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r" TNTRODUçÃO

O rnapa geológico da fôlha de Morretes (Cordani e Gi
rardi, lÇ67) rnostra extensa zona de rnigmatitos e gnaissesonos quais
se intercaiarn pequenas lentes concordantes de outras róchas meta -
rnórficas.

Na rnaior parte da fô1ha, tais rochas podern ser en-
quadradas no fácies a¡fibolito (Turaer e Verhoogen, i960; Turner,
1968), sendo, nêsse aspecto, idênticas às da larga zona rnlgrr,'atítíea
regional,,Na parte sudeste porérn, pr6xirno às cidades de Morreùes e

Antorrina, ocorrerfl rnígrnatito s e gnaisses corn i-nte¡calações de anfi -
bolitop,clorita xistos, qu.artzitos corn rnagneÈita e xistos rnagnesialos,
cujo grau rnetarn6rfico é nìtidarnente inferior ao definido pelo fácies
a¡fibolito.

Ocorrerrr pottalato, duas faixas rnetarnórficas de grau
diwerso" No presente trabaìho procìjlroìt-se estudar detalhada¡nente a
rnineralogia e a petrologia das rochas rnetarnórficas de arnbas as zo -
nas, corn a finalidade de esiabelecer a evolução rnetamórfica da ¡e -
gião6 origern prirnária das rochas, as canrsas que deterrninararn afor
rnação da zona de baixo grau e as ternperaturas atingÍdas durante o

Pro ce s so.

Neste estudo, deu-se rnaior ênfase à análise dos anfi
bolitos e dos xistos rnagnesianos. Os a¡rfibolitos forarn tratados corn
rnaiores porrnenores porque são susceptíveis ås variações meta¡nór-
ficas, sendo, por isso, ótirnos guias para a delirnitação de grause zo
nas de rnetarno rfi srno " r\lérn disso, a origern prirnária dessas rochas,
ígnea ou sedirnentar, tern sido objeto de grande discussão e cont¡o -
vérsia, e constitui urn dos as srËrto s mais interessantes erî petrologia.
Os xistos rnagnesianos tarnbérn for arrr objeto de cuidado especial pois,
exibern ¡.u.rnerosas feições rnineralógicas e texturais que permiternde
duzir as tralsforrnações sofridas pelas rochas originais até atingirøn
a estabilidade ernþaixo grau rnetarnór{ico. Alérn disso, inforrnaçõe s

detalhadas s6bre ôsse ti.po de rocha são relativa¡nente escassas na bi
bliografia internacional e mr:ito raras rìa ¡acional.

.A região estudada é lirnitada aproxírnadarnente peLos ,

para1e1os 25oI7t e 250301 de latiiucie sul e pelos rneridianos 48o53t e

48o4Zt e está parciaknentè contida na fõlha d.e Morretes (Cordali e

Girardi, 1967). A região oriental do rnapa, representado pela Figura '
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2, em cujo extrc¡no sul eituê-ao a cidade de Antoni:¡a não eoneta daque
la carta, tendo eido ac!èacentad.a aa execução do preaeate ¿¡¿þarhs.

No toca¡tè àe e stracias, a região sul e¡tá favorecida.A
existência de altos picoe na Serra do Mar, preseates especialrne¡te na
região noroeete, explica a e¡cassez de wias de acesso nêsee local. Den
tre as estradaa exiateÃtee, deetacarn-se co¡no principaie: arodovia qræ

passa por São João da Gracioea, e aí se bifu¡ca, Iigaldo esta localida-
de a Antoniaa e Mortetea; a est¡ada gue sai dae proxirnidade a de Anto-
niaa e atinge o Cacatu; a ¡odovia Morrete s -A¡tonina, e o trecho que
sai de Morretes e leva a Paraaaguá. Existe têmbérn estrad.a de ferro
que passa por Morteteg e Aatonina.



Z. TRABALHOS ANTERI.ORES

Vários trabalhos geológicos atinentee à zo¿a estud.ada
e às áreas vizi¡has foram publicados, data-ndo o rnais altigo do cornê-
ço do século"

é's ocorrências de rninério de íerro e manganês têrn
despertado rnuito i¡rtere-sse. Vários Autores d.iscutirarn a gênese dos
depósitos de fer¡o. Segundo Hussak (in Leonardos, 193g), a origern
dêsse rninério estaria ligada aos gra.rìitos. Roxo (193?) afirrnou que a
prese¡.ça dos depósitos de rnagnetita ern Antoni¡a decorre de aegrega-
ção rnagmática de rochas básicas rrresozóicas. Lei¡z (i93g) e Leonar-
dos (1938) e:lurrrer ar atïr várias ocorrências tais como Cacatu, Mergu -
thão, .A-natinga, Matulão, Mr:¡rdo Novo, Bom Retiro, Rio Vermelho, Cu
rítibaíba e Boa Vista. Dessas, as cinco últirnas são as rnais irr:.port.,ì.
teg e constituern atuaknente jazidas de valo¡ econ6rnico naregião. Tais
Autores discordarùæl- dos a.:rte¡iorrne¡.te citados e atribuirarn aos d.e-
p6sitos de ferro origern a partir d.e sedírnentos rneta¡norfizados.

Os gonditos da região rnerecerarrr tarnbém a atenção de
Leiz;z, (1939), gue estudou várias ocorrôncias e descobriu nessas ro -
chas ¡atu¡eza metas sedirnenta¡.

Maack (ì94?, 1953, l96I) pubLícou irnportante s traba-
thos s6bre a geologia do Estado; destacando-se o rnapa geológico na es
cala de l:?50.000 e o estudo dos gra-nitos alcalinos. Neste últirno traba
tho, além de a¡rálises petrográficas e quírnicas¡o Autor delimitou esgue
rnåticarne¡te as áreas de ocorrência d.oa corpos graníticos.

Forarn ta¡nbém executados vários estud.os visandå a ca
racterização geornorfológiia da área. Dorningue s (Ig45) e Ruellar{1945)
execu'tararrr trabalhos pionei.ros na região. Ab'saber e Bigarella(1961þs
tudara¡n a fisiografia da âtea. os rne srnos .q,uto¡es (196ra) delini¡arn e
classifícaram superfície s aplailadas d.o prirneiro pla¡alto para¡ae¡se.

Ern 1967 os geólogos da Cornissão da Carta Geológica
do Fara¡+á, J" J. Bigarellaf R. A. Fuck, O. J. Marini, A" Muratori, R. Sa-
larau¡ri e E. T¡eia pUblicalam rrrna série de trabalhos rer:¡¡id.os e¡n vo,lu
rne cujo tíbula é 'tGeolegia 4o pré-devonia¡o e intrusiwas subsequentes
4s Epqa4o de Paraná" {I9ó7). Trata.se de estuds de gra:rde irnportân-
eia eientífica, origiaado prtocipabneate d.e rnapeamento geológico ern
execução no Estado do Pa¡a¡á.

-3-
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Co¡dani e Girardi (I96?) estudararn a geologia da fô_

Il:a de Morretes. Nesse trabalho, a]ém da execução d.o rnapa geológico,
for arn tratados aspectos fisiográficos, geológicos e est¡uturais da re_
gião" Os recutsos rni¡rerais fora¡n tarrrbérn relacionad.os" Coutinho, Gi
rardi e oliveira (I96?) analisararn singular partição e,. piroxênios dos
gonditos. Gra-nadas existentes ilessas rochas for¿rn descritas por Gi -
rardi et al. ( I9 68).
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3. METODOLOGIA

Diwersos processos de separação de rninerais forarn
ubilizados visando a obtenção de concentrados puros, ernpregados lÌa

elaboração de alálìses quírnicas, nos estudos através dos raios X, e

nas rnedidas de índice de re{ração. Para a obtenção das diwersas fra-
ções foi usado o separador eletrornagnético Franz, warialdo-seo de

acôrdo corrr a substáncia trabalhada, a intensiciade da corrente e as in
clinações vertical e lateral. Esse processo foi auxiliado, na quase to-

talidade dos casos, pelo uso da solução de Clerici, brornofórrnio e di-
rnetii fo:rnarnida, A rnistura dêstes dois últirnos colTrponentes serviues
pecl'ficarnente para a separação de frações puras de feldspatos potássi-
cos,

O pêso específico das granadas foi obtido por rneio de

picnôrnetro, cuja capacidade é de l0 cc. A densidade cias rochas foi
medida por rneì.o de balança tipo Stoe. As arnostras permeáveis forarn
prèviarnente recobe¡tas com par afina.

Os estudos através de raios X forarn efetuados ern apa

rêlho Philips Norelco, Na maioria dos casosros dados forarn obtidos
por meio de difratograrnas, utilizando -se velocid.ad.e de Lo por rninuto"
Na a¡álise dos íeldspatos potássicos porérn, tornou-se indispensáwel
rrraior precisão, dimi:ruildo -se, por conseg$.i-nte a velocidade para
t/Zo por rninuto "

A cela u¡itária das granadas foi deterrninada ern cârna
ra Debye -Scherer, através do rnétodo a¡alítico de Carnargo e fnglez
(I967), o êrro das rnedidas é t o, oo:..

Na identificação de rninerais de estruturas sernelhan-

ies através dos raios X, Íoi necessário o ernprêgo de rnétodos auxilia-
res, térrnicos e quírnicos. Nesses casos, estão incluidos, por exenl
plo, os polirnorfos do grupo da serpentina, e as cloritas de 14 1". U"-
sas técnicas especiais serão descritas nos capítulos referentes à rni -
neralogia.

.{s análises terrno -dife r enci ais for a-:¡r executadas ern

aparêlho delta-therrn" utilizando-se 50% de sua sensibilidade,t e con -
centração de 50% na preparação da arnostra

Os estudos ópticos forarn efetuados ern rnicroscópio
Ortholr:x -po1, de fabricação Leitz. Os índices de refração Jorarn rnedi
dos corn luz de sódio. Essas deterrninações são passíweis de erros de-
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até O,OA? ou de até 0,005, se situadas re spectivarnente abai:ro e acima
de I,800" As variações nos índice s dos líquidos for arn obeervadas ern
¡efratôrnetros tipo Abbe ou Leítz -Jelley.

Os â-nguIo s axiais dos rninerai s fo¡ arn obtidos ern p1a-
tina universaL Leitz de cinco eixos, diretameate, ou por inierrnédio de
projeção estereográ{ica. Medidas diretas ern rninerai incolores podern
sofrer e-rro de até 30. No caso d.e crietais coloridos, a irnprecisão po

, ., -ode atirrgir até 5-. Os ângulos Z A c f.ot arn calculados ¿tt avés dos dia-
g¡arnas d.e Gazzi (1963). De acôrdo corrì êste rnétodo, Z{c depende de
Zr,4 c (rnedido ern placas de clivagern), e do ângulo 2V,

Estimou-se a composição dos plagioclásios de vários
modos, varian<io o rnétodo de acôrdo corn a secção observada:

a) Em cortes conte.ndo gernínação albita, utilizou-se o

rnétodo de extinção rnáxirna na zona (OfO), de acôrdo corr os gr#icos
reproduzido s por Tröger (I956);

b) Em secções perpendiculares à bissetrizo ernpre -
gou-se o gtáfico de Fouqué -Köhler (in Tr8ger, 1956).

c) Ern alguls casos for arrr rnedidos N*, a Nr, ern pla_
cas (001) (Ernrnon s in Heirrich, 1965).

.4's a¡álises rnodais fora¡n calculadas por meio d.o.con

tador de pontos, utiliza¡rdo-se ern geral 1000 pontos por secçio.A téc
nica é descrita por Chayes (1949)"

Ern aigurnas secções delgadas, a distinção entre feld.s
pato potássico e cortes de plagioclásios isentos de geminação cferece-
rarn dificuldade s. Nesses casos, recorreu-se a engaio quírnico (stai -
ni¡g), que consiste ern atacar os fLldspatos corn ácido fluorídrico e co
lori¡ os potássicos de arnarelo Sorn cobalto ¿itrito de sódio (Chayes,
195?).

As a¡rálises químicas de rochas e minerais fo¡ arn efe-
tuadas peloa pro.çessos clássicos: gravimétricos-volumétricos para
SiOr, MgO, Æ2O¡, CaO e COr, colorimétricos para FeO, FerO' TiOa,
MnO e PrOU. Na dosagern de KrO e NarO emp¡egou-se fotornetria de
charna. Dcterrninou-se HrO- efr]. esfufa ¿té lZOo e ÉIrO+ ern afmosfera
inerte, ern forno eåpecial, a I000oC.

As fór¡nulas quírnícas de gra.:radas, piroxênios e anfi -
bólios forarn e;rpressas, re spe ctivarnente, na base de winte e quatro
(Deer, Howie e Zussman, 19ó3), seip (Hess, t949) e winte e trê{Bi¡ns,
1965) átornos de oxigênio. A clorita foi representada d.e acôrd.o cor:r. a
fórmula proposta por Forster (19 62).
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No presente tr¿balho, contou-se, ílfelizrnente, corrr

núme¡o reduzido de a¡¡álise s quírnicas de mine¡ais. Assirn, suas fór-
rnulas folra¡rr calculadas, sernpre que possível, através de rnedidas de

propriedades ópticas, ou pela conjugação destas corn dados de raios X.

Este foi, por exernplo, o rnétodo ernpregado ern cloritas, e que apre -
sentou, nesse caso, resultados satisfatór:os, a se julgar pela cornpa -
ração dos resultados obtidos por êsses rneios corrr aquê1es conseguidos

através de a¡rálise química convencional,
As dosagens de KrO e NarO ern feldspatos potássicos

propiciararrr a deterrni.nação dos teores de albita e ortoclásio, neces -
sáríos para o cálculo das ternperaturas de formação das rochas(Barth,
1951, 1962). Êsse processo será explicado detalhadamente no capítulo

referente a rnigmatitos e gnaisses.
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4" ASPECTOS GEOLóGTCOS REGIONA].S

O presente capítulo tern por fin¿idade eitua¡ a ârea
Morretes -A¡¡.toni'a no coÀtexto geológico regional. Ae priacipais r'i.{ a
des litológicas e os eventos geológicos regionais serão descritos eu_
cintarneate.

4" I" Mig:rratitos, gnaisses e rochas i¡tercaladas

Os migrnatitos e gnai.sses regionais, cuja descrição se
fi.¡ndarnenta no s t¡:abalho s de I'uck, Trei¡r e Mari¡i (lg 6?), e ern Corda-
ni e Girardi (196?), o cupam aporção sudeste da á¡ea represeatad.a pe-
la Figura 1, Os rnigrnatitos hornogêneos são gerakneate biotita gnaisses,
nos quais a alternâ¡.cia de faixas contí¡uas quartzo -feldspátic as e rnicâ-
ceas não existe, ou é difusa e irregular. Ern geral, a biotita aparece só
for¡na de cristais de hábito placóide, isolados ou agrupados, q.ue se eB-
palharn pela massa quartzo -feldspática, freqiientemente de rharreira pou-
co regul¿r" Essas ¡ochas são cla¡ag ern razão da pequena $rc.ntagem
de máÍicos. Os principaie co¡rotifui.ntes mineralógicos são feldspato po-
tássico (ern geral rnicroclínio), guartzo e plagioclásio (corrrumente oÉgo
clásio -ande.sina). Ocorrem inter cre ecimento s gráficos, pertíticos e a.n-
ti-pertíticos. Biotita é o rnáfico rnais cernurn, rnoslrando-se por vêzes
cloritizada" Zitcão, allanita, epídoto, titanita, sericita, fluorita e opa-
cos são os acessó¡ios encontrados. Hornble¡da ocorre em algumas arnæ
tras. Na rnaio¡ia dos casos a textura é grarroblástica e lepidoblástica
équígra-nular" Em várias arnostras, porém, ocorrern porfiroblastos de
feldsp ato potás sico.

Os migrnatitos heterogôneos podern ser defi¡ido s pela ní
tida a-Lternâ¡rcia de ba¡rdas rnáficas e félsicas, cujae espessuras são ge-
ral¡nente centirrrétric as " Ag faixas claras constituem-se de quartáo, felds
pato potássico (ern geral microclíaio) e plagioclásio do tipo:o1igo.fá"io -
a¡rdesi¡a, As zonas escuraE são fo¡madas por biotita, hornbtrenda, epído
to, rnuscowita, titanita, opacos, allanita, zírcão e clo¡ita. '

As diver eae proporções etn que as mirrerais ocorretn nas
baldas claras e escuras cdefinern.petrogr àfi carnente vários tipos de
gnaisses. Nos biotitas gnaisses as faixas claras podern ser graníticas,
granodioríticas ou ad.arneL Títicas; 'enquaoto que as escu¡as caracterizarn-
'-se pela predominância de bíotita.
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Nos biotita -bo rnblenda gnaisses as bandae claras são

gr aao diorític a s -adarnellític as ' o\1 ern algr:as casos quaÏtzo -dioríticas'

Nas zo¡1àg eÉcuras nota-se a plesença de hornblenda, que pode atiagir

quantidad,e s consideráveis, sendo porém, sernPre subordinada àbioti-'
Èa. Titanita, opacos, epídoto e apatita são aeessdrios'

Urn terceiro tipo, bern rnaie rato, pode ser denomina

do rnuscovita gnaiese. Catactetíza'se pela alter¡ância entre fai:<as

gr a.aito -adarn.tlítica" e micáceas, onde predomina muscovita' ocorsen

do bioiita, epídoto, e dernais acessórios em qua'ntidades subordj¡radas"

Associadas aos gnaisses e migrnatitos oco:rrerrr inter

calações concordante s de quartzitos, quartzo -muecovita xistos' anfibo

litos, xistos rnagnesianos, clorita xistos, quartzitô s corn rnagnetita e

gondito s "

Os quartzitos' ocorreln geraknente sob forrna de pegue

nas le¡tes. Possdern, ern geral, granulação fina e textu¡a granoblásti -

ca. Ern alguns corPos nota-se tarnb érn a Presença de feldspato potássi-

co, plagioclásío, bíotíta, zit cão, gra'rrada, rutilo, opacos' clorita e

rnuscovita. O aurnento na proporção d6sie últirno rni:rer aI faz com que

os quartzito s t¡ alnsfo rrnem ' se ern quartzo -rnuscowita xistos'
As demais rochas intercaladas nos migrnatito s aPre

sentârn variações petrográficas bern representadas na região Morretes-

-Antonina, O e st';.d.o petroiógico detalhado de anfibolito s' xistos magne-

siaaos, clorita xistos, quartzito s corn roagnetita e gondito s será objeto

do capí!ulo.5. T ambérn os rnigmatito s e gnaisses de baíxo grau rrretarnó r

fico, cuja principal área de ocor¡ência é Morretes -A¡rtonína, serão ala-

lisado s nesse capítulo.
As direções de gnais sificação são sernpre NE' corn rner

gulho s cornurnente fortes para NW ou SE. Dobras ptigrnáticas ocorrern

ern várias 1o calidade s.

De modo geraJ, os gnaisses acirna descrítos enguadrar-

-se-iarn no fácies anfibolito (Turner e Verhoogen, 1960; Turner' 1968)'

à exceção dos portadores das associações clinopiroxênio -hornblenda-gra

nada-a::desina, que Pertenceriarn ao lácíes gr anulito (Fuck, Trein e Ma-

rini, 196?), e d.os situado s ôa zona de b aixo grau rnetarnórfico"
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4.2. Rochas epirnetarnór fic as do Grupo Açungui

Os epirnetarnorfíto s do Grupo Açungui estão represen_
tados no rnapa da Figura 1 por larga faixa NE-SW.

Êsses rnetas s edirnento s, cujas características ind.icam
forrnação em arnbiente rnarùrho de geossincli-nalo constituem um. paco-
te de rochas de espessura superior a 10.000 rn (Marini, Trein e Fuck"
lÇ67)" Êsses Autores desc¡everarn quatro r:nidade s lito str atigr áfic as,
cujas principaig características se¡ão sr¿rnåriamente citadas logo a se

guil,
A Forrnação Sebuva" u¡idade inferÍor do Grupo, é cons

tiluída por gnaisdes" consi.de¡ ado s rnetas sedimentare s, quartzitos, xis
tos e metab.asitqs" Suã espessura foi avaliada em córca de Z" 500 rne-
tros" A Fognação Capiru assenta-se só-bre a SeÈuva corn,discordârrcia
angular e é forrnâda por d.olornitos, quartzitos, filítos e rnetabasitos.
Sua espessr:.ra atir¿ge aproxirnadamerrte 2" 000 m. Segue-se a ela a For
rnação Votuver ava, cuja litologia inclui filitos, quartz j.to s, calcários,
rrretaconglome¡ ado s e rnetabasítos" Esta é a Formação rnais espêssa,
alcarrça¡do cêrca de 3.500 rn. A Forrnação .Á.gua Clara é a unidade su
perior do Grupo" Possui espessura estirnada errr 2.000 rn e os tiposli
tológicos descritoç são: calcários. filito - caLc ário s e rnetabasitos"

Segundo Mariní, Trei¡ e l'uck (I967) existe d.iferença
de grau metaraórfico entre a Formação Setuwa e as demais. Aquela en
quêdra-se& fácies anfibolito e albita-epídoto -aafibolito, eaquanto qæ
as gue Fe the sobrepõern perteacern ao fácies d.os xistos verdes. Local
mefìte, nas proxirnidades de certos corpos graníticos, desenvolwerarn-
-Fe1 errr rochas do Grupo Açungri, fenôrnenos de rneta¡noifisino dê con
t¿to, cujas associações rniner¿lógicas atingirarn os fácíeg piroxeìio -
ho¡nlels e hornbleada -hornfels (Turner e Verhoogen, 1960)"

Os epirnetarno rfito s do Grupo Açungui e stão fortemen
te falhados e dobrados" A' orientação gerai dos eixos d.e dobrarnentos
é NE-S\ü. A grande varied.ade litológica, que re sulta'em considerá -
veis d.iferenças na cornpetência das rochas, caus;u o aparecirnento {e
estTutuÌas rnuito variadas e de grande cornplexidade"
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4" 3." Granitos, gralitos pórfiros e rnicrograaítos

Vários rnaciços graníticos ocorrem associados aos rrri
grnatitos, gnaisses e aos metas ãedirne¿to s epizonais do Grupo Açungui.
Na Figura t, esião rep¡esentados os principais corpos gra:ríticos da

área. Os graritos Cunhaporanga, Vargínha" Mor¡o Gra¡deo Piedade,
Ceroe e A.nh¿rrg ¿1¿ fora¡n estudados por Fuck, Mari¡i e T¡eå¡r (1967) "

O grariito Três-Córregos, que no Para¡á foi analísado por êsses Auto-

rese ern São Paulo recebeu o norrre de Itapirapuã (Melfi et al, 1965), Os

grarlitos lvla¡umbi e G¡acíosa forarn objeto de ateoção de Maack (i961)
e de Cordaai e Girardi (196?). Ern seguida serâo descritas, sucinta -
meûrte, as prüncipait característícas dessas rochaso de acôrdo co¡n os

tr abalho s acirna rrreacionado s,

Os granitos Currtr ap or a.:rg a, Três Córregos, Itaoca e

Mor¡o Grande exibem predorninanternente caráter porfiróide, caracte -
riza:rdo-ge pela presença de fenoüristais de feldspato potássico" errl ge-

rai, microelínio, cujas dimensões são em média de 1 a 2 crn, ern mas *

aa fu.B.dameatal constituída por piagigclásio, qua¡tzc e biotìta" Horr,ble¡r
da oco¡re em algute casoB, errì proporções reçtritas. Museovita, fluo -
rita, tit¿aita". zitcão, apatita, allanita" turrnalina, opacos são acessô -

riog. Cló¡ita" epídoto, serÍêita e carbonatos são mi¡ærais de alteração"
Os granitss Piedade e do Ce¡ne têm comurnente textura

hipidiomórfica granular. I.eidspato potá6 sico" qualtzo, plagioelásio, bio
tita e hqr¡blenda eão os mùre¡ais predorninantes. O¡raeos, titaf,íta., zít -
cáo, aapatita são acèssórios" Clorita, epídoto, senicita e algilas são se-

cr¡¡dário s.

O g:anito Var gi:eha caracl,eríza-se por cataclase genera-

!ízada, qge resultôq e¡n textuÌa !11¡1s3f ¿¡': ern quarfzo e feldepatos, forte
extinção ond,ula¡rÈe e ocorrôacia de pequeno ângul o 2V no quartzo.Esterni
neral, rnicroclâio e oligoclásio são os cornponentes pr e dorni¡rar:te s da

rocha. Apatita" zítcão, opacos, gra:rada e tiÈa.nita são acessórios.
Âs relaçõeo de c arnpo dos rnaciços aci¡na deacritos evi-

d.enciararp fe¡ômeáoe de tectô.nica de borda e metarrorfi3rno de contato.

Além dioso é comum a presença de fi1ões e apófisee gra¡íticas cortando
oF epimêtarno¡fito s do Grupo Açungui, Ern decoÞrêacia dêeaee fatos"Fuc$
et aL. 11967\ at¡ibuirarn a êsses cort¡og caráteÎ ¡lotrusivo post ou tardi-
tectônico"

os gra-êítos A:rhangava, ¡ntatr"rt Èi e Graciosa Õcor¡eãr
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asEociadog aos raåg:natito s e difê¡ero cios aeíma rnenc j.o¡rado s e::n f,a-
zão de caracterísiicas rmoeraldgicae e petrográflcas diferentes" Corn

efeito, em várias porçõe9 dêstes lrðs ,Í..".i.mo s ñrêciçôs coaÈiatou-se ní
tida te¡dê¡cia aleailcra.

O gta:iito A:rhangava tern te:.tura lripidiom6rfica gra -
nular. Dois tipa s geÈrográJicos fo¡ a¡cl deecritoE: granitos alcalino, cons

tifuídos por qu'arËzo, micropertìta, al.bi!a; biotiia, ferro -hastiag sita e

anfibólio sódico {possfvelmeate riebeckíta), e granitos eub -alcaiinos cu
ja connposição mioeral6gica co!,Biste de quartzo. micropeitita, oligoclá
sio, biotita e hornbLenda {fervo -haeting sita} " No contato sul corn os rnig
rnatitos e¡<iste enorrûe falha, 6endo qüe ngs dernais lìrnites do corpo as

relações corr¡ as encaixaotes são imprecieae.
Os granitos Maru¡nbi e Graciosa ocorrem aa área estu

dada (Figura 2), e por ieso serão a¡ral.isad,os com ilarores porrrleriores"
O granito Marurrbi ca¡acte¡iza-se pe3a presença de feldspato potássico,
quartzo e Plagioclásio (A¡r¿ -Aås) corno mi.nerais essenciaie. O feidspa-
to potáseico não r¿ostra gerniaação ern grade" Gerrrinaçõe s segundo Cartrs

bad e Bave¡o fo¡am observadas. Análises por raios X {Wright, f968)
mostïara¡n tratar=se de ortoclásío rnicropertftico aJrörnalo. Os âogulos

2V dêsses rnise¡ais filoâtiarn çorrrurnente valores de ?3o e 74o. Inter -
crescimentos pertíLicos fora-rn observad.os fr equeoterrr€&te. Os fêrnicos
estão representados pot bioÈita. Fluorita, ôpaco.s, rnusçovita e zír cã.o

são acessórios" Segu:rdo ¡,{aack{}961), o rùa"grr,a origiaário do gralito
Marurnbi seria rneno s alcalino que o da Graciosa" O estudo petr ogx âft
cc parece confirmar êsse latoo deve¡Co-se poïérn lerabrar, que errr vá

rias regiões, o rr¡aciço da Graciosa não apreseaia ca¡åter alcalino tão

nítido.
'..: O granito Gr¿ciosa corrstih¡à corpo alongado na direção

noedeste, grogÊo modo concorda:r.te corrr a esÈ"utr:râ das meta:fr6rficas
regionais. A textura dessas rochas é, enn geral, hipidiorrrórfica gr âlru

Ia¡, Eveotualrnecte, observ¿rn-se crietais ceritiraétricos de feldspato
potissico, eeglobando qualtzo. biotiia e plagì.ociásio"

Quartzo, íeldspato Fotássieo e piagioclásio são os rrri -

Eerais easenciais. O feidspato potåssíco está sea:pre isesto de gernina

ção ern gtade. e por vêzes ge:nina-se segundo Carlsbad e Bavs¡o. ?V

meðe cornurnente ??c " rgt: O exar¡:e roJ rrio". X {Wright, 1968)perrrril
tiu c!.assífical êgoes rili.zre¡ais corno ortoclásios rnicropertíticos arr6rna

l9s, O plagioclásio é a,trbita {ArrZ-Arrr 1), e está presente ern quantidadee

serr¿F"e subordí9adas" Nas ãrrlostTas e:rì qr.:e se ac€atua a- iendênciaal-
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ca-lina, é cornußr a xiqteza èl:r¡. ?'.1:ctcpe rtiia, ocorrendc tar:-rbém egiti
na e à¡fibólios sódicos: Nestes, a íórrnula pleocróica é a segr:.inÈe :

X >Y> Z, senda X * aztrl êscu.ro. Y = azu."i e Z = verde ¿rr:.arel.ado. X

f?rz no aloagarnento d.o rninecal e faz pequeno â:rgr:.ie cozn " 
(5o a 8o). A"

sociado å egirina foí determinado ainda oÈtró tipâ d€ a¿libótiÕ, Trata-
-se prowàveirnenie de ferro =hasting si¡a verde escura a verríe amarela
d.a, com 2V*:5lo aá8o" Zir câo, f3.ucrita, biôtita e clorita são aces*
sórios. 4,1érn dessas regiões nitída-raente alcalinas" ocorlern ourrasr
onde ãsse catâter nã,a é tão acentuado" Nesses casosr os rninerais es-
senciais são: feldspato potássico, plagiccl,ásio al"bítico e quartzo" Su-
bordinadarnente ocorrerrl bíalita, zír cã,a, epídûtÕ. alianita, cloritã, ti-
tanita, r-nuscovåta, opacos € apatita.

corrl

cais"

Oe conk[to s de a:nbos -cs cÐ?pos, Graciosa e Marurnbi,
os rnì.grnaiitos são tecî6nicos, occl:'enCÐ gralndes falhas nesses1o

ìJo iirniie ocide¿la1 do

vadoe dois a:rfihcjitos (A-379 e A-46?)
contato. Essas rochas serão descritas
te a a¡rfibolitos a oligoclásic-a:rdesina.

Os gra:iíros p6rfiros ocoïreryÌ gerah:nente sob a forrna
de pequeaos diques ou siocks" Essas rochas acharn-seo de prefer6ncia,
perto dos rnaciços graÞíiicos, e for an'n tarob érn assì-traladas no Estado
de São Paulo (Melcher, 1968). Sua lexrura é gerakneate porfåríiica ou

glorne ropor firític a" Dentre os fenoc:ista:.s, ger a3:.rneate idiornórficos,
cujae dirnensões wariarn entre 0,03 ::nrn e i, 7 rnro. predornina o quart
zo, ocofrendo sub sidiària:rrente feld.sparc potássicc, plagio c1ásia{oÌ.i -
goclásio), biotita, e r¡raì s ¡arâ.rrìenie Lltaîüa. Os {enocrlstais de quart
zo rrrostrarn sinais de corrosão rnagtnática e suas formas parecern in-
dicar que, por ocasião <ia consolidação da rocha êsse rnineral e¡a do

tipo beta" -4 gerninação errr gra*ie rios fenocristais de feldspato potássi
co é rnuito ¡nal éefinida e espaSJ:.ada irregularmente. Ern wáríos easds
corteg que deve¡iarn exibí-la, errr se tratando de rnicroclínios típicos,
não rnostra¡n nern sinat,lela" Êsses falos sr.lgerern que o feldspato ini
æi¿l¡n€nte forrnado seriar,âi.e Èenßper atu.f, a z'nais al.ia, Na rnasea fr:-nda -.

rrrental, c,¿jos constitu:::¡es aJ a.:ríti co 6 rnede!.n cêrca,1e 0, 03 rnrrr rrota-
-se ê presença esgæ¡rcial de quartzo e feldspato po¡ássico" Plagioclá -
sio, opacos, sericita, alla-oj.ta" apatita, zir câo e epídoto ocorrertt errr

quantidade s suborcíinadas.
' ITt ¿ìic'---- *-:'de de ::::.icrogr anito, cuja direção é N10 -NZ0E

grarrito Graciosa forarn obser -
ccr:rr sir:,ais de r¡retarnor íi sz:no de

no c apítuLo 5, no ítern referen-
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fci as si.nal.ado nê parte sudeste da fô1ha de.4ort:etes {Cordani e Girar-
di, 1967), Quartzo e feidspato potássico são os ûlrnerais essenciais.
ocorrendo subordÍnadamente plagioclåsio, epídoto, rnuscovita e opa-
cos.

G¡anitas pór{iros e Êlicï o gl a-n:tcs, cc:tarn as rochas
enc aiåarxtè Ê, ern geral de r:ro do disco=da-rrte, evidencia¡rdo-se" dessa
forma,. o açg caráier posì-t€ctôr:¿co,



4,4. Rochaa å::.rrï.sivas båàicas e å¡gei¡aêdiárías

As röchas i:rtn:.sivas básieas oerrrerz:. geralmebte sob
foima de diques" Segr:r:do Ma¡r::i et al. {}gó?} e direçãa:gêråJ. de-sses
corpos no Estad.o do Fara:rá é N50:Éû1¡¡, S¡:.a fieer¡Ência ::aédia, co:rlp1r
tada e¡a lirJ:a pe:þe::c:.c¿]ay à ái.reção. é cêrca de l. å d:queslkrn, aiin
gi:rdo 4 diþue e/kn: fia,s zÐnàs rþãi s deneae. Ocorié:r¿ qúa:ro ripoa pe -
trográfiöds3 diabásios. dorito.s pdrfiros. dícr'¡tbs e qË.artza dioritos "
Na'Fignr¿ I essas rochas '¡rã.o far ar* reFresentadas, peis o propósiÉo
dêsse mapa foi a eotrecação das rociras n:.eÊarnórJicab e i:raciços gra¡rj
ticos, á a prÈsença dc enxa-:rre <ie díques exieter,tes poderra deturpar
a finalidáde p¡imordiaL da carta. r,I a regåão Morrêtee -Aåtonina (Fígu,
'ra Z) o s diqÈe s r:z.o eir a::-r freqüéncia nctávei podendo aêu nó.¡rrero, ern
detêrrninadas regiões. s';perâr u:ïl por quíi6:::etro, As espessuirasrr:é
ilias nessa região são 2û-50 rn poder:d.o ati:rgir aç;6 LØt rn {Cordanì e

Gi¡ardi, 19 6 ?);

Diabáaios oão os tipos petrogláliios :r.ais corn.¿ns, Mi
nei alògic ârnente càxacteriÅz,,,'-se pera preoominàcia de pragioclásios
e c!.iliopiroxênio s. !Ìornbienda, bto1i1a. epído:o ûpecos, quartzo" feids
þato potássico" açtaLüa e miaer al argliosa de alteraþãe {aontronita ? }
ecoirem sub sidiària:r¡e::.te. Os plagioc3åsios tôrn, e::r geral, cornposi
ção entre AnUO e .r\:16', QuarrCc geminadosl obedecerr¡. gelali:aente a
lei da ¡{lbita e ?asa:nenËe AlbiÉa-Carlsbad ou ai:zcìa periclí:rio" Dentre
'os piroxênios, aÌlgita predosri.na sõbre p!,geonita, cujos cristais são,
èm geraJ., rnenores e'::¿ais idion:órfícos" F{o:nbLeadas {Z = àarlorn a
'rnarroßr -averrneihadó, X = årnarel.ûJ são produtos da uralitização dos
pirox€nåos" Bi.oÊitas,; er:l geraL avermelhad.;rs, ocorsena inter sticiaìr.aen
te, Cristàís de quartzo são in¡elstici¿is o¡.:. Joyznaro" cora feld.spato po_
tássico, 1ï¡teÌ cre sci:rrento s granofír:.cos.

. l-,r!qî.ze s de dicrito e de quaetzo dioríio são descríÈos por
M¿rini et a.l, 1196?1" Os diques Ce dioriic Íêryl esr:essurã, se$.rpre su.pe-
¡ior a 50 rn, norrnairnente de r5t a 30û ',!.'A 

.iext*sa decsag tochas é
hipidiomórfica e alotrior::6rfica gra:ruia., 

""""*u*do por vêzes a sub-
oÍítiea" Flagioclásios {Aq¡S ..A.nUO ern r:nédiai e cì.inopir oxã*io s {augi
ta e pigeonitai atéxn de hcrab3e:-rda, quartzo, bictita e opacos são ôs
minerais predorninantes" Feidepaùo poÈássico, apaiita, apaces, zi,rcão
e tita-riia são acessétios. prel:::ita, clorita, pisiaciia e por v6zes, agg
Ihas de actinoilta provenientes ria i-r a:rsfcrrr¿aç ão de liolåbreadas são.

= xó -
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se cundária s .

.A' espessura dos dique s de quartzo diorito waria en-
tre 20 e 50 rn.A textura é rnic ropo rfirítíc a ou glorneropo rfir ític a, ca-
racterizando-se pela presença de fenocristais de plagioclásio, anfibó -
iio, biotita e piroxêïìio i.rnersos enl rrrassa alanítica, que contérn, alérn
dêsses rninerais, q,¿.artzo, feldspato alcaiino, aug:ta diop s ídica, pigeo -
nita, hornblenda, biotita, ap atita, sericita, opacos, clorita, calcita ,

talco e prehnita.
Marini et a1. (196?) e Cordani e Gixardi(1967) des -

creverarrr diques de diori¡os pórfiros. Na fôlha de Morretes, tais cor-
pos têrn espessüras de cêrca de 100 rnetros, sendo rnais possantes em

outras regiões, onde alcançarn ern rnédia 200 rnetros. A textura des -

sas rochas é porfirítica, ressaltando-se a pÍesença de fenocristais de

plagioclás-o, piroxênio e opâ.cos ern ûIassa afanít-ica, alotriornórfica
e holocristalina. Nesta, predornina o plagioclásio, ocorrendo subsidlà
riarnenie quarizo, hornblenda, feldspato potássico, biotita, apatita,
opaccs e nontronita (f )" Os plagioclásios da rnatriz variarn de AnrU a

fu4g " os que fo rrrrarn os fenocristais oscllarn entre An35 e AlOr. Ês

tes são fr e qllenternente zonados e gerninarn-se segurdo as leis da Al-
bita, Albita -C arl sb ad, Baveno e periclú1io. DerÌtre os piroxônios, au-

gita predornina sôbre pigeonita. Hornblenda é produto da uralitização
dos piroxênio s "

Arnaral et e'I. (7966) e Melfi (1967) deierrnina¡arn a

idade das rochas básicas e interrnediárias pelo rnétodo K-Ar, encon -
trando valores cujos lirnite s situarn-se ern ll7 e 147 rnilhões de a¡os,

A gralde sirnilaridade entre as cornposições rninera
lógicas dessas intrusões, aliadas a análogos rnodos de ocorrência e

idades idênticas são os argurÌento s que indicarn cons ang{linidade ent¡e
as rocÌ¡as diabásicas e díorítícas. Os diversos tipos petrográficos de-
vern ter-se oríginado por diferenci açáo rnagrnâtic a de rnaterial provin
do de rne srna Íonte (Marini et aL, 1967), Cordani e Girardi (1967).
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4" 5" R.esurno dos evectos geológicos regicnais

Tocios os Autoreg que aaaiisararn as variações petro-

gtáficas, as €stïuturas, a. estratigrafia' e aÉ rochas magrnáticas as-

çociadas, chegarqrn à conclução de gue os sedimentos origilálios dos

epimetamçdifoê do GiuPo Açungui formaram-se em a¡rrbiente rnarinlp

de geosslnciinal {Alrneida in Mari¡i et ¿i, 19ó?; Big:.rella e S alarrruni,

1966; Maack, 194?; Melfi et al, 1965). Segrurdo Marini, Trein e Fuck

{19ó?), os quarlzitos da Fo¡rpação Setuva e os calcoarenitos da Fo¡ -

rnação Votuver ava 'poderiam indicar ar.nbiente nerítico' Oç filitos e

metas çiltitos da Formação Vot*verava revelariam deposição ern zoç

þas rnaiõ digtanf,es da coeta. A Forrnação l-gua Çiara, que ee carac-

teriza pela presença <ie calcários impuros e seciirnentos argilooos,ter -

-se'ia depositado errr b.acias. de pouca proåurdidade na época ern gue

o relêvo já se eocontrava muitq erodido, no firn do primeiio estágio.

do cic!o geo s sinclinal.
Os est\¡dos de Fuck, lrein e Marini (i96?) indicam

que os migmatitos e gnaigseb do Estado do P:at aiá" formararn-se pre-

dor¿inà¡teÍnente a partir de ¡ochae sedimentareÊ depositadas em alrr -
biente de geassiaclinal. N¿ segião À¡toni¡a -Morrete s essa teoria é

corroborada pela presença de iatelcalagões par a'rnetamórfícas concor

da.rrtes, de ,quartzitos corn magnetíta e gooditos, (caPítulo 5, ítena'. ' '
5"4"?. e 5.5. 3. ), Nà fo¡rnação dos migrnatitos e gnaisses con"tribui -

r arn predomina:rternente trôs tipos de sedirnento s: argiloaos, calco-ar

gilosos e a¡enosos" Sediroentos calcárioç puros devern tef çido ¡a¡os,

embora eua existôncia esieja represeníada em rrárroô locaís,pela pre-

sença de ientds caicárias" Intercalados neesa s eqr:êaci a¡ocolt err Pro-
dutos de atividade ígnea básica e rrlÉ¡abásåca, á¿'ual:nente tra¡sforrna'-

dos e¡.-rr rrreiabasifos, serpentiniÉos e xistos rß¿gnesiaåos" Apés o everl

to 40 meta'mcrfist¡¿o regionai, Qcorrera*1:tl local'n-iente fenôineno s retro

år.etam6r{icqs, re s s al',¡a¡rdo *se, er+ irrrpor e ã-:t ci a, ÃesËe as¡}ecto' a re-
gião Mor rete s -A¡toni¡¡a, objeto do pi'e seate es'Ludc"

Ðe rnodå geral as drreções Lssrut'¿r¿ís dos rrigmatitos

e epime tarnorfito s são concordantes" Ocorrern ictercai¿ções de qrrart

zilos, calcários, rrrêtaþagitos, e de oui¡as rochas tâ,::!to $os migmati-
tos' quanto nos epimetamorfito s. No su1 do Estado de São Paulo, Melfi
et a1 (I965) descreverar¡r contatos gfadacionais entre essas rochas, o

que lewou êsses .Æuiores à conclusão de que uma parte dessas rochas
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r$ig:ì:âi:í¿;câs a Zr'í:">çi.::i- .L :. :*L.¿:::1C:.d.e Pcãe çer ccftsid.eráve1, an-

ierior;r:e:-::e c*aat,i*,v zÈ.2* zt't;.e¿:x4l, sãr: co::ter::p,rt â*e as aos r$etas-

sed.i:l;ee:c* Èã *f,r;;¿l+ &ç'.:::-¿u"i" Ferte.::ceeiai::, âe&se 
"aso 

à u.¡ridade gq
tecsônica *ie::cl¡ni$acia 'rCisli,rrão Õrog**ãiico PataÍha'r {floed.ani, Mel -

cher e Àl:reida, 19ð8;, 1---e se exrenie ie s'åe c su,i- Sa Fabia ¿tá o Ric
Gt e;:ae d:5;.. e lr''-g;a:.

.l.Tc Est¿.d,; Cç Farar:á, ae 4i:eçõe* p:ríacþaíe 4as es -

trìtfiåsas e ês :::': e¡'ça3açâe-* ia:r,:* én: såo a* :z:ç si::.4s., ïa.r:5ç nee e¡ri¡r¡e -

ta¡e,gdito ç, quêÉrç:ÌçÉ'aígtr:atiÌes ê sr:åís6eÊ, Embcxa âç coûtatos, efe

tuerrr-se, gel al'ÍYret:le, pcr rrreíc de falha::;enios, Corda*i e Girardi
{19/'r?} *ste$derae Í}ara ¡ã segião c¡rrte 4¡ Eslad+ a r¡*esrltã íaterpreta -

ção de Melfá Êt a^l i1965}. Gr a.::áe parie Cos Ê!ÍgÐaf,iïes e Elf,aisBea re-
pr eee:r?ali ar'rr ó$ sçdir;:'a¡:'to s dc *rupo Açung:.zi ¿:ei¡¡rrorfizad*ç em am

bierte de z::ç5,^r3åa, csrîe sF1-¡:e:ii. r ie z:leCt gerai, á+ f4eie* e.rfíbol!

to {Tul:rer e !.-erhoçge¡:, i?åû}, Evide::;ery1eaie, ¡ão detá exeluída a pos

sibilidade 4e exiçtàcele néctreoç rrtig:-a!íiico s mais antigos, repreeenta"n

tes do eÃ?19Õ e:-¡rbasgfce¿9e

Qe rr:acíç*¡ gr at:ís:íc* s sâo i¡ttu sivos Ðo ß ryretageedimen

tos do Grupo Açu¡.gui" Perteecetn ao segu:uCo estãglo {otogãnico} do de-

senveh¡irrrento dc geosei::ciÊsic Par¿füa e aco:npanham os fefrôrÂeûo s tec

liinicos re*gr,r.::såveis;r*r iia.[:-a:::e::,Ío s e dobraÊle&ios ÞoÊ fâetaÊs€dirr¡él

ios. ú caråfer i¡:irrzçÍv¿ ãa:.^¡r¿icvÍa d.c s corpos gr a-r:,ític o a é evideacia -

ds ppr relações qe c¿:r:.çe. ldcs c¿sos e?:" q+€ essas relaçõeg de carrpo

oãc i:::greci+ae, z exe:r,4ri+ dcs :::;.crç,:s 1'I a.ru!:Âb i ç Çx'¿çioea, eìristerû

Jenô:ne::¡ s. Fr:Íncipå.:í:].::-t9 3Ê 1.4:-reu z =.--r-er =--égiça, iextural e quími

ca qï.e perÊlitexl at¡ib¿ir a 6¡eeç cçlFss +asáÈer *lt¡usi'\¡o. Essasçeiri-

dã*,ciaç ãef;ãê Írâç.ãî!.ã.õ Fûtr::lei':? iz ada!:]eete no ílerzr 5.3.3., ¡eferente
àa rela-',ðes ea..:a ë?ã¿lses e ËTa:jt:s-

frsEes fe:.',â:z: e-î!ç&, ê"\:Lrel"L"e a "å fcr:,t*ção Ê çlro1$çã4 do

geo ç sinclí3-.l¿ taraj:4 Í*z:r'r: ci:;le--* Ce våri¿o ðez çt:a* de deierarinações

geo cro;:*;égict. Þ j E;Jç visar¿¡:, il-:rCan:enral co:'Jl 
-bas€Æ cå+ia eólidae aF

ev:iê:rciaa ger..åø.ce:. .Ë:sc: e:-T.:.;î +-¡:a::- xeùiza'dos, elrÌ sua ma'iot
parÈ€, 3:Ð Çeetr* '*e Fenq";:is a.r {iacc:+::+lág:Ç a ã ãe F¿s. Fil' Çi"ç lre -

tras dp+;.3SF, prircþaåraeei* geia:þêtsCs li*åz' Existere. Èaabé¡rr vá-
rias deÈ*rn:j:ra.siëeÉ €íêtq**;ì.s r:gr aç'.é s Crs 's:dicdoa k-b *9r * tl -9b..Ér4g
dè parte drs resal,âaå;Ê =s:l-' p.-l-1"-ç.,11=::a liL'çr¿tv,:a eapeeiaiizada, pg
de¡do-ge citar; Corda.r:i, l.¡{eicher e åier:eida ¡19á8i, Çordan: e ÐittÊr¡-

co1årt ii947), Ta¡¡srâ" ,eaedasli e Kawashi!{39ÚT), VaaC.oroe e Fraaeo

fl?Ë6i" .Ésr¿ti:r?¡o iLqbetr, åart+reLü, s¡Î.i:¡içli e Kàãâshíta {err prepara -"



- .¿.þ :
ção), Cordani e Kawashita (ern preparação)" Ledent e Pasteels (1968)"

De modo geral, as deterrninações em ffretassedirnen*
tos e a¡rfibslitos mostraram idades de 600-650 m. a" pelo rnétodo Rb-
-Sr em rocha totalrcêrcarde 600 rrì. a" ern aa$bólios por rneio de a::á[
ses K-Ar¡e 600 a 45O rt1" a. erïÌ. rnicas pelos rnétodos K-Ar e Rb-Sr.Nas
rochae graníticas, as idades wa¡iaram tarnbérn nesses i¡rtervalos"

Essas medídas datarn eventos tectônicos (fases rneta-
rnórficas e rnagroáti.cas)" e perrnitern infe¡ir que a sedirnentação do

geossinclírio ParaÍba co¡rneçou antes d.e ó50 rn. a", tendo suas fases
ewohrtiwas compreendido o períod.o entre 650 e 450 rn. a., correspon-
dendo à parte fi::a} do pré -cambria-no e i¡iício do paleozóico.

No tr ab albo sôbre o Grupo Açungui, Corda¡i e Bitten
court (i9ó7) esboçararn a sequência evolutiva dos eventos rnagmáticos
do ci¡turão" Indicararn urna fase pri¡cipal, sintectôrrica, €¡Ìtre 600 e

650 m. a., fase tardi ou post-tectônica entre 500 e 580 rÌ!. a., e even
tos epirogenéticos relacionados corn o leva¡rtarne¡¡to de cadeia ¡nonta-
nhosa até 450 rn, a. Os rnesrrros Autores evidenciararn, outrossirn, que

o subst¡ato siálico aJlora ern núcleos de anticlinórios nos quais se ob-
teve idades que chegararn a superar 1.400 rn" a.

No gue se ¡efe¡e à região Morrete s -A-ntonina, ob jeto
do presente trabalho, for arn a¡ralisadac, até agora, doze amostras pe

Io rnétodo K-Ar e nowe pelo Rb-Sr" Todos êsses d.ados serão publica-
dos ern Cordani e Kawashita (ern preparação)"

Os ¡¡a.lore s rnais significati.vos do ponto de wista inter-
pretativo, são os resultados das análises Rb-Sr, que, nos casos rnais
favoráveis, pode¡iarn representar as idades prirnárias das rochas aí.a
lisadas. Das nove arnostras estudad.as por êste rnétodo, seis referern-
-se a rochas gnáissicas, e três a maciços graníticos intrusivos" Todos

os dados obtidos situarrr-se próxirnos de línl¡a isóc¡ona de referência,
rnostrando ídades pouco superi.ores a 500 rn. a. Esse fato justifica a in
clusão da área Morrete s -A¡rtonina no cinturão orogenético Pa¡aíba" Du

as das arnostras alalisadas apïesentararn razão isotópica favorável, de

corrente da riqueza ern Rb, Consequenternente, suas idades forarn de-
terrni¡ad.as independ.enternente do valor assurrrid.o para a r azáo i¡icj.ai
s.8775.86, obtendo-se nesses casòs, 5?O t ¡o ..r. a. païa a arnostrapro
veniente de gn¿isse e 5?,5: b.O -" r. para a rocha pertencente ao grani-
to Marurnbi. Êste úItirno wa-lor mostra intei¡a concordância corn a idade
conseguida pelo rnétodo K-Ar ern bíotitas da rrresrna rocha, parecendo

assiå justificável assumir-se em ce-rca de 530 rn. a. a época provável
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para a forrnação dos granitos post-tect6nicos regionais. Deve-se res
saltar que êsses dados são sernelha$te s aos obtidos por Lede¡rt e Fas
teels {1968) ern gra¡itos da Serra dos órgãos, Estado do Rio de Ja -
ndiro, cujas rçlações estruturaig corrr gnaisses e rnigrnatito s sáo anâ
Iogas às dos rnaciços graníticos da Serra do Mar, no Estad.o do para-
nâ,

Quase todos os dados obtidos pelo rnétçdo K-Ar, espe
ciahnente os provenientes de anfibólios de rochas metarnórficas, reve
lararn idade de cêrca de 600 rn" a. Êsses valores e Çta¡íarn relaciona-
dos corn recristalizaçães mj¡reralógicas ocorridas dura¡te a fase prin
cipal do rnetarnorfisrno regional. A]érn dessas deterrninações, existern
duas a:rálises efetuadas ern rnicas provenientes de rnigmatitos da re-
gião de Matinhos (Cordani e Girardí, 196?). Forarn obtidas, Ãesse ca-
sq, idades aparentes rnais recartes )(cêrca de 480 rn" a. ) que corres -
ponderiarn ao lewa::tamento epirogenético da cadeia monta¡bosa" Os ú::i
cos valores discordantes dos acima citados provêrn de doís anfibéIios
cujas análises revelararn idades próxirnas a 1.400 m. a. e 2.300 rn. a.
Pôsto que, até o momento, não são conhecidos casos comprÕvados de
excesso de a.rgônio ern anfibóIios, tais rochas podern pertencer a por-
ções do aatigo embasarnento do geossinclinal, que retiverarn todo ou
grande. parte do arg6nio original, o qual não se de sprend.eu da estrutu-
ra dos minerais durante os eventos. rneta¡nórficos po ste¡iore s . Núcleo s

antigo s ser4elhantes, de cornprovação pràticarnente impossível por le-
va¡tamentos geológieos normais, e indicados sòrnente por rneio de de -
terminações radiométrica", p"r""!rn existir ern tod.o o ci:rturão oroge
nético Paraíb a, lato já assinalado por Cord.ani e Bittencourt (I962),Cou
tinho (1968) e Bartorelli, Minioli e Kawashita (no prelo).

Resurnindo -se os dados geocronológicos até agora exís
tentes, poder-se-ia traçar a seguinte sequência de acontecirnentos geo-
Iógicos na região Morretes -Antoni¡a:

antes de l" 400 m" a" - Eventos relacionadoe à formação do emba-

ar¡tes de 650

cô¡ca de 6ö0

cê¡ca de 530

até 480 rn. a" - Levantarnento epirogenético d.a cadeia rnon
tanho s a"

m. a"

IÍr" a"

m, a"

samento siálico do geos si:rèlúrio pa¡aíba

- Sedirnentação ern ambiente de geo e si¡cli-nal
- Metarnorfismo regional
- Intrusão de maciços gralíticos - A forrnação

de rochas r etr ometarnórfic as situar-se-ia
nas proximidade s dêst-e evento.
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Ern época bern posterior aos fenôrneno s geológicos re

Iacionados corn a forrnação <io geossinciínio Parafüa ocorreìr o r,'ulcâ-

nisrno básico cuja idade situa-se entre 117 e I47 ro"a.
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5. PETROLOGIA DA SEAÜÉNCIA METAMóRFICA LOCAL

Na região de Mo rrete s _Antonina, ocorrem, intercalg
dos aos gnaisses e rnigrnatito s, corpos concordantes de anfibolitoe,xis
tos magnesianos, gonditos, clorita xistos e quartzitos eorn rnagnetifa.
O estudo petroÌógico de tó'das essas rochas será objeto d.o presente ça
pítu1o.

5. l. A¡ifibo lito s

_z\ s intercalações anfibolíticas na região de Morretes_
Antonina possueln espessuras geralmente centirnétricas ou decimétri _

cas. Em decortência dêsse fato, tais corpos não foram delirnitados no
mapa geológico (Figura Z). As amostras estud.adas, porém, constamda
Figura 3.

5.I. I. Mineralo gia

No e studo mineralógico, serão tlatados com maiores
detalhes os minerais rnais importante s, caracte¡ísticos das principais
variedadeç de a¡rfibolito s.

Os a_rÌfíbólio 6 cálcicos foram agrupad.o s em diversas ca
tegorias, ern decorrência de variações ¡ro s índices de refraçio, ângu _

los axiais, fórrnulas pleocróicas, hábito s e có'res. A divisão inicial foi
efetuada ern função do gráfico de Shidô e Miyashiro (L95g), no qual a
separação entre hornblendas e actinolitas funtarnenta_6e nos valores d.e
ZY e N" (f igura 4). Segundo ôsse métode, a¡nbo s os típos de anfibólio,
ocorrern nos anJibolito s; e cada u¡n dôles pod.e ser subdividido.

5. t. l. 1. Hornblenda

tr.orarn obserwad¿s duas variedades d.e hornble+da, de_
nominadas r e rI, cujas côres e fórmulas pleocróicas são totaknente di-
ferente s.

r\ hornblenda I tern pJeoc::oismo Z = rna¡rorn (por ve-.
zes corn Éons levernente eswerdeados), V = ûraïrorrr (por vêzes esverd.ea
do) e X = amarelo. O tarnanho dos c¡istais varj.a entre 0,4 a 3mrn, sçn_
do que os rnaiorçs restringem-se aos anfibolito s d.e grau rnais elevad.o,
enqiranto que os menores aparecern nos anfibolito s afetados pelo meta_
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rra rJio¡no retr6grado. As medidas doe ângulo e axiais situa¡rr-ee, à eg

ceeeão de uma amostra, ent¡e 630 e 690. N., varia de l, ó55 a 1,681

{rtgura 4 e Tabela 1)" çzAcde 16o a L9o jT.b.lr l). Quando pre-
ae:rtea em a¡Jibolitoa de grau mais elevadog, não atiagidos pelo rneta-
morfistno regreasiyo, êsses rni$erais apresalrtam forte tendência ao

idiomq¡fismo e ûãe rrlo6tram tra¡sformações, quer para outros tipos
de a¡fibóliopD quer para outroe mi:¡erais, Nos a¡rfibolÊåo e reirometa-
morfiz adoe, as hornble¡das marrone, qo"rraå exietentee, coastibuern

restos, o¡a ocor¡endg colno núcleoa de outrés "-çibólioe, ora tïarrs-
fo¡rr¡adoe em aseociações de diversos rninerais.

" A hornble¡d.a Il apresenta pleocrgismo Z = verde es-

curo (por vêzes com leves tons marrons), Y + verde, X = amaretro. O

ta¡aa¡'t'o désses rr¡i¡¡erais varia entre O,l a 2,5 mm; N,, gitua-se en-
tte 1,667 e !,68?.0 ZA c errft e 160'e l8a e 2V* entre åao e ó9o (ra -
bela 1)" Ðsse tipo de tro¡nblenda ocorre €m diversas gifuações textu-
rais. 5.oi encont¡ada ern u:na amost¡a de anfibolito de alto grau rneta

mórfico eob fo¡rna de mineral prim{,rio í¡raitevado. Nos aJrfibolito s de

baixo grau¡ aparece de diversos modos: a) como produto de tra¡rsfor-
mação da hq¡nblenda I; b) sob forrna de núcleo rema,nescente ern acti
nolitas; e c) Èraasformada quase lnteíramente em associações de or¡-

tros rôþre¡aie secu¡rdá¡ioe, ¿os quais se i¡rcluem clorita, biotita, qua¿

tzo, epfdoto e tita¡itã.
Vários eetudog tê.rrr sido execuiadoe, wis a¡¡do a cortre

laçäo entre propriedades fíeicaç, cornposição química das hornblen -
das e graü de rneta¡r¡orfiemo dos a¡rfibolitos que as coate-rn.Ð€er(193 8)

obeervou ql¡e o aurrreato ¡o conieúdo <ie titâ¡rio provaca 4 intenoificação
de cõr rnar¡orn ¡re6Ees mi¡e¡ais, Essa af*dmativa foi corroborada por
BiriÍe (1965) e Engel e Brgel (1962)" Neste dltimo trabalhog oaAutoreg
observaram gue oa anrfibolitoe ¡rertencentes ao fácies alma¡di¡a-a¡fibg
lito conËêrrr hornbleoda ve¡de -azul. Corn o aurnento do grau metamór{i

"o 
u"".á côr se alte¡ou, e:Ìo lácies hor¡blenda -gr a:rulito, taie mirre -

rais exibem eôr rna¡rom. Ae mudanças químicae que oco¡reram com
o advento do rnetamo¡fisrno progressivo incluem aumer¿to de Tí, Na, K,

Çr" V e Sc e decréscimo em Mn, Za, OH+F+CI e nae relaçõeo Fe2O3,/

/teo e re/Mg.
Leake (1965) afirmou gue ern gra.adb número de a¡fibo

litoe o coateúdo de titâ¡rio na hornbleada pode ser usado corno rnedida
de ternper atur a de c¡istalioação.
' No que diz reepeito às horablendae descritas, aPesar
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T.{BELA 1

Propriedades ópticas dos a¡rfibólio s

Amostra Tipo de AnfibóIio ZY*

A-I84 Hornblenda I 80o

Mo - 79 Ho rnblenda I 670

Mo -42 Ho rnblenda I 660

A-5OO Hornblenda I 690

Mo -23I Hornblenda I 630

A-420 Hornblenda I 650

A-306 Ho¡nblenda II 600

,\-30 7 Hornblenda II 650

A-378 Hornblenda II 660

A-Z5a Hornblenda II
Mo -42 Hornblenda I I
A-467 Hornblenda II 6Z0

A-4I3 Hornblenda lI 680

A-337b HornbLenda lI
A-37a Hornblenda lI 58o

l.-4ZO Ho¡nblenda fI 68o

A'-3?0 Hornblenda II 600

Mo -267 Hornblenda I I 69o

A-295a Hornblenda II 58o

A-269 Hornblend.a II 670

\Ão-249 Hornblenda II 58o

A--25a Actinolita I ?Io

Mo -267 Actinolita I ?Oo

A-337b Actinolita I 660

Mo -249 Actinolita I 66o

Mo -42 Actinolita I 7Zo

A-37a Actinolita I 71o

L-Z6g Actino lita II 680

A-337b Acti no lira II 680

Mo -?49 Actinolita II 72o

A-500 Actinolita II ?0o

Mo -42 Actino lita I I 7 4o

A-ZSa ActinoÌita I I
A-420 Actinolita II

dos anfibolito s

N
v

r, 655

1, 667

\,678
I,68r
r,683
r, 684

L, 667

L, 667
1 LAô

r, 668

t ,670
I,674
L, 674

r,674
1, O /5

t,675
I, b /b

1., ô /b

l, ó80

1,68I
r,682
1 kLO

r, 652

r,653
L,654

r, 655

r,657
r, 642

r, 643

r, 644

r, 645

r, 646

1,646
r, 649

_28-

ZAC

Igo
I?O

1?o

160

160

,;"
I60

Igo

;"Ib

160

170

160

180

!70

140
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da inexietência de a¡álises químicas, fato que restringe sobremalxei -
ra o egtudo" algurnas observações podem ser efetuadas. No¡ anfiboLi -
toe a êndeeina-labr adorit¿ {ítern 5. 1" Z. 1), cujo grau rnetarn6rfico é o
rn¿is elevado da região, as hornblendas são rnar¡ons. .4, ú¡ica exces-
eão ¡efere-se a arnostra A-378, na qual a hornbleada preserlte é ver-
de egcuro. Nog a¡fibolitos r etrornetarn ór fico s é nítida a instabilidade
das hornblendas, ern especial da hornblenda I (rnarrom) que sempre
aparece sob forrna de crista.is reliquiares quase totalmente subsiituÍ-
dos por actinolitas e por associações de outros mi¡erais i¡cluindo clo
riia, biotita, Õ":uartzo n epídoto e titanita. Deduz-se dêsees fenfimeno s

que a hornblenda m¿rrorn é o mineral rnais estável nas tempeiatÌtras
rnais elevadas, e a se juigar pelos tr abaLhos de Deer (1938),Bi¡n{196),
!'.¡gel e Ðngel {1962) e Leake il965fdeve conter teor relativamente
elevado de titãnio,

5" I.1" 2" Acti:rolita

Os rninerais pertenqentes ao grupo das actiaolitas, de

fi:ridos de acôrdo corn a Figura 4 de Shidô e Miyashiro (t9S9), forarn
subdivididos em acti¡roiita eI e acti¡¡olita JI.

Acti¡olita l exibe pleocroismo Z = ver<ìe claro(por vâ
zes corrr tons azulados); Y = verde claro e X = amarelo. Freqllenternezr
te apresenta i:rclusões de quartzo e opacos. Às dirnensões dos cristais
varia:-n, ern rnédia, e:atr e 0" 3 e 1,5 r¡rrr. Os índices de refração *"
exibern valores entre l, 649 e I,65?; os âltgulos ZY e 2.21, c rnedern, de

66o a 7?a e de tóo a l80 r e spe ctivarnerrte (talefa i),
A acti¡rolita I I mosira ge¡almeate hábi.to flb¡oso" ,à's

dirnensões de seus c¡istais, são, cornumente ag ¡neoores denÈre os a-n

fibó1ios descritos, va¡ia¡rdo'ern rrrédia, e¡tre O, I e 0, 3 rnrn. Exibe cô-
res claras: Z = verde pátlao; Y = verd.e amarelado pálido; X = amare -
lo a incolor. As rnedidas para N., situarn-se enire l, 64? e !,649; ZT

varia entre ?4o e 680, e ZA c entre 14o e 17o" Gerninação é rara nês-
ses rninerais"

A ocorrência dag actinolitas está ¡esr¡ita aos anfiboii
tos a-fetados pelo rnetamorfisrno regressivo. .Em várias secções as

ewídências textur:ais indicarn sua proveniê*cia a partir das hornblen -
das. São cornu.¡rs os núcleo s ïem¿uo.eÊcerrtes de hornblendas cercados
por actilolitas, que tarnbérn estão present€Þ nas feadas e fraturas da

queles minerais" Em algumas arnostras nota-se ta¡rrbém a presença
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de pôeudomorfos de êfìfibólio, poe siovelrrrente antigae hornblendas, corn
pletarnente preenchidas por agulhas de acÈåaolita iT"

Clorita, ac ornp anhada de titanita e por vðzes de quar=
tzo são prodtltoe de transforrrração das acti:lLa!1t as "

O exarne da Figura 4 evid.e¡cia os ådi.ces reais altos e

2V rnais baixos das horabLendas,ern relação às acti¡clitas. Essa cor -
relação 6 cornuro er.,r a¡fibóiios. cfcicos e re.Iaciona-se å diferer4ãs
noF teores de várioe êlementog ¡ìesses rninerais, ern particular.ferro,
atumínio, titâ¡rio, silício e magnésio" E:::qualto as hornblead.as verdes
e ßrarrorìs não evidçnciararn diferenlas I11uiio lítidas ern re!.açãc ao ín
dice de refração, ¡as acfinolåtas essa propriedade separa nitidarnente
aevariedadeslell.

5" 1" 1" 3" Piagicclás-io

As dirnengões dos crístais de plagiociásio variarn <ie

0, I a 3 mm. Quando gerniaadoe obedecerr¿ gerabnente a lei da elbit¿ "

Albita-Carlsb¿d e periclínig são relatívar:rente raros" En1 várias sec-

ções, notou-se a ocorrância eirnuJtâne a de aibita e periclúrio. A deÈer

rnioaç ão do teor de a¡rortita revelou a prese;:ça de trôs Èipcs de p3.agic

ctásios: hO-S, MZS-lS. &40-54. Nas albítas, observou-se, err! ¡o-
dos os casos, a presença de nurnerosas i:iclusões de epídoto. Essa feí-

ção foí tarnbérn assi¡alada ern vários plagioc!.áaioe cio intervalo A2S_5.
No grupo fu¿'O_S¿ porérn, sòmente errr u.rrra arrìo stï a ocorren). raras in
ciusões de epídoto. A reação envolvend.o plagi.oc1ásio e epídoto será
alalisada detalhadarnente no ítem ¡efereþ.te à petrcgênese. Zonearnea
to e seri@äÈiaação são fenôrneno s relativarnent€ rarôs.

:

5. 1. 1. 4" Epídoto

Os epfdotos são geralrnen?e alengad.r-r s e exibern forÉe

tendência ao idiomorfismo. Esses rninerais apres€ntar:ô vårios roodos
¡4

de ocorrência: $g

a) Estäo presentes errr quantidades pequ€nàs, disserni-
nados na rocha. Os epídotos dôsse grupo possuerrr di¡ne:rsões relativ¿ *

me:rte grandes (0, t -0, 4 mrn) e muitas vêzes são pleoc:éicos dX = i:rco -
1or, Y = ¿rnarelo). Não parecern provir da aì.ter ação de outros ¡ni¡:e -
rais, sendo provåveknente prirrrários "

b) Äparecean inclufdos nos plagioclásios. Èsse grwpo é

forrnado por epídotos incolo¡ds de dirnensões ¡eduzidas (0" 02*0,0?r-.-m),
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e oco?rerrr ern vários o ligo clá sio .- ande sina a:rfibolito s (ítern 5. 1,2"2,)"
O rnodo de ocorrênc:a dãsses rnineraís índica sua prcveniência a pa:-

'.::r de plagio< iásio s cálc:co s.

c) Constiir:-ern urn do s produto s da transforrnação Ce

anfibóiios" Ern nur<^rero sas secções de a¡rfibo lito s a albita (íten5"I,z"j)
e err,. vâxias de o iigo c1ásio -ande sina anfibolito s notou-se a aSteração te
¡rorne tar-nó r fic a do s aníibólio s, prod.uzindo alérn de epídoto, ciorita, b,io

a:Lt a, tii,anil:a" e por vêzes qúaxtzo associado.
d) Ocorrern sob forrna de weios, e são posieriores aos

de:-na: s n:inerals da rocha"
.{ wariedade pisracita predorniaa largarnente sôbre cti.-

nozoisita, que foi deterrnínada sòrnenie ern algurnas secções" Os da--

dos ópticos da pzst:acita são: 2Y-- =,74o e N-- = 1,740" No caso ,le cl'.L¡:o -x-y
zols-tta os vaLores r¡redido s sào ZY- = 8Çu e N-- = 1,710" Segundo o 4ia-zy
grarna Ce Troger {f9S6) äss"s valores correspondern aproxirnada-rnente,

a teores d,e 23% e 7% da l:lolécula de CarF..3+Si3OIZ(OH), r:espectiva-
rnente .

5. i. 1.5" Bio'iita
As dirnensões das biofi.tas estão por volta de 0, 1-O3rr:z'n"

São forter¡rente pleocróicas {Z = rnattorn, por wêzes corr: to:fs averûle -

thadoseX=aroarelo)" O índi ce de refração N varia ãe f,622 a ì,636
---,^o ' Y

e ZV e 0-" Esse ¡niner al ocorre por vêzes errr cr:stais isolados e co-
¡nurnente ero úrtirna associação corn anfibólio s e cloritas"A transfcvrn-a

ção anfibóiio --+- brotiia é evidenciada peLo fato dêste ú1tir¡ro r::.ine:'al ocu

par fendas e fraturas doe an{ibótio s"

5" 1" 1.6" Çlo ita

As cloritas existenies nos a¡rfibo lito s possuern, er:n gerai"
dirnensões reduzidas, ao redor de 0, 08-0, lZ rnrn, São pieocróicas, e

suas côres variain de werde a arnarelo. Os walores de N" sítuar^n-.se err-'

txe \, L!'o a !,628" a birrefringância é bai:<a, e céres a:rércaLas de j.:ri,e r -
Íeréncia são cor¿uns,

Os d-'frato gr arnas e{etuados revelararn que os picos raais
iatensos corresponde-ro ås iaces 002 e 004.

Exis¡ero wários rninerais corn esiruturas ser::eihaníes ås

cloriàas" Nesses casos incluer¡-se ve rr:ricul.iias, n:onirno riiì"o::ita s, kan-
d'rlas e septocioriras {Deez', Howi.e e Zussrnan, i.963). Todos ásses::rine."
ra: s poCem ser drferer:c:-do s das ciori.'as após a.quec:rrrenio a 60C 

c 
C ,
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pois enquaÐto o pico 001 da clorita é aumentado, oe picos dos outroe
mi¡erais permanecem inalterados ou são degtruídoe. Efefuado e-see

aquocimento aas amostras eatudadaa, ve¡ifícou-se anrrnento rrg pico
00I, provaado eerern êgsee milerais cloritas de la.t.

O geupo das cloritas é carnposto e struf,uralûrente pg!
camad.as tetráédricas e octaédricas alternadas, O conjunto fo¡mado
pon ilma camada octaédrica situada entre duas tetraédficas coagti.
tui urna r.¡nídade "do tipo raiea!'. &lt¡e duas dessag unidades ocorre
uma do tipo "brucitarr, forrnada por uma carnada octa6drica. Es¡a ea
t¡utr¡ra é representada pela fó¡mula geral XrrrynOrO (OH), {For ster ,
196?). Nesta, X e Y representarn cátions ocupando posições octae -
d.rais e tetraed.rais re spectiwarnente. Al3+" e provàvelmente peque-
nas qua.utidadu s de Ti4+, Fu3* . Cr3* substitu.rn Si4* nas camad.as
tetr aedrais. lons Hivalente s e trivaLente s corrro ]j/.;g¿+ , MoZ+, F" Zl 

,
}.'u3+, Ct3+ e 413* substituem-se urÌ s aos out¡oB nae camaf,aa oçtae
drais. O coeficiente m vale usuaknente 6, às vêzes rneaos(Forster,
1962)"

O poder de difração dos átornos pesados, como ferro,
rnaflgaTlês e crôrnio é aproximadarnente duas vêze s rnaior que a dog
átornos leves, por exernplo, mag:tésio, silício e alurnínio, porta.nto,
og Taios X difratados das camadaa basais, que repres€ntaJÍt zo¡¡a6 oc
taed¡ais e tet¡aedr ais¡ sofr ern forte influência dos átomos pesados.pe
truk (1964)ra partir da a¡râise da estruLu¡a da clorita e do poder ile
di{ração de seqs átomoe, chegou à cpnclusão que rnedi:rdo -se a i¡tenei
dad.e (altura rnenog rrbackgrorud") de d.eterrni¡rados picos poder-se-ia:

a) deterr.niuar o I'grau d.e assirnet¡ia" das gloritas,que
corresponde å diferença entre o ¡rúme¡o de átornos peeados d.as zonag
octaed.raig peltence¡ttes às carnadae lltipo rnicarrre o númer o d.e âto -
r.no s pe sadoa das carnadas rrtipo brucita?!"

b) deterrnìna¡ o núrner o de átornos pesados exiatente 6

nas carnadas octaedrais dae cloritas. CornE o fer¡o é geralme¡rte o áto
mo pesado largamente predominalte nes6es rninerais, âese rnétodo
pcssibilita a obtenção do conterído. aproxirnado de ferro existJnte ¡ae
cloritas.

Para _o.a obtenção do núrnero aproxi.rnad.o dos átomoa
de ferro e do graú de assimetria, Petruk (tpó4) coastruiu dois gráfi -
cos, utiliz airdo re spe ctiva-rne:lte as relações de iatenaidad. I00Z*1004

(Figura 6) e (figura 7)" Hey (i9S+) etaUorou diagra¡rra relacio {
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.t 2 5 4 5 6
NÚMERo DE ÁTOMOS PESADOS NAS CA¡¡ADAS OCTAEDRAIS

Figura ó - Qlotitas de rocÞes rnetamórficas da região Morretes-.À¡tto -
ni4a projetadae. no diagrama .de P.etruk (1964'), qye relacio -
,r. Ioôz*ro0* e ¡úme¡o de átorno s pesados.
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LEGENDA
CLORITAS DOS CLORITA XISTOS
CLOR¡TAS DOS XISTOS. IIJAGNESIANOS

CLORITAS DOS ANFIBOLITOS
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Figura 7 - Cloritas de rochas rnetarnórficas da região Morretes-A¡to-
nina projetadas no diagrama de Petruk (196a), que relaciona
Ioo¡
# . grau de assirnetria,
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Dardos ópl;icos, xo entgeno gr áfi.o s e {órrnulas qu.í.rnícas calculadas das c1oritas dos anfibol.ito s

Mo -269

^-337b

Mo-42

i4,08 001
7, O7 oOZ
4,69 003 z,?5 0,80 5,55 2"36
3, 47 004
z,8z 005

14,08 001
7,07 002
4,69 oo3 6, O5 z, 60
3, +7 004

14,08 00r
7, 07 002
4,69 003 2,60 0,45 5, 5l z,3O
3,47 004
z, Bz 005

14,08 00I
7,07 OAZ
4,69 003 3, 00 O, zO 5, I I z' 15

3,47 004
z,82 005

(*sz,ro F"2,36 Alr, ¡e)e (A1r, ¡z siz, o¡)+ oro (oH)e

(Mcz, +e 8"2,60 l.rs,9z)o (Ato, çs si¡, oz)¿ oro (oH)s

(Mge, zo Foz,30 Alr, oo)6 (oto,9u si:, os)¿ or0 (oH)a

(Mgz,6o Lt"z, Lb Alr, zç)6 (Ã1't.,rs sjz,zs)+ oro (oH)e

ro o3-'---
'oo5

A.-420

gr au de as rooz+Ioo+
sir-netria I 

OO3

TABELA Z

Mo -269

A.JJlD

Mo -42

A-420

n9 de átorno s
pesados

N si.nalY ópti.o

ï,627 +

r, 622

r,6r6

r,6z0 +

I
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nando propïiedades ópticas e fórrnul.as quírnicas das cloritas. Chides-

ter (I962) acrescentou dados ao gráfrco de Hey (F:gura 5)"

lÍiilìzando-se os trabalhos dos Autores ac1rna rnencio -
nados, procurou-se deterrninar a corrrpo sição aproxírnada das clorjias
dos alfibolito s. O núrrrero de átor:ro s otrtidos foi relacionado à fdrtttrr-

ra (Mg, Fe, ,\1)6(Si, A1)4o10(oH)8. Nesta, não estão presentes Mn, Cr e

Ti, pois geraknente ocorr:eûÌ ern quantidade s dirninuias, e por isso não

fo r arn repr e sentado s.

Iniciaknente, obteve-se, por rneio da Figura 6, o núrne

¡o de átorno s de ferro das cloritas" A. colocação dôsses dados, acornpa-

nhado s pelos respectiwos índices de refração NU(Tabela Z), no gráfico

da Figura 5, propiciou a obtenção da quantidade dos dernais átornos. Ou

tras propriedades, tais corno t¡irr efr ing ência e densidade, cujas rnedi-

das poderiarn ser aproveitadas no tiiagrarna da Figura 5, não o forarn,

ern decorrência da dificuldade cio cá1culo de vaiores exatôs.Para exern

plificar o processo, rnostrar-se-á o cálculo da fórrnula da clorita per-
tencente à arnostra Mo -269 corìsiderando -se: (Mg,.Fe"AIz ) 6(Alwsiv)4
O.'(OH)S a fórrnula das clorlias, onde x+y'!z = 6 e w*w = 4. O coefi-
ciente y, obiido por rneio da Figura 6, é igual a2,36" Ern seguida, ês

se wafor e o índice N-- são colocados na Figura 5, conseguindo-se as-
v

sirn os valores z + w, y, correspondentes, re spe ctivarnente, a2,75 e

2,63. O coeficiente w será iguai a4-vou seja 4 -2,63=i'37. Corno

se conl:ece o vaior z + w ou seja 2"75i z será ig:oal a2,75 -w, 2,75-
f,37 = 7,38, Portanto, a única incó gnlta resiante é x, que equivale a

6 - (z + y), ou sejax = 6 - (1,38 + 1,37) = 2,26. Afórrnula calculada

será eatão (Mgz, z6F"z, ¡ oAlt, ¡e)o(A!t,3tsiz,63)4 or0 (oH)B'

O grau de assirnetria das cloritas foi deterrninado por

rneio do gt âÍico de Petruk (1964) reproduzìdo na Figura 7. Os dados ob

tidos, constantes da Tabela Z" rno str atarrr que êsses -¿alores variarn de

0,20 a0,80 e são pÕsitivos, ewidencia:rdo -se que o núrnero de átorno s

pesados das carnadas octaedrais do rrtipo rnicarr supera o existente Ìlas

carnadas rrtipo brucita".
Quantidades sign.ficativas de cloritas reslringern-se aos

anfibollto s albíticos. Nos anfrbolito s a o ligo clá sio -ande sina ou a a¡rde s j. -

na-labradorita, âsses rninerais são inex!. ster'te s ou ocorren: errr quantida

des dirninutas. Êsse fenôrneno prende-se a falo de que cioritas são pro-
duto s r etrornetarrrór fico s de anfibólio s ou ttiot:tas e, portanto, aparecern

errr porcentagens consideráveis nos anfibolito s profundarnente afetados

pelo rne tarno r fi srno regressíwo.
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5"I,1.7' Quartzo

O quartzo está presente na rnaioria das arnost¡as es-

iudadas. Tern dirrrensões variáweis, entre 0,02 a 3 rnrn. Ocorre asso-

ciado ao plagioclásio, ern bandas alternadas corn as de anfibóIio, ou en

contra-se disserninado na roctra" Aiérn dôsses dois rno do s de ocorrên-
cia" notou-se a pïesença dêsse rnineral incluido ern aciinolitas; oü,

por vêzes associado a clorita, biotita, epídoto e títanlta. Nestes dois

úLtårno s câsos suas dirnensões são geraÌrnente rnuito reduzidas' Ern al

gurrra s arnostras exibe si¡iais de deforrnação (extinção onduÌante e fra
tur arnento ).

5, t,1.8" Tita¡rita

,\ tltaiita apresenta diversos rno do s de ocorrência:

a) sob forrna de rninerai isolado, disserninado na rocha; b) ern peque-

nos agregados, cujos c¡istais são xenornorfos; c) associada a opacos;

d) incluída ern cloritas. Neste últirno caso parece ser sub -produto da

transforrnação de anlit'ólio ern clorita. Sua origern dever-se-ia à libe

ração de titârrio que não entrou na estTutÌIra das cloritas"

5" 1" 1,9. Opacos

Para fins de ideniificação forarn efetuados diversos di

fratogra1ras de resíduos opacos. Êsses gráficos rewelararrr a pïesença

de rnagnetita e iknenita. Ern todos os anfibolito s albítico s e ern alguns a

oligcclásio -andesina, ocorrerrr núc1eos residuais de ilrrrenitas cercados

por iitanitas (Fotornicrografia 1). Essa transforrnação é rnais urna evi-
dêncía do rnetarnorfisrno re gre s sivo "

5.1.1.10" Piroxênio

Os piroxênios ocorrern ern quairo arnostras estudadas"

Exibern côr verde rnuito clara ou são incolores. Suas dirnensões girarn

ern térno de 0, 1-0,4 rnrn. Os valores de N.., I, 709 a I'72O, e oe de ZYr,

560 a 59o, respeclivarnente, indicam ttatal-se de mernbro ferrosalíti-
co da série diopsídio -hedenbergíta (Uess, 1949). Z A c vat:.a de 4ìoa 431

5. I. l. Il" Outros rrri¡rerais

Apatita é acessório relativarnente corrÌurrr. Geraknente

idiornórfico possui di.rnensõe s ao redor de 0, I -0, Z rnrn.

O zircão é rnuito raro" Aparece sðrnente ern duas arno s

tras. Geraknente é arredondado"

Sericita é produto secundário, provenierÌte da alteração
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ração dos plagioclásios, Suas dimensões, estão ao redor de 0,3¡nrn.

Granada foi deterrninada sòrnente ern ulrl a¡rfibolito

a a¡rde sina -labr ado rita. O tarnanho dos cristais é 0,3 tttrn, em rnédia.

Carbonato está presente ern ur¡.a única arnostra, ern

quantidade insignificante. É intersticial e secundário.

,{ presença de feldspaio potássico e prehnita está

restrita à arnostra .A-379. O feldspato potássico forrna intercresci-
rnentos gráficos corrr o quartzo e ocorre sob forrna de veios que cor-
tarn a rocha. Sua origern deve estar relacionada à ação rnetassornáti-

ca do gr anito.

5,I.2. Pe tro gr af ia

O e studo petrográfíco dos a¡rfibolito s da regíão Mor-
retes-Antoni:ra perrniiiu a classificação dessas rochas ern três tipos di
ferentes. Essa divisão foi efetuada levando-se ern conta, principaLmen=

te, o teor de anortita dos plagioclásios. Nos a¡fibolito s a andesina-la-
bradorita, de grau rnetarnórfico rnais elevado, o teor de anortita varia
de An,.n -q,t os interrnediários, intitulado s anfibolito s a oligoclásio-an

'Êu _ -rt
desina, possuem MZS_ZS. Os a-nfibolito s albíticos, rnais fortemente afe

tados pelo rnetarnorfisrno regressivo, têrn AnO_U. À rnedida que a basi
cidade do plagioclásio díminui, ern consequência do r etrorne tarno rfi srno,

consideráveis alterações rnineralógicas e texturais aparecefiì nessas ro

chas. A Figura 8, elaborada a partir das Tabelas 3a e 3b, exíbe as a¡rá

lises rnodais dos príncípais rninerais dos três tipos de a¡fibolitos.A fi-
nalidade dêsse gráfico foi rnostrar o corrìportamento rnodal dêsses rnine

rais dura:rte o evento r etrornetarnó r fico.

5.1. Z,I. Anfibolito s a a-nde s i.na -1abr ado rita

Na região delirnitada para estudo (Figura 3) ocorrern
sôrnente dois aflorarnenio s de anfibolito s a andesina-labradorita(A-378
e A-184). Ern decorrência dâsse fato, procurou-se encont¡ar, fora dessa
zona, arno stras adicionais, para tornar o estudo rnais representativo. Es

sa é a r azão pela qual. as rochas Mo-79 e l/ro-23I, escolhidas para ôsse

firn, não estão representadas na Figura 3. Ocorrern na extrernidade no-
roeste da fôIha de Morretes(Corda¡:i e Girardi, 1967), intercaladas nos

rnigrnatito s regionai s.

Os anfibolito s a a-nde sina -lab r ado rita são cornumente
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equigranulares, nematoblástieos o11 gr arÌoblá stico s. A associação mi-
ner aló gica c aracterística constituí - se de ho rnblendas e plagio c1ásio s

(A'.¿O-S¿). As hornblendas são pr edornina¡rternente rrrallons! e não se

transformararn ern actinolitas ou biotitas, rni.nerais inexistentes nes-

sas rocbas. ,A's relações texturais rnostrararrr que os cliaopiroxênio s

existentes forrnararn-se conterrrpo r a.Ile arrrente aos dernaisrnineraispri

rnários. Portarìto, sua Presença deve-se a grau de rnetamorfismo re-
gional. rnaís elevado. Cloritas foram observadas ern duas amostras,po

rérn, ern quantidade s in signific a-nte s, sendo êste o ú-nico sinal da leve

alteração dos anfibólio s. O epídoto Predorninante nessas rochas é pri-

rnário, pois não se notou a forrnação dêsse rnineral a partir de plagio-

clásios e anfibólios. A única exceção refere-se à arnost¡a,{-184, onde

alguns cristais de plagioclásio originaram reduzidís sirna quantidade de

epídoto. Foí registrada a presença das variedades pistaci.ta e cli¡rozoi

sita. Esta últirna ocorre ern quantidade s signifieativas sòrnente nos a-Ít

fibolitos a andesina-labradorita. Traços de granada foram observados

ern ulTra arno stra.
As análises rnodais rrlo strararr¡ que essas rochas pos

suern quantidade s de hornblenda e plagioclásio rnuito rnaiores que as

existentes nos a-nfiho lito s albíticos. Porérn, titanita, clorita, e pripci-
palrnente epídoto ocotrerrr ern proporções bem rnenores que as dos de-

rnais tipo s de a^nfíbolito s (Tabelas 3a e 3b, Figuras 8 e 9). Piroxênio s

primáríos e granadas sòrnente forarn observados nos a-nfibolito e a an-

d.e sina -lab r ado rita. Actinolita e biotita inexistern nessas rochas.

Todos 6sses fenôrneno s ate starn gue o grau de meta-

rnorfisrno dos a¡rfibolito s a andesina-labradorita é rnais alto q':e o dos

dernais, podendo ser enquadrados ern lirnite s elevados do fácies a¡rfibo

Iito (Turner, l9 68).

5.I.2.2. Anfibolito s a oligoclásio -ande sina

Os anfibolito s a oligoclásio -andesina, cujo teor {e ano¡

tita rnedido nos plagioclásios varia de AnrU t fu35, exibem alguns

sirrais de alteração r e trornetaroórfic a. Essas evidências distribuern-se

he tero gêne arnente rÌas rochas dêsse gnrpo; pois enquanto algurnas arno s

tras exibern transforrnações rnineralógicas similares às dos anfiboli-

tos a1bítico s, outras rrrostram poucos sinais de alteração- Assirn, en -

quanto na rnaio¡ia das arnost¡as não ocorre actinolita, ern alguns casos

a quantidade dêsse rni¡leral é significativa. Biotitas e cloritas apare-
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eem €m al,gur-naó roçhas e não exieterê ez:ì ouÈ?as. Existem epído -
toË þri*¿ário s e secq¡dários. Foram obsecvad,oç núcleos de horabkg
d.a martom cercados por hornblenda verde i fotoraic rogr afia 2)"

,t exíEtência de piroxênios está reatriÈa a duag a¡r¡o e *

tras. Nâ À-379 êsce rni:reral ocotre d.e r:rodo flaf t¿cularmari¿e curÍo -
sç. Àparece em faixas quarizo -feldspáiicas de Ëextura micropegrna -
títicâ que cortarrr a n:cl:a. Possui, ¡restç caso' ¿ítida teqdéncia ao idio

morfi emo" e eatá cornpleÈafiente fresco, ßontraçÈáJrdÕ corn a¡rfi,bó1íos

e plagioclásios, que apre se,ntaro fortes indícioe de alteração" Como es

ta arnoetra acha-se ...àra çonzatc corn,: gralítoo 6 muito provável que

ae faixas micropegmatíticas portadoraE de piroxênioe devarn-se a fe-
aôrneno s de r'neta¡rrorlisrno de coatato, Oa piroxãaios {F.re ocorreÍn no

outro a¡fibolito a olågoctásio *a¡rde sina (A-46?) são ¡itidamente poste-

riotes aog anfibó1ìo6" Coroo essa ¡'ocha iambérn çcofre no contato çorrr

o rnaciço granítico" a presença dos piroxêníos deve ainda telacionac-.
-se a efeiÈos terrnaís dos granitos intrusivos"

Outr as tr aaslormaç õe s envoivendo anfib6iio s, biotita,
clorita, epídotor goartzos ilmenita e titalita, caracterfsticas dos an-

fibolitos ulbíti"o", ocÞïreûl ern algurnas secções de tochas dêste gru-
po em quarltid¿de relativamente peqì¿e&a. Essas tr a:teforrn açõee serão

deçc¡i tas adiaate.
. .\9 poncentagens rnodais rnédias destag sochas, ernbo -

ra se siluern eatrç as dos a¡fibolitos aibíticoso e as dos a ande sina.-Ia

bradorita, esûão rnais gr6xirnas dêstes" acenirra¡rdo -se eosa evidência
:r.o caso de actinolitas, hornblgndas" epídotos, bíotiias e cloritas i¡"igu
ras I e 9).

. As caracie¡ísiicas acima descritas defi¡em êsses a¡¡ -
fibolitos como urp gtupo interrned.iå¡io não rnuito homogêtruo, To" p"r -
tador de caracierísticas dos an/il¡olitos de alto grau, orà possuidor de

certas sirnil-aridade s cofir os de b¿ixo grau. Ernbota as tra¡rsformações
rçtrornet arnó¡fic as exisÈar¡:. nesgas roclras, sr:a importâ:acia é relaËiva

rnerrte pequena, de modo geraì.o rrruiir: :r:€s:cr qi;le aos a¡rfibolíto e aihítí
ços. Portaltoì ocorreü sòrnente urn i¡ícic de z.:rçt arno rfi smo reglese"-
vo. Em târmos de inter.sådade rnetan-rérf{cae essas rocbag perteaceriarn

ao fácies anfíbolito, cujc grau seria, ewídengenae$te i¡:ierior ao exibido
pelo grupo "arrde si¡ a-iab r adorita"
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5,1.2" 3 " AnJil¡olito s a albita

Nos anfibo iito s albítico s o teor de An dos plagioclá -

sios, varia de AnO a AnU" Essas rochas ocorrern associadas a gnais-
ses albíiico s e xlstos rnagnesianos e provêrn da transforrnação retro-
rnetarnórfica de anfibolito s que teriarn pertencido ao fácies an{ibolito.

Os rrrine¡ais predorninante s são aciinoiita, albiùa e

epídoto" Biotita, clorita, hornbÌen<ia, iitanita e opacos ocorrern ellr

quantidade s subordinadas" Apatita é rara e carbonato foi obserwado sò

rrrerrte errr tLrna arrro str a"

A hornblenda existente nessas rochas é verde e ocor-
re geraknente sob forrrra de núcleos ¡esiduais. Sua tra¡rsforrnação errr

actinolita foi evidenciada ern grande núr¡re¡o de seccões (Fotornicrogra

fia 3). Hornblendas gerararn tarni¡ érn associações que incluerrr biotita,
epídoto e por wâzes q,rattzo (Fotornicrogr afia 4)" Cloritas, por v6zes

associadas a ti.tanitas secundárias, provierarn de anfibó,l,io s e biotitas"

Ern alguns casos obserwou-se a transforroação de hornblenda ern clo-
rìta, titanita e epídoto. A ùransforrnação iknenita > titãr\ita é rnuito co

rrrurrr e evidencia-se pela presença de cristais rerrranescentes dos rni *

nerais opacos ern cujas bordas forrnararn-se cordões de titanita (Foto-

rnicrografia I). Ern todos os plagioclásios existentes nessas rochas,

ocorrern nurnero síssirrro s cristais de epídoto" Essas inclusões atin-
gern a tais proporções, que na quase totalidade dos casos obserwarn-

-se sðrnente os contórnos dos altigo s feldspatos, alérn de raras ':ja-
nelas albítica sr I (Fotornicro grafia 5 ). A tr alsfo rrnação plagio c1ásio cá!

cico-->- albita * epídoto, alérn das a¡rte¡iorrnente citadas, será co-

rnentada detalhadarrrente no capítu1o referente à petrogénese.

A obserwação da Figura 8 e da Tabela 3tr rnostra que

a associação rníneralógica caracte¡ísiica dos estágios rnais altos Co

¡netarnorfi srno regional sofreu fortes rnodificações. A hornblenda rnar

rorn desapareceu. Hornblenda werde ocorre ern quantidade s rnuito pe-

quenas, e é residual. Piroxênios e granadas não existe¡r:.

.É notórío o decréscirno sofrido pelos plagioclásios, tan

io errr qr.lantidade quanto errr teor de An. Esse é o resultado da forrna-

ção de epídotos secr.:¡rdários, que se originararn, essenciaknenle, às ex

pensas do plagioclásio cálcico inicial, e atingern, nos anfibolito s albíti
cos, porcentagens rrruito elevadas. Na Figura 9 fot arrr colocados os teo

res de Arr de plagioclásio ern abcissa, e porcentagens de epídoto eln

ordenada. A' obserwação dêsse gráfico rrrostra evidente aurnento na
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Actínolita 16, 0

Hornblenda 5,0
Plagioclásío I1, 6

Epídoto 39, 0

Biotita 19, 0

Clo rita 3, I
Quartzo l,3
Titanita 3, 0

Opaco s l,3
Apatita Tr
Carbonato
Teor de .4'n nos An

5̂lJlagro c Ia sro s

TABEI.A 3 b

Aná1i s e s rnodais dos anfibo lito s

Anlibo lito s a albita
Mo-249 A-37a Mo-269
3I,0 27,4 5,7
3,4 4,8 25,6

15,0 8, 1 36,3
37,? 36,6 15,0
0, 8 L2,4 Tr
4,0 - I0,Z
r,z 3,5 4,0
1,3 2,0 Tr
5,8 5,2 Z,Z

0,3 Tr 0,7
0' 3

M+ An4 Ar4

o
1-
o
ô
o-
lrj

td
ô

f

- 44 -

A-481 A-478a
33,? 1r,3
4,8 4,0

i],0 t0,0
4t,4 79,0
t,4 25,0
- 1,5

I,4 13,3

- 2r8
6, I 2,7
Tr O,4

.A.nl Ao5

O ANFIAOLITOS A ALBITA
@ aruFlgoLtros A oLlGocl{sro -ar'iDÍsrNA
o ANFIACLITOS A ANDESINA- LABRADORI-ìA

Figura 9 - Relação entre o teor de An dos plagioclásios e a quantidade
percentuaL de epídoto dos anfibolito s "
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quantidade de epídoto crn¿omité-nÈe corn a dimi¡uição do teor de A.u. À
dispersão de pontos que ee nota ern relação a urna posgível reta teóri
Ça deve-se ao fa.to rie existirem epídoÈos de ouÈras origens (prirrária
e a partir de anfibóiios)ernbora êstes ocorrarr¿ errr qualtídades relati
va"fnefrte pequeaa6,

Actinolila" epídoto, biotira, clorita,. tiúanita,rnilre¡ais
formados totaknente, ou ern grande parte, da degradação dos rnine -
rais primários, atingern teo¡es rnáxirnos nessas rochag (Figura I e

Tabela 3b),

A associação rniner aiógica característica dêstes afrfi -
bolitos classifica-os no fácies dos xietos verdes (Turner e Verhoogen,
1960; Tutner, 19 68).

5. e. 3. P e t r o g 6n e s e

5" 1.3. l. A¡ tr,ansforrnpçõe s mine¡al6$Lcas

Durante os estágios rnais altos do rnetarno¡fisrno regio
na1 norraai, as rochas a¡rfibolíticas alcançararn grau elevado do fácies
a¡fibolito. Não exiatern, infelizmente, dados rrrai s precieos para ae ava
i.iar as rnáximas ternpera¿ï.ras aËÍ:ogidas. Se fô¡ válida urna courpara -

ção entre os anfíbolitos descritos e os estudados por Engel e Engel(19ó2),
poder-se-ia e6tirna! que aá máxirnas temperaiuras alca:rçadas teriam
sido da o¡úern de 5500-5?5oC"

O evenÈo do rnetarnorfismo regressivo ca¡acteãizou-se
por várias tralsforrnações mineralógicas dos mi-nerais primários, Es-
sas alterações forarn parciais ou cornpletas, deþendendo de vá¡ios fatô-
res, send.o os mais irnportanie s a temperalura e a atu¡dância de fluidos"
Na Tabêla 4 estão relacionados os ptincipais mi¡rerais e euas origene.
Minerais prirnârios são os fo¡rnados du¡ante o rnetarnorfisr4o regional
.¡rorrnal" De¡orninarn-se secr.:¡rdários os que provêrn da aÇão d.o metarno¡
fi srno regressiwo sô-bre rochas pré-existentes,

Ern seguida serão a¡ralisadas as pri.acipais tra:osforrna-
ções mineralógicås, responsáveis por associações observadag ¿os a.nfi -
L¡i¡li¡o s r et¡ornet a¡nórfi¿ adc s"

5" 1. 3. i" 1" Plagioclásio cálcico....-- plagioclásio sódico+epídoto"
Nos arìfibolito s da região forarn deterrninados: a) pla-

gioclãsiog fu. _S, contendo ßurnerosos ctistais, de epídoto; b) plagio -
clásios hZS *¡S, nos quais essas inclusões Õcorreñr por vézes¡ c)
piagioclásio s &¿O -S4, cujos cïistais e stão cornpietãrnente isentos, {-i

'.j

a.

..:. | :

q{1

:),



MINERAL
Hornblenda I

Hornblenda I I

Actinolita I

Actinolita I I

Plagioclásio

Itpídoto

Biotita

Clorita

Quartzo

Piroxênio

Titanita

lirtrnar ra.

Origern e ocorrência dos principais mínerais
ORIGEM

Prirnária.
Secundária a partir de hornblenda I.

Secundária a partir de hornblenda I

Secundária a partir de hornblenda I

Prlrnarto.
Secundário, associado corn epído to.

TABELA' 4

PrllTÌarto.
Secundárío. tr'orrnado a partir de plagioclásio e de anfibó -
Iio, Neste caso associado a biotita, clorita, quartzo e ti-
tanita.
Secundária. Formada a partir de anfibólio e associada a
epídoto, q,rartzo, clorita e titanita.
Secundária. Forrnada a partir de anfibólio e biotita.Asso-
ciada a titanita, epídoto, quartzo.

Pr irnár io .

Secundário. Sub -produto da transforrnação do anfibólio. ,A's-
.sociado a biotita, clorita, epídoto, titanita.
Prirnário.

Prlrrlarra.
Secundária, Forrnada a partir de iLrnenita
Secundária, Provérn da degradação de anfibóIio. Associada
a clorita, epídoto € quartzo.

e de hornblenda I I.

e de hornblenda II.

dos anfibolito s

Anfibolito s
Anfibo lito s

Anfibo lito s
Anfibolito s
Anfil¡o lito.s
Anfibolito s
Anfibolito s
Anfibolito s
Anfibolito s

Anfibolito s
A'nfibo lito s
Anfibolito s

Anfibolito s
Anfibolito s
Anfibolito s

Anfibo lito s
Anfibolito s

Anfibo lito s
Anfibolito s
Anfibolito s

Anfíbolito s
Anf ibolito s
Anfibolito s

Anfibolito s
Anfibolito s

Anfibolito s
Anfibo lito s
Anfibolito s

OCORRENCIA

a ande sina-1abr ado rita
a oligoclásio -ande sina

a ande sina -labr adorita
a o ligo clá sio -ande sina
a albitâ
a o ligo clásio -ande sina
a albit a
a oligo clá sio -andesina
a albita
a a¡rde sina -Iabr ado r ita
a o ligo cIá sio -and.esina
a albita
a ande sina-Iabr ado rita
a o Iigo clá sio -ande sina
a albita

a o ligo clá s io -ande sina
a albita
a ande sina -Iabr ado rita
a o ligo clá sio -andesina
a albita
a ande sina-labr adorita
a oligo clásio -ande sina
a albita
a a¡de sina-labrado rita
a oligoclásio -ande sina

a ande sina -lab r ado rita
a o ligo cIá sio -ande sina
a albita

I

A

I
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de epfdotos inclrrsos. Nota-se, portanto, que a inexistência de plagio-
ctásios corn teores de An entre 5Ío e ?5a/0. A explicação teórica dêsse

fato ùern sido discetida por vários Autores, assim colrro as relações

de estabilidade entre plagioclásio e epídoto.

O primeiro Auùcr que ùentou estabelecer um diagrama

de estabitidade erìtre êsses. doís rninerais foí Rarnberg (1944), que se

baseou ern dados ernpírico s.

Plagioclásios constituídos Po? intercrescirnentos mi-
crosc6pic<;s de larnelas sódicas e cálcícaso Íora¡n descritos por Bog-

gild iin Christieo 1959) que os deno:rninou l3peristerites'?. Chao e Tay -
1or (1940) sugerirarn gue alguns plagioclásios interrnediários de baixa

ternperatura, constituiarn-se, ern verdade" de dois tipos de iarnelas,

pobres e ricas em anortita, sendo portalto, trperísteriteg¡r. Os egtu -
dos r oentgenogr áfíco s de Laves (t954) {oram rnais explícitos e indica
r arrr a presença de urna zona de exsolução compreendida entre An5 e

Anrr, Gay e Srnith (1955) con{irma¡n o fato e extenderar:t êsse carnpo

entre An, e A.rrr" Christie (1959) modificou o diagrarna inicial de

Rarnberg, introduzindo o carnpo de imiscibilídade a baixas temPetatu-
ras,envolvendo o intervalo aproxir:rado entre A-nU e AnrO" Noble(1962)
propôs que o lirnåte inferior do fácies anfibolito ern rochas básicas, ee

rni -pelíticas e quartz o -feldspática s f6s se rnar cado pelo ap are cirnento
de associações mineralógicas possuidoras de albita de baixa ternpera-
irrr a. A' Figura 1.0 rnostra o diagrarna de Raraberg (t944) contendo as

rnodificações propostas por Christie (i959) e Noble (1962). Segundo ês

te Autor, parti:ido:erse de urn plagioclásio cá-Icico, acima da curva de

equilftrio (f igura l0), e íazendo*se baixar a tenaperaturao a ptirneira
fase de tralslorrnação constitui-se de plagioclásio em equil$rio corn

epídoto" Ern seguida" à medida q'ú.e a temperatura dimiouio o ptragioclã

sio torna-se gradativarnente rnais sódico, Quando a teñrperalur¿ T é

a1c arrç ada, o piagioclásio se <iernistura; a fase cãlctca reage com epí-
dgto até que se forrrre albita+ epídoto" Nesse ponto, a ternperatura co-

ryreçA a cai¡ abaixo de T.

Crawford (196ó) inÈroduziu novas rnodifícaçõçs ao dia'
gÏ?{rì+ plagioclásio = epídoto. Essa -A.ctora exami¡rnu plagioclásios per-
ter¡cFsrtes a duas faixas tnetaqlórfices de grau difere¡rte, delir¡it¿das Pe

1as ii¡lég:bùe da alrna¡.diaa e óa biotita" Nesta$ de iernperatulas e P¡es-
sões rnais bai.xas, Crawford deùe¡rninou a presezrça de atrbita A.tr'-2 coè

xistindo corn epídoto, Na zona de grau rnais elevado, delirnitada pela
isógBÈida da aknandinao constatou-se a existêacia de plagioclásios
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Ar0_2, Anzo-27 e epídoto" Baseada rlesses dados e ern reaçõesexperi

rnentais, a Autora construiu o esquerna da Figura 11. A observação

dêsse gráfico rnostra que enquanto a pressão (""rO) aurnenta, a linha

de reação entre plagioclásío e epídoto intercepta a curva de dernisiura

ção ("peristerite solu:sr') a ternperaturas sucessivarnente rnais a1tas,

indicad.as na Figura pot I, Z e 3" Ficarn estabelecidos, portanto, dois

cañrpos: urn constituído de dois plagioclásios + epídoio, dernarcado pe

1o lirnite superior da curwa de dernisturação, e pelas linhas l, 2 ot 3;

e outro, contendo urn plagioclásio rnais epídoto, a ternperaturas e

pressões rnais baixas, delirnitado pelas linhas I, Z o':t 3, correspon -

dentes à isógrada de alrrrandina"

Aplicando -se âstes princípios rro caso específico dos

anfibolito s esludados, pode-se deduzir que os anfibolito s a a¡rde sina -la
bradorita forrnararn-se a ternperaturas altas, acirna da curwa de con-

we¡são plagioclásio + iF.za --> epídoto -ì- plagioclásio (Figura 10)" Corn

o evento do rnetarnorfisrno regressivo, o plagioclásio cálcico original,
que perdeu CaO, SíO, e A1rO3, geïou a associação plagioclásio sódi-

co * epídoio, cuja ternperatura de forrnação foi rrrai s baixa que a do

plagioclásio cálcico inicial" Correlacionando -se essa associação rnine

raIógíca corn a estudada por Crawford na Nova Z elãnd1a, poder-se-ia

concluir que os anfibolito s albítico s cristalizararn-se errr ternperaturas

a pressões inferiores às delirnitadas pela isógrada da aknandina" Essa

faixa rr'er-arnóríic¿ estâ contida no fácies dos xistos verdes (Turner e

Verhoogen, 1960), cuja ternper atura, segundo êsses Autores, varia de

300 a 5O0oC. Adiciona-se a êsse fato os dados obtidos por MacKenzie

(L957) e McCon¡et e McKie (1960). Segundo êsses Autores a albita(!'low

aibiterr) pura é instável acirna de 400-450oC.

5.1.3" 1" 2" Hornblenda ->- actinolita
Corrro já foi citado ern c apítulo s anteriores são rnuito

cor:runs nos anJibolito s r etrornetarno r fiz ado s as evidências da transfor
rnação de hornblenda ern actirÌolita (Foiornicrogr afia 3)" A inexistên -

cia de análises quírníc as dos rninerais restringirá as considerações sô

bre esta transforrnação rnineralógica a dados de natureza teórica ba-

seados ern observações de outros Autores, procuraldo-se' na rnedida

do possível, aplicar êsses conhe cirrrento s ao caso estudado. lnterpre-
tando as considerações de Deer, Howie e Zrssna:t (1963) sôbre a dis-
tri.buição e sub srituição dos ions no grupo dos anfibólio s, conclui-se
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TEOR DÉ PLAGIOCLA,SIO EM EQU¡LíBRIO COM EPíDOTO

Figura 10 - Diagrarna teórico d9 eguilíb1io Fåtle plagioclf,sio e epí_
doto" Reproduzido de Noblê (1962).
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I.igu¡a Relação hipotética entre terrrperabura e compo siç ão dos
plagioclásios- Reproduzido de Crawfo¡d. (lg'ó6).
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qtr" :e" ,t*"formação de bornblenda para actirrolita podern oco¡re¡
teôricarnente os eeguiate o fafoe:

1) Saída de Na e substifuição de À1 poe Si. Êete ee¡ia
o ca¡o da tra:reformação de urn târrno edenítico - fe¡roede¡ítico NaÇaz

(Mg, Fez+ )5 (s í*rozz) (on)a ern t¡ernotita car(v:c" r"z+ ¡usirorr(on)j.
Z) Substituição de AJ por Si e Mg, do tipo ÀlÂlÉ¡SiMg.

Este fe!ùôrneno ocorreria na tra,asformação de u¡na horableada. cornurn

car(M8, F.2+ ¡n(et, ru3+ ¡lsirato ?zl(oli,;) z ou de um tê¡rno tscbe¡rnakí-
tico car(ME, F.¿+ ¡r1,*.r, rre3+ )z(si6A1 z,qoz)(oã)¿ ern rrernolíta.

I À açsociação ôtirna e¡rtre acti¡olita e hornblendla foi
obgervacla no dietrito de Na.!<oso por Shidô (in Deer, et al, 1963). A ae

sociação de fib¡as actiaolíticas e hor¡blã¡¡dicas foi interpretåda como

resultante da faLta de rniscibilidade total. (t'miscibility gagr') eatre os

doi6 adibólios, aob as condições meta¡aórficas ern que ae crietaliza-
¡aro. Tais miaerais oço¡rern ern xistos básicos de baíxo g!a1¡, carac -

terizadog pela associação epídoto -c lor ita -actinolita, Miyasbiro ( in
Deer, et al, l9ó3) observou feno-meao eemelhaíte ean tochas do di6t"i-
to de Gosaisyo -Takaruki, Japão, e ob ee¡vou que, à sernelhança do que

ocorre ¡o distrito ile Nakoso, o "rnis cibilif,y gap Ú desaparece efi! ro-
chas de grau zretarnó¡fico maie alto, e ho¡¿blenda totnê-Ëe o ú¡ieo a¡
fíbólio estável.

.A.a observaçõeg dêeses Autoree vêm co¡¡oborar a teo.
ria segundo a qua1, na região Mo¡¡ete s -Antoniaa, hor¡blenda era o

ú¡ri co anfibólio estável ¡as tempelaÈuras atingidaa dura¡te o metanror -
fismo regional, norrnal; e o Xlaparecimeato de actinolita resultou de

tra.r:eforrnaç ão rnineralógica ocerrida a terrperaturas rnais baixas, de-
correate s do rnetarnorfisrno regres sivo "

5. l, 3" I" 3. Ho¡nbleada .+. biotita + epídoto + quartzo

. tlornbLe¡da -+ clo¡ita + epídoto + quartzo + titaîita

As a¡áligee dessas duas reaçõea aão, i¡feliz¡neate,pre
judica,dae pela i:rexistência de dadog gufraicos ilos flaiaerais errvolddoe.
Fortanto, as consid,erações efetuadas serão d€ aatl¡reza teórica, funda
rre¡,tad¿s em observação de seeçõee delgadaø.

Na tr a.q sfo rmaç ão de hoyabLeaila em biotita, os íooe de

cál.cio libe¡adoa, que não se fixarn na eet¡utu¡a do miaer al micáceo, 1i-
gar-se-iam a ÊiOZ, .ålUO, e i'erO, proveaie¡rtes do adibóIio e origiaa-
tiam rnì¡eraie do grupo do epídoto. Nos a¡fibolitos de baixo grau zrai.e
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ricoa em biotita, Part€ do, Potássio Poderia Fr e surniìclúe¡t€ Plovir
de eoluçõe o ¡netaeeorr¡áticae origiaadas de reações em rocbas vizi¡b¿¡
ricag em potásaio, caeo esgecífico doe gnaisses. A formeç ão de quar¡l

",o, 
que neÍr sempte ocorle¡ deve -se aaturalmente à presença de ex-

ceseo de SiO, hberado.
Na seguada reação Pode haver transformação direta

de bornblenda errr clotita * tita¡ita t epídoto + quattzo' ou clorita
pode derivar de biotita" O TiOZ secegeário para a formação de titaai *

ta existe ao r ehi'culo de horableada. Arnbas as transforrnaçõee eomen-

tadaa estão representadas pelas Fotomicro gr afias 4 e 6.

5- i" 3" 1" 4" Ilrnenita '+ tita:rita

A transforrnação de ilmenita ern titanita (Fotomicro -
grafia l), fenômeno coûrurrì no$ arfibolito s retrometamorfizado s, c¿'
racteriza tarnbérn ab aixarneato de témperatura e de glau metarnórfico"
A explicação dêsse fenó'rneno preade-se ao fato de que, dentre os mine

rais de titâ¡iio, titanita é o que aParece nas rochas de grau mais baixo,

oco¡rendo iknenita e rutilo ern rochas de PT rnais elevado.

Segundo Leake (1965) na tra¡rsforrnação de ilme¡ita em

titaaita, o cáIcÍo necessá¡io Provirie da sericitização do plagioclágio'

Sirnultãnea¡nente co¡n a tra.nsforrnação plagioclásio -'r- musssvi!¿, havg

11¿ ¿ liber ação de cálcio, que reagi.udo corn ilrne.¿ita, provocaria forrna

ção de titanita. Como no caso e studado, a seticitlzação dos plagioclá -

sios é fen6rneno de pouca expressão, é poeoível que Palte do cálcio pro

venha tarnbérn da degradação dos anfibélío s.

5^ 1^ 3^ ¿" Variacão na cornoo sicão ouímica e origern dos anfibolito s

As análises químicas das aove arr¡o stras dos diversos ti
pos de anfibolito s mostraram, de rno do geral, pequeJlas variações tros

teores d.os diferentes elernentos (Tabela 5)" A partir d6sses dados fo-
r arn calcrrlado s os núrneros de Niggli (Tabeta 6). Com a finalidade de se

observar a extensão de possíveis variações quírnicae nos difereates gru

pos de a-nfibolito s, relacio¡rar añ - se os valores de ai cora lgJL ¿lk, L'lg¿
al e c (Figura lZ). Observou-ge, dè rnodo geral, que oe a¡rfibolito s albí-
ticos têrn valores de si, g$-e k levemente superiores e quaatidade s de

¡lg inferiores ag dos a¡rfibol.ito s a ande sina -labt adorita"

, Vários rnétodos, íncluindo estudo de aseociações mi¡e¡a
lógicas, relações de campo, do sagern de elernestoe rÞaiores e meilores
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sioz 48,90 48,70

Arzo3 17,40 16,30

F.eaO., 3, 08 5, 57

FeO 7,60 9, 29

Tioz 0, 88 2,3O

CaO 10, 30 8,67

lvlgO 6,72 3, L5

MnO O,LZ 0, 18

NarO Z,8O 3, 29

KzO I,26 L, L7

PzOs 0, 07 o, zL

coz 0, 1I 0, 04

A
A'-378

47,1O

16, ro

3,38

8,57

o' 9o

rz,50

8, 0z

o, zo

z,3z

o,43

0, 04

0, 18

Anátise s quírnicas dos anfibolito s

TABELA 5

¿'-184
51,79

12,9 S

r,95

8,84

0,35

t0,99

8, ZZ

o, t7

r, 64

0,49

0, t4

t,85

0, I8

Hzo(+ ) r' 60

uro(-)

B

A-267
49, r7

15,70

r,9 6

9, 6r

r, zz

8,68

4,65

o,25

1,05

0, I7

3, Z0

0, t5

Total I00,84 99,91 IOO,Z3 99,56 99,53 I00' 63 I00' 39 I00,35 99'70

A - A:rfibolito s a ande sina -lab r ado rita B - Anfibolito a oligoclásio-andesj.na C - Antibol.ito s a albita

A.-337b

52,30

1.4,32

4,88

6,85

1, 47

I0,03

3, 84

0,zL

z, L8

2, 07

0, r3

z, :8

0, I7

l, 04 0,49

C

Mo -249 A-37 a A-478a
50,05 49,38 51,78

13, 9 r 13, 65 14, 63

z, rr r0, 0l 5, 05

9,9r s,96 7,16

3,27 r,96 t,65

r0,33 9,38 9,26

3,79 4,7r 3, Z6

0,26 0, t4 0, 19

2,95 2,48 Z,4Z

I, Z5 I, 31 2,53

0, I5

z, 3z

0, 09

I, Z0

0, I7

o, rz

r,47

0, I8
I

N
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AL

fm

c

Mr: -?9

tLz

23,5

42" A

?,5" 3

8,0

lo5

o,27

o,54

o, z7

.A'

tvlo -231 A-378
rz3 99"7

240 2 2,O" 3

42"4 46"2

23,5 28,3

9,8 5,3

4" 3 
':*

O;l

o, l8 0, 12

0,28 O,55

- 0,51

al lt

ti

p

k

TABELA 6

Núrneros de Niggli dos anfibolitos

0az

A-184
t22

17, 9

50, o

27,7

4"4

0,6

o, L6

0, 58

0,40

A -,Anfibolítos a a¡de sina -labr ador ita
I - Anfibolito a oligocláeio-acldesina
.C - Anfiboiitos a âlhita

B

Mo-?ó?
tz5

î.9,5

42, t

23,6

10, I

2"3

0, 15

o,42

o" 6l

A-337b Mo-249
142 r29

22,8 zto 1,

41"7 40,8

2602 Zgn6

9,3 j,5

2,9 6,5

o,39 a,zl

0o 37 ö" 36

0,48 Oo46

A-37 a .A-478a

IZO r39

19,6 ¿3,0

,48, r 39"'

z4u4 26,5

7,9 10,6

3,5 3"4

o"z6 0,41

oo 36 o, 33

_ o"45

t
(¡
(¡¡

t.
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têrn sido aplicad,os para a determinação da orígem doe anfibolitos. Ape
sar dísso, a literatura rnostra que êase asau.oto é rnuito coatãovertido.
Þn grande núrnero de casos egsag rochaE estão aseociadas a sequôn -
cias rnetarnórficas que sofeeÈarr fenôrnenos metassornáticos, e ésse
fato contríbui para dificultar a solução do problerna"

. Segundo llei¡rrich (1956) certas feições rnineralógicas
podem, errr deterrninados casos, €eparar para e ortoanfibolito s. Ðe

acôrdo corn êsse Autor, zonearnento norrnal de plagioclásios, textu -
ras diabásicas, polfiríticaq e grar¡it6ides religuiaree, ausêncía de

bandearnento, núcleos de augita e hiper stênio em ho¡nblendas indica-
riarn origern ígnea; engua:rto que abundânçia de quartzo, biotita,. rni-
croclínio, preöença de escapolita, turmalina e. de b a¡rde arne nto favore
ceria¡n proveniência sedirnentar " Segurds Wa^lker et a1 (f960) o ba¡dea
r4çpto seria fator irnportante no reconheci¡ne¡to de paraanfibolitos"As
sociação corn rochas de origem f econh€cidamenle sedimentar, corïlo
márrnoree., seria.outro argurrrento importa,nte para a ildicação dessa
origem (Heier, f p-62).

Walker et al (I960) conetrui¡arn gráfico relacionando
MgO-CaO-FeO" Forarn aí colocadas cinquenta e cj¡rco arÌAises de ro-
chas ígneaa báeicas e geus de¡ivadoç metamó¡ficos e rnetas sornático s;

t¡inta e quatro a.nálises de roehag calcárias, para¡fibolitos e hornfels¡
e eete anfibolitos¡ d€ origern desco¡hecida. À partír dêcçes pontos, os
,{utore s delimitararn os carrpos ígneo e rrletamórfico (Figura I3).

Para a resolução do ptoblerna, {oram utilizadas, por
vários Autores, comBarações envolve¡¡do elerne¡tos rnaio¡e s e menores,
A:rfibolitos ricos eûr tiiânio seria¡n de origern ígnea, enquaato que os
pobres nêsse elernento piowiriarn de rochas se d irrrefrtar e s. Lapadu-Har_
gues {i958) propõs o valor crítico de separação de 0,8% de TiOr" Snet-
1i¡g (i958) concluiu pela oeigern sediment¿¡ de a¡-fiboliÈos ern razão d.e

teores baixos errl Cr, Ni e Co" Miloviirii (ìp64) separou oïto e paranfi-
bolitos baseado errl dosagenÊ de Cr, V e Ni. Eva¡s e Leake (1960)pubg
c a! ¡ìff¡ iÍlportarrte Èrabalho sôbre o as sunto" Êsses Auto¡es, estudando
a:rfibolito s da região de Connernara, Irlanda, concluíram" a partir de

a¡râisee qrrímic as de elemerrtos rnaiores e menore Ê, gue, apegar de

associação dessas rochaa corn rnármores e quartziÈos, aua origern re
suLÈou de i¡trusõeo básicas. O carâtet ba.¡rdado decor¡eu de processos
tect6uicoe e rnetamó¡ficos nãa ïelacìonados corn as feições originais.
kåke (f964) cqaeiuiu Euerembora orto a¡rfibolito s sejarn freguenternqn
te diferençados de para4-fibolitoe ern razão de seus altos corrteúdos de
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Cr, Ni e Ti e de baixos va"lores! de Níggli, e-sse critério não.pode eer
aplicado s.trtgre, porgue muitas rochas ígneas são pobres ern Cr, Ti e

Ni e o rnêtas somatisrno alc a.1i¿o frequenternente perturba a relação þ
Critérío de grande valia" segr:ndo 6sse Auior, baeeia ¡ras teadeìaciag

(trends) de variação de ¡ochas ígneas e sedirnentaree" Naquele traba-
tho são comparadas anålises quírnic as de väios a¡fibolitos corn o

Ittrendrr estabelecido nos doLeritos do Karroo"
No ca'so dos a¡¡fibolíto e de À¡torüaæ Morretes, ocor =

rern vários problemas que dificuLtam a dêtermi:ração da gênese: com-
pleta aueência de texturas que poderiarn indica¡ oiigem sedirnént¿r ou
ígnea; ause-acia de a¡lálises de elernentos menor€s, taia corno Cr, Ni e

Co; e do pegueno ¡únrero de aaá-lises de eleraentos maio¡es.Alérn dis-
go, verificou-se que, apó s o metarrrorfisrno regiona.l, época da forma-
ção dos a¡fibolitos, oeorreu meta¡norfismo regreseivo, qr¡e poderiater
êfetado a composição quírnic a dos aafibolitos prirnárioe, Felizmeate, a
cornparação d.êetes corn os r etr orrretarnorfiz ado e revelorl vafiaçõeE quí
rnicas relativarr¡e ie peqqenas" Esse fato asâÊgura, porianto, algurna
matgerr de aegura:rça aas considerações eôbre a orígerrr priroária des

sas roch-as"

Ðe ¡o'od.o geratr, reãurni¡do -se os alados e:.istenteg, po-
der-ee-ia tecer os eeguiates comentárioF:

f ) Oe anfibolito s da região aeham-se inte¡calados sog
gnaieees, forrna¡do faixag ern geral decímét¡icag .Êpee cêráter, pod€

ria, segr¡:ado vårios .A,utores i¡:dic ar origern sedimeatar. Sc gundo Evans
e Leake (1960) e Leake (f964), Èal aspecto não serveo aþãolute^rneate,

pasa a distinçf;.o de osto e paranfibolitos"
2) Os vatrores de $ que variarn de 0, 12 a 0" 4t eão bai

xos, quasd.o com¡rarados eerrl os de pelitos" Segrædo Shac (1956) a rni
dia de'esee teorôs ¡¡o s gelitos situa-ge ern 0,50. Eese argunento. favo -
rece a origern ígae a.

3) Os teores de ?iS, vasiarn de 0, 88 a 3,2'1, oeolrcn-
do eòmeate errl urrre arrostra.valÐÍ me¡xor, igual a 0, 35" Seguado SharB.

(op, cit" ) a média de TiO, nos pelitoa ê O,829o", e de acôrdo corn Lapa-
du-l{arguee (op. cit" ) anfibolítoe corn mais de 0, 80% de TiO, eão o¡to-
rrretafi¡ór{åcos. Essè fato tar¡rbérr¡ pargee favo¡ece¡ a oaigem ígnéa,

4) No gráfico que relaciona c coæ mÊ. Dota-se que oa

anJibolitos estudados situarn-se dentro do,'ttead,'i de variação dss do-
leritos d.e Karroo (Figura 14), have¡rd.o de modo goral coûstâBeia aoå
ir-alore s de g, e ernpobreeiraento de¡ggaoe a¡fiboLitos let¡grr¡êtamo¡;
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O ANFIBOLIIOS A ANDESINA - LABRAÞORITA
@ aNFtBoLlro a oLtcocldslo _ ÂNDES|NA

, + ANFIBOLITOS A ALBITA

Figura I3 -,A,nfibolitos da região MoÌrete s -A¡tonina colocados âo dia-
grarna de Walker et al (19ó0) - I - c arnpo ígneo. II - c affIpo
sedirnentar.
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Figura 14
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Gráfico cot.u l.ciánarrd.o o s número s de Niggli c e ¡gg= -4 1i
nha que ûrarca o trend d.o Kar roo (reprod.urião ¿-e LZÃe, -
1964)foi trarrsportada de I para II. Ern tI foram colocados
os pontos relativo s aos anfibolito s de A¡itonina-Mo ii ete s.
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fizados. Segunclo Evans e Leake (op. cit. ) e Leake (op. cit. ) essa dirni -

nuição de !gå resulta de diferenciação rnagmática.
5) Os anfibolitos de .A¡rtonina -Molr ete s forarn coloca -

dos no dì.agrarna MgO -CaO -Feo de .Walke¡ et al (op. cit. ). O exarne

dêsses pontos (Figura 13) revela que três dos anJibolitos a andesi¡ra-la

bradorita sifuarn-se em região colTrurn a rochasígneas e sedirnentares,

enquarito que os ¡estantes localizarn-se no c arrrpo ígneq. Esse fato tar¡r

bérn f avor e ce a pr oveniência ortornetarnórf ic a.

Ern re surrro, os dados exi.stentes favorecern origern or

tornetarnórfi ca, ernbora não sejarn absolutar¡.ente conclusivos, em decor

rência dos fatôres já rnencionados.



Os corpos de xistos rnagnesianos situar¡r-se ao longo
de urna faixa cuja direção é N-10-20E, Estão iniercalados nos gnais -
ses regionais, e ocorrerrr dentro da zona proir:ldarnenie afetada pelo
rnetarno¡fisrno regressivo (Figuras 2 e 3). AssociarrÌ-se a gnaisses e

alfibo lito s albíticos. É cornum a preserÌça. de diversas variedades pe-
trográficas errr urrì rrÌe srrÌo coïpo" A descrição dêsses diferentes ti -
pos será objeto do ítern 5,2.2.

5.2.1. Miner a1o gia

5" 2. 1" I. Talco
italco é rrrileral rnuito cornurn nos xistos rnagnesia -

nos. Ocor¡e sob forrna de delgadas placas incoiores, cujas dirnensões
varìarn de 0, 02 rnrn a 0, 1l rnrn. As medidas do índice de refração NU

rrlo strararrì valores situado s entre I,589 e I,5Ç3. O ângulo entre os

eixos ópticos é cornurnente 0o. Ern apenas urn caso nogou-se valor pou
co rnaior, e stirnado errr aproxirnad arrlerrte 50. Ernbo"a não seja possí-
ve1 urna avaliação das variações guírnicas nesses rnine¡ ais at¡avás dos

dados ópticos, é de se supor gralde u-niforrnidade quírnica nos talcos,
dados os idântico s valores ópticos obtj.dos.

5.Z.l.¿. Cloríta
-4s cloritas dos xistos rnagne siano s ocorrerrì geraknen

te sob a forrna. de delgadas placas cujas dirnensões variarn entre 0,06
rnrn e 0, I rn¡n. Ern alguns xistos âsses rr:inerais constitu.ern porfiroblas
tos corrr cêrca de 0, 3 a 0, 8 rnrn. Cornurnente êsses rninerais rrro sEï arrf

{raco pleocooisrno (X = werde-cla¡o, Z = arnat elo ) e são pos',tivos. Os

índices de refração variarn entre I,588 e 1,603 (Tabela ?), Na Figura
15 estão representados dois difratograrna.s de urn dos xisios rnagnesia-
nos, denorninado clorita-talco xisto (ítern 5.?,"¿.6.). A Figura 15 I re-
presenta o diagrarna efetuado ap6s sirnple s ûÌoageryr; e 15 Il correspon-
de ao gráfico realizado após aquecirnento a 6OOoC. Cornparaldo-se .I e

lI nota-6e, nesta últirna, forte arrrnento na ìniensidade do pico 001 das

cloritas, Êsse resultado foi obtido e¡n tôdas as arnost:ras de xistos rnag
nesia¡ros portadores de cioritas, o que rrrostTa que êsses r¡rinerais são

cloritas verdadeiras, ou seja, de la I"

5, 2. X j.sto s rnagnesianos

, <o -
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Figura l5 - DifratograrlÌas do resíduo leve do xisto rnagnesia¡ro. Arno s^t¡ a

Mo-47b. .Efetuados a-nte s (I) e a.pós (II) a.quècirnento a 6000 C.
T = ta1co. CL = clorita,



oArnostra É(A) hkl

Mo-47b 14,24 00I
7, Lz 002
4,74 003
3,56 004
2,85 005

A-442 t4, ?,8 00 r
7, 14 00?
4,7 3 003
3,53 004
2,9 6 oo5

A-450a 14,21 001
7, I0 OOZ
4,74 003
3,54 004
z,83 005

A-404 t4,0I 00r
7,02 002
4,70 003
3,53 004
2,9 3 005

A-352 14,26 00I
7, t3 0oz
4,74 003
3,56 004
z,81 005

A-444 t4,24 00I
. 7,l3 002

4.84 003
3,55 004' 2,85 005

A-444a 14, L3 00I
7, 06 002
4,7 | 003
3,53 004

TABEL.A 7
Dados ópticoe e roentgenográfico s das cloritas dos xistos rnagne sia-nos

r oog
I 

o05-

4, L7

g r.au de.as I OOZ+I OO+slrlaeErla 
--=--t oo3

2,56 + 0, 59

-0,59

3, ZI

3, Z6

1, 33

n9 de átornos Npesados y

I,00 r, 592

+ 0. 09 ?,,38

3' 9o

5,00 -I,00

+2,00 z,gt

z,9t

1,43 L,596

s i.n al
ópti co

+

+0,25

0, 30 r,595

3,16

- 2,82

o,7z r,600

2,66

0, 92

0,53 L, 59?

0,65 r, 603

1,588
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TABELA 8

Fdrmulas quúnicas calculadas das clo¡itas dos xistos rnagnesialos

A¡11o stra Fórrnula

A'+42 (*rr,r, Fur,43 A1o, ao)6 (oto, go sir, to)+ o10 (oH)8

Mo -47b (*er, go F"r, oo A1r, ro)6 (otr, to "tr,9o)¿ 
or0 (oH)B

e-352 (*gn, ,, F"o,92 Alo, qz)O (oto, g.7 Si¡, o¡)+ oi0 (OH)B

e-40+ (*gr, ¿, F"o,7z Alr, oo)o (o1r, ¿o Siz,+ù4 or0 (oH)B

È'444a (**¡, oa F"0,65 Art-,zz)6 (otr, o, siz,n)+ or0 (oH)B

A-444 (.g¿, os ""0,53 
Art,+z)6

_ii:

A-450a (**r, g , F.0, 30 A7t, tZ) O

TA,BELA 9

Dados ópticos das trernolitas dos xistos rnagnesia.nos

Ârrro stra ZY * *" Z KC

A-450a 85o L,625 r7o

A-45 i 7go 1,630 15o

l'-404 8Zo 1,630 160

A-450 '. 78o r,629 1?o

?'-444a 80o r,628 160

A-35? ?8o l" 62z l?o

A-442 8Zo 1,627 1?o

(o!t,+z siz,ss)¿ oro (oH)s

(A1r, zo siz"tù+ o1o (oH)8
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O núrnero de áÉorr-,o s pesados, que correspor:de coÍ1

gra::de aproxirnação ao nárnero de átcrnos de fer¡o,foi obtido por meio
da Figura 6 (Pe'truk, 1964), e varia entre 0,3C e i,43, Êsses vaiores
e os índices de refracão forarn coiocaCos no gráfico da figura 5. Dês
se rrrodo, forarn calculadas as fó¡znulas quírnicas ias cloritas d4s se-
ie a¡rìqstrãs estuda.das, que consta¡ll da Tabela 8.

O grau de asstrret:'la loi deter:ninario at:avés do grá -
fico de Petruk (1964) reproduzido na Figura Z. Os dados apresentarnva
riação grande, Na rnaio¡ia das cl.oritas estudadas c núrnero ée átornos
pesadcs das carnadas octaedrais da r:¡ridade ',tipo rnica.r supera a exis-
tente r.as canadas Jriipo brucita¡r, fato evidenciaclc pela preselrça de
valores positivos qqe variarrr Ce +0,09 a +2,00, Em duas a¡rrostra_s po
:'érn, êsse fen6rneno não ocorre, e o n'árrre r o de átor¡ros pesados da ca
rnada brucita é rnaior, Nesses cascs cs índices de assirnetria deterrni
.eacios forarrr - 0,59 e - i,00.

5.2.I.3.:\ntigorita

Os principais rnir:erais do grupo das serpentinas têm
a ccn:posição aproxirnada l'{grSirOU(OH)n, F..ro b:.valeÍte ou trivale¿
te, errr Þeque-na qua¡[idade pade subsrituir Mg, e considera-se que o.A-1

pode subs'iituir 5i ou Mg. Os três prircipais polirnorfos do grupo são:
a-ntigoriiê, lizarúiia e crisctil.o. EnÌ¡cra a1g.:-L" .rrtnut"is serpentíni -
cos seiarr¡ fibrosos, descobriu-se que snas esttuturas são íorrna<ias
por car-rradas do tipc, sernelhante às de caul.inita (Whittaker, 1953)" As
relações quírnicas entre as três variedatles não estão bem esclareci -
da.s. Foi sugerido que nas serpe:ltinas placóides o conteúdo de icns iri
valentes (parii cularrnente alumír.io) é rnaior que nÐs crisotilos (Ðeer
et ai, 1963). Dentre as t¡êç.¿ariedaies, crisoiilo é arnais bero esruda
<1a, A identificação dos polirnorfos pode a.preÊentar problernas, par:ti -
cularrnente q-úã-qdo se Érata de material onCe separação e concentração
são pràticarnente ir-opossíveis. Nestes cascs, torna-se aconseih]vel o

emprâgo sirnultâ¡eo de várias técnica-s de id.entificaçãc: por meio de

raios X, a¡ráiises terrr¡o -dífer encia.i s e óptica.s.
Os rainerais de serpenrina ern Argonina -Mo rr ete s fo-

¡arn deter::ai¡rados sòr::ente errr d¿as å:rìc s¿ï a.s; associadas, er.n îjnì do s

cases a ialco e clorita, e .Êo outro a ta1co, Os crisÈais são incolores,
de bi:r r ef ringôncia baíxa, exibi.¡rdo por vêzes côres a:rórnalas (azuis)de
i¡teríerência-. Cor:nurnente poss'rler;r dirzre¡:sões peqrlenas (0,05 a 0, l3
mrn). N,-rna das ar¡rostras :¡ediu-se Nr" o'Ì:Èendo -se i, 568.
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As análises r oentgenogr áfic as dêsses rnilerais cons-

tar arrr de dífratograrnas e fi1¡:ne s " O difratograrna registrado após sirrl
ples rnoagern do rnaterial foi cornparado corn outro, obtido após t¡ata-
rrrento da arrrostra corrr HCI 1 N a l-00oC por urna hora. Èsse estudo íoi
efetuado ern decorrência do trabalho de Nagy e Bates (1952). Segu¡do
êsses Auto¡es, llzat dlta e altigorita não são afetadas por êsse traza-
rnento. Crisotilo porém, é pr.ontarnente ataca.do, e os picos desapare-
c erII.

No caso estudado, os difratograrnas não rnostrararn
qualquer diferença. As Figuras i6IV e t6V reproduzern, respectiva-
rnente, difratograrnas da arnostra Mo-46b a¡tes e depois do iratarnelr
to cor'l HC1.

De ac6rdo corrr os fiknes e diÍratograrnas, âssqs rrìi -
nerais for arrr denorrrinacios a¡tigoritas (Whlttaler e Zussrrran, !986).

Pa¡a confirrnar a identificação obtida atrawés dos raios
X, efetuararrr-se a¡rálises terrno -dife r enciai s. Segu:ado Deer, Howie e

Zus srna¡r (1963) antigorita produz pico endotérrnico entre z5OoC e ?EooC.

Em se tr ata¡:.do de crisotílo e lizardita, êsse pico se situa entre 68Odè

e ?50oC. No caso estudado, observou-se a presença de pronuaciado pi
co endotérrnico ern tôrno de 76OoC(Figura 17), ern urna das arrrostïas,
e pouco aquérn de ?80oC na outra. ,\ presença dâsse pico corresponde
à expuJ.são da "água estruiuraltr, e é seguid.o rnuito de perto por urrr g.í

co exotérrrrico, que se relaciona à forrnação da oLivina. No caso estu-
dado, 6sse picg aparece próxirno de 800oC em arnbas as arnostras.

5,Z,I.4. Trernolita

Trernolita é o a¡rfibó1io predorninante nos,:xistos r-nag-
nesianos, Possui dirnensões que variarn entre 0, LZ e L,5 rrrrn. Seus c¡is
tais são ilcolores, e de rnodo geral, rnostra.rn tendôncia ao idiornorfis-
rno. .A a¡rá1ise da Tabela 9 rnostra pequena varíação nos dados õpticos,
Corn efeito, ¿Y*varía de ?8o a 85o, Nl, de I,622 a I, ó30 e Z A C de
, -o . -o15 a Il-. Esses valores evidenciarn que o rni¡eral possui pequena va-
riação quírni c a; e indi.c arn que a cornpo si ção varia de trernolita quase

-. ^ tl r- - Z+pura até Car(M8n, 3F.-'0, 5)SigOZZ(OH)2, têrrno que correspoflde a%%
de trernolita e 14% de actinolita (TrUger, 1956).

Está presente sempre ern qualtti:tad.ê s pequenas, e ocor
coûrÌlrrreote sob forrrra de núcleos residuais na trernolita. Seus cris-1:e

Ho¡nblenda
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tais roedeîr geral(rÉiììie e::rtïe 0, Z e 0, 5 ririr e apresenrâ:lû filaco Pieo -

croisrno (Z - vesde c1a::o" X ',' a,::a¡elo). Levando-se errt considel¿Ção

os dados ópticos obtidos (N,, :, o54, 2Y- = 8Co), t¡aia-se Ce h¡f,r]1 -
bLenCa fcrternenle roagn*siala iÐeer:" How'ie e Zusszna¡, Ì963).

5.7. !. 6 " Cq4rrningqo+iqe

C¡;rr.rn i n E¡cniÈà cl-o1.¡ê ¡ôrr:e-Èe ern urn dcs a:ijibo ji'to s

magnesia-nos aa região. Niì å:rìostra.{-450, apa;:ece gerairnenie sob

forrna de nú¿leo s re sj.duais er¡.;oivido s por t:rerqoliia" Po s sui leve

pleocrqisrno {Z :, l7224E t1a:c; X ,. a¡¡rareio claro) e seus cïisiai; pos-

suern dirnensões que v¿ri¿nr er:ire û, L8 e ArTZ rnn:. A. se julsar pelos

dados ópticos rnediCos i\'.. l, ¿59, Z \ í . ¿Oo e ZY, .77o), trata-se

de têrrno fo¡ter-e¡re ':lagaesi.ano d¿ sélie curnmingtonita -gnæelitâ ,

coïrespondendo apiox:m,a i ailr e-i e â (Mg. , F"zl, 
^), 

SrRO22 (OH) 
2

(Deer, Howie e Zws strzar:, lalö3 ¡"

5, Z, !.'1 . Magnetiia

Os dez,ci¡o .liÍr â-io gr alTrâ s cios lesíduos oPacos Êìo s'ir¿

raln que rnagne[ita ocoîle et.;- c.u.ase t6das ¿s airlo €ii¡as. .Es¿e ¡¡rine:'a1

é quase sernpre xeroq:d¡fico e exibe graluiação vatiâvel, et:i¿re c,03

rnrn a O, l5 o:m, s:r1 :tìirJia, Po:: vêzes altera-se, da:rdo orlgern a óxi-

dos de ier:o de:âr r*errnelha" q-.re àl:rgerrr as rocSras. .A' Fi.gura i6 T1

reproduz o dil::alogra:ra da fragãc op¿ca de urna Cas arrla ãt¡ e6, a

A-i?7. urr¡ dos picos áeve."se a i:r::purezas de talco.

5. Z. l. 8. Ouiro; n¡{Êj -- i

Her:l¿¡lte ic: áe;e¡¡:o:rada, pcr r¡reio de :r aio s X, sð -
lae¡lte err! -.rqra arao;i;¡¿" a 4e ¡:-i¡n¿ rc A.-1.1ó. Esiá Prese3fte sob for-
rna de c¡istais xeaomo::ics, ,:ujas d:iraensõe s ¡rai:ia:-n entre 0,0ó e 0, I

fnrlì.
Firoxã,nio Êstá preserìte sôryte¡:¡e er:a C¿as arl1osÈra6"

Ocorre sob íorrna d; ¿ristaig r e!ìa-ne s cel:te s, ero qualtidades :Lnsignì

fica¡ies (A, Zlo e traçosi. Esses -rnineraiõ säo i¡colorÊs e:ón 2V (+)

rnédj.o. lnfellzÍnerlie, â qua.:ntldade escass¿ irnpediu a deterrni:raçäo

exa.ta das propriedades íptlczs. Parece" Èodawía, txal'ar''"e de diop{
dio ou Ce augita diopsí#^ca.

Ruiilo ocorre sob Íorrna. <ie crisiais prísrr:áticos cii-

¡ninuto s (: O, OZ rrr-::n), raros, rie côr a-.¡rareia.
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Constatou-se a presença de quantidades rnínirnas de

biotita ern duas arnostras. Seus cristais são pleocr6icos (Z = rnarrom,

X = a¡narelo ) e têrn dirnensões pequenas (t o, o¡ rntr)"
,Apatita está preserrte ern duas arnostras. Seus cris-

tais são incolores e rnedern cêrca de 0,03 rnrn"

5.2,2. P etr o gr aiia

Os xistos rnagnesianos forarn divididos ern seis catego

rias. A divisão dos grupos e os rrorrres atribuídos às variedades decor-
reram de características texturais diferentes e da presença dos rni¡e-
rais ¡nais abr¡¡rdante s. Assirn, conwencionou-se adotar valor rnírrirno de

Z0% err' volurne, para que os rrrinerais fizessern Parte do norne das ro-
chas. De rnodo gera1" a designação do rrrineral rnais abundante aparece

julto da rocha, sendo precedido pela espécie rnineralógica presente errr

qualtidade subordinada. ExisterrÌ duas exceçõãe¡, refereotes às arnos-

tras A-352 e Mo-46b, que, de acôrdo cor¡r êste critério, dever-se-iarn
denornilar, r e spe ctivarnen¡e tr ernolita -talco xisto e talc o -aatigorita xi s

to, porérn, corrro as suas características texturais são rnuito sernetra:r

tes às dos talco -trerrrolita xistos e às dos a-ntigorita -ta1co xistos resPec

tivarnente, aquelas artostras for arn incluídas nesses gruPos.

T6das essas rochas são catacterizadas, rnacroscòpica-

r¡rente, por côres claras (bra:nco, verde c1aro, arnarelo) e pelapresen-

ça de nítida xistosidade.

5. Z. Z. l. Talco xistos

Os talco xistos constituern o gruPo rnais nurnetoso den-

tre as rochas rnagnesiana.s (Tabela 10), Talco, o cornponente principal,
nlrnc a ocorre errr proporçãos i¡rferior a 87,5Í0. Cloriia tarnb érn estásern
pre presente, er¡:bora eûl porcentagens relativarnerte pequenas. Magne-

tita é o rnineral opaco corrrurn a tôdas as rochas, à e*ceção de rrrna" on-

de aparece hernatita. Qua¡rtidades rnuito pequenas de trernolita, rutilo,
apatita e zírcáo Íot arn deterr¡ri¡¡adas ern algurnas rochas,

Ern várias secções delgadas observou-se a presença. de

talco, clorita e opacos ern agregados pseudornorfos s6bre rninerais an-

teriores, posslveknente olivinas ou piroxênios"
.{ textura dessas rochas é lepldobtástica e a granulação

é fina, oscilaldo por volta de 0, 04 - 0, I rnrn.
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5.?," Z" Z" T alco -tr ernolita xistos

As a¡rálise s modais das rochas que rePresentam êste

grupo (Tabela lO) caracterizarn-se pela larga predorninâ-ncia de talco

e treroolita sôbre os dernais constituintes. Dentre êstes, clorita apa-

rece er:r. proporções sigaificativas ern duas <ías arnostras. Magnetita

ocorre ern tôdas elas, erÌquaJÌto traços de aPatita e biotita estão pre-
sentes r e sp e ctivar¡.errte ern -A-451 e Ã-44?, Â principal característi-
ca teztwr a)- 6 def:¡¡ida pela presença de pequenos porfiroblastos de tre
molita (0, Lz - o,3 rnrn) irnersos ern li¡ra rnatriz (0, 03 - 0, 06 mrn)co.rls

tituída por ta-lco e dernais acessórios. Ern aigurnas secções verificou-
-se a tra:rsforrnação de trernolita ern cloriia.

5, Z. Z. 3. Trernolita xistos

A-lérn da presença predorninaate de trernolita, forarn

constatadas, nessas rochas" quantidade s subordiladas de rnagnetita e

clorita. Ta1co, piroxênio e apatita forarn deterrninados em 11rna a!:nos

tra e estão ausentes na outra. Forarn observacia.s nas secções delga -

das algurrras par ticularidade s texturais irnportalte s para o esclareci-
rnento das tra-nsformações rnineralógicas efetuadas durante o Ploces-
so de forrnação dos xistos rnagnesianos. Corn efeito, as hornblendas

constituern senlpïe núcleos residuais dentro de trernolitas. Os ra¡os
piroxênios existentes ocorterrr tarnbérn sob forrna de cristais ¡esidu--

ais envolvidos por trernolita (Fotornicrografia ?). As cloiitas oÍa se

associarn corrr rnagnetita constituindo pseudornorfos s6bre rrrinerais cu

jos contôrnos lembrarn rrrinerais rnáficos (anfibólios? ), ora ocorrern

corno produtos de alteração das hornblendas.
,{ textura dessas rochas é nernatoblástic a, e a granu

Lação ê fina, giraado ern tôrno de 0,3 - 0" 8 rnrn.

5.2.2.4. Antigoríta -ta1co xistos

A presença de a-ntigorita fci assinalada sòrnente ern

drras arrrostras. Corr'ro êsse rnineral apresenta gra:nde irnportância pe-

t:t ct genétíca, serão analisadas errr seguida as relações texturais entre

êle e os dernais corrrporrentes rnineralógicos de a¡nb as as aÍrostras.
Na rocha Mo -46b talco e a-atigorita ocorrern ern Pro -

porções apr oxirnadarnente equivalente s. O rrriler aI Ce serpentina é

pseudornorfo sõbre cristais, cujos contôrnos são idênticos aos de oli-

vi¡a. Os opacos, representados por rnagnetita, ocorrerrr, por vêzes
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dissemilados na rocha, e, rnais cclrìurâenie associados à serpentirra.

Neste caso, devern ser subprodutos da tr a-'rsfo¡rnaç ão dos máficcs ern

antigorita (Fotornicro gr afia 8). As relações entre ta-ico e trernolitanã
são claras. Ern certos trechos, Íiletes Èaicosos parecern cortar as an

'iigoriias,
Na outra amostra, A-46?" ocorrern, a1érn da aniigo"i

ta, ta1co, ciorita, trernolita, hornblenria, ciiaopiroxânio e rrragnetita .

Den¡¡e tôdas as secções delgadas estudadas, as Pertencentes a êste

aflor af'rento são as rrrais esclarecedoras das tr a¡rsforrnaçõe s rni¡rera-

l6gicas efetuadas dur a¡rte a forrnação dos xistos rnagrresiarros. Restos

de piroxênio, aparfeceln tra¡rsforrnados ern talco e antigorita.As horn-
blendas existentes constituern serrìpre núcieos residuais das trernoli -
ias. EsÈas, estão frequenternenie iransforrrradas ern talco e clorita(Fo
tornicrografia 9). Ern vários trechos tias secções delgadas Pareceque
as t¡ernolitas originararn talnhérn aîr:rgoríia. Ar¡tigos rni¡rerais rnáfi-
cos (oliwinas? piroxênios? ) estão cornpietar:ren.e substituídos por rnis

tura de antigorita e rnagnetita,

Â textura das rochas dãsse grupo á c ornuroente lepido

bLástica e a gralulação varia entre 0, 07 e 0, 7 rnrn'

5. Z.Z. 5 . Curnmingtonita -tr ernolita xisto

Essa va¡íedade foi observada sôrnente ern urn aþlora

rrlerrto (A-450). Trernolita é o rnine¡a1 rnais abr:¡d a¡rte, ocorrendo o-rn

roingtonita errÌ quâ¡tidade subordinada. Ta,1co aparece errr Porcenta -
gern in{erior à dos a^nfibólios. Clorita, l¡iotita e rutilo são acessórios.

Textur alrrrente, essa rocha caracieriza-se pela presença de núcleos re

siduais de c urnrningtonita, inseridos ern cristais de treroolita, eviden -
ciando-se assirn a tralsforrnação da curnrni.ngtonit a inicial ern trerrroli

ta (Fotornicrogr afia t0). O taLco e dernais acessórios são intersticiais.
Er¡: vários Èrechos das secções delgacias nota-se tarnbérn incipiente

transforrnação dos núcleos curnrningtoníti co s :: errÌ clorita. A granula -

ção dessas rochas varia corrrurrrerrte entre 0,4 e 0, I rrrrr¡ e a textura é

nernaioblásti c a.

5. Z. Z. 6. Clorita-talco xistos

.A.s cloritas, rrrinerais corrÌlL.rìs, porérn geraknerrte es-

cassos rlos xistos rnagnesianos, ocuparn, neste grupo, posição de des-

taque. ConstituerÂ, ao lad.o do talco" os rrri¡erais rnais frequentes. Tre
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rnolita, rnagnetita e apatita ocorrerrr ern qua-Etìdades subordi¡radas. Na

Tabela 10 essas 40chas estão rePresentadas pelas anìost¡as Mo-47b e

A-450a. Esta última ocorre jlmto à ¿-+SO e rnostra indícios i¡te¡es-
sarltes para o e s clar e cirrrento da sequência de forrnação dos rnine¡ais'
Ern meio à rnassa talcosa ocor¡errr cristais de clorita envolwidos por

trernolita (Fotorni cro gr afia 11). .As caracterlsticas texturais da asso-

ciação clorita -trernolita desta arrrostra são idênticas às exibidas por

curnrningtonita -trernolita na arnost¡a ,A,-450, tarìto na forrna, colrlo no

tarnalho, ou no englobarnento de urn rni¡reral pelo outro. Esse fenôrne -

no pode ser fàciknente notado cornparando-se as fotornic rog¡ afias l0e
ll. Daídeduz-se que após a trals{orrnação de crrrnrrringtonita ern tre -
molita, os núcleos residuais curnrningtonítico s sofreram nova ttansfor
mação, cujo resultado final foi clorita.

Na arnostra Mo-4?b as cloritas Parecerl ser pseudo -
rnórfj-cas de a-ntigo s rnáficos.

5.2.3. Pe tr ogâne s 9

5.2.3.f . .{s tr a¡rsforrnaçõe s rnì¡re¡alógicas

.A' a¡ráIise das relações texturais entre os rni¡rerais <ios

xistos rnagne sia¡ro s d.a região Morretes -A¡rtonina permitiu a e1gþaração

da Figura 18, que procura, de rnodo geral, definir a ordern de forrna -

ção dos principais rrrinerais, ernbora existan wárì.os problernas e irnpreá.È':-r

cisões.

OLIVINA

PI¡IOXEI.J¡O

Figura I8

CUMfuf I¡J€TOî.IITA

Ordern de forrnação dos rninerais dos xistos rnagnesia:ros.

Olivina fresca não foi deterrninada ern ¡renhurrra das'

. ANTITORITÉ.
,A

TALCO /
//

TRET.¡OLIT.E
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secções es¿udadas. Sua presença foi- ilferida ern decorrência da pre-
sença de pseudornorfos atualrrÌente constiiuído s de antigorita, à quai.

se associa corrìurnente rr:.agnetita. Ern ur¡ra das arrro str as notou-se a

transforrnaçãc de piroxênio e de trernoliia ern altigorita.
.{s clori.tas podern provj.r de hornblenda, crrm:ningio -

nita ou tr ernolita"
Taico pode se originar a Parür. de piroxânio s ou de

trernoliias. Nos talco -trernolita xistos, porém, ocolrern rnicroporfi-
roblastos de trernolita eryr rrrassa talcosa, e as relações de tralsforrna

ção entre os dois rninerais não são evidentes, sugerindo aPossibilida-
de da existência de rnais de urna geração do a¡fibólio"

.4, forrnação de trernolita a partir de piroxânios, horn
blendas ou curnrningtonitas é visível ern várias secções,

Outro problerna existente refere-se à natureza de horn
blen<Ía e curnrningtonita. -A se julgar petas relações texturais, não é

possível decidir s6'bre a orígern prirnária ou secr.¡¡rdária dêsses a:rfibó

1ios"

A fase final do processo de tra¡rsforrnação rnineralóg!
ca conduziu å forrnação de rochas rt'.cas errr ta1co, clorita e altigorita"
As relações enire êsses trãs rninerais são irnprecisas, não se podendo

estabeleceî corrt certeza, a sequência de forrnação guardada entre êles"

Modernarnenfe, os trabalhos ern petroiogia experi.rneo-

tal- referentes ao e stabeiecirnento teórico dos carrrpo s de estabilidade de

di.versos rrrinerais envolvido s na e ste atízaçáo, têrn contribuído para o

e s clare cirrrento da forrnação dessas rochas. Bowen e Tuttle(1949)e Ben

nington (1956) rno str ararrr que o taico é estável a qualquer tem.peïatuïa

abaixo de 800oC, iá a serpentina s6 aparece ab ajxo de 500oC, e qua-rido

forrnada diretarrrente sob a ação de água s6-bre forsterita, seu lirniie rná

xirno de estabiiidade 6 d" 40ooc" Util.iza¡rdo urrr sisterna de três colrrPo -

nentes: FeO, MgO e SiO, Hellner et ai" (I965)siltetizan:art a:rto{iliia, e

provararn que êsse rnineral só ocor¡e a terrlper aiuras sì.ìPeriores a

520oC t 10oC" Segr.r:rdo Muel.ler (1960) a introdução de cáIc:o nesse sis-
terna provoca o aparecirnento de curnrningtonita.

A-dicionando -se êsses dados à relaçães ¡extÌrrais obser

vadas, torna-se eviien¿e que as ilansforrnações rnineralógicas ocorre-
rarrr corrr decréscirno de terrÌperaturas, dada, princip aìrnente, a presen

ça de a-ntigorita corno urrr dos produtos finais da ewolução rnetanór{ica
dos xisto s rnagnesialos"
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5.2.3"2" Rochas originais, !r a-ns fgi!?erÇõ e s quírnicas du¡a:rte a estea-

tízaÇão e rne tarno ¡fi. srno

A¡rtes de tratarrnos das rochas originais dos xistos
rnagnesialo s errr esËudo, fas-se rrrister breve rewisão bibliogr áfica,
pois os trabalhos s6-bre êsse assllrrto são escassos e, ern vários aspec

to s, ccntrovertido s"

Ðe rrro do geral, duas são as origens atribuídas a es-
sas rochas (WiIk, 1953). .A. prirneira explica a esteatização por rneio de

descarbonatização ou siii.cificação de rochas sedirnentares carbonáti -
cas, de îat;reza dolorníiica. Nesses casos, raros na literair:ra, os es-
teatito s estão associados" no carrnpo, a rochas carbonáticas, Wright
(i950) e Erlgel (1949) descrevera-.¡r duas ocorrências dêsse tipo. Urn
exemplo brasileiro é cìÉado por Marini e Leprevost (1967).Segundo ês

ses Autores, as ocorrências de taico, cuja rnaior concentração sit-oa-

se ju¡to ao lirnite su1 de Abapã, :ìiho Paraná, são produtos de iralsfor
rnação de carnadas dolorníticas perter¡centes aos epirrretarno rfito s do

Grupo Açulgui.
Explica-se a grande -r¡raioria dos xistos rnagne sialo s

corno decorrente da esteatização <ie rochas ultrabásicas. Deve-se aqul
ressaltar urrr a.specto que se errconÈra coriìur¡rente coafuso na literatura.
Grande parte dos -Autore s não distingue os fenôrneno s de alteração tal-
co-carbonática e <ie esieatização errr rochas ultrabásicas, unùrdo -os nu.rn

rr1e srno processo" lMald¡ett (1966) esclarece bern êsse ponto:'14 altera-
ção talco -carbonato tern corrro produtos essencíais talco e carbonato;en-
qua^rìto que talco é o principal produto da esteatizaçáo, sendo serpentina,
clorita e carbonato acessórios. Os dois processos ïÌão ocorrern necessà
riamente junto srt.

Hess (ì933) publicou trabalho clássico sôbre esteatiza -
ção de rochas ultrabásicas. Ä sequência olivina ->-hornblend.a -->- actino -
lita.-+- clorita -+- talco * carbonato foi estabelecida pelo Autor dura¡¡te
a evolução petro genética.

Ern wárias ocorréncias citadas na li.teratura forarn assi-
nalados p¡ocessos de serpentínização e de esteatização afeta-ndo as ryIes-

r¡ra s rochas. Muito s Autores acreditarn que a serpentínízaçäo precedeu
a e ste atizagàa (Hess, 1933; Du Rietz, 1935: lHaapai4 193ó; Wifk, 1953;

Ciridester, f962). E;rr. alguns casos porérn, notoü-se que a orderrÌ dês-
ses Íerrôrneno s encontrava-se inwerti<ia (Versa1o, 1965).

A causa da esteatização é outro assu-nto que tern gerado



- 75 -

rnuita discussão. Hess (1933) acha que o processo é autorne tamórfico.
Bowen e Tuttle (1949) ac¡editarn que essa hipótese não é plausíve! e

atrit¡uerrr a soluções externas a re spon s abilidade pelo fenôrneno. Segul
do Du Rietz (i935) os esteatitos situado s a nordeste da Suécia sofre-
rarn forte influência de soluções hidroterrnais proveni.entes de pegroa-

titos. Errr várias ocorrências, intrusões graníticas têrn sido tesponsa
bilizadas pelo fenôrneno (Cech, in Versalo, I965). Ern algurnas regiõeg
poxérr' a aus6ncia de possíveis fontes externas tornararn impo s sível

essa explicação. Ern decorrência disso, a Ìripótese autorneta¡nór fic a de

Hess (I933) tern sido utilizada por vários Autores (Versalo, 1965).

No caso exaininado no presente trabalho, o ûrapa geo-

1ógico rnostrou a total inexistência de qualquer rocha carbonática na re

gião. Os estudos rniner alógico s e quírnieo s evidenciararn ausôncia de

rni¡rerais carbonáticos e presença ilsignificalte de COr. Â a-nálise rni-
croscópica evidenciou ïestos e pseudornorfos de olivinas e piroxênios,

as so ciaç ão rnine r a1ó gic a corrrurrl errr ro cha s ultr ab ásic as,

Êsses ar gurnento s excluern origern a partir de rochas

sedirnentares carbonáticas, e aponta.r.rr a presença de rochas ultrabási-
cas colrlo rrraterial original dos xistos rnagne siano s da região Morretes-
A.fltonina.

Ä ausência de carbonatos aliada à riq'oeza ern trernoli -
tas vârn confirrnar as observa.ções de Wilk (Ip53), segrmdo as quais ês-
ses rnine¡ais não ocorrerrl junto s ern esteatitos.

Aliás, essa ausência errr rrrinerais portadores de CO7,

fenôrneno ern geral, raro na esteatizaçáo, pode dar ûÌargern à observa

ções no que tange à fonte causadora de soluções. Segundo Vfilk (1953)

existern duas hipóteses para explicar o fenôrneno: a ternper atura rei-na;r

te dur alte os fen6rneno s rnetas sornático s não perroitiu a forrnação de

carbonato; ou CO, não estava originaknente presente nas soluções. Es-
ta últirna alternatiwa ocorre, segundo êsse Àutor, ern áreas onde grali-
tos são abuldantes, ou ern esteatitos próxirnos a contato s intrusivos.No
caso errr questão, os xistos rrragnesiaros ocorrerrr próxirno s a gra-ndes

b atólíto s graníticos, o que favorece ahipótese seguldo a qual teria ha-

vido contrìbuição de soluções, pobres ern CO' p?ovenierìte s dos gra-rìi

to s.

Forarn e{eluadas nowe a¡ráli se s quírnicas dos xistos rrrai
nesia¡ros (Tabela tr1), corn a. finalidade de se tentar estabelecer as rrlo -
dificações quírnicas efetuadas dur a¡rte a esteatização.
. B artìn (1948) estabeleceu rnétodo para a cornparação de
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afìáli s e s quírnicas <ie ¡ o chas rnet arnórf ica s. Moderaarnente, acre dita -
se que grande parte das substituições rnetas sornáticas ocorrerrl serrr

grande rnudança de volurrre nas rochas. Por isso, sào ernpregadas corn

parações eirtre unidades de volurne s iguais, de rochas diferentes" As-
si¡r¡ Barth introduziu o conceito de 'rsia¡rda¡d celI't. Esta. é definida co

rrÌo urna u:ridade de rocha coratendo 160 oxigênios. O rnétodo baseia-se
na observação de que o oxigênio constitui, apr oxirnadarn enr.e, 94lo do

volurrre da rocha. Portanto, são pràticarnente iguais os volurnes Cero-
chas corn igual conteríd.o de oxigânio. A cela de 160 oxigâníos foi esco-
thida por conter, aproxirrradarnenie, 100 ions eletropo sitivo s. Chides-
tet (\96?), baseado tta ceLa de Barth, forrnulou o conceito da rlrnodified

sta¡¡dard ceil'r (MSC). Segr:ldo êsse Autor, os rrrinerais que participarn
de certas alterações, afeta¡rdo principaknente rochas uitrarnáficas, po

derrl apreseniar grarides diferencas ern volurne, e rtesse caso o ernprê-
go da cela de Barth acarretaria cornparação de volur¡:e s diferentes.Por
ôste rnotivo, Chidester aperfeiçoou o rnétodo, propondo a cornparação
do núrnero de ions existerÌtes ern determinado volurne de rocha. O volu
rrre proposto equivale a 2064,8 x N-1cc, onde N é o número du avogtJ
do, Êsse valor caracte¡íza a M. S. C. Os resultados das a¡rálises dos
xistos magnesianos e das M. S, C. constarn r e sp e ctivarnente das Tabe -
ias Ll e 12. Os valores das M.S.C. possibilitararn a elaboração de grá
ficos que procurarrr rrrostrar as tendências dos diversos elernentos en -
volvidos no processo. Deve-se ressaltar que infelizrnente não se encon
trou, errr qualquer dos aflora¡ne.:rtos visitados, siquer restos da rocha
ultrabásica inicial, portadora, ao qu.e se supõe, de piroxânios, ollviaas
e talrvez a¡fibólios. Olivina fresca não foi observada; e sòrnente ernduas
arrrostras deterr¡iinou*se a presença de restos de clinopiroxênio ern quan
tidaCes insigniiic ante s. O que se tentou deterrni-nar foi a tra:rsforrnação
dos â.flíibólio xistos rnagnesia¡ros ern xistos taLcosos, cloríiicos e se¡perì
tí:¡icos. Corno já se ressaltou a¡rteriorrnente foi reco¡hecida a natureza
secr:¡rCária das trernoiitas, não havendo porérn argurnentos decisivos pa.

ra o e stabele cirnento da origern prirnária ou secundária de hornblenda
e crrrnrnirrgtonita, Os estudos rnineralógicos e químicos dernonst¡ararn
que a evolução metarnórfica ocorreu corn consideráve1 adição de H, O,
e consequente formação de rninerais forternente hidratados. Assirn, os

valores dos elernentos que possüer¡. expressão rlo processo (Si, -A.1, Ca,
Fe e Mg) forarn reiaci.onados corn teores de H. De rnodo gerai, a Figu-
ra 19 rrrostra que, à exceçäo do cáIcio, os outros elernentos pollco o11

nada varia¡arir durante o fen6rneno. As pequena.s inclinações exibicias
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pelas linhas de Si e Mg, que expressatiarrl pequeÊa Èenciência de a-.:L-

rnento errr Mg e dirniluição de Si não parece ter significado estatístico
considerável, Esses dois cátions são os rnais abr:¡rdan¡e s nos rrrinerais
prirnários e têrn grande facilidade de fixação nos retículos dos filcssi
licatos ¡esultantes do proce'sso rnetaroór{ico" A. Ii¡}¡a do aiurnínic é

ta¡nbérn horizontal, rnost¡anCo que êsse elernento, a::te¡iorrnente con
tido nos anfibólios e atuai.mente inco::porado na estrutura das cl.oritas
não sofreu perdas ou garihos consideráveis. Ernbora as evidâncias do
conìportarlento dâsse elernento se lirnitern à transforrnação <ie a¡fibó-
lio para clorita, é possível que o teo¡ de alurnínio, eier¡:enio poucornó
veÌ, não tenha sofrido grandes alterações ¡ne srrro aas lases iniciais <io

processo. Essa co:ijelura é corrot¡orada pelo fato de que clinopiroxê-
nios e eventuais anfibólios prirnários de rochas ultrabásicas pociern
conter alurnínio. Enquanto que a. ii.qua:ltidade de fer¡o se rÂa¡teve taln
bérn pràticarnente constaÌìte, gra:rde variação ocorreu no conteúdo de

cálcio. Esse elerrrento, presente ern teores relativa¡¡rente a.ltos nos
a¡fibólios, foi expelido dura¡rte o processo final, estando pràticarnen
te ausenie rros xistos talcosos, cloríticos e serpentíeicos, pois rle-
¡hurn dêsses ¡nilerais adrnite cálcio errr seu retículo cristali_no..A. pro
porção de cálcio constaiada nos xistos anfibolíticos îaz entrever a hi-
pótese de que rniner ais da rocha original poderiarn ser responsáveis
pelo fato. Se essa asser¡iva fôr válida, o rnaterial prirnário deveria.
conter quantidade significativa de clinopiroxênios calco -rnagne sia:ros,
e talvez de a¡fibólios ricos errr Ca e Mg, caso êstes r¡rinerais fcsser::
prírnários.

EfeirraCas essas consideraçdes, procurou-se desco -
brir qual é o tipo de rocha ultrarnáfica., cuja cornposicáo quírnica rne-
thor se ajusta ao grâfíco referente a.o cornpo¡larnenio dos elerne¡tos
(Figura 19),,e que, con s equenterrente, se aproximaria=-da cornposi-
ção quíroica rnédia teórica das ¡ochas geradoras dos xistos rnagnesia
nos de Morrete s -Antonina"

-Após várias tentativas concluiu-se que olì.vina piroxe
nito se¡ia a ¡ocha parental rnais prováve1, pois é a que rnelhor se

adapta às tendências.(trends) exibidas pelos principais elerrrentos dos
xistos estudados. Assirn, forarn colocadcs no gráfico da Figura I9 os
valores de M" S. C. relativos a urn olivina piroxenito de Union Bay (Rq
ckrnick e Noble" 1959) é à rné<]ia de ncve olivina piroxe¡:itos dos Ur¿is
(Duparc in Wy1lie, 1967)" As a:rá1ises químicas e os valores <]e M. S. C.
dessas rochas co.rÌstarrl da Tabela 13"
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T,{BELÂ 13

A-nálise s quír¡ìic as e núrrrero de åtornos da M.S"C.de oiivi:ra pir oxenito s

Lz\z
s1o2 47,2 48,4 Si 57,8 56,9

A12O3 2"4 2"9 Al. 3" 3 3'9

]jerO, Z,O 2,5 Fe 8,4 8, I

FeO 6,8 6, 1 Mg 33" t 33,5

MgO I9'I )'9"r Ca Z3,B z5,L
CaO 18, 9 20, L

NarO A"¿ 0,3 Na C'4 O"5

KzO 0,i 0, 1 K 0'i 0, 1

MtrO O,Z - Mn 0,? '
Tioz o"z 0,5 Ti o, I 0"4

+-,
HzO- 0,6 0,8 H 4,6 5,3

1 - Olivina piroxenito de U¡ion Bay (Ruckrnick e Noble, 1959)

2 - Olivina piroxenlto dos Urais (rnédia ae 9 alálises,Duparc
i-n \üy11ie" 19 67).

Corno já foi visio no capítulo refe¡ente aos an{ibolitos,

o rnetarnorfisrno regional Ce fácies an{ibolitos, foi seguido Por meta -
rnorfisrno regressivo. Êsse fenôrrre¡o" cujas evidencias serão confir-
rnadas em capítuios posieriores, afeiou p rincip a1¡nente a região Ì (Fi-

gura 3)"

A prirneira fase de al.teração d¿s rochas ultrarnáficas
resultou principaknente na íorrnação de a:rfibóiio xis:os, de r'at.ur eza

pre dorninalternente trernol.,ítica. A evoiação fin¿: do processo pl:ovoco1l

a cristalização de xist,cs ralcosos, ciorlticos e serpentúricos. É provã-

vel que o rnetarnorfísrno regional iaii,al. ter--r-a afetado as rochas t:1::r arnâ

iicas. Jnfelizrnente não existern ciarios que perrrritarn avalia¡ a intensida

de alcalçada pelo fenérneno. O que se sabe, porérn, é que os xistos rnag

nesialos associarn-se a anfiboiitos e gnaisses ¡ et¡ orneiarnorfiz ado s. Ern

bora algurnas ârnostras corno a r{-450 e a A-444a, in<iiquern iransicäo
entre fácies anfiboiito e fácies dos xistos verdes, o coajumto dos xisios
rnagnesianos, a exernplo <Íos gnaisses e anfih,oiitos albíticos, pode ser

enquadrado no fácies dos xistos verdes (Turner e Verhoogen" 1960)"



a)

Assirrr, pode-se deC¡:.zir qLt.e o processc de forrnação
dos xistos rnagnesia.rros, cujos pr:adstcs íinais ccnsiste::r er¡r {ilossiii
catos hidratados, forrrrados cor¡: ¿.èai:<azre::to ce ter4peratc.ra, foifor
ternente afetado pelo rnetarnorÍi sz-ao regressivc.

Os rrraciços gra::í';"ccs da r e g'.ã,o são posteriores ao
me ta-r¡ror fisrno regional. É possíve1 qt;e î,aaît -bató:itos re¡harn cedicio
soluÇões, pobres em CO., que corizi:r-r;ra.:: car¿. a r:dratacào dos¿
rnlnef a1s "
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5. 3, Gnai s se s ë .r:riigrrratito s

Gnaisses e rnigrnati.to s são as rochas rnetarnórficas
rnais corm-r¡rs na região Mo rr ete s -A¡rtonina (Figura Z), À: direção pre
dorninante de gnaissificação é N-10-20E. Os mergulhos são seryIpïe
tort""l.. ofa para NW, ora para SE.

5.3" l.Mine r alogía

5. 3. 1. 1. Feldspato potássico

Estudos efetuados pol vários Autores rnostrararn que
as caraeterísticas est¡uturais e ópticas dos {eldspatos potássicos per-
rnitern agrupá-1os errr quatro séries: ¡rhigh-sanidine-higb albiteu, Usa -
nidire -high albite", Irortho cIa se -low albite" e !rrnicr o cline -lo\¡/ albite".
Goldsrnith e Laves (ì.954) rnostrararrl que podern existir variações na
estrutura do rnicroclínio. Dentre êsses rninerais, ocorrern desde espé
cizneas de bai.xa triclinicidade, cuja estrutura aprcxirna-sq da rnonoclí
n',ca, até cristais c ar acteri'stic arnente triclínicos. Êstes últirnos são
denorni¡rado s rni c r o c lírio s rrráxirno s (,'rn a;<irnurn rrli c r o cli:re s " ),

Existe¡n vários rnétodos para a deterrailação de felds-
pato potássì.co. Urn dos rnais, senão o rnais recente,foi elaborad.o por
Wright (I968)" Consiste na deterrninaçào do ânguio Zê dos picos (Z0t),
(002), (tl3), (o60) e (lo4). o feld.sparo atcaliflo pode ser dererrninado
poï rneio de gráfico que relaclona 2q (060) eZg (ZO4), Essa figura
perrnite tarnbérn verificar se as dirnensões da cela do mine¡al errr ques
tão têrn tarna¡rho norrnal ou não, Neste últirno caso,os feldspatos sãc
denorninados anôrnalos. Caso as dirnensoes da cela sejarn norrnais, po-
de-se estirnar a porcentagern de Or por rneio do valcr de Zø(ZOl).

Goldsrnith e Laves (1954) estabelecerarrl rnétodo pa¡a
avaliar o grau de afastarnento dos feldspatos da estïutura rnonoclúrica.
Èsse valor denornina-se t¡iclinlcidade e é obtido atravás da. fórrnula
A = \2,5 (dr¡r - dr3r).

O rnétodo de Wright (I968) aplicadc aos feldspatos dos
gna.isses e rnigrnatitos da região Morretes -A¡rtonina revelou-os rnicro -
clínios rnáxirnos, -As rnedidas de triclinicidade apontararrr 0,26 e 0, g5

para gnaisses albíticoc e 0,94 e O,)5 'para gnaisses a oligoclásio-a_rrde
sina, Houve algurna discrepârrcia entre os teores de Or deterrnilados
por a-nálises quírnicas e por raios X (Tabela 14).



TÀBELA 14

Dado6 óptico5, quínico6 e de raios X doÊ leldßpato6 potás6icos e pe¡ceDtagem de â¡o¡tita dos plagjoclá6ios pe¡tencentes a Snaisse6 € gtålitôs

Àhostra
Mo-47 Gnaißse a albita

A-Z5l Gûai6se a albita

A_ZAS c¡aisse a oligoclásio

A_39 3 Gnai6se a oÌi8ocláÊio

Mo -¡ 57 G¡a¡ito Mãlurnbi

Mo-56e Glallito Maruhbi

}|,o-257 c¡ a¡ìto Malu¡nbi

Mo-ó6 Greito Gracio Ba

Mo-133 G¡a¡ito G¡acioÊa

Feldspata K

Mic¡ocIí¡io

MicioclíDio

Microclírio

Kzo Na2o 2Y* 
90 de Ab 9o de o¡ % de or 90. de. AÌ, Eo ,I' ç. T¡iclinícidadc
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ezs

tuz

4ZO
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?00 0

750 0
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730 0
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@
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Os estudos ópticos revelararn que êsses microciínios

rnedern gerairnente entre 0,3 e 1 mrn, Qua¡do ocorreÍl sob forrna Ce

por{iroblastos, suas dirnensões ati:rgern até L,5 crn. Observou-se rnui
tas vêzes a presença de gerninação errr grade. Gernilados seguJrdo Car-
lsbad são ber¡r r¡rais raros. 2V varra de ?60 ¿ 9go.

5 " 3. I.2, Piagioctásio

Os plagioclásios ocorrerrl sob forrna de cristais cujas

dir¡ensões variarn, corrÌunente, entre 0, 2 e 0, 8 rnrn. Co¡:stituern, rnui
tas vêzes, porfíroblastos cujos tarnalhos alcaíçarn, ern rn6<iia, 1r 5 a

5 ¡nrn. As gerninaçõe s cormrrnente obseïvadas obedecern às leis de al-
bita, albita-Carlsbad e periclirio. Ern diversas arrrostras, albita e pe

riciínio ocorrerrl nurn rrre srrlo cristal" No que se refe¡e ao teor de anor

riia, dlstinguern-se nesses rninerais dois grupos distintos. Ern rrn de-
les o plagioclásio varia de AnO a Arr', e no outro entre Anrn e AnrU, A
exernplo do que ocorre coÍr.r os anfibolitos, as albitas são ricas ern in-
clusões tie epídoto (Foiornicrografia lZ), que se origiaanarn da reação
piagioclásio cá1cico -+.- plagioclásio sódico + epídoto, cujos deiaìhesfo
r arn discutidos no capftulo referente aos anfibolitos. Zonearnento 6 íe-
nôrrreno relativarnente raro .nesses rrrinerais e está restrito aos pLagio

clásios MZ+_26. Na rnaior parte das vêzes o zonearnento é normal, is-
to é, os cer¡iros são rnais cálcicos e as bo¡das rnais sódicas. Ern algr-rrs

casos, porérn, observou-se zonearnento inversoe corn,{nr, rras bordas
e }.nra no centro. Sericitízaçáo ocorre por vêzes. Intercrescirrrentos
pertíticos, antipertítico s e rnirrnequíticos não são raros.

5.3" 1.3. Q.rartzo

As dirnensões do quartzo varia¡¡r norrrrakrrente enire 0, I
a 0,4 rntr'" Errr arrìostras cataclasadas, porérn, o Èarnanho dôsser rni¡re -
ta1 chega a atingir 0, 02 rnrn, É, rnuita, s vêzes, o rrÌi:rer ai. rnais c ornu¡rr

nas faixas cfaras, orierrtando-se paralelarnente à direção de xistosidade.

5. 3. I . 4. Biot'rta

Biotita é o rnáfico rn¿is cornurn; ocorre, por vêzes, ern

quartidades consideráveis" Seus c¡istais são pleocróicos, (Z =rîar:. otÊ'
X = arnarelo) e têrn dimensões ao redor de 0, 1 - 0,5 rnrn. O ãngu1o 2V

- ^ornede 0" e N__ varia de I, 628 a I,632.v
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5" J" I" 5" -EiÐldoio

-o" 

epídoios das rochas gnaíssica.s pertencem à l"arie-
ciade pistaciia e exibern vários ¡nodos d.e ocorrência:

a) Estão presentes ern qua-nti<iade s pequenas, disserni
nad.os ¡:as rochas" Nesse caso possuerrr dirrrensões variáveis en¿ïe 0, 1

a 0, 3 rnrn, e rnostrarrl rnuiias vêzes {raco pleocroisrno de arnarelo a

incoior. Não provierarn da alteraçáo de or:tros rninerais, e devern, por
tarìto, ser cie origern prirnária.

b) Estáo incl.uídos ern p1a.gioclásios aibíticos. São inco
iores, têrn dirnensões reduzidas (0" 03 - 0, 08 rnrn) e resu1tarn <ia ¡ea -
ção plagioclásio cálcico -->- plagioclásio sódico + epídoto. Êsse gnupo

Ce epídotos rãrn grancie expressão nos gnaisses albíticos" particular -
rnente nos ricos ern biotita.

c) Aparecern sob forrna de veios que cortarrì as rochas,
e são posteriores aos dernais rrrinerais. Esse r¡rodo de ocorrência é ¡.a
ro e está presente sôrnente ern d.uas das arrrostras estu<iadas.

5.3. 1" 6. Outros rni¡reraiq

Muscovita ocorre sob a forrna de placas incolores cu-
jas dirnensòes variarn de 0, I - 0,5 r-nrn. Qua:rtidades gra.ndes sòrnenle
Jor ar:r observadas ern algu:r s gna.isses aibíticos.

Hornblenda é rnineral raro rlos gnaisses. Sua presença
fci cons¡atada. sòrnente nos gnaisses a oiigoctásío - ande sina" As dirnen-
sões dos cristais girarn ao redor de 0, 3 rnrn. l\s hornblendas são pleo-
cr6icas (Z = verde-escuro, X = amareio) e N" é igual a i"676,

A,s titanitas exibern dois modos de ocor¡ðncia: sob for-
rna de pequenos crisiais de origern prirnária., dis serni¡ra.do s na rocha; e

ocupando as bordas de iknenitas" Neste ca.so, sua origern deve-se .å.,

iransforrnação do r¡ri¡re r aI opaco. Ess¿s tita.nitas secr:-.rdárias ocorrel.rl
sðrneate nos gnaisses albíticos, e sua i'orrnação deve-se ao evento do

rne iarrrorfi sr¡ro regressivo"
Os diir atog r a--rr¿s eíetuadcs rewel.arar: a presez:ça de

dois tipos de rninerals opacos: slagt:etità e ikaenita.
Zitcáo ocorre rara::te.nte, Ern gelai possui forle arre-

dor:Carnento, e suas dirnensões estão por voLia cie 0r 05 mrn"
Apatita 6 acess6rio cc,ITl!1rn nos gnaisses albíticos. Cons

tÌtui cristajs idio¡nórficos cujas dirnensões esião ao redor de 0,05 rnrn.
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:\lia-rrl¡:. é rni::e:: ai ¡nui¿o raro. Foi e-contra<ia- sìtre¿
ie ern duas araostras e eparece çexcada por epíáoto.

. Clo¡:".Í;a. ocorre r ar 3fr\er::te. É pieocróica iX = verae,
Z " arrra¡e1o), posliiva, e p;'ovérn da ailì;er ac ac <ia bictita. O índice Ce

:¿i:acão i'I "arla ce :" r i5 à |" 62A"

C axbar.a¡o estå prest:l¡e eÐ aperas 'i.û1a il-4ro5;l;4. E

',¡.:te: sti,cial c s e c:¡:tdå¡:c 
"

q 
" 

) Þ-r-^---i;^\r.:v¡i¿4:r4

D-.;::-rguer:n-se -".a le8, {-¡ Co.i. ¿:;p:s pri:r'.cíp "ii; i-
gr.aieees. Os ie grau:lais al.to, perieilce¡lte s ac íácies a::Íiì;o13tc, de-
r.;c:¡-i¡a:--se gnaisses a oligo:iásio - arde s i::a¡ e ca de grau rnais baixo,
¡ e sultè.:::e s cie e{eiÌos rsÈlcr:-eter:zórfil:o s, i:rtiruìare-se gr:3isses ie aì.-

bita. e pe:te:rce::: atl fácies óos xistcs verdes (Tu¡ner e Verhccgen, 196G).

5.3.2. i. Gnaiqåes a o3j.g,:.qlåsio -a¡,dç: sina

Essas rcchas Ia calíza:r' -s e r¿a øana Ji Ca Figura 3 e

co::tËr¡r intercaiações Ce a:rfiboritos a oligc ciás io -atde siea., ¿¡::íiboiitos
¿r a:rde ¡ina -la,b r ador iLa e gor:a!'c,:s" Dcis g:rupos poiem ser distingu,ídos:
urn dêles é rico ern rníf!<:-;s, represe.a'iados pr.:ecipai:rrenie por i:'.oÌiia"
Nesse caso faix¿s r ei.a'iiva;z:ente espðssas dêsse rni:'e ¡:,i alte::¡r=ra-se
ccrû as cai.î-adas quartz o -feiá sp á.'ric as " Epín,:t., prirtä:i.r', z1.rtz:'Ì,i¿ e

opaços r;corren ¿ssocia.dcs às bic¡ita.s. Hor::ble:da esti presec-ie e:n
qua-r:tidaCe s suj:oráinadas. A porcestagerrt de piagiccråslrs Ë se:rp:e
su-peïior å 4os feióspatos poÈåssj-ccs" Nos gnarsses q:-r.¿ir.izc -feidscá.;r.-
cos as faixas bi.otíticas são fll::as e t:a,rì8. Epídoto ocorre e:ff qui.n¡iia
ie ¡ler:or qu.e nes gnaisses biotíticos. M!1gcÐÌ¡!ta, emt¡or¿ et:jl p:roÞa: -
çôes reCuzida,s, é ccrnurn.:ressa¡ rochas" Qua.¡rto aos {e1<ispatos, ora
preCornina o polås;ico c::a o p-i.agiociåsio. Ho r.:rblenda nãc foi de¡e:s.l.
aada iTabeia 15 )"

Er¡r ¿¡nbos os ;ipos descriics, a texiuïa das laixas
çwzxizo -ÍeiCsp át't.cas é pr edol:i:ra::iern enLe gx er,cbLâstii a. Quarlzc¡r:rin
cipdcren'ceo e po¡: wâzes, fei<ispatos aloogarn- se no sen:ído ca ¿oz'is s:.

fi-caçãc. Ocorrern po-:1.;,rcblasio s de plagi.ociås':o e de ie!.dspa""o pol;ís-
si.co, por r'âges ar¡:edoadadoE. Em vi¡ia.s ¿rnosÈras rloiä.l¡ì-se ¡a¡::bózr
gr:.:rde a cr.,si¿1s oe ieidspat: poiãssicc englo'oa::<ic rs derrrais rr:ir:erei;,
çccru!Ìle::Ìe q,J,ar'.ze e plagioc].ásio. Nesses :asc:, el-iCe-cia-se 3. exis-
fência de u-zr1a geraÇaa posterio:r oe feidspato poiåssico" irLtercres.-'- -
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rnerrtos pertíticos são muito corllu-ns; ern alguns porfiroblastos forarn
observadas antëpertitas. Inter cre s cirrrento s rnirrnequfticos são rnais
raros, e ger almente i¡rtersticíais.

5.3.2.?. Gnaisses a albita

Qs gnaisses a1bíticos restringerrr-se à zona profr:lda-
rne¡te ajetada pelo r etrome tarrrof fismo (zonaI da Figura 3). Associarrr-
-se a clorita xistos, qualtzitos corrl rnagnetita, a¡rfibolitos albíticos e

xistos rnagr1esia¡os. As arráÌises rrrodais (Tabela 1.5) rnostrarn que ês-
se grupo pode ser subdividido ern dois outros. Nurn dê1es biozita e epí
doto predorninarn i.lrter¡ s arnente. A, qua¡ti.dade de pl.agioclásios supera
nùída¡nente a de feldspato potássico, e rnuscowita, ernbora existente,
ocorre errr quantidade s relativarnente pequenas, sernpre subo¡di¡rada
à biotita. No outro, a rnuscowita assuûre proporções signilic ativas,pre
domina¡rdo nùidarnente sólre a biotita. O teor de epídoto, ernbor a gr al
de, é rnenor qì:e Ììo caso a-nterior, e o feldspato potássico, à exceção
de rrrrra amostra, predorni:ra sôbre o plagioctásio. O teor de quartzo
ta¡nbérn aurqenta consider àvehnente errr relação ao das a.rrrostras do
grupo biotítico.

Hornblenda não está presente nos gnaissgs albíticos.
O epídoto prirnário associa-se comurnerìte às zonas rnicáceas, e ocor
re ern proporção bern inferj.or ao secr:¡rdá¡io que está i¡rcluído nas a1-
bitas e deriva da reação plagioclásio clcico --+- plagioclásio s6dico +

epídoto. A transfor¡naçáo de ilrnenita ern tita¡¡ita é corrnrrn nas rochas
dêste grupo.

Existe nessas rochas nítida alternância entre zonasrni
cáceas e quartz o -feldsp átic as. Est¿s são pre d.orninarrternente granoblás
ticas e equigranulares, não obsta¡te, ocotra ern várias arnostras,apre
sença de porfiroblastos de plagioclásio e de feldspato potássico, ðstes,
por vâzes, pertítico s 

"

Os gnaisses a1bíticos, especiaknente os ricos errÌ rnus
covita, rnostrarrr fortes si¡rais de cisalharnento, que acarretou fr agrnen
taçáo dos cristais, textura ,trnorta¡'r ern quartzo e feldspatos e forte
extilção ondula¡te no quartzo. Errr algurnas a.rnostras, verificou-seque
a. di.reção do fraturarrrento dos cristais de quartzo forrna ângu1o de 30o

a 40o corrr a d.ireção das laixas rrricáceas, que re{i.etern a. direção da
xisto sidade prirnitiva.

.A.s zonas cisalhadas perrniti¡arn a percolação de solu-
çöes que provocararn reações rnileralógicas zcar actetístícas do eìeta
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rnorfisrno regressivo. No caso dos gnaisses al.bíticos essas reações
envoiverrr transforrnação de plagioclásio e iknenita, a1érn de, provà -
velrnente, causar forrna,ção de rnicrocl/'rrio de teraper at.!'r a Í\a!s b à:!xa

e triclinicidade rnaior. Este problerna, envolvendo ternperaiura de

feldspatos potássicos, será trata.do ern seguida.

5.3"3. Relações entre gnaisses e gra.nitos

A temperatqra de forrnação dos gnaisses e dos grali-
tos pode oferecer subsídios para o e stabele cirn erlto de interrelações
genéticas. O estado estruturaL e a cornposição quírnica dos feldspatos
potássicos têrn si.do utilizados para êsse firn. Barth (L95f" 196Z) wtaL!

zantdo a relação
fração rnolecular da aLb:ta ern feldspatos aLcailnos

K
fração rnolecular da albita ern plagioclásios

ern rochas onde feldspato potássico e plagioclásio ocorrerrr sirnu-liâ¡ea
rnente, construiu urn terrnôrnetro geol6gico" Este Autor de¡rronstrou-

que a tempeïatura 6, provà.reknente, o prirrcipal fator que controla a

quantidade de albita distribuída nos feldspa.tos potássicos e p1a.giocLá -
sios. Algurnas incertezas sôbre o rnétodo forarn Leva¡rtadas por Die -
trich (1Ç61). Seguado êste Autor, variações refe¡entes à pressão e à

cornposição original das rocha,s não forarlì levadas ern consideração,De
acôrdo corn Dietrich (op. cit. ), o's valores obtidos corn a aplica.ção <io

rnétodo resultaÍ! das ternperaturas fj.rla-is, e cons eqllerìte¡nente ¡¡lais
baixas, atingi.das na cristalização dos feldspatos potássicos. Ponderou-
-se que as temperaturas obtidas, especiaknente ern microclínios, são

rnuito baj.xas. Heier (1Ç61), llrrr dos veer¡re.ntes defensores do processo,
deterrnj¡.ou rnícroclúrios forr¡rados por volta de 400oC e a.té 30OoC. Tra
balho s exp erirnentais rnode¡¡:o s rrro str ar arrr rni cro c1ôio s c ristaliz ado s

a4'7ooC, 45QoC, 4aooÇ e 485oC (Tornísa-ka, i962). Segu¡do Steiger e

llatt (1967), a tra.nsição rnicro clirlo -ortoclás io ern aur6ola Ce contato
provocada pela i¡trusão de pegrnatitos ern I'rorrt Ra:rge, Colorado,ocor
reu por volta ou abaixo de 400oC. Êsses dados têrn dernonstrado que as

temperaturas deterrni¡radas pelo rnétodo, apesa.r das naturais lirniiagõeg
poderrr ser levadas ern consideração.

Utiliza¡rdo-se o.nétodo de Barth (1962),procedeu-se à

corrrparação entre a ternperatura de forrnação dos rnigrnatitos e grani-
tos. Os valores obtidos para os feldspatos dos gnaisses a albita forarn
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39ooC e 4204c. Nos gnai.sses a oligoclásio - ance sùra" 4800c e 520oc

íorarn os resuLtados conseguidos (Tabela 14).

A aplicação do rnátodo de Wright (1968) evidenciou

que os feldspatos potássicos dos granitos Marurnbi e Graciosa são or-

toclásios rnicropertltico s ¿¡rô¡r¡a-lo s. .A- porceniagern de Or nesses rr¡i-

nerais varia de 52"4Ío a 58,3Í0. As temPeraturas obtidas atravós do

rnËtodo de Barttr (op" cit.) variarn entre ?00oC e ?5ooC (Tabeia 14).Na

Figura. 20 corr elacionou- s e femPeïatura de forrnação e iriclinicidade

de feldspatos potássicos" Verificou-se que o decréscirno de ter:rpera-

tllr a p¡ovoca a forrnação de feldspatos de alta tricli¡ricidade"
O estudo geocronológico rnostrou que os gr3nitos Ma-

n:rnbi e Graciosa, são rnais jovens que os gnaisses r e gionais (ítero 4"5. )"

Âlérn disso, dois a¡rfibolitos próxirnos àqueles grarìitos ostenta-rn si-

nais de rnetarrrorfisrno de contato"

Ern conclusão, deve-se assinalar que as relações en-

tre os gra::itos Marurnbi e Graciosa e os gnaisses regionais evidencia

r a.lTr os seguilte s ¡esultados: textural, rniler al6gica e provàveknente

quìrnic arnente gnaisses e gra.rritos são rnuito díferentes" Os gnaisses a

oligo clásio - ande sina forrnararrl-se Por volta de 48ooc e 520oC, segu:r-

do o rrrétodo de Barth. Po ster ior¡nente, houve a iltrusão dos corpos gra

níticos, cuja cristalização teria ocorrido a terrÌperaturas entre 7000C

e ?5ooC. É possíve1 que a intrusão dêsses rnaciços se relacione corn a

abertura de fraturas por onde percolaz-arn soluções, causa:rdo trans -
{orrnações rn:leralógicas q17e car acterízar a.rrr o rnetarnorfisrno regre6-

sivo. Os gnaisses albíticos fo¡rnados nessa fase indic arn terrperaturas

que oscilarn ern t6rno de 39OoC e A?ooC"

Figura 20 - Relação entre terrr-
Pera.fllra de forrnação e
triclinicidade de feldspa
tos potássicos de gnais-
ses e gra¡itos. 600

500

400

300

o ohqoclésro - onles;no

A(r Rrcu¡¡tcronoe)



-92-
5.4, Gondito s

Vários norrre s têrn sido aplicados a protorninérios de

rnanga:rês de natureza raeta¡n6rfica, O trabalho de Roy (1965) wisoudis

ciplinar o uso dessa norrrenclatura. De acôrdo corn essa publicação, as

rochas roanga:ríferas de Mo rr ete s -Aartonir:a deverrr ser denorninadas

gonCitcs, pois não possuerrÌ carbonatos ou sulfetos; e co¡ltêrn qualtida
des coasideráveis de silicatos e óxidos de rna;rgalês.

A-s quatro ocorrêr.cias <ie gonditos observadas na re-
gião Morrete s -A:rtonina associarn-se a gnaisses do fácies anJibolito(r.i
gwra ?)" Os aflo¡arnentos estudados constam da Figura 3.

5.4. 1. Mineralogia.

5"4. 1.1. Gra¡rada

As graladas exiberno cotnurrtente, contôrnos idiornór -

ficos. Suas dirnensões, varia¡rr, ern rnádLa, de 0r4 a 0,9 rnrn. r\s fra-
turas dêsses rni¡eïais são geralrnerrte preenchida.s por óxido de malga
nês. Nas quatro arnostras estudadas os vaLores obtidos para úrdice de

refração, parârrretro de cela u¡ritária e pêso especlfico são sernelha¡ -
tes, o que indica variação restritanas propriedades qulmicas (Girar -
di et a1, 19 68).

Forarrr efetuad"" .rráli"es quúnicas nas granadas das

e¡nostras MÖi-52 e.A-313. Ern arnb as é notório o predornúrio do cornpo

nente espessartítico só-l¡re os dernais. Calculou-se tarnb éro o núrt¡er o

de ions na base de 24 oxigênios" obtendo-se boa aproxirnação corn a

relaçäo te6rica 624:6 de ROr:RrOr:RO.
As a¡ráIises quírnicas das graaadas, o núrne ro de ions

obticio s, as proporçóes rlìoleculares e as proprledades físicas constarrr

da labela tó.

5"4.1"2" AÍÌfib6lio

Ern três das arnostras estrrdadas forarn observadas ex

pressivas qua:rtidade s de an-fib61io. Èstes rninerais variafi! de incolor

a verde cIaro, não exibern pieocroisrno, e rnuita.s vêzes têrn hábito aci

cular. Gerrrilação (100) foi observada ern aigr:ls cristais, sendo porvê
zes polis siltética. -As propriedades ópticas rnedidas, constanies do

qua.dro ab ai:<o, poderiarn situar êsses a-nfib6lios ta-nto ¡.o grupo trerno.
Lita-actinolita cotro na s6rie curnrninglonita -grurre rita.
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Mo-52 36,40
A-313 36" 40

Pr:opri.eclades qr.rfmica-s e ffsicas das granada.s dos gonditos
A1.2Or F,TZOJ 't.io ¿ FeO CaO MgO Mno NarO KZO F ZOS COZ HZO(I ) tor"l
i9,00 ,4,58 0, ll 7,57 7,05 2,88 21,7Q 0,rr 00 14 0'06 00ts 0,89 roo,67
1.9,90 3,00 0,72 10,60 6"09 z,4z TI,OO 0, 13 0, 17 Tr O, 18 - LOO, ól

F6rrnulas quÉnicas (na base de 24 oxigôni.os)

À4o -5 2

A-3I3

Mo-52
A-313

Si AI
5, S9o 0, 1. 10

5, 850 0, 150

Roz

6, 000

ô,000

Mo-52
A-313

T,A.BELA i6

Al. F.3+ Ti
3, 500 0, 563 0, 010

3,609 0" 366 0, 08?

Rzo ¡

4,073
4, 062

Espessartita
50, 3

48" 6

Mo-52
A-313
A-340
.[-47 5

_ Jtle
1,0I1
1. 

" 
417

Porcentagern mole cular
Ahnandina

I7,Z
24,0

Ca
r, ?,23

t, 050

Propriedades fí sic as

ft

I, 8I5
1, 808
t,8r9
I,800

Mg Mn Na
0, 699 ?,,970 0, 039

0, 578 2,853 0, 038

RO

5'96t
5,974

Piropo
t t, 8

9, I

a
o

11, 657
r r, 613
tL" 676
I 1, 609

.A.ndr adita
14,3

9,3

D

3,990
4,002
3,980
4, AO4

K
0,019
0,038

Gro s sulária
6,4
8, 3

,o
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Arnostra Ny ZYx Z AC
A-313 r, 660 -r,662 7Zo 14o

L-475 r,657 88o 1?o

Mo -52 r, 647 ?8o 1?o

Ern decorrêrrcia disso, analisou-se qui'rnicarnente o

mi¡er a.I. O resultado obtido rnostrou cfa¡ arnente tlatar-se de iêrrno

forternente rrra-ngafìífero pertencente à sé¡ie cum¡ningtonita -gn:-ner ita"

A pesquisa bibliográfica rnosttou que essa variedade é r etra.tivarr:ente

ra¡a. Sr¡ndius (lÇ3I) denornirrou darrrrerrroríta a urn tipo de errrnrnilgto -
nita-grr:¡erita contendo 7,3810 de MnO. Leinz (I939) descreveu da¡ne -
rnoritas ern gonditos no rio São João Feliz, na lazenda ltala, e no rio
Mergulhão. Door et al(1956) citat a:;n a preserrça de rnalg a:.ro -curnroi:rg

tonita asbestiforrne no protornil6rio roangat lÍero, do tlpo sllico-car-
bonático, de Mi:ras Gerais. Gornes, Couti¡ho e Oliveira (1964) dei;er-

rninar a¡n da¡¡ernorita contendo ?, I0% de MlrO errr xistos da região de

Guarulhos. Porérn, são ¡a¡os os a¡rfibólios analisados dessa série

cujas porcentagens de MnO sejarn sernelhaltes à obtida rra arnostraalGa

lisada, destaca¡rdo-se, nesse particul¿r os exernplos descritos poa

Klejfl (f964, 1968) e por Yoshirna e Shirôzu (in Deer, Hcwie e Zus-

srnal, I963). Kleirr (op. cit. ) descreveu cu.rnrrrirrgtonitas -gru-Éeritas rnag

nesia¡ra,s pe¡tencentes a ¡ochas rneta¡nórficas de alto grau da. I'Was?bush

irorr forrnation" corn J.3, L?% a 16,6?% de MtO1, enqualto Yoehirna e

Shirôzu (op. cit. ) deterrni::ararn f4,8% de MaO ern aníibólios dêsse ti-
po nos dep6sitos de rna-nganês da região de Yarna.guti, Japão.

Os anfibólios da arrrostra A-313 são rrrais ricos ' errr

/-.LZO g, TíO? e FerO, e rnais pobres ern MgO <i.o que os estudacios por

Klein. Qs teores de CaO são serr¡elhantes errr arnbos os casos, e atirrgsrr

no rni¡re¡ al de Mo¡retes -A¡rtonina l, ?4!o, valot rnais elevado que nas

curnrnilgtonitas e gru-neritas cornulls. Seguldo Kteir¡êsse fenôrneno Ce-

..e-se à rnaior solubilidade de cálcio nas currrrni-r:gtoniåas -g¡ 'rreritas rnafl

gæríÍer as. os resultados da alál.ise qulrnic a e a distribuição de ions na

base de 23 oxigênios, seguldo Biørs (I965), estão expostc: na Tabela

5.4.I.3. Piroxênio

Piroxênio está presente sòrrrefìte en:L urrra das arrrcstras

estudadas. Ocorre, rleste caso' em gralde! qualtidacie, e possui graro-

1ação ao red.or de 0,65 - o, g0 rnrn. Exibe, aIárn da partição (100)rou-



A¡rá1ise e fórrnula química do a¡fibólio marrganífero da série c-unrnirrg

sio2

Alza 
3

TiQ2

Fero,

FeO

CaO

Mgo
MnO

NaaO

Kzo

Hzo(+ )

Hro(-)

Total

tonita-gnrner ita
(Gonditc A-313 )

/o ern Pe^so

54,40 Si

4,44 '41

0,lz
4,08 A'1

r3,o4 Ti
L, 24 -- 3+

8, 15
rtr13,98 -E e

t-
o, 06 ua

Mg
o,0z Mn

0,60 Na

0, z1

T.4B ELA 17

nú¡rrer o de íons
7 qR

z - 8,00
a, Qz

o,68

o, zo

0, 46

L' 59
wxY - 6- 740' IY

1, 80

r, t 5

0,09
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TAB EL,{ 18

ArláIise e f6rrnula quírnica do piroxânio saiítico
(Gondito,\-340)

% ern pêso núrrrer o de lons
sioz 5z' I0 si 1,943 2,048
A12O3 3'7r A1 o' to5

TiO? - A1 ?, 0' 05I
' re'- o, oB9FerO, 3, ZZ ¡.uz+ 0,280

FeO 9,00 M¡ - !,9A2
MnO - Mg 0,649
MgO I I, ó] Ca O, ?83

CaO 19, 60 Na 0,038
NarO O.54 K 0, 005

KzO O, 10 Ti

* Ct = 43' 5

Hzo 0,56 Mg = 36, 0

Total L00,44 Fe = 20,5

oo o4

100 Ms

il;;F;ËF -M'' = ¿1,È
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tro sisterna regular e ínconìurrr de fraturas. Ern decorrência dôsse la
to, o mineral foi estudado por Coutinho, Girardi e Oliveira(19óZ), che
galdo-se à conclusão de que as partições ocorrerrr se gu:r<io duas dire_
ções da foirna (Tf l), (Fotornicrogr afia l3). Os â.ngulo s entre (Tli) e
(Ot0) e entre (111) " (OOl), deterrninados ern plat:rla u_niversal" rnedel]:
re spectivarnente 76o3Ot e 42o. gsus valores tedricos respectivos cor-
respondem a 76o34t e 4Tozr.

Os dados ópticos observados, ZV(+) = 59o, N==1,716,
N* = 1, 707, Z   Ç = 45o, situararn o rni¡reraL na s6:.ie aiopsía1o-he -
denbergita. Á' projeção de NU e 2V no dia.grarna de Mui:: e HeEs, pu_
blicado por Truger (1956) define a cornposição corno WonrEn?3Es30,
dentro do carnpo da ferrosalita de Hess (19 9). De acôrdo por6rn corn
4. aná-i.is e quánica (Tabela 18), a posição do piroxênio ::nesse diagra -
rna 6 ligeirarnente diferente. Situa-se, rresse caso, fìo c arrrpo da aui
ta, junto ao lirnite corrr o da salita"

5"4.I.4. Quattzo

Quartzo ocorre errr tôdas as arnost¡as" Suas qualtida
des são variáveis; rouito pequena na rocha porradora de pi:roxênio, e
rnais abu¡rdante rros gonditos a,afibó1icos, particuiarrnente ern A_313e
A-475. As dirneasõe s variarn corrÌumente entre O, Z - Or7 ynrn, atil _

gildo, rararnente, 1,5 rnrn. Dificiìrnente 6 encontrado sob forrna de
cristais rrisoLados; colstituindo, geraknente, peqüenas faixas, cujos
cristais irnbricados ern rnosaico, são alongados e exiber¡r extrnção on
duiagte.

5, 4. I. 5. Out¡os rn.i¡rerais

As rnagnetitas for arrr deterrrriladas por rneio de drfra
togra-'rras. Constituern cristais :xenornórficos e aiterarn-se, por vê_
zes, ern óxidos d.e ferro de c6r verrnelha que tirìger:4 as rocha.s"

Aiérn de rnagnetitas" ocorrerrì, nessas rochas, outros
rnj¡rerais opacos, fàciknente separáveis do 6xido d.e ferro ern decor -
râ::cia de diferença ern sus c eptibilid.ade rna.gn6tica. Os difratograrnas
efef,uados revelararn que tais espécies ¡nilerais são psiiornelanas.

Forarrì deterrrrizla<Ías qua:rtidades in signifi c a:rte s de
apatíta ern duas arrrostras. ocorrerrr sob {ovrna. de cristais i<Íiorn6rt'i-
cos, cuja gra:rulação varia ao redor de 0,2 mrn"
. Traços de biotita estão presentes na amostra A_313 " .
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Esses:"nì¡rerais são forternenie pleocr6icos (Z = verde-escuro, X=arna
relo) e suas dirnensõe s estão por volta de 0, 2 rnrn.

No gondito A-340 deierrni¡rou-se a prese-rrça de peque-
na quarrtidade de mineral cornpletarrìente a.lterado, cwja îorrÐa exterra
ler¡rbra ,:1ivina. Sua deterrnjrração não íoi possfveln íerrcio, por ísso, si
do áenorni:rado rnirrer al X.

5"4.?. Petro graf ia

Macro s còpic arnerrte os gorÌditos cat aclexlzarrt-se pela
alta densj.dade, aspecto rnaciço e coÌoração cirza-eõcuÍo. As a¡ráiises
rnodais rnostrararrr que granadas e opacos ocorrern e:n proporções co:l
slderáveis ern tôdas as arnostras. Três das ocorrêrlcias descriias exi-
bern quantidades sigeificativas de a¡rfib6lio" Pjroxênio foi deterrrrl.r¿do
sòrnente ern A-340. ,Apatiia, biotita e o rnineral X são acess6riose ora
presentes, ora ausentes (Tabela 19).

A.ntlboIio

Gra¡rada

Piroxênio
Q'tarLzo
Apatita
Opaco s

Biotita
Mi¡rer al, X

TABEL.A I9
A¡ìá1ise s rrrodais dos gonditos

A-313 L-475 Mo-S?
)7"6 13"0 26"4
20,8 36, 1 37,1

15,6 Z?.8 Z,Z

Tr Tr 1,0
26, a 27,5 33,0
Tr

A' textura pr edorni:ea-r:te á gra:robiásiicae corrt tendên -
cia a porfirobiâstíca, ern decorrê¡cia do a,rrraer:to <ios crisù¿is de gra-
nada, er:n geral, predorni¡ra¡te s nas arrros'tras"

Por vêzes, os prilcipais cornpozrente s <ios gondi'ios
(granadas, anfib6lios, piroxênios e opacos) consti¿ue:n pequeaa-s fai-
xas r:lirni¡re r á1ic a. s. Èsse aspec¿o 6 rela¡ivarne-ate resiriùo, sendo cc-
rrrurn a ausêecia dessa segregacão. A. grat:uiação observada flos g¡:r:-
ditos varia, usuaknente, entre 0,2 e 1rnra.

.4 -340
Tr

20, I
5a, 7

Tr

27"3

1q
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5"4"3, Di scüssão

.4s quatro ocorrências de gonditos observada.s r:¿ re-
giãc il'cercalam-se rros rnigrnaiitos regionais" Es:es, enco::tr a:'n -se fc
xa da zo¡a r etr ometarndrfica e s6 forarn atingi<ios peio rr:etarnoríisrno
regional de fácies anfibolito" A-ssirn, os go:iCiios inclusos não exit¡ ern

silais de ¡:reta¡no rfi s¡no retr6grado. De rno<io geral, as c¿racierísii-
cas dessas rochas, são sernelhalle s às descriias por Le¿nz {i939)errr
outras ocor¡ências da região. Èsse cónju:rto de dados confilrrr¿i a

teoria dêsse Autor, segundo a quaL os gonditos teriarn se o::i.gì::adc de

sedirrreaio s rnetarnorfìzado s.

Tentou-se descobrir na literatua.t a1g-urr: estudo rela-
tivo a c arnpc de estabilidade e '¡e¡npeïatura de forrna,ção dos r¡riaetrals

dcs goaciitos. Essa pesqriisa fci rlrútil" Ernbora haj+ estudos relacro -
v:ando '¡zx'¡ação qulrrrica de gra:ra.<ias e g:: au de rrre¡a:rro r{i, srrroe ess¿s

a:.âises '¡ã,¿> são conclusivas (Afüerion, 1965) e for;urn eJeti:acias sô-

rrìen'ùe errr graladas de xistos pe1íticos.

A ausência de rnanga:rê s nos piroxêcios (Tabela t8)

cons'iitui ferrô:¡reno crrrioso e ìlesperacio. Sabendo-se que a rocha or!.
g+al ieveria ter si<io rica dêsse elernento" seria iíciio espert-r, ¿

exernpio <Ío que ocorre nas granadas e a:rfibóiios, que o rna:rgalês ea-

t¡ässe r:a esiru.tura do piroxêcio. Existern vários exercplüs dêsse ie.t:¿

rne]ro na liieraiura. Deer, Howie e Zus srr:'af' (\962) ."tatr, diopsídius e

sa:iÈas ¡icas de Mn, onde ocorrer:r substituição de Mg e Fezì porMa.
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5"5. Qwattzito s corrl rnagnetita

Os quartzitos corq rnagnetita constiiuern 1enÈes co::cor
daltes i¡rtercaladas nos rnigmatitos regionais. Ocorrern ern u¡na fa.rxa

corn aproxirrradamerÌte 5 krn de cornprirnento por algurnas ce¿ienas de

rnetros de largura, desde o vale do rio Mu¡rdo Novu" corn direçäo
aproxírrrada NNE-SSW, até o vale do rio Sapetalduva. A espessura
das lentes atinge¡¡ at6 algurnas d.ezenas de rnetros. São rrra.i s resisten
tes que os rnigrnatito s regionais" e por isso salienta¡n-se na topogra_-

fia (Cordani e Girardi, 1Ç6?). Associarn-se a rochas afetadas pelo rne
tarrrorfisrno regressivo, e situarn-se dentro da zona I da Figura 3.

5.5. I. Miner alogia

5.5" 1. 1. Ma.g-netita

À rnagnetita ocorre sob forrna de crisiais xenornori¡s,
cujas dirnensões variarn, geraLrnente entre 0,3 e 5 rnrn. As secçõespo
lidas ewidenciaram si¡rais de rnartitização. Äná1ises e spe ctrogr.áíicas
de três arnostras fi¡ras do rnineral rrÌostrararn teores de TiO, de e"A5%,
Q,L% e o,5% (Corda¡ri e Girardi, 196?)"

5.5.1" Z. Quattzo

Os cristais de quartzo são sernpre xenornorfos. Ero de-
corrôncia do cisalharnento a que forarn subrnetidos, exibern feições ca-
racterísticas tais corrlo: forte extinção ondulalìtee tex¿ìtra rlrnortarr¡ e

fraturarnento. As dirnensões dos cristais são rnuito variáveis, geral -
rrleflte entre 0, I rnrn e 1,5 mrn. Ern algrrrnas secções delgadas .nota-se
a ocorrância de geração posterior ao cisalharr¡ento. Neste caso, os cris
taì.s alcarrç arn dirnensões rnaiores, ao redor de 215 a 4 rnrn.

5.5. l. 3. Outros rni.rterais

Forarn observados cristais de hernatita, resr¿lta:rte da
Írartitíz ¿-ção da rnagnetita.

Às larnelas de ikneaita são raras, e ocÒrrern dentro dos
cristais de rnagnetita.

Na arnostra A-3?6a ocorrerrr traços de a¡rfiból:o" Seus
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cristais têrll hábito acicular, são i:rcolores, òpticarnenie aegat':vos, e

suas dirnensões não ultrapassarn 0r 04 mrn" A.qua:rtidade rnuito escas-
sa aliada ao tarnarho dirninuto irnpedir arn identificaçäo rnais preeåsa,

Raros cristais de zircão es¿ão presenies rressas ro -
chas. São arredondados e suas dimensões varia.:rr ¿,o vedor de 0,03rn:rr.

PL¿cas i¡rcolore s <ie serici;a, rned!=do aproxirnadarrren

te 0, 04 rnrn, for arrr dete¡rni¡adas errr algurnas arrrùs¿ras. Ocorrern ssn
pre errr qualtidades rrÌuito pequenas.

Raras apatitas idiomo¡fas estão presences espol:àdic¿-

5. 5. ?. Pe trograf ìa

As diwersas proporções errr que os dois priacipais corrr

poflentes, quartzo e magnetita ocorrern, p¡ovocarrl diferentes aspecios

rnacroscópicos nessas rochas. .Existe¡n desde quarfzitos claros, quase

puros, nos quais roagnetita é rnero acess6rio" até arnostras escur¿srde
elevado pôso e spe cífico, corr stítuídas e s s enciaknente por rnagnetita, o cûr
reado qua.rtzo e dernais acess6rios ern qua:rtidades rnårirnas. Essas len-
tes de rna,gnetita cornpacta, que podern atingir vários trletïos de espessu
ra, são os corpos de rnilér io rrrai s irnporta:rtes.

A textura dessas rochas ó granoblãstlca" Existern ¡lti-
dos sinais de ci s all:arrre:rto, evidenciados prilcip akne:lte pelo qwaxizo,

eln quase tôdas as arnostras analisadas (I.otorni c:rogralía l4),

5.5.3. Discussão

.{s lefltes de rnagnetita for.a¡r1 objeSo de diferentes inter-
pretações genéticas. Roxo (tÇ37) atríbuiu sua origeûl à segregação rnag-
rnática de rochas básicas rnesozóicas. Essa hipdtese não é plausívei,poi's

os diques de diabásio cortalrr as rochas regionais e o rnin6rio, sendo-lhes,
porta¡to, poste¡iores. Ðeterrnirraçõe s geocronol6gicas evidenciararrr gra¡.

de diferenca de idade entre o cornplexo rnetarndrfico regiona-l, no quales-
tão encaixados os corpos de rnin6rio, e as ¡ochas basálticas. Hussak (in
Leonardos, 1!38) deterrnilou a presença dos segl2ir¡es aceåsdrios: ilû]e-
níta, qru.a:rtzo, zir cão e espilélio verde. Ern decorrência da p:resençadês

ses rnilerais, êsse Á.uto ¡ a{irrrrou que o rnil6rio de ferro derivou-se das

rochas graníticas. O argurnento não é conclusivo, pois ésses rllineraispo
dern tarnb 6rrr ocorrer ern sedirnentos. A1érn disso, existern qua¡tzi:os ri
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cos errì mag-netita situados a distâ¡cias não rnuito pr6xirnas do gralito,
eriquanto que grarrde núrne ro de intercalações quartzíticas, dispo stas ao
longo do corÌtato corrr os batólitos graníticos,não são portadoras de
magnetita.

Outrossirrr, observou_se que o rnilério ocorre sern _

pre associado a quartzitos de textura graaoblástica característica, ou
a pequenas lentes de c1o¡j.ta xistos inte¡caladas. Exì.ste cornpleta gra_
dação entre quartzitos claro s,nas_ qrø,ib rnagnetita não passa de rrrero
acessório, e lentes de rrragnetita cornpacta. ,A.lérn di.sso, tais corpos
estão sempre concorda¡rtes corn as rnetarnórficas regionais. Todos ês
ses fatos ildicam clararnente origern sedirrrentar de acôrdo corn a
teoria de Leonardos (1938) e Lej¡z (1939) corroborada por Cor da-rri e
cirardi ( i9 6?),

.A's lerrte s de quartzito corrì. rnagnetita estudadas situ_
am-se rla zona retrornetamór{ica e estão sertpre associadas a gnais_
ses e a¡rfibolitos albíticos. porta:nto, tais corpos, forrnados durarte o
rnetarno¡fisrno regional, a parti.r de sedirnentos síJ.ico _fe rrugino so s ,
sof ¡eram po steriorrnente metarnorfismo r e gre s sivo e conseq{lente ci
salharnento e i¡trodução de soluções. Esses fenôme¡¡o s provocararrl
o aparecirnento de texturas cataclásticas e tr an sfo rrrraçõe s parcialde
rrrag'netita er¡r hernatita. Seguldo Ruckmick (f 9óg) êsse fe¡ôrneno i¡rdi -
ca que Ínagretita teve cornportanento estáve1 dura¡rte as fases de rnaior
iltensidade rnetarnórfica, send.o oxidada para hernatita nos estágios pos
teriores regressivos. No caso descrito, essa expJ.icação 6 tarnbérn ado
tada.
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5. 6. Clorita xisto s

Os cloritas xistos forrn a^rrr pequenas lentes, cujas es-

pessuras não excederrr alguls r¡etros. Ocorrern semPre irrtercalado-s

nÕs quartzitos corn rnagnetita.

5. ó. l. Miner alogia

5.6. f. i. Clorita

As cloritas te-rn geralrrrenie granulação Iila. O tar¡ra-

n-ho de seus cristais gira ern tôrno de 0, 1 mrn. São òpticarnente Positi
vas e pleocróicas (X = vetà.e, Z = arnarelo). os irdiòes de refração

rnostrarrr pequena wariação, sendo seus valores extrerros 1r 616 e I,601

(Tabela 20).

Q aquecirnerrto a 6OooC Provocou aurnento na intensida

de do pico (OOt) (figura 2I). Êsse fenôrneno Prova que os roinerais em

questão são cloritas verdadeiras, ou seja, cloritas de 14 À.

O grau de assi¡net¡ia foi deterrni¡rado segundo o gr áÍi-

co de Petru-]< (1964) reproduzido na I'iguÍa ?. Os valores obtidos va-

riarn de 0,35 a 1, 65 e são semPre positivos, o que Prova que o núrrrero

de átornos pesados das carnadas octaed¡ais da ulidade 'rtipo rnica" supe

ra o existente nas carnadas rrtiPo brucita".
A cornposição quírnica dos cloritas foi obtida através do

emprêgo dos gráficos de Petruk (1964) (Fígura 6), e de Hey rnodilicado

por Chidester (1962) (rigura 5). O rnarrejo dêsses processos já foi expli

cado quando da descrição das cloritas dos anfibolitos e dos xistos rrrag-

nesia:ros. Os dad.os utilizados e as fórrnulas quírnicas obtidas constarrl

da. Tabela 20.

Corn a fi¡ralidade de se efebÉar cornparação entre as fó¡

rnulas obtidas corn o ernprêgo de técnicas 6pticas e de raios X, cornas

conseguid.as por via quírnic a corrrurn' elaborou-se alálise qulrnic a da

iTrtostra ,4,-?8 (Tabela Zl). A fórrnula estrutura deterrni¡oada pelo rné-

todo qulnico (Forster, !96?) foi a seguinte;
r 3+ -Z+[Mgz, et tt"o, no'"o- r, a, ho, ot Tio, ot Att, tr]s, zrlalr, iesiz, ez] +

oro (oH)8

A fórrnula calculada por rneios ópticos e de raios X foi
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Figura 2I - Difratogra:rras das cLoriias dos c1oÌitaxistos - I - Diâ
graûr" uf"to"do após sirnples trituração do noine¡:¿'i. I"ì

õ"áfi.o realizado após aquecirnenio a 6000c"
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TABELA ZO

Dados 6pticos, roentgnog r áfico s e fórraulas calculadas das cloritas dos clorita xistos

A-Z4L 14,08 ool
7'" 04 OOZ
4,7 r 003 i,60
3,53 004
z,8t 005

A.-238a 14,08 001
7.,04 002
4,7 L 003 Z,ZO
i,53 004
z,81 005

A-78 t4,08 00I
7,07 0oz
4,72 003 Z,30
3,52 004
zD 8z 005

A-z4O 14,08 001
7,04 0oz
4" 71 003 2,77
3,53 004
z,8z 005

A-z4r (*tr" t, F.zo04 All, t+)e

A-238a (tgr, +u FuI, 64 oto, 
9 r)5

A-?8 (*tr, OU F.1, ?3 AIt, zt)¿

A-z4o (*tr, o.t F"r,72 Alt,zs)6

I oo¡ grau de as I ooz+roo4
'I OO5 sirnetria I 

OOg

r, 65

t, 05

4,92

n9 de átornos Npesados y

0,89

4, Zo

0, 35

z" 04

4,35 r"73

(ot,, t 6 sí2, eù+ olo (oH)B

(oto, s, si¡, oz)¿ olo (oH)g

(Art"zz sí2,te)q olo (oH)8

(otr, ru siz, zù+ oro (ott)e

t, 64 r, 601

L,616

4,32

sinal
6ptico

+

t,1z I,613

r" 6rz
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a. s eguifrte:

Frr, oo t.tottlt, zs Atr, ,rl e to,r, zz siz, zlJn o, o (oH)g

A cornparação dêsses dados evidencia a grande serne-

thança existente eritre as fórrnulas obtidas pelos dois diferentes proces

sos, e a corrsequente validade na aplicação da co¡¡rbi:racão de rn6to<ios

ópticos e de raios X no cálculo das fórrnulas das cloritas. Corn efeito,
as diferenças existentes nos teores de trâs dos príncipais ions existen
tes, Si, AJ. e Fe, são rnlni¡nas. O r¡rátodo óp tico -roentgenogr áfico tor-
na-se rrlais' útil tto" casos errr que é irnpraticáveI a obtenção de qualti
dades apreciáveis de clorita pura. É ilaplicáve1, entretanto, quando se

suspeita da existência de raras cloritas especiais, onde eLernentos usual
!:Ìente ûruito escassos, tais corno crôroio e rnalga-nês, a s srLrnerr! pxopor

çõe s consideráveis.

5" 6.I.2. Qttartzo

-A exernplo do que ocorre rros quartzitos coffl rrragnetita,

gwartzo está presente em duas gerações¡ a prírneira. é constitulda por
cristais fraturados, corn extinção onduLa¡te e textura "rnortar"cuja gra
oulação m6dia va¡ia erìtre 0,2 a L rrlrn; e a segunda é forrnada por rnine

rais cor¡r côrca de ? a 4 rntrt, isentos de cisalharnento.

5. ó. t. 3. Outros rn.i¡rerais

Ma.gnetita ocorre errr qualtidade s subordinadas, à exce

ção de rrrna amostra, a A-240 onde assurne roaior irnportâ-rrcia. Pãrece

haver duas gerações dêsse mi¡reral, que serão descritas adiarìte"

For arrr observadas pequenas qualtidades de plagioclá-
sio ern duas arrrostras analisadas, Sua cornposição.tatia de AnO a Alr.
Qua:rdo gernilados obedecern'! Iei da albita. Si¡a-is de deforrnação são

evidencíados pela presença de larnelas retorcidas e encurwadas.

A biotita aparece sob forrna de pequenos cristais 0r 04

rnrn) pleocróicos (Z = rnarrorn, X = arna¡elo). A.s eviderrcias iexturais
r:ìostrarn qÌl.e tais rrriner ai s são rerna¡re s c ente s, não transforrnados e¡n

clo:r it a s.

Pequenas quartidades de pirita fo¡arn observadas nes-
s¿-s rochas. Suas dirnensões girarn ern tôrno de 0, 3 - 0, 6 rnrn.

A1érn dêsses rninerais, qualt ida-des irsigrrific a-nte s de

àpatit¿, zircão, epídoto e sericita forarn constatadas.



* 106 -

5.6.2. P ett ografia

As alálises modais (Tabela ?2) rnostr ara que, de rnorio

geraì, clorita 6 rnineral largarnente predomina::te. Qua¡tzo ocorre errr

qaantidades subordinadas, e os opacos tern expressão geraknente lestri

Quartzo e clorita constituern, geraknente, iaíxas altex
nadas. Os rni¡erais opacos ocorrern disserni¡rados ern a¡rrb as. Nas ca-
¡'nadas cloríticas observa-se a pïesença de biotita reliquiar cercada
por clorita (tr'otornicr ogr afia I5). As baldas cl¿ras rrrostrarn c¡isÈais
de quartzo alongados, irnbricados e fortemente deforr¡rados. É evi.d-err

te te¡ ocorrido forte cisalha¡nento, que apesar de ter afetado tôda a

rocha, é rnais wisívet no quartzo. Posteriõrrnente à deforrnação, Ío:r-
firara,frÌ-se ou.tfos cristai.s rrraiores de quartzo, que constltuer¡Ì porfiso
blastos e englobam, po¡ vêzes, outros rninerais, tais corno opacos, clo
rita, biotita e zi¡cão. T ambérn as Eeag.neti.tas pareceryr ocorrer ern du¿s

gerações:,¿ma defo¡rnada e conterrrporânea a quarizo e rnica, ç a',t)r:t à

posterior, forraada por cristais idio¡nórficos que " ernpur rara¡n'ras de

r¡rais carnadas quartzosas e clorlticas (Fotomicrogr a.fia 16).

5. 6.3. Discussão

O modo de ocorrência irrdica que os cl,o:rita xistos cc¡1s

tituia¡n origi$almente sedimentos pelítico s inte::ca.1ados aos sílicc-fer-
rugj.r¡osos. Duïafrte o rnetaroo¡fisrno regional,os últir4o s origiaararn os

quartziios corn rnagr¡etita enqua¡to que os peliios, poriadores de irnp:r-
rezas ferruginosas, gerararrl clorita xisios. A presença de biotita re -
rna¡.escente-nessas rochas dentonstra que foi alca:rçado u¡rl glau r:)eta-
rnórfico mais alto que o registrado atual.rnente. .Assim, as bioiíias,ini-
ci.aknente forrnadas, transfo¡¡¡rar arn - s e ern clori.tas er¡r decorrênc.ia do

rnetarnorfisrrro regre s sivo.
Schwartz (1958) estudou a alÍeração da bioiita sob con-

dições hidroterrnais; e ¿lalisou o processo de forrnação dos diverscs
rnirre r ais re sulta¡rte s.

Harker (1950) assinalou que as cloritas são r:nenos íer-
:rlferas do que as biotitas das quais derivarn, e o ferro liber ado t\a !ea-

ç ão forma magnetita.
Aplica:edo-se as conclusões dêsses Autores ¡,a caso p¡e
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TABEI.A ZI

A.ná1ise e férrnula química de clorita dos clorita xisios

(Amosira .A'-?8)

% em pêso

sioz 28,54

Lrzo3 20,36

Tioz 0' 1I

CaO

MgO 18, 9 I
MrrO 0,09
FerO, 5'46

FeO 16,66

KzO o, 01

NarO 0,03

Hzo, " 9, 57

H¿O\-/ 0, 11

TotaL 99'85

núrnero de ions

Si Z,8Z
Y - 4, 00

Ä1 1, 18

A1 1, 19

Ti 0,01

Mg z,81
x - 5, 79

Mn 0,0t

Fe'' o, +o

-Ee trst

Ç1oriÉa

Qu.¿.!1:.¿o

Opacos

PIagio clas 10

Biotita

A'p a.tit a

Zir cã,o

-8.jp1dot o

Sericita

TABELé' ¿2

A¡rálises rnodais d.os clorita xiscos

A-241 A-?8 A.-238a

56,3 6r, Z 62, 6

34,7 34,5 ¿9, 3

6,0 4,2 8,0

ìo

0,8 Tr T¡

Tr

0,2

Tr

Tr

T

L-?4A
2r.,5

zL,9

44,0

a,7

Tr

T¡

T
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sente, verifica - se que as soluções que atacaralrt as biotitas devern tçr
reti¡ado quase todo o potássio' pois sòrnente traços de sericita for arrr

observados nos clorítas xistos. .A existência de cristais de rnagnetita,

cujas características texturais, indicarn Pertellcer a urna segu:rda ge-

ração, poderia ser explicada Pela teoria de Harker (op. cit. ).
Das cloritas cj.tadas por Deer, Howie e Zussrnadlgó3),

duas pertencern a associações rni.neralógicas s ernell:al¡te s à descrita.
Êsses rninerai.s, analisados por Engelhart, PossÉerl teores de ferro
toial de 46,66% e 4L, fZa/6 e associarn-se, r e spe ctivarrreate, a quarizo

e rragnetita, e a quartzo' rnagletita e siderita. No caso estudado o

teor de ferro total na arnostra a¡ralisada 6 ae zz, lz0/o (T abeTa zr)' Es-

sa cornparação' que' se efetuada isoladarnenter não serviria absoluta

rnente corno prova, pode, no caso estudado, ern decorrência dos de -
rnais argrrrnentos, corroborar a possível perda de fer¡o na tra¡slor -
rnação de biotì.ta para clorita.
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5. ?. O rrretarnorfisrrro regressivo

Segundo Turne¡ e Verhoogen (I960)' rnetarnorfisrno

regressivo é 'rum reajustarrrento de associações rnineralógicas de aI-

ta ternperatura ern ternperaturas rrrai s baixas. É geralrnente airibuí -

do a deforrnações ou atiwidade s hidroterrnais posteriores às fases

principais do rrret arno rfi srnorr.

Evidenternente, após atingido s os rnais a-1to s está-

gios do rnetamorfisrno progressivo norrnal, a ierrrperâtura decli¡ra.

No enta¡to, os rninerais formados durante as fases de pressões e

temperaturas rnais altas ¡orrnaknente perrrra-neceûl' pois o evento re

trornetarnór fico é relativa¡ner¡te raro' Segirndo Turner (19.48), a velo

cidade de ajustarnento quírnico, sob ternperatu¡a decrescente' errr as-

sociações rnineralógicas ricas ern silicatos, é extrerrrarnente baixa.As

sirn, as associações formadas errr altas ternperaturas perûlalÌecerrr es

táveis, salvo se, dur alte os estágios posteriores ocorrarrr fe¡ôrrreno s

que acelerern as reações de baixa temPeratura. AIérn disso, deve-se

considerar a frequente ausência de água, já expulsa do sisterna dur a-n

te as re¿ções anteriores, ocorridas durant: o metarrrorfisrno Progres
sivò, que acarretararn a forrnação de silicatos a-nidro s (Turner e

Verhoogen, I9 60).

Na região :Mo r re te s -A¡rtonina, após a fase rnais in-

tensa. de rneta¡norfisrno regional progressivo, onde teclperatura e

pressão atingirårn valores rnáxirno s, i¡ricj-ou-se o natura-1 declínio de

terÂperatura, estágio ao que se acredita, 1ongo, ern rochas de gra'nde

profu-rrdidade (Wyekoff, lÇ52). Dur a-nte êsse período, corpos gr artítí'

cos intro duzir arrr - se nas rochas r:¡¡eÌarnórfic as. ProvàveLrnente ocor -

rer arrr deforrnações siacrônicas ern várias regiões ocupadas pelas en

cai:<altes, especiabnente na parte centra.l da região i (Figura 3)' ri-

ca de quartzitos corn iTlagnetita e clorita xistos. Essas regiões cisa-

thadas favoreceraryt a percolação de soluções.

C rrretarnorf isrrro regressivo Provoca' geralrn'ente,

cristalização de rni¡erais rnais hidratados que os a¡teriores.No caso

estudado, os xistos rnagnesialos, princip alrnente, e os clorita xis -

tos, errr segundo lugar, necessitararn de conside¡áveis quantidade s de

HrO para sua forrnação. ,{s sirn, é possível que as soluções percolan

tes tenharrr sido, pelo rnenos errr parte, Provenientes de fases hidro -

te¡rrrai s relacionada,s ao s g¡ afìito s.
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Na zona afetada pelo metarnorfisrno regressivo ex:s

tern anfi.bolito s, xistos rrlag]]e siano s, gnaísses, clolara xistos e quart

zito s corn rnagnetita.
Nos a¡rfibolito s, forarn observadas tralsforrnações

de hornblenda ern actinolita; de hornblenda. errr bio':iia, epídoto e quart

zo; de hornblenda errr cTor itz, epídoto, q';arrzo e tita-niia; de iknenita
errr titanita e de plagioclásio cá1cico em albita e epídoto. Os estudos

de Crawford (f966) situarrr esta ú1tima reação entre as isógradas da

biotita e da akna-ndina, e o c aÊìpo de estabilidade da albita lirnita a

ternperatìlra dessa tr ansfo r rrtaEão a 4ooo - 4500Ç no rnáxirno ( Mac -

Kenzie, I95 ?, McConnet e McKie, 1960). ,{ cornparação quírnic a en-

tre os anfibolito s a a-r¡de sina -labr adorita e os a1bítico s revelou peque

nas diferenças. Os alfibolito s a albita rrro btr ararn teores de alk e k

Ievernente superiores, e valores de4g inferiores aos a¡rfibolito s a

a¡de sina -1abr ador ita.
Corno fol as sina.lado no capítulo de petrogênese, não

se pode precisar até que ponto o rrretarÊo rÍisrûo regional norrnal ale-
tou as rochas ultrarrráficas forrnadoras dos xistos rnagrìesiartos. Po-

rérrr, as associações de xistos rnagnesialos corrr gna.isses e a¡{iboli -
tos albíticos e a presença de altigorita nos produtos fi'nais, indican '
do temperatuïas rnáxirnas de 4o0oC - 5oOoC (Bowen e Tuttle, 1949),

rÍro str arn que a evolução final dessas rocha,s deu-se dura¡te o r¡reta-

rnorfísrno regressivo. Várias tr a-nsforrnaçõe s rnineraiógicas ocorre

r arn (Figura l8), sendo talco, clorita e altigorita os Paoduios fina'is.

A evolução quírnica fi¡ra1 dos xistos rnagne siano s ocorr.eu corn consi-
deráve1 adição de água e perda de cálcio. À exceção de H e Ca,os de

rrais elementos irnportante s (Sí, 41, Ca, Fe e Mg) pouco ou nada va

riararn dur a¡te 'o processo,
Nos gnaisses, as principais reações retrornetar^nór

ficas observadas for arrr: tralformação do piagioclásio cáJ-cico er¡r aI-
bita. e epídoto, e de i.knenita ern titanita. As ternper atur a.s alca:rçadas

pelos gnaisses altrítico s, estirnadas pelo rnétodo de Ba¡th ("95L,196Z),

acusara,rrr valo¡es de 39OoC e 4?OoÇ. O estudo experirnental do can'
po de esta.bilidade da albita, já referido, indicaria ternperaturas de

at6 4ooo Ç -450o c.
Nos quartzitos corrt rnagnetita, o evento do rneùa -

rnorfisrno regressì.vo provocoll catacla,se generalizada e rrtattítlza '

ção parcial da rnagnetita.
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Os ciorita xistos rflostrarn crisiais rerna-nescentes

de biotita. Na trarrsform.ação dêste rnineral- ern cLorita, alérn da ret'

rada de potássio, parece ter ocorrido perda de ferro, que teria orig!

nado segunda. geração de rnagnetita po rfiroblástic a"

Na Figura 3 fo¡am deliroitadas duas zonas: a zona

I cornpreende rochas profundarnente afetadas pelo rôetanorfisrrro re-

trógra.do e a zotla I I i¡clui alno stras onde a ação do rnetarrro r fi sr¡ro re

gressivo foi incipiente ou inexistente. De've-se ¡essalta¡ que a' divi -

são efetuada. é rrruito esquernática, e deve ser encarada corno urrra ten

tativa. Isto por.que o núrrrero de a.flor arnento s existentes é peqoeno'pro

voca¡rdo. i-ncerteza no traçado da linha divisória das zonas' -\lérn dis -

so, a inìensidade do rÂetamor{isrno regressivo va¡ia de acôrdo corn a

litologia, pe rrne abilidade, estrutura e tipo de rnineral prirnário das

rocha,s.
Inicialrnente, for ar¡r colocadas dentro da' zona l(Figu

ra.3) as rochas onde o rrreta::aorfisrno regressivo é ¡nais evidente: a¡r-

fibotitos a albita, gnaisses albítico s e clorlta x:stos" Po ste rio rroente '
verificou-se que os xistos rrra.gne siano s associarn-se a gnaisses e a-n -

fibolito s a albita, e são portadores de evidéncias r etrorrretarnó rfic as '-

Essas ¡ochas fo r arrr então incluídas Ða zorl^a l. Por firn, notcu-se que os

quartzito s corn rrragnetita associarn-se corn rocha,s retrornetamo rfiz a -

das (clorita xistos, a-nfibolito s e gnaisses a1bítico s) e exiberrr sinais

de rnetarnorfisrno regressivo. T a.rnb érn essas rochas foraçn abrarrgi -

das pela zona I.
De rnodo gera1" as a.ssociações rninera'1ógicas das di

versas ¡ochas da zona f lndicarn fácies dos xistos verdes(Turner e

Verhoogen, 1960; Turner, 1968), ernbor a ocorrarrr alguroas arno stras

d.e xistos rnagnesialo s que exibern tra-nsição en:re o fáci'es dos xistos

verdes e o fácies a¡rfibolito.
Na zona II ocorrern gna-isses a oiigo clásio - alde s:Lna"

a¡rfibolito s a a¡rde sina -labr adorita e gonditos, nos .ua1s não forarn nota

dos sinais de rnetarrror fi srrro retrógrado. A1érn dessas roehas, estão in

c1uído é nessa reglão os alfibollto s a o ligo c1ásio - arrde sína" que exibern

alguns sinais de rnetarnorfisrno regressivo" Essas eviddncias, são rnui

to fracas qualdo cornpa¡adas corn as existenl;e 5 nos a-níibolito 6 a1bíti -

cos. As rocha.s da zonaII Poderrr ser enquadradas no fácies anlibolito

(Turner e Verhoogen, I960; Turner, 1968).
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6. SUMÁR]O E CO]'ICLUSOES

Os estudos ¡nineralóglcos e petrográficos da.s ro-
chas rnetar¡rórficas da área Mo¡retes -A.ntonina perrnitirarn a delirr:i-
tação de duas zonas, Urna de1as, que pode ser enquadrada no fácies

alfibolito, é constituída por gna,isses a, oligocLásio-andesina., nos quaís

!e inteicalar¡.r gonditos, anfibolito s a o ligo clásio - ande sina ç.aa¡rde sina -
labradorita.. A outra região, for'rernente aíetada pelo rne tarrro r fi srno re
gressivo, contérn gnaisses e an{ibolito s a albita, xistos rnagr¡esianos,

clorita xistos e qua.rtzito s corn rnagnetita; rochas pertencenies ao fá-
cie s dos xistos ve¡des.

O estudo quírnico de elernento s rnalores dos anJiboli
tos sugere origern o r tornetarnó rfic a.,

Os anfibolito s a a¡rde sina -1ab r ado rita são pråtica -
rnenie isentos de sinais de rnetarnorfisrno regressivo e constíhlena-se
essencialrnente de hornblendas, pr edorninanterle¡lte r:narrons, e de

plagioclásios -Arl40 -A-rì54. Qwartzo, epídoto prirnário, opacos, clino-
piroxênio, titanita, clorita, apatita e gralada são a.cessórios" E¡nbo -
ra serrr dados precisos para a avai.i.ação das ternperaturu¡as rnáxirnas

atingida.s dur a¡rte o rnetarrrorfismo regional prolressivo, correlaciona.-
-se o caso estudado a outros tratados na literatura disponíve1, nos quais
as ternperatu¡as dete¡rninadas. alcançararn valo¡es da ordern de 550o-
---o^51) U"

A associação rnineralógica predorninante nos a¡rfibo -
Lito s a. albita é cornpo sta. por actinolita, epídoto e alb:ta {AnO-A-rU). Br9
tita, hornblenda verde, clorita e tjtanita. ocoïrerrr ern quantrdade s su-
bordinadas. Apatita e carbonato são acessórios raros" As tra.nsforrna.

ções hornblenda--¿- actinoliia, ho rnblenda -,o- bioti¡a + epídoto + qrzttzo,
þç r¡þls¡d¿-> c1o rita * tita¡:ta + epídoto + quartzo, plagioclásio cá1ci

co:plagioclásio sódico + epídoto são cor¡runs nessas rocha.s. A a-aáli

se da últirna das reações rnencionadas indica. que o fenórneno ocorreu
a ternperaturas rnáxirna.s de 4000C - 45OoC" 

,

Ern urn grupo ¿nie rrr1ediário, não rnul:to horrrogêneo,

rnais próxirno dos anfibolito s a ande sjla -labr ado rita do que dos aibíti
cos, situarrr-se os anfibolito s a o ligo cJ-ásio - ande sin a." Ho ¡nblendas, ver
des e rnarrons, e plagíoclásios AnZ5 -35 são seÌ:s prrncipais consii-
tuintes. Alérn dêsses railera.is, fo¡arn deter¡n".nado s, ern quantidade s

subordinadas, epídoto prirnário e secundário, quartzo, opacos, ¿iaaní
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ta, biotita, a-ctinolita, apatita e clor'.ia, Zir cáo e clinopiroxênio esião

presentes sòmente em urna aÌ-rìosira"

De ¡no do geral, a cornparação quírnica. dos a.nfiboli-
tos de alto e baixo grau rrlostrou pequerras diferencas" Os núrnero s de

Niggli evidenciararrr que os a¡rflbolito s a albita têrn valores de¡3g in-
feriores, e teores de si, alk e k pouco superiores aos existen¿es nos

a¡r{ibo lito s a a.nde sina -labr a,do ¡ ita"
Os xistos rnagnesianos forarn dividido s ern seis gru

pos: talco-xistos, ta.lco -trerrolita xistos, trernolita. xistos, clori:a-
talco xistos, antigorita -talco xistos e cu-rnrrringtonita -tr errlo 1ita. xistos,

A evolução final do p¡ocesso rrretar¡.órfico provocou

a forrr¡ação de talco, clorita e antigonta nessas rocha.s" Clorita de¡:-
vou-se de trernolita, ho¡nblenda e curnrningtonita,. .A,s aritigoritas pro-
vie r a:¡r de ol-ivinas" Errr ur¡:a das anostras observou-se a transforrna-

ção trernolita_> a:rtigorita.. Talco originou-se de piroxênj,o e tl:ernoli-ta.

.A {orrnação dêsse anfíbólio a partir de piroxânio, hornblenda e cì.}rn -

rningtonita é \¡j, sível ern várias secções.

Os estudos rnineralógicos, petrográficos e quírnico s

rrro st¡ ararn que os xistos rnagrtesiaios prowieraro de rochas ultraroáíi
cas, provàveknente rica.s errr piroxênios c alco -rnagne siano s,e po¡tado

¡as de olivina s e talyez de anfibóIio s. A cornposição nédia teóïica des

sas rochas aproxirnar-se-i.a de urn oiiv-i:ra piroxenito.
,{ prirneira etapa de tra.nsforraação das rochas ult¡a

rnáficas resultou principaknente na forrnação de a-afibóIio xisios, de na

tureza pr e dorninantemente trernolítica., À fase final do processo origi-
nou xistos corn ta.Ico, clorita e serpentina. A evolução r:etarnó rflca"
principaknente errr sLÌas fases, finaisrdeu-se corÌf considerávet adição

de HrO e perda de cál.cio" Os dernais elerraento s irnporiante s (Sì., A.l" Fe

e Mg) sofrrer arrr variação rnuito pequena. Não é possível saber até que

ponto o rnetarno rfisrno regional teria afetado as rochas ulirarnáficas.A
presença. porérn, de xistos rnagnesianos associa"dos a gnaisses albíti -
cos e a¡rfibolito s a. al,bì.ta, e a ocorrência de a:rtigorila, rniner al que in
dica teroperaturas rnáxirnas de 4oooC-50ooC. e¡¿idenciasr a influênçia
do r¡reta¡no ¡fj,srrro retrógrado na forrnação dessas rochas"

Os gonditos situa,r¡r-se fora¡;. da zona ati-ngida pelo

rrre ta,r¡ro r fi srrro regressj.vo" São rochas ern geral gra:rob1.ástica.s, cujos

principals constltuintes são: granadas" nas quais predornina o târrno

espessart::a, anfibólio rnangalífero da série curnrn:ngtonita -grune ri -
ta, piroxênio salítico, qna;rtzo e op aco s (rnagnetita e psilornelana).
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Os quartzitos corn rnagnetita provierarn de sedirnen

tos sí1ico -fe r rugino so s. O rnetamorfisrno regressivo' que in{Iuiu for-
temente t\a zona ocupada por essas rochas, produzíu cataclase genera

lizada e tr ansforrnação parcial de magnetita ern hernatita.

Sedirnentos ârgilo sos, portadores, provàveknente,

de irnpurezas ferruginosas, originararn os clorita xjstos" Metarnor -'

fismo retrógrado é evidenciado, nessas roçh¿s, por for¿e cataclase e

por presença de criqtais rernanescentes de biotita' Durante a trans -

forrnação dêsse mineral em clorita, ocorreu, provàveknente, libera

ção de ferro, gue teria originado urna segulda geraçäo de rnagnetita
porfiroblástica e não deforrnada.

Existern dois tipos principais de gnaisses. Os de

grau rnaj.s aLto, denominados gnaissçs a ol.igoclásio-andesi.na' cuja

forrnação teria ocorrido por volta de 480oc e ïzQoc, subdividern-se

em dois grupos; ricos e pobres ern biotíta. Dentre os cle baixo grau,

situados dentro da zona r etrometarndrfic a e intitulado s gnaisses a

albj-ta, duas são as variedades: urna delae é rica em biotita e epídoto,

e a quantidade de plagiocláÊio supera a de feldspato potássíco" Na ou-

tra, muscovita é a rnica predominantet' o teor de epídoto ernbora gran

de, é rnenor que no caso anterior. Feldspato potássico predomina sô

bre plagíoclásio. As transforrnações plagioclásío cálcico'-> albita *
+ epídoto e iknenita--.Þ. tita¡ita säo cornuns nos gnaísses a albjta.O ci

salharnento é. gener alizado. A ternperatura de forrnação dessas ro-

chas oscilaria em tôrnq de 390o -4zToÇ.

Re surnlndo a sucessão de eventos geológicos da re-
gião, conclui-se que após o evento do rnetamorfismo regional pïogïes

sivo, cuja idade é de 600 rn. a", ocorreram íntrusões graníticas de na

tureza alcalina, Apesar das relações de c arnpo serern impreci.sas, vá

rios fen6rneno s atestarn o caráter íntrusivo dos corpos graníticos. De

fato, temperatura d.e forrnação, textura, rnineralogia e provåvelmen-

te co¡nposição qulrníca de gr'adittors; e gnaisses são rnuito diferentes.

Além disso, ern d.ois anfibo lito s pr<íximos ao contato, exi-stern sinais

de rnetamorfisrno de contato. A intrusão dos batolitos graníficos, cuja

cristalização terla ocorrído por volta de ?00oc-750oc, foi, provàve,1

mente, conternporânea corn as deforrnações e o cisalharnento ob sçrva

dos nas encaixanteç rnetarnórficas, destacando-se, nesse Particular, as

rochas da zona l(Figura 3).Nessa regj.ão houve, porta-nto, rnaior far:ili*
d.ade para a percolação de soluções, cuja origern, pelo rrn nos parcial,
poderia estar ligada à fas.s hidroterrnais do g:: a.nito. Sucederam-se

então transforrnações rninpralógica$ que caracterizararn o rnetarnor -
fisrno regr:essivo. O lirnite de temperatur¿ rnáxirno dessas reaçõee tg

ria sido da ordern de 400oC-450oC"
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Fotornicrografia I - Crietal de ilmenita parcialmente t¡angforrnado
er4 titanita. Rocha - a¡rfibolito a albita. Nícois
deecruzados. Aunrento 200 x

LZA -

Fotomicrogtaf.ía 2 - Núcleo de hornblenda I (marrorn) cercado por
hornblenda II (verde). Rocha - a¡rfibolito a oli
goclásio a¡rdesina. Nfcois de scruzado s. Aurn{
to 200 x



tr'otornicragrafia 3 - Núcleo residual de hornblendall (verde) cerca
do por actinolita. Rocha - a¡rfibolito a albita.
Nícois cruzados. Aumento 400 x

LZs -

'tr'otornicrografia 4 - Hornblenda II (verde) parciaknente tra¡rsforrna-
da em biotita, quartzo e ePfdoto. Rocha - a¡fibo
lito a albita. Nícoie descruzados. Aumento 200x



Fotornicrografia 5 - Gristal de plagioclásio albítico guase total -
mente preenchido por epídoto. Rocha - a¡rfiboli
to a albita. Nícois-deeciuzados.Auntento 200 I

-126-

tr'otornicrografia 6 - Hornblenda parcialmente tra¡rsforr¡lada ern clq
ait¿, gs¿tt4o, epídoto e tita¡rita. Rocha - a¡rfiï'
bolito a albita. Nícois descruzados. Aurnento
300 x



Fotonìicro gr a-fia ? - Núc1eo rerrrartesce¡lte de piroxênio cercado
trernolita. Rocha - trernolita xisto. Nícois
cruzados. Aurnento 300 x

Fo tornic ro gr afia 8 - Mineral m-áfico, talvez olivina, totalmente subs
tituído por antigorita e magneti.ta. Rocha - a-nti -
goríta-talco xísto. Nícois cruzados. AuÍìentc
200 x

Por
d.g



I'o tomicro gr afia g - Cristal de t¡ernolita quase cornpletamente subs-
tituído por talco e clorita. TR = trernolita. CL =
clorita. T = talco' Rocha - a¡tigo rita -tal'co xiÉ -
to. Nícois cruzados. Aqmento 300 x

Fotornicro gr afia l0 - Núcleos de cÌEnrningtonita cercados Por trerno-- litas' Rocha - cum-rningtonita -f¡e¡no lita xi:sto '
Nícois cruzados. Aurnento 200 x



Foiorrr.icrograiia tI - Trernolita (branca) contendo núcleo (preto) clo
rítico. Rocha - clorita-talco xis¡o. Nícois cru
zados. Aur¡rento ?30 x

Fo tornicro g3 afía IZ - Plagíoclásios albítico s quase cornPletarnenie
preençhidos por epídotos. Rocha - gnaisse a
álbita. Nícois cruzadog. Aurne¡to 1?0 x



Fotornicrogra.fía. t3 - Piroxênio salítico rrro strando partição segundo- duas direções da fo rrna (Tf f). nocha - gondito'
Nícois descruzados. Aumento 100 x

Fotomicrografia 14 - Cisalhamento em quartzito corn rnagnetita. Ní-
cois cruzados. Aurnento 80 x



Fotornicro gr afia 15 - Cristais rernanescentes de biotita cetcados
por cloritas. Rocha - clorita xisto. Nícois
descruzados. Aurnento 100 x

Fotornicro gr afia 16 - Magnetita porfiroblástica "ernpur r a-ndo "
fai:<as quartzosas e rnicáceas. Rocha
clorita iisto. Nícois de scruz ado s " Aurnen
to 100 x




