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RESUMO: A região está inserida no contexto geotectônico do Anticlinório de Gouveia, uma 
dobra antiforme de escala regional onde se tem a exposição de rochas arqueanas. A 
compartimentação litoestratigráfica se dá em três unidades de maior relevância: embasamento 
arqueano, representado pelos granitoides do Complexo Gouveia; sequências 
metavulcanossedimentares de idade paleoproterozóica, representadas pelos xistos da 
Formação Barão do Guaicuí; e metassedimentos paleo a mesoproterozóicos, representados 
por quartzitos do Supergrupo Espinhaço. As rochas presentes na região apresentam 
associações minerais relacionadas a condições de fácies metamórfica xisto verde. O último 
grande evento metamórfico regional, responsável por gerar esse metamorfismo de baixo grau, 
ocorreu há cerca de 600 Ma, durante a Orogênese Brasiliana. Tendo em vista as idades 
distintas das unidades estudadas, é de se esperar um caráter polimetamórfico entre elas, já 
que as rochas do Complexo Gouveia e Grupo Costa Sena já haviam passado por evento 
metamórfico anteriormente, durante Orogênese Transamazônica. As condições de pressão e 
temperatura para a geração das rochas do Complexo Gouveia são compatíveis com a fácies 
metamórfica anfibolito alto, de acordo com estudos realizados anteriormente por outros 
autores. Essas rochas passaram, portanto, por processo de retrometamorfismo para fácies 
xisto verde durante evento metamórfico regional, o que pode ser identificado nas mudanças 
mineralógicas sofridas, perceptíveis em análise microscópica. As lâminas delgadas de rochas 
dessa unidade evidenciam processos como cloritização de biotitas, cloritização e biotitização 
de hornblendas, saussuritização de plagioclásios, sericitização de feldspatos potássicos e 
muscovitas. Rochas granitoides, ricas em feldspato, biotita e por vezes anfibólios (fácies 
anfibolito) são deformadas e transformadas em quartzo mica xistos, com associação mineral da 
fácies xisto verde (sericita, muscovita e quartzo). O Grupo Costa Sena apresenta associações 
minerais típicas de fácies metamórfica xisto verde. As principais associações são: quartzo + 
sericita/muscovita; quartzo + sericita/muscovita ± clorita ± epidoto; quartzo + sericita/muscovita 
+ cianita ± turmalina. As rochas do Supergrupo Espinhaço e da Suíte Pedro Lessa foram 
afetadas por apenas um evento metamórfico, relacionado à Orogênese Brasiliana. No Grupo 
Guinda e Formação Galho do Miguel as principais associações minerais são: quartzo + sericita; 
quartzo + sericita ± clorita; quartzo + sericita + hematita. Em relação à Suíte Pedro Lessa, a 
análise de lâmina permitiu um maior detalhamento das associações mineralógicas da rocha e 
aponta para processos importantes, como cloritização de hornblendas e saussuritização de 
plagioclásios, confirmando associação típica de fácies xisto verde para rochas metabásicas 
(albita + epidoto + clorita + hornblenda ± quartzo).  
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