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• RESUMO: Varies corpos rnafico-ultramaficos ocorrem na regiao de lpanema, no leste doEstado de Minas
Gerais. Destes, os mais irnportantes sao osComplexosde Santa Cruz e Santa Maria, que apresentam forma
lenticular e Ioliacao concordante comos gnaisses kinzigiticos encaixantes do ComplexoJuiz de Fora. 0
grau metam6rlico das ultramaficas e similar ao das rochas encaixantes, facies do anfibolito ao granulito,
com retrometamorfismo no facies xisto verde. Texturas igneas primaries podem ser reconhecidas em
algumas destas rochas (textura curnulatica), que variam desde dunitos ate anortositos, que atestam
diferenciacaomaqmatica. Aatualposicao destes dois complexos, bemcomo as relacoesde campo, sugere
que foram colocados ao longo de zonas de ernpurrao apos a primeira rase de metamorfismo e e muito
provavel que 0 retrornetamorfisrno se relacionea este evento teet6nico.
• UNITERMOS: Complexos mafico-ultrarnaficos: paraqenese de rochas rnataultrarnaficas: oligem dos
Complexos mafico-ultrarnaficos: serpentinitos.

Introducao
A area pesquisada localiza-se na porcao centro-lest e do Estado de Minas Gornil:.
proxima da divisa deste com 0 Esta do do Espirito Santo. Tern a cidade de IpClII()II H'1
como seu centro geografico (Figura 1) e abrange cerca de 85% da Folha lpanoma
(IBGE, 1979 - Folha SE-24-Y-C-IV).
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Toda esta faixa da porcao leste de Minas Gerais e oeste do Espirito Sant.o
encontra-ss contida no denominado Escudo Brasileiro, Plataforma Bras ileira Oll
Plataforma Sul-Americana, e foi desde 0 Arqueano ate 0 Proteroz6ico Superior
submetida a atuacao de uma serie de ciclos tecto-oroqeneticos . As dificuldades
existentes , causadas principalmente por insuficiencia de dados, nao permitem que se
recon stitua ad equadamente a hist6ria ge ol6gica do Pre-cambriano Medic e Inferior,
conforme apontado por Almeida et aP 0 pre sents trabalho trata de macicos maticoultramaficos que se inserem nas litologias gnaissicas da referida reqiao do ponto de
vista de seu metamorfismo e situacao geol6gica.
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FIGURA 1 - Mapa de locahzacao .

Esta porcao leste e nordeste do Estado de Minas Gerais, bern como do oes te do
Espirito Santo, e geologicamente pouco conhecida e os trabalhos ali realizad os sao
de escala regional. As pesquisas geol6gicas desenvolvidas nessa reqiao em escalas
maiores se res urnem aos projetos da Companhia de Pesquisa de Recursos Mine rais
(CPRM), tais como 0 Projeto Jequitinhonha e 0 Projeto Espirito Santo, nos quais
empregou-se es cala de 1:250.000 .

0')
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o limite entre as Faixas de Dobramento Ribeira da Paraiba do SuI esta aproximadamente na Zona de Transcorren cia de Sao Paulo, conforme definido por Hasui et
al.21 A Faixa de Dobramentos (FD) Paraiba do Sul faz parte do antigo Escudo Atlantico,
e foi com 0 decor rer dos anos recebendo varias desiqnacoes, tais como : Faixa do
Paraiba, Rosier 26. 27 ; Paraibides, Ebert 14. 15; Faixa de Dobramento Paraiba, Almeida' :
Cinturao Oroqenico Atlantides, Grossi Sad & Ladeira> : Faixa de Dobramentos Paraiba
do SuI, Almeida et al.' : Cinturao de Dobramento Ribeira, Cordani et al.12 ; Cinturao
Atlantico, Fyfe & Leonardos Jr. 18 ; Reqiao de Dobramentos Sude st e, Almeida et al.2 e
Wernick et al.": e Cintura o Granulitico Atlantico, Wernick & Almeida. P
No interior da FD Paraiba do SuI se tern registro de uma serie de corpos
ultramaficos serp entinizados, que foram interpretados como fazend o parte de corpos
tipo alpino. Dessa forma, Grossi Sad 19 os interpreta como pertencentes a uma
associacao de natureza ofiolitica. A toda essa faixa, que se estende desde 0 suI do
Estado de Minas Gerais ate 0 norte do Estado da Bahia, este autor denominou de
Cinturao Serpentinitico Mantiqueira, pos icionando-o no Pre-cambriano Superior. Os
macicos de Ipanema discut idos aqui fazem parte deste cinturao.
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Na Folha Ipan ema fOJam mapeados sete COrpOS metamafico-ultramaticos ser pentinizados , quais se jam, de norte para su I: Paraiso, Santa Rita, Santa Maria, Santa
Cruz, Sao Bamabe, Conceicao de Ipanema e Professor Sperber. Prati camente todo s
se apresentam minerali zados , 0 primeiro deles em talco e os demai s em niquel (Mapa
geol6gico - Figura 2).
as dois complexos mais importantes da area, tanto em termos de expressao
superficial como em tonelagem de minerio, serao discutidos neste artigo e referom-so
aos corp os de Santa Cruz, situados na porcao central de area, a sudoeste cia Gidadl
de Ipanema, e Santa Maria, localizado na porcao norte da Folha mapeada. a s lld O::ln
do Patrimonio de Tabaja ra . A distancia entre os dois macicos e da ordem clo :10 1\111 IJ
ambos se encontram encaixados na mesma sequencia de gnaisses. ou ::l,)jn. 1111
Ceoc ienc ias, Sao Paulo. 11(2): 81·104. 1992
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subunidad e gnaisses kinzigiticos. Esta subunidade corresponde a porcoes com
caracteristicas distintas dos gnaiss es regionais (predominantemente tonaliticos) e
representam uma sequencia metassedimentar. Devem corresponder ao metamorfismo
de antigos sedim entos peliticos aluminos os (Anqeli'', Angeli & Gossi Sad").
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o Macico de Santa Cruz
Este macic o apresenta forma eliptic a e ocupa uma superficie aproximada de
0,5 km2 . Sua dimens ao maior atinge 1,1 km de extensao e sua largura, 0,5 km. A
dimensao maior do corpo e concordante com a foliacao dos gnais ses encaixantes. a
Macico mafico-ultrarnafico se des taca pelo grande contraste que apresenta com 0
relevo das enc aixantes. as gnaisses apresentam urn relevo acidentado , ao passo que
as metaultramaficas exibem urn relevo mais suave com tope abaulado . Uma pequena
fracao deste corpo. que corresponde a sua porcao sup erior, composta por metagabros,
situa -se cerca de 2 krn a sudoeste do corpo principal. Encontra-se encaixado nos
gnaisses kinzigiticos, com os quais apresenta contato brusco. Na porcao sudeste do
macico este contato e tect6nico, e se da em grande parte com biotita e/ou hornblenda
gnaisses. Grande parte da borda do corpo apresenta rochas cisalhadas, notadamente
na sua porcao leste e sudeste, onde e comum se encontrarem rochas com textura
catacl astica.
a Macico de Sant a Cruz e composto por uma variedade de tipos litol6gicos,
todos serpentini zados e/ou metamorfizados, a saber: dunitos e peridotitos serpentinizados , metapiroxenitos, metagab ros e metanortositos . As rochas apresentam-se
foliadas, com atitude concordante com a da foliacao dos gnaisses regionais, e parecern
representar produtos de diferenciacao rnaqrnatica (Figura 3), conforme sera discutido
a seguir.

Uma das texturas mais comumente encontradas e a textura em rede (mesh texture),
onde ocorrem nucleos de olivina envolvidos por urn entrelacado composto por
serpentina. Outro tipo textural predominante e a textura emaranhada laminada fina ,
conforme definida par Maltman-', sendo encontrada nas porcoes mais serpentinizadas do rnacico e, as vezes, passa a exibir forte orientacao nas zonas intensamente
deformadas.
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Esta unidade litol6gica abrange cerca de 75%do macico . Sao rochas de coloracao
verde-escuro a verde-a mare lado, est rutura normalmente foliada, cuja intensidade
varia de forte a incipiente e granulac;;ao media a fina. A orientac ao e dada principalmente pelo alinhamento dos cristais prismaticos de tremolita-actinolita e dos minerais
opacos, notadamente a magn etita. Algumas porcoes do corpo apresentam estrutura
bandada , perfeitamente obs ervaveis em laminas delgad as, mostrando alternancia dos
leitos, com esp essura variando de 1 a 5 mm, ora ricos em olivina, ora em ortopiroxenio.
as leitos ricos em ortopiroxenios sao menos susceptiveis ao processo de serpentinizacao quando comparados com aqueles com maior conce ntracao em olivinas. Assim
os produtos 'de alteracao dos ortopiroxenios sao: talco, clorita e menos cornumente
serp entina . As olivinas dao origem principalmente a serpe ntinas .
A textura destas rochas e muito variavel, fato que se relaciona principalmente
ao maior ou menor grau de se rpentinizaca o, A intensidade do processo deformacional
tarnb ern provoca variacoes no tipo de textur a, encontrando-se rochas intens amen te
orientadas pr6ximas de porcoes com rochas pratica mente desprovidas de Ioliaca o.

FIGURA 3 - Cotuna esquematica e mineralogia da porcao sudeste do corp o prin cipa] d"
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Loca lmonte observa-se textura blastoporfiritica, na qual grandes cristais de
olivina sao circundados e seccionados por prismas de tremolita-actinolita acicular.
Nas porcoes mais ricas em tremolita-actinolita e encontrada com frequencia textura
nematoblastica.
Fato importante, notado em algumas laminas delgadas de arnostras parcialmente
serpentinizadas, e que os fragmentos de olivina indicarn fazerem parte de antigos
cristais maiores, os quais formavam uma textura de justaposicao. Isto evidencia
textura original cumulatica, que se relaciona a processo de diferenciacao maqmatica.
Pela analise textural observa-se que grande parte das olivinas correspondem a cristais
primarios de origem maqmatica, sendo que em pequena parte do macico ocorrem
rochas com olivinas metam6rficas (porcoes do Complexo mais afetadas pela deformar;:ao e recristalizacao).
A composicao mineral6gica desta unidade consiste de serpentina (15% a 55%),
olivina (5% a 40%), tremolita-actinolita (10% a 20%), ortopiroxenio (5%), clorita (5% a 10%),
talco (5%), clinopiroxenio (ausente a 3%), opacos (5%) e cromo-espinelio (0 a 1%).
Cromo-espinelio ocorre em quantidades muito reduzidas, entretanto na porcao
superior dos meta-harzburgitos sao encontrados vanes niveis com elevada concentracao deste mineral . A camada mais possante de cromitito, com espessura que atinge
1,50 metros, apresenta em media 60% a 65% de cromo-espinelio. Exibe nitido
bandarnento, onde se observam leitos ricos em cromo-espinelio intercalados a leitos
serpentiniticos. as cromo-espinelios apresentarn-se sob forma de cristais subedrais a
anedrais fraturados e geralmente cortados por serpentina e clorita. Apresentam
coloracao castanho-escura e se encontrarn dispersos em matriz essencialmente
serpentinitica. Aqui tambem se verificam resquicios de textura; correlacionavel a
cumulatica, onde ocorrem cristais de cromo-espinelio cumulus com serpentina
intersticial (em grande parte olivinas e, em menor quantidade, ortopiroxenios serpentinizados) . Desta forma constitui-se tambem de outra evidencia que sugere que estas
rochas representam produto de diferenciacao maqrnatica.
Algumas porcoes desta unidade sao cortadas por uma sene de veios piroxeniticos , bastante serpentinizados e/ou esteatitizados, com espessuras variando entre 10
e 20 em. Nestes veios registrou-se a presenca de relictos de ortopiroxenio e olivina,
alem de cristais de tremolita-actinolita, hornblenda pargasitica, esp inelio aluminoso
e clorita dispersos em matriz serpentinitica.
Pela assernbleia mineral6gica observada, as rochas primaries que cornpoem esta
unidade devem corresponder principalmente a dunitos e harzburgitos e, em menor
porcentagem, a lherzolitos. as dunitos correspondem basicamente as rochas que
apresentam grandes quantidades de olivina e serpentina. as harzburoitos possuem
alern destes minerais, relietos de ortopiroxenio. Algumas das amostras apresentam
cristais reliquiares de clinopiroxsnio associados a ortopiroxenio, serpentina, clorita e
secundariamente talco , sendo interpretadas como lherzolitos.
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Os metapiroxenitos serpentinizados
Esta unidade tern menor expressao areal, devendo representar nao mais que 20%
do Complexo de Santa Cruz. Alem de ocorrer sob forma de veios, que cortarn a unidade
anterior , ela aparece notadarnente na borda nordeste e leste do corpo, junto ao contato
com os gnaisses encaixantes.
as metapiroxenitos serpentinizados apresentam coloracao esverdeada e exibem
tons mais claros quando comparados com os metadunitos e metaperidotitos serpentinizados. A granulac;ao e media e em geral mais grossa que aquela da unidade
anterior. Apresentam estrutura foliada, sendo esta foliac;ao incipiente, excetuando-se
as porcoes nordeste e leste do macico, onde se tern foliacao cataclastica devido a
intensa deformacao a qual 0 corpo foi submetido.
As rochas que cornpoem esta unidade sao constituidas por ortopiroxenio (20%
a 55%), clinopiroxenio (2% a 10%), clorita (15% a 20%), serpentina (10% a 25%),
pargasita e/ou hornblenda pargasitica (5% a 15%), olivina (ausente a 8%), espinelio
aluminoso (7%), talco (5%), tremolita-actinolita (3%) e opacos (3%), representados
principalmente por magnetita.
Pela associacao rnineral6gica, esta unidade parece corresponder a termos
metam6rficos de antigas litologias que variam de olivina ortopiroxenito, olivina
websterito, websterito e ate mesmo ortopiroxenito.

Os metagabros
Esta unidade corresponde a menos de 10% das rochas que afloram no macic;:o.
Normalmente os metagabros sao encontrados sob forma de blocos e fragmentos
rolados, a sxcessao do pequeno corpo que ocorre a sudoeste da extensao sui do
Macico de Santa Cruz, em contato brusco com os gnaisses encaixantes que , em part e.
~
se da pOIfalhamento.
As rochas desta unidade tern coloracao verde-acinzentada a verde-amarelada o
granulayao de media a fina. Normalmente sao equigranulares e apresentarn 051.11Itlll:1
foliada. A foliacao e incipiente e se deve a orientacao dos cristais ptismaticon do
hornblenda, epidoto e mais raramente tremolita-actinolita. Localmente ::0 O! I::IJI V:-,
textura grano-cataclastica, que ocorre em parte das bordas do pequeno COl po :.:1111,)< 10
a sudoeste do macico de Santa Cruz. Em algumas laminas delgadas OI):;IJI'VOU::'; q l 10
esta rocha apresenta textura granular hipidiom6rfica preservada.
A composicao mineral6gica apresenta hornblenda (50% a nO%)
(10% a 15%), epidoto (20% a 25%), clorita (1% a 5%) e magn etit.a (:1%).
Oeociencias. SaoPaulo, 11(2): 81-104,1992
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Metanortositos
Esta unidade ocorre em porcao muito reduzida do Macico de santa Cruz, em
sua parte central, que se encontra em c otas mais elevadas. Norrnalmente ocorre em
forma de bloc os e rolados junto a outros fragment os de material gabr6ide. Em termos
percentuais representa cerca de 2% a 3% das rachas que compoem 0 Complexo

matico-ultramafico.
Sao rachas equigranulares de coloracao branco-acinzentada, granulac;:ao media
e estrutura variando de isotr6pica a fracamente orientada . A textura e granoblastica,
muito embora localmente registrau-se textura granular hipidiom6rfica preservada.
Sua composicao rnineral6gica baseia-se em plaqioclasio (90%) , hornblenda (8%)
e opacos, com predominio de magnetita. Localmente sao encontrados termos de
composicao mais gabr6ica, onde a rocha passa a apresentar menor porcentagem em
plaqioclasio (50% a 65%) e maior conteudo em hornblenda (20% a 25%). Nestas
amostras, clorita e encontrada freqtientemente como mineral secundario (3% a 5%) e.
em menores proporcoes, epidoto. Opacos participam em porcentagens variando de 10%
ate 30%. Porcoes com esta cornposicao foram interpretadas como gabros anortositicos.
Os plaqioclasios apresentam composicao desde Andesina calcica (An 52) ate
Labradorita (An 73). Em algumas amostras a cornposicao alcanca termos ate bytonita
(An 80).
Os opacos, em certas porcoes da unidade anortositica, ocorrem em elevadas
quantidades, chegando a atingir cerca de 30% da cornposicao rnineral6gica da racha.
Muitas vezes estes minerais aparecem preenchendo intersticios entre os cristais de
plaqioclasio e hornblenda. Grande parte desses opacos, dentre os quais pre domina
titano-magnetita, apresenta inclusoss de plaqioclasio, hornblenda e clorita . Sao
freqtientes os graos de magnetita associados ahematita. com texturas de exsolucao.
llmenita ocorre em pequenas quantidades, sob forma de agregados xenomorfos,
com habito lamelar e se en contra dispersa pela rocha. Como a titano-magnetita,
mostra exsolucao de hematita.
As rochas desta unidade pela associacao mineral6gica podem ser classificadas
como leucogabros e anortositos e correspondem a litologia mais diferenciada do
Complexo mafico-ultramafioo de Santa Cruz.

Sao constituidos predominantemente por tremolita xisto , clorita xisto , clorita tremolita xisto, tremolita-clorita xisto e talco-trernolita-clorita xisto . As rochas
exibem coloracao de verde a cinza -esverdeado, granula<;:ao media a fina e estrutura
xistosa. As textures comumente encontradas sao a nematoblastica e a lepidoblastica.
Em certas porcoes ocorre textura porfiroblastica, com porfiroblastos de anfib6lio
(tremolita-actinolita).
Por suas caraeteristicas, os xistos devem corresponder aos produtos de metamorfismo de rochas peridotiticas e piraxeniticas em zonas de falha.

o Maci~o de Santa Maria
o Macico de Santa Maria apresenta forma eliptica e superficie aproximadamente
igual a de Santa Cruz, ou seja 0,45 km". Sua dimensao maior nao ultrapassa a 1 km e
a largura do corpo e cerca de 450 metros. 0 complexo matico-ultramafico encontra-se
encaixado tectonicamente na subunidade gnaisses kinzigiticos . Na pr6pria area de
ocorrencia do macico, tem-se instalada uma zona de deformacao ruptil, composta por
rachas cataclasticas que se estende des de as margens do Rio Manhuacu ate alguns
quilornetros a suI do rnacico . A dimensao maior do corpo , bern como a foliacao de
suas rochas , e concordante com a xistosidade dos gnaisses encaixantes.
Como no caso de Santa Cruz, 0 relevo irriprimido pelas rochas do macico de
Santa Maria e contrastante com aquele dos gnaisses regionais . Desta forma se destaca
por suas feicoes mais suaves, em contraste com as forrnas acentuadas e abruptas do
relevo das encaixantes. As bordas do rnacico apresentam-se adelqacadas.
o Macico de Santa Maria apresenta uma menor variedade de tipos petroorancos,
com predomi nancia de metaperidotitos e metapiroxenitos serpentinizados. Em certos
locais pode-se observar a passagem gradual entre estas rochas, que se da atraves de
variacoes na sua composicao mineral6gica . Comparando-se com Santa Cruz, 0 Macico
de Santa Maria exibe menor grau de serpentinizacao e apresenta-se menos deformado
(cisalhamento ductil), onde os diferentes tipos litol6gicos sao, na sua maior parte,
destituidos de foliacao,

Os xistos

Os m etadu nitos e metaperidotitos serpentinizados

Os xistos se encontram em pontos localizados no macico, sendo sua maior .
ocorrencia na porcao sudeste da extensao suI do corpo de Santa Cruz. Normalmente
estas rochas aparecem em locais pr6ximos da borda do complexo e geralmente exibem
feicoes de cisalhamento, com estiramento e intensa moagem dos minerais constituintes.

Estas rachas predominam em boa parte do macico , entretanto nao na mosm a
porcemagem com que ocorrem no corpo de Santa Cruz , equivalendo a aproximada mente 60% a 65% da cornposicao do complexo ultramatico. Apresentam coloracao
esverdeada , granula<;:ao variando de fina a grossa, com predominio dos toirnos rnais
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glOssos , e exibem estrutura isotropica a incipientemente foliada. A textura mais
comumente encontrada e a textura em rede (mesh texture), onde os cristais de olivina
aparecem ilhados por uma trama de serpentina. Em algumas amostras registrau-se a
presenc;:a de textura granular preservada.
Estas rochas sao constituidas por serpentina (40% a 70%), olivina (10% a 20%),
tremolita-aetinolita (7% a 20%), ortopiroxenio (ausente a 6%), espinelio aluminoso (1%
a 5%), clarita (2% a 4%), carbonato (1% a 5%), hornblenda pargasitica e/ou pargasita
(1% a 3%), talco (1% a 3%), crorno-espinelio (1% a 2%) e opacos (1% a 2%).
Esta unidade e bastante hornoqenea e em sua maior parte deve corresponder
a meta-harzburgitos serpentinizados. Em menor proporcao tem -se os metadunitos
serpentinizados.

Quadra 1 - Etapas de metamorfismo e paraqenese encontrada nos Macicos
mafico-ultramaficos de Santa Cruz e Santa Maria
Paraqenese Metam6rfica

Unidade

Paracenese

Lito16gica

Prirmma

Metamorfismo 1

Metamorfismo2
Associacao B

Associacao A
Metadunitos e

olv

rnetaperidotitos

opx

serpentinizad os

cpx

Cr-esp

olv leer.
opx leer.
epx reer.

spn I

spn II

clo I

clo II

bast

ta

hbl pag e/ou pag
Cr-esp
Al -esp

tre-act

cab

mt

tre-act leer.
mt

opx leer.
epxreer.

clo I

clo II

spn I

hb l pag e/ou pag
Al -esp

tre-act

ta
spn II

mt

tre-act leer.

opx leer.
epX leer.

epd

clo II
ta

Ti-rnt

Os metapiroxenitos serpentinizados

metapiroxenit os
serpentinizados

Estas rochas apresentarn coloracao esverdeada com granulac;:ao variando de media
a grossa e constituem apraximadamente 40%do restante do Complexo de Santa Maria.
Sao rochas mais macicas e compactas que aquelas descritas anteriormente, sendo
freqtientemente isotropica e localmente com fraca foliacao. Macroscopicamente sao
bastante similares aquelas da unidade anterior, ressalvando-se porcoes com concentrac;:6es elevadas de megacristais de ortopiroxenio. A textura predominante e granoblastica,
contendo cristais inequigranulares de piroxenio e antibolio recristalizados.
Estas rochas sao constituidas par tremolita-aetinolita (25% a 40%), clinopiroxenio
(18% a 32%), ortopiroxenio (8% a 22%), olivina (5% a 13%), espinelio aluminoso (5% a
12%), hornblenda pargasitica e/ou pargasita (5% a 10%), serpentina (2% a 5%), clorita
(1% a 3%) , carbonatos (1% a 3%) e talco (1% a 2%). Opacos ocorrem em pequenas
porcentagens, embora atinjam rara e localmente 10% . Espinelio aluminoso apresenta-se como cristais euedrais com coloracao esverdeada, as vezes amarelada e rosada .
Como no caso do macico de Santa Cruz , talvez se trate de hercinita ou pleonasto,
tendo em vista suas cores e seu indice de refracao (1.85 a 1,90).
Esta unidade deve corresponder principalmente a antigos websteritos e olivina
websteritos metamarfizados e posteriormente serpentinizad os .

mt
rnetaqabros e

pia

metan ortositos

opx
epx

pia recr.
hbl

ilm

Ti -rnt e Ilrn.

clo !
hb l recr,

mt

mt
no-act

Mi neralogia

olv - olivina
opx -

Of topiroxenio

cpx - clinopiroxemo
pia - plaqioclasio
ue-act - tremolita -acun olita
ilm - ilmemta
mt - maqnen ta
1'1' 011. - tuano maqnenta
Cr-esp - cromo espinelio

Al -esp - espinelio alumineso
hbl - hornbl enda
pag - parqasita

clo - clorita
spn - serpentine
bas t - bast ita
epd - epidote
ta - talco

cab - carbonat es

Obs.: Os terrnos sequidos da abreviatura recr . encontram-serecristalizados
Extraido de ANGELI (1988)5

Confrontadas com os estudos de Evans'" 17, as paraqeneses minerais metamoi ficas estudadas most ram que as rachas maficas-ultrarnaficas exibem caractetiuti cas
pohm etamorficas. assim representadas :

Consideracoes sobre 0 metamorfismo dos
Complexos mafico-ultramaficos
No Quadro 1 sao apresentadas as associac;:6es mineraloqicas presentes nos
Complexos mafico -ultrarnaficos estudados . Estao representadas pelas composicoes
primarias (igneas) e pelas associacoes mineraloqicas resultantes dos eventos metarnorficos que atuaram na area.
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_ a etapa de metamorfismo mais antiga enquadra-se no facies qra nulito (aqr u
denorninado de Metamorfismo 1), 0 que e atestado pela paraqenese : olivinn, Ol l.upi
roxenio . em grande part e recristalizados, alern de hornblenda parqasitica o/ou p:u u a sita e espinelio aluminoso, no caso das unidades metadunitos, motap oudotito» U
metapiroxenitos serpentinizados ;
Geoci encia s. Sao Paulo . 11(2): 81-104. 1992
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- superpondo-se a esta fase , teria ocorrido urn novo evento metarnorfico
(Metamorfismo 2), de carater retroora do, caracterizado pOI duas etapas principais
(Associacoes A e B), que foram responsaveis pela serpentinizacao dos complexos. A
identiticacao e caracterizacao destas duas etapas de metamorfismo, correspondentes
ao facies xisto verde, baseia-se nos seguintes dados de observacao :

para as rochas estudadas nos dois rnacicos. Ja para condicoes abaixo da curva 3
tem-se 0 metamorfismo retroqrado com quebra da olivina e geraQao de serpentina,
com temperaturas de aproximadamente 350 C.
0

.

PI 'PHz0 (Kbatl
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'"

'"

...

1lI

..
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• serpentine (serpentina I) ocorre constituindo a grande massa das rochas que
compoem os macicos, como tambern preenchendo fraturas (serpentina II) ,
que neste caso seccionam as rochas previamente serpentinizadas;

I

I
I

'

"
"

I

'

I
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• existencia de duas ge raQaes de clorita. A primeira apresenta disposicao
orientada, concordante com a foliacao dos serpentinitos e com granulaQao
fina , sendo denorninada de clorita 1. A outra constitui cristais maio res,
dispostos em grande parte discordantemente da foliacao da rocha e apresentando distribuicao cao tica, que foi denorninada de clorita II;
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• presence de cristais de trernolita-actinolita fragmentados , seccionados e
envolvidos por serpentina;

;1

"

• alteracao de tremolita-actinolita para talco, clorita e carbonatos, apes a 1l!
etapa de serpentinizacao (Metamorfismo 2 - Associacao A);
• existencia de inclusoes de tremolita em clorita II e talco ; de espinelio aluminosos
em cloritas; e finalmente, de plaqioclasio, hornblenda e clorita 1em opacos.

J§

Estudo de amostras correspondentes aos macicos existentes na Folha Ipanema
demonstra que os mesmos sofreram intenso fraturamento, em decorrencia de que os
cristais se apresentam muito fragmentados . Obviamente, parte desta fraqmentacao
se deve ao processo de serpentinizacao a que estes corpos e'stiveram sujeitos.
Serpentinas muitas vezes apresentam orientacao incipiente, entretanto na sua maior
parte mostram que se desenvolveram acompanhando urn plano pre ferencial , que se
relaciona a fase de deforrnacao que afetou as rochas regionais .
Cloritas (1 e II) e tremolita-actinolita apresentam extincao ondulante, sendo que
no caso das cloritas, em uma serie de amostras, apresentam-se deformadas, exibindo
kink bands. Sao norrnalmente os cristais maiores de clorita , ge rado s dur ante a 2l! etapa
de metamorfismo (Metamorfismo 2 - Associacao B), que se encontram orientados
obliquamente a orientacao dos prismas de tremolita-actinolita.
Tudo indica que os Complexos mafico-ultramaficos sofreram apes seu emplacement 0 Metamorfismo 1, e posteriormente se seguiram duas fas es de reequilibrio
retroqrados relacionadas ao Metamorfismo 2 (Associacoes A e B), que foram responsaveis pela serpentiruzacao, cloritizacao e esteatizacao das unidades litoloqicas que
os cornpoern (Anqeli'', Candia & Anqeli!' e Angeli et al."),
'
. Na Figura 4 podem ser observadas a paraqenese e as temperaturas superiores
aos lirnites da curva 17, que lirnita 0 equilibrio entre a associacao olivina-serpentinaortopiroxenio. Isto envolve temperaturas em tome de 750 C e pressoes de 6 a 7 Kb

FIGURA 4 - Diagrama de lasesparaa sistema MgO - CaO - A1 z0 3 - SiOz - HzO retoronto a Inc h a:: 11111011 11;,,1 11 :01::. " Ill
Iuncao da temperatura e pressao total (Pt = PHzO). Extraido de Candia (1983),10
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Consideracoes sobre 0 quimismo e a origem dos macicos

Tabela 2 - Analises qulrnicas realizadas para rochas correspondentes as unidados
litol6gicas que comp6em 0 Macico de Santa Maria

Na literatura sao encontradas varias propostas de classificacao para Comp lexos
mafico-ultramaficos: Thayer 28 , Wyllie32 , Den Tex 13 , Thayer & Jackson'", Naldrett &
Cabri24 , Berbert". Mais recentemente Nilson> , baseado em Naldrett-', tentou fazer
uma classifica cao destes complexos no territorio nacional . Confrontando tanto com
esta como com as demais classificacoes , os corpos pesquisados nao se enquadram
perfeitamente em nenhuma das classes propostas.

Quimismo dos macicos estudados
Apesar das dificuldades, devido ao grau de alteracao das rochas, tentou-se avaliar
o quimismo dos principais tipos petroqraticos constituintes dos macicos estudados.
Foram selecionadas para tanto 22 amostras, das quais 13 correspondem ao corpo de
Santa Cruz (Tabela 1) e 9 se relacionam ao corpo de Santa Maria (Tabela 2).

Amostra

P.F.

SiOz

Alz03

Fe t

MgO

CaO

NiO

Crz03

To tal

Unidade
Litol 6gica

lPN 1611

13.56

41.75

4.97

4.97

30.42

4,46

0,28

0,38

97.95

meta peridotito

lPN 1614

12,68

43,60

3,20

6.05

26,25

3,15

0.83

0,35

96,11

metaperidotito
metaperidotito

H 2(10)

12,99

43,90

2.07

5.93

30,00

1,63

0.70

0.32

97.54

F 8 (13)

11.34

44,70

6,22

8.60

23,75

4,04

0,53

0.18

99,36

metaotivinapiroxenito

lPN 1612

9,15

48,17

3,39

5.38

38,37

4,88

0,24

0.25

99,73

rnetapiroxenito

H 6 (37)

6.78

49,90

3.11

4,26

32.30

0.87

0.15

0.10

97.47

metapiroxe nito

F 4 (15)

12.74

49,95

4,76

7.00

20,00

4.14

0,98

0.27

99.84

metapiroxenito

H 8 (9)

12,84

50,13

3.74

7,73

20,23

3,88

0,70

0,23

99,48

rnetapiroxenno

IPN 16/3

10.50

50,26

5.00

5.66

20,05

5,00

1.00

0,40

97.87

rnetapiroxenito

NOTA: Asa most ras IPN 1611 . IPN 161Z. IPN 1613 e lPN 1614 sa o relatives a fraeCes de aOoram....tos . Asdemais amastras correspon dern
a test emunhos de sondage m. se ndo que entre parent eses apa rece rep resentada sua profundidade em me tros.

P.F .

SiOz

Alz03

Fe t

lPN 135

10.60

40.30

1.54

6,19

36.93

0,12

1.85

0.32

97.85

metaduruto

C 2 (16)

12.25

41,12

0,83

9,51

32,62

0,30

0.34

0,92

97,89

metadumto

E 4 (15)

11,91

44.68

0.85

7,43

33.36

0,31

0,26

0.83

99,43

metad unito

F3(14)

10,83

42.31

0.64

7,91

36,21

0.59

0.30

1,20

99.99

me taperidotito

De modo geral , os metadunitos e metaperidotitos serpentinizados apresentam
teores em Si0 2 , Al203 e CaO mais baixos que os term os mais basicos. 0 MgO tern
comportamento inverso, sendo que decresce em direcao aos termos mais diferencia dos .
o ferro ja apresenta grande variabilidade em termos da distribuicao nos diferentes tipos petroqraficos encontrados , sendo que se registrou uma queda de Fe total nos
metagabros , mas que no entanto se elevou, atingindo os niveis encontrados nos
dunitos e peridotitos serpentinizados, na unidade anortositica. Isto pode ser explicado
pela concentracao elevada em titano-magnetita nesta ultima litologia.
A relacao FeO/FeO + MgO nos metadunitos e metaperidotitos serpentinizados
e de 0,06, ao passe que nos metapiro xenitos serpentinizados passa para 0,08, nos
metagabros para 0,10 e atihge valores mais elevados nos metanortositos, onde alcanca

F 4 (15)

11.12

39,90

2,00

8.95

35.79

0.96

0,37

0.87

99,96

metaperido tito

0,34.

0,64

96,31

metaperido tito

Tabela 1 - Analises quirnicas efetuadas para rocha s correspondentes as unid ades
litol6gicas que comp6em 0 Macico de Santa Cruz

Amostra

Mg O

Ca O

NiO

Crz03

Total

Unidade
Litol6gica

SC OJa

13.02

41,70

1,10

6.72

31.00

0.85

1,28

0 5lH6(10)

10.36

48,28

1.00

6.27

30,01

0,70

1.10

0.44

96.16

metaperid ot ito

J7J6IJ7 (9)

9.65

49.08

1.11

8,32

27,64

1.73

0,52

0.41

98,51

meta pcridotito

0.56

1,00

19,85

96.07

crornitito

lPN 011b

6.63

18.30

17,55

10,48

21.70

0 5(13)

11.36

50.60

4,20

7.08

22,65

3.32

0,43

0.20

99,84

metapiro xenn o

NAn 01

5.15

52,90

3,82

6.48

25,13

3,35

0,28

0.25

97,36

metapir oxerut o

lPN 2111

4.38

51,60

3.40

3,86

26,82

7.12

0,03

0.01

97,22

metagabro

lPN 0111

1.83

47,07

15,72

7,65

10.57

13.96

0.02

0,01

98.66

metanortosito

NOTA: As arnostras IPN 135. SC 03a , IPN 011b, NAn 01. IPN 21/ 1 e IPN 0111 sao rela tivas a rracoes de aflorarnentos . As dem ais
arnostras co rrespondern a me tad es de tes temun has de sondagem, se ndo qu e entre paren teses aparece repres entada s ua prorun did ade

em metros.
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A Figura 5 para os macicos pesquisados mostra que apresentam diferenciacao
e que sao acentuadamente magnesianos .
Dos elementos menores, 0 nique l apresenta distribuicao muito irregular, onu otanto se concentra mais na unidad e dunito -peridotitica, que se justifica pela ~ ;lIa
associacao as olivinase aos ortopiroxenios , como tarnbem aos minerais neolon na. 10 : ;
pelo metamorfismo, notadamente as serp entinas. Devem ser registrados as elovadon
teores encontrados na unidade piroxenitica (corpo de Santa Maria). quo il ll :ItI ::I VI :
apresenta valores acima da media para os metawebsteritos ricos em clin opii oxonl os
(amostra IPN 16/3). Nas unidades mais diferenciadas, os teores sao main ba ixo». 0
cromo apresenta teores mais elevados nos metadunitos e rnetaperidotitos : ;U IJ ll ~ l l l. i l l i
zados , culrninando com concentracoes elevadas no topo da unidado " ill z l>llf ~li l. i Ga .
Geoci encias, sao Pa u lo . 11(Z): 8 1-104. 199Z
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Neste ponto (Alloramento IPN Glib - Santa Cruz) ja se encontra uma camada com
cerca de 65% de cromo-espinelio, a qual apresenta teor de 19,85% em CrZ03. Nos
rnetapiroxenitos a teor decresce novamente, ficando cada vez mais baixo nas unidades
basicas ,
A analise das litologias e do quirnismo das rochas que compoem os dois rnacicos
indica , apesar de algumas semelhancas, que. os mesmos se cons tituiram de duas
intrusoss distin tas , com evolucoes igneas proprias, mas que sofreram processos
metam6rficos similares . Inclusive alguns equivalentes metamorficos sao comuns a
ambos os rnacicos e apresentam estrutura e textura semelhantes, caso principalmente
dos metaperidotitos e metaortopiroxenitos serpentinizados.

Origem dos complexos
Apesar da grande similaridade entre os Macicos de Santa Cruz e de Santa
Maria, ha uma serie de caracteristicas marcantes e distintas que estao ilustradas
no Quadro 2.

Quadro 2 - Principais caract eristicas distintas entre os Macicos de Santa Cruz e de
Santa Maria (Angeli, 1988)5
Caracteristicas

Santa Cruz

variacao litol6gica

dunitos a anortositos

rochas predomin ant es

metaduni tos e metaperodoti tos metaperidotitos e metapiro xeni tos
serpentini zados
serpentini zados

~
•

"'E TAP(Rl QOTl'TO

,

"'(TAPtAOXfNI TO

•

IotETAGABAO

S(RP(HTIN IZAOQ

a

Ir,I£ TAp£RI OOfiTO

6.

IrolnAPIRQX(H ITO

.S£RPENTl N IZAOO

• ",,€TAHORTOSITO

NUMERO TOTAL DE AI.lOSTRAS:12
MAClc;o

DE SANTA

CRUZ

NUMEROTOTAL DE AIolOSTRAS : 9
MACIC;O

DE SA NTA

MARIA

dunitos a piroxenitos

granulac;:ao predomi nante

media a fina

cisalhamento

pequeno, com maior in tensidade in tenso por todo 0 corpo
nas bordas

conteudo em opacos

localmente elevado

conteudo em espinelios
a1uminosos

baixo

conteudo em crorno-espinelio elevado

so

SantaMaria

grossa

baixo
elevado
praticamente ausente

teor em CaO e MgO

mais magnesiano e menos calcico mais calcico e menos magn esiano

teor em Alz03
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As relacoes de contato entre os corpos metaul tramaficos serpentinizados e os
gnaisses encaixantes nao pud eram ser verificadas , entretanto tudo indica que a maior
parte dos contatos e de natureza tec tonica . Na extensao suI do corpo de Santa Cruz
te ntou-se estudar a relacao de contato entre os serpentinitos e os biotita e/ou
hornblenda gn aiss es, mas nao foi possivel em virtude da espessa cobertura de solo .
Por meio de dados de subsuperficie verificou-se que proximo deste contato (borda suI
do corpo) sao encontrados xistos basicos. tais como : clorita-tremolita xistos e clarita
xistos. Normalm ente est as rochas foliadas sao encontradas em zonas de falhas o/ou
fraturas , apresentam muitas vezes formas filonares e ocupam areas limitadas nos
rnacicos.

FIGURA5 - DiagramaCaD - MgO - AJZ0 3.para rochas dos Macicos de Santa Cruz e de SantaMaria mostrando trend
de diferenciacao macmanca (- - - -). Dados com % em peso (Angeli. 1988).5

De modo geral , onde foi possivel verificar, notou -se uma ligeira variacao I Ii]
granulagao dos serpentinitos, os quais tern tendencia a apresentar granula<;ao mais
fina nas proxirnidad es da zona de contato. Grande parte des ta variacao na Olilnul,H,:ao
se relaciona ao cisalhamento ao qual as corpos foram subm etidos, que dosta forma
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oxibem a intensidade variavel do grau de deforrnacao. Notadamente, as bordas
nordeste e leste do corpo de Santa Cruz exibem feicoes cataclasticas, onde as rochas
apresentam forte orientacao, dada principalmente pelo alinhamento dos cristais e
fragmentos de ortopiroxenios e hornblendas pargasiticas e/ou pargasitas.
No caso de Complexo tipo estratifo rme deveriam ser encontradas rochas de
borda de resfriamento (chilled margins) , que parecern estar ausentes , provavelmente
em funcao das transfo rmacoes metam6rficas pelas quais os corpos passaram. Entretanto, nos complexos tipo alpine este contato normalmente e brusco. Apesar de nao
se ter dados que permitam afirmar com sequranca absoluta, 0 corpo de Santa Maria
parece apresentar forma lopolitica , tipica de complexos estratiformes. Por outro lado,
em Santa Cruz, a forma do corpo nao pode ser bern conhecida, contudo 0 Macico
apresenta uma proqressao regular de su as unidades , partindo dos dunitos em sua base
em direcao aos gabros e ano rtositos no topo.
Ambos os Macicos, Santa Cruz e Santa Maria, embora tectonicamente deformados e serpentinizados, preservam algum as porcoes que exibem textur a reliquiar ignea,
que e sugerida pelo fato de se encontrar cumulatos de olivina com ortopiroxenio
intercumulus, indicando textura cumulatica. Tal hip6tese fica reforcada tarnbern pelo
fato de se encontrar em varies amostras bandamento ritmico pres ervado. Desta forma
e bastante sugesti va a origem ignea para os macicos estudados, admitindo-se que 0
acamamento reliquiar repres enta diferen ciacao maqmatica de corpos intrusivos.
Com relacao a estruturas, ambos os corpos apresentam-se bastante foliados, e
existe urn contraste lirnitado entre as unidad es que cornpoem 0 Macico, onde as vezes
se observam interdioitacoes ou mesmo contatos abruptos . Esta e uma Ieicao mais
cornumente encontrad a em complexos tipo alpine , muito emb ora 0 tectonismo
imposto aos Macicos estudados possa ter contribuido para 0 apa recimento desta
feicao .
Em termos composicionais, os dois corpos pesquisado s apresentam rnineralogia
distinta ent re si, porem possuem caracteristicas de complexos estratiformes e alpinos.
Santa Cruz apresenta os peridotitos pass ando para gabros, atraves de rochas piroxe niticas, mas entretanto na porcao ultramafica olivina e sempre predo rninante. Santa
Maria por sua vez apr esenta apenas peridotitos pas sando para piroxenitos, estes
ultimos em grande quantidade do macico, onde piroxenio sempre ocorre predorninando sob re olivina. Apesar do pequeno num ero de analises quirnicas realizadas , em
ambos osmacicos, pode-se observar que existe urn trend de enriquecimento em ferro,
compativel com a evolucao do processo de cristalizaca o fracionada (Tabelas 1 e 2).
Por outro lado, a relacao MgO/FeO para os dois macicos e relativam ent e alta e desta
forma apre sent am semelhancas com Complexos tipo alpino .

Santa Maria, apresentam veios de material com elevado conteudo em serpentina, qu e
devem representar antigos diques de composicao dunito-peridotitica, que cortam esta
unidade. Adicione-se a isso ainda a ausencia de termos mais basicos, tais como
doleritos, dioritos e a inexistencia de derrames basalticos e tambem de cobertura
sedimentar (Angeli & Choudhuri)." Como a area estudada apresenta evolucao policiclica/polifasica , alem da atuacao de processos erosivos, torna-se diffcil que estas
caracteristicas estejam preservadas .
Finalmente com relacao aos dep6sitos de crornita associados aos complexos
estratiformes e alpinos, apenas Santa Cruz apresenta leitos macicos de crornita. Sao
tres camadas muito regulares, que apresentam concentracao de espinelio cromifero,
o qual possui granu lac;ao oscilando em torno de 1 mm . Os cristais de cromo-espinelio
sao subedrais, apesar de fraturados e cortados por serp entina e dispersos em matriz
rica em serpentina e clorita. As camadas de crornita acham-se posicionadas na
unidade peridotitica (metaharzburgitos serp entinizados), apresentam espessuras que
variam de 10 em a 1.5 metro e desta forma possuem grand e sirnilaridade com os
dep6sitos de cromita de complexos est ratiformes.
Vale regist rar tamb ern que magne tita titanifera e ilmenita sao freqiient emente
encontradas em dep6sitos estratiformes, junto aos anortos itos , fato que ocorre, apesar
de localizadamente, no Macico de Santa Cruz (nos metanortositos).
Apes ar do pequeno volume de dados disponiveis , 0 Macico de Santa Cruz reune
mais eleme ntos para ser classificado como Complexo do tipo estratiforme. Deve-se
adrnitir que exist em algumas caracteristicas de tipo alpine que, entretanto, devem ser
em grande parte devidas a evolucao geol6gica da regiao como urn todo . Assim, este
macico deve corres ponder a urn complexo estratiforme pre-b rasiliano. que foi submetido a proc essos de deforrnacao e metamorfismo, 0 que consequentemente resultou
na oblite racao e no desaparecimento de uma sene de feicoes prirnarias relacionadas
a este tipo de com plexo.
o Macico de Santa Maria e de diffcil classificacao, em tuncao dos dados
disponiveis e por ap resent ar apen as unidad es lito16gica s relacionadas a metaperidotitos e meta piroxenitos. Entretanto, devido ao tectonismo sofrido pelo macico, sua
dista ncia com relacao ao corpo de San ta Cruz, sua forma lopolitica e 0 contexto
geol6gico regional, deve corresponder igualmente a urn complexo do tipo estratiforme .

Com relacao a presence de diques basicos, comuns e numerosos em complexos
tipo alpine , nao sao verificados com frequencia nos corpos estudados. Apenas em
Santa Cruz, raros diqu es de composicao piroxenit ica e gab rica sao observados
cortando a porcao peridotitica . Algumas frac;:6es da porcao piroxenitica do Macico de
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concordant with the foliation of the surrounding kinzigitic gneisses of the Juiz de Fora Complex. Their
metamorphic grade is the same as that of the country rocks having attain ed amphibolite to granulite
facies prior to parrial retrogression in greensch ist facies. In spite of metam orphism, original igneous
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• RESUMO : Na reqiao suI de Minas Gerais , proximo a cidade do Pratapolis. ocorre uma sequencia
de rochas metassedimentares associadas a meta vulcanicas pertencentes ao Grupo Araxa e
intimamente relacionadas as metaul tra rnaficas de sequencia Morro do Ferro. Foram mapea dos ,
numa area de 150 kmz, muscovita quartzitos e quartzites com granada e cianita, muscovita quartzo
xistos , granada-biotita gnaisses, epidoto-biotita-homblenda gnaisses e epidoto-muscovita-biotita
gnaisses. A orientacao gera! da foliacao e NW com caimento SWou NE, constituindo uma estrutura
antiformal. A area es tudada Ii limitada ao leste pela zona de falha de Cassia e cortada ao suI pela falha
da Fabrica com direcao E-We rejeito direcional. 0 evento principal de metamorfismo regional atinge
o facies epidoto-anfibolito a anfibolito, sendo as paraqeneses tipicas representadas pelas assoc iacoes
de biotita -muscovita-epidoto·oligoclasio-homblenda. 0 regime de pressao pode ser classificado como
medic, indicacao fornecida pela cianita. Urn seg undo evento do facies xistos verdes esta relacionado
ao processo de catac lase generalizadacausada pela detorrnacao que se seguiu a fase de metamorfismo
principal. A cara cterizacao inicial do quimismo dessas rochas confirma uma origem a partir de
sedimentos pelitico-arcosianos para os rnicaxistos. Os epidoto-muscovita-biotita gnaisse s se aproximam mais do campo de grauvacas, enquanto os tipos com epidoto, biotita e hornblenda resuItariam
preferencialmente de rochas vulcanicas interrnadiarias (rnicrotonalitos, andesitos).
• UNITERMOS: Petrologia; metamorfismo; geoquirnica.

Introdu cao
Na porcao norte da Quadricula de Sao Sebastiao do Paraiso (MG), nas proximi dades do mu nicipio de Pratapolis (MG), aflorarn rachas pertenc entes ao Grupo Ala :.;;'.
ou Complexo Araxa-C anastra, Complexo Campos Gerais e Sequencia Vulcan o :-;ndi·
• Departamento de Petrologia eMetalog enia - Instituto de Geociencia s e Ciencias Exatas - I INI·::;I ' ·· I : I~ ,O( I
Claro -SP.
•• Bolsista da FAPESP.
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