l imì te se estende ãs proximidades de São

João da Mata (MG). A Norte es tende -s e al ém das ci dades de Bote-
lhos e São José do Rio Pardo.

0 Conpìexo de Socorro s i tua-se ao Sul da Fa lha
Transcorrente de Inconfidentes (Soares, 1976; l,lernìck, .l977)des

de as proximidades da cidade de Socorro (SP), at6 a 0este da

localidade de Brasõpo1is (MG). Para o Sul estende-se além da ci
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dade de Bragança Paul ista, até as proxìrnidades de sapucai 14.i rìm
e Campos de Jordão.

A estes compìexos õ atribuída idade Brasiliana
(Cordanì e Bettencoutt, 1967; Ëbert e Broch.ini, 1968; 0liveira,
1973; l'lernicR et aì., 1976c).

As rochas granitõides dos doìs complexos são de
natureza variãve1, inclu'i ndo termos equigranulares, finos a gros
sos ' As estruturas que predomi nam nes tas rochas são porfi rõi des,
isotrõpìcas ou gnãìssìcas. A co*rposição mineralõgìca varia entre
ter,mos granit i cos a q u a r t z o - d ì o r í t i c o s , incluìndo aì guns sieni
tos , Nas rochas equlgranuiares são comuns rochas corn grandes
cristais arredondados de quartzo ìndicando origem sub-plutôn.i ca.
Nos ternos porfir6ldes os megacrìstais normalmente são de micro-
cl i na com col oração rosada, podendo al cançar vãri os centrÍmetros
no seu coÍiprìmento, ostentando formatos retangulares, oval ados e

ìrregulares, Estes megacristais estão inserìdos numa nassa hìpau
tomõrfica granular média a grossa, ìeucocrãtìca a mesocrãt.i ca,de
composlção granitica a quartzo-diorîtica. A compos.i ção média g'l o
bal predominante das rochas é adarnelítica, As intrusões são con-
troladas por falhas e estruturas dobradas. Aos termos plu.tônicos
e subpl utônicos associ an-se dì ques de grani to põrfj ro, pegmati to
e quartzo, cujo al ojamento é control ado por fraturas e fal has.As
descrições das rochas granitìcas da regìão são devidas a t.lernick
(1972b,c), Hernìck et al. (l976c) e }{ern ì ck e penajva (.l980).

0s migmatitos são, na sua maioria, de cor rosa e

com estruturas,segundo a classlfi cação de Mehnert (1968), acana-
da, agrnatitica, "scholIen", "schl ieren',, nebuìítica, homofâmì ca,
dobrada e oftal mÍti ca. A mi gmati zação é acompanhada de processos
netassomãticos majs ou meûos i ntensos que afetam não só os dife
rentes tipos de migmatitos mas também as intercalações de rochas
do Grupo Anparo, isentas de injeções de nateriaì granitico.

Al ém dos trabal hos acima mencionados, descrì ções
de aìgurnas feições petrogrãficas e mineralõgìcas do Grupo pinhal
são devidas a l^lernick (1972a), Wernick e Fernandes (.ì972), Oli-
veira ('l 973),0liveira e Alves (1974), l.lernick e penalva (.l974a,
l97B) e Gornes (ì976), bem como ã elaboração de uma síntese, por



Wern i ck e Pena I va (.l980).

D - Formações Eleutério e Pouso Alegre

As Formações Eleutérìo (Ebert, 1974) e pouso Ale
gre (Leonardos Jr. et al. I97.ì) são seqtlâncias sedimentares de

natureza anqu i metamõrf ica, consti tuídas essencialmente por areni
tos arcosianos e arcõsìos, iocalmente congIomerãticos e s.i ijcifi
cados. Associam-se meta-argilitos e meta-nargas com clivagem ar-
dos i ana , brechas e cong lomerados.

A Formação Eleutér'io ocorre sob a forma de uma

estrei ta fai xa com d ireção NE-ENE/S}{ - ìr¡St.l, medi ndo cerca de

ll x I km, inicîando-se nas irnediações de Eleut6rio e ternina-
do nas proxi mi dade s de Jacutinga. Seus limites, na porção oci-
dental, são predomi nantemente tectônicos, coì.ocando-o em conta-
to com o Bl oco Pinhal , através da falha de Jacutinga,e, ao Sul,
em contato com as rochas do Grupo Amparo. A Formação Pouso Ale-
gre a Noroeste da cidade homônima, com espessura aproximada de

500 m, acha-se embutida no Grupo Amparo através de contatos tec-
tôn i cos . Em al guns I ugares é observada níti da di scordânci a angu-
I ar em rel ação ao embasamento cri stal i no ci rcundante.

f,lern ick e Penalva (ì974b) sugeriram a correl.ação
entre el as e mostram sua ocorrência nas proximidades da fal ha

de Ja cuti ng a (Penal va e l,lerni ck, (ì973b). Ebert (1971, 1974 ) su-
gerìu que a Formação Eleutér'io senia equivalente ao Grupo Itajai
e outros depõs ì tos mol assõi des I ì gados ao Ciclo Brasiliano. A

idade Brasiliana é confirmada por dados geocronolõgicos da Forma

ção Pouso Alegre (Hama e Cunha, 1977).

E - Mac iço Al ca 1i no de Poços de Caldas

No Cretãceo Superior em diversos pontos do país

houve magmatismo alcaiìno das quais, na região se destaca o Maci

ço Aìcaìino de Poços de Caldas. Este naciço possui forma ovalada
sendo constituído por ternos plutônicos, hipoabissais, efusivas
e pirociãsticas, As rochas predominantes são respectivamente foi
a'itos, tiguai tos e fonõl i tos. Nas i med i ações do maci ço (e.g.arre

-.l8-
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dores de Ãguas da Prata, Poc inhos do Rio Verde e nas encostas do
Serrote do Maranhão ao Norte de Cal das ) e no seu i nteri or (e, g.
na Cachoei ra Véu de Noiva) ocorrem j ntercal ações de sedimentos
referíveì s ou Grupo Tubarã0. 0 ma peamen to e a descli ção petrogrã
fi ca deste comp lexo, são devi das a trabal hos de El iert (1959),
Ellert et al. (1959) e Ulbrich et al (1977) e trabalhos desenvol
vi dos peì a CNEN e Nucl ebrãs (p. ex. ìn Garc i a de 0l i vei ra 1974).



II] GEOMORFOLOGIA

A caracteri zação geomorfo lógi ca da área serã des
cri ta de forma susci nta destacando doi s tópi cos: anál i se do rele
vo e anál i se da drenagem.

III.I - Anãl i se do Rel evo

. Analisando-se a topografia dos mapas topográfi-
cos base uti I i zados no mapeamento, pode-se dividir a área , cons i
derando como variãve1 apenas a altitude. Esta variãveì perrnite
dìstìnguìr duas ãreas com comportamento diferencial em termos re
I aci onados com a resì stênci a ã erosão: ãrea serrana e área de

"mares de morros",

E a ãrea sustentada peì as rochas s i eníti cas da

Serra da Pedra Branca com crìstais de fe I ds pato potássi co ori en-
tados por estrutura fluviai e bajxo teor em mi nera i s mãfi cos , que

a torna al tamente res istente à erosã0. ts ta ã rea é extremamente
rì ca em expos i ções de rochas frescas, queda de bl ocos e matacões.
0s sol os são rel ati vamente rasos e ri cos em fragmentos de felds-
pa to potáss'i co. A Serra da Pedra Branca apresenta a a I ti tude mã-

xima da área (ì764 m). (Fotografi a .l 
).

A Serra da Pedra Branca compõem-se na sua maior
parte, de uma serra al ongada, onde os topos são bas tante agudos,
desníveis variando de 280 a 600 m, com vár'i as direções preferen-
cìais, correspondendo a reg ì ão externa do mac íço si eniti co próxi
mo ao contato com as rochas graníti cas encaixantes. Es ta serra
prõxìmo a Caldas tem direção llNl,J, rumo a Su1 passa gradualmente
para NNE, NS e por fìm NNl,.i a aproxi madamente na reg i ão entre Ibi
tiura de Mi nas e Santa Ríta de Cal das. A Noroeste de Ibi ti ura de

Mi nas , es ta serra perde a1tì tude, recebendo outro nome (Serra da

Forquì1ha),sustentada por rochas graníticas. Na conti nuação 0es-
te das rochas gra.níticas, novamente ocorrem regì ões bastante aci
dentadas, com morros agudos, sendo cons ti tuídos pe la Serra do

Roncador {'ì 453 m) sustentado pe.1 o pequeno corpo isolado de ro-

III
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Fotografi a

chas sieniticas e peìa
pi gão anel ar de rochas
no de Poços de Caldas.

Serra da Pedra Branca com

mãxima (1764 m), vista do

sienitico.

0 termo "Mares de Morros" 6 empregado para rele-
vos constituidos por morros arredondados, de mesma elevação, com

encostas convexas e solos espessos (P'ierre Deffontontaines, in
Guerra - Di cionár'io Geomorf o'lõgi co, 1969 ) . Esta é a caracterîsti
ca princìpa'l do restante da ãrea mapeada, constjtuida por diver-
sas litologias de composìção granít'ica, e estruturas e texturas
homogêneas, faci lmente erodîveìs. 0s desníveis são em torno 100
lll, os sol os são domì nantemente col uvi ai s , êspessos sendo os af I o
ramentos rochosos, raros. Este fenômeno ocorre inclusive na re-
gìão de contato entre a borda do maciço alcalino com a parte cen
tral do macìço sienítico, onde a estrutura fluidal õ pouco pro-
nunciada.

Serra do Caracol (1526

al ca'l'i nas que ci rcunda

III.I .2 - Área de "Mares de Morros"

seu ponto de al ti tude
I ado i nterno do maci ço
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el (f 270 m) é verificado nos gra_
granìtos equìgranulares (Serra do

de Santa Rita de Caldas. Na bacia
de'i xou os val es com encostas îngre
com altitude mõdia em torno de

ivel da área (Serra da pedra Bran-d
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Fotografi a No p.imei ro p'l ano nota-se a pequena p'l aníci e al u-
vi onar do Ri o Jagua.i -Mi ri m entre Santa Ri ta de
Caldas e Ibitiura de Minas. No segundo plano as
nochas granít'i cas. Ao fundo destacam-se os sìeni-
tos da Serra da pedra Branca.

A ãrea s i tua-se, de um modo gera'l , na margem No_
roeste do Macìço Atlântìco, ou "Provînc'ia do planalto Atlântico,,
(Almeida, 1964), incluindo parte do planalto de poços de caldas.
A parte mapeada 6 drenada pel as cabece j ras do R'io Jaguar j - M j r.im
(Bacia do R'io Mogi-Guaçu) a sudoeste, dos rios Verde e claro (Bq
cia do R'io Pardo), de su'l a Norte e Sudeste da área. Toda r^ede
de dnenagem pertence ã grande Bacia do Rio Grande.0 grande d.ivi

ITT.2 - Anãl'Í se da Rede de
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sor de ãguas na reg i ão mapeada é a Serra da pedra Branca.

0 control e estruturaì da d renagem na ãrea , mos tra
uma ordem hìerárquica bem definida: lg) contatos entre diferentes
ti pos Iito1ógicos e pequenas fal has; 29) fol i ações e juntas. Na
p.imeira ordem, na ãrea, estão os drversos .ios controlados peìos
contatos litoìõgicos' no caso, Rio verde e Ribeirão dos Bugres que
são os mal's extensos, enquanto os de pequenos fal hamentos Nordes-
te são drenados peì os rì os Jaguari -Mlrirn e Rio claro. As de segun
da ordem são drenagens controladas prìncìpa'l mente por juntas, de
pequena extensão, cujas di reções domi nantes são Noroeste- Sudeste
e N o r d e s t e - S u d o e s t e ,

De um modo geral ao anal i sar-se os cursos d,ãgua
da regìão, ou seja , os af Iuentes do Jaguarì -l,li rìm, Ri o Verde e

Claro, observa-se que toda ãrea ap res enta uma dens i dade de drena-
gem uni forme não servì ndo ess a caracterfstìca para defi nì ção dos
diferentes tlpos ì i to lõgr'cos,

Nas reg i ões mais acìdentadas, os vaì es são em for-
ma de V, ìndìcando rocha dura, vales profundos, sem aluviões, re-
tiiíneos ou curvos, correm quase na sua totalidade sobre rocha sã
com sal tos e corredei ras. Na reg i ão de ',nares de morros,' os vales
são domìnantemente de fundo chato, com pequenos aìuviões, ladea-
dos por col i nas do ti po convexo e jndicativo de sol o espesso.



IV - GEOLOGIA LOCAL

lV.l - M igmati tos

IV.l.l - Forma e Dimensões

0s mi gmatì tos ci rcundam a pa rte externa do anei
dos granitos equìgranuìares e porfirõìdes, sem forma e dimen-
sões definidas jã que sua ocorrênci a se es tende para fora da
área mapeada.

IV.1.2 - Correspondênci a Geomorf ol õq.i ca

Corresponde
se da região que apresenta a

ada.

-?4-

Acredi ta-se que as rel ações de contato com
granitos por"fìrõides seja de transiçã0, pois à rnedida que se
fas ta do ane I externo de s tes grani tos a freqüônci.¡ rel ati va
materìal pal eossomãti co 6 cada vez ma.i or.

Como os granì tos equì granul ares e as rochas
I'laci ço Alcalìno de Poços de Caldas o contato é intrusìvo.

IV.l.3 - Rel aÇões de Contato

ã ãrea de "mares de morros " . Trata-
topografia mais suave da ãrea ma pe

IV.l.4 - Litoìogia

0s mi qmatì tos são rochas híbri das, resultantes
da i njeção de materi aì granïtì co em rochas pr6-ex is tentes , Nas

rochas migmatíticas a parte nova , ou seja, a parte graníti ca 6

chamada de neos s oma e a parte pré-existente de pal eossoma. 0 ma

os

a-
de

do
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materi a I pr6-exi stente õ constituido por ra ros fragmentos de me-
tassedimentos e pri nc ipalmente por rochas anfibolíticas. A asso-
c iação des tas partes nos dão os mais diversos tipos de es tru tu -
ras, sendo as mais comuns na ãrea mapeada, as do tj po nebul îti -
co, "schì i eren", "schoì l en" e oftal míti co. Es tas rochas são in-
terpretadas cono pertencentes ao macj ço de pi nhal e acredi ta- se
que a parte paleossomática faça parte do Grupo Arnparo (l,.lern.ick ,
1978 ) ou do Compl exo Si I vi anõpo1ì s (Fi ori , ì979).

A composição da parte neossomãtica é adamelítica,
na quaì os mi nerais maì s freqüentes são microclìna, oligocìãs.io
(em proporções mais ou menos ìguais), quartzo e biotita. Acesso-
ri amente pode ocorrer: opacos , tì tanì ta, apati ta e zi rcão.

A compos ição do paleossoma geralmente é anfi bol i-
ti ca e consta essenci almente de andes i na, hornb lenda, e biotita.
Cono acess6rios encontrarn-se quartzo, opacos, titanita, ep.idoto,
apati ta e zircão.

IU ,2 - Grani tos Porfi rõi des e Equì qranul ares

Estas rochas serão descritas conjuntamente pois,
na regtão Sul da ãrea mapeada, em vãr'i as I ocal i dades s i tuadas en

tre Andradas, Ibitiura de Minas e Santa Ri ta de Caldas não hã

condições de se fazer uma separação dos tìpos granítìcos referi
dos , dev i do ã i nterpenetraçâo dos mesmos e ã prõpri a l imltação
da escala do ma pa apresentado,

Tanto os granitos porfìrõides como os equigranula
res pertencem ao Maciço Pînha1.

De um modo geral ci rcundam o

Macìço da Pedra Branca, com formato de semi
ra média de 2 a 3 km.

IV .2. 1 - Forma e Di mensões

contato externo do

anel, com espessu-
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Pode ser ì ndi vi dual i zado, um corpo de grani to por
fi rõj de a N-NE-E do macj ço sì enít.i co, truncado pel a saliência de
sienito a Sudes te da ci dade de Cal das e doi s corpos de granitos
equigranuìares, um a Noroeste de Santa Rita de Caldas e outro a

Norte de ibi ti ura de Mi nas. (mapa geoì ógi co anexo ) .

A ãrea de ocorrênci a dos grani tos porfi rõi des e

equ igranul ares é geomorfol ogi camente cìassificada corno ãrea de

"mares de rnorros" onde o rel evo é rel ati vamente suave,apesar dos
grani tos porfì róì des s us tenta ram reg i ões um pouco mais aci denta-
dos , Predomi nam morros arredondados , convexos , val es em forma de

U i ndi cando fundo chato e com ra zoãve I cobertura de solos.

îU .2.2 - Conrespondênc.i a Geomorfol õqì ca

Dos doi s ti pos de grani tos, o equi granu lar é apa-
rentemente mais j ovem e corta os granì tos porfi rõi des de manei ra
irregul ar e difusa, onde sìnaìs de deformação ocorrem com certa
freqüência.

IV.2.3 -

As relações de contato entre estes granitos e o

Maclço da Pedra Branca são de natureza i ntrusiva denonstrando
que o úì tîmo é maì s jovem que os grani tos.

Contatos

0s contatos com os mì gmati tos, aparentemente, são
de transi ção, pois, ã medi da que se afasta do corpo granít ico,ob
serva-se hi bri di zação cres cente das 1i tol ogi as graníti cas devi do

ã contaninação das mesmas por rochas de composição totalmente di
f erente.

LU.2.4 - Litologia

lU.2.4.1 - Grani tos Porfi rõì des
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Es ta uni dade é constituida por ni croclina_adame_
litos rnesocrãti cos portadores de quartzo, oligoclãsio e bi oti ta.
Apresentam megacristais de microclina con at6 5 cn, com formas
euhedrais a subhedraì s, numa massa de granuì ação médi a a grossa
e col oração aci nzentada. 0s rnega-cri stai s mos tram certa ori enta-
ção dìspersos na matriz, normalmente maciça.

LU.2.4.2 - Grani tos Equìqranulares

São rochas de estrutura naciça, textura xe nomõr_
fica equîgranular, granulação fjna a média e ocasionalmente .exi-
bindo granuìação grossa. Mineralogicamente são constituídos es-
sencìalnente por feldspato potãssico, quartzo e biotita.

IV,3 - 0 Maciço Si eníti co da pedra Branca

IV,3,1 - Forma e Dimensões

0 maci ço possui forma de urn semì -círculo .( vide
mapa geoìó9ico anexo) cujo vértice Norte fica nas proxin.i dades
de Poc i nhos do Rio Verde, (3 km a Oeste da cidade de Caldas) e
cujo diânetro se estende ì3 km para Sudoeste. 0 sem.i - cîrculo
possui um ra-lo de 8 km na d.i reção ESE, passa a Sul de Caldas e
mostra uma sal iênc ia para Nordeste perto des ta cidade afl orando
nas proximidades da rodovia poços de Ca I das - pous o A Iegre. A

Sui desta saliência encontna-se, na Serra da pedra Branca, o
ponto nais alto do Pl anal to de poços de Caldas, i sto é, I 764 m.
É um marco orogrãfico visível a grande distância (Fotografia l),

Provavel mente, antes da l'ntrusão do Maciço Aìca
lino de Poços de Caidas, o maciço sienítico teria forna horizon
tal ci rcul ar quase perfei ta.

Urna outra ocorrênci a de forma ì rregul ar devido
a fal hamentos,' e com provãve1 forma orig.i nal cì rcul ar, situa-se



a 4 km a Sudoeste
das. As dimensões
de ì argura.

da termi nação do semi
aproxìmadas são de 3

Conforme jã descrito no item Geomorfologia a par-
te externa do semi-circulo, em contato com as rochas granítìcas ,
assim como a ocorrôncia isolada a Nordeste de Andradas, enquadra-
-se geonorfologicamente nas ãreas serranas, isto é, ãreas de gran
des desníveis topogrãficos, morros agudos, pouca cobertura de so-
ì0, va'l es em forma de V indicando rocha dura, vales profundos,sem
aluviões, com ãgua correndo sobre rocha sã com saltos e corredei-
ras,

A pa rte cen tra I do mac i ço s î eníti co, em rcontato
com as rochas do Macìço Alcal'ino de Poços de Caldas, pode ser gee
norfologicamente classificada como ãrea de ,'mares de morros',. Nes

ta região a rel evo é re.l ati vamente mais suave, com des níve i s da
ordem de ì00 m, consti tuído por morros arredondados, solos domi -
nantenente col uvi aÍs espessos . 0s val es são em forna de U, fundo
chato, com pequenos aluviões, encaixados por coìinas do tipo con-
vexo, indicativo de sol o espesso.

Iy,3.3 - Contatos Externos do Maci ço Si enitj co

IV,3.3,1 - Com o Maciço Alcalino de Poços de

Caldas

Não cabe aqui discutir os possíveis mecanismos de
intrusão do Maciço Alcajino de Poços de Caldas, ressaltando-se to
davi a que as rel ações de contato das rochas al cal i nas com o Maci-
ço da Pedra Branca são bruscas, di scordantes, (a orientação de

fluxo magmãtico dos sienitos se mostra, de um modo geraì r perpen-
di cul ar ao contato ) e de natureza vari ada, como segue:

IU .3 ,2 - Correspondôncia Geomorfolóqica

-28-

-clrculo, no sentido Andra
km de comprimento por I km
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a - contato direto, níti do e brusco entre os tin_
guai tos do Maci ço de Poços de Cal das e os s i eni tos da pedra Bran
ca, a exempl o do afl oramento 244,

b - contato di reto, por mei o de brecha al cal i na
(bostonitos), veri ficada no campo, sìtuada entre os tinguaìtos e

os sienl'tos, ts te ti po de conta to ê verifi cado nos afi oramentos
258,257 e 24.l (v i.de mapa de pontos ),

Na maioria dos casos a

v istos no campo , foram feî tas através
grãfi ca, posterlormente conflrrnado no

ci ação ì i toì 6gì ca nas proxìm i dades do

t interessante menc i ona r que na regi ão de contato
entre as duas grandes uni dades o rel evo não se inpõe a favor de
nenhuma delas, fato estranho, pois no restante do rnaciço alcali-
no, es te se sobressaì, através dos dìques aneìares.

Pel os moti vos acima expostos fi ca dificîl afl r-
mar que exista quaì quer reì ação genãtì ca entre os do.ìs macì ços,

1V.3,3.2 - Con os Grani tos e Mi qmati tos

interl igação dos contatos,
da ì n te rpretação aerof oto-
campo atravãs da di feren-
mesmo,

0 contato externo, circular, do Maciço da pedra

Branca com os grani tos e mi gmatì tos nu nca foi observado no can-
po, devido à grande quantidade de blocos de sjenitos e solo colu
vial, provenìente da grande êscarpa que os sienitos fornam na

região de contato. (Fotografi a 3).Nas proxìmi dades do contato os
grani tos mos tram fe nômenos de ori entação paral el a ao contato, con
catacl ase r'ncÍpi ente.

Por fotografi as aéreas este contato é níti do devi
do ao grande contras te topogrãf ico entre as duas uni dades. 0bser
va-se, também, no campo, uma or.i entação pìano paraìela dos felds
patos potássicos dos sienitos concordantes à forma circular do

macìço além de diferenças fundamentais na composìção rnineralóg.i-
ca, estrutural e textural entre o sienìto e as rochas graníticas,
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Isto I eva a crer que o sì eni to é i ntrus i vo nos grani tos, i ntru-
são esta, de penetração forçada, ou ainda, penetração de uma

massa jã seni cristalìzada, impììcando em forte orientação mine
ra lõgi ca destas rochas na sua parte externa.

Estas evidências afastam ma.i s uma vez a h.ipõte-
se de f eni tr'zação que , pres s u põe a exi stênci a de contatos tran-
sjcionais e ausênci a de a I teração da estrutura e textura das
rochas envolvidas no processo,

IV.3.4. Lîtologia

De um modo geraì, trata-se de rochas que apre
sentam estrutura fluidal mais ou menos desenvolvida, textura hi
pìdiomõrfica ì n e q u r' g r a n u 1 a r , granu I ação médi a a grossa e cores
rosa acinzentadas. A composìção nìneraìõgica destas rochas é

bastante varì ada, mas gi oba'lmente podemos defi ni r os seguintes
mi nera i s essenciaìs: ortoc l ãs io, hornb lenda , dîopsíd.i o ou aegi-
rina-augi ta e biotÍta. Acessori amente ocorrem vãri os minerais
cono apatìta, quartzo, ol ì gocl ãsio i ntercresci do ou não com

quartzo (mi rmequìta ) , albita ì ntercres clda no ortoclãsio (rnicro
perti ta ), titani ta, zi rcã0, clorìta, opacos e nefel i na, esta,so
mente no af Ioramento I I 5b (vi de mapa de pontos ) .

Restitos rel ativamente raros , aì ongados , de di -
mensões variãveìs nunca superiores a 20 cm, podem alnda ocorrer
nes te corpo. As extremidades são arredondadas, os contatos são
muitas vezes difusos e nineralogicamente predominam ninerais mã

f i cos .

Foram verificados ai nda; um di que de tiguaito
na ãrea central do mac i ço, vãrì os vei os de quartzo macìço que

l ocal mente chegam a ati ngi r 2 rn de espessura e a inda diques de

rÍaterial pegmatítico de espessura decimétrìca com composição
granítì ca, provavel mente associ ados â fase final vol ãtì I do ma-

ci ço s i enít j co.



As rochas do Maci ço Sienítico da pedra Bra nca os_
tentam forte orientação pìano paraìe1a, mu.ito bem desenvoìv.i da,
pri nci palmente por parte dos fel ds patos potáss i cos de as pec to ta-
bular segundo (010). 0s ninerais prisrnãticos (piroxênios e anfibõ
ì îos ) e pì acõi des (rni cas ) tambõrn são ori entados , por6m, de manei -
ra não tão rigorosa. Esta orientação õ concordante com a forma
semi cjrcular externa do maciço sienítico, isto é, paraleìa ao
contato, E na reg i ão do contato, ou seja a zona externa do maci ço
que este fenômeno se manifesta com najor intensidade.

Es te processo de ori entação pìano para'l ela s ucede
-se sob a forma de fluxo laminar (C1oos, .l923), quando uma massr
rochosa escoa-se no estado sern.i-sõlido, com as partícuìas indivi-
duai s des I i zando entre s i , em v.i rtude das el evadas condi ções de
pressão e temperatura reinantes no interior da crosta.

As ìâminas de fluxo tendem a paralelizar os conta
tos das encaixantes rígidas ou menos ptãsticas. Este fato não po-
de ser observado no campo pois a região de contato senpre encon -
tra-se encoberta por materìal coluvial , devido a grande d.i ferença
topogrãfica que existe entre o sienito e suas encaixantes graníti
cas (fotografias 2 e 3). A velocidade diferencial das vãrias lâmi
nas de f luxo, ori gi nando a estrutura pl anar, s erá mui to nai or na

regìão externa que no interior do corpo rochoso, normalmente mais
plãstico (Loczy e Ladeira, 1976) . Isto pode ser perfeitamente cor
roborado jã que na zona i nterna do maci ço (onde se situa o conta-
to com as rochas do l4aciço Al cai i no de Poços de Caldas), esta o-
rìentação não se acha tão bem desenvol vì da, assumindo aqui di re-
ções caótÍ cas.

Segundo Loczy e Ladeira (1976), o termo estrutura
planar de fluxo é praticamente sinônimo de folìação primár.ia, po-
rém é mai s abrangente por se referi r ã orì entação pl anar preferen
cial não sõ de ninerais platiforrnes mas tarnbém i ncl usões, como

as ocorrente nos sienitos da Pedra Branca, sob a forma de "schlie
ren" de formas irregulares e segregações normalmente de formato
oval ado.

IV.3.5 - Geol oqi a Estrutural
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A principal feìção es tru tu ra I do maci ço s i eníti co
no es tado sõ1 i do é o desenvolvimento de j untas transversai s, is-
to é, perpend i cu I ares ã estrutura circular confi gu rada pel a es-
trutura pl anar de fl uxo . Este fenômeno é observado tanto no cam-
po como em secções del gadas .

IV,4 - Rochas Sedimentares

0correm em ãreas restri tas nas i medi ações do
Grande Hotel em Pocinhos do Rio Verde. Trata-se de corpo de are
nito constìtuído na base por um arenito fi no, medì anamente fri ã

veì, sobreposto por um siltito roxo quebrad iço de pequena espes
sura, o qual por sua vez é recoberto por um arenito fi no e du-
ro. As espessuras das d i ferentes 'l ì tol ogi as que compõem es te
corpo são desconhecidas. P róx imos a es ta reg ì ão foram mapeadas
mais duas ocorrências: uma no bairro de Campinas e outra nas en

costas do Serrote do Maranhã0. A pri mei ra ocorrônci a assenta-se
sobre rochas migmatíti cas e a segunda s obre rochas alcalìnas
(t^Iernick, i975).

0 arenito geraìmente é endurecido pelo metamor -
fismo t6rnico de contato quando da intrusã0. tsta intrusão des-
'ì ocou o corpo de arenito de sua posição original, possivelmente
hori zontal a sub-horì zontal , para di reções di versas , mas domi -
nantemente paral el o ao contato externo do Maci ço Alcalino de

Poços de Cal das, com merguì hos vari ando de 250 a 450 para o cen
tro do maci ço.

0 corpo é essencialmente areníti co, constì tuido
de grãos de quartzo, apresentando granul ação fina.

Hi potet icamente atrì bu i -se a es tes s ed i men tos i-
dade permocarbonífera, em anal ogì a a rocha sernelhantes mapeadas

por Ebert (1972) ao longo da Rodovja Pinhal-São João da Boa Vis
Lcl .



IV.5 - Maciço Al cal i no de Poços de Caldas

Na sua total idade o lulacì ço Alcalino de poços de
Caldas perfaz una área aproximada de 800 km2, sendo considera-
do como um dos maiores do mundo, formado quase excìusìvamente de
rochas nefelínìcas. Possui forma elípt.ica, com 35 kn no sentido
Nordes te-Sudoes te e 30 km no sent.i do Noroeste-Sudeste.

Na ãrea mapeada âparece parcialmente, representa
do por sua porção Sudeste.

IV.5.2 - Correspondência Geonorf ol6q.i ca

IV,5.l - Forma e Dimensões
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Também corresponde ã ãrea de "mares de morros,'

IV .5,3 - Rel acões de contato

Sen entrar em detalhes sobre a evolução do naci-
ço aìcalino podenos afirmar que as relações de contato com todas
as uni dades ma peada s 6 de natureza di scordante e intrusjva.

IV.5.4 - Litologìa

As rochas alcalìnas na ãrea mapeada são constl-
tuidas, em sua maior parte, por tinguaitos. Em menor quantidade
ocorrem nas bordas da ì ntrusão, nefel i na sienito fi no, ( afl ora-
mento 240 ) e fonõl i tos ao Norte de Andradas.

0s ti nguai tos são rochas na ci ças , var.iando de

termos fî nos a mõdi os , podendo-se observar no campo, nos termos
de granul ação m6di a, ser a compos ição mìneralõgica provãveì cons



tj tuída por fel dspato potãs s ì co e

chas apresentam diversos estãgi os

As ocorrências de bostonito estão associados aos

pontos de ocornência de materìal interpretado no campo cono sen
do brechas alcalinas e também junto ao corpo de arenito próximo
ao Grande Hotel em Pocì nhos do Rio Verde.

0 nefe li na sienito õ mac.iç0, sendo sua ocorrên-
cia restrìta. Apresenta coloração cinza claro e é composto es-
senci aimente por fe l ds pato potãs s i co e pi roxêni o em menor quan-
tidade.

iV,6 - Estruturas Geoìóqicas
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pi roxânios. Às vezes es tas ro
de bauxi ti zação.

Anal i sando-se o napa geol õgi co anexo, veri fi ca-
se que a disposição dos granì tos porfi rõî des , grani tos equi grá-
nulares e sienitos é de forma semi-circular. O centro deste se-
mi -circul o é ocu pado pel as rochas s i eníti cas margeadas por gra-
nitos porfîrõides e equigranulares que por sua vez são ladeados
por migmatitos. As unidades acìma descrita são correì aci onãvei s

ao Ciclo Brasiliano,

A evol ução geol ógì ca des tas uni dades, baseadas

em rel ações de canpo, evidenci am que prlnelranente ocorreu a

intrusão de granitos porfìrõides assoc'iado ã formação dos migma

ti tos resul tante da i njeção i rregul ar desses grani tos em rochas
pré-existentes. Posteriormente tanto os granitos porfirõìdes e

mì gmati tos foram i ntrudi dos por granì tos equi granul ares . 0 úl ti
mo evento Brasilìano foi a intrusã0, com formato semi-circular,
de manei ra forçada , dos s i eni tos da Pedra Branca nos grani tos
porfì róldes e equigranulares,

IV.6.l - Di soosi cão dos Coroos

Alcalino de Poços de Caldas, que na

por sua pa rte ori enta l , de forma to

No Cretãceo Superi or houve a i ntrusão do Maciço
ãrea mapeada é representada

ci rcul ar,
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Anteriornente a esta intrusã0, acredita_se que
os granitos porfirõides, granitos equigranuìares e os sienitos
tivessem una forma circurar seccionada em sua porção ocidentar
quando da intrusão do maciço alcalino. Como se s abe, o Haciço
Alcalino de Poços de cardas sofreu grandes abatimentos,demonstra
dos pelas posições atuai s dos s edi me ntos (Björnberg, ì959), t
bem possivel que toda a porção oci dentar do Maci ço Sì eníti co da
Serra da Pedra Bra nca (e grani tos ) acompanhou es te colapso. pos_
teriormente a região teria sido recoberta de ravas arcarinas, iã
que na mesma, não existem i ndîc i os do di que aneiar externo do
maci ço al cal i no.

ÎU .6.2 _

Bandeamentos

peì o mapa geoìõ9ico anexo , fi ca evi dente que a
distribuição dos erementos pianares corroboran a disposição sernì
circular tanto dos rni gma tì tos , gran itos e sienitos. Nos sienitos
os mergulhos da estrutura fluidal varìam desde verticais até 70%
pa ra dentro do contorno semi ci rcul ar.

IV.6.3 - Falhas

Todas as fal has i ndi cadas no mapa geoìõ9ico pro _

vém da fotoi nterpretação, por di ferenças de expressões morfo rõgi
cas do terreno. somente duas destas farhas puderam ser identìf.i -
cadas no campo: uma nas proxìmìdades de Caldas e pocinhos do
Rio verde e outra pouco a Norte de Ibituira de Mi nas . As duas fa
lhas aparentemente são anteriores a intrusão do Maciço arcar.ino
de Poços de caldas. Fica porém evìdente que existen farhas poste
r i ores ã i ntrusão do maci ço ar cai i no já que estas cortan tanto
rochas Brasi I ianas como Cretáci cas .

IV.6.4 - Fraturamentos

Apes ar de não ser dada atenção especial aos sis_
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temas de fraturamentos , fi ca mui to evi dente o desenvol vimento de
juntas transversais, perpendi cul ares ao formato serni ci rcul ar do
maci ço sienítico,o qua l é concordante con a estrutura pi anar de
fl uxo desenvo lvi da na rocha, tstas fraturas são veri fi cadas tan-
to macro como mi croscopi camente.



V - PETROGRAFIA

V.l, Mi gma ti tos

V.1.1 - Des cri ção Macroscõpì ca

Conforne jã citado anterìormente os migrnatìtos
resul tam da injeção de materìal granítì co em rochas prã-exìsten-
tes . tstas, chamadas de pa leossoma, ocorrem como verdadei ros res
tos de diversos tamanhos (até dezenas de metros), ostentando for
matos irregulares e contatos nitidos a difusos con o materia.l
granitico neossomãtico. As assocìações entre o paleossoma e neos
soma, na ãrea mapeada, confìguram estruturas mîgmatÍtìcas como
as do tipo nebulítÌco, "schlieren", ,'schollen" e oftalmítico. A

compos i ção, bastante homogênea , do neossona , õ graníti ca a adame
l íti ca, o que é revel ado pel a presença em orden decrescente de
f reqllônci a dos mj nera Ì s essenciais; microcl ì na, quartzo, pl agi o-
clãsio e bîot i ta. 0 neoss oma tem aspecto maciço, equigranuìar,ãs
vezes com textura porfirõide e pode conter rnegacrìstais de micro
clina gemìnados segundo a lei de Carlsbad, neste caso, levenente
orientados. As rochas constituintes do paìeossoma noi:rnal.nente
conservam suas estruturas e texturas ori gînais , prì:ncì paìnente
quando o migmatito apresenta es trutura "schol'l en ". 0 pal eossoma,
de um modo gera1, apresenta estrutura gnaissìca, com atternância
difusa de ìeitos claros e escuros normalmente de espessuras nili
rnõtricas, 0s ieitos escuros são de coloração verde escura, com-
pos tos essenci almente por hornbl enda e bì oti ta. pl agi ocl ãs i o e

quartzo compõem essenciaimente os leitos de coloração c.inza es-
branqulçado. Predominam nestas rochas a textura granobl ãsti ca,ãs
vezes lepìdoblãstìca sendo que, neste caso, a biotita predomina
nos I ei tos es curos.

U,1 ,2 - Descrição Mi cros cópi ca
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Não foi dada

cõpi ca dos mì gmat i tos jã que

to des ta unidade rochosa.

atenção especi al à descri ção m i cros
o tema central não visou detalhamen
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0 estudo de algumas secções delgadas do neossoma
revel ou que sua compos i cão é grant i ca e adamel ít i ca, fato decor-
rente da grande vari ação no teor em plag.ioclãsio. As re l ações de
c0ntato entre os feldspatos, .indicam que a mìcroclina (pertítica
e com genr'nação em grade), é o último mineral a se cristalizarao
substltuìr pìagìoc1ãsio, quartzo e i ntercnescimentos mirmequíti-
cos formados entre eles.

0 quartzo exibe extinção onduìante, Acessoriamen_
te ocorrem minerais opacos, hornbienda, apatìta, tjtanita e

zircão, todos com dlstribuição homogênea no neossoma,

Mi croscopì camente o pa leossoma foi es tudado em 
.aI

gunas amostras coletadas por Ebert (1966), ao ìongo da rodovia
Poços de Cal das-Santa Rî ta de Cal das,

As característi cas
1õgicas, que compõem os nigmatitos
baixo:

- Anf ibol i tos

Apresentam estrutura maci ça a gnãiss lca e textu-
ra granoblãstica, São compostos essenciaìmente por andesina sõd.i
ca e hornbl enda com granuì ação um pouco maì or que a dos pìagìo-
cl ãsi os. A hornbl enda exi be fraca extì nção ondulante e es tã asso
ci ada aos plagioclãsìos por justaposição. Cono acessõri os ocor-
rem : a bi oti ta, a quaì parece substituìr a hornbl enda; diopsídìo
que ocorre sempre associ ado ã hornbl enda ; cl ori ta como mi neral
secundãrio jã que se forma nas bordas tanto dos anfibõlìos como

das b i oti tas; opacos, sempre associados aos mãfi cos e com granu-
1ação bem inferi or em rel ação aos ou tros mi nera i s da rocha.

- Hornbl enda Dì ori to Gna.isse

São rochas com es trutu ras e texturas semel hantes
aos anfi bol i tos havendo jã unra separação incipiente entre I eitos
claros e escuros. A mi crocl i na é o mi neral predomi nante: os cris
taìs são i rregu la res , a gemi nação em grade é bem desenvol vi da e,

das prìncipais vari edades I ito
, são sucì ntamente descri tos a



peì as relações textu ra i s de
giocìãsios. Provavel mente a

ção s ofrì da por es tas rochas

Nuna porcentagem bem menor oconre ol.i gocì ãs i o
sendo quer êflt alguns crjstais, foì observada geminação segundo
a lei de Albita, 0s p'l agìocìãsîos apresentam es trutura zoneada na
qual aparentemente as partes externas apresentam um teor maì or em
anortìta. Podem apresentar intercrescimento corn quartzo sob a for
ma de mi rmequ i ta. A hornbl enda ocorre com fraca orientação, ê,r
'I eitos mai definidos, com formas prismãticas euhedrais a subhe
dra is, entre os fel dspatos,

Aoessoriamente ocorrem quartzo (menos que Z%),o_
pacos apati ta, biotita e h i pers tôn i o.
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contato, parecem s ubs ti tui r os pla-
mi croc li na seja ori unda da mîgmati za

Foi descrita uma lâmina com caracteristìcas seme
I hantes mas sem a ocorrênci a de mi crocl i na, reveì ando ser este
mineral rea I men te de cristalização pos te ri or, prova veì mente resul
tante do processo de nrigmatização.

- Mel ad.i ori tos

Apresentam es trutura rnaciça, textura granobì ãstj
ca e a compos i ção mi neraì õgi ca é dada por porcentagens aproxìmada
men te iguais dos mi nerai s, a saber: andes i na, deformadas, zonea-
das, podendo mos tra r- s e intercrescidas com fel dspato potãss ì co
sob a forna de anti pert ita ; b ioti ta , fortenente pl eocrõi ca , granu
lação bastante var'îãve1 , norrnalrnente defornada e com bordas clori
ti zadas ; augì ta , de col oração I evemente amarronzada , sob a forma
de g rãos i rregul ares e al gumas ve zes apresentando-se i ntercresci -
dos con bîotita,0s mineraìs mãficos não ostentam nenhuma orienta
ção, Apatìta e magnetita são os acessõrios mais comuns,

V.2 - Grani tos Porfi rói des

U .2.1 - Descri ção I'lacroscõpi ca

São roch as de estrutura porfi rõi de com megacri s -
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tais de mi crocl i na, rosados, numa matri z aci nzentada de granul a-
ção médì a a gros s a, 0cas'i onalmente a lguns afl oramentos não exi-
bem megacristais de microclina. A textura 6 inequigranular xeno-
mórfi ca (matri z ), h i pi dì omõrfi ca (megacristais). Apresentam- se
'I evemente orientadas segundo o alongamento dos megacristais. Com

pos to essencialmente por megac rì s ta i s de mjcrocl ina,numa matriz
de ol'igoclãs'io, quartzo e biotita. Opacos, apatita e zircão são
os acess6rìos mais comuns.

Na estrada que 1iga a cidade de Caìdas a pocì-
nhos do Rio Verde estes granitos exibem uma or.ientação mais pro-
nunci ada com as pecto cataclãstico.

A ocorrênc i a de impurezas anfi ¡oÍíti cas de f or-
mas e di mensões i rregu lares, com contatos di fusos podem ser ob-
s ervadas no i n teri or des tes corpos.

U,2,2 - Des crì cão MicroscõDica

A des cri ção mì cros cóp ica dessas roc h as reve la
atravês das suas re lações estruturai s e texturai s, que os mega-
cristais de microclina são de formação poster.i or em relação à

matrî2, poîs nos contatos externos, ãs vezes sem.i-ovalados, pe-
quenos cr.istais de biotita dìspõem-se c o n c o r d a n t em e n t e ao contor
no, As rochas entre Cal das e Poci nhos do Rio Verde real nente re-
vel aram ser de carãter catacl ãsti co, com fo rte ext.inção ondulan-
te do quartzo e deformação dos p lagi ocl ãs i o. Este fa to parece
neo acontecer com a microclina indicando mais uma vez sua crìsta
1i zação pos teri or. A matri z reve I ou ser de composição granodì orí
tì ca jã que o fe 1os pa to predomi nante é a andesina.

Uma breve descrição dos constituintes do granito
porfî rõi de segue aba i xo:

- 14i crocl ina

Forma os grandes megacristais da rocha, caracte-



..:ìì -41-

ri s tîcamente euhedrai s e subhedrais. ¡4os tram gemi nação carlsbad
e em grade bern desenvolvida além de algum ìntercrescirnento com
albita sob a forma de pertita. Normalmente ocorrem em c.istais
indìviduais, com seus co n ta tos externos rodeados por biotì ta. A

mi crocj i na ainda pode ocorrer, numa proporção bem menor, disper
so na rocha sob a forma de pequenos cr.istais anhedrais, somente
com geminação em grade, associados ao quartzo e andesina, estes
com bordas de corrosão evidenciando substitu.ição. Este fenômeno
se manifesta ein maior proporção entre Caldas e pocinhos do Rio
Verde, indicando na realidade tratar-se de blastoclasitos. Ê

f reqtlente tanto nas bordas dos megacr.istaìs como nos cristais
de granulação menor a ocorrência de mirmequita, a qual aparente
men te estã sendo subs ti tuída , Quando al terados os fel ds patos
potãssicos apresentam-se caol i ni zados,

- Plag ioclãsìos

0s plagioclãsios são os mi nerai s que predomi nam

na ma tri z destes granì tos, (Mi crof otograf i a ì) Na sua maioria
são cristais anhedrais, raramente subhedrais nos termos de gra-
nuìação nais grossa, ( M ì c r o f o t o g r af i a 2) Apresentam gemìnação
pol issintética segundo a ìei de Al bi ta (010 ) bem desenvol vi das,
mas normalmente deformadas, Geminação segundo a Iei de periclì-
na (00.I) em ìndíviduos que apresentam gem.inação aìbita õ raro.
0 ãngu t o de extì nção nos pìagioc'l ãsios vari a de 6,5 até 250, (o
ligoc1ãsio a andes i na ). tm al guns casos apresentam-se i ntercre-
cidos con quartzo, sob a forma de mirmequita e mesmo assim a-
cham-se engl obados pela mi crocl i na. 0s plagioclãsios são os prì
mei ro.s ninerais a se alterar (por sericitização) na rocha.

- Quartzo

txiben formas totalnente irregulares, extinção
fortemente ondulante (principalmente entre Caldas e Pocinhos do

Rio Verde), indicando deformações. 0correm sempre associados ou
'intercrescîdos com piagìoclãsio ou ainda sob a forna de verda-
dei ros res tos dentro da mìcrocl ina.



Mi crofotografì a
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Granito porfirõjde. Aspecto gera'l da ,'matriz,'
dos granitos porfi rõides mostrando substitui-
ção do mineral acessõrìo hornblenda peìa bio-
ti ta. Ni cõi s X, aumento ZS x.

Mi crofotografi a - Granito porfirõide. Detalhe da "matriz,' dos
granitos porfjrõides mostrando piagioclãsio
subhedral em contato com microclina e bioti-
ta, Nicõis X, Aumento 32 x.



- Bi oti ta

0corre como mineral acessór.io sob a forma de pe_
guenos cri s tai s, subhedrais a anhedrais, distribuîdos caoti camen
te em torno de megacri stais de mi crocl i na. Mesmo quando i s o lados
não ostentam qual quer or ì en tação preferenc.ial, a não ser nas zo-
nas de cataclase jã mencionadas. Normalmente apresentan bordas
de a ìteração a cl ori ta.

Acessoriamente podem aì nda ocorrer opacos (pro_
vavel mente magneti ta ), hornbl enda, apati ta, tìtanita e zircão,to
dos com di stribuição homogênea, sem nenhuma associação preferen-
cial.

V.3 - Grani tos Equi granul ares

São rochas maciças, textura h i pautomórfì ca equi.
granular de granuTação mêdîa, podendo ocorrer termos ma.i s fi nos
e, raramente de granulação grossa. De urn mcdo geral são de colo-
ração ros ada, 'l eucocrátì cos, I oca I men te mesocrãti cos devi do a

una maior concentração de biotita. São compostos em ordem decres
cente de f reqllênc ia de; mi crocl i na, quartzo , oì igoclãsio e bioti
ta. Mostram alguma orientação quando nas proxìmìdades ou regiões
de contato com os grani tos porfi róì des.

U.3.2 - Des cr i cão Mi croscõoi ca

V,3.1 - Des crj Ção Macroscõpi ca

-43-

A descrição microscõpica revelou uma composìção
que não pode ser correl acì onada ã matri z dos granîtos porfi rõi
des poìs o conteúdo em plagioclásio nos granitos equìgranul.ares
é bern ìnferior. (Microfotografìa 3). Por suas reiações texturais
parece que a microcl i na foi o úl timo mi neral a se cristalizar
nes ta unidade, Individualmente o comportamento dos mi nerai s é co

mo segue:



Microfotografia 3 - Aspecto
ci ando

bre os
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t vis'ivelmente um mineral de crjstal.ização pos-
terior aos outros constituintes da rocha. A geminação em grade é

bem desenvol vi da e raramente apresenta gemi nação segundo a I ei
de Carlsbad.0s cristais demonstram pouca variação na granulação
e são de forma'irregular em vîrtude das relações de contato com
quartzo e pl agi ocl ãs i o i ndi car corrosã0. A mj crocl i na acha- se
intercrescida com albita, esta sob a forma de micropertita.Comum

geral do granito equigranular eviden
o ampl o predominì o da mi crocl i na so-
p'l agi ocl ãs i os . Ni cõi s X, aumento l0 )L

- I'l'icroclina

e a ocorrencia dentro da microc'lina, de quartzo e restos de cris
tais de p'lagioc'lãsio exibindo gem'i nação polissintética. Sob os
ef ei tos de 'i ntemperi smo os cri s tai s de mi crocl i na se mostram cao
'l i nì zados e/ou seri ci ti zados .

- Qua rtzo

A exemplo da microclina os

te irregulares. Podem ocorrer sob a fonma

cni stais são tota'lmen
de cri s tai s i sol ados
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ou agregados' dispostos entre cristais de microclina e plagioclã
sio ou ainda engìobados pela microcl.i na ou mesmo, dentro dos plg
gìoclãsios sob a forma de mirmequita. De um modo geral apresen-
tam extinção pouco ondurante a não ser nas proximidades ou nos
contatos com granitos porfirõides, onde aquele t.ipo de deforma
ção é mais evidente.

- Plagioclãsio

res ti tos
na) ou i
tãssicos
cnistaìs
I issinté
exti nção

c I ãs ì o .

tado de
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nt
no
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0s plagíoclásjos ocorrem sempre sob a forma de
interior ou nos espaços'intercrìstais de m.icrocli

c

a
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res c

ndo

drai
des e

i dos

ag'io

ação

a

it
t

0

a

i dos com quartzo nas bordas dos fel dspatos po-
configuram arranjo ou textura mìrmequítica. São
s, mui to i rregul ares e ostentando gemì nação po
nvolvida segundo a lei de Albita.0s ânguìos de

s

I

d

I

n

E representada por crjstajs que formam fjnas la-
melas de contornos irregulares distribuídas homogeneamente na
rocha, sem orjentação preferencial, a não ser nas proxim.idades
dos contatos com os grani tos porfi rõi des onde exj bem uma fraca
ori entação e exti nção I evemente ondul ante. Apresentam p1 eocroi s

m0 marrom escuro a marrom c'laro. Norma'lmente as bordas das biot.i
tas estão cl oriti zadas.

- Aces s óri os

nesses mi nerai s, demonstram tratar-se de o1 i go
lãsios são os m'i nerais que apresentam maior es
estando norma'lmente sericiti zados .

c

t

Biotita

Nos gran'i tos equ'igranulares os acessõrios mais
comuns são; opacos , apat.i ta, ti tani ta, hornbl enda e zì rcã0, todos
com distribuição homogênea na rocha. As dimensões dos mjnerajs a

cessorl 0s sao menores
mas são irregu'lares. 0s minerais opacos (provavelmente magneti
ta ) , quase sempre ocorrem associ ados a bi oti ta ou hornbl enda.

que as dos minerais essenciaìs e sua for



V.4 - Maci

As rochas do macìço sìenítico ostentam estrutura
f I uida'l , com nit'ida orì entação dos f el dspatos de aspecto tabu-
I ar, segundo seus pl anos (01 0 ) , fi cando os outros mìneraj s en-
caixados ao longo destes planos (Fotografìa 4). Esta estnutura
acha-se mel hor desenvolvida no contato externo do maciço onde a-
companha a ori entação do prõprì o contato. No centro do maci ço a

estrutura fluidal acha-se menos desenvolvìda, com orìentação não
definîda, havendo mudanças direcionais mesmo em escala de aflora
mento.

V.4.1 - Descri ção Macroscõpi ca

Sienítico da Serra da Pedra Bra nca

A textura, como jã menci onada,
'i nequ'igranul ar com granul ação médi a a grossa.
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U .4,2 - Descrição Microscõpica
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0levantamento microscóp'i co dos sienitos da pe-

revelou a existôncia de um zoneamento mineralõg'ico do
um todo. A parte externa deste macìç0, isto é, próxj-

grossa.
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Fotografi a Regi ão de contato entre os gra ni tos e s i enl tos on
de se nota a brusca mudança de relevo próximo ao
af I oramento I 'l 5. 0s s i eni tos se encontram ã di rei
ta na foto (NE).

-47 -

Fotografi a 4 As pecto gera I do

trando es trutu ra
sienito em matacao

f 'l uida'l e pequenos

partido mos-

"xenóIitos".
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fno ao contato semicircular com as rochas graníticas, õ conpos ta
de rochas saturadas (sem quartzo ) , insaturada num únì co afrora-
nento (A-rì5) onde foi determì nado o fer dspatõide nefei i na. 0
mãfi co caracterÍs t ico destas rochas saturadas e ì nsaturadas ã a

aegirina-augita. 0 anfibõlio, hornblenda, é por vezes azuìada e,
nes te caso seria poss ive lmente mais sódi co, podendo corres pon
der a una eckermanita. Entre os mãfìcos essenc.iais ocorre aínda
a bioti ta, A estrutura, ao rnicrosc6pìo, tambén evidencia una
forte es tru tura fluidar, com ori entação pr ano paraìeìa, tabur ar
segundo (0,l0) dos feldspatos potãssìcos, porém sem defornação
tectôni ca , nem nos fel dspatos nem no res tante dos minerais que
compõem a rocha. A composi ção modaì caracteri za vo rumetri camen-
te os constituintes ninera'Iõgìcos desta zona, ass.im como a va-
riação da proporção entre os diversos minerais mãficos. para a
ausência em certas amostras, de alguns destes mãficos, não temos
expì i cação no nonento (vìde tabeì a I ) ,

Na parte interna do ma ci ço, mesmo no contato
corn o Maciço Alcalino de poços de Caldas, o sìenito mostra- se
saturado a s u pers aturad o chegando em al guns I ocai s a conter até
6% em quartzo. 0 diopsidio é o mãfi co característjco da zona,
tambõm, ocorrendo variavelmente, bioti ta ou hornbl enda. I peq ue
na saliância a sudoeste de ca I das mostra-se supersaturada. Tam-
bém nes ta regl ão i nterna, os feì dspatos potãss i cos são mais in-
tensamente pertíti cos que na zona externa do maci ço, A estr.utu_
ra fluidal nes ta regì ão mostra-se menos desenvor vi da que na par
te externa mas sempre com uma ìige.ira or.i entação plano parale_
la. A textura revela-se s em e'l hante ãqueì a descri ta macroscopi ca
mente. A composição rnodal das rochas da parte interna do maciço
sienítìco acha-se na tabel a 2,

A caracteri zação de cada consti tui nte rni nera I ó_
gico do maciço s i eniti co õ como segue abafxo:

- 0rtoc lãs i o

E o mi neraì que predomì na na rocha. Bas eado em

es tudos através àa pl ati na de Federoff com auxí li o da pro jeção
estereogrãfica, o feldspato demons trou simetria monocl íni ca e



l'1i nerai s

0rtoclãs'io
Plagìocìásio
giotita
Hornb I e nda

Aeg i ri na-Augi ta
TÍtanitô
Apat i ta
0pacos
Mi rmequi ta
¿ìrcao
Nefelina

-185 A-Isb A-89 A-t85 A-305 A A-93 A-146 A-15ì A-187 A-l7l A-136 A-97 Cd-120 Cd-ll9 A-88 A-227 A-62 A-|4

TABELA I - CO14POSIçÃO I'IODAL OOS SIENITOS SATURADOS A INSATURADOS

72,82 70,04 80,t6 7],38 .73,82 70,16 68,43

2,27 0,3t - I,46 I,81 2,75 2,42

2,44 6,36 ?,25 3,11 3,5s - 4,?6

3,81 - 8,60 12,21 0,15

15,16 I4,13 8,73 ì7,05 7,50 0,01 17,?5

3,14 3,34 0,62 I,52 0,97 2,15 ?,42

2,18 2,56 2,62 2,98 1,74 1,46 2,?0

2,00 0,94 I,81 2,44 1,87 I,66 2,86

0,t3 -
- 2,33

72,84 68,48 7?,87 66,93

I ,36 0,52

3,09 9,48 5 ,70 I,61
I,60 0,07 - 15,93

I4,32 14,26 t 6,',ì 0 5,15

0,86 - t,88 5,42

3, ?l 3,14 2,26 2 ,74

''-" 
o:ou t:tt ':"

75,78 71 ,25 69,06

0,62 3 ,53

4,83 1 ,22 2,97

0,24 t0,15

11 ,47 6,87 t7 ,72

2,28 3,89 ?,49

I,99 I,94 4,1?

t-to t-tu t-uo

83 ,06 78,?7

2 ,90

- ì 0,20

9 ,36 4,76

I,34 I ,28
'I ,64 0,91

I,7ì I ,66

- 2,95

65,15 87 ,59 7?,26

o,?0 4 ,42

6,84 0,70 0,59

- 0,56 13,58

l8,77 5,6t 7,86

- 0,56 0,96

5,56 0,28 ',ì 
, ì 9

3,39 0,28 ?,7 4

o,74

0,07 - 0,07
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inera i s --'-'--

lrtocìãsio
Juartzo
)ìagiocìásio
l'Íotita
lornblenda
liopsídio
fitanita
qpat j ta
lpacos
4i rmequì ta
Ii rcão

cd-125 A-290 oF-lB4 A-29',ì A-8? A-81 A-279 
^-275 

A-?63 A-253 A-245 A-172 A-251 Cd-122 A-207 Cd-12ì

TAEELA 2 - C0MP0SIçÃ0 140DAL D0S SIENIT0S SATURAD0S A SUpER SATURAD0S

76,15 71 ,97

2 ,17 3,70
2 7t\

3,69 0 ,',ì6

3,41 ll,59
6,96 5,44

0,28 0,36

2,56 2,42

t,99 2,00

- ?,26

- 0.ìô

76,22 79 ,17

0,22 2,43

1,26 0,49

?,34 2,43

0,25 2,78

13,63 7,71

0 ,0? 0,63

4,12 I ,8',ì

,:nr ,:ot

- 0,07

73,26 72,55

o:un ,:u,

0, r3 0,82

14,08 t4,67
I,4] 5,7t
I ,28

2,18 I,36
1,?8 I ,09
I ,6ì ',t ,90

0,06 0 ,27

7?,89 73,33

,:oo ,j,u

6,36 3,16

I,56 2,88

r0,32 t:ru

I,88 I ,64
2,09 3,48

2,45 3,00

0,05 0,09

73,53 66,45 66,77

0,25 ?,92 0,84

0,50 - 5,46

0,50 2,12 5 ,69

4,44 ì 6,37 0,76

ì 4,99 5,ì9 15,40

0,84 0,22

2,26 I,68 1,97

3,68 r,83 3,il
3 ,22

74 ,00 75,88

6,08
?Áa

3,48 3 ,59

6,52 ',ì3,88

'I ,30 2 ,15
,,_rro_uo

0,07

72,29 73,82 8t ,8',1

0,50 6,12 0,70

0,92 - 0,82

0,28 2,15 0,06

t2,69 6,06 3,9?

7,94 3,47 8,78

0,07 - t,01.

2,41 ì ,53 t ,39

?,9\ 2,71 1,52

- 2,08 , -

!i-

: ir,
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geminação segundo a lei de Carlsbad, o ângulo 2V determìnado, va
ria de 60 a 780 i ndi cando que es tes fe ì ds pa tos pertencem ã séri e

ortocl ãs i o -mi c ro pe rt i ta com 30 a 50% do componente albita (He.i n-
rich, ì965). Como os sienitos são compostos, na sua grande ma.io-
ri a, por um úni co fel ds pato, o magma deverj a , segundo Heinrich
(1965), ter-se cristalizado sob condições "hiper-soìvus', (tempe-
raturas al tas e pressões bai xas ) , permi ti ndo entretanto um res-
friamento suficien.temente lento para que atingida a temperatu-
ra do "sol vus " o feì ds pato exsol va o componente albita.

0 ortoclãsio ocorre sob a forma de grandes cris-
taì s euhedrai s a subhedrais com até 2 cm, tab u lares , a l ongados
segundo uma orientação preferencial. ( M i c r o f o t o g r a f.î a 4), Quase
todos os indivíduos, apresentan um único p'ì ano de gerninação, nor
malmente não retiìíneo, planos estes paralelos.a (010) (Microfo-
trografia 5), Também formam grãos menores, anhedrais, normalmen-
te concentrados, sem gemi nação e i ntercresci dos de manei ra i rre-
gular, associados ou não aos cristais maiores de ortoclãsio. A

maioria dos crìstaìs a pres enta intercrescimento mi cropertíti co ,

en forma de fi I mes que normal mente cortam de rnanei ra perpendi cu-
lar as linhas de geminaçã0. Ao longo destas linhas não hã, èm

geral, deslocamento dos filmes de albita, o que sugere ur[a provÁ
vel gemi nação anteri or ao intercrescimento pertíti co, A porcenta
gem de albita pertíti ca na parte central do maci ço s í eníti co é

superior é obs e rva da na zona externa onde , ãs vezes, o ortocl ã -
sio se isenta de albjta. Aqui, al ternati vanente, núcl eos de orto
cl ãsi o homogâneo se enrj quecem peri feri camente de a lbi ta pertíti
ca chegando, a1 gumas vezes a se observar pequenos cristajs indi-
vi dual i zados de albita nas bordas do fel dspato potássico. 0s

f e'l dspatos onde este fenômeno ocorre, apresentam estrutura de

crescimento em zonas. 0 cres ci men to concêntri co parece ser ante-
rior ã gemi naçã0, visto que, nos pl anos de compos i ção estas es-
truturas es tão um pouco des i ocadas de um i ndi vÍduo pa ra outro.

Individualmente os cni staìs de ortoclãsio, pertí
ticos ou não, apresentam es trutura poìquilítica, devido a exis-
tônci a de agu l has e " pi ngos " de ma teri a l não i denti fj cãvel mi-
cros copì camente ( M.i c r o f o t o g r a f i a 6). As aguìhas são de materi al
transparente, relevo alto, birrefrìngêncìa forte,com alongamen



Mi crofotografì a - Sienito fluidaJ com cristaìs alongados e ta-
bul ares de ortocl ás i o, com genr.i nação Carl s
bad.As f raturas são perpend.i cul ares ao al on-
gamento dos feldspatos .As partes mais cl aras
dos pi roxêni os i ndi cam .i níc j o de sua substi -
tuição pela biotita.Nicõis X, aumentoì0 x.
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Mi crofotografì a - Si eni to mos trando es trutura f I ui da'l na quaì
fica evidente que os planos de geminação dos

f e'l dspatos não são reti'l ineos e as f raturas
são perpendiculares a estes planos.Nicóis X,
aumento I 0 x.



Microfotografia 6 - Cristal de ortocl ãsio mostrando crescimento
de "agulhas,' e "pjngosn de materia'l não i-
dentificãve1, além de opacos. Dentro do
"pì ngo " hã textura de exsol uçã0. Notar pì a_
no de geminação não retilíneo e fraturas pA
pendi cu'lares ao pl ano de gemi nação.N.icõis X ,

aumento I 00 x.
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to paralelo ao alongamento do cristaj (ruti
parentemente são de material sub-opaco, cor
vari adas desde quadrados até arredondados .

texturas de exsol ução evi denci ado pe'l os con
termos de coloração marrom escura e marrom
f ia 6).

E freqüente o fraturamento nos fel dspatos, pêF-
pendi cul ar ao al ongamento e ãs I i nhas de geminação. (Mi crofoto-
grafìas 4,5 e 6 ) . Fenômenos de seri ci tì zação e caol i ni ti zação
são comuns nos termos semi decompostos e decompostos.

lo?). 0s "p
amarronzad

0s "pingos"
tatos nítid
médi o (mi cr
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ço sienítjco.
'l ação ba s ta n te
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- Diopsídio

E o mi neral predomi nante na zona i nterna do maci
0stenta em sua mai ori a f ormas anhedra'is , de granu-
vari ada, col oração verde c'laro, não pl eocrõi co.

Não segue com tanto rigon a orientação fluida'l, ostentando por
vezes clisposição perpendicular dos eixos C entne eles, numa mes
ma amostra (Microfotografia l) . 0s piroxânjos mostram I inhas de
c'l ivagem bem desenvolvìdas, nas secções basaìs (Microfotograf.ias
7 e 8).

^.Ol}
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Mi crofotognafi a
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..-'i¡
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: '-'r'11Þ

't

0 djopsídìo
fì cos, raramente i sol ados ,

toclãsio. A dìstribuição do

mogênea na rocha, ocorrendo
sico por justaposiçã0.

Dìopsíd jo e hornb'ì enda mostrando
sais com linhas de clivagem bem

das com o segundo substituindo o

videnciando tambérn a djsposìção
tre os p ì roxôn i os .

sempre ocorre associ ado a outros má-

neste caso dentro dos cristais de or-
diopsíd'i o com o seus associados é ho

entre os cristais de feldspato potãs

secções ba-
desenvol vi -
pn'imeiro, g

ortogonal en



Microfotografia B - subst'ituìção direta de piroxânio por bioti-
ta, que também substjtuj a hornblenda.Notar
secção basal do pìroxênjo com linhas de cli
vagem bem desenvol vi da . Nj c6j s / / , aumento
25 x,
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Quando o diopsídjo ocorre assoc.i ado ã hornblenda
e/ou bìotita, fica nítida a substituição do p.i roxênio pelos
dois úì timos, sendo o contato sempre ì rreguì ar com formas de
corrosã0, indicando substitu'i ção (Microf otograf jas 7 , g, l0,l l,
12,13). 0cornem verdadeiros restos de d'ioosídio, totalmente jr-
regul ares, dentro dos cri stai s de hornbl enda (Mì crofotografi as
9, I 0, I I ). Tanto os contatos de substi tuì ção, comc os verdadej
ros nestos dentro dos anf ibõf ios , i ndi cam ser o d j ops íd.ì o de
crista'l i zação anteri or ã hornbl enda e a bi oti ta . portanto um

processo i nverso caso t'i võssemos um f enômeno de f en j t.i zação.

0 djopsídìo apresenta-se bastante fraturado,qua-
se sempre em d'ireção perpendicular ao ejxo c do cristaì, quando
este é paralelo ã orientação da rocha. Nas rochas semj decompos
tas precìpitou-se hìdróxjdo de ferro ao ìongo dos planos de cl j
vagem e fraturas. Em al guns casos as bordas do mj neral estão
calcitizadas.



Mi crofotografi a
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Substituição do piroxên'io por anfibõlio,0b-
servar pequeno cri s ta'l oval ado de zi rcão
dentro da hornblenda. Nicõis//,aumento iZ x.

tÒ

;t2/ ,1,,

Microfotografìa l0 - Verdadeiro
hornbl enda

aumento 32

res to de pi roxên'io dentro da

assocjada ã magnetita.Njcóis/ /,
X.



Microfotografia jl - Restos de piroxênio (no caso aegiri na -augi -
ta ) dentro da hornbl enda associ ada ã titanj
ta e opacos, Nicõis//, aumento 25 x.
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Hi crofotografi a 12 Substi tu'ição de pi roxêni o por hornbl enda
deste por biotita. Nicõìs//,aumento '10 x.

e



- Aeg i ri na-aug.i ta

Cono acontece com o d.i opsídio na parte interna,a
aeg í rina-augi ta é o mãfi co que predomi na na zona circular exter-
na. As ca racterís ti cas textura i s são semer hantes ao di opsídì o
con exceção da coloração verde médio, pìeocroismo fraco mas bem
evidente. Nas demais características o comportamento da aegirina
-augita é semel hante ao di ops ídi o, sendo também subs ti tuído por
hornblenda e/ou bi oti ta.

- Hornbl enda

A hornblenda forma cristais anhedrais a subhe-
drais, normalmente de tamanho bastante variãvel, porém de um mo_
do gera I , um pouco maior que os pi roxêni os, s endo ãs vezes gemì_
nada' 0 pìeocroìsmo é bem evidente. Este anfibõiio é o mãfico
que menos obedece ã orientação fluidal ostentada peìa rocha,Mos
tra , n uma mesna s ecção de lgada, s ecções basa.i s com duas di reções
de clivagen bem des envo rvi das , e i ndi víduos obì íquos com uma sõ
di reção de cl ivagem ao longo do ei io c ( Mi c rofotog raf i a 7).
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Fi ca mui to evi dente o fato da hornb lenda estar
s ubs ti tui ndo tanto o diopsídio quanto a aegi ri na-augi ta. A subs-
ti tuição õ feita tanto nas bordas como nos núcl eos dos piroxê-
nìos, ou ambos ao mesmo tempo , até ã substi tui ção total (Microfo
tografi a 7,9,10,ll,12,13).

Em di versos anfi bõl i os, pri nci pa ì mente na parte
externa do maci ç0, são veri f .i cadas bordas com cores azul adas, lg
vemente pieocrõicas. Nos cristais onde ocorre o fenômeno parece
ha ver un zoneamento mais ou menos homogêneo, onde no centro tem-
-se hornblenda nornal e a* medida que se afasta do centro a colo
ração do anfi bõl io passa gradati vamente pa ra cores azu ladas. po-
dem ainda ocorrer ' pequenos cri stais compì etamente azul ados onde
não se verifica zoneamento nenhum. Trata-se provaveìmente de um

anfibólio sódico afim da a r f v e d s o n í t a , p o s s i v e I m e n t e eckermanita.
Faltam outros dados, de natureza especiaìmente química, para se
confi rnar a 'identificação.
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t i nteressante ressal tar que tanto na parte .i nte r
na como na parte externa ocorrem rochas onde não se verìfica a

ocorrêncìa de anfi b6l i os , ìnclusìve o afl oramento portador de ne
felina (A-ll5), No momento não tenos como explicar o fenômeno.

0 grau de fra tu ramento dos anfib6li os é bem menor
que nos pr'roxônìos. 0s anfib6l ios são mal's resistentes ã decompo
s lção que os pi roxêni os, sendo difícì l a sua a ì teração que quando

ocorre, manìfesta-se por preenchimento das lìnhas de cìivagem por

hidróxido de ferro, com raras bordas de alteração a clorìta.

- Bi oti ta

E o mi nera l , entre os mãfi cos , que apresenta maìor

varìação de tananho, desde lamelas submìcroscõpicas atõ a cerca
de I cm. São anhedrais a subhedrais, corn pleocroismo marrom aver
melhado bem evidente, cl ivagem segundo (001), podendo apresentar
exti nção pouco ondul ante i ndi cando pequena deformação , quando ou

apõs sua cristaìização.Dos minerai s máfi cos õ o que mel hor obede
ce ã orientação fl uidal (Mìcrofotografia l4), mas não se trata
de regra geral, 0corre sempre ìntercalado ou associado aos piro-
xêni os e/ou anflbõ1i os, com dìs tri buì ção h omogônea na rocha . Nos

pìroxênios, a biotita se desenvolve ao lonqo dos pìanos de cliva
gem, desde cristais pontuais atê cristais con dinensões mil i-mé -

trlcas. Tal rel ação evi dencîa sua i dade mal's nova. 0 mesmo f enô-
meno é observado nas bordas dos p i roxôni os , (Mì crofotograf i as 4,
8,r3).

Nos anfi ból i os a assocìação com a bi oti ta se faz
prìncipaìmente nas bordas, também com formas de corrosão, rnas

não tão bem desenvolvidas como nos piroxênios, o que indica ser
a bioti ta mais nova que os anfibõlios (Mi crofotogra fi as 8,12,13).

A biotj ta pode ter em seu i nteri or halos pl eocrói
cos , origìnados provavelmente por fenômen os de radi ação a partì r
dos mi crocri stai s de z ì rcão ou ainda titanita, Apres en ta -s e un

pouco aìterada, e quando isto acontece as bordas são cloritiza -

das.



Microfotografia I 3
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- Contato de

bõ'l io (cor
inicio de

aumento 32

corrosão entre pi roxêni o e anfi -
verde) sendo que ambos mostram

substi tui ção por biotj ta. Ni cõis X'

X.

ùx

I

Microfotografia 14 - Sieni to na

companha a

mento 25 x.

rl

ll"/ t
' 
Ç.;

'.4

qual se observa que a b.ioti ta a-
estrutura fluidal.Nìcõìs X, au-
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0s mineraìs acima descritos forman normalmente os
c0npon en tes essenci ai s da rocha, com a I gumas excessões, c ono por
exempl o quando da ausênci a dos anfibõlios, ou quando a porcenta_
gem vol umétrica não atinge o percentual que justjfique sua cìas_
sìficação como mi neral essencial.

Segue aba i xo uma des cri ção suscì nta dos rninerais
acessõrios:

- 01 i gocl ãs ì o

Normalmente ocorrem sob a forma de restos, nas
prox imi dades ou mesmo den tro dos cristaìs de ortoclãs.io. A granu
I ação é extremamente fi na, com formas anhedrais, s endo que, pe-
las fo rma s de corrosão são nì tì damente engì obados pelos feldspa-
tos potãssicos.

De acordo com os ângulos
dos lei da Al bi ta, o oligocìãsìo possui
anorti ta.

E f reo tl en te a ocorrênci a

te do intercrescimento de quartzo no o1

ra típi ca.

A sericita e a calc.ita são os prìnc.i pais produ_
tos de a I tera ção des tes p'l agioclãsios.

- Qua rtzo

0corre sob a forrna de pequenos cristais isolados
e/ou agregados, quase sempre associados ao pìagioclãsio ou i nter
crescidos neste sob a forma de mìrmequita, entre os cristaìs
maiores de ortoclãsio. Suas formas são totalnente irreguìares, e

mostram ext inção fracamente ondui ante, provavel mente devi do aos
es forç os de penetração do materi a l magmãti co.

de extì nçã0, em qemina-
teor médi o de 22,5% de

de mi rmequ i ta , resultan-
i goc lãs ì o, fo rma ndo textu

0 quartzo ocorre somente na

co s ìeníti co.
parte ì nterna do maci



São acessõrìos que ocorrem normalmente isolados
ou ainda como i ncl usões nos mineraìs essenci ais.A distribuição é

homogênea na rocha, não existindo uma associação preferencial
destes mineraìs ã exceção da ti tani ta, que norma l me nte ocorre
junto aos anfibõììos ou piroxênîos. A apatita e o zircão, êrTr

grãos ì sol ados , ostentan formas arredondadas , anhedrai s com pou-
ca varìação de tamanhos, sendo que as bordas do zircão nornaimen
te são de col oração es cura . A titanita jã apresenta uma vari ação
maior de tamanhos, formando cristais anhedrais e subhedrais com

formas lozanguìares basais mais ou menos desenvolvidas, ocorren-
do de preferência na zona externa do maciço sienítìco (tabe'ì as I

e 2).

- 0pacos

Com formas anhedrais e subhedrais de granuìação
fina os opacos normalmente ocorrem assocìados a outros rnãf icos
consti tui ntes do s i enÍ to , raramente em grãos i so lados dentro ou
entre cristais de fe lds pa to potãss ì co. Quando semi decompos tos e

videnciam i nfi I tração de h i dróxi do de ferro em mì nera j s circunvi
zi nhos. A parti r de tes te com imã no p6 da rocha, foi identifica
do o mi neral magneti ta.

- Nef el i na

Detectado num único afl oramento (A-l t5). Apresen
ta baixa b ì r r e f r i n g ê n c i a , unì ax iaì nega t ì vo, cri stai s anhedrais
com borda s i rregu I ares. Assocì ada ã nefelina, q ua ndo não jsolada
( M i c r o f o t o g r a f i a l5), ocorre uma "massa" fibrosa, aparentemente
mal cristal i zada e acicular, bi rrefri ngêncì a um pouco maior que
os fel dspatos potãss i cos e não i dent'if i cãvel ao microscõpio. A

nefelina e a "massa" sempre ocorrem entre os cristais de ortoclã
sio.

- Apa ti ta , Ti tani ta e Zi rcão
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Para confirmar a ocorrôncia de nefelìna no sienì
to, foram confecci onadas mais duas secções del gadas, a parti r de
rochas de pontos djstjntos nas imediações do mesmo afloramento.



Mi crofotografi a l5
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- Nefel i na

apatìta e

32 x.

\/.4.3

Dois ti pos de xenõl i tos foram observados no maci -

Ço, sendo um do ti po "sch'l i eren" com contatos mai s ou menos di f u-
sos, rico de biotita, com sucessivo empobrecimento deste mineral
ã rnedida que se afasta do centro do "xenólito".(Fotografia 4) 0

outro ti po tem contatos mui to bem defi ni dos , essenc'i almente com-
posto por plroxênìos sendo que os tabletes de ortoclãsio do sien'i
to acompanham o contorno externo do "xenólito".

(no centno ) associ ada ã ortocl ãs i o,
aegirina-augita. Njcóis X, aumento

V.4.3.,l - Descrição Macroscõpica

ue 0correm no Maci

Mi croscopi camente os "xenõl i tos " do tì po "sch'l ì e-
ren" são de estrutura maciça, textura hipidiomõrfica, equigranu-
'lar fina a mêdia, composta essencialmente de plagioclãsio, bioti -

ta e opacos (ou espiné'lìo). Aparentemente são produtos de recris-
ta'lizaçã0. Foram estudados os xenõlitos dos afloramentos A-l7l e

v.4.3.2 Descrição Micnoscõpi ca



A-260. (Microfotografia 16).

Microfotografia 16 - Afloramento A-'17.l. "xenóììto" do tipo ',schli
eren" composto de plagiocìãsìo, biot.i ta e

espì nél i o ( grãos pequenos , exti ntos ).Nicõis x ,
aumento 25 x.
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- Plagioclãsio

Grãos equigranulares, euhedrais e subhedrais, os-
tentando gemi nação al b'i ta e peri cl i na mu j to bem desenvol vidas . 0

teor de 42% em anortita, determinado pelo ânguìo de extinção em

i ndi víduos gemì nados , revel a que se trata de andes i na . Es tão I eve
mente alterados para sericita e mostram pequenas inclusões de bio
ti ta e opacos .

- Bi oti ta

Também f ormam grãos equi granu ì ares sem d.ireção de-
fi ni da, euhedrai s a subhedrai s . 0 pl eocroísmo é branco amarel ado-
marrom averme'l hado. 0s contatos da biotita com os plagioclãsios e

opacos são por j us tapos i ção , com exceção das fi nas 'i nc I usões nos
plagioclãsios. As biotitas estão levemente cloritizadas nas bor-
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t

das.

- 0pacos

São cristaìs anhedra.i s de contornos irregulares,
de granulação pouco i nferior aos acima citados. 0correm norma l -
mente entre os plagioclãsìos e a biotìta com djstrìbu.i ção homo-
gênea . Na amos tra do afl oramento A-l7l em lugar de magnetì ta o-
corre espinélio verde, corn granuìação também inferìor em reìação
ã biotita e andesìna (Mi crofotografì a ì 6), Trata-se provaveì men-
te de hercin ita. 0corre numa proporção mat'or no centro do xenõl i
to, sendo que na reg i ão do contato sua ausência ã quase total,

- Acessõr'i os

Acessoriamente os xenõl itos ostentam cristaìs fi
nís s i mos de apatita, ti tani ta e zircã0, Todos anhedrais e ocor-
ren homoge neanen te na rocha'entre os minerais essenciais,

0 segundo t.i po de ',xenõlito,, com contatos muìto
bem definidos com as rochas sìenítìcas é de estrutura maciça, e-
quigranular de granulação média a grossa, subhedrais e anhedrais,
composto quase que exclusìvamente por piroxênios (aegirìna-aug.i -
ta ) . Aparentenente este ti po de xenoì i to é representado por uma

textura de acumul ação de aegirì na-augita e prat.i camente todos o-
correm justapostos, não apresentando nenhuma orìentação preferen
ciaì. (Mi crofo tog ra fi as l7 e 1B), Acessoriamente observa-se cris
tais menores representados! em ordem decnescente, por apatìta,tìta
nita, biotita e ortocl ãs i o, Todos estes ocorrem entre os cris-
tais de pi roxên i os com excessão da bjotita que em al guns casos
parece substi tui r o pi roxênio. Mì o^os copi camente nes te tì po de
xenõlito tamb6m se observa o arnoldamento dos ortoclãsios ao con-
torno externo oval ado.

V.4.4 - Di ques PeqmatÍti cos no Maci co da pedra Branca

V.4.4.I - Descri ção t''lacroscõpi ca



Mi crofotografi a 17
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" Xenõl i to " compos to
por aegirina-augìta.

quase que exc I us i vamente
Nicõis X,aumento 25 x.

Microfotognafìa l8 Detal he da mi crofotografì a I 4, mostrando tex
tura adcumu'l ãt ica dos pi roxêni os . Ni cói s X,

aumento 32 x.
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Tratam-se de rochas maci ças, com textura granul ar
grossa a muito grossa, compostos essenci almente de fel dspato po-
tãss'ico, quartzo e piroxênio. Nos contatos,devjdo ao resfriamen-
to rãpido a granulação 6 bem mais fina que nas partes centrais.

Es tes
de crì s tal i zação dos

I uções vol ãtei s.

A estrutura e a textura ao microscõpìo são idôn-
ti cas ãs descri tas macroscop'i camente. Quanto ã m j nenal og'ia são

observadas as mesmas associações do corpo de sien'ito, em sua par
te înterna, ou seja, na zona supersaturada. A ún'i ca diferença re
almente marcante é a granuìação e a porcentagem ma'ior em quartzo.

diques devem estar
sjenitos, fase esta

u .4.4.2 Descrição M'i croscõpi ca

associados ã fase final
normal mente rì ca em so-

Apresenta as mesmas característi cas dos fel dspa

tos da zona interna do maciç0, 'isto ã: o mesmo tìpo de geminação;
'intercnescimento pertítico apresentando também, as fjnissimas ìn
cl usões sob a forma de "agul has " e "pi ngos " .

0rtoc'l ãsio

Ë de ocorrêncja bastante superìor aos sienitos su

persaturados (15 a 20%), com bordas 'i rregulares, anhedrais, com

exti nção fracarnente ondu I ante. 0conne entre os cri sta i s de orto-
clãsio e sempre associado a oliqoclãsio ou ìntercresc'ido com es-
tê, sob a f orma de mi rmequ'ita.

- Quartzo

- Dìopsídio

Também de ocorrônci a semel hante aos s ì en'i tos da

zona i nterna, sem orientação nenhuma, sendo substitu'ido por horn
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bl enda e biotita.

- Acessõrios

Como acessõri os tem-se; hornbì enda, b.Í otita,opa_
cos, titanìta e apatita com todas as caracteristicas de ocornôn
cia sernelhantes ã zona interna supensaturada do mac.i ço sieníti-
co.

V,5 - Rochas Sedimentares

Como jã descri to no capítulo da geoìog,i a Iocal,
as rochas des ta unidade são compos tas essencialmente por areni -
tos , constituidos por grãos de quartzo na sua maioria numa na-
triz bastante alterada de cornpos.i ção quartzo feldspãtìca.A no-
cha quando sã apresenta co loração ac inzentada, varì áve l quando
decompos ta , passando de cores esbranqu i çadas até amarel adas. A-
presenta uma granul ação muito f ina. Sua estrutura é maci ça, sen
do que o i ntemperì srno superfì cì al des ta ca , na mesma, as feì ções
do acanamen to originaì.

U.5,2 - Descli ção Microscõpìca

0s areni tos são essenc ial mente const.i tuídos por
grãos de quartzo, granul ação muito fi na, med.i anamente seìeciona
dos, anguì osos com baixa esfericìdade, sem or.i entação níti da. A

granul ometria es tã compreendi da dentro da classe arei a fi na. Não

se o b s ervam mi nera ì s mãfi cos mas somente opacos, tota ìmente sem

forma, preenchendo al gumas fraturas . 0correm raros grâos de
z j rcão com distribuição caõti ca na rocha. A matr.i z é constituí
da por um material argììoso, provavelmente gerado da alteração
de fel ds patos , e con tém fr agmentos djmì nutos de quartzo. A ro-
cha apresenta textura reì iquiar de um provãve1 areni to fino,sen
do que dev i do ãs caracteristi cas mi cro e macroscõp.i cas observa-
das, bem como ã sua local'i zação no campo,junto âo contato com

V.5,l - Des cri ção Macroscõpi ca



as i ntrus i vas do Maciço
sofrido un metamorfi smo

V,6 - Rochas do Mac iÇo Alcal ino de PoÇos de Caldas

Serã feita uma descrj ção res umì d a das litoìo
gi as que compõem o Macì ço Alcalino de Poços de Ca I das na ãrea
mapeada, jã que não foi fei ta petrografi a de detaìhe,

V.6.1 - Tinguaitos
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Alcalino de Poços de Ca I das, parece ter
de contato de bai xo grau.

Tra ta -s e de rochas mac iças, afanít icas e subafa
niti cas, mesocrãti cas, com as pectos porf iríti cos caracterizada
atravês de feno cri stais de fel ds pato potãssi co e/ou piroxênio
dispersos em massa afanitica. A coloração dos tinguaitos é pre-
ta esverdeada, Quando a I terados os t ingua i tos mos tram diversos
estãgios de bauxjtização.A Norte de Andradas es tas roch as apre-
sentam un¡a I i geì ra estrutura fl ui dal I embrando I avas consol ì da-
das, do que se ì nfere tratar-se provavel mente de fonõl i tos.

V.6.,ì.2 - Descrj ção Mì croscópi ca

Mì croscopi camente os t inguai tos confi nmam sua

es tru tu ra porfì rÍti ca podendo apresentar fenocristais euhedrai s

de sanidina e aegi ri na ou somente fenocristais de sanidina ou

aìnda somente fenocristais de aegi rì na. Es tes crìstais, às ve-
zes mo s tram-s e zonados com núcleos menos sõdi cos. A matri z dos

fenocristais é extremamente fj na compos ta por pequenos c|i stai s

de sanidina e pequenos pri smas de aegirina. A dìsposìção radìa-
da dos mi nerai s na massa ãs vezes ã observada tanto por parte
dos fe ldspatos como dos piroxênios. Acessorì amente ocorrem opa-
cos (pnov ave I me n te magneti ta ) , nefeììna e aegì rì na-augi ta. 0s

o pa cos quase s enp re es tão as soci ados aos pi roxênì os. A nefel i na

e ae.o iri na tem distribuição caótì ca na rocha.

V.6.,l.1 - Descri ção Macroscópica



U.6.2 - Nefel i na Sienitos

Apresentam-se com coìoração ci nza claro a escuro
e apõs sofrerem a lteração exj bem una cros ta esbranquìçada de
provãveì composìção bauxítica. A estrutura 6 maciça, A textura 6

equigranuiar com gra nu 1ação fi na, portando ra ros cristais de
feldspato potãssico de granulação médìa. Fjca difíc.i I a.i dent.i fj
cação de outros minerais.

U .6 .2.2 - Descrl'Ção M.i croscóoi ca

U.6,2. ì - Des cni ção Macroscõpi ca

São rochas de estrutura e textura nac.i ças consti
tuídas essencialmente de sanidìna que se apresenta sob a forma
de o"istais alongados, raramente exi bi ndo gemi nação Carl sbad.Co-
mo minerais essenciais ainda temos: nefelina, tanto com fornas
anhedrai s como subhedra ì s , assoc iadas por justapos.i ção ou dentro
dos cristaìs de sanid'i na; analcita, que ostenta granuìação variã
ve1, em crìstais que dev ido a sua forma c r i s t a l o g r ã f i c a , no pas-
sado, poss ìve lmente forma nam cristais de nefel i na; aegì ri na, com

cristais ì rregul ares a regul ares, prìsnrãticos, com granul ação va

riável, regularmente distá"ibuîdos na rocha, sem associação ou
ori entação preferenci aì.4 magneti ta e a calcita ocorrem acesso-
riamente sendo o prirneiro norrnalmente assocìado ã aegiri na, com

aì guns grãos parci a lmente Iimoni ti zados . A calcita ocorre em for
ma mui to irregul ar, geralmente associ ada ou inclusa na sanidina.

V,6.3 - Bostonìtos

De uma manei ra geral es tas rochas se apresentam
s emi decornpos tas a tota I mente decompostas com col oração ci nza a

manel ada, granul ação muito fi na a afaníti ca, pi gmentadas por mi

núscul as pontuações em sua maìoria esbranquiçadas, o que Ihes
confere ã primei ra vìsta o aspecto de um aren i to arcosiano fi-

V.6.3.ì - Descri ção Macroscõpica
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no, cimentado. Nas partes mais al teradas, a rocha se a pres enta
com uma camada amare'l o esbranquiçada, de aspecto poroso,sem quar
tzo. Em vista do posicionanento de campo e das observações aci-
ma, tratar-se-ia de uma rocha alcal ina efus i va . Embora a estrutu
ra seja maciça o cerrado sìstemâ de fraturas, em al guns aflora
mentos,confere ã rocha um aspecto brecho ide, muito bem ressalta-
do pelo intemperismo. Não é possíve1 a identificação mao^oscópì-
ca de quaì quer constituinte mi nera I .

V.6.3.2 - Descri ção Mi croscópi ca

Trata-se de nochas essencialmente constituidas
por sanidì na, em cri s ta is to ta l men te irregul ôres e i ntercresci -
dos , sem orîentação determi nada . tm certas partes da rocha os

cri stai s exi bem crescimento rad i ado , aoarentando g1óbulos.0 sis-
tema de ni crofraturas acha-se preenchÍdo por materi a I I imonítico
resul tante da decompos i ção de opacos que ocorrem dispersos na

rocha como m ineral acessór'i o. Ra ros são pequenos cristais de ae-
girina, tota I r¡ente decomÞostos e z i rcã0.
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VI - GTOCRONOLOGIA

0s es tudos geocrono'l ógi cos foram efetuados atra-
vés da uti I ì zação dos métodos K-Ar e Rb-Sr. pelo método K- Ar fo-
ram fei tas três determì nações em rni nerai s i sol ados de uma nesma
amostra e treze determinações atravõs do emprego do método Rb-
Sr, seì ecionadas das vi nte e sete amostras s ubmet j das a anãìi-
se semiquantitati va prév i a de Rb e Sr. 0s dados anal iti cos podern

ser observados res pec t iv amen te nas tabel as 3 e 4. A Iocaìização
das amo s tra s datadas são i ndi cadas no mapa de pon tos geológì cos
es tudados en anexo,

Na determinação K-Ar foram anal isadas individual
mente a hornbl enda, bioti ta e ortoclãsio por s erem fa vorãve i s ;
retenção de argôni o. 0s resul tados devem ser i nterpretados como

val ores rninimos ìndicativos da época de resfli amen to reg ì onaì pa

ra cada rnineral anal i sado e " fech ame n to do retícul o cristalino
do mineral", Deve ser ressal tado que mesmo ã temperatura amb i en-
te ainda ocorre o escape de argônio nos ortoclásios.

Pe lo m6todo Rb-Sr f orarn ana l i sadas em rocha to-
tal, cì nco amostras de gran j to, sete amostras de sienito e uma

amostra de tìnguaitos do lt4aciço Alcalino de poços de Caldas. A

discussão dos resul tados através des te nétodo só foi possíveì pa

ra as rochas graníti cas medi ante ì nter"pretação do grãfì co isocrô
o1 0Á Q1 0cnico Rb"'/Sr"" em rel ação a Sro'/Sroo. 0s sienjtos mostraram- se

desfavorãvei s ao método pelo al to teor em Sr (2185 atã 3945 ppm)

em relação ao Rb (no mãximo 197 pprn). 0 mesmo fenômeno ocorre
com os tinguaitos.

0 obj et ivo das anãl i ses K-Ar foi o de deternj-
nar a rea l i dade de resfrì amento dos mi neraì s brasi I ianos, veri-
fi car se houve fenônenos de metassomati smo por feni t.i zação e a-
bertura do sistema para o escape de argônio durante a intrusão
do Maciço Alcaìino de Poços de Cal das além de "checar" os dados
Rb/Sr.

Nas determjnações Rb/Sr em rocha total o objeti-
vo foi o de deterrninar a idade de formação das r"ochas, jã que
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se tra ta de rochas igneas, Entretanto a proporção Rb-Sr desf avo_
ráve ì , ì mpedi u a obtenção de resul tados representativos para as
rochas sienitìcas,

Lar¡entave'l mente os dados geocronoìõqicos são em

número bastante reduzido devido ã sobrecarga do centro de pesqui
sas Geocronol6gì cas qua ndo da execução das anãl ises aqu.i apresen
tadas.

Nas três deterni nações rea I i zadas a parti r de ro
chas do afloranento Cd-125 (tabela 3), c o r r e l a c i o n ã v e i s à idade
de resfrj amento des s es mi nera i s, é curi osa a di ferença de idade
apresentada pela hornbìenda, de 899,09 + 76,93 m.a. em reìação
ã da niotita; 631,38 + ì8,05 m.a. e ortoclãsio; 5g3,51 + 32,3g
rn.a,.Se se considerar suas ori gens por crjstalização magmãti ca ,
mesmo sabendo-se que a di ferença de temperatura para a retenção
de argônio dos anfi bõl i os em reìação as bj oti tas é de 250o . 0

intervalo de 174 a 352 m,a. entre a cristalìzação do anfib6lio
e da bioti ta pode lnd icar que a hornbl enda per tenceri a a un even
to tectôni co pré-Bras i liano, guardando parcìalrnente seu argôni o.
A se confirmar a premissa o sienito ser.i a produto de fusão par-
cial de rochas pré-existentes.

Poderiamos supor- também, uma possível cristal i za

ção magmãtica a partir de um "mush" de cristaìs fornados em gran
des profundi dades, com uma grande di ferença de tenpo entre a

crr'stal i zação da hornb lenda e a bi otj ta. A il tima hioótese pare-
ce ser r¡ais viãvel aDesan de se desconhecer quaì quer dado biblio
g rãf r'co s obre fenômenos semelhantes.

VI .l - Método K-Ar

As i dades reveladas pel a biotita e o ortoc lãs i o
i ndj cam que são perfei tamente vì ncul ãvei s aos eventos do Ciclo
Brasiliano.

E necessãri o ressal tar que o número de anãlìses
feitas é muito pequeno para realmente informar sobre as épocas
de resf r'í anento des tes sienitos. para o escl arecimento defi ni ti -
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SpK NQ de Campo

3513

3514

3526

IABELA 3 - RESULTADOS DAS DETER¡4I NAÇUTS K-AT

cd - 1253

Cd - I 253 Feldspato Potãssico Hornb1enda Sienito 583,51 + 32,39

cd - 'l253

Material

Anfibõlio Hornblenda Sienito 899,09 + 76,83

Biotìta Hornblenda Sienito 631,38 + 18,05

Rocha Idade (Mi I hões de anos)

I
--.¡

I
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vo da questão, torna-se indi spensãveì no futuro, um maior número
de dados K-Ar uma vez que o método Rb/Sr é to ta I men te desf avorã-
vel. Não obs tante, os dados de campo, estruturais e petrogrãfì _

cos rea lmente i ndi cam serem os sienitos intrusivos em granitos
de ldade Brasi I iana.

As ì dades aparentes da bi oti ta e ortoclãsio,guar
darlam relação com vãrias gerações de granìtõides constituintes
do Grupo Pinhal (!^ternìck e penaìva, ì980). 0s dados K-Ar da bio_
tìta e ortoclãsìo dos sienitos tambõm entram em concordância com
traba I hos real i zados no Sistema de Dobramentos Ribeira e Zona
Cristal ina Norte de São Pauì o (Corda n i e Bi ttencourt, ì967;Ebert
e Brochìni, 1968; Vandoros e Franco, lg69; Cor"dani e Kawash i ta ,
l97i; Hasuì e Hama , 1972; Cordani et al ., 1973 e j974; !,lernìck
et al., 1976b; l.lern ick e Penalva, .l978).

UI.2 - Método Rb/Sr

Dado que os s i eni tos e ti ngua i tos mos traram des_
f avorabi l'i dade ao n6todo pel o alto teor em Sr em rel ação ao Rb,
foì possÍvel obter uma isõcrona somente a parti r das rochas gra-
niti cas. As i dades convencionais Rb-Sr des tes gran ì tos são encon
tradas na tabel a 4, todas cal cul adas, empnegando-se a razão ini-
cial de 0,7080 o que ìmplica considerarmos estes granitos vjncu-
I ados entre si, a partir de um mesmo processo genéti co ou f onte
magmãtìca.

A fi gura 5 mo s tra a .i 
s õcrona obti da em amos tras

de grani tos equìgranulares, repres entados pe los af l oìlamentos A-
ì06 (arnostras a,b,e), A-'ì64 (amo s t ra c) e uma amo s tra de granito
porfi rõide r epresentada pel o afl oramento A-92. As local jzações
dos afl oramentos encontram-se, no ma pa de pontos anexo.

A isõcrona de referôncia da f jgur"a 5, por seu
pequeno desv i o padrã0, i ndj ca uma homogenei zação .i sotõpi ca ocor-
|i da a 570 + 6 m.a., característì ca da fas e final do Ciclo Brasi
ljano, como jã descrito anteli ormente no método K-Ar. pela razão
inicial S.8 7 / S.86 de 0,7.l,1, rel eti vamente alta, pode-s e sugerìr
que o materìa1 graniti co res u I tou de processos de remobil ìzação
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a

A ì 64c

A- I 06b

A-t06
e

A- 238

cd- | 25
c

cd- I 25b

^-?60 a

A- ?60 b

A-291 d

Ld-125e

cd-125 -e

Materiaì

Rocha Totaì

Rccha Totaì

Rocha Total

Locha Total

Rocha Tota'l

Rocha Totaì

Rocha-[otal

Rocha Totaì

Roct¡a Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha Total

Rocha fotal

TABELA 4.

Rocha

Gran i to
Porfi rõi de

Granito

Grani to

Grani to

Grani to

Ti nqua i to

Sieni to

Sienito

Sienito

SienÍto

Sienito

Si eni to

Sienito

VALO RE S

NQ Lab

(sPR)

t 86ì

ì 863

I862

.¡864

lB65

I 866

ì 869

I 86B

I867

2068

2069

2070

2067

DT RAZÃO INICIAL PARA ROCHAS DA AREA DA PTDRA BRANCA

Rb rotaì sr Totat s.87/s"86 RbBT/sr86

(ppm) (ppm) + t5% I 3Í YoAdmitido= Idade convencional

152,0 496,5 0,7ì90 0,9800 0,7080 838,4 + 163 m'a

247 ,3

348,8

2.l0 ,6

226,5

156,4

185,8

143 ,2

154,2

186 ,2

197,.|

177,4

.l46.0

2l I ,9

6¡,5

248,5

225,4

1717,5

2440,0

3945,0

2463,O

237I ,6

2569 ,3

2185,2

3737,3

0,7403

0 ,850 5

0,7291

0,7356

0 ,7070

0,7ì05

0,7081

0,7098

o,709l

0,7082

0 ,7o9o

0,7087

3,3900

.l6,6500

2 ,1 500

2,9200

0 ,2600

o,?201

0,105'l

0,lBl0

0 ,227 0

0,2220

0,2350

o,l'loo

0 ,7080

0,7080

0 ,7080

0 ,7080

0 ,7050

0,7070

0 ,7070

0,7070

0,7070

0,7070

0,7070

0,7070

646,0

579,7

666,5

639,9

+

I
+

+

45,2 nf.a

.l4,5 m.a

66,7 m.a

49,0 m.a

3\¡
Oì
I
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e refusão da crosta, (t,rlernìck e Gomes , 1g77 ) . A amostra A_92 representando un grani to porfì rõi de, 9ue, por suas re I ações de
carnpo,ê nitidamente anterior aos granitos equ.igranuìares,tem i-
dade convenc j ona I de 83 8,4 + .l63 n.a., tratando_se pois, de uma
fase precoce do cicìo Brasiriano. A rerat.iva freqüônc.ia de ida-
des K-Ar entre 750 e g50 m.a. (l.lerni ck, cornunì cação verbal ), a_
bre a possibitidade de que o cicro Brasiriano seja caracteri -
zado por dois importantes even tos tect6ni cos, respectivamente
com ìdades entre 850 e 750 m.a. e 650 m.a., ã seme,ì hança do Ci_
cì o Pan-Af ri cano.

Devldo ao alto teor ern Sr nas rochas sìenítìcas
(tabel a 4), os pontos Iançados^na fi gura 6 se s i tuam prõximos à
orl'gem,f icando a razão S.o//S"ub de cada amostra muito prõxirna
à razão inicial. por serem muito ricas em Sr, a distribuição
Rb87/s.86 tamb6m varia pouco e com valores extremamente bai-
xos,

poderia se supor que as rochas sieníticas são
produto de dìferenciação das rochas graníticas com grande enrì-
quecimento em Sr.

Na nesma fi gura 6 foi I ançada a anostra A_Z3g ,
representatr'va dos t.ìnguaitos do Maciço Alcalino de poços de
ca ldas ' como pode ser observado, apesar de toda a heterogeneida
de na dlstribuição dos sienitos, não hã aparentemente quaìquer
relação temporal entre os tinguaitos e as rochas sieníticas da
Pedra Branca.



Figuro - 6

DE REFERÊNCIA
SIENITOS

o
cd- 125 B

a- 2604
o

cd - 125C
a

o a-26O B

a
A-29tD

a- 258

o
Tlnguolto

Des Cotlos Albetto de Olive¡rc

--J
\o
I



VII - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

VI I.l - Evo lução Geol ógica Locaì

Com base no conteúdo
ten ta remos aqu i uma breve síntese da
ãrea de Caldas, Santa Ri ta de Caldas
das, conforme segue:

ì ) Forrnação de metassedimentos e rneta ígneas do
Compìexo Silvianópolis e/ou Grupo Amparo, correlacionãveis ao Cj_
cìo Jequíé ou Ciclo T r a n s a rn a z ô n i c o .

2) Injeção de materiaì granítì co nas 1ì tologias a
cima citadas formando mìgmatitos e concomì tantemente a formação
de grani tos porfi rõi des cuj a ì dade convencional Rb/Sr é de 838,4
+ 163 m.a,, portanto, correl acj onãvej s ao prìmei ro evento do Ci_
clo Brasiliano. Na ãrea mapeada os granitos porfìróides ostentan
distribuição ci rcul ar.

3) Intrusão de grani tos equigranul ares cortando
gran itos porfì rõi des, com i dade determi nada através de isócrona
de referônc i a Rb /Sr de 570 + 6 m.a., referível à fase põs_tectôni
ca do cìclo Brasiliano. Estes granìtos, na ãrea mapeada tarnbóm ol
correm com distrìbuição cì rcul ar.

4) lntrusão de forma superficialmente circular,
com l5 km de diâmetro, com paredes externas compondo um corpo cô_
nico i nvertido, compos to de sienitos ostentando es trutura pì anar
de fl uxo acompanhando a forma circurar. Também é de i dade Brasi-
liana, revei ada a través de i dades K/Ar de b ioti ta e ortoclãsio ;
631,4 + l8 e 583,5 + 32,4 m.a. r e s p e c t i v a m e n t e . Es tes sienìtos
apresentam-se zonados s endo a pa rte externa do mac i ço saturada a
i nsaturada e saturada a supersaturada em Sì0, na pa rte centra I fe
nômeno atribuivel a uma possível cristal ização poì segregação mag
mãtica

dos capítul os anterìores,
evoì ução cro nog eo lóg i ca da
Ibitiúra de Mi nas e Andra-
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5) Sedì mentação de areni tos c o r r e I a c i o n ã v e i s
Grupo Tubarão de ì dade permo-carbonîfera.

ao
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6 ) Formação, no Cretãceo Super.i or, do Mac.i ço Aì _
calino de poços de Cal das, de contonno cìrcular. Abatimento e
recob ri men to da parte oc iden ta I do Maciço da ped ra Branca e gra_nitos encai xantes por rochas vu lcãncì as al caì inas.

VII,2 - 0s Sieni tos do }laciço da pedra Branca

Discutem_se aqui os
ori gem magmãti ca dos sienitos antes
t6 então postuì ado:

r)
bruscos por efeito
ra pl anar de fì uxo,
conta to, cjrcuì ar,
seri a transicionai.

2) As sucessi vas substì tuì ções de piroxênios por
anftbõlios e destes por biotita, que ocorrem nestes sì.*,,itos, mais
uma vez evldenciam uma cristalização magmãtica normal. No caso
de feni ti zação a cri sta ì i zação metassomãti ca seri a total mente o_posta ã nostrada pel os s i eni tos da ped ra Branca, isto é, tería _

mos a s ubs titu i ção da blotita por hornbl enda e ambos seri am subs
t ì tu ídos por piroxênios (a1caììnos),

3) 0 zoneamento apresentado pel o maciço,com.suas
pa rtes externas saturadas a i nsaturadas e saturadas a supersatu-
radas com at-e 6% ern Si02 livre na sua parte interna, (contato
com o Maciço Arcaìino de poços de cardas) ev.idenciam rnais uma
vez una crîstarìzação magrnãtica parâ o referido macìço. Este zo-
neamento parece ocorrer sob a forma de trans i ção gradual. No ca_
so de fenìtìzação, o zoneamento mineraìógico serìa .i nvers o ao
acima apresentado; haveria uma forte dessi r.i cÌficação na região
do contato co¡n o maciço alcalino, com o conseqüente enriquecimen
to em Si0, ã medida que se afasta deste contato.

4) A presença de "schi ieren,, e segregações no Ma
cìço da Pedra Branca, denota cristalização magmãtica.

0s contatos externos do maciço sienitico são
de penetração forçada, ori gi nando uma es trutu
rnuÌto bern desenvol vì da, que acompanha es te

externo . Em cas o de feni tì zação es te contato

argumentos que ind.icam uma
que por fenî ti zação, como a_
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5) Embora em número muito reduzi do, as anãlises
K/Ar efetuadas em anf i bõr'i o, bi oti ta e ortocì ãs i o , i ndi cam uma
cristalização de i dade Brasi riana apesar da idade um pouco eleva-
da do anfibõlio; com certeza o sìstema não estava aberto para o
a rgôni o, quando da i n trus ão do Maci ço Ar caì i no de poços de cal-
das.

6) Quanto à litologia o Maci ço Si eníti co da pedra
Branca apresenta compos i ções s eme lhantes à rocha I arnboaniti ca
(gnaisse s i eníti co) de pi querì , no Rio Grande do suì,descrita por
Pi cada (1966); ao sienito gnaìsse da s erra de Iti uba, no i nter.i or
da Bahia, nenc i onado por pedreì ra (r978), aos sienitos de s,Gonça
1o' PA (vandoros e coutinho, 1966), e ao maciço sienítìco ao Nor-
te de ca ldas, MG descri to por t.lerni ck (r975). sar vo para a rocha
de Piqueri as demais tem origem magmãtica reconhecida.
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