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RESUMO

A presente pesqttísa constítui uma eontrúbuíção para o conheci

mento das earacter,ístícas geologicas e esttwturais de utna negião teetonica

mente cornpLeæa e estrwtuz'aLmente desconheeída' em gnande parte' 0s estudos ne

aLízados obietíttaram fundamentaLmente estabeleee? as pnineipais fases defor

macíonais oeoyy,í.dns na negião da nepresa de|urnas (MG)"utiLizando imagens fg
togwifíeas d,o sistenø LANDSAT e fotografias aár'eas panenonritícas '

A aboydagem metodoLogiea estti tsoLtadø para a eæpLoração dos

atr,íbutos espaeiais das imagens, att'aues de uma adeqtação de eritánios fotg

ínte?pnetattvos que permitisse, d'e urna maneira sisteruítiea e eodifieada' ana

Lísar os pnineipais eLementos mot'foestruturais (de reLeoo e drenaged, inter

pretar o significado estrwturaL destes eLementos e estabeLeeer nelações geo

mátr*ieas entz'e as estlaturas geoLogícas e as fases deforrnacionais '

Atraoes dos estiLos deformacionais, da magnitude dns estruturas

díagnõstícas e dos eLementos esttwturaís (foLiacões e Lineacões) pude7am

-se reconheeer na dt'ea quatro impoytantes fases defonnaeionais' A primeira

fase (restrita às roehas da Unidade Araæ<i) á earaetev'izada,po!' uma intensa

foLia7ão de tz,ansposíção, com dobraa sem oergêncía definida e tv'aços aæiaís

proæimos a EW. A segwnda fase', a rnads etpressiua, eæibe grandes dobv'amentos

recumbentês ÐêTÇê:ntes paz'a Leste, eom æistosidnde de fLuno bem proeminente '

A geometria dn.s dobz'as menöI'es desta segunda fase á bem Oarí'dUeL, o mesmo

aconteeend.o com seus tnaços aæiaís e e1\ros que Oa?iam entre NS e WNW . deuido

aos efeitos p?oüoead.os peLos faLhamentos dn fase seguinte' A terceíta fase

d,eformacional cornespond.e a um episodio d.e grandes tapturas com a fonmação

de zonas d.e cisalhamento de direção NW, constituíd.as por um còniunto de sis

temas de faLhas trar¿scot'z'entes, ínUersas e/ou¿ de etnpurrão e cornpLeæas (tv'ans

corr,ências associadas com entputVões). A quarta fase defoz'macionaL rep?esen

ta uma ¡ntdnnça eornpLeta d.e estiLo, dnndo Lugan a dobramentos fLeruv'aís anrpLos

eom dimensões qtíLomåtnicas, os quais são tesponsdueís pelas pnincipais es

trutuy,as sinforvnes e antífonnes encontradøs na drea, e.om direção N60-70W'

Attras estrwtunas menos mareantes foram mapeadas, prineípaLmen

te nas por,ções Leste dn drea. Constítuem-se de iuntas, faLhas e arnpLas fLeæu

ms NS que podem pentencet' a wna outra fase defornøcíonaL ' ou Tepresentan es



trutu"ds resuLtantee dos efeitoe doe faLhamentos da tereeita fase deformaeío

lal. -

. A superpoeicão destas fases defornacíonais deu oz'igem a estÍu

h,æas supenimpostas côm figuras ãe intenfenêncías eotnpLeæas. Estds figæas
são Ðerdadeiros &)agnósticos da geonetnia è do pOaicionønento das, esþzwtuv'as

fonrødøs na segunda e na q1la"tø fase deformacionaL "

.Fdna\mente, os estilos defonmaeionais da règíão dø tepz'esa de

F1,ænas permibem concLuir que a estnuturcção da região fòi man'cada, em tetÍpos

prá-BrasiLianos, po\ u¡rø teetõníea ,,epiderrnieat' do tipo de eseoamento (que

deu origen às estrwtuyas do tipo ttnappe de eharníage"). Esta tectônica á bem

earacter,ízadn peLas (lnidad.es Az,ancí e canastz,a, as quaís constituem unidades

alõetones trdnspo9tadas de.oeste para :l,este. Jd em tenrpos BrasiLianos, sob

a mesmo regine de esfonços, a tectônica foi iniciaLmente tígida (ùictiL - ni2

tiL) e deu oz,igem às zonas de cisaLhanento, as q,nís fragmentanam o enbasa

mento, e este, po| sud uez, desLoéou aà cobey,twas metassedimentayes (Anaæã,

canastra e Bambuí ) de uma fortna eseaLonadø de NW pata SE, o que ocas'Lonou

yamdIrotamentosI nestas coberturas con intensidades UaríãUeis. Uma nudnn7d

no tàgi^e de esfor'ços fez sungir ds grandes fLeruz,as NW seguidn1 das NS qte

são atuaLnente responsdi;eis peLos grandes sinfortneS e antiforrnes encontrados

na dvea.

0s produtoa de sensoriamento remoto, principaLnente as imagens

TM ( Thernatic Mappen) do LANDSAT aLiadns as fotogz,afías aéreas pacrondticas ,

noatrayan-se de gnande uaLia na definieão do arcabouço estzutural iegionaL

e formecenam info2rnações essencí.ais paÍa a cotíp?eensão das principais estlu

tutds meno?es, originadas nas diuetsas fases defonnacionais '



ABSTRACT

The pnesent z,eseavch ís a eontt'ibut¿on to the knouLedge of the

geoLogieal and stzuctural eharactez'istics of a tecton¿cclLy eornpLen and, ín
great paît, sttwcturaLly unknot m z,egíon. The studies ain at fundamentaLLy to
stabLísh the maín deformationaL phases that occunz'ed Ìn the Fuz'nas (MG) dan.

regíon, using photographíc images from the LANDSAT system and panehromatie

aerial photographies.

the nethodoLogieaL approach deaLs u¿th the images spaciaL

attll:butes eïpLorat¿on thz.ough an ad.equacg of photointåryretatit;e cz'ítez'ia

uhích uouLd pernit, ¿n a systerøtic and codifíed mannez', to anaLy se the main

mozphoetrwctuv,aL eLements (reLíef and drainage), interpret the strwcturaL

meaning of these eLements and estabLish geometz'ie ne'Lationa betueen the

g eoL og ic stzuctuve s and de f ormational phas e s.

Ihnough the defonnal;ionaL stgLes, the nøgnítude of the

diagnostic structures and the stzuctuz'al elements ( foLíal;ions and

Lineations), foun írnpoz'tant deformationa1. stgles couLd be recognized ín the

area. Ihe first phase (restricted to the Az'a*i unit z'ocks ) is ehaz'actez'ízed

by an intense tnansposttion foLiation wil;h foLds uithout defined DerlgencA

and aæiaL t?dces neæb to EW. Íhe second phase, the most eæpressiue, eæíbits

gz,eat r.ecumbent fòLd¿ngs ùergent to easl; 
'uíth a v'ather pnoemínent fLou'

cLeauage. The seèond phase minon foLds geometzg ís quite uari.abLe, the same

happening uith þheiz, aæiaL traces and aæis uhieh oarg fron NS and WNl,l due to

the effects cauaed by fauLts in the nett phase. Íhe third deforrnationaL

phase corresponds to an epioode of gz'eat Puptures uith the forrnatìon of
shea!, zonea ü¿th NW diz'ection cotrposed by a gz'oup of transeurrent fauLt
sAltems, inÐerse and/ot, of tmtet and cornpLeæ ( transcuz'z'encies aseoc¿ated

t¡íth thrust)" The fourth def oz,rnatío.naL phase nepz'esents a cornpLete change in
styLe, gíoing pLace to vast fLexuz,aL folds of kíLometricaL dímensions uhich

are responsibLe fox the ma¿n sAnfoîm and antífonn stvactuves found ín the

area uith N60-70W direction,

' )ther Less nøz,king stzucüÆ'es uere mapped mainLy in the east

port¿on of the anea. They eonstitute joints, fauLts and üalt NS fLerunes
uhich nøy beLong to anothet' defonnationaL phaee oz' Tep?esent stntctuz'es

leeuLt¿ng from the effeets of the fauLts ín the thit d defonrøtionaL phase.



Ihe superposing of these defontnational phases onigí.nated

êU"yeÍ Li¡i:puõeci S i,rtu.C Lqlt¿S uLLii Çoupt e;L; 'LtLúe|Jelenae JLgure6 ùnI-cn A,re a TIue

:: diagnosis of the positioning geometry of the ltructures formed in the second

and founth de fozrnationaL phases.

FínaLLy, the defomøtional styLes of the Furnas dam region
permit to concLude that the negìon's stracturnng uas marked in Pz,e-Bz'aziLian

tímes by a supez,ficíaL tecton¿cs of the flou tApe.(that oniginated the

structures of the ttnappe de chaz,z.iagett type), Thís tectonics is
ueLl-chaz,acteyized bg the Araæd and Canastva Ilnits uhich constítute
aLlochthonous .units transpoz,ted from uest to east. .ALready in. BrazíLían

times and under the same stress negíme, the tecton'¿cs tns initíaLLy r,ígid
( dltctíLe-mtptile ) and originated the shear zones uh¿ch fragmented the

e¡tbasement uhich, by ¿ts turn, displaced the metasedimentdrV cole?s (Aranri,

Canastra and Bambuí ) ín a staggened form fz.om Nll to SE, causing ttcrurnpling s'l
in these couez.s uith uaz,ùabLe íntensitíes. A change in the stress regíme

forced the dppedrance of great Nw fLetuí,es foLLoued by the NS ones, uhich

az,e nouad.ag s respons.íbLe for the gz,eat synfoz,ms and antiforms found in the

aTea,
:.

Remote se,nsing pz,oducts, nainly the IIul ( Therwtic Mapper )

ùrøges fron LANDSAT, together uibh panchromatic aer'ía'L photographíes, pt o,ted

to be of great oalue ín defining the region's stvwcturaL skeLeton. They aLso

furnished essential infozmatíon for the cornpz,ehension of the nwín nínor
s tructune s æiginat ed'tn the s eu eraL de formatíonaL phas e s "
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CAPITULO I

I NTRODUçÃO

l.l OBJTTI VO

0s estudos realizados por diversos autores sobre a faixa de dg

bramentos do Proterozõico Médio, que se estende do Triângulo Mineiro ao nor

deste de Goiãs, nos últimos anos, têm tornado esta ãrea uma das regiões de

grandes controvérsias do ponto de vista geoìõgico-estrutural .

Na maior parte dos trabalhos realizados " os autores limitam-se

ã d.istr.ibuição dos tipos litol6gicos por se tratar de uma região compìexamen

te deformada, não havendo ainda uma coluna estratigrãfica estabelecida para

toda a regìão, o que dificulta estabelecer correìações, espessuras das unidq

des etc. Dentro desta vasta região, fican zonas relativamente extensas '
cujo estudo nunca foi abordado de um modo sinõtico como 6 o caso da regìão sob

infìuência do Reservatõrio de Furnas, obietivo deste trabalho. Embora a re

gião de Ft¡rnas encontre-se ladeada por duas ãreas relativamente bem estudadas

do ponto de vista geolõgico reg.ional - de um lado peìas maiores exposições

da Faìxa uruaçu (ALMEIDA et alii, ì976) e por outro peìa porções oci dentais

das estruturas Araxaídes (EBERT, 1967), ambas objeto de diversos estudos

realizados por diversos autores e escolas - todos os dados que sobre eìa exis

tem provôm de observações muito localizadas. Devido a isto, torna-se difíci I

estabelecer as possîveìs reìações estruturais e paleogeogrãficas entre estas

duas regiões e, at6 mesnto, rêlacionã-las a um úni co cinturão dobrado, confor

me proposto por ALMTIDA e HASUI (.1984) com o nome Faixa de Dobramentos Al .

to Rio Grande, ou correlacionã-las, na ãrea em estudo, com a Fai xa Brasíìia.

Neste trabalho, procurou-se dar uma contrìbuição para o conhecimento das ca

racterísticas estruturais iuntamente com a investigação de uma região em gran

de pa r"te desconheci da.

0 obietìvo fundamental do presente trabalho foi, portanto' esta

belecer as principais fases deformacionais da região através das suas rela

cões .com a morfoescultura do relevo. Uti lizando produtos de sensoriamento

remoto, procurou-se estabelecer quais os elementos básicos.e essenciaìs (cri
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têrios fotointerpr etativos) .que servìssem coflo elementos de integração das

ìntormações geoiõgrcas regronais e como cietinição oe prolrìenras partrcutarìza
dos apresentados pelas estruturas geolõgicas menores.

Em virtude do carãter de reconhecintento, da arrpìitude e coll

plexidade da ãrea e da escala de mapeamento relativamente pequena, o presen

te estudo não teve por fìnaìidade o estudo lito e cnonoestratigrãfico das uni

dades exjstentes e nem responde ãs múltiplas questões relatìvas a ambientes,

processos deposicionais e correlações cntre as unidades mapeadas, questões es

tas complexas na ãrea, as quais transcendem os linri tes do levantamento propos

to.

1.2 ASPECTOS GTRAIS DA ÃREA DE ISTUDO

1.2.1 - LOCALrzAÇÃ0

A ãrea em estudo estã localizada na parte sudoeste da Regìão Les

te Meridional do Bras.il, no Estado de Minas Gerais, si tuando-se aproxinradamen

te entre os paralelos de 20020' a 2lol0' de latitude sul e os meridjanos

de 45040' a 46030' de ìongi tucle oeste cle Grèenwich .

tm reìação â divìsão regionaì do tstado de Minas Gerais, a área

inclui parte da Zona Sul , parte da Zona dos Campos das Vertentes e uma pequena

parte da Zona do Al to São Francisco, integrando a r"egião sob influência do re
servatiirio da Usina Hidroelétrica de Furnas, conforme a representação na Figu

ra l.ì

1.2.2 - RELEVO

A ãrea enr estudo si tua-se no Planal to Leste, tantb6n¡ chamado Pla

nalto Atlântico de Sudeste, o qual estã ìntegr ado ä acidentada porção do ter
ritõrio brasileiro conhecida peìa desìgnrrção BrasiI Sudeste e corresponde à

região denoninada BrasiI Tropicaì Atlântico por MART0NNE(1940).
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Dentro desta unidade fisiogrãfica, a ãrea acha-se constituida
por um Þlanalto movit¡entado oue regìonalmente estã conlpreendìdo no denonlina

do Peneplano do Alto Rio Grande ou Planalto do Sul de Minas e, a nordeste,

confunde-se com a bacía do Al to São Francisco, não havendo acidente orogrã

fico inrportante que delimìte as duas regìões. Este conjunto consti tui as

PlanÍcies Centro-Or'i entais. A noroeste o Peneplano do Alto Rio Grande con

fronta-se corn o sudeste do Planalto Central , aí nepresentado pelos escarpa

mentos e contrafortes da extrenlidade meridional da serra da Canastra, da

qual uma porção relativaflenteneduzida integra a ãrea estudada.

Em lìnhas gerais, a ãrea integra-se ao médîo vale superior do

Rio Grande que, pratìcamente, abrange quase toda a bacia do baìxo Sapucaí

(seu prìncipal afìuente), incluindo rro extremo norte pequena faixa das cabe

ceiras dos fornradores do São Francisco. Este conjunto apresenta altitudes
a pro xì madarnen te variávejs entre 700 e .l.300 

metros, predominando cotas infe
ri ores a 900 nretros.

Veri fica-se, no coniunto, que o.modelado do reìevo exìbe um

fnanco predominjo cle iormas estruturais resul tantes da erosão díferencia'l ,

associadas a pequenos maciços e a alguns al inhamentos do relevo.

A bacia do alto médio Rio Grande apresenta feição topogrãfìca

própria, nrarcada peìo predomínio de urn compartìmento deprimido corn altitu
de geral entre 750 e 900 metros adentrando o relevo acidentado ao sul da ser

ra da Canastra. tste relevo é constituído por extensas plataformas inter
fluviais bastante rebaixadas e ìigeìramente onduladas, forntando u¡lta suces

são de col i nas ta bul i formes anpì as ,

Ao sul e a sudeste da ãrea de estudo, este conrpartinlento coli
noso pessa a ser circundado por uma ãrea de modelado francaûìente onduìado'

onde a paìsagem é denotnìnada nlorros ou outeiros de encostas declivosas. Es

ta últi¡na ãrea consti tui nível I ìgeiramenl-e ntais elevado, acima do qual des

t¿canì-se alguns aìinhantentos e macìços de facies montanhosas coltlo é o caso

das serr.rs da Ventanìa e da Pindaíba em Alpinópoì is, serras dos Vì Ielas e

da Boa [sperança ao sul de I]icínìa e serra de Santana a oeste cie Corino de

Rio Cl aro.
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No seton norte e nordeste da ãrea de estudo, onde õ nitida a i.n
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damental, as formas acìdentadas de'relevo que compõem pequenos pìatôs de l.200

a .l.300 metros de altitude. Estas constituem testerÌunhos de alta superficìes

do sucleste do Planalto Central, intercalados com secções dissecadas de nlodela

do montanhoso. Na porção oriental desse setor, a periferìa 6, de ntodo gera1,

bordejada por extensões de relevo chapado e abrupto como é o caso da serra

l4undo Novo, garganta de Santo Hìlãr'io e serra da Pinlenta, onde os patamares

colinosos e continuos defrontanl-se com os aparados que ìimitam esses comparti

mentos elevados com desnivela ento da ordem de 200 a 300 metros'

A ãrea do mapeamento, que en coniunto integra um planaìto inten

samente dissecado, mostra que yãrios ciclos de erosão ocorreranl' o¡iginando

quatro superfíc.ies de erosão que se caracterizaln tanto pelas feìções de mode

ìado quanto peìo escalonamento altitudinal cono resultado da erosão nlultici

cl i ca.

tssas superfîc.ies podem ser correlacionadas em ordenr cronolõgi

ca com a Superfícìe Pratinha (põs-rõtica e pré-cretãcica)., de ALMEIDA e LIMA

(ì959) ou com a Superfície Gondv¡ana e P6st-Gondwana (-cretãceo Inferior e cre

tãceo Superior), de KING (.|956), as quais correspondem ã superficìe de aplaì

namento dos altos platôs; com.a Superfîcìe Póst-Cretãcea, de ALMEIDA e LIMA

(.l959), ou com a Superfîcìe Sul Americana (Jerciãrio Inferior), de KINGll956)'

as quais correspondenì na ãrea ã superficie dissecada, topograficantente monta

nhosa e com morros resjduais; com a Superfície Araxã f¡eogena)' de BARB0SA

(,l955), ou com a Superfícìe Velhas (.Terciãrio Superìor), de KING (1956), as

quais correspondem ãs superfîcies rebaixadas dos patamares colinosos; e, fi
nalmente a mais nova, com a Superfîcie Pleìstocênica (?), de BARBOSA (1955)'

ou com a Superfîcie Paraguaçu (,?)(post-terciãria), de KING (1956)' as quais

correspondenr às superFícies dos terraços e aluviões atuais e recentes,

1.2.3 - _c!l-11å

A exjstêncìa de unl verão chuvoso e invernÔ seco indica para o

clinra da região um negime tropica1 , enrbora arnenìzado pela altitude (700

1.300 m); pode sen considerado corllo cl inla tr"op'icaì de altitucle'
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BtRNARDtS (1953), haseado na class.ificação cìimãtica ¿e röppru,

cons.idera a ãrea sendo do tipo Cwb, que 6 um cl inla mesotérmico conl verões bran

dos e estação chuvosa no verã0, cujas tenperaturas m6dias mensaìs são inferio

res a lSoC no inverno e inferiores a 22oC nos meses mais quentes'

.0regintedechuvastropicaisestende-sedenlaneirageneraìizada

por toda a ãrea, com estação de seca henr definida, de maìo a agosto' com um

mãximo de intensidade do período seco nos três últ'imos nleses '

Acred,ita.seqUenosa.ltosplatôsdareg.ião"dev.idoaa]titudes
mais elevadas (1.ì00 a 1.300 m), ocorram climas locais conl temperaturas majs

baixas, embora estes cl i¡nas devam se enquadrar no tì po cl inrãti co Cwb de

rijpp¡N.

1.2.4 - \/EgETAÇÃO

0sd'iversostiposdevegetaçãodaãreageraìmenteestãoôSso
ciados a fatores altimétrjcos, lìtolõgicos e de drenagem'

AvegetaçãodotipoCantpospodesersubdiv.id'idaem:CamposLim
pos que revestem os altos pìatôs e topos dos maciços montanhosos da região;

campos Geraìs que ocorrent em ãrea de reievo ondulado atõ montanhoso com alti

tudes de 800 a 'l.000 ntetros, cuja vegetação é constituída por uma cobertura

rasteira e gramìnosa; Campos. de Vãrzea que aparecenl sob forma granlinõide em

algumas ãreas baixas, únridas e aìagadas da região'

A vegetação clo tipo Cerrados ou Savanas ocorrem com seus traÇos

típicos e fisionorria pecuìiar, pouco densa, com transições para cantpo cerrado

até cerradã0. Estes cerrados ocorrelì em ãrea de relevo rebaìxado e topogrq

fia colinosa, ou raranìente em ãreas.nlais elevadas em supenficie dissecada de

topograf ia nìontanhosa '

AvegetaçãodotìpoFlorestas(l=ìorestaTropìcaìSenljcaducifõ
lia) õ pouco expressiva atualmente na ãrea, concenLrando-se elr ãreas rebaìxa

das de topografìa coiinosa e superfîcìe dissecacla colì1 Iìorros resjduais, ou i u¡.

to aos cursos cl 'ãgua dos vales de encostas e nas grotas conl lnais ulnidade.
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Al6nl dos tjpos de ve<letaçöes acinra mencionados,encontranr-se na

ãrea, as formações vegetaìs rupestres associadas aos afloramentos cle rochas,

Nas ãreas calcãrias predominam a vegetação do tipo arbõreo arbustiva. e nas

ãreas quartzitì cas pnedonlir'ìanr poucas gramineas , cactãceas I musgos e ì iquem.



CAPTTULO 2 .

MATERIAIS E METODOS

2.1 - MATERIAIS

Para o desenvolvimento do trabalho foram uti ljzados os seguin

tes produtos de sensoriamento remoto:

- Imagens MSS-LANDSAT - c6pias em papel mate, em preto e branco, nos ca

nais 5,6 e 7, nas escalas l:1.000.000, 1:500.000 e l:250.000; e co

loridas na escala I :500.000.

Imagens TM-LANDSAT - cõpias em papeì mate, em preto e brdnco, nos cg

nais l, 2, 3, 4,5 e 7 na escala l.:500.000 e canais 3, 4, 5, 7 nas

escalas l:250.000 e l:ì00.000.

- Imagens RBV-LANDSAT - cõpìas em papeì mate, em preto e branco na es

cala l:250.000.

- Fotografias aéreas pancromãtìcas - cõpias em papel mate na escala

I :60.000.

- Cartas topogrãficas nas escalas l:250.000 e l:50.000.

e 2.3.
0s.exemplos..utilizados estão discriminados nas Tabelas 2.1 ,2.2

Como instrumentaì, foram uti lizados estereoscõpìo de espelho da

l,lild-ST4, restituidor estéreo "Zoon Transfer Scope Z.T.S.TM, mesa de ìuz nrg

delo PLT-214 "Proofl i te Viewer", I entes ìumi nãrias D.F. Vasconcelos e bús

sola do tipo Brunton.

-B-
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I AIJLLA Z. I

DADOS UTILIZADOS: IMAGTNS LANDSAT

O/\DOS ONB ITA PONTO DATA ELEVÂçÃ0 /\2 ]HUTI ESCALi\ CANAIS

t-
Eê

?35 19.09.72 45 l:'l.000.000 4,5,6 e 7

235 09 .09.12 4A 5B ì :ì .000.000 4,5,6 c 7

236 76 I 8. 08. 73 39 I: l.000.000 4,5,6 e 7

t-

235 74 l s.07.8l 30 47 l:500.0c0 5.6 e 7

235 74
'15 07 8l 30 47 l:500.000

C. Coì orida
4 -s-7

235 75 5.07,Bl 29 47 i : 500.000 5,6 e 7

235 75 02 . 08. 8l 32 50 i:500.000
C . Co loì'i da

4-5-1

236 74 2l .07. B0 3t 4B 'I :500.000 5.6 e 7

236 74 2ì .07.80 3ì 48 ' l;500.000
C. Colorida

4 -5-l

235 74 ì 5 .07 .81 3ú 47 ì:250.000 5,6,e i

235 75 02.08.81 32 50 ì :250.000 5,6 e 7

F.

]A 7.O7.79 3l 47 I :250 .000
CINAS
CcD

235 75 t7.07.79 30 46 I : 250. 000
CINÂS
AêB

236 74 12.06.79 3t 44
'I :250.000

CtNÂS
ÂrlJ e D

219* 74 (+12" ) 28.05.B4 34 43 ,l :500.000 I,2,3,4
5,6 e 7

219* 74 (+U" ) 28.05. 84 34 43 l:250.000 3,4,5 e 7

2t9* 74 (+U" \ 28.05. B4 34 43 ì:'l00.000 3,4,5 e 7

* [jrhit¿ dc L^NDSAT 5 correspondente ã õrb.ito 235 dos IANIJSAT 'ì.2.3.4. O ponto 7q âch¡-so
deslocùdo-I2" ao suì, quc corresponde ã netade infcrior do ponto 74 e ¿- net¿dc supcrior
do Þon Lo 75.
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TABELA 2,2

pAp0s uT LLlzaDi!-IpM¡a[.]¡ljqBgô9

DADOS FOTOGRAFIAS AEREAS VIRTICAIS - PANCROIjÃ] ICAS

FONTE USAF

FORMA COPIAS EM PAPEL MATE EM BRANCO T,PRETO

ESCALA I :60 . 000

FAIXA ROLO Nq DE FOTOS FAI XA ROLO NS DT FOTOS

84C 47501 a 47516 89E 455 57340 a 57342

84D 429 54266 a 54270 B9C 428 54082 a 54093

84J 54.l 67549 a 67563 904 ÃcÌ BlB4 a 81 BB

429 54199 a 54216 908 451 57627 a 57638

868 69 9565 a 9582 914 3 286 a 2Bl

B7E 420 53192 a 53206 91C 541 67572 a 6'1583

369 45976 a 45979 92^ 66 9l52 a 9]57

BBF 432 54695 a 54706 93D 379 47510 a 47561
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TABELA 2.3

DADOS UTILIZADOS: CARTAS TOPOGRÃFICAS

DADOS CARTAS TOPOCRÃÍ- ICAS

FONTE IßGE

NOME ESCALA D/\TA REFERENCIA DA FOLHA

Furnas I : 250. 000 1974 SF-23-V-B

Varginha l:250.000 197 4 SF-2 3-V -D

Vargem Boni ta I : 50. 000 1970 st-23-V-B-l-3

Rio Piumhi 1 : 50. 000 I970 sF-23-V-B- I -4

Piunrhi ì :50.000 1970 sF-23-C- r -3

Furnas I :50.000 l 97l SF- 2 3-V- B- I V- I

Capì tõl i o l : 50. 000 1970 SF-2 3-V- B- I V-2

Santo 11iIãrio I :50.000 ì970 SF-23-C- I I I-I

Al pi nópol i s 'l :50.000 1970 sF- 23-V- B- r V- 3

Carmo do Rio
Cl aro l : 50. 000 1970 SF-23-V-B-IV-4

Gua põ I : 50. 000 t970 sF-23-C-til-3

Conce ição da
Apa rec ì da

1 : 50. 000 1970 sF-23-V-D-I-2

Campos Gera i s I : 50. 000 1970 sF-23-l-t-l

Cri staì s 1 : 50. 000 1970 SF-23-C-III-4

Boa Esperança l : 50. 000 1970 sF-23-t-t-2
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As intagens orbi tais uti I i zadas f oram de 4 s-eries do

LANDSAT, obtidas por 3 sistemas sensores d'iferentes:
Progranra

0 sistcma MSS - "Multispectral Scanner Systenì" * corresponde a utn

imageaclor nrul t j es ¡rectral que fornece ìmagens em 4 f a j xas do es pectro

eìetromagnõtico, correspondente aos seguìntes comprìnrentos de onda:

canal

cana I

canal

cana I

canal I

canal 2

canal 3

0r5

0r6

017

0rB

0,45

0,52

0 ,63

0 ,52

0 ,60

0 ,69

4-
5-

6-
7-

0r6

017

0,8

I ,l

do

pml

uml

uml
unì 

J

fai xa espectra'l do v'isivel

faixa espectral

t'ido

inl'raverniel ho ref I e-

As ìmagens MSS de unra õrbita/ponto cobrenì urna área de l85 x 185 Kni,

com elemento de resolução no terreno cle 79 x 79 metros e apreserrtamre

cobrìnrenl;o que varia de 14% no Equador a 85% na latitude de B0o. A;
passagens utj.l i zadas acham-sc na I ati.tude 200 sul , portanto conr reco

brinrento de 19%.

0 sistenra RBV - "Return tseanr Vidjcon" (LANDSAT-3) - corresponde a

unr conjurrto de 2 câmaras de telev'isão conr objetivas de l26nr¡, produ-

z j ndo imagens em 'l canal pancromãti co correspondente acl conrprinre rrto de

oncla de 0,505 nlicrônretros a 0,750 micrônretros (faìxa do visTvel ). Cg

da cânrara col¡re uma ãrea no terreno de 98 x 98 knr; deste rnodo são ne

cessãr'ias 4 'inngerrs (ou su bcenas RBV) para co[:nir a nìesnìa ãrea de uma

cena MSS, Estas subcenas são chanradas A, B, C, D. A rcsc.rlução espa

cial das imagens RßV õ da ordern de 40 nr no terreno.

0 s'istema TM - "Thenratìc l'{apper" ^ corresponde a unr novo imageador

nrultiespectral que fornece ìnragens ern 7 faixas do espectro eìetr'orrtag

nõtìco, correspondente aos seguì ntes com¡rrìnrentos de onda:

um

yllì

tltll

faixa espectral do visivel



canal

canai

caua I

4-
5-
6-

0,76

ì ,55

lo,4

0, 9C

i,75

12,5

umÌ
umJ

um)
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faixa espectral
1.ì do )

fai xa espectral
(emitìdo)

do j nf ravernrel ho ( r'ef I e

do 'inf ravermel ho ternra l

fonanr adquirjdas no Servi

nlissão de aerofotogranre

( USAF) , no terrj tõri o na

titude de 9.000 metr^os uti
conr f i I mes pan cronrã t. ì cos

canalT-2,08-2,35¡rnt l'aixa espectral do infravernrelho (refìe
tido)

As inagens Tl'l tanrb-em cobrem u¡na ãrea nonri nal do terreno de lB5 x 185

knr, recobr jnrentos estes latera j s e longi tuclj na js sentelhantes aos do

MSS. A resolução espacìaì dos canais da reg'ião do v'isivel e ìnfrl
vermelho refletìdo é de 30 nretros (eìenrentos de reso'lução no terreno=

= 30 x 30 nr) e no canal termaì apresenta unra resolução espacìa1 de

120 nretros ( ì 20 x ì 20 m) .

2.2

As fotogr^afias aõreas verticais uti I i zadas

ço Geogrãfjco do Exõrcito e fazenr parte da

tria realjzad¿ pela Unìted State Air [-orcc

cional. 0s sobnevôos foram feitos a unia al

li zando câmara nr-etrjca - arlgular nclrmal ,

em preto e branco na escala l:60.000.

- METODOS

0 trabal ho desenvolvìdo nesta ãrea do sudoeste de l4'inas Geraìs,

al6nr cle seu carãter cie anãljse estrutur"al qual'itativa, apresenta unta aborda

gem mcl.odo1õg'ica voltada para a irrvestìgação dos parâmetros espaciais de ìnra

gens, ut.il izando a interpret.ação visual de dados. A sec¡üôncìa clperac jonal clo

trabalho é aprcsentada enr dìagrama na Fìgura 2..l, e as etapas são descr.itas

a segu'ir.
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A ãrea ora estudada foi selecionada considerando dois aspectos

A ãrea situa-se ao norte de unra regìão onde vãr ios projetos foranl cle_

senvojvidos peìo Instituto de Geocìôncias da uNESP - campus de fìio
Claro-em convênio conì o DNPM, dentre eles o Projeto Jacuî - Nova Rese¡

de, o qua'l teve a particìpação deste autor. Esta ãrea constl'tuia unr

aìvo ìntportante para estudo e caracterização estrutural das forrnações
proterozõicas até então estudadas .

Enr traba'lhos prêvios na regiã0, verifjcou-se atrav-es da fis'iografia
e, prìncipaìnrente, do nloclelamento do relevo, que as estruturas, varia
ções Ijtolõgicas e provavelmente os movjmerrtos tectônicos poderianlser
estudados utilizando dados de sensorianrento renrot.o (em diversos nÍ
veis de coleta), com unla abordagcnr de seus atributos espacia'is.

tm função destes dois aspectos, a ãrea 'fo j sel ec'ionada e a

todologìa dìrigìda corno mostranì os itens do diagranìa de fluxo de trabalho

2.0 Caracteri zação gry_grqçrlll

Ern qualquer traba'lho geolõgìco que envoìva a utilização de pre

dutos de sensorialnento renroto, faz*se necessãrjo estabelecer cnitér.ios e djre
trjzes para seìecionar e anal isar estes produtos.

Atrav6s de unta excursão de reconhecimento na ãrea, ent l9[]0,
rant cotlsiderados quatro aspectos funclarnentais para se'leção e utj l izaçãcr

ìmagens fotogrãfìcas:

nle

fq
dL,

as pec tos

as pcctos

as pec Los

aspectos

de natureza

de natureza

de naturcza

de natureza

niorfol õgi ca,

gcol õg ì ca ,

defornracì onal ,
ì n t.erprc t.a t j va
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As pectos de natureza norfolõgica

0 nrodelado do relevo i! o resul tado da ìnter^ação de agentes enclõ

genos e ex6genos PENCK, 1924, 1953). 0s agentes endõgenos estatistica ente es

tão repnesentados peìa varìação 1itoìõgìca e peìas estruturas, e' dinarnica

mente, pelos movinrentos tectônicos recentes. 0s exógenos são os agentes nlete

reológ icos subordinados ãs condìções cl imãticas (GtRASIMOV e MESCI-lElìlC0V,

l968) .

Nesta fase de caracterização morfolõg ica fez-se necessãrio esta

belecer a prìori quaì a fornta e a intensidade da ação do"s agentes u*ógonos

no model ado do relevo.

A região da represa de Furnas, inserìda dentro da zona climãti
ca central ou dos planaltos, com cl inta seco e estações secas e chuvosas l¡em

defjnidas, nìostrava que o quadro climãtico tì nha grande infìuôncia na dìstri
buìção da vegetação atual e na pedogônese recente, por6nt sern tanta irrtpor tãn

cia na consti tuiçao mais particular do reìevo, cuia estruturação venl sendo

moldada desde o terciãrjo, quando o clìma cleveria ter outrds condições.

Por outro ìado, as prìncìpais serras da região mostravanl que

seus rebordos escanposos ou ravjnados eram.renranescentes de pìanaltos e pìa

tôs, conhecidos como tabuleiros, chapadas e chapadães. Estas feìções genqrg

ìizadas na ãrea constituiam testemunhos dos últimos estãgios de aplainamentos

do Continente Sul-anlericano e fatores fundamentais no ntodelanlento de relevo.
Tanrtjõir o tipo de desenvolvintento do perfi I do solo - o latossõl ico - predonti

nante na ãrea,estava intinramente assocìado ã origern deste modelanlenÙ0.

Quanto ã rede hìdrogrãfìca, pode-se observan que de sua dinânrl

ca resulta uma sér'i e de superfícies senidìssecadas, desagnegadas em chapadas

e tabuleiros, ou fechadas em depressões por encostas e escarpas circundatltes

co¡n estrei tas aberturas ã drenagem. Conro conseq'tlôncia, o efeito vjolento das

enxurradas sazonais constituía o princi pal agentc aluidor, tanto em ãreas fìo
restadas como nas regìões "desõrticas " elevadas.

2.1
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A presença de nÍvejs distintos de aplaìnamento tambe.m sugeria
a existência de periodos bem prolongados de crosã0, onde os processos exõge

nos apresentavam tendêncjas mais de arrasamento do que proprianrente de escul

turação de formas,

Enr contra partida, o que se pôdc avaliar na área foì o fato de

as fornras de relevo estarem esculturadas em uÍìa topogräfia que refletia nluito
bem as estruturas. Nos terrenos mais acidentaclos, o entalhe seguia p.uiur.n
cjalmente as grandes des.contj nuidades (falhas e fnaturas), enquanto nos terre
nos coì inosos e nrais arrasados eranr saiierrtados os eìementos nrenores conìo a

fol i ação, o acamamento eobandeamento

Estes aspectos fjsiogrãficos concorreram de unta maneira decisi
va para a escolha do tì po de inagem fotográfìca, escalas adequadas e princì
paìmente para a abordagem nretodoìógica adotada.

As pectos de natureza geológica

Devido ã conrpìexidade geolõgica e estrutural da ãrea, pnocurou-

-se estabelecer suas razões: se era devido ãs grandes varìaçôes Iìto1ógi.cas

existentes e suas fonnas de afloramento e/ou jazjmento, ou aos problenas tec

tonìcos impostos na àrea que ocasionaram unra geo¡netria complexa.

Considerando estes fatones e a fornìa em que eìes poderì am apre

sentar expressão superfìcial de varìações no substrato, vorificou-se que ;
estudo lito e cronoestratigrãfìco das unidades era nais dependente de traba

lhos detalhados de canpo, do que do uso das t6cnicas de sensor'ì anrento nemoto

dìsponíveis.

Por outro lado, a existência de unidades lì to1õgicas conr gran

de expressão e continujdade enr ãrea favorecìa o estudo e a. anãlise das defor
nrações e a ìdentìficação destas atravõs do sensorjar¡ento renloto.

0s fatores de natureza geolõgica dependentes das propri edades

sicas e quínricas das rochas, as fornras de afloranrenlo e o jazjrnento serão

borclados dentro dos cri tõrios fotointerpnetati vos.

fi
a
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2,3 - Aspectos de natureza deformacional

l

4

0s processos deformacionajs sofridos peìas rochas são os respon
sãveis, em grande parte, peìo controle morfoestruturaì do relevo, (BASIIENINA

et alii , 1972), afetando as propriedades das ìrnagens fotogrãficas de fornlas
di fe re ntes .

Dessa forma, vãrìos aspectos estrutura is foranì considerados le
vando em conta os pr incipais estilos deforntacìonais, assim conìo se a caracte
rìzação desies estiìos poderia ser avalìada por técnìcas de sensoriamento re
moto .

Nesta fase, veri ficou-se que um conhecinento seguro das relações 
.

entre as rochas e suas deformações necessitarja de uma visão sintõtica de tq i

dos os elenrentos deforntacionais devido ã multivari ância da expnessão superfì
ci al das rochas.

A grande diversidade de elenlentos estruturais observados na _4

rea'comdimensõesvar.iãveis,tambémconstjtuiunlfatorpredoìlìinantenoeStq
belecimento das tõcnicas e procedìnrentos adotados no trabalho. l

i

2.4 - Aspectos cie natuleza interpretativa ,

l

A nlaior potencìal idade dos diversos pr"odutos de sensor.ianlento
remoto para fins geoìõgicos, êstá diretamente relacionada ã capabÍlidade do

fotointõrprete para selecionar e investìgar as imagens que correspondem a um

jnventãr.io e a unìa dìstribuìção enl ãrea de fatos inrageados, e interpretã-ìas
atravésdeconc]usöesìóg.icas(.S0Aìì[seta]ii,19Bl)'

l

E nesta fase que uma sór'ìe cle consiclerações devenl ser feitas 
ì

quanto ao tipo de produto a ser utiljzado e ãs t6cnìcas de foto interpretação ì

empregadas. A defi nìção das variãveis como decisiva no levantamento õ ulna atl' I

tude de naturezr têcnica e interpretatìva, fìcando o seu estabelecirnento na 
i

dependôncia da reìação custo/efetiviclade. i
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Aq ui sì ção de- Ue-g-e-!:--lq!9-sj.ÈIlgl

obtenþão de imagens em -epocas diferentes que poderìant mostrar

çôes de fenômenos sazonajs (estação seca, estação de chuva);

Com a caracterização dos aspectos mencionadòs no item anterior,
verificou-se que, em função das característjcas fìsiogrãficas e _geológjcas da

ãrea, havia necessidade da utiìização de dois ti pos de produtos de sensoria

nrento remoto:

rmagens ot:bitaís: o imageamento peìos satéì ites das séries LANDSAT,

além do seu caráten sinõtico (inrageamento de uma cena de l85 x l85

kr) e espectral (vãrias faixas do espectro eletromagnótico), perm!

te, peì'o seu carãten de repetitìvidade(a cada l6 dias volta a ìntagear

o mesmo alvo), se1 ecionar ìmagens de diferentes 6pocas do ano, nos di

ferentes anos, e ìmagens con diferentes ãngulos azinrutais e de eleva

ção soìar que exercerì influência em sua anãlise.

As imagens LANDSAT utilizadas no trabalho e listadas na Tabela

2.1 foranr selecionadas obedecendo os segui ntes cnitérios:

obtenção de pelo menos duas cenas por passagem: unla na faixa do visí
vel nrais favorãvel ã dìscrìmìnação ìitoìõgica e outra na faixa do in

fravermelho por apresentar nlaior realce morfolõgì co e estrutural;

varla

obtenção.de imagens con baixos ângulos de eìevação solar, os quaìs ofe

recem maior sonìbranrento e reaìçarn pequenas variações no reìevo tnaior,

e con ângulos a2imutais perpendicul ares ou próxìmo ã di reção de ¡naior

variação cle al titudes topogrãficas, por serenì mais favoráveìs para dìs

crini nar unìdades de rel evo que se dì ferenciam quanto ã altitude (Nq

v0, l982);

obtenção de ìnagens em escalas diferentes para avalìar a vanìtrção de

conteúdo do ì nforruação (resol ução es pacì a l ) ;
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obtenção de ìmagens Tlvl do LANDSAT, devido ã maior opção de bandas

pectrais e maion resoìuçâo espacial , que se tornaranl dìsponiveis
I 984.

lotogrrtfias á.ereas pancronãtticas: devido ãs grandes varìações aì tinré
tricas da ãrea, o uso de fotografjas aéreas na escala l:60.00ù perrnì

tia urna melholidentificação das formas de relevo devido ao recobri
mento ester"eoscópico e a unìa rnaìor resolução fisiogrãfica. Neste par

ticuìar, padrões de forma de relevo e reìações dê contatos entre ljto
ìogias poder ìanr ser avaliados para ser utilizados nas ìmagens orbi
tais,

enì

4.0 - Pesquisa l¡ibliogrãfica

A aqui sì ção do materìal

sistenrãtico. durante todas as fases do

da a bibliografìa quanto a concei tos e

melharrtes e prìnci palnente quanto aos

bìbliogrãfico foi rea.lìzada enr carãter
projeto. Procurou-se marìter atual iza

técnicas jã enrpregadas em trabalhos s.e

trabalhos geolõgicos referentes ã ãrea.

A pesquisa bibl iogrãfica foi direciondda a temas que envolvianr

impìicações geológìcas no modelado do relevo, a estìlos de dobramento e super
posição de estruturas, a elementos tectônicos na identi ficação de falhamentos

direc.iona js, a crj tõrios e nrétodos de fotointerpretação de ãreas netamórfjcas

e a estudos geoìõgicos reali zados na ãrea, tanto de caráter local conro regio
nal .

5.0 - Eslg_Þ"l 
"ciment" 

de .

A quantidade de informaÇões geoìõgicas que se pode obter de inra

gens fotográfìcas "sensu anrplo" depende de vãr'ios fatores, muì tos dos quajs

i ntrinsecos aos procJutos obtidos peìos di versos sistenìas de sensolianrento re

nroto (exenrplo: resol uçã0, banda espectraì, aspectos sazonais, carãter sinôti
co, etc.) e outros referentes a aspectos fisjogrãficos, geolõgicos, deforma

cionais.
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0s fatores jntrínsecos ao produto estão inti¡ranrente relacionados
!.-,-,:- r- ,t-)--LU I d td5u uc uuLcllçdu urj uduu5, td>c u5Lct quc ui-'lJc ue ud lr¡dLqtut.llrcr \ut ut Ldt

ou de aeronave) que ìrã transportar o sistema sensor, da trajet6ria do siste
ma que, por sua vez dependerã do tìpo e locali zação do alvo, e do sistenra sen

sor que pode variar com o ti po de detetor utiIi.zado; este deterininará a reso

lução espacial e espectraì em djversas bandas do espectro eletromagnõtjco. Maio

res detalhes sobre .estes fatores são cncontrados nos manuais de sensori anren

to renloto e de fotointerpretação da Al'ltRlCAN SOCIETY 0F PHCT0GRAIIMETRY (.1 960,

1975) .

Jã os fatores que envolven a interpretação" totogeológica consti
tuenr pesquisas que buscam o desenvolvimento de conceitos e crj térios que poi
sam sistematizar as evidências geoìõgicas, dìretas ou indiretas nas inragens fo
togrãficas. 0s trabalhos de ABRANITîS (1944), RAY (1955), LUEDER (1959), VON

tsANDAT (1962), GUY (1966), ALLUM (1966), RTVTREAU (r970), VtRGARA, (197r),
BASHENINA et alij (197?), SOARES E FIORI (ì976), ABREU (1982) e VTNEZIANI

e ANJOS (1982) abordanl principìos, concei tos, crì térìos e tõcn'i cas para a a

nãlise morf'oestrutural do relevo e jnterpretâção fotogeoìõoica.

Dentro da vasta li teratura fotogeoìõgica, foram sel ecionados con

ceitos e cri térios cle tal forma que a quantidade de infornações geoìõgìcas oþ

tidas pudessem ser analjsadas através de ej.ementos de reconhecìnrento nas iu,u

gens, pnincipaìnrente baseados no relevo e drenagenr e nas respectivas texturas
fotogrãfì cas ,

Corno guia nu urqrunrutiração de cri térìos fotoi nterpretati vos, os

trabalhos de AI-LUM (l966) , VERGARA (197ì ) , BASHENINA et al i'j (1972) , LATTIVIAN

(195S), RIVtREAU (1970), SoARES E FI0RI (1976), AùREU (19s2) e VtNtZIANI E AN

J0S ('l982) foram os mais utilizados por apresentarenì unra abordagem voltada

nrais para anãlise de elenentos e fornlas de relevo.

Adotou-se para a fase de fotointerpretação.a seguinte s ìstenlati

definição dos elenrentos de reconhecinìento nas ìmagens fotoqrãficas; tc,x

tura e estrutura, quebras de declìve, assinretria de relevo e drenagenr,

formas de encosta, lìneações de relevo e drenagen, e al inhanrento de re
I evo e drenaçJenr;
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- estabelecimento das.principajs proprìedades das rochas e sua influôn
cia no relevo. Estas propr iedades estão intinanrente relacionadas a

fatores lì tológìcos (grau de coesão, grau de pernteab'i lìdade, grau de

plasticìdade, grau de solubi lidade, grau de heterogene'idade e grau de

isotropj a) e a fatores defornìacionais (atitude das canradas, fratu
ras e faìhamentos).

Nesta fase de defi nição dos cri térìos para a fotointerpretação
fez-se necessárjo estabelecen çoncei tos para os ternros adotados, visto que

vãrios deles possuem significados diferentes dentre os d.i versos ramos da 0.eo

ìogia.

- reætw?a fotogrã.f¿ca: comesponde ao padrão adquì r'ido pel o arrarrjo
dos elenentos texturajs de ìrnagen. Este padrão origina unra imagenr

de conjunto, devjdo ã disposição destes elementos que conservam sua

identidade na escala de inagern fotogrãfica. tntende-se por eLemento

benl;ural: a menor superfícìe continua e honrogônea distìnguíveì na

ìmagen e pass.íveì de repetição (S0ARES e FI0RI , 1976). Isto impìica
que deve ser considerado, além do fator escala, o aspecto relativo
ã resoìução espaciaì do produto titi lizado para que se possa identi
ficar o elenrento de textura. Desta forma, fejçõcs ou objetos que são

reconhecidos conlo el enrentos texturais em unr determinado produto de

sensoriamento remoto podem não ser reconhecidos em outro. Portanto,
a textura deve ser caracteri zada por "unidades" de textura e estas

serem relacionadas diretamente com as propriedades espectrais clos al

vos através do registro das tonalidades de cirrzas (níveis de cirrza)

orr nìa t i zcs de coÌ'es

Aquì deve-se abrir urn parêntese, poìs o conceìto de textura
tem' inúmer¿ìs impììcações na interpretação fotogeoìógica. Por exenplo, solos

residuais apresentanì. varìações de têx1;ura e tonalidades que pernrì ton a di!_

tinção de unidades rochosas co plotatlìente cobertas. l'orén, a ausôncia de

di ferenciação do soìo, djreta ou indjret¿ìnlenLe determjnada rras ìntagens foto_

grãficas, não pode ser tomada como indjcadr.¡ra da uni formidade de rochas do

subsolo. Alõnr dìsto, muitas rochas sc, al teram em cores di ferentes daquelas

da rocha fresca, o que pode apresentar tonal'i dades e tèxturas fotogrãficas
dj versas e¡r djferentes lugares. Tarnbéri fatorcs conro unli dade no nranto de in



-23-

teperi smo, penìleabi I j dade e cobertura vegetal
-. .-ll;.^ ¡a .r.^v+,,F.

I UI¡VdU ¡rlU I L(' lllll,,\./l Lorl r,c ¡ru

pre tação .

(stress de vegetação) tônr unra

o inn¡lìd¡da ner.: ¡ fnl-ninfor

ts1;r.utulra:6 a 1ej que exprilììe a disposição, no espaço' dos elenlentos

de textura (RIVEREAU, ì970) . Esta lei de organìzação caracteri za urlla

deternrinada forma de um padrã0, Dentro deste concejto, rel acjonou-se a

es tnutura com o arranio i nterno dos mi neraì s das rochas (xi s tosì dade '
gnaissìfìcação, fol iação cataclástica, estrutura. ntacìça, etc.) ou das

fnaturas (juntas e falhas ) .

Suebro,s d.e decLiue: correspondem ãs rupturas de declive que possuem uma

disposìção regular e definida no espaço. As quebras com concavidades

voltadas para cìma (quebras negatì vas) foram jnterpretadas conto litni

tes fotol itológìcos e as conl concavidades para baixo (quebias posi ti
vas) como níveis de nraior resistôncia ã erosã0. Estas quebras são de

finidas enr relevos tabulares conì sinletrìa de cornj.jas bem definidas (es

truburas concordântes horjzontaljzadas ) e em relevos dìssinétrjcos g

travõs das cuestas (cornìja-talus e depnessão ortocì ina1), costã0,
r"hog-backs ", cristais isocl inais (.estnuturas concordantes ì ncì ì nadas ) '

Assimel;t ia de releuo e d.rrznage'm: a assimetria de relevo refere-se ãs

quebras de decjive que separam zonas de declividade naior e nenor, ou

zonas com propri edades de relevo di ferentes, alternadamente, e definenl

o relevo assi¡rõtrico. A assimetni a da reclc de drertagem refet'e-se ã pre

sença de e'l enlentos com tananho ou esLruturas sistentaticamente difere¡
tes de uln.larfo e do outro do elemento tlai or. As assimetri as de relcvo

e drenagem são ìnterpretadas como indicadoras da posìção espacial ' das

canradas e/ou estratos, e penntitenr definir classes de valor dos []ergll

lhos das camaclas e foliações (S0ARES e FIORI - 1976).

Lvorr¡ar; de el¿cos l;as: estão relacìonadas cotlt os tipos de vertentes ' os

quaìs fornecerrr inclicações dos estág-ios erosivos da ãr ea e da resistô¡
cia ã erosão do nraciço rochoso. Estas fortttas, de acordo com o potencial

erosivo, forarn classificadas enl côtrcavas, cõncava-rctì línea - convexas'
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cõncava-convexas e convexas. As fornras de oncostas são di ficcis de de

terninar enr ìmagens 'fotoorãficas. Drjnci oalmente ouando não Dossuem es

tereoscopia. Nestes casos,.ãs formas de encostas associa-se um tÍpo
de textura principalnìente quando se analisa o relevo ìnrageado por fg
ces jlurnj nadas/sombreadas - por I uz-sombra conjuoadas (VENEZIANI e AN

Jos, ì 982) .

Lineações de releuo e drenaqem: o termo 'l ineação fo'i aqui adotado.para

expì essar feicão naturaì, ì ìnear-retilínea ou arqueada, indìvjclual tra
çável na imaqem. As feições de relevo e drenagenr correspondern a ele
mentos texturais fortenrente estruturados e, quando interpretâdos, p_o

dem representar traço de fratura (de drenagenr); traço de fo1ìação e

traço de acamamento. Maì ores detal hes sobre o sì gnifì cado dos traços
de fratura, de foì iação e de acamamento podern ser encontrados nos tra
balhos de LATTMAN (1958), LATTMANeNICKET-SEN (1958), NORTIIFLEET et
alii (1971 ), FIORI e SOARES (1974), VON BANDAT (1962), ALLUM (1966),

RAY ( 1 963) , VERGARA ( 1971 ) e RIVEREAU (1 970) .

ALinhanen Lo de z,eLerto e drenagem: o ternìo al i nhantento foì aqui ernprega

do para expressan o arranjo aljnhado, retilíneo ou arqueado, de f ornras

na ìntagem (S0ARES et ali i, 1982). Estas formas são .caracteri zadôs por

feições com forte estruturaÇão de seus el enentos de relevo ou drenaqem.

Quando interpretados. os al inhanrentos podem representar tnacos de aca

manìento, traços de flancos de dobras, traços de clìvagens tectônicas e

traços de falhanìentos. A definição dos ali nhamentos conlo traço de aca

nramento, de flanco de dobras ou de falhamentos depende de suas propnie.

dades nas intagons e dos fatores que controlant a texturä das ìnragens. 0s

traba lhos de LUIDER (1959) , MILLER (l 961 ) , ALLUM (l 966) , S0ARES E FI0

RI ('l976), SOARES et alii (l9BZ), VENEZIANI e ANJ0S (1982) relatanr, de

uma forna didãtica, as prìncìpais características a serenr obsenvadas

na anãlise e interpretaÇãó dos alìnharnentos.

0s tet"ntos que se referern ãs proprìdades das rochas e estão rel¡rciona
das a fatones ììtoìõgicos (grau de coesã0, grau de permeabi li<iade, grau

de pl astìcidadc, grau de solubiììdade, grau de heterogeneìdade e grau

de isotropia) e a fatores deformacìonais (atitude de camadas, fraturas
e falhantc,ntos) foranr util i¿ados no ntesnro sentido dado por RIV[RIAtJ
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('l970)" H()liARD ('l965), l,lERNIcK e SINTLLI (.l970), SOARES e FI0l{I (1976),

HoRT{)N (l94s), ANI-IERT (1962) e PENTEAD0 (1974).

E importante saljentar que os ternros e seus respectìvos signifi
cados, acinra nrencionados, foram em¡:regados no estudo e na anãlise do relevo
de unra ãrea tectonicamente dobrada e falhada. Con isto, quer se dizer que

nem todos os elementos cj tados foranr identifjcados ou servi ram como diagnõstì
cos djretos das interpretações. Isto se justìfìca peìo fato de que relevos
em esùruturas dobradas e falhadas se clesenvolvem e evoluem segundo o tipo
àe dobrarnento (posìção c1a superfície axial e finncos ) e p intensidade de fna
turanrento (juntas e faìhas), variando dentro da ãrea considerada ou Fora deìa,

como se verã nìais adiante.

6.0 - Mapa fotogeolþgìco

tsta etapa do trabalho inici ou-se com a utiììzação de fotografìas
aõreas pancrolnãticas, na escàla de l:60.000, da USAF por duas razôes bãsicas:

por apresentaren resolução espacìal rnaior que os outnos produtos disp_o_

niveis;.

devido ao recurso de recobrinrento es,tereoscópìco que elas possuent.

Embora estas duas razões justificassem a decisão tomada, salien
ta-se que nesta fase não existianl produtos do TM (Thematic Mapper) do LANDSAT

con resolução da ordenr de 30 m e reproduções na escala de l:100.000.

Csn as retclnadas desta fase, conforme o dìagranra de fluxo de

trabalho (Figura 2.ì ), verificou-se que a foto interpreùação pode ser inìcia
da utjl izando os dois produtos simul taneamente e usando as fotografias aãreas

para caracteri zação de deLalhes, ou as iÌìagerls 1M para defjnir as unidades e

cs tru turas com extensões rcgi onaì s .

Na interpretação dos parcs estereoscópicos para fins cartogrãFì
cos, uti I i zaranr-se simbologìas que expressassem limites fotogeoìõg.i cos, ali
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nhamentos, assjnretrìa do reìevo, proprìedades das zonas fotolitolõgicas (re
srstencra a erosao, lratura¡Ìento e troplal e lndìcaçoes 0e slnfornes e anti
formes.

As interpretações dos "ovenìays". individuajs foraln tnansfe
ridôs para cartas topogr^ãficas na escala de l:50.000, do IBGE, atravõs de res

tituìção utilìzando o "Zoon Transfer Scope", e, posterìormente, reduzidas pa

ra a escala l:.l00.000.

Nesta fase, o mapa fotogeolõgico resultante senviu como subsí
dio para os trabalhos de campo" principal ente para seìecionar os pontos quã

deveriam receber maior atenção na de.f inìção dos contatos geoìõgicos, nas e:
truturas nenores (pequenas dobras, falhas e. fraturas) e na superposìção de

estruturas (redobranren tos ) , E.ste mapa ta¡nbé¡l foi de grande ut-i lidade para

dìferencìar, no campo, as feiÇões geoì69icas das geomorfol69icas con fornlas

escul turadas sentel hantes

7 .0 - Mapa.s de .l i negngqtos gstf ut{rai s de irnagens_!}M[

tsta etapa do trabalho foj desenvolvìda essencialnrente com inla

gens LANDSAT devido ao fato de que nos trabalhos de fotointerpretação con fo
tografi as a6reas , veri fi cou-se que, atravós da textura fotogrãf ica , I i neari
dade de drenagem, vales amplos de fundos chatos assinõtrjcos, relevos retili
neos com cristas contínuas e sim6tricas, ìineações e alinhanentos de relevo
e drenagen, a ãrea de estudo .apresentava urna intensa cataclase que não era

restnita somente äs zonas de descontinuìdades, mas podendo ser urn fenôr¡cno
genera 1ì zado.

Nunra aval iação prõvria das ìnragens LANDSAT, verificou-se que â

ãrea de estudo era jntercortada por .lineanentos com extensões de dezenas de

qui 1õmetros que a ul trapassavan.

Enl função destas observações, tornou-se necessãrio elal¡orar o

mapa de lineanlentos utilìzândo ìmagens LANIISAT, (nas escalas 1:500.000 e

1:250.000) que ultrapasse os lìnrìtes estudados para unra melhor vìsuaììzação

e confìguração das estruLuras falhadas,
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Estes mapas foram utilizados em todås as fases posteriores para

a .,,er.i f.icação dos pr.incipa.ls tiFos,de falhanrentos da ãrea, definicão de fases

deformacionais e modificações na geonretria dos dobramentos.

0s mapas de lineamentos foram confeccionados usando como base

cartogrãfìca as próprias imagens LANDSAT (TM) , cuja projeção SOM (Space
0bliqua Mercator) se aprox.ima do sistema de projeção Universal Transversa de

Mercator.

8.0 - Trabalhos de Campo

0s trabalhos de campo foram reaìj zados êm 3 fases distintas
saber:

A primeira fase constou de um trabalho de reconhecìmento, visando a

seìeção da ãrea de estudo em função das técnicas a serenì utilizadas.
Nesta fase, foi reaìi zada uma avaliação das características fÍsìo9rã
ficas, litolõgicas e das grandes estruturas da área, percorrendo as

estradas que lìgam Conceição da Aparecida, Carmo do Rìo Cl aro, Aì pinõ
pol is, Capitólio, Piumhi, Pimenta, Santo Hilãrio, Guapé, Ilicînia, e

Campos Geraì s

A segunda fase constou de trôs trabalhos de campo. 0 primeiro visou
a avaìiação dos resultados dos trabalhos de fotointerpretação, princi
palmente dos pontos selecionados previamente" 0 segundo e terceiro
trabalhos foram rea.l izados pana definir as estruturas geoìõgióas,.prin

cipaìmente aquelas com definição duvidosa nos produtos de sensorìamen

to remoto. Nesta segunda fase é que se pôde avaìian pneìiminarmente
as fases de deformação da área.

A terceira fase foi realì zada através de dois trabalhos de campo, com

o objetivo prìnci pal de solucionar probìemas pendentes das fases ante
riores e caracterizar as estruturas superpostas qqe mostravam f,iguras
de inter"ferãncia nas imagens fotogrãficas

As observações de campo basearam-se em perfìs efetuados ao lon
go das estradas e caminhos de toda a ãrea estudada, concentrando-se as maio
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res observaçoes nas bordas da "grande estruLura de Furnas" correspondente ãs

c'iclades cle Alpjnõpoljs, Capitól io, Piunrhi, Ilicînja e Boa tisperança. Nos tra
balhos de canrpo foram Feitas descrjções das ljtologìas predonrìnantes, rnedìdas

estruturajs e observações dos solos e da vegetação, percorrendo cerca de

5.000 km conr nrajs de 600 pontos descritos. 0s resultados clestes trabaìþos a

chanr-se enr fase de pub'l'icação no INPE - MATTOS e 0llAlìA (1985).

9.0 - Defjnjção de grandes q:_truturas

A part'in da geontetria apresentada pel as estruturas nas ìnragens

fotogrãficas e da análise dos elenrentos estrutura'is de canrpo, fonam defjnidas
as princìpa'is fases deformacionais, os princìpaìs dobr:anrentos (estììos e dl_

nlensões ) , e os grandes f alhantentos (inversos, de cavalganrento c, transcorren
tes). Nesta fase õ que se estabeleceram as grandes unidades estruturajs da

ãrea.

- lSli[c-qo -{g__qlrylu r"ut_lp_qrye_qt0.0

A part ir da grande variação existente nas superfìc jes axiais e

eixos das dol¡ras nrétnicas e rni I inrétrìcas, procurou-se estabel ecen os di feren
tes est'ilos de dobras, levando em conta a relação das superticies dc escorre-

gamento corn as estruturas pianares orìginais. Desta forma, pôde-se est¿rbe'le

cer as re'lações existentes entre as djferentes superficies de referôncia (er

tratificaçã0, foliações e 'lineações subseqlientes). F'icaranr caracte'r'izaclos,

conr o auxí1.¡o dos mapas fotojnterpret.ados, do'is estilos [undament.a'is clc do_

bras: as dobras fìexurais ou concôntricas que definiam as grandes flexuras
corìr'superficies ax'iais subvertica'is e as clobras cisalhant.es (shear folds) conr

sucessjvas canadas sub-horizontais paralelas ao seu traço axial.

A interpretação nracroscó¡ri ca des tcs dobranrentos foi real i zacla q

t.i I j zando vár'ios cri t6r'ios propostos por TURNER (194tì), TURNETì e W[lSS(1963),

H0UßS et al i i (l976), RAMSAY (1967), VIALON et. al.i j (.l9i6). 0s tralulhos de

RAMSAY (1958), H0P|^100D (1974), MINDLLSOIIN (1959) , DE SITTIrì (1956) e l,jlLLIAllS

(1972) , l,Jllll'lt:i{ (ì 9{16) fc¡ram uti li zados princ'ipaìntente para ¿ì caracterizaçâo
dos cstãg'ic¡s de c'isalha¡nento e das superfícies preex.istentcs (cì'ivagenl ardo

siatta, fol iação de aca¡rar¡rento, fo'l'iações ob'líc¡uas e 'interseçãc.r ,de supcrfi
cics)
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De_f i_nição de superposi Ção de estruturas

Em função da caracterização das estruturas tnaiores e nìenores e

da geometrìa de suas fonnas obtìdas conr as l'otografias a6reas, pôde-se estabe

lecer as deformações superpostas, cont estììos que variavam de região para re
gìão e eran parcialrnente nrodifjcados pelas estruturas rigidas exjstentes.

As estruturas caracterizaclas pelas superfícìes de interferêncìa
(superposiçao de duas fases de dobranlentos nraiores) foran analisadas conr base

essencialmente nos modelos de padrões de interferência propostos por RAIISAY

(ì 962b e 1967) e nas considerações feì tâs por H0PI,JOOD (.l974), T0BISCH (1966,
'l967), 

ROACH e DUFFELL (197a) e NAHA e HALYBURT0N (1977).

12.0 !_gtf_¡¡iç3-g_qg i:!rytrlg_f não-perceptíveis em dados cle sensoria

!q!9_r9r9l9

Nesta etapa foi realizada uma revisão de elententos estruturaìs
de campo (fo1ìações, xjstos.idades, ìì neações de ìnterseçã0, "kink bands", ei

xos dobrados, geração de fraturas, c1 ivagens tectõni cas, etc.) procunando es

tabelecer suas reìações coÍn as fases de deforntações da área. Também foi nes

ta etapa que se procurou estabel ecer as deformações põsturnas e o tectonìsmo

de bandeamento corr reìação ã xjstosidade do crenuìaçã0.

13.0 - Integração dos resultado:

A integração dos resul tados foì reali zada visando sua anãlise

integrada e o ti¡ro de decìsão a ser tomada. A lnelhori a dos resultados se deu

com. a retonrada da pesquì sa bì b1 iogrãfìca, reínterpretação das imagens, anãlì'

se de novas imagens (TM LANDSAT) e outros trabalhos de campos, Neste proces

so, repetidas reaììnrentações forant feitas até que não houvesse ntodificaÇões

á introduzir. Veri ficou-se que esta fase de decisão é de grande ìntportãncia

para a otimi zação dos claclos e para as tõcnicas utilizadas, evi tando redtlndân

ci a e superposi ção cle ìnfornrações no ¡r1 anejamento dos trabalhos.



I 4.0

_.30 -

4yglj-gs3l.*!nal dos resul tados

De posse dos resultados integrados, definiu-se a cronoìogia das

fases defor¡¡acjonais exìstentes na área, procurou-se estabeìecer uma evolução
tectônìca para eìa e comparou-se esta ãrea conl as clenlais ár-.as da borda oes

te do Craton do São Francisco.

15.0 - Relatór'io final

Elaborou-se o presente relatõrio que, na parte de métodos, visa explicar
as razões da seqüência e das técnjcas adotadas e, conto resultado da pesquisa,
dar unra contrìbuìção ao conhecintento das defornrações e reìações estruturais
da regìão da represa de Funnas, obtidas a partir de dados de sensorìanrento re
moto.



CAPITULO 3

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

3.1 CONSIDERAÇOES PRÉVIAS

Desde as primeiras décadas. do século, vários estudos vêm sendo

realizados na borda sul do Craton do São Francjsco, principalmente na tentati
va de caracterizar estratigraficamente as unidades litolõgìcas ai existentesl
as quais pertencem a uma faixa mõvel que se estende até b leste de Goiãs, de

finida como Faixa de Dobramentos Brasil ia (ALMEIDA, ì968).

0s primeiros estudos que envoìveram um reconhecìmento geolõgico
da regìão de Furnas foram real izados por LAMEGO (1935), vìsando a caracteriza

ção das formações proterozóicas e os lençõis triãssicos que se espa'l havam nos

altiplanos bimarginais dos chapadões, Porém, a definição e caractenização
das unidades geoìõgicas na ãrea são de BARBOSA (1955) que, em trabalhos poste

riores, ampl ìou e redefiniu os Grupos Araxã e Canastra.

Estudos comparativos das unidades da região da represa de FuI
nas, v'isando o empilhamento estratigrãfico e suas relações estruturais, cons

tituem una das maiores difjculdades devjdo ã ampìa distribuição das unidades

na area, com processos deposicionaìs distintos e fontes diversas de contribui
ção de nraterìal sedimentar.

. Trabaìhos referentes a processos deformacionais são poucos . e

muitas vezes local izados. Alguns modelos estruturaió foram propostos por TEI.
XEIRA e DANNI (1978), SCHMTDT e FLETSCHER (1978), l^lTRNTCK et alii (t9Bl); pg

rém, são nas grandes sínteses sobre a borda sul do Craton do São Francisco que

se encontram esquenas evolutivos da ãrea como no trabalho de ALMTIDA et alji
('l976) que, na divisão de Provincias Estruturaìs, inserem a regìão da repre
sa de Furnas na denominada Provincia Tocantins (Faìxa UruaÇu e Brasilia). Em

trabalhos mais recentes como os de ITIARINI et alii (l9Bl), CORDANI (l98ì),
FUCK e MARINI (l98ì), ALMEIDA (1981 ), BRAUN (1982), ARTUR e WERNICK (1984),
SIMOES e FUCK (.ì984), TR0Uhl et alii (198a) e C0UT0 (1982) verifìca-se a busca
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de nraiores conhecimentos de ìntegração regìona1 e cat"acterísticas 1ìtoìõgicas

e estruturais sobre as faixas dobradas da borda oeste e sudoeste do Craton do

São Franc i sco ,

Do ponto de vjsta estratigrãfico, as rochas da regìão da repre

sa.de Furnas tênr sido atril¡uídas ao embasametìto indiviso (granìto - gnaisses),

ao Grupo Araxá ( xìstos verdes, micaxìstos e nrignratìtos), ã For"nração Canastra

(fiìitos e quartzitos) e ãs nochas do Grupo Barnbuí (ardósias, calcãrìos e con

g'lonrerados ) .

0 enlbasantento siãl ico constitui a infra-estrutura regional e

tem suas nrelhores exposìções representadas por rochas granito-gnãissicas e pe

quenas porções vulcano-sedimentares, cuja evoìução se acha inteiraÍnente asso

ciada ao enbasamento granìto-gnãiss ico. tste embasantento, ao suì da zona Rúp

til Cãss-ia-Barbacena (14[RNICK e FI0RI, 19Bl ) , acha-se inserido no denominado

Maciço de Guaxupé, constituiclo por uni b1 oco crustal ântigo de evoìução' poì ìci
c1ìca; representado pelo Complexo de Siìvìanópoììs, equìvaìente ao Grupo Bar

bacena (FI0RI et alii, 1978), de idade arqueana. Sobre este embasarrento, es

tão inpìantados os nretassed imentos do Grupo Anparo, referentes ao ciclo Trans

amazônico (llJERNICK e PENALVA, 1973; ARTUR et a'l ii , 1979).

Para t,,lERNICK et al.i i (l98l ) os rìrigflatitos e granulitos do Com

pìexo Siìvianópol ìs e os gnaisses fìtados e' bandados do Grupo Arnparo, forma¿o

res da cunha de Guaxup6 (Macìço de Guaxupé), apresentant urr padrão estrutural

de dobras jsocl inais com traço axial NE, cì ìvagem p1 ano axiaì ben desenvolv'ida

e fortes evidôncias de transposição. Fenômenos de redobramentos durante o

evento Uruaçuano tambént são constatados atravõs de dobras isocl inais, as quaìs

redobranr a fol ìação anterjor com vergêncìa para Nt. Tamb-enl o cìclo Brasilia
no se fez ¡rresente nestas rochas conì dobramentos abertos, isópacos e setn ver'
gênc ì a defìnìda.

Quanto ã seqüônci a vuìcano-sedinteni-âr na regìão de Fortal eza de

lvlinas e no flanco sul da serra da Ventania, TTIXEIRA ('l978), TEIXEIRA e DAI'INI

(1978) descreve¡1, a ocorrêncja de uura faixa cstrcita de rochas, bem indiv i

clual izacla e local ìzada junto ã extensa faixa de rochas caLaclástìcas (de di

reção Nl,l ) . Esta faìxa apresenta aì gunas caracteristicas que, do ponto de

vista esLratìgrãfico, estrutural e do seu próprio posjcionantento, são senle

I
I

I

l
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lhanles ãs raizes das seqüõncias vulcanogêneas clo tipo ,,greenstone beìtfl, no
' -:ì - _- _- ì5cltLluu uLtl r¿duu Pcrus .gcurugus sur-dtr'rcdfiu5. rdlltuer¡t r¡d rc9tdo de PìUtttitì,

FRITZSONS JUNI0R et aliì (,l980) e PINttEIRO (19g0) descreve¡n unra seqüênc ia vul
cano-sedimentar, cujo vulcanisnlo se apresenta corr estrutura almofadada com la
vas de todos os tipos, ìnclusive ultral¡ãsicas - As caracteristicas destas se
qüôncias confenenr ao compìexo Piumhi aspectos de unr cinturão de rochas verdes
con unra idadc, provavelmente, arqucana.

Sobre este embasamento poì irne Lânr6rfìco e em desconti nuidade l.i
toìógica-estrutural assentô-se unìa seqüência de rochas que se distìngueil aetc,
tanto pelas caracteristjcas 1ìtoì69icas (seqüôncias rnetapeìîticas e Dretapsa

¡nitícas) como pelo grau netamórfico e estilo estrutural que se nranìfesta conr

varìação na geometnia e no processo defornlacional .

Um dos pr"irneìros estudos das seqüências nretapeìítìcas e netapsa
mítjcas da r^egião de Furnas datarn de 

.l924, 
onde LAt'ltGO (1935) faz o reconheci

nento fîsico-geolõgìco do vale do Rìo Grande, clescrevendo as principaìs I ito
ìogias da regiã0. Po.rém, BARB0SA (l95S) é quem descreve estas seqüêncìas de

finindo o Grupo Araxã, caractenizado por xisLos verdes, mìcaxistos e gnaisses
co¡ni.fácies anfibolítica, eoGrupo canastra, representado essencia.lnrente por
quartzìtos (miì folhas) e fiìitos, sendo est,e últinto urna unidade nrais nova e

de grau metamõrfìco do tìpo xistos verdes

Após a caracterização cronoestratigrãfìca destes grupos, vãrìos
autores têm continuamente revisto essas seqüôncias conr o objetìvo cle caracte
ri zã-lrrs no tem¡ro e no espdço. Assìm, os trabalhos cle MARINI et alji ( 1976),
IJRAUN e ß/\TISTA (1978), TEIXTIRA e DANNI (t978), MARINI et atìi (l9Sl), COU

T0 (1982), TROIJN et aljj ('ì984), entre outros, dão uma noção das alterades so

fridas por es [as unidades ã luz de novos conhecinlerrtos.

ø Lh-Lg4þ:\g{

Unra grancle difjculdacle tcr¡t sido o empj lhancnto cla Unjdade Ara
xã, enr razão de sua anrpìa clistribuìção e de suas varìações facioìógìcas del nq
turcza tanto sedìnrenLan, conro nretanõrfjca. Destes aspectos resulta a dificil
obtenção de coìurras guias estratigrãficas regìonaìs. Acresce-se ä estas dìfL
culdades a irnprecisão do re lacionamento tectonoestratigráfico entre as unjda
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des Araxã e Canastra, Quanto ã Unidade Canastra, aìguns advoganr sua extìnçãq
uuiros preLerrderrr que eìa seja equ ivaìerrie ao Gru¡.rr.r Araxã e aùé nresmo à Forma

ção Paranoã do Grupo.Banrbuí (ScH0BBENHAUS FILH0 et aììi, ì975; MARINIetaìiì,
1,e76) .

BRAUN ( 1970), estudando esta unidade na regìão de Ipameri (Goiãs)

dividiu o Grupo Araxã em quatro seqüências: a prinroÍra, basaì, inicìa-se por

xistos conì ìntencalações de quartzitos macì ços e gnaìsses conr gradações para

ortoquartzitos nìicãceos; a segunda constitui unr nivel chave, representado pot^

nìicaxistos co¡n granada, que conr aurnento de pìagioclãsio assutne conrposi ção
gnãissica; a terceira ìntercala xistos verdes com fÍnos leitos de quartz'i tos
e rnãrnrones; e, fì nalrnente, a quarta, o topo da seqüôncia, caracteriza-se por

quartzìtos, quartzo filitos, xistos r¡uscoviticos (hematíticos ou grafìtosos)
que foram considerados cono litologìas representativas do Gr upo Canastra. Mais

tarde, BRAUN e BAPTISTA (ì978) invertem as seqüôncias acìnra, correlacjonando
o Grupo Canastra com a seqüêncìa anteriormente considerada conro a base do Gru

po Araxã.

Vãrios são os critérjos para estabelecer unla coluna estratigrã
fica para toda a Unidade Araxã, jnclusive critérios que justifiquern a separa

ção 11to1 õgica entre ela, seu e¡¡basamento e a Unidade Canastra. Para BARIJ0SA

et'alji (l9i0a), o termo Araxã deve ser utìììzaclo apenas para xjstos e quart

zitos (granatíferos), consìderando as nochas gnãìssicas corno pentencentes a

um compìexo mais antigo. Jã DANNI et alìi (1973) consideram o Grupo Araxã,

na regìão de serra DouÈada ( G0), unra unìdade ì ìtoestratigrãfìca constituida
unicanrente por rochas do facjes anf ibolít'i ca.

All''lt T DA et al i i (-ì973) correìacionaranr o Grupo Araxã com os Gt"u

pos Andrclândia, Varginha e ftapira, definido por EtÌtRl (1957,67,6f],71). ;
com o Grupo Amparo, unra vez que estc engìoba os tnês ú1tìmos grupos, confor¡rre

trabalhos de SOARES (-l976), WERNICK (1977) e BETTENCOI.]RT (1978). Devìdo ã

complexì11ade acinìa nrencionada, pode-se encon Lrar nos projetos Sapucai (8RASIL,

DNPM, l97gtr) e lvlantiqueì ra*Furnas (SILVA et aliì, ì978) a Unidade Araxã engìg

bada nos denominados cotnpìexos ou associações, os quaìs recebcm o nonte. de loc¡
lidades ou expressões morfogeogrãfì cas (Ex,: Associação Barl¡acena * Conpìexo

Furnas - Unj dade ltaú e Passos ),
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e Uniddde Canas tra

A Unidade Canastra defjnida iniciallìente por BARiIOSA (ì 955) corlo

forntação, adquiriu status de sõrìe e, finalnlente, foi caracterizada por BARB0

SA et alii (1970b) cono grupo. A este grupo, Barbosa ass.ociou unì conjuntû de

rochas netamórficas de baixo grau, pr'Í ncìpaìnrente representadas por quartzo-
-muscovjta-sericita xistos e muscovita-biotita xistos ao lado de.quartzìtos (fer
ruginosos e nìesno itabiriticos) e filitos prateados e filitos grafitosos conì

pi rì ta.

TEIXTIRA e DANNI (1978) mencionanr que Barbosa em 1973 reconsìde

rou a posição estratigrãfica discordante entre os Grupos Araxá e Canastra so

brepondo este últìm0,, em concordância ao Grupo Araxã. Desta maneira, o Gnupo

Canastra vol ta ã condição de formaçã0. Tanrbém o hiato metamõrfico enbre estas
duas unidades foì questionado por BARBOSA et alì i (ì970a) que consìderanr as

diferenças de fac íes (almandina anfjbol ito para o Araxã e xisto verde para o

Canastra), devidas ao ret rometanrorf ì s nro por ernpurrões que" ìnvariavelnrente,
nrarcarja¡n a passageflì do Grupo Araxã para o Grupo Canastra.

Jã PAUSIN et alii (1974) discordanr des.te hiat,o, consideranr os vã

r'ìos tipos litoìõgicos dos Grupos Araxã e Canastra como decorrentes de diferen_
tes condições de sedinrentação orìginal , e conservam estratigraficantente a posj

ção inferior pana os micaxjstos (Grupo Araxã) e superior para os quartzjtos e

fil jtos (Grupo Canastra).

Cono se pode constatar, o real posicionamento da seqlìôncìa Canas

tra õ ajnda um problema de grande confì ìto; este probìema se agrava c¡uando se

cogita quais são as lìtoìogias que realnrente pertencem ao Grupo Canastra, Colno

exenrpì0, pode-se citar um pacote Iitoìõgico do Grupo Carrastra, indìvidualìzado
sob a designação Fornação Paracatu por ALl,ltIDA (1968), que foi ìncorporado ã

Fornração Paraobepa do Gr"upo ßanrbuî por BRAUN (1968). Grande parte do Grupo Ca

nastra foj correlacionada com a FonraÇão Paranoá do Grupo Banrbuí por COSTA

et alii ('l970). Jã C0UT0 e IIEZ (ì98l)e C0UT0 (l9BZ), erTì suas redefin ições r-.s

tratìgrãficas, incìuern esta unidade no Grupo l4acaûbas por razões litolóqìcas,
estr,rtigrãf .icas e razões ìigadas ao evento glacial Jequìtaï.
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Unra outra problenìãtica é quanto ã idade do Grupo Canastra, co.t
srclerada por UU5 lA et altr (19i0) como idade brasiliana, mas cuja deposìçao
ocorreu cerca de unr bilhão de anos, o que é aparentenente confirmado por da

tações K/Ar" entre 800 a 540 n.a, obtidas para este grupo ( HASUI e Alt'ltIDA,,ì970). 
A esta Ìnterpretação opõe-se a carta geolõgìca do Brasil ao l"1jl jonési

tno - Folhas Rio de Janeiro, Vitõrìa e Iguape (BRASIL, DNPM, ì979a), na qual 6

atril¡uida a ìáade. transamazônica ao Grupo Canastra. Esta interpretação lS
seja-se provaveìmente nas constatações de FTRRARI e BRANDALIZE (1971) e B RAUN

e BAPTJSTA (1978), que observarânì as passagens graduaìs entre os Grupos Araxá
e Canastra, e na argumentação de BRAUN e BAPTISTA (1978)., que cons ideraranì que

o baixo grau de met¿|lìorf isnto do Grupo Canastra enr relação ao Grupo Araxã é,
em grande parte, o resultado de unla dìaftorese por efeito de mì1onìtìzaçâ0. So

rna-se a isto o fato de apenas as rochas do Grupo Canastra estare¡n cavaìgando
o Grupo ßarlbui e o contato delas conl o Grupo Araxá nunca se êxpor nos blocos
carreados.

o Unidade Bam ljuí

Embora esta unjdade não esteja ìarganrente representada na re

9ìão da represa de Furnas, el a faz parte de sua geoìogia.

À proporção que os conhecimentos da Bacia do Banlbuí ianr sendo

aquiìatados, vãrios foranl os geõlogos que se preocuparam co¡Ì esta unjdade,
tanto do ponto de vista estratjgrãfico como estrutural .

ESCHET^JEGE (lBS2;, utiìizando o ter¡no Arenito Pirapora desì9nou
unta formação horizontaì superposta a xistos argiìosos na regìão de Cachoeira
de Pirapora, clando assi¡¡ o prinreiro cunho estratigrãfìco a esta unjdade. Dl.g.

BY (lBBl ) denour'ìnou Sér'ie São l-rancjsco a urna seqüêncja de rochas peliticas
e carbonáticas, e, anos nraìs tarde, ì 906, sugerìu sua divjsão ent duas un.ida

des tectônj ca e cronoì ogìcanlente di ferentes ,

0 i.errno tfinlbui deve-se a RIMANN (l9l 7), que o utilizou para

racterizar a rncstìra seqüõncìa descrita por DERIIY (l 906); entretanto, esta
nonli nação estã ìndevjdanìelrte consagrada na I j teratura.

ca

de
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MORAtS e GUIMARÄËS (ì930), FREYBIRG (19.32) e MIRANDA (19s3) des

creverafiì o Grupo Banbuí incremeniancio eìenenios, facics e eviciÊncìas i,ectôrÉ

càs. BRANCO e C0ST^ fl961) foram os pninteiros a proporenì urna divìsão estratj
grãfica para estas rochas, l,lais tarde, BARB0SA (ì963) sugenìu nrodifìcações

neste.grupo subcl.iv jdindo sua seqüância pelitico-cartronãtÍca nas formações: Sant

burã, Paranoã, Sete Lagoas, serra da Gineta, Lagoa clo Jacaré e Três Marias,

BRAUN ('ì968), analisando as caracte.nisticas de descontinujdades

dos calcãrios, das margas, dos siltitos e dos argììitos' concluìu que estes

tipos 1ìtoìõgicos representa¡rì facìes, djvìdindo-as cm quatro: Trôs Marias,

Indaìã, Sete Lagoas e Paranoã" tlahorou unla coluna estratìgrãfica, divìdindo
o Grupo Banlbuí em três forntações: inferior (Paranoã), nréclìa (Paraopeha) e su

perior (Trôs Marias) e dando ã Série Banrbuî a categorìa cle grupo.

COSTA et al ii (1970) propuseram uma nova estruturação para

Grupo Banrbui, dividjndo-o em Tecl;onogrupo Sete Lagoas, Tectonogrupo João

nheiro e Tectonogrupo For osa,

0s trabalhos de BARBOsA et alii (1969, 1970h) , SCHöLL (l973),
BEURLEN (1974), DARDTNNE (1978b), DARDENNE e t,rALDER (1979), C0UT0 e BEZ

('l98ì) e COUT0 (1982) com novas subdjvisões aurnentaram o conhecimento lìtoes-

tratigrãfjco sobne o Grupo Bambui, Porénr, par^a a região de turnas, a propo:

ta de BRAUN (1968) e BARBOSA (1955) õ que mais se aiusta, levando em conta

princjpalnente a ocorrância do conglomerado Sanlburã e Forntação Paraopeba (Sub

grupo Pa ra ope LJa ) .

0 conglomerado Sanhurã (BRANCO, 
.l957), ou Facies Samhurã (BRAUI\

1968), ocorre na região de Furnas e constìtui grandes "ilhas" de formas aìo¡
gadas, as quaìs são formadas essencialtnenLe por um conglomerado poì ìrnítico
conrintercalações de argi1ìtos, ãs vezes bastante fraturados (quebradiços),

arenitos fe'ìdspãtìcos e lcntes de arcõsios. tste conglonerado distrìl¡ui-se
nôs zonas prõximas ä borda ocidental da bac'ia e acha-se sob argilìtos, calcã

rios e filitos conr cotas diferentes, Ent lfl52, Lawson no Projeto I'lantìqueì

ra-Funras (Sl.LVA et alii, 1978) atrìbuiu a onigetn deste conglonterado poìimt''tì

co ao soerguìnrento rla ãrea-fonte, e, devir.lo ã sua forrrração ent ìeque oa.ìguçui
do para dentro da bacia en forua de cunha, classifìcou-o como tipicos " l'anglo

Ûlera do s ".

o

Pi
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A Formação Paraopeba di stri bui-se na re-gião de Furnas, pri nci

paìmente nas bordas da serra da Canastra e no SE da cìdade de Canìo do RjoC¡a

ro, na serra das Tromentas, aljnhada e balizada peìos falharnentos de dìreção

l,llNl^l-tSE. Morfoì ogì camente esta unìdade apresenta:se em FLlrnas sob três domí

nios distjntos, de acor"do conr sua predonrinância. litoìõgica ( domínio dos argi
'I itos, dos congìornerados e dos calcãrios).

Ljtologicarnente esta unidade é consti tuida por argiìitos, siì
tos, calcários, nargas, congìomerados, fi1itos e pni ncipalmente na região

Furnas são encontrados ritnlitos e dianlictitos.

As relações de contato desta unidade com as rochas do embasamen

to gnãissico+ìgmatítìco dão-se sernpre por urna superfície erosi va que constì.
tui uma discordância anguìar do ti po não-confornlidade. 0 contato com o Grupo

Canastra jã é djfícil de ser definido devido ao grau de internperìsno, podendo

ser por dìscordância angular do tipo inconformìdade, ou estrutural por falhas
inrbricadas (ìnversas ou de empurrão) e, em parte, por falhanrentos dìrecionais
( transcorrentes) neativados,que provocarn o desenvol vinìento de fo1 ìação nos pe

lìtos e diarnictitos do Bambuí.

Quanto ãs caracteristicas tectônicas, a regìão da repnesa de Fur

nas apresenta urn quadro estrutural que condìciona a posição e as relações es

tratigrãficas das unidades dos Grupos Araxã e Canastra, e seu e¡rìbasarnento. Nos

tnabalhos de TEIXEIRA e DANNI (1978), SCHMIDT e FLtlSCl-lER (1978) FRIIZSONS JU

i!l0R et aììi (1980), MATT0S ('l 980), TROUI'J et a1ìi (1984) entre outros õ que

se er'ìcontnan as caracteristicas das prìncipaìs estruturas dol¡radas e fal hadas

da regìão e respectìvas fases de dobranrento, como serã visto mais adiante.

De unra nrarreira sjmpl ifjcada, a Tabela 3.1 surnania as unidades

cronoestratigrãficas da regÌão da reprcsa de Furnas e suas princi pajs canac

teristicas estruturais e.tóctônìcas, segundo NATT0S (1 990).

t1
de



TABELA 3.1

RTLAÇõES ESTRATIGRÃFICAS E TECTOESTRUTURAiS NA REGiÃO DA REPRESA DE FURNAS

UTIDAD:S 
'R]XCEs

ciãri¿5 e qua ier
iail¿s,

ôriiic C¿î¿5i¡¿.

Cepõ3iics flirviais e:¡ èluviões, ie¡raços e

:cî¿s ce i|ì-j:iècãô-

CA¿qCTER]STICAS LiTOLÚGICAS

Cobertu:'as ceiriii cas-l ateristicas.

C19o ,$¿xt.

Cic.ii¿ xi5tos ccn leiies cig rietacalcá)"ios
piriicsos, rìÌjscoyiia xìsios e quari¿itos
nusccviijcos, q,.r¿ì tziios nðciços, fjlitos
¿rdócj¿s e me t¿có:ì9I ürerèdos.

Rcci¿s caiac lãs
ïicàt -

6ì Àn¿¿a nuscovjta xisios, añfibolí.tos xis
tos, lìlrsccv'ii¿-bioii i¿ xjsios; Íiuscovi la
-qi.j¿ri¿o xj s:c5 e jen.,es de q!artziics njcã
c?rs coiìì iorie3 eviCênci¿s de caiacìases e

ñei¿5¿sr'-os ¿ssoci¡Cos,

aor.iì ¿xo b¿sa I

:ìi 9i,r tí! j co-gr'ìà i s

9ícc.

CARACTERÍSTICAS ESÌRUÍIJRÂ1S ¡ T:C'iÛ¡iiCAS

- Sei¡ êstruiuì ¿s.

Gnai sses ca'.aclãsiìcos (migmatiios?) rìcos
¿i bioii iè e hornSlendè.

- Fraturas e dÍaclases resùitantes de moviDrenta

cão recenie-

l\iir:iiics e 9ñaissei anèiãticos que cons

!i:-¿ì :.:cìeos :i¿is ài:j9rs e ?òrôS.¿'isses
de origel sedi;rentôr.

- i\ieieñgafisr,ros d9 fàcíes xistos verdes. ¡cries
deforiìì¿cões de cavaìE:Àiììento ¿ssociôdas a do

brar¡enics co¡;cêni¡icos r.ais svaves que redo

brem estrutur¿s óreexì stentes.

- l¡etañrfísxio de f¿cies xisios verCes, car¿c.',e

ì'i?ado por fases de de.fonrÈções cjsaìh¿nies,
¿s quais ger¿n ErènCes estnjiuras de ceval-cÀ

ñìenio car.eacas ccm verEência para ìiE,

F0NTE: 
.MATTOS 

(1980) p.2Í.

- Cobrênentos cì saì hanies com tracos axi ai s N¿E-

exi b ir,Co ir:cnsa c¿t¿.1¿se (t'ônsçosição).

cIcL0s

Poì inei¿ncrfi smo ¿c facìes xistcs ver¿es a an

fibol iio. Dcb.ameìrtos isocl inôis N50-7!Í con

gnÀissificaçò; ¿e transposicão e. intenso iec
tonisrìo rí9ido que gerÀ siste'ÌìÀs transcorreil

cR0¡ioLcGfÂ

Brasiliano e

tjruaçuôño-

Rece¡ie

ceno¿óí ao.

3rasi1ìêno _ e

Prê-Ca|ì5ri¿no

Sutericr.

U¡uçuaio? ou

'fr¿nsaÍrå zônico

Superìor.

Ufucuõno? ou
-lransaâÈzôn ico.
(retr¿balhados)

Prã-Còñbì.iano

:'4éd io ?

I

!o
I

;{õdìo ¿ inferior
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AS cRANpËs uNrqAprs !ô!Eaq!q-G¡ÃrICI]S 5_TtcTÛNI pA REGI/{0 pE FURNAS

A região da serra da Canastra e represa de F:urnas 6 constituida
principaìmente por nrater'ìais de cobertura do Proterozõico N6djo e Superior",

parte. deformados no Ciclo Uruaçuano e totallnente retontados no Ciclo Brasìlia
no e por unr enrbasamento gnaissico rnìgmatítico de idades arqueanas e transanta

zônìcas retrabalhadas nos ciclos posteriores,

As caracteris ti cas ìitolõgicas e

nos proterozõ icos e arqueanos perni ten d ivi dì r
grãficas majs ou rnenos paraìelas ã direção dos

3.ì):

grau nretanrõrfico destes terre
a ãrea enr três zonas paìeogeo

grandes fal hamentos (Figura

A Zona Bambui - caracterizada pelo grande desenvolvìmento.que ela ad

qui re no Proterozóico Superìor,

A Zona Araxã-Canastra - com unidades bem desenvolvidas no Proterozõi

co flõdi o.

e A Zona Guaxupõ - caracterizada por um grande desenvolvitnento de rg

chas migmatitìcas e granulíticas, a qual corresponde a unt maciço me

diano remobj ljzado em vários ciclos, o que dificulta sua reconstrução

pal eogoogrãfì ca.

Estas zonäs apresentanl um arco com a concavidade para nordeste

(partes nraìs externas) as quais, morfoiog icamente, se achanl belr repnesentadas

na zona Araxã-Canastra (Arco da Canastra),
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t-:ì
E -- _J- zono ljorrìùur

f/-/7n- 7 ônn a,orri-conostrol////,/)

tl]]]lil zono Guoxupe,

o - Cidodc

\l -zono núntit

46o oco,_ 
'-3___-f 

*'

füliTil- Seor¡ôncio clo f)rorer02ói(c Superio¡
Lüi;tj:^l ( Grupo t3um buí )

ll{"--Jl-L,n¡¿o¡c arqueono (complcxo Borboceno )Lli-l rJ

Fìï'!'"i]- s"orancios do Prolerozóico lúddio
P' . :'" r-ll ((rruposì,Aroxo'c Conostro)

ffii3ì-uul¿o¿cs ltctroholhodo', no ProleroTórcôL::==='J supcrior ( complû xos compo5 Gcrois)

Fì9. 3.1 - Zonas estruturais da reg'ião da repnesa de Furnas.
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A divisão da ãrea em zonas faz sentido, tanto do ponto de vista

paìeogeogrãfìco conto estrutural. A Zona Barnbui caracteriza-se por unt estìlo
tectôn.i co superfìcial e ausôncia de magnratismo e metamorfismo (incìpiente ou

ausente). A Zona Araxã-Canastra corresponde a um nível estrutural maís profun

do, caracterìzada por dobraurentos sjmilares, desenvolvjrnento de foliação de

fluxo e unì metanìorfisnro que varia de mesonal a epizonaì de oeste para leste.

Jã na Zona cle Guaxup6, a presença de granul ìtì zação marca uìll metamorf ìsrrìo do

tjpo catazonal , conr ìmportante ntagnìatjzação ãcida, onde os granìtos de segrega

ção magmãtica tôm grandes desenvolvintentos,

0 trabalho ora desenvolvido concentra^se buri.u*unte na Zona Al'-a

xã-Canastra cujo limìte norte com a Zona Bambuí ã marcado nas imagens LANDSAT

por um sisterna de l.i neamentos estruturais e o limite sul, por um colltato dìs

cordante com a Zona cle Guaxupé, marcado por Unr Conjunto de sernas alinhadas

para noroeste que se e5tendem desde Alpinõpol is até Boa [sperança, ultrapas

sando os I inlì tes estudados.

Considerando os aspec{:os paìeogeogr^ãficos da ãrea e as unidades

proteroz6i cas nel a afl orantes , esta regì ão apresenta caracteri sti cas tectônj

cas comuns, porénr, clentro dela, podem-se dìferencìar dois domínios com certas

caracterîsticâs particulares confornle a Fìgura 3.2, os quais são:

Domini o Araxã.

Donríni o Canastra .

O Donínio At:axá ocupa a parte ais interna da Zona Araxã-Canas

tra, sendo representado peìa parte central do Sinclinal de Passos. E claranle¡

te delimitado nas inagens LANDSAT, em parte, por ììneantentos estruturais que

reþresentan a continuiclacle de falhanentos inversos das serras quartzítìcas maìs

ao norte. tste donlînio configura una flexura (-concavidadt: voltada para norocs

te), ì irnìtada por falhas transcorrentes de dìreção N60-70[1. Este dolninio, 4g

vjdo ao grau nretarnõrf ico superior ao das unidades subiacentes, mostra que a se

qiìõncia estratigrãl'jca acha-se invertida por fase de dobranlentos que serã vìs

to mai s adi ante.
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Fig. 3.2 - Distribuìção do Dontinio Araxã e Donlinio Canastra.
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0 Do¡nínio Calxastra. 6 o que possui naior distribuìção dentro da

Zon¡ Ai^axí Cûîû3ti^a. Ach.l sc isscntado cn disccrdãncìa ostì^utur¿l sobrc a 7a

na Guaxup6, ao sul e a Zona Bambui, ao noite, linli tes estes reforçados pon zq

nas de cisalhamentos. Jã a leste seu contato conì a Zona ßanlbui õ através de

fortes falhamentos inversos. Neste dominio, tamlrõn unra forma de semj-cunlra conr

concavidade para nondeste marca a confìguração do fechanrento de grancle estrutu
ra de Furnas.

3.3 - UNIDADES LIT()LõGICAS

Dentro da região estuclada, do ponto de vist'a cronoestratigrãfìcq
podenr-se dì sti ngu ir quatro grandes grupos: por um 1ado, o embasamento gnãi s

sico-mignratítico (retrabalhado), discordante soh o Proterozõico e, dentro des

tes, três conjuntos que se diferenciam prjncipalmente peìas diversas condìções

na sedintentação originaì (Seqüências Araxã e Canastra) e poì^ unta discordãncìa

do tìpo inconformidade quo nrarca a passagem das deformações pré-br"asi ì ianas

com as braslììanas (típicas no Bamhuí).

Devìdo aos epìsõdios tectônicos ocorrìdos na ãrea, a estr at'ìç1ra

fìa õ compìexa, apresenta relações de contato eminentettìente tectônicas entre os

principais estratos, nìostra um posicíonamento estratigrãfico invertido nas co

berturas metassedimentares (Unidades Araxã e Canastra) causado por uma fase de

dol¡ramentos isoclinais deitados (segunda fase deformacìonal ). Unra sér^ie de

descontì nuj dades originadas por falhamentos inversos ou de empurrão (terceira
fase defornracional ) pt^ovocou tortes imbrìca entos entre as 1ìtologias da Unida

de Canastra e as da Unidade Bambui, o que dificulta ainda t¡ais a definição 1j

toestrati grãfi ca da ãrea.

Em fLrnçäo dessa complexìdarJr.:, tonna*se djfícil estabeìecer tlnta

coluna estratigrãfica padrão para a regìão e, sonìa-se a isto, urna grande va.

riação iaciol69ìca que retrata benr unia ntudança na fonte de suprimento. Portan

to, a descri ção das djversas unidades nta¡readas foi dirigida para sua sucessâo

atual e sua distribuição cartogrãfi ca. Estas unidades mapeadas, atravõs dos

seus tipos ììtológicos, permiterrr una anãlìse e ìnterpretaq:ão clas sucessìvas f¿-

ses defornracìonaìs que oconrerarn na ãrea,

Enr terÍ)os gerajs, o período conpt"eendido entre o Arqueano e o

Proterozõico Suporior õ represcntado na ãrea ¡ror unr crnbosanrenl:o gnãìssico-rragna
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títico que, segundo o Projeto Sapucai (BRASIL, DNPII, 1979b), corresponde ã

narte cJoc Complcxos lavnas, V¡roìnha o Camno5 Gr"rais e às coharf:rrra5 tnr"tascpdi

mentares atribuídas aos Grupos Araxã, Canastra e Bambui, Estas três unìdades,
embora haja reìações de semelhanças entre sj, confgrnre mencìonado anteriormen
te por MARINI et alii (l9Bl), serão aqui identificadas como unidades djstintas.

3.3.I - EI'4IIASAMENTO GNÃISSICO-MIG¡4ATITTCO

Fonanr eng'l obadas no enrbasanlento gnãissico-migmatitico todas as

rochas aìtanlente transformadas e conrplexamente esùnuturadas, as quais intìmamen

te se relacionavam tanto petrografì camente conìo estruturairìente atravõs de sua

estrutuna gnãìssica de transposìçã0, oriunda na maìor parte de rochas migmatí

ticas retrabalhadas, Estas rochas, devido a orjgens diversas, têrn sido agrupa

das em associações e, dentro destas assocìações, em complexos, como é o caso de

BRAUN e BAPTISTA ('l978), que as denominaram Associação B, No Projeto Sapucaí

(BRASIL, DNPlvl, 
,l979b), 

eìas são agrupadas na Associaçäo Bi (Complexo Lavras) e

na Associação Barbacena (Conrplexo Cam¡ros Gerais.), ou simpìesnrente Complexo gnãi:
sico-mìgrnatítico, dentro da Assocìação Barbacena, no Projeto Mantiqueira-Furnas
(SILVA et alii, 1978)

Na ãrea mapeada, este embasanrento estã representado por um con

junto de rochas predonri nanternente nrìgnatitìcas, ãs vezes gnáissicas conl núcleos
granitóides, Apresentam assenblõias I jtolõq.i cas sem grandes variações, exceto
peìa presença de corpos intrusivos naciços ou xistifìcados de composìção ãcìda
at6 ultrabãsica e por corpos alongados lenticulares, fornlados de mìcaxistos, ro
chas quartzosas fenro-nragnesi anas e quartzitos cataclãstjcos, A existôncia de

konratiitos diversos nestas litologìas. marca a presença dos cinturões de re
chas verdes arqueanas, com recorrências metamôrfìcas 'retrõgadas, devìc.10 a fenô

-.
nrenos de cataclase e hidrotermais superjmpostos,

Utna das caracterîsticâs marcantes deste erÌbasanento, pri ncipal
mente na porção sul da ãrea (entre Alpìnõpoljs e Conceìção da Aparecìcta), e ô

presença de uma fase de mìgnratìzaqão seguìda de uma fase de defornração que d_e,

senvolve unra foììação de transposiçã0, dando orìgem äs estruturas gnãissicas

predominantes na ãrea (MATT0S, l9B0), Urìì everlto posterjor tipìco de unr cjsa
lhalnen'Lo dúpti 1-r"úpti ì ìniprinriu em todas estas rochas un conjunto cle es tr(r t1.t

ras caùaclãstìcas, o que dÌficulta unta carâctc'r'i zação das suas orìgens, A pre
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sença de maciços graníticos é rara, e¡nbora ocorram nas porções sudoeste e ocs
- -- ^ 1f ¡iLg Ud dÌ ed i U llfeslllu ctLull.LYUl-'lluU Lulll U) çU¡ lru) gr arru ¡ I L r t,(r) Llus PU5>uçr¡r súr,i

maior desenvol vinrento ao sul de Conceição da Aparecìda.

As rochas do e¡Ììbasanento gnãissico-nrìgnratítico distribuenr-se es

sencialnente ao sul e a oeste da ãrea mapeada, bordejando estrutural¡nenl.e o

que se clenonrìna nla js adiante a grande estrutura de Furnas, Na por"ção suì es

tas rochas ocorrem a partir do flanco rneridional da serra da Ventania (suì de

Aìpinõpoìis), passando a oeste da cidade de Carnto do Rio Claro e tendo seu nraior

desenvolvimento rumo ao sul-sudeste, Jã na porção leste da ãrea, com unì conta

to .tectônico norte-sul conl as litologias da Unidade Canastra, este emllasamen_

to apresenta-se con boas exposições desde Boa Esperança atõ Forrnìga, onde des.q

¡rarece sob as coberturas cenozõicas e sob os metassedimentos do Grupo Bambui.

3.3.1.1 lAB4lrE¡Þrr!4g FOTOGEOLOGT CAS

0s eventos geoìõgicos e tectônicos ocorridos de forma diferencì.a

da neste enrbasanrento refletem, na fìsìografia,. características bem marcanl-es,

Assim sendo, a individualização deste embasanento como uma unidade fotogeoìõg i

ca distìnta (Apôndìce A) foì obtìda essencialrnente atrav6s das re'l ações genéti

cas entre as propniedadesdas imagens (de relevo e dnenagerr) e as propriedades

da unidade fotogeolõgica (fatores litolõgicos e estruturais), Neste sentìdo,
verjfjcou-se que a unidade se apresentava com modenada resistôncia ã erosã0,

medjananlente orjentada (ìsotrõpica) na porção leste da ãrea, crescendo na par

te sul, com alto grau de fraturamento, relevo moderadanlente assínõ.trico e textu
ra fotogrãfica alta. A convergência destas evidôncias pernrì tiu identìfìcar,
em termos geoìõg'i cos, de que se tratava de unt conjunto ììtolõg'i co com djferen
tes conrposições quînrì cas/nrineraìógìcas (erosão cl iferenc'ial ), com lontes evìdên

cias de dobranrentos (anìsotropia), com exposìção de camadas nlais resjstentes
(forn:as alongadas e coìrì a nresrna di reção) e com pìanos de fraturanento de alto
ângLrìo e relativa resìstôncia a esforços de compressão e tensão (contportamen

to pì ístì co-rigj do ) .

0s lìnrites clessa unidacie fotogeoìõgìca são narcados por . desco_n

tinujdades que, ao sul da ãrea, são caracterizadas por ex¡-,ressõcs retìlìnoas
dos planos de ruptura (alinhamentos de relevo e drenagent), assocìadas a nrergl/_

ìhos subverticaìs (cristas sinrõtricas e. ìincaçõcs de relevn retÍ lineas), sendo
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polisto mesnro interpretadôs como falhas de alto ânguìo e, conseqüententente li
nites tectôn icos.

Outro fato a ser observado nessa unidade fotolitoìõ9ica ê a vg

riação textural do relr:vo, onde, nas porções leste da ãrea (Crìstais e Fornri

ga), a erosão foì mais intensa e com fenômenos de pediplanização. Aí ocorrenl

zonas de cobertura arenosas, o que leva a caracter'izar essa unidade conìo nlenos

tectonìzada, enquanto na porção sul (A1pìnõpolis a Carnro do Rio Cìaro) o.rele
vornenos arrasado exitre caractenîstìcas de unra tectônica majs atìva.

Eml¡ora a tonalidacie de cinza ou mat'i zes de cores não fossenr uti
I izados djretanente na caracterização desta unidade fotolìtolõgica, prìncipal.
mente pela alta densidade textural fotogrãfica, é possíve1 ìdentificar zonas

de predonìnância dos gnaisses e mìgnatìtos, devido aos solos arenosos que for
necem tonal idades claras na faixa do infravermelho (canaì 7 ltlSS do LANDSAT).

Tanrbém õ possível individualizar conpos bâsicos e ultrabãsícos clc.ntrodos gnaìs

ses e mìgnatitos pela coìoração maís escura que aparece no mesmo canaì 7, devi

do ao nraior desenvolvimento de cobertura vegetaì (maior fertìììdade).

3.3.I.2 - ASPTCTOS LITOLõGICOS

As rochas que constituem o embasatnento da região da represa de

Furnas são caracterizadas espacìalnente por unìa grande varjação de tipos litg-
ìógicos de ìdades e orìgens diversas, Na porção leste da ãrea (desde Boa lis¡:e

rança até Fornliga) as rochas encontradas com nraion freqiìôncia são as quartzo-

-feldspãticas corn estruturas gnãjssicas e rochas graniticas equi e ihequigra

nulares, junto a m'igrnatìtos diversos, Localmente corpos de metabasitos e me

taultrabasitos ocorrem corno diques xistifjcados assocìados a cataclasitos, iun
to a dois sistenras principais de falhas cortt direções N50W e NBOE.

Eubora as rochas granìtõides sejanr preclonrìnantes nesta regìã0,
observa-se que aìgurnas delas apresentanl estruturas gnãissicas conì leìtos des

contînuos enli crodobras dìsruptas, resultado de rnigrììatitos tnânspostos, cuja

foliaqão de transposìção representa a gnaissificaÇão atu¡¡1. Este conjunto de

rochas encerra tìpos petrogrãf,icos conr paragõnese conrpativel conl l"acies anfibo
liticas e securrdarianìente conr facìes granulíticas (retr"ometanorfizadas). As

rochas gnãissicas apresentanr colorações cinza-claro e esverdeadôs, com gra
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nulação r)rõdia a fina e presença de pequenos blastos de feìdspato que exibeln

rrra is para ìesLe p,r-rrçües 9r'árruìîLic,:s qualLzu-ieìrjspãLicas, ìeucocr'ãLicas du

tì po me ta s s ornãt ì co.

Na regìão do Boticão (.nordeste de Boa Esperança) predomìnanr as

rochas granj tõides de cores cinza-rõseo a eshrarrqujçadas, de granulação fina
a grosseira e, quando decompostas, o feìdspato ent parte apnesenta-se caulinì
zado, Nestes locais são bastante evidentes as variações granuìornêtrìcas tex
turais e composìcionais das rochas

Conro tjpos 1ìtologicos ¡rredontinantes clo enbasanlento na porção

leste da ãrea salientanl-se: quartzo-p1agìoclãsio-bjotita-muscovìta gnaisses

de granuìação fjna a nrédia e de textura grano=.ìepidoblãstica; biotita-horn
bìenda granito; quartzo-plagìocìãsìo-.bìotita gnaissos; de granuìação nródia a

grosseira e de textura granoblãstica com desenvolv jnlentc.¡ de folìação; hor^n

blenda gnaisses de granuìação fìna a nl6dja. de texturâ grano-cataclãstìca que

gnadanr para ìnjgnìatitos con estruturas (dobradas, ptig ãticas, oftãlmìcas, f1e

bitica, etc, ) junto a zonas de falhas de empurrã0.

Jã na porção sul da ãrea, região entre A1pìnõpoììs e Carmo do

Rìo Cìaro, rumando pana sudeste, as rochas predomìnântes são bjotita-gnaìsses,
biotita-anfiboìito-gnaisses com fortes evidôncias de cataclase, as quaìs são

caracterizadas por um handeamento constituicJo pon bandâs al ternadas de quar!
zo-feldspãtì co e bandas de biotjta e anfibol'i to. Estas rochas, por estarelì ìl
tensômente tectonizadas, sofreranl variações na text.ura, cstrut.rlras, contposi

ção e no modo de ocorrôncia, condicjonadas por vãrias fases clefornaiìonajs,
caracteri zando-se como uma seqüônc ia intensamente retrabal hada.

Doìs tipos bãsjcos de rochas ocorrerìr nest'a porçåo suì. 0 pr_L

meiro corresponde a nrìgnatitos com intercalaÇões de lejtos anfiboliticos con

condanl.es conr a fol iação gnãìssica (cle trans¡.rosiçâo) ou sao preservados corno

pequenos xenõljtos, Estes migmatì tos apresentaìl*se com urna forte foììação de

transposìçã0, evjdenciada por" dobras intrafoliares disruptas (rootless fold)
e leitos nrãficos e fãlsicos descontinuos. Devido ã intensidade desta defonra

ção nrecân ica, as estrutunas nrigmatíticas foranr ot¡literaclas transfonnando-se.c¡r

estrutuias gnãissìcas. Neste conjunto rnìgrlatítìco-gnãissico, corpos ìsolaclos

de grani 1.óides e granulìtos pässam a t,er unra maior predorni rrâncì a, ä ne<1ida clue
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se desloca para oeste e sul respectivanlente, Estas rochas são constituídas
quase que integralnìente por tipos petrogrãficos de facies anfìbolit.ica, con

freqiientes associações de nlinerais tîpicos de retrometamorfi smo (processos ca

tacìãsticos). Encontram-se ter¡nos litolõgicos do tipo migmatitos com estrutu
ras oftãlmjcas, migmatitos honrogêneos cinzentos, hornblenda-bìotita-gnaisse nle.

tassonlãtjcos, rochas calcossilicatadas e rnigrnatitos bandados corn çlnanada.

Quanto ãs relações de contato, verifica-se que este grupo acha-
-se bastante conrpartinrentado tectonica¡renten onde os blocos ora fazent I inri tes
com corpos nletaul trabãsi cos que representam seqüôncias vulcano*seditììentares
xistificadas e nretamorfizadas enl l"acies anfiholíticas, ona fìuenr (sotopos
tos) para unra seqüôncia tìpicamente nletassed ilnentar (gnaisses bandados), ora
exibem as¡rectos que refleteìÌ processos de granuìitìzação e migmatìzaçã0, s-e

guidos de rocorrôncia- netamórfìcas r etrõgadas, devido a processos cataclãsti
cos e hi droternra is assoc'iados,

0 segundo tipo comesponde a um conjunto heterogôneo de rochas
com r1¿rtureza predonrì nantementc ¡nel:assedintentâr, cujas 1ìto1ogìas principais
são biotita e/ou hornblenda.gnaìsses com pnedominância de plagiocìãsio entre
os feìdspatos. Subordi nadðntente apresenta si I jntani ta e granada, Estas rc
chas exibern como estrutura um forte bandeanlenùo conì textura granoblástir:a a

cataclãstjca, Associadas a estas ììtoìogìas encontrant-se ìntercaì.rções de

gnajsses-granitì cos, ortoquartzi tos " gondì tos, qnaj sses-anfil¡ol ítj cos, rochas
calcossìlicatadas, pecluenas lentes de nlãrnlores dololníticos e presença de re
chas granuìíticas e charnockíticas, ã nleclìda que se camìnha rnais para o sui
(fora da ãrea de.napearnerrto ).

Quanto ao rnetarnolfjsmo, verifica-se que as assenrblõjas de lnìnc

nais nrostram que eie foi enérgìco e de nlédja a alta pressã0, exjbindo evolu

ções de carãter po l icíc lì co, Tambénr dev ido a fenômenos cle re trome i.alrrorf i smo,

é dificil estabc.lecer regìonalnente em que faixa nletamórfìca estas rochas nìe

lhon se esquadrarl. Sorna-se a isto unla cataclase generaìizada, aconpanhada de

recristal'i zaçâ0, fenônrenos hjdrotenraìs que le.vam a consìderar os dìferen'Les
1;ìpos de nochas conto metanorfitos cataclãsticos conl aspectos gnãìssìcos,
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3.3. 1 .3 - ÄS_S0CJAç0_E_Sj rpApE

Qualquer tentativa de correlacjonar ou associar os djferentes ti
pos ìitológi.os do enrbasamento da região cla rePresa de Furnas com unidacles jã
rnapeadas, tanto a leste conto ao sul da ãrea, torna-se dificil, princìpaìmente
devido ã compiexidade tectônica que coloca lado a lado grupos de rochas com o

ri gens e idades diferenLes,

ô embasar¡ento que ocorre na porção leste dá ãrea, que se estende
desde a cidade de Boa Esperança para atê o oeste da cìdade de For^nrìga, apnesen
ta tipos petrográficos netamorfizados associados a corpos metabãsicos / nretaul
tral¡ãsicos e granì tõides divensos, que se assemelham e parte ao Grupo Andre
lândja de EBERT (196S) e que foran agrupados clenùro do Cornplexo Lavras pelo
Projeto Sapucai (BRASIL, DNpM, 

.ì979b), pre1'erìu-se nrânter aqui a desìgnação
compìexo Lavras para o embasamento desta regiã0, visto que a ocorrôncia destas
rochas é restri ta no presente mapeðnìento, o que não pernrì t.iu. através das t6c
njcas utilizadas, obter ìnfornaçõe"s que traduzìssenr coerentemcnte um co porta
mento regional associãvel à algunra unidade jã descrita nas proxìmidades da

ãrea.

Jã na porção su1., no el¡hasamento que se esi;encle de Aìpi nõpo'ì .i s,
passando por carmo do Rio claro e rumando para sudoeste, os dois tipos bãsicos
de rochas mencionados anterionnente foram agnupados dentro dos cornplexos carn

pos Geraìs e Vargìnha no Projeto Sapucai (op, cit,), porán, a senrelhança, tan
to estrutural conro litoìõgica, com as rochas do Grupo Amparo e parte d,o Conpìe
xo de Silvianõpoììs descritas por Fi0RI (1979), parô as regìõcs de Sernanja e

Machado, maìs ao sul, Ieva a deduzir que este enbasamento carece de unr detalha
nrento naior, tanto estrutural quanto petrogrâfico, a f iln de que se possant real
nente estabeleccr assocìações e correlações conr os pr-i ncìpaìs grupos cìe rochas.

Ressalta-se que as rochas da r^egião da rc¡:resa de f:urnâs, quando

contparadas conr as do Grupo Anparo e parte do conr¡rlexo Sììv'i anópoìis, apresentarì
diferenças causacJas por urna deformaçäo cataclãstica generalizada que provocou
varìações na textura, corlposição e nrodo clc ocorrôncia clas roclras, c conclicio
nou dineçäes de imbrjcalnentos do enlbasanento com uniclacies nlais novas.

Quanto à idade clestas rochas, a problenrãtìca 6 nraior" pois
enìbasamento apresenta seqüôncì as ti pì canlente arqueanas, conro 6

0l
;

l
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caso dos cinturões (de rochas verdes ) ârqucanos de Piunhi e ao sul de Aìpi
,.'4,,-1 ,- -L: ,-^-t-- - r- ñ,^- t^,,-.-!-- .-.-,.--rlluPu¡ l)r dLe f ulllc¡> uu rrr;-\,d ¡ur tdrlu JufJcr tur \rIuJgLu ldpuld I - Di1r.ìJ1L, u¡\t'fl

re79b).

Enlbora as datações seianr poucas nesses eml¡asanlentos em termos

radiométricos, encontì^ant-se idades desde o Arqueano atõ o Protenozõìco Su p*e_

rior (Projeto Sapucai - BRASIL, DNPI'4, 1979b). Assin, para o Conpìexo Lavras

foram encontradas jdades arqueanas (2,565 1 160 üa,.Rb/Sr, rocha totaì ) em

rnigmatitos oftálnicos e (2.316 + l46 ma, Rb/Sr, rocha total ) enr rochas grani
ticas, anrbas prõxìmas a n.ibeirão Vennrelho; idacles transanrazôni cas (.l.S56 l:
48 nra, K/Ar, anfìbolìto). en enclaves paleossonãticos anfil¡olíticos de grrais

ses, próxino a Perdões; idades estas que poderr representar un aquecìmento re
gìona1 durante a orogônesc transamazônica. tara o Complexo Canpos Gerais, I
dades transanlazôni cas rejuvenecìdas (l,5BB + ll2 ma, Rb/Sr, rocha total ) fg
ranl reve'ladas nos l¡jotìta-hornblencia gnäisses, p16xìrnos à represa de Furnas a

oes¿e de Campos Gerais. Jã no Compìexo Vargìnha, ìdades que reveìam etapas

sin e tarditectônicas do evento brasiIiano foranr atestacJas enr rochas granuìi
ticas (570 -t: 18 r¡a, K/Ar) e em ânfibol ¡tos (65.1 + 2lma, K/Ar) próxìnros a Mon

te Bel o.

Enr função dos dados acirna, verìfica-se que o embasamento,

b6m em questão de idade, ð conplexo e carece de unra definìção melhor de

idade real, para uma nrelhor elucjdação da evolução geotectônica negionaì.

os dados atuais, o que se verifica õ que as rochas deste enrlrasanlento

tra processos poìifãsìcos e policiclicos que permitem caracterizã-las
seqüôncìas netrabalhadas de orìgens diversas,

3.3.2 - UNr D^D[ A!ìAXÃ

As rochas atri buidas ao Grupo Araxã apresentan uìna vasta dis
tribuição gcogrãfica, com uma grande variação 1ìto1ógica, faciolõgica e com po.

s icionamon{:o estratigrãfico varjãvel , Por estas raziìes, o Grupo Araxã tcm so^

frido sucessjvas aìterações, redefinições e atõ nrodificações cn suas ãro,rs de

ocorrôncia. Na ãrea do presente estudo, excluindo a Fornração CanastrÂ, este

grupo restri nge-sc a unra l)equena ãrca, o que dificuìta o estabclecinrento de

unra col,una estratigr,îf ica que pudesse ser com¡>ararJa coìr outras de ãreas jã nra

peadas. Portcrnto, a denonrìnação tJnidaclr: Araxã foi aqui adotada para evitar

tan

s ua

Conr

mo_:

c omo
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unìa proliferação taxonôrnica a un conjunto de metanrorfitos que ntuìto sc asse¡ne

lha ã cietrnrção orrgìnaì cìe ltAt<uuSH (tv55),

Assinr, a Uniclade Araxã nefere-se a clois pacotes ììto1õgicos: un1

constìtuîdo de xistos felclspãtìcos e bìoi.ita-gtraisses fjnos, localnlente conl

aspecto de nretagrauvaca (cont ou sem granada), cottt cristais grandes de feìdspa

tos fragmentados; e outro pacote, predorri nantenlente de quartzo-nlicaxistos a

duas micas, granatiferos ou nã0, corn lentes de quartzitos e calcoxistos,' E¡

tes rnetassedimentos ocorrem ao norte da cìdadê de Alpìnõpolìs, runando dai pa

ra noroeste dentro cle unra calha sincljnal (Sincìina1 de Passos) cujo fechamen

to se dá ã ¡rontante do reservatõrio de Furnas. Unla das caracteristicas mar

cantcs deste con.junto litológico ê seu intenso cisalhanento e sua sob.eposî

ção a quartzì tos ni cáceos lal¡j nados (.For mação 0anastra ) . Conìo serã vi sto nlai s

adiante, as relações entre as superfícìes de acantamento e de foì iação (SO e

S',) do Araxã rììostram que nesta região eìas ocorrem no flanco inverso de uìllt'
grande dobramento isoclinal deitado que, neste caso, mostra uma j¡rversão es

tratigrãfìca confonne jã constatada por lilXEIRA e DANNI ('l978).

E ìnrpor^tante ressaltar que dos doìs pacotes litoìõgicos acima

mencionados, os quartzo-mjcaxìstos a duas nlicas ô a ìitologia nrapeãvel para a

unidade na ãrea, Jã os xístos feldspãticos e os bi;tìta grìaìsses sotopostos

acham-se fortemente intetnperizados e geraìntente afloranl ao ìongo da dt"enagent

princìpal , Devjdo a este forte intempeni srììo, não foi possíveì estabelecer as

reìações de contato entne estes xistos e os quartzitos da Unidade Canastra,

porõnr, não foi constatada nenhuma djscordância entre eles; apenas exìste de_s

contìnuidades estruturais (faìhamentos) que marcaÍn o lirrìte clos xistos da Uni

dade Ar axã e os quartzitos da Unidade Canastna,

3.3.2.I - CARACTTRTSTTCAS FOTOGEC)L()GICAS

Em todos os produtos fotogrãficos uti l izados neste trabal ho ã

Unr'dade Araxã pôcle sen del-inli tada atravôs de ulra textut^a fotogrãfica ber c-q

racteristjca, Porónr, nas fotografias aãrcas e nas ìntagens Tli'l do LANDSAI' pud.e

ranr-se estal¡elecer com maior clareza os lil¡lites fol.ogeolólicos rJa unìdacle co

mo unr todo e subclìvidi-la en 2 zonas fotolltoìõgìcas clistintas. As razõcs pe

las quaìs estes dois pì^odutos foram nrelhones pàra a cliscrirllìnação desta unÌclg

de deve-se, no caso das fotografìas a6reas, ao recurio de estereoscopìa que
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pernritìu deliniitar corn nrajor nitidez as principa'is quebras de relevo (quobras

negat j vas ) e traçar os a I'inhamentos cìe cirenagenr que representavanr ciesconti nui

dades entre os lintites da unidade Araxã com as denlais unidades. No caso clas

inragens'lM, deve-se ã nraior resoluçäo e, conseqiientemertte, tttaìor contrasl.e de

textura fotogr'ãf ica dentro da unjdaclr: e contrast.c de borcla ao longo dos al i

nha¡lenbos cle relevo e clrenagem (ìineanentos estruturais).

Atravõs clas propriedacles de relevo e drenagen, pôde-se indiv-i

dual i zar, dentro da un'idade, duas zonas fotol'itol õqi cas conl as segui ntes cj!

racterís ti cas : a primei ra zona , que representa a t¡n'idade conlo um todo , nros

tna-se conl ba jxa res jst.ôncja ã er^osão, nred'ianarne nte orientacla, corn nrõcljo fra
turanlento concentrado em feixes, re.levo quase sitttõtrìco, textura fotogrãfica
m6dja a nt¡la e quase senrpre unifornre. Jã a segunda zona, que se acha jns.e

rìda na prinrc'ira, apresenta-se conl lirnites erosivos benr ev'ìclenciados na super

fic'ies estruturais exurnaclas, cujas qrrcbras ncgat'ivas mostranì que cot'rcs¡tondern

a estruturas cotlcordantcs que e xpõenr carnadas nrelos cornpetentes sobre as nrai s

contpetentes. Ista segurrcla zona d j fere da prinrei ra por apreset]tar índ j ces ntaì s

elevados quanto ã resistõncia ã erosão, ao grau de fraturanletito, aìõin cie apr.e

sentar um relr:vo majs ass'ínlõtrico e unra textura fotogrãfica benr.defjnjda, t¡
tas caracteristicas fotolitológicas nrostram que as litoloq'ias dest.as zonas a

charn-se com grau de al teração bem avançado, apresentarn-se corì unta ani sotnop'ia

marcada por unìa fo'l'iaçâo bem desenvoìv'ida, com concentração de zonas c1e fratu.

ranento orientadas sob fonna de fe'ixes de fratura, Atravõs de dados de ass_j

nretria, verifica-se que as canladas são sub-horizonta'is a medjananiente jnclina

das (nrergulhos < 30o) corn nrerqulhos convergerrtes, o que perm'ite defin'ir que

a [ln'idade Araxã sc acha at.uallncnte resi.rj t.¿r ã c,ilha clc Ltrtta gruncle estrutura
si nfornral .

Inde¡tcnclentenlente das pro¡rrieclades espectra j s desta unì clade,

sc nlanifesta nas imaçJens fotogrãfìcas conr tonaljdade de cjnza-nõdio, r,g

tado de unla l.ex{.ura f o1.ogr'ãf i ca nroclnrada a a I ta e de unr rel cvo s'inrô Lri co

cont.rola a relação sotnbra e face ilunljnada,

3,3.? ,?_ ASPEC'IOS I- ITOL ()GI COS

Na ãrca cle occ.,rrôncia cla Unjdacie Ara>rã: Que se'inicja a sudcste

cla []arr;rclcnr dc lirlrnas; , l.onl¿.rn11o daí a dì reção norocs tc, ocorì'c urìla set¡iiônci a

ela

sul

que
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ììtoìõgica onde predominam os quartzo*biotita*¡luscovita-xistos, granatiferos

ou nã0, podendo ser encontrados, ainda, micaxistos feldspãticos, gnaisses Ii
tados, anfibolito xjstos e rochas intensanreDte deforrnadas cataclasticanìente,

as quaìs or^iginam, ìocalnrente, blastomilonitos, ntilonìtos e filonitos.

Devido ã cornplexiclade apnesentada por estes tipos ììtoìõgicos
face äs ìntensas cleformações tectônjcas sofridas, não foì possiveì unra separ.a_

ção estratìgrãfica rnais detalhada. Entì etanto, atravõs da fotointorpr etação

(APÊNDICE A) e de acordo com a composição, caracteres texturais e estrutu
rais, foranl indjvidualìzados clentro da unidade clois dominios 1itoìõgìcos di;
tintos (APINDlcE C).

No prirneìro dontínio, que representa a maior expressão da Unida

de Ar^axã en ãirea, obsertra-se predornìnâncìa dos Inicaxistos a cluas ntjcas e qu,ìnt

zo-xistos, tendo conro acessõr'io a granada que ocorre sob a forlla,rle porfìro
biasto coììl dinrensõcs nr6dias de dois centimetros ou constituindo di.nlinutos
cristais d.i sseminados enl toda a rocha,. Tar¡l¡õrn cnistais aciculanes de turnra

ìina preta e cr'istais tabulanes de cianita são encontradas coru freqü6ncìa,
quando conrparados conr'a presença cla cstaurolìta e rutilos que são raros,

No domînio dos nrjcaxistos a duas micas, várìos tipos ìitolõgì
cos são encontraclos, mostrando que o quartzo õ o nli neral res¡ronsáveì pela pas

sagen clos micaxjstos para os quartzo-xistos at6 rochas quartzosas sob a forfia

de facjes laterais e verticais, Quando predotnina o quartzo-bioti ta-nìuscovita

xist0, a roclì.a canacLeriza-se- por unìa granulação f rlna, textura gr^anolepìdo

hlãstica, es lrutura xistosa . microdob.rada e de cristais de quartzo alongados

intercalados ãs micas, os quais podem estar recì"istalizados r porérn, senpre

aconpanharrdo a Fdliaçã0. A hiotita ocorre enr palhetas cuntas ou lanelas que

se intercalanl conì os agregôdos dc nruscovitad c¡ue, via clc rogra, säo ntaìs abun

dantes e ocorrerlì como palhetas nraiores sob. a fornra de pequenas lentes aljnha

das e recurvaclas por pequenas dobras. A turnalina, quando presente, acha-se

inteircrnerrte ¿rssociada ãs nricas conro grãos inregulares ou prisrnátìcos, Jã a

granada fornra porfi robl âstos ocelanes, geraìnrente fraturada, envol ta por nìus

covj ta e hìo lj ta, Cono acessõri o, nos quartzo-nli caxi stos, encontra-se a p n-e

sença cle apaL'i ta e zìrconita e plagìoclãsio conr forntas ocelares.
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. 0 segundo dominio ìitol6gico que se encontra sotoposto aos

quartzo-mìcaxistos a duas micas e que afìora pon contato erosjvo (APÊNDICE C)

é constjtuîdo essencialmente por niuscovìta-bjotj ta-xistos feldsplticos, portq
dores de epidoto, calcita e quartzo. Possui freqüentenente gr^anuìação f ina a

tnôdia, xistosa, geraìmente de textuna granoìepidobìãstìca, ãs vezes, catacìãs
tica.

0s esp6cinres encontrados neste dontínio são geraìnrente constituî
dos por" quartzÒ e feldspatos numa tcxtura elu nlosaico e agregados de nlicas em

formas de leni:es. 0s cristaìs de quarùzo e plagìoclãsio são ìrreguìares, ge

ralnrente fraturados, en cujas fraturas são encontrados argilo-njneraìs. A mus

covita fornla agregados ìenticulares, cujas palhetas se encontram defor¡nadas enl

estruturôs signoidais cotn a presença. em seus nûcleos, de nrineraìs opacos e

zircã0. A biotita ocorre sob fonna de finas lamelas dentro de agregados oll

cotno paìhetas isoladas paraìe1as ã xistosidacle pr ìncipaì. A granada ê quase

ausente, por6nr, quando apanece, ocorre co¡tlo pequenos grãos ocelanes fraturâ
dos envoltos peìa nruscovìta e biotita, Na nlaior'i a das vezes, as ìncìusões de

feìdspato e cluartzo preservôm a orientação geral da xjstosidade,

Associadas aos xìstos fe.ldspãticos ocor)"em rochas gnaíssicas ca

racterizadas por uma jndivìdualização de leitos quartzo-feldspãtìcos que se

al ternam cr¡n leitos micãceos de bjotjta e/ou rìluscovita, proporcionando unla fo
1iaÇão tipìca de gnaissifìcaçã0, Embora os dados sobre estes gnaisses sejarn

poucos, pôde-se observar que eles ora estäo condicjonados ãs zonas de feld:
patì zação dos xistos, proporcionadas por falhanlentos, ona são resultaclos de

uma foliação de transposição de mignratitos.

No prìmeìro caso, eles ocorre¡ï como niìonito gnar'sse cataclãstì
co que mostra, do ponto cle v.i sta texl:ural, vaniações de micaxistos a x¡stos
gna issói des at6 ver'dadei ros gnaì sses , Es La trans i ção foi observada no perfì I

Cancã-São José da Barra, oncle os llljcaxistos passam a uma rocha constìtuîda p_e

la alternãncja de finos leitos biotíticos com leitos nlais claros de quantzo-

-feldspato! coìr a pnesençà de pequenos clastos dc fcldspato e/ou quart,zos e:
tirados, ori ginando, na ma'ioria clas vezes, "boudins". Prõxinro a-s zonas de fa
lha, esl.es grraìsses tornatrl-se fìnantente banclados devido a natureza cataclãs
tica, cotno na região Cancã, os qua ìs petrogrôf ¡carrente ¡rodenr ser classifica
dos de quartzo-nli lonitt-¡ grraisscs.
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No segundo caso, maìs raro, os biotita gnaìsses são resulta
- - .. -:'- -r- ....: -.,.'.- -:'-uu5 uu ttq )lJus¡çdu ulj ¡[tv toLl {,u5 ç uÇuf ¡ ct¡t \.ur¡lu 9lla¡55c5 I tt¡u5 ud¡tu(¡uu5, çu[¡

textura lepìdob'lãstìca, sem evidôncias fortes de cataclase, conl uma sõrje de

dobras intrafoliares djsruptas (vìde seçäo 3,4,4,1) que pernritern a identifj
cação da transposìção ocorrida; corrro exempì0, estes gnaisses podenr ser encon

trados na fazcnda Furna.

0s dois tipos de gnaìsses acima rrencjonados são caracterjzados
peìa paragôrrese quartzo-plagioclãsio-nrì crocl ina-hiotì ta-nruscovi ta, podendo

ajnda ser encontrados granada, epìdoto, sericita, opacos, zìrcã0, ti1.anÌta e

ôpôtj ta, tstruturalmente, apresentaìr-se com aspectos. van iados, com tì pos de

granulação fina a mõdia, inequigranuìar, ãs vezes con porfiroclastos (nrìcro

c1i na ) lenti cu I ares e defor¡rados ,

3.3.2.3 - 4lrqq¡çgEr r rpApE

0 atual conhecìnrento sohre o Grupo Araxã definido por BARBOSA

et al ii (1969) nìostra que este grupo jã ¡rerdeu suas características estratj
gráficas inir:iais e, conseqijentenrente, estas caracterîstì cas não se encontranl

corretanrente defìnjdas ao longo de toda a ãrea de ocorrôncia dcstas rochas. A

dificuldade en cartografar a Unidade Araxã reside não só na sua cotnplexidacle

ìito1õgico-estrutural que favorece o agrupamento de litologìas que se corre

lacionam ou gradam para conjuntos mais complexos (jnserìndo-se neles as lito
logias definidas por BARBOSA et alii (op. cit))como tambõnr em uma nelhor de.

finição dos diversos ambientes e processos deposicionaìs que as ìì'lo1ogìas

do Araxã fonam subnetidas, o que o autor clesl-e trabalho ac:reclìta tqi claclo

orjgem a facies distintas que variam de negìão ¡:ara regiã0,

Portanto, uma tentativa de assocjan ou correlacìonar as litolo
gias aqu'ì descri tas cono Unidade Araxá cor¡ as do Gru¡ro Araxã para oul-ras re
gìões não õ mujto pruclente. A título de exentplo, o prôprio BARIì0SA e cola

boradores (op. cit.) reaìizaram aìteraçöes nos l inljtes inferiores e str¡rcrio

res do /\raxã, benr como sua djstriLlujÇão em ãrca. Tarnbõnr na regìão noroeste

de 0oiãs, as rochas xistosas e quartziticas previartente cons ideradas corno i¡_

tegrantes do Araxã fonanr redefinidas (llASUI et alii, 'ì975 e 1977) e associa

das ã Fajxa de Dobranrentos Paraguai-Araguaia (Grupo Estrondo e Superorupo

ßaì xo-Anaguaì a ). Jã no centro de Goiãs, na regìão das serras da l',lesa e Dou
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rada' evidôncias estratìgrãficas, litolõgicas c tectônicas levaram MARINI et
alji (1977 ) a denominarcrn .Grupo Serra da Mesa os pacotes de ntetamorfitos
anterjornrente cons'iderados Araxã p.or BARB0SA et al'ii (1969),

A nraior dificuldade de corre'lação surge quando se tenta estabe
lecer relaÇões estratigrãficas e estruturajs do Grupo Araxã com unidades fora
de suas ãreas de ocorrôncia tipicas, ou seja, da faixa cle dc-rbranlentos de Pro

terozõico l'lõdl'o, cìue se est.endc do Triânguìo Mjneiro ao norcleste cle Goiãs(Fai
xa Uruaçu e Faixa Brasítia¡. Por exenrplo, TR0UW et. alii (1984), estuclando as

regiões de Capitõlio, Passos e Aìpin6poìiso atestanro atr"avõs cle rnapeanrr:ntos q:.

talhados, anã'l'ises estnuturais e microt.ectôrrìcas, que as I jtolog'ias clo Araxã
e Canastra são muito senlelhantes ãs dos Grupos Andrelândja, Carrancas e São

João del Re.i , o nìesnto acontecenclo cclnr a evoluçao estr'uburaI e llletanrõrfica, Po

rénl, esses autores aclvertem que aincla f al tanl nlui tos nrapeanlcntos detal haclos, nl
região abordacla, para confirntar as correlações propostas.

Consi derando: as controv6rs i as a'i nda exi stentes enl torno clo Gr.!
po Araxã, a falta de uma coluna esl.rat'iqrãfica padrão e as dificuldades em

agrupar as I i to I ogì as des cri tas em traba I ho de de1.a'lhe, es l.e grupo encon Lra-
-se englol.¡ado etn associações e conrpìexo, como õ o caso do Pr^ojeto lrlantìquei
ra-Funnas que o considera dentro da Associação Barbacena, pertencendo ao Co¡l

plexo Furnas com a deriominação Unidade Passos,

Pana resguardar o ternro Araxã, o autor optou pela denonl'inação

Un'idade Araxã e, com 'isso, considera que os nretanlorf i tos ora descritos apne

sentanl continujdade geogrãfìca e caracteristjcas geológ'icas, est.rutura'is e nle

tanlõrfjcas colnLlns com o Grupo Araxã na reg'ião clo Trìângulo l'fineìro e, portan
to, consti tuenr parte del e.

Quanto ã idade das rochas desta un'idade, rrão se dispõe de claclos

para deterntj nar o períoclo dos eventos de seditnerrtação, c o úl tinlo event.o ter
nro-tectôn'ico ocorrido na reg'ião pratìcamente honrogeneìzou o est.jlo t.cctônico
e o gratl nletaln6r f ico das seqüêncìas ai cxistcntes, Por outro 'lado, os daclos

lit.oestrabjgrãfìcos são 'insuf icjentes e os claclos qeocronolóq'icos jnexjstem

na ãrea . Vãri os são os autores que, a travõs clc nloclel os clc evoì ução tectôni ca,

¡lropõettt palla o Araxã unra idadc pertenccnte ao Protr:rozõjco t'lõcljo, Assjnl, A!
llilDA ct al'ij (1976), dentro da l'-aixa Uruaçu, consìderarn que o Ar"axã fo'i sed'i
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nlcnbaclo, riobracki e nletanlorfjzado (aLõ facìes anIibolito) durarrt.e o Ciclo Ur

Çuano (gi¡"r: l.ruû c i.û0û rn.a. ). iã DÅiiiii c' LÍ-OiiÅRLl0S (1930), ui.ìli;.¡r;¡clc

tcc't-ônica cle ¡rlacas, caracterizanr, r.ìo estãgìo cle subducção, nive'ís estru

r¡r'is cla evolução clo Grupo Araxã no Prot.eroz6ico M6dio. IIARINI et alìi (ì9t]ì

FUCK e tlAfìlNl (l9Sl ) , MA,,RINI et al i'i (19S4) rat,ì f icanr a jdade de Protcrozói

Î4õcl i o pa Ì'a cs l.a uni dade .

Atr"avõs clos rr:sultaclo:; esl.ruturais ollticlos tlest.e tt'abalho, colll

l.ataraln-se fascs cleforrr¡ac'iona'is no Ar"axã e no Canasl.ra quc arrtecectcllr ã dc¡tos'i

ção clos nletasscclìllie¡tos clo Crupo BantLrui (t'rotcrozõ'ico Srrrlerior), o (ltle vcìln colr

fi¡¡ar, para 9 Araxã, iclacles defornraciona.is pertencentes ao Proteroz-õico 14ô

d'io.

3.:j.3 lltiipiIt[ CANAS'I'RA

A Unj¿acle Ca¡astra õ a un'iclarle que possui nlaior clistribuiclo erll

ãrc,a, sqtclo, ¡rortanto, prat'icanletttc a rcs¡tonsãvr:ì pela conl'icluração attr;rl tlcr

relevo nrajs ¡;cjclgl1.acl.o. Por outro laclo, õ a qttc preservoLl, norfoestrttl.Llr'¡l.l

nrentc, as pri ncì 1-ltri s clc'f orlllaçõcs ot:orr iclas na ãrea,

pelas ilìestnas razões apresentaclas para a Unidade Ara>lã, opLou-se

¡rela tern¡inoloç¡'ia Unidade Canastra, v'isto qtte, eulbora est.a'un'ìdacie englobc as

roclras t'iclas por ßAtìtlOSA c{. alii (ì970a) conto Grupo Canasbra, na recljâo cle

Fur¡as, alõnt clas caracterîst'icas nlineraìógicas pcculiares, as roclras ai exis-

tenLcs c9nsl.il.uenl unr colr.iunl.o interrsalilcn'[.e t.ecl.onizado, con] estrilt.uras a'intl¿i

não desc¡i'[as l,ara o Grri¡ro Canastra. Tantbõtn, a ìtnprccì são do rel aci onalnettto

tccl.onoesl.ra i.'igrã1''ico ent.r'c o Ara>tã, Cattast.ra c tiarnbui' í'az cotll qrle as o¡l itti ocs

scjanr dìverggrltcs, ora c;ons'ì,¡g¡¿nrlo o Catras;t.t'a coltì0 unì grtlpo ) o)'a conlo ulììa

f ori¡açiiq tJo Grupo Araxã e até rììesnro per Lcnc.enl.c ä Fornlaçlto Paratloã clo GIu¡lo

lj.rrnlltti .

l)or1.ant¡, p au16r'corr.;ìrl¡r¿i r:otrt6 [Jniclacle Cattastl"a, tr'ôs ¡rt'ticl0tlti

nrnt.r)f, r:grr.irrrri¡s I itolijq'ir-os t.eclonizaclos, assinr caracl.et'izaclos: Llllìô zolìt cotìì

prcclonri nãnc'ia clr: rochas; 1''i ì ì ti cas e r; lor''i t-a x is Lo5,; (.t-rtìl f itras itlLc¡'ca I açôcs dc

t¡uai^l.zì 1.6s I anl'inaclos , qr.r(ì contõ¡rt lr:nl.cs cle ttlet.¿tca lcirios ni [i t.osos ; ,,,,', ,,-',,,,

c¡rac1or,'izlrl;r 1lo¡intel"r:;r'l¡r:ijti:; t"'i-L¡ni(.¿ìs; o rnilirnitt.r'icas dr: quat"1'zit.o:; c xj-s
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rochas quartzosas, constituida ora por quartzitos esbranquiçados e rnaciços,

nrl¡ ¡¡¡¡lrr¡Í¡.i¡ ¡t¡ ^r¡r¡1r--i+^. ih+ôncânlôn1o l¡nrirr¡¡lnc nrlrc¡nvíticnq. conr fiP\:r\, t,, Luv,¡,,,"\, uv Yuq'

leitos de muscovjta xistos regularnlente intercalados.

Estes trôs coniuntos 1ito1ógicos que praticatnente sustentam ig

da a esculturação do relevo na regìão de Furnas apresentan sua distrìbuìção

espacial controlada por unta fase deformacìonal que deu orìgem a unt grande dg

bramento isoclinal deitado, tipo "rrappe", cuios processos enosivos ora expõent

o flanco inverso deste clol¡ramento, ora preservanl o seu flanco normcll. Somam-

-se a esta escu'l turação os efeitos de inlbricanento das róchas provocaclos pe

las grandes transcorrêncjas assocjadas a falharnentos inversos/empurrõcs.

Portanto, a separação e individualìzação destes tìpos ìitoìõgj
cos, e conseqüente correlaÇão em toda ãrea, deve ser feita identificando a

prìori os flancos inversos e normais do referido dobramento isoclinal (ìnte-r

seção de superl'icies) e os efei tos dos falhamentos (descontinuìdades).

Assim, na região de A1pìnõpol'i s, iunto ãs princìpais serras que

se ðlinhafl ldNl,ll, a Unidade Canastra assenla-se cijretamente sol¡re o enlbasamento,

i ni ci anclo-se pel os fi 1i tos e nicaxì stos ã cl ori ta, segu idos peì as intercal a

ções de quartzitos e xistos nruscoviticos e, no toPo da seqüêncìa, os granAes

bancos de quantzitos maciços e quartzitos laninados que sus bentam as cristas
das princìpaìs serras ai existentes. Sobre este coniunto se assentam os xis

tos e gnaìsses granatif'eros da Unidade Araxã.

Esta seqLlôncìa estratigrãfica 6 tipi ca quando se trapeia'o flan
co inverso clo dobranento ìsoclinal. Jã próximo ao reservat6rjo de Furnas, e

claî par^a o norte, a orden clo conjunto I itol6qico é jnversa da existente eln Al

pinõpolis, visto que nestas ãreas o flanco nonnlal foi preservado,

Nas porções nlaìs oi^ientais da ãrea, negìão entre Piunhi e Santo

11ilãrjo, os flancos normajs e irrversos acham-se ntais vertical izados <ir:vido

aos falhanentos inversos e, assinl, pode*se vistlalizar melhor as seqüôncias ìì-

tológicas que exibem unla sinetnì a penfeita, ou seia. os núcleos dos antifor
mes, quc constituonì ôs cri stirs das sct'ras, são Fornlados peìos qtr'rr'tzi tos rllðci

ços e/ou lanrjnados, associados aos xjstos en sotlre eles, sequenl asscntacias,
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nas encostas, as intencalações de quörtzitos e xìstos encirnados pelos fììÌtos
e clorita-xjstos, Nos rÌlapas totogeológìco e geoiõgìco estrutural (APÊNDiCES

A e C), os exernplos acinra citados são faci lnrente visualizados,

3.3.3.I . C/.\RACTERTSTIC/\S F-OTOGIOI.TGICAS

0s tipos 1itoìõgicos dominantes e os grandes traços estnuturais
da Unidade Canastra favorecem o desenvolvìmento de um relevo que permì te, conr

relativa faci lidade, identìficar, usando proclutos de sensoni amento renoto, as

zonas de predonrinância de rochas peìi'ti cas associadas a quôntzitos, atravós de

un relevo colinoso coni cristas aljnhadas e neaìçadas, ou zonas eminentenìente

quartzitìcas, cujo relevo é mais acjdentaclo, com declives mais abruptos e to
pos aplainados sob forüâ de chapadões,

Util izando as principais propriedades destes relevos e das for
nras e padrões de drenagen,o autor pôde estabeìòcer, nas ìmagens TM do LANDSAT

e, com ûìaior precjsã0, nas fotograf ias aõreas, trôs zonas fo to ì ì to ì óg i c.r s conr

I inrites foùolitológìcos sempne marcados por quebras negat'ivas continuas, exce

to onde estes l'imites eranr definidos por descontinuidades marcadas como tì a

ços de faìha (APENDICE A).

Dentro de cada zona fotoì i toì,ógi ca, foram anal isadas suas pr'ì n

cipais propriedades fotolitol69icas observando-se vãrias caracteristicas. A

prìmeìra zorìa que ocupa topognaficanrente as posições ma is baixas e geraìmen

te as calhas dos sinfornes, apresenta-se conr baixa resjstôncja â erosã0, mode

radamente orientada, com fraturar¡erto mõdio, relevo conr sìn)etria média e tex

tura fotográfica semi-honrogônea. Estas proprìedades. perrni ten deduzir que as

rochas estãb intensa¡¡ente intemperizadas e facilnlente erodîveìs, apresenl-atl ca

racteristicas de unr rnaterial fino, foliado e relativa¡nente fraturado, corn nler

gulhos suavcs, podendo a¡:resentar ìntercaìações de material mais grosseiro.

A segunda zona, que geraìrttettte ocupa as nleja-vertentes rlo rele
vo, apresenta-se conì valones ¡roderados quanto ã rc'sistôncia ã erosao, ìsotr-o

pìa e assinetria do relevo, e conl valores aìtos quanl.o ao grau de fraturatnen

tos e textr¡ra fotográfica; estas propriedades conferem a esta zona rochas ¡ne

nos erodÍveis el intenrper.i zadas, o nater.ia] é nais arenoso do que pelìtico, as

rochas são bem fraturadas e fol íadas con nterguìhos nlâis forLcs, e existe Llnìa

varìação nlajon no inLencaIaut¡nto dos estr.rtos.
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A terceìra zona ocupa os pontos culninantes do relevo, ona for
mancio cristas ora cirapaciöes, e se mosina conr vaìores aìios quanto ã resìsiOrr

cìa ã erosã0, isotropia, ruptibìljdade, e conr valores nrõdios a aìtos quanto ã

assimetnja do relevo e textura fotogrãfica, Estes Índices perrnitem estal¡ele
cer para esta zona o predoninio de um único tipo lìtolõgico, constituido de

material gnosseino e arenoso, pouco erodido e intenìperizado, ìntensanrente frâ
turado e foliado enl bancos pr eferenciais, que ora estão sub-horjzontalìzados,
ora mai s vertì cai s devi do a fal harnentos.

[m unra anã]jse integrada destas trôs zonas fotolìtoìõgicas cons

tatou-se que a ìnter^secção dos seus linrites conr a superficìe do relevo dava

origent a formas cleomõtrìcas (figuras de interferônciaj as quaìs per nritìrarn de

terminar defonnações p1ãsticas (dobranrentos e redobranentos),e, at6 niesno., in
dicar os prìncipaìs eixos dos sinformes e antìformes or'ìgìnados por estàs de

forntações.

3.3.3.2 - ASPECT0S LIT0LoGIC0S

0 conjunto Iitoì69i.co que ìntegra a Unidade Canastra, cono

to ônteniormente, 6 predominântemente constituido po.r quartzitos maciços

intensanrente fol iados e sericiticos, e intercaìações de quartzitos, xistos
fi1itos com calcãr ios subordinaclos.

De acordo com a forma de ocorrência, predomrlnância e caracteris
tìcas textunais e estruturaìs, pôde-se individualjzar trôs conjuntos litol6gi
cos distintos

0 prinreiro conjunto 6 caracterizado pela predonrìnãncia de rochas

quartiziticas intensamente tectonizadasu com finas intercalaÇões de rochas cle

aspecto fjlitjco e filonítìco cle,provãve is rochas vulcânicas básicas, 0s

quartzìtos são geralmente de granulação fina a rnõdia, de coìoração clara, se

riciticos ou não, maciços ou laminados e com nlveis ferruginosos, Estes qLrart

zitos, quando maciços, são esbranquiçados, crenulados, de granulação nais gros

seira, ora conr aspecto microconglornerãt'i co, ora constituindo aut.ôntjcos orho

quartzibos necrjstaljzados que sustentam as cri stas clas pri ncipais serras da

ãrea. Jã os quartz ii;os muscoviti cos aìrresen bam-se fi nanrente fo l ì ados , com ni

V1:
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veis ferruginosos, quase sempre com fînas intercatäçöes de clorlta xistos
fflitoç e aôm nTvoìc nraic cil i¡ncn<- da ¡nr ¡inza-oc¡nv.n

Deye-se. ressaltar que estes corpos quartziticos encontram_se
sempre onduìados, com pequenas dobras isoclinôis e, freqüentemente, com veios
de guartzo "boudinados". Fortes evid6ncias de cataclase são encontradas nes
tes quartzitos; por exemplo, os guartzitos muscovitivos'mostram-se com t;
tura granoìepidohlãstica a granocataclãstica; o quartzo ocorre em g.ãos engÃ
nados com forte.extinção ondulante e, em alguns casos, como lentes estiradas;l-
muscovìta se agrega enr 'lentì lhas interìigadas, cujas palhàtas se acham fratu
radas, com bordas irregujares e extinção ondulante. Nos quartzitos sericíti
cos, a textura tamb6m 6 granocataclãstica, conì quartzo' .o.aoido e recristaljza-
do, com forte extinção ondulante, e a sericita é encontrada como microfììmel
com formas abauladas e lentìculares, sendo apris,ionada peìo quartzo reo^istaìi
zado.

0 segundo conjunto Iitol69ico acha*se sobreposto ou .intercalado

aos quartzitos foliados junto ãs zonas de transiçã0, E caracterizado pela
predominância de muscovita quartzito intensamente laminado e de muscovita xis
tos que se intercalam em camadas rítmicas milimétricas, constituindo verda¿J
ros bancos de quartzitos xistosos ou xistos quantzoscis, isto dependendo aa pÃ
dominância de uma litologia sobre a outra. Estes bancos mostram-se fìnamente
laminados e intensamente microdobrados (chevron) com xistosidade de fluxo bem

desenvolvida. 0s nuscovita quartzitos apresentam todas as caracterîsticas sg
melhantes aos quartzitos descritos para o primeiro conjunto. 0s niyeis xistg
sos são constituídos dominantemente por muscovitas, em paìhetas de tamarìho rê
dio que formam ìeitos intensamente crenulados, com as lamelas recurvadas nos
ãpices das microdobras. Entre estas paìhetas de nuscovita, ocoruem agregados
de quartzo e feìdspatos com formas imegulares e com ext'inção ondulante. Alsu
mas lameìas de hematita podem ocorrer inclusa na muscovita ou ìntergranuìar.

0 tenceiro conjunto ì.itolõgico constitui uma zona de predominfo
cia dos clorita xistos prateados, ìntercalados com filitos sericîticos, conten
do lentes de metacalcários escuros e piritosos. Esta seqüência, com exceção
das lentes calcãrias, apresenta-se semi ou totalnente internperizada, formando
soìo argilo-arenoso de cor escuro avermelhado, Quando o clorita xisto 6 encon
trado fresco, ele 6 constituîdo de quartzo-cìorita xisto que forma pequg

,)

).¡
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nas escamas lenticulares de cor cinza pnateado (xìstos "chapinha" de BARB0SA

.!! lr¡t¡-rnr dr n¡jx¡lr r-l¡ FBFpTI F..toc n!.art:zn-c'lnniû: vicl'ne nndam ^.rìr.y,ôyr c^vu gJvqrl¡(l u! yLr^l vs svLr\a¿. LjLÜj -\iijqt L¿\j-L;'J; iLq n:iLui FL'u=;;; uLuií=f >-

topostos (flanco inverso), sobrepostos (flanco normal), ou intercalados aos

quartzitos laminados, e transicionar em algumas regiões (pr6xìmo ao reservatõ
rio de Furnas - localidade Cancã) para osquartio-biotita-muscovita xistos gra

natíferos.

E importante ressaltar que estes xistos pìaqueados'intercalam-se

espessa e concordantemente com os quartzitos finamente laminados. E comum en

contrar sotopostas a estes pacotes finas camadas de uma rocha de grã fina,
com textuna granolepidob'lãstica a granocataclãstica diferenciada em pequenos

I ei tos pe'la catacl ase que formam verdade'i ros mi I oni to xi stos ; em aì gumas I o

calidades, como o chapadão da Babilônja, estes leitos tornam-se mais espessos

e adquirem caracterîsticas de filonitos originados de gnãjsses e metabasitos,
0 autor acredita que as estruturas lenticulares e pìaqueadas destes clorita
xistos sejam resultados de cisalhamentos (lentilhas de cisalhanrento). Como es.

te conjunto litológ'ico ocorre em grandes extensões, ele poderã constituir uma

"camada gu'ia" para conreìações tanto litológìcas como estruturais da Un'idade

Canastra em outras regiões.

3. 3. 3. 3 - A.ls.g.cr.åç.û-rs. E .r.pApg

As mesmas dìficuldades encontradas para associar a Unidade Ara

xã com o Grupo Araxã de outras regiões são vãlidas para as litologias aqui en

globadas como Unidade Canastra. Acredita-se que para o caso da Unidade Cg

nastra, a maior dificuldade não estã no tìpo litolõgico, mas na predominâncja

de um tipo soh.re.o outro e, no caso da região de Furnas, tamb6m na intensa tec
tonização sofrida.

0s três tipos litolõgicos descritos aquì para a Un'idacle Canas

tra correspondem, pontanto, exatamente aos quartz'itos "mil folhas" e os xis.

tos e filitos prateados do tipo "chapinha", definidos por BARBOSA (1955) para

a região da senra da Canastra, Pode-se associar a Unidade Canastra ãs seqüôn

cias Itaú e serra da Ventanìa, descritas por TEIXTIRA e DANNI (1978), ou ao

Complexo Canastra e ã par"te do Complexo Furnas (Unidade Passos e Unìclacle Itaú)
dentro da Associação Barbacena do Projeto Mantiqueira-Furnas (SILVA et aì'i'i,
r97B).
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Quando se pretende correlacionar as ìitoìogias de Furnas com as

ãreas adjacentes, principalrnente a. sudeste da ãrea mapeada, as dificuldades
tornam-se maiores. TROUW et alìi (1984), a exemplo de outros autores (AL[íE!

DA et aììi, ì973; ALI4EIDA, 1976), correìaciona.o Grupo Carrancaso que ocorre
a sudeste da ãrea aqui estudada, com os quartzitos e filìtos do Canastr"a, po

rém adverte que esta correìação necessita de trahalhos ¡ais detaìhados para

sua rea I confirmaçã0,

Quanto ã idade da

escassos e, na região de Furnas,
uni dade, idades do Proterozõico
no modelo de evolução tectônica
xa Brasilia e seu embasamento.

3.3,4 - UNIDADE BAMBUÍ

Unidade Canastra, os dados geocronoìõgicos são
'inexistem no momento. Admite-se, para esta

Médìo em torno de .1200 a ll00 m.a., baseados

proposto por MARINI et alii [198] ) para a Fai

As litologias pertencentes ã Un'idade Bambuí, que ocorrem,na ãrea

de estudo, não foram motivo de estudo nlais apurado, poisn nas ãreas de ocol"

rências "convencionais" (borda das serras da Canastra, chapadão.da Babilônia,
serras da Pindaiba, Pimenta e Mundo Novo), as condições de..afìoramento destas
rochas e a espessa cobertura de solos tornaram împraticãveì tecer maiores con

siderações ã respeito dos tipos litolõgicos. Procurou-se up"nus enfo.a. o e!
tilo estrutural destes metassedimentos, com o intuito de correlacionar suas

deformações com as existentes nas Unidades Araxã e Canastra.

Por outro ìado, nos trabalhos de fotoìnterpretação, foi possj
veì, com relativa facilidade, delimitar limites erosivos que individualizam
três zonas fotolito'ìõgicas distintas, cujas principaìs proprìedades fotolito
lõgicas encontram-se no APENDICE A,

Nos trabalhos de campo, verificou-se que, das três unidades fg
tointerpretadas, a unidade inferior (topograficamente) era constituida essen

cialmente por facies congìomerãticas, do tipo Samburã, associadas a arenitos
ritmicos, arenitos arcosianos. e dianrictitos em geral, A segunda unidade foto
geolõgìca, morfoìogicanrente mais acidentadá e estruturalmente fraturada
e falhada, correspondia a ãreas de predominãncia de corpos carbonatados, cons
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tituîdos por argil itos calcïfenos (çaìcãrios), calcarenitos puros e aìgumas

margas. A terceira zona fotolitoì6gÌca, que capela as duas anteriores e

ocorre en maior extensã0, 6 constìtuida pratîcamente de metapeìitos, aìgumas

vezes mais grosseiros que formam os grandes bancos rîtnricos de metargilitos,
metassiìtìtog filitos e ardõsias, ìnter"calados .com arenitos impuros e grosseì
ros e com congìomerados polimíticos retrabalhados.

Como jã mencionado, a ãrea desta unidade foi estudada superfì
cialmente e merece estudos mais detalhadosi porém, pôde-se confirman, através
de trabalhos de campo, que a terceira zona fotolitolõgiq,a transcendìa os I jmr'

tes até então propostos para os sedimentos da Formação Paraopeba do Grgpo Bam

bui. Assim, assentados e/ou inrbricados err rochas da Unidade Canastra ocorre
uma vasta ãrea de rochas metapelítìcas e arenosas que se estende desde o nor

te de Guap6, passando por Ilicînia, atê o sul da cidade de Alpinõpoìis, des

crevendo um grande arco com concavìdade para noroeste,

A individualizâção deste conjunto litológico e a opção de enqua

drã-lo, provisoriamente, na Unidade Bambui (Formação ou Subgrupo Paraopeba)

deve-se aos tipos 'l itolõg'icos encontrados e ao carãter deformacional destas ro
chas. Verificou-se que tais rochas não apresentam indicios e estruturas pel
tencentes ãs duas primeìras fases deformacionais detectadas nas unidades Ara

xã e Canastr"a, Isto fez com que se divìdisse as fases deformacionais existen
tes na região de Furnas em deformações Pré-Brasi lianas e deformações Brasilia
nas.

Sugere-se que a fa'ixa que vai de Guapé até Carmo de Rio Claro
passando por Ilicinia (que incìui pnincipalmente as serras da Pinlenta, Mundo

Novo, da Ventania, do Barreiro e o perfi l Capitõlio*Araúna-Santo Hi lãrìo) se

ja estudada I itoestratigraficamente em escalas maiores do que as utilizadas
neste estudo, principalmente os cong.ìomerados polimíticos retrabalhados no

sentido de caracterizã-los se realmente são os do tipo Samburã (intraformacìo
nais) ou os do tipo Carrancas (basais)

Quanto ãs reìações de contato da Unidade Bambui com o embasamen

to gnãissìco-mìgnratîtico, elas ocorrent sempre através de unìa superfîcie erosì
va, constituindo uma discordância do tipo não-conformidade, ou atravõs de fq
lhamentos nas zonas rúpteis (sul de Aìpinõpolìs e Carmo do Rio Cìaro) eviden
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ciadas por rochas cataclãsticas ou fìlonitos, Jã o contato da Unidade Bambuî

com as rochas da Unidade Canastra, principalmente no quadrante Ntl (regìão de

Piumhi), 6 dificil de ser definido devido ao seu grau de intemperismo. Verifi
ca-se, no entanto, que o contato 6 estrutunal através de falhas inversas e es

calonadas, as quais Ìntercalam as rochas argiìosas e congìornerãticas com os

filitos e xistos da Unidade Canastra, sempre concordantes com a estruturação
dos principaìs falhamentos. Na região ao norte de Ilicínia, em ãreas menos

afetadas peìos faìhamentos, verificou-se Que o contato entre estas duas unida
des é por dìscordância anguìar do tipo inconformidade, marcada por niveis con'

gl omdrãti cos polimiticos retrabalhados

Em termos de idade, a vasta bacia metassedimentar do Bambuí tem

demonstrado que suas seqüências hasais apnesentam variações de tempo para os

processos de sedìmentaÇão e dia.gênese, Entretanto, 6 de consenso geral e a

sin6pse geocronoì6gica apresentada por TEIXEIRA [-1985) atesta que o Bambui

tem uma idade nãxima de .l.000 m,a. (ìimite temporaì inferior para sedimenta

ção) e uma idade mínima em torno de 500 rn,a, associada a fenômenos tardjos vin
cu I ados ao Ciclo Brasiliano,

Na região da represa de Furnas aìnda não existe um estudo geg

cronolõgico das rochas Bambui, Porãm, prõximo ã porção nordeste do pnesente

mapeamento, na região de Formiga, TEIXEIRA (_.l985) fixa o limite ternporal ìnfe
rior para a sedimentação da Formação Sete Lagoas (base do Bambuí) em torno de

673 ! 22 n,a., com hase em datações K-Ar em diques hãsicos do embasamento

cristaìino, os quais não afetaram as coberturas de plataforma, Também nesta

nesma negiã0, C0UT0 et aliì (198ì) através de isôcronas Rb-Sr (de 2 amostras)

interpr"etam idades em torno de 640 m.a. para a Fonìração Paraopeba, que TEIXLI

RA (op, cit. ) considera melhor al inhadas em'torno de 600 m,a,

Em pr"incípio pode-se, portanto, considerar que as rochas da Uni

dade Bambui, na região da represa de Furnas, a exemplo de outras regiões, ti
veram suas orìgens e evolução no Proterozõico Superior e possuem idade minima

de fenômenos tardios vinculados ao Ciclo Brasiìiano, conforme atesta BONHOMME

(.1976) atrav6s de datações K-Ar, idades de 516 a 478 m,a, para as frações fi
nas de rochas da região de Formiga,
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3.3.5 - COBERTURAS SEDII'IENTARES

Na região de Furnas,. os sedimentos cenozõicos e recentes ocor"

rem praticamente em três niveis topogrãfìcos distintos, ora como finos capeq
mentos, ora formando as grandes bacias de inundação dos principais rios da re
grao.

Nas cotas em torno de .l.000 a 1,.l00 m, região do chapadão (a Ba

bilônia, as coberturas são representadas por secljmentos areno-argììosor, pog
co selecionados, amarelos acastanhados e não mostram evidôncias ie estrutural
sedimentares, Nos níveis topogrãficos entre 700 a 850 m, pr.incipaimente jun
to ã represa de Peixoto, prõximo a Campo do Meio e Boa Esperança e a leste de

carmo do Rio cìaro, estas coberturas ocorrem amplamente preenchendo vales de

fundo chato originados por processos erosivos nas zonas de falha. Nestas 19
giões os sedimentos detrîticos são mais finos e mostram ser resultados de ro
chas pelîticas e filoníticas decompostas.

Quanto aos sedimentos inconsolidados, cascalhentos e areno-argi
ìosos que formam os aluviões, estes são encontrados preenchendo as calhas d;
drenagem pnincipal ou como planîcies transbordadas dos rios maiores da região
como os rios. Grande, Sapucai, piumhr', Araras, etc.

Em todos os produtos de sensoriamento renoto utiìizados, estes
sedimentos, QUando apresentam dimensões compatíveis com a escala, são facil
mente del imitados através de um contraste de borda originado entre a textura
nuìa destes sedimentos e as de.mais texturas das rochas circunvizinhas. Também

as propriedades fotogeolõgicas destas coberturas (resistôncia ã erosão nuia,
fraturamento. nuì0, penfeita anisotropia) permiten caracterizã-las como sedi
mentos cenoz6icos ou recentes.

3.3.6 - C0RP0S, TITRUS.TVoS

Sob esta denornìnaçã'o estãb agrupados os corpos ìeucocrãticog me

socrãticos e melanocrãticos; embora os últimos sejam mais abundantes, não fg
ram cartografados, pois geraìmente não ocorren como um único corpo intru
sivo, mas sim, corn grande ìncidôncia de pequenos corpos que cortam ou estão
intimanente relacionados estruturalnlente com suas encaixantes
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Estas rochas se distrihuenr mais freqüentenente no embasanento

gnãissico nrigmatitico, principaìmente ao sul de Alpinópolis (rìbeirão da Con

quista) e na regiãb entre Campos Gerais e Boa Esperança, por6m ocorrem tambêm

junto ãs rochas da Unidade Canastra, como ê o cáso da regìão de Piumhi, e na

estrada que ìiga Iìicinìa ao trevo para Carmo do Rio Claro. A dificuldade do

posicionámento destas rochas deve-se ãs transformações metamõrficas nelas.exis
tentes, por exempì0, os corpos ultrabãsìcos tâm sido atribuídos ao Arqueano de

vido äs suas caracteristicas de "greenstone beìts" e. os anfibolitos diabasôi

des apresentam-se com idades até o Proteroz6ico M6dio,

A maioria dos corpos intrusivos a" natu.era hãsica e ultrabásjca
estão condicionados aos lineamentos tectônicos que assumem vãrias direções de:

de Nl,l atõ NE, dependendo da geometria dos falhamentos, 0s corpos que ocorrem

como díques aparecem geralmente em blocos e. matacões de formas arredondadas de

vîdo à esfoliação esferoidaì. Macroscopìcamente estes diques são rochas de

cores negro esvendeadas, granulação fina a m6.dia, onde se. observa grande quan

tidade de mãficos (-hornbìenda e plagioclásio) com hábìtos prìsmãticos acicula
res e presença de sulfetos metãlicos þirita e/ou calcopirita),

0s corpos de rocha anfibolitica na maioria das vezes são folia
dos e encontram-se englobados pelas rochas gnãissicas cataclasadas sob a forrl
de grandes blocos, ou como pequenos xenóìito5, como é o caso da região ao sul

de Carmo do Rio Claro [ribeirão Santa Quit6ria) e da regìão de Concerlção da

AparecÍda a Nova Resende, esta Última fora do domînio do mapeamento,

0s pnincipais corpos de rochas ultrabãsicas foram detectados ao

sul de Alpinõpolis (ribeir^ão da Conquista) e nos arredores de Piumhi, junto aos

terminais da serra da Pimenta. Comesponden a serpentinil:os sob a forma de'

serpentina - ta lco-tremoIita xistos com presença de magnetita e a piroxenitos
com granuìação nr6dia a grosseìra formados por piroxênios, anfìb6ìios e espiné

1io. Estas rochas geralmente ocorrem tanto na regiãb de Piutnhi conlo ao sul de

Aìpinõpolis intensamente tectoni zadas, constitu.indo verdadeiros "filonitos" se

mel hantes a xistos filíticos.

Para FRITZS0NS JUNI0R et alii (1980) e BI0NDI e SCHRANK (1980),

os corpos mãficos e. ultramáficos da regìão de Piumhi correspondem a uma enti
dade vulcanossedimentar, cujo vuìcanismo local corresponde a uma seqiJência cal

coalcalina. PINHEIR0 (1980), a exemplo dos autores acima, subdividiu esta se
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qüência vulcanossedimentar em trôs unidades, as quais apresentam desde rochas

ultrabãsicas metamorfisadas, "chert", rochas bãsicas intermedjãrias conr estru
turas almofadadas (provãveis metatulfos e metassedimentos vulcânicos com te!
dências ãcidas a intermediãr^ias) at6 lavas häsicas maciças e/ou xistìficadas.
tstas lavas apresentan estruturas aimofadadas e amìgdaìoidais, entremeadas com

níveis de tulfos de composição ãcida fntermediária sotopostos a leitos de

"chert" e a pacotes de brechas (químicas) vulcânicas.

Quanto aos corpos intrusivos de natureza ãcida, estes são menos

freqüentes ou quase ausentes na ãrea do mapeamento. Talvez esta quase ausên

cia se deva ao fato de que estas rochas estão sempre intensamente tectonizadas

e intemperizadas, o que leva a classificã-las como handas quartzo feìdspãticas
intercaladas com as litologias xistosas e falhadas, tanto do embasamento quan

to da cobertuna. Por6m, na região de Pìumhi, intercalados morfoìogicamente pe
'las serras da Gabiroba e Taquani , ocorrem três corpos de rochas granit6ìdes,
aìongados na direção NS, corn extensões médias de três quiìômetros que puderant

ser individualizados e cartografados (APENDICE C), Estes corpos provavelmente

correspondam aos granitos cataclasados que no parecer de FRITZS0NS JUNI0R et
alii ('l980) ocorrem seccionando a seqüôncia vulcanossedimentar de Piumhi, De

vido ãs caracterîsticas estruturais de campo (parte gnaissificada e intensamen

te cataclasada), ã forma de ocorrência e estarenr muito intemperizados, acredi

ta-se que os corpos graníticos possam ser o prõprio emhasamento ìmbricado teg

tonicamente ãs ìitologias da Unidade Canastra que, nos produtos de sensoriamen

to remoto, assunem uma forma de pseudo-janela estnutunal,

3.4 rEgIq\Lqå

Trabalhos anteriores a TEIXEIRA (1978), SCHMIDT e FLEISCHER

(.l978), tlERNICK e FIORI (1981 ), WERNICK et alii (198ì) sobre as estruturas de

formacionais da região da represa de Furnas são raros. Assim, os autores clãs

sr'cos (BARBOSA et alij 1969, 1970a, 'ì970b; EBERT, 1957, 1967, 1971; ALMEIDA,

ì968, 1976, 'l98ì; BRAUN, ì972) maìs preocupados peìo estabelecimento da su

cessão estratigráfìca ou por uma contribuição de uma sintese tectônica se limi
tararn, em suas observações, a caracterìzar os ljmites geolõgìcos e ou estrutf
rais das unidades que bordejam o Craton do São Francisco. BARBOSA (1955) jã
assinala a existência de uma tectônica de escanas na região da serra da Canas
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tra e, segundo este esquemá, vãrios sãb os autores que mantâm um iimite
tõnico para a individualização das unidades da ãrea.

Embora os trabalhos de TTIXEIRA (.1978), TEIXEIRA e DANNI (ì978),

SCIJIIIDT e FLEISCHER (-1978) se concentrem primordialmente nas regiões de Fortale
za de Mjnas e serra da Ventania, mais a oeste da ãrea esiudada, estes auto.es

fazen considerações sobre as estruturas regtonais de toda a regìão da represa

de Furnas e serra da Canastra,

TEIXËIRA e DANNI (ì978) estabelecem para.a regìão de Passos-Fur

nas a existência de um megaanticlinal recumbente com seu flanco inverso redo

brado. tsta estrutura teria transladado de sudoeste para nordeste, como uma

grande "nappe de charriage", redohrada por uma fase deformacional com eixos Nt^l

a qual gerou o grande Sìnclinal de Passos e anticlinal de ItaÚ, Estes autores
justifìcam ainda a posição estratigrãfica invertìda das unidades presentes e

atribuídas prõ-parte aos Grupos Araxã e Canastra,

SCHMIDT e FLEISCHER (1978), estudando a estrutura antìforme en

tre Passos e São Sebastião do Paraiso, cuja sìnforme correspondente se esten

de entre Passos e o reservatõrio de Furnas, caracterizam umd fase de ¿ouramen

to de direção Nt,J-SE constjtuîda por dohras concêntricas de superficies axiall
verticais e subverticais. tsta fase é contrastante com una outra fase de dc

bramentos isoclinais cujas superfÍcies axiais são paraìeìas ã foliação rnetamór

fica que, por sua vez, estã deformada peìa fase NW-SE. Esses autores 
. 
caracte

rizam tambõm o contato anormal entre o complexo gnãissìòo e a seqüência supg

rior denominada "superestrutura", Argumentam que o contato anormal sucede ã

fase de deformação em estilo isoclinal provavelmente sincrona do metamorfismo

regìonal , o qual antecede ã fase de deformação concêntrjca NW-SE,

Jã em uma ãrea mais restrita na região de Piumhi, FRITZSONS JU

NI0R et aliì (-1980) descrevem evidências de peìo nenos trôs fases cinéticas na

região. A prinreira fase, de possiveì dobramento por efeìto de gravidade em ro

chas vulcânicas (arqueanas) apresenta dìreção geral E-l,.l e mergulho acentuadop!

ra sul, o qual se torna meridional nos vales encaixados do flanco ocidental da

serra da Pimenta. Uma segunda fase, de compressão oeste/leste que cond.i cionou

o amarrotamento de rochas denominadas Grupo "lntermediãrio" (turbiditos: repre

sentados por siltitos, grauvacas, r'itmitos silticos arenosos, brechas e conglo

fec
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merados impuros, e quartzitos), Predoninam nesta Tase dohras ìigeiramente as

- -,-;.- .!. r ¡--^slmetrlcas com paoroes ugsdrlllulltLUsr q) quqr) vr tyrrrq¡rr J,,¡e,

n6rios com microestruturas tipo "chevronsrr. A terceira fase, bem maìs recente'

pt^ovocou dobranlentos e deslocanlentos em unidades.mais novas (Grupo Paraopeba:

metassiltitos/argiìitos, calcãrios e nletaconglomerados po'limiticos) e com atua

ção secundãria sobre o compìexo mais antigo. Esses autores mencionanl tambénl

que a oeste de Piumh'i (serra dos Campos), existem evidências de pacotes de

turbid.itos'invert'idos e com at'itudes sub-horizontais, admitindo, pana ìsso,

a existôncia de um nregadobramento deitado com flanco inferior arqueado por ero

são, dando idéias de s'impìes sjnclinório. Jã ao sul de Piumhi caracterizamuma

estrutura sinclinal (eìxo NNE) que desenvolve xistosidadè paralela a subpara

lela aos pìanos de acamamento, a qual aumenta progress'ivamente de oeste para

I es te.

Mai s recentemente, TR0UW et al i'i | 984) , estudando a reg'ião de

Capit(ì.i0, defin'iram trôs fases defornracionais para a ãrea. A primeira ã carac

terizada por dob.ras recumbentes quase isoclinais com eixos com variação l,lSl,J e

NI^l, e expressiva deformação dúcti l. A seguncla fase gera dobras assimétricas

(abertas) com vergência para sul, eixos EW sub-horizontais e superfícies

axìais com mergulhos suaves os qua'is chegam atõ 400 para N ou NNE' A terceira

fase caracteriza-se por dobras anguìares, "k'inks" e numerosas falhas. As su

perfícies axiais das dobras são íngremes cont orientação variãvel entre Nt e

N[,l, concentrando-se na d'ireção NS.

Em trabalho anterior, MATTOS (.1980) real'iza perfis geo'lõgìco - e:

truturais de Alt.erosa a Aìpìnõpoìis e Cap'it6lio a P'inlenta, os quais cobrenl'as

rochas desde o embasanrento granît'ico-gnãissico até as rochas do Grupo Banrbui,

e conclu-i Quê, no embasamento, três fases dist'intas de dobramentos podent ser

ident'ificadas, com poss'ibilidade de unta quarta fase.

As duas primeiras fases são de carãter regionaì, caracterjzam-se

por dohramentos'isocljnais'incl'inados, com traços axia'is N70-B0W e paralelos

aos flancos. Apresentam gna'issificação cle transposição (primeìra fase) e tra

ços axia.is N70-B0E conl mergulhos baixos at6 .l50 para SE e intensa c'livagem de

transposi ção (segunda fase ) .
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A terceira fase de deformação 6 caractenizada por dobramentos isõ
pacos aberùos, suaves e concêntnicos n ora ass.iméiricos com eixo sub-horizontaì
e planos axiais subverticais com di'reção N60l,l.

A quarta fase associa-se a nîveis estruturais superiores, manten

do relativamente o mesmo regime de esforços, coaxiaîs com a terceira fase, Seul
traços axiaîs Nl^l associam-se a falhamentos direcionais e inversos (com associa

ção dobra-faìha.) cuja interface ã acompanhada de urn intenso cìsalharnento..

Jã nas seqüências de rochas (Araxã e Canastra) que se acham se

brepostas em desconformidade lìtoìõgica e estrutural com o enlbasamento Srani
tico-gnãissico. lilATTOS (op, cit, ) identifìca quatro fases deformacìonais e al
correlaciona conl as do embasamento, concluindo que a primeìra fase do embasa

nento não oconre no Araxã e Canastra, sòndo de periodo Prõ-Brasilianq possivel
mente pertencente ao Ciclo Transamazônico, e que a segunda fase do embasamento

corresponde ã primeira fase do Araxã (apenas nos biotita e hornblenda gnaisses,

com cl ivagem pìano axial e gnaissifìcação que varia de N50-70t), Associou a
'tencejra fase do embasamento com a segunda fase das coberturas Araxã ê Canas

tra embora, nas coberturas, esta fase constitua, o evento cinemãtico de ntajor
proporçãb reconhecivel na ãrea, com o desenvolvimento de um .megaantiforme re
cumbente gerado por uma estrutura do tipo "decolemeni", Esta estrutuna provg

ca inversões estratìgrãficas (flanco invertido exposto), intensa foliação ;
clivagem tectônicas nos quartzitos, eixos estruturais com direções N50-7Ot.l

e ¡nergulhos de sub-horizontais atõ 45oSW, A terceira fase das coberturas Ara

xã e Canastra redobrou a antiga cìivagem axiaì, o que gerou uma nova fol laçãã
cujas interseções formam planos fslip cleavage) de fãci l rompimento. Esta fa
se exibe padrões isépacos, abertos, suaves, ora assim6tricos, cuja dìreção es

trutural preferencìal é em tonno de N50-60W. A quarta e ültinra fase das cober

turas foi responsãvel pelo redobramento do antiforme (ltaÚ) e sinforme (Paå

sos) com direções estruturais N20-30E,

As princìpais caracteristicas estruturais e fases deformacionais

dos autores acinìa citados acham-se no quadro comparatìvo da Tabela 3,2.



TABELA 3.2

QUADRO COMPARATIVO DAS PRINCiPAIS DEFORMAçOTS NA REGIAO Dh

REPRESA DT FURNAS E ADJACENCIAS

UTORES

(re9iões)

TÊiXtlR,A e 0/"\liI (1978)

lserrð dà veitàni ò, de'Irôú À Alpinópotis).

CARACÍERISTICAS ESÌRUTURAIS E ¡ASES ÐÊFORÌ'IACiONÂiS

t". ,

SCHI ICI e FLEISCHER
(re78)

lsão Sebastião do P¿raí
so-Passos-Furnðs):

l4eqaarti cì i¡al recumbente co¡î
flanco i ñver5o redobr¿do. Es

tru',ura tr¿nsladðd¿ de SllJ pã
ra i\E coDo um 4rànde "naPPe-

de charriage".

FRIÍZSoIS JLqIoR et
àl Íi {ì9æ)
(Arredores de Piudti )

oobrðrêntos i socl i naís ou sl¡
gerfícìe! ¿xiðis pôr¿ lêl ðs ã
fol iação retanórfi ca.

vÁllos (t9¿0)

lc¿ñîo do Aio Clôro - Aì
'Di nõrol is - Cà9itõlio:
Þiu:*i - Gu¿pé - llicï
ni¡ - C. Gerôis)-

oob.ðmer¡tos Por eíeito,de gra
vidàde en rochas vul canlcàs,
com direção geral E_1,1, me¡gÌ/
ì h¿ndo p¿ra sul, iornôndo_se
reridjonôis no flanco oc'iden
tàì dò serrô da Pimenta.

Anticl inais (ltôú) ê sincìì
nais àmDìos coñ eixos N'¡ que
redobrôfi a lq fase.

ñìorl¡J et àlíi (1944) 
.

(Câpi'ól io e Al Pi n6Po l i s)

Dobrès concêntrìcas com super
fícies axiais verticais ô sub
verticais e direção de dobra
6ento NÍ-SE que defoñ¡àn a fa
se isocli¡al.

0obrð.îentos isocljna'is, com
traços àriôis N70-¿01'J, foliå
ção de irðns2csiçã0, cl ivô9eñ
oì¿oo ôxial ern anaisses do
drupo Araxá.

cor¡oreisão oeste/l este corll

àmarrotañento de turbiditos e
quòrtzi tos. DobrÀs assim6tri
cãs cor¡ Pòdrões desôrfionì cos
ouê orioi nam ¿niiclinorios e

iinclinðrios con mi croestì'utu
rôs tìpc "chevron". Direçao
dos dobratientos l{E.

Dobranentos recú¡bentes quàse
isoclinais, cor eìxos de va
riacão l'/SH e NH con expres
sivá deforrì.,ção dúciil.

OBS: Os autores nencionan que uÍ colttôto ðnorfl¿l entre o emöô

s¿ñento e as seouências Araxã e C¿nôstra sucede à fôse
isoclina'l lsÌncronô com o nìe i ¿¡',o rti s,Ío region¿l) eðntece
de a fase ¿e deformacão concÊni.rica ¡iH-SÊ.

Grande evento cinemãi'i co, com

mea¿¡ntìfomìe recuñbente (estru
tuia tipo "decolenent") ' inten
sà foliação e com ei)<os estrutu
råis N5O:70U - sub-hori zontai s

até 45oS .

Dobramentos e desl ocamento5 em

unjd¿des ñôis novas (Grupo Pô

raoDeba) e com àtuàc¿o Secund¿
ria sobie o complexó nais ¡nti
90.

Dobrðs assimãtri cas (abertès )
com vergêncìa para sul, eixos
E-1,¡ sub-hori zontai s e suPerfu
cies àxiais coi¡ mergulhos de
ôté 400 parô N ou NNE.

Dobramentos isõpacos abertos
ora assiñetricos, redobrõlenio
da ôniiga cìivagem "xiðl q9e
origi nå "slip clevð9e". 0ireç¿o
ê<trrturàl.oreferênciål em tôr
no de N50-6C}1.

0BS:0s autores constatad tur
' bi ri tos rnvertlcosr

sub-horizontði s, Po!
sívelr¡ente ðssoci¿dos a

. ,/m r¡ìegàdobrar'ento deitê
do.

oob¡as anqulà¡es, "kinks" e fa
lhas. suoãrfíci es axiais íngrã
mes orie;tad¿s entre NE e N(;
concenirando-se em lis.

oobraíentosðbertos suôYes
qua r?dobran a 3: fase col¡
di¡cções l:?0-30i.

I
._J

I
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AS pEFoRl"lA.Çoås PRE-BRASI L,I¡Iå

Embora a orogênese. Brasiliana seja a pnincipaì responsãvel peìas

estruturas que se desenvolvem na porção sudoeste do Craton.do São Francisco,

a existôncia de rochas atrìhuîdas ao Proterozõiéo u6dio (seqüência Araxã-Canas

tra) permÍte evidenciar movimentos que ocorrerôn antes de que aqueìa se tuni
festasse. Estès movimentos se desenvolveram principalnrente antes da deposìção

dos sedinentos rasos da pìataforma continental (Formação Paraopeba) pertencen

tes ao Proterozóico Superior - que se encontram separados por uma superficie de

discordância erosiva (conglonrerados Samburã)- - no limite Pré-Cambriano Supg

ri orlEopa ì eozõi co,

A existência de pelo menos duas fases de deformação pr6-brasilia
nas sobrepostas caracteriza o inicio da esculturação da grande estrutura da re
gião de Furnas. Aí a região oferece boas condições para a observação das e:

truturas devido ao fato de a tr"ansposição dos estratos pela folìação/ xistosi
dade não ser" muito grande e o metamonfismo regionaì ser fraco e quase ausente

(principaìmente nos quartzitos da Unidade Canastra), Deste modo, as relações

existentes entre as diferentes superfîcies de referência (estratificação e fq
liações subseqüentes) podem ser evidenciadas em vãrìas Iocalidades (no reserva

tõrio de Furnas, ao nordeste de llicinia,suì de Guap6 e serra da Ventania em

Alpinópo1is), com pequenas variações locais,

Com base nas feições estruturais
quanto as suas caracteristicas. geométrìcas! as

dem ser assim individualizadas;

¡ Fase l

reconh.eci das e classificadas
duas fases prõ-br.rsiììanas pe

As estruturas originais desta fase I acham-se mui to modificadas
peìas fases posteriones, principaìmente pelas estrutunas trrasilianas, e foram
observadas apenas nos biotita-hornbienda gnaissesn atri buidos ao Gnupo Araxã. tl
ta fase dã origem a dobramentos isoclinais com.traços da superficìe axìaì que

variam de N50-70E constantemente vergentes para NNl^l e desenvolvem uma fol iação
de transposìção (S.¡) em posiçâ'o pìano axial. Estas estruturas caìecem de maio
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res estudos, pois, na ãrea, os afloramentos de gnaisses são poucos e bem

temperi zados.

MATTOS (1980), ao descrever esta fase defornraciona'1, correlacio
na-a com a segunda fase de dobranrentos do embasanrento gnã'issico-migmatítico dg

vido ao tipo de dobramento isoclinal de transposìção com traços axiais ENE e

ao intenso c'isalhamento que transfornrou as estrutunas prìnrárias em gnãissìcas

por transposìçã0. Formuìa para os biotita-hornhlenda gnaisses (do grupo Ara

xã) duas hipõteses. A prìmeira de que, devìdo ã semelhança petrogrãfica e e:

trutural dos gnaisses Araxã -conì os paragna'isses do embasamento, possivelnren

te eles seja, enr parte, o próprio embasamento remobilizado junto com o dobr.a

mento (e possiveì anataxia?) do Grupo Araxã constituídoo na ãrea, essencial

mente de xistos. A segunda hipõtese 6 que os gnaisses (Anaxã) representam rf
veis de ma'ior profundìdade, correspondendo ãs prinreiras fac'ies de.deposição do

grupo, as quais sofreram metamorfismo e defornração antes dos nricaxistos e quar!
zitos que os sucedenanr conì contatos dìscordantes, embora com uma aparente in
tercaìação dada por" fases posterìores. Esta fase é aconrpanhada por unr nretamor

fismo negiona'l que, em sua nraior parte, é consìderada epizonaì,

¡ Fase 2

Dã origem a grandes dobrarnentos recunrbentes com traços axiais NNI

(Nl5t), dirigìdos para E (no sentido Craton), e eixos variãveis com mergulhos

para suì. Associa-se a estes dobranrentos uma intensa foìiação/c'livagenr tectô
nica (Sl) nos quartzitos e metapeìjtos Canastra e o aparecìnrento de uma nova

xistosidade (S.l ) desenvolvjda nos nricaxistos Araxã. tsta fase iã seria poste

rior ao paroxisnro'do metanrorfisrno Araxã. Deve-se ass'inalar que as estruturas

menores, benr v'isivejs nas rochas quartzitìcas, permìtenr caracterjzar esta fa

se, sendo verìfjcados nelas movinrentos de uma fase posterior.

3.4,2 - AS DTFORMAÇÕES BRASTLTANAS

As estruturas brasilianas são caracterizadas na ãnea por duas fa

ses de defonnração superimpostas, responsãveis pe'la conf iguraçäo das gra'ndes ee

truturas de Furnas, prìncìpalmente dev'ido aos padrões de interferêncja que

elas originaranr. Estas duas fases devenr corresponder ã conrpressão (no nrínimo

ln
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em duas fases), con fechamento do "rift", ocorrid¡ì no Pré-Camhriano Superior,
can¡rndn ovnlr¡ã'n hiññfõtiCA da FaiXa Brasîl.ia 4!"onosta ¡¡r MÂPINI êt aìiit;t-ij:'-.ij'-'J:!ì

(re8r).

Aproveitando o arcahouço estrutunal preexistente, a grande es

trutura de Furnas õ o resultado das seguintes fases de Deformação Brasiliana:

c Fase I

E responsãvel pela expressiya defornação dúctiì-rúptiì que reatì
va estruturas antigas ( poìiciclicas), Nesta fase origina-se um sistenìa de fa
'lhas transcorrentes, com direção Nl,l, que cortam transversal ou mesnlo ortogonaì
Íìente ..os eixos dos dobramentos da fase 2 Prê-Brasiliana, Associados ä este
sistema transcorrente, e sempre nos seus ternìinais, desenvolvem-se cavaìgamen

tos, com direções variãveis Nl,l e NS, vergência para o Craton com âhguìos que

variam de baixos, na ponção oeste (serra da Canastna e reservat6rio de Furnas)
até altos (reg'ião da serra da Pimenta). Nestes cavalgamentos desenvolve-se unla

xisùosidade de crenulação (Sr) e dobras nlenores que deformam a xistosìdade/cì i

vagem primãria (_S1) da fase 2 Prõ-Brasiliana, Na porção mais ao leste da ãrea

fao sul de Capitõliol as dobras menores aparecem com uma nova foliação (Så)

(devido ao fato de as condições serem mais favorãyeis ao seu desenvoìvimento)
que, conjugadas com a preexistente (S1), däo origem a "kink bands".

e Fase 2

E responsãveì por dohranentos Nl,il, subverticais e com fechanen

to paì"4 SEn com di.mensões de diversas ordens (de amplitude qui 1omêtrica - Sìn,

clinal de Passos - a alguns metros), As dob,rag são deestilo flexural ã sinrilar,
assim6trìcas, que desenvoìvem uma xistosidade de crenuìação (53) paraleìa ã

superficìe axial das rochas peìitìcas.

Al6m destas fases deformacionais mencionadas, deve-se conside
rar outros padrões de deformação que são resultados da interferência dos gran

des falhamentos da fase I Brasiliana, que ocorreu na serra da Ventania (Alpi
nópoìis) e serra do Cruzeiro (_Campos Gerais). com estilos isoclinais e dìreção
Nlrl com vergência para NE. Tamhém outras estruturas (menos nrarcadas), poste

1



-77-

riores ãs fases descritas, podem ser encontradas, tais como: dobramentos am

plos ou flexões descontinuas, fraturas e diaclases nadiais, fraturas ìongitud'i
nais que poden ser consideradas tardi ou põs-brasilianas.

3.4.3 - AS GRANDES ZONAS I UNIDADES ESTRUTURAIS

Ao real'izar um corte noroeste-sudeste atravõs da região estudada,
pode-se verificar a existência de três grandes zonas estruturais que são eqLti
valentes ãs zonas paìeogeogrãficas Bambui, Araxã-Canastra e Guaxupõ descritas
anteriornrente.

Nas porções norte e nordeste da ãrea situa-se a Zona Bambui cons

tituida por metassedimentos da ßacia Sedinrentan do Bambui e corresponde aos

terminais da Fa'ixa de Dobramentos Brasîlia, Esta zona, através do.s seus seclt

mentos e do estilo defonmacional com dobranrentos hoìomórficos, permite carac
terizã-la, como uma fajxa tipica de dobramentos de p'lataforma.

Ao sul e'sudoeste desta zona, e em contato emjnentenlente estrutu
ral por falhanlentos transcorrentes e inversos com ela, diferencia-se unta outra
zona estnutural - a Zona Araxã-Canastra - que 6 representada peìotermìnaì sul
da Fa'ixa de Dobramentos Uruaçu. Esta zona estudada nrostra ser, através de seus

estilos defornlacionais benr definidos, unra tipìca faixa dobrada e cisalhada, on

de as estruturas preservadas permìtem reconstruir as sucessivas fases aí insta
I adas .

A terceira grande zona estrutural da ãrea corresponde ao enrbasq

mento das duas zorias ac'ima nrenc'ionadas. Esta zona, aquì denomi nada Zona Guaxu

p6, õ representada por um conjunto de rochas'com fortes evidências de retnaba
lhamento e guarda estruturas tipìcas de um cinturão mõvel (Cìnturão Móvel Alfe
nas - ALMEIDA, l 9Bl ).

Estas três zonas estruturaìs pnaticamente regìstram os prìncì
pais eventos tectônicos ocorridos na ãrea desde o perîodo Transanlazônjco (Cjn
tur^ão Mõvel A'l fenas ) , passando peì o periodo Uruaçuano (Faì xa de Dobranlento Urua

çu) até os tempos brasilianos (Faixa de Dobramentos Brasilia). tlas tambãrn
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mostram que a tectõnica rîgida ocornida nos tempos' fira s i I i a nos praticantente
À.----a-!-:-., -- ¡-.:.,-^ r^À--¡-^ ^l .'--+-lã,1â. ^- "",. ^-"^Á^ :n.: ¡lo ¡ic:lh:nronLl qll5l \./r llluu qs I q I ^o5 

r¡Ulrl r¡rr srrrq 9r

to do tìpo dúctil-rúpti1

Como a Zona Araxã-Canastra ã a quå melhor presenva os principais

estilos defornracionais da região da represa de Furnas, deu-se uma nìaior aten

ção a esta zona, dìvîdindo*a em duas unidades estruturai's (Unidade Araxa e

Unidade Canastra), cuias canacteristicas geraîs senão descritas a seguir'.

c Uni dade Araxã

Na porção ce.ntro-ocidental da região estudada, situa-se um gran

de sinforme ìargo, com extensões amplas para oeste, representado por granada

biotita xistos com nícleos gnãissicos, denomìnado anteriormente Sinclinal de

Passos por TEIXtIRA (1978). 0 traço da supenfície axial 6 Nl.l com varjações,
pois ela se apresenta arqueada com raio de grande anrplitude e concavidade vol

tada para NE, com extensão superior a ,l00 Kn, tsta estrutura 6 típica da fg
'se 2 de dobramentos brasiIianos na ãrea, dìretanente relacionada com os gran

des dobramentos suaves que originam os sinclinais e anticlinais da regiã0. Es

ta estrutura, enbora apresente eixos sub-horizontais, indica que para SE eìes

possuem um "p1unge", razão pela qual a estrutura mosùra un posòlveì fechamen

to,

A Unidade Araxã, que corresponde a uma seqüência estratigrãfi
ca invertida, nostna, con os dados disponíveis, que se trata na real idade de

uma estrutura mais complexâ (.Figura 3.3),

Devido ao grau de arnasanìento em que se encontra esta unidade,

seus limites são erosivos, porém hem ntarcados por falhamentos ocorridos na

fase I Brasiliana. Estes falhanlentos, por serem de carãter transcorrentes e

inversos, confeì em a esta unìdade uma caracteristica al6ctone que bem pode

afloran como núcleos confinados hem mais ao leste dos linrites aqui propostos

(APÊNDTCE C).
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tm gera'|, as fases deformacionais encontradas na ãrea são djfi
ceis de sen detectadas nesta unidade, com exceção da fase I Prê-Brasi'lianaque
se acha bem caracterizada nos nrateriais competentes (gnaisses), cujas dobras
apresentam uma geonretria em escala m6trica e decamétrica diferente e bem mais
preservada do quenos materiais nais dúcteis (micaxlstos).

Já a fase 2 Pré-Brasiliana sõ pode ser constatada nestas rochas
devido a sua estnatigrafia 'invertida (grau metamõrfico invertìdo), poìs as

xistosidades de fluxo paralelas ã superficie axial estão muito alteradas (vg
rìações nas dîreções) decorrentes das fases deformacionais que a sucederam.

0s efeitos da fase I Brasiliana são cle dìficil canacterização
em escala de af'loramentos, com exceção de uma font.e cataclasse cont c'l'ivagenr

tectônica que 6 generalizada e difere da foliação tanto dos gnaisses (gnaìs-
sificação de transposição) corno da xistosidade nos micaxjstos, onde uma linea
ção tectônica é hem visivel

E nas'imagens do LANDSAT que se pode observar o efeito desta

se (APENDICE B) que cria uma geometria conrplexa de um sistenla enr tranças
gundo conceitos de VIALON et alii fl976), TCHALENCO (1970) e HIGGINS (1971

A estrutuna do Sinclinal de Passos ê portanto cond'icionada, êm

grande panteo pelas duas fases deformac'ionais do Ciclo Bras'il iano. Entretantq
simultaneamente ou muito pouco depois, desenvolveram-se flexuras ampìas e qua

se ortogonais ao eixo do s'informe cuja ìntenseção de eixos dã lugar ã forma

ção de estruturas cerradas (domos e bacìas), tanto nesta unidade como nas de

nrais da ãrea.

Unidade Canastra

Em conjunto, toda a Unidade Canastra forma uma parte deunra gran
de estrutura transladada de l^lNI^I para ISE, cujo núcleo se acha ma'is pana l^l; õ

constÍtuida por um empilhanrento de dobras deitadas conì o traço axjal aprox'i
madamente NS com variações para Nl5E e eixos suh-hori zonta'is, Na , por^ção

orienta'1, estas dohras tendem a se verticalizar por problenras dos falhamentos
inversos da fase ì Brasiliana. Devido a esta mesma fase, porém, associadas
a falhamentos transcorrentes na porção suì desta estrutura, as dobnas dejta

fg
SC

),
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das nrudam suhstancialmente a atitude de seus planås axiais e eixos para l^lNl^l

por rotação inciuzicia como serã visto nrajs aci'iarrte. lia Fìgura 3.4 pocie-se apre

ciar a posição da Unidade Canastra em relaçäo ã grande estrutura.

Para avaliar esta unidade em termos estruturais, deve-se levar
em conta que seus prìncìpais dohr^amentos sempre são vergentes para E, dotg

dos de flancos suh-horizontai's que, para l^l, tornam-se nrais inclinados nos

flancos nornrais e subvertjcais nos flancos i'nversos, Esta disposiçã'o 6 fg
cilnrente visualjzada na cartografia: as canadas, nas porções ocidentais (jn
cluindo a serra da Canastra), mostranr um traçado festonado, enquanto nas por

ções orientajs (serra da Pimenta e serna Mundo Novo) seu traçado 6 pratìca
mente retilineo.

Dada a geometria, todos estes dobramentos são interpretados co

mo resultado da superposìção das estruturas das tr^ês [ilt'imas fases do dobra

mento, como serã descrito posteriormente.

Como jã foi nrencionado, as Unìdade Ar^axã e Canastra foranr afe

tadas por grandes dobramentos recumbentes, seguidos de cavalgantentos que con

duzem ã superpos'ição da Unidade Araxá sobre a Unidade Canastra (fìanco ìnver
tido) e desta última sobre algumas partes da Unjdade Banibui, Entretanto, é

dentro da Unidade Canastra que se pode diferenc'iar vãrios cavalgamentos com

características semelhantes, os quais penm'itenr interpretar melhor a fase I

Brasiliana, utilizando os modelos de Rr'edel e Khain, Na Figura 3,5 e nos

APENDiCES B e C pode-se verificar a posição de algumas destas feições carac

terjzadas por falhanrentos inversos.



Fig.3.4 - Perfil esquemático mostrando a
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posição da Unìdade Canastra.

o encurtamento dos pa co tes
fal hainentos i nversos ,
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Dentro da Unidade Canastra, devido ã ahundância dos quartzìtos e

quartzitos intercalados com xistos,. a maioria das foliaçõ'es das três íltimas
deformações encontram-se bem desenvolvidas, A foliaçä'o primãriu (Sl) encontra

-se com variações bem grandes, desde semì-horizontalizadas com caìmento para l,l

até com basculamentos para NE e SI^1" Estas disposições de Sl deve-se ã super

posição da fase 2 Pr6-Brasilìana com a fase 2 Brasiliana, As xistosidades de

crenulação da fase 2 Brasiliana se incl'inam para NW, segundo ânguìos bem for
tes, enquanto as dobras desta fase sã'o vergentes para SÌ^l ou verticais.

Por último, dentro da Unidade Canastra e restrito ã serra da

Pinrenta, oconrenr afloramentos de rochas gr^anítìcas, al jnhaclas segunclo a dire

ção aproximadanrente NS, que devem estruturalrnente se associarenr ã fase I de

dobramentos brasilianos. FRITZSONS JUNI.OR et alii (1980) descrevem estes gng

nitos como corpos cataclasados, orientados, os quaìs provavelmente são jntru

sivos na seqüênc'ia vulcânica (arqueana) e precedem a seqüência sedimentar de

cobertura (Unidade Canastra).

3.4,4 - FASES DEFORMACIONAIS

Conro jã foi mencionado, a ãrea de estudo 6 caracterizada por uma

estrutura que assunre espacialmente uma geometria complexao resultado cle fases

deformacionaìs pertencentes a peìo menos dois c'iclos orogen6ticos: o Br^asilia

no e o Uruaçuano.

Como o presente estudo se concentrou, principa'lmente, ñâ Zona

Araxã-Canastra (Un'idades Araxã c Canastra), procurou-se comparar as deforma

ções existentes nesta zona com as seqliôncias da Unidade Banrbui (Zona Bambuí)

sobreposta a ela e com as rochas do seu enrbasanrento (Zona Guaxupéo visando,com

ìsso, al6m de definjr as diversas fases deforrnac'ionajs, poder estabelecer uma

cronologia relat'iva com os eventos tectoestrutunais propostos para esta borda

sul-ocidental do Craton do São Franc'isco.

Deve-se levar em conta que as fases deformacionais descritas a

seguìr foram aqueìas analisadas com rigor nos Dominìos Anaxã e Canastra e a

subdivisão em estruturas Pré-Brasilianas e Brasilianas deve-se ao fato de que

as estruturas Pr6-Brasilianas não foram encontradas nos metape'ljtos Bambui. atri
buidos ao Ciclo Brasil'iano,
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3.4.4.1 PRrllrr RA FASE pEF0RMACI-oNA4l)

Esta pninleira fase cleformac'ional não estã bem caracteri zada na

ãrea, pois foì apenas detectada nos gnaisses da Unidade Araxã, e os afloranren

tos destas rochas são raros, ocorrendo apenas na estrada que dã acesso ao lu
garejo de nome Cancã, dentro da ãnea da usina hidroelãtrjca de Furnas, e na

fazenda Furna, onde afloramentos serni-intemperizados pernrìtem visualizar as

estruturas. Em traltalho anterior, MATT0S (1980), analisando estes nìesmos

gnaìsses fora da ãrea do presente estudo, no entroncamento da rodovia MG-07pa

ra Fortaleza de M'inas e na estrada que une Passos a Capì.tõì'io junto ao f lanco

sul da serra da Canastra, pôde constatar melhor esta fase defornracionaì, que

6 nlarcada pon uma fo'liação de transposição obliteracla peìas fases que a suce

deram. Na ocasiã0, MATTOS (op. cjt.) formulou duas hìpõteses para os biotita
gnaìsses que se acham estruturalmente 'intercalados com xistos granatiferos e

quartzìtos subordinados (v'ide Seção 3.4.1).

Devi clo ã quase ausênci a clestes gna'isses na ãrea de estuclq a pri
meira h'ipõtese de MATTOS (op. cit,) õ nrais prudente, poìs as rochas aqui des

critas podenr não pertencer ã Unidade Araxã e ser o prõprio embasamento afl.o

rante. Nestes termos, é bom que se insista que a senralhança petrogrãfica e

estrutural dos gnaisses m'igmatíticos e paragnaisses do embasamento conl os b'io

tita hornblenda gnaìsses do Araxã perm'ite considerar estes últimos como parte

do proprio embasamento remobilizado enl uma fase de metanrorfismo e dobranrentos

que antecede ã deposição dos xistos (Araxã) e seqüências posterìores,

Esta fase defornracjonal, embora de dificil jdentjficação devido

ã reestruturação imposta peìas fases de deformação subseqüentes, pode ser re

conhecida nos afloramentos através de uma folìação de transposição (Si-) subpa'

ralela a um bandeanrento resultante de uma migniatiz.ação (ou anatexìa?) anterior
a esta fase. As pr"inc'ipais caracter.isticas da fase de defornração aqui denomj

nada Dl são as segui ntes:

Não apresenta nenhuma caracteristica em superficie (falta dentaior dis

tribuição em ãrea cle gnaisses) que possa ser identificada nos produ

tos de sensorjanrento remoto (proprìedades texturais e estruturajs de

relevo e drenagenr).
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Em afloramentos, ã constituida de dobras isoclinais com forte
sanpnto nos ãpices e forte adeìgaçamento nos flancos. Tais

chegant ã ruptura e desenvolvenl dobras jntrafoliares disruptas,
forme as Figuras 3.6 e 3.7.

es pes-

dob ras

c0n

As superficies axìais destas dobras varìam mujto, tanto na dineção
corp em mergulho, sendo encontradas desde N70-80W a N70E com nìer

gu'lhos sub-horizonta'is at6 B0o, tanto para NE como SW, dev'ido â re
dobranpntos da 39 fase deformacional , o rnesmo aeontecenclo com os ei
xos que não apresentam um rumo defin'ido (prevalecendo 50SE e 45NW).

As dobras, quando preservadas em afloramentos, slo visualizadas atra
vés do bandeamento i dent'if í cad.o pel a al ternânci a das partes nrãfi cas

e f6ls'icas que presenvanr os flancos seûìpre paraìelos ã superfícìe
axi al e com ãp'i ces crenul ados (Fi gura 3.7) .

A foliação de transposição (Sr) senrpre rnascara a estrutura preexis

tente, não pcrnrf tindo, assim, definir qua'l o tipo de estrutura or"i

gi naì : se magmãtica ou metassed'imentar, po'is o que predomi na õ uma

estrutura gnãissica bandeada, originando co.mo rochas mais comuns os

gnai s ses

Nestes gnaisses, cuja gnaíssificação reguìarnrente desenvolvicla õ pel
turbada tectonicamente, podem-se observar dobras centimõtrjcas e m'i

lim6tricas desenvolvidas entre dois p'lanos de folìação e, em. muítos

casos, desenhadas por materìaì quartzo*feìdspãtìco branco, ou peìas

partes mãficas prìnci pa'lmerrte consti tuída por bioti ta e hornblencla.

E ¿ificiI estabelecer o tamanho dos dobrarnentos desta fase, pois não

se pode cartografar o seu traço axíal, porãm, estima-se que variedes
de milimétrico até dobras com vários quilônretros de extensã0.
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F'ig . 3. 6 Dobras isocl'inais, com ãpices espessados e crenulados,

- No lado direjto da ìapìse'ira, pode-se visualj zar a
orìentação da foliação (S1) dada peìas partes fé'l
sicas_ (estrada Alpinõpol js'- Guap6, via tralsa, prõ
xjmo ã fazenda Cachoejra da Laje, folhas Furnas,MG)
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Fig.3.7 Dobras isoclinais que mostranl o bandeamento gnãìss'ico gera
ãõ-ili. ioiiução de transposição em gnaisses-da Unidade Arã
xa.

- Observar qqe a suPerficie axial
devido ã 3q. fase deformac'ional
gura 3.6),

ex'ibe f ortes merguì hos
(mesma localidade da Fi
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Deve-se ainda mencionar que as ¿oUrås desta fase, nos gnaisses
Âi axã, sã, íjern serreiirarrLes ãs cja 29. fase rie ciefc.rrrnaçã-o que será visia mais
adiante. En afloramentos prõxinros ã fazenda Furna, ao norte da serra do Fer
reìra, rochas quartzo feldspãtfcas bandeadas com estnuturas mignratiticas mos

tram a evidôncia de transposîção com a presença de fenoclastos de feldspatos
com aspecto cataclasados.

Examinandon em detaìhe, esses afìoramentos, pode-se observar
(Fìgura 3.8) uma dohra isoclinal redohrada isoclìnalnente, dando origem ã es

trutuna si tuada acinla da ìapîseira que serve como escala. Nestes afloramen
tos, pode-se observar, também, que os fenoclastos de feìdspatos acham-se do

brados junto com o bandeamento nletamõrfico.

Em outnas partes destes aflorame.ntos, a foìiação de transposi

ção õ mais desenvolvida, gera crenulações no bandeamento e dã origem ãs e:
truturas gnãissicas que pneservam dobras intrafoliares, Estes afìoranrentos,
pr6xinro ã fazenda Furna, levaram MATTOS (1980), a formular as duas hipõte
ses sobre os gnaisses de Araxã.

Deve-se frisar que esses gnaisses (-mjgrnatitos transpostos?) a

medida que se dirige para sul, rumo ao flanco meridional da serra do Ferrei
ra (constituida e.ssencialmente de quartzitos da Unidade Canastra), acham-se

intercalados com micaxistos, intercalaçõ'es estas que assentarn sobre os fìa¡
cos das serras quartzíticas. Segundo estas ohservações e a intensa transpo
sìção sofrida pelas rochas nesta primeìra fase pode-se supor que, caso estes
gnaisses realmente pertençanr ã Unidade Araxã, esta unidade passou inicìaìmen
te por uma fase te c tonre tamõrfi ca (conr nrigmatização ou anatexia (?) ou fluxo
tectônico conr diferenciação magmãtica) a quaì foi sucedida por esta fase dg

formacional (D., ) cujas dobras isoclinais redobraram o bandeamento preexis
tente e deram origem aos atuais gnaisses, antes ntesmo de ocorrer a sedimenta

ção pelitica desta unidade (xistos da Unidade Araxã). Portanto a or"igem de¡

tas rochas e a primeira fase deformacional (D., ) necessitam de estudos majs de

talhados para que se possa melhor canacter'ízar estes gnaisses tanto metamõr

fica como es tru tura l mente,
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Fig. 3.8 - Dobra îsoclinal redobrada
tos?) da Unidade Araxã

- Fazenda Furna, ao norte
Rio Claro, MG).

tsoclinalmente em gnaisses [e migmati

da serra do Ferreira, Folha Carmo do

3.4.4.2 - s!c!.N.pA FAS.E. p!F0¡l'4ACJ-0rtAL 
J.pzJ

Em toda a ãrea do presente estudo, principaìmente nas suas pol
ções setentrionais, a segunda fase de deformaçã'o ev'idencia-se sobretudo pe'lo

gnande desenvolvimento que adquire a xistosidade de fluxo que a acompanha. E:

ta xistosi dade de f I uxo deu ori gem a uma intensa fo'l i ação/cl i vagem tectôn'ica
(Sl) nos quartzitos e metapeìitos da Unidade Canastra e ao aparecimentodeuma

nova xistosidade (Si) desenvolviCa nos micax'istos Anaxã. Prat.icamente em

toda a região esta xistosidade se encontra atualmente perturbada peìas defo¡
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mações que a sucederanr, podendo ocorrer desde horìzontal a sutr-horizontal até
ventical. Esta ciisposiçâ'o ìevou iuinTTúS (_leSU) a supon uma vertlcaìização pro
gressiva originaì das partes centrais do DominÌo Canastra para as bordas, o.o

de culmjnaria com os grandes falhamentos inversos que coìocam a Unìdade Canas

tra em contato com a Unidade Bambui atravõs de falharnentos'inversos. Esta va

riação no posicionanrento da xistosidade é interpr^etada agora como devi¿a ã su

perposição da 33 fase cleformacional (D¡) ou fase I Brasiliana.

0s grandes dobramentos desta segunda fase deformacional encon

tram-se: por isso nresmo, muito modificados por esta superposìç.ïo e sonlente os

dobrarnentos menores, que conservam em grande parte sua geometria onjgìnaì, po

dem ser utjlizados para definir seu estilo.

a ) As_g_r_a ndg.s* es.trytura-s_

Com exceção dos dobramentos que se situanl nas partes centra'is da

grande estrutura de Furnas (chapadão da Babilôn'ia, serra da Rapadur^a e serra
dos Macacos a noroeste de llicínia, e serra do Chapadão, serra da Boa Espe

rança A oeste de Ilicínia), todos os grandes dobranrentos desta.segunda fase
encontram-se muito modificados pe'la superposìção dos falhamentos transcorren
tes e inversos da 3Q fase deformacional (fase I Brasil'iana) e peìas altera
ções provocadas na fo'lìação pór dobranrentos flexurais da 49 fase defornlacio-
nal (fase 2 Brasiìiana). tnlbora nrais adiante (ìtern 3.4,5) seja tratado da anã

lise das estrutunas resultantes desta superposição de fases, para que se po:
sa reconstuir a forma originaì dos dobramentos, algumas das caracteristicas
dos grandes clobranrentos da segunda fase poclen ser assinr ass jnalaclas:

- Em printeiro lugar, a segunda fase deformacional 6 constituida de do.

branlentos apertados e recunrberrtes , conr traços ax j a'is NNE (Nl5t ) . Dev'i

do aos sistemas transcorrentes da 33 fase deformacjonaì, os planos

axiais destes dobramentos achant-se seccionados no centro da grande es

trutura de Furnas, enquanto que nas bordas desta estrutuna eles sofre
ram efeitos rotacionais e assumiram atitudes eln torno de N60-70W.

- 0s eixos desses dobranrentos, a exemp'lo do que acontece com as superfi
cies axiais possuem rumos que variam desde 40SW nas partes centrais
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da grancle estrutura atã 30St, deyido ao mesmo fenônleno de rotação

vocado np'los faIhamentos transconrentes da 39 fase deformacionaI,

bora no geral permaneçam horizontais a sub-horizontais.

A compìexidade e variaçãb tanto dos traios axiais como dos eixos dos

dobramentos desta fase são aumentadas pela superposição da a9 fase

deformacional (fase 2 Brasilìana), a qual redobrou esta estrutura e é

responsäveì pe'las fìguras de interferência ocasionadas na cartografja
atual dos traços axia'is desta deformação (APENDICE C),

0 estìlo desta fase deformaciona'1, caracteriza-se por dobramentos iso

cl'inajs a recumbentes, de fãcìI identificação nas porções oeste e no

roeste da ãrea, Tanto em produtos de sensoriamento renloto como no canl

po, nas porções ìeste, parecem passar a dobras assjm-Ctricas dotadas de

um flanco normal mais amp'lo e um flanco inverso maìs curto, perdendo

assim suas caracteristicas recumbentes, como é o caso da serra da P1

menta e serra Mundo Novo, etc., citadas anteriornlente na Unìdade Canas

tra .

b) As doblqq nlenele!

A geometrja das dobras menores permìte caracterizar melhor o es

tilo das estruturas orig'inadas durante esta segunda fase deformacional, poìs em

muitas situações estas dobras não foram afetadas pelas fases de defornlações sub

seqüentes ou, quando sofreram algunras alterações (rotação de plano ax'ial e ei

Xo, cisalhanlento ao longo da foliação desenyolvìda, etc, ), a geometria orjginaì
fi cou preservada.

Estas dobras menores na na'ior parte são isoclinais de'itadas e em

a'lguns casos assimõtrìcas, com vergôncia constante para leste. Seus ejxos são

horizontajs e suh-horizontais e na porção centra'l da grande estrutura de Fur

nas a direção axial (NS-Nl0E) õ sensivelmente paralela ãs dobras maiores desta

segunda fase, passando quase a ortogonais (N60-70l./) nas bordas da grande estru

tura.

Estes dobranlentos menores podem ser utilìzados para a reconstru

ção das grandes estruturas e, neste sentido, as dobras da Figura 3.9 consti

prg

em
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tuem exempìos de dohras menores no flanco inverso,de unra estrutura maior. As

dobras da Figura 3.10 estãb desenvolvidas sobre um flanco normal. 0 estilo
destas dobras varia, de oeste para leste, de dobras isoclinais com o flanco
inverso mu'ito desenvolvido [Fìgura 3.9A) (em nîveîs pe'lít'icos) a dobras as

simétricas dotadas de um flanco inverso ma'is curto (Figura 3.98 e 3.9C).

Tambõm a ljtologia controla ent grande parte a geometria dessas

dobras e, assim, nos niveis de baixa ductilidade nunca chega a clesenvolverdo

bras isoclinais. Na Figura 3.94 estão representadas dohras da segunda fase

nos xistos feltlspãticos da Un'idade Canastra, ¡'unto ã s6rie de escanras desen

volvidas na serra da Pinrenta (sul de P'iurnhi ), Na Figura 3.98 pode-se obser

var a diferente geonretrìa das dobras desta mesma fase desenvolvjda em quar!
zitos micãceos Canastra na serra da Grota Feia,

Quanto ao nrecanismo de formaçâ'0, as dobras menores cla segunda

fase deformacional podem ser enquadradas enr dobras dos tipos "flexural florry"

e "passive slìp folds", segundo conceitos de DONATH e PARKER (1964). As clo

bras do t'ipo "flexural flow" desenvolvem-se e são evidenciadas onde existe
alternãncia de canradas não muito espessas, de diferentes ductil'idades (mìcg

xistos Araxã e xistos quartzosos Canastra), Nestas condições podem-se obser

var claramente os efeitos do fluxo de nateriais dentro dos.estratos cujas

evidãncjas são; a irregularidade da espessura estratigrãfìca das canradas (Fr.

gura 3.9E) e a folìação (xistosìdade) benr desenvolvida nos nive'is peìitjcos,
As dobras do tìpo "passive sìip fo'ld" ou simìlares säo as ma'is freqüentes e

podem selident'ificadas em todos os afIoramentos conr e¡tratos de intensa duc

tilidade média (nretapeìitos e quartzitos m'icãceos "nril folhas" da Un'idade Ca

nastra ) . Nestas rochas as dobras são ti pì carrrente pass'ivas (sìnri I anes ) , dotg

das de urna foliação (xistos'idade) de fluxo, com adelgaçamento dos estratos
nos flancos e espessarnento nos ãpìces das charneìras, como se pode obsenvar

claranrente nas Figuras 3,9 B,C,[' e 3.10.
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Sl S¡, S9+ S¡

fO cm

Fig. 3.9

\_-----

Exemplos de dobras menores da segunda fase deformacional,

- @ xìstos com intercalações de quartzitos, rodovia MG-07 ao
rrorte de Cap'itôìio;

- @ quartzìtos micãceos (mi1 fo'lhas), serra da Grota Feia a su
doeste de Capì tõì ìo;

- O intercaìações de micaxìstos, filjtos e quartzjtos, Êstrada
de Campos Gerais a Campo do Meio.
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Fig. 3.9 - Continuaçâ'o

- O xistos bãsicos com finas intercalações de quartz'ito, rodo
Va MG-07 pr6ximo ao niheirão das Araias;

- @ metapeì'itos da Unidade Canastna, rodovia MG-26, enlne Pj
i-enta e Vila Costina;

- (F) quartzìtos recristalizados, serra do Paraiso a norte de
lampos Gerais.
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Fig. 3.10 Flanco norma'l de dobras menores da 29 fase deformacìonal
quartzì tos m'i cãceos (mi 1 fol has ) da Unì dade Canastra.

- Mi ran te do reserva tõr'io de Furnas .

c) @

A folìação desenvolv'ida nas dobras da segunda fase pode ser con

s'iderada em toda a ãrea de estudo como uma x'istosidade de fluxo, termo aquì

empregado em carãter descrjtìvo para djferenciá-la de outras cììvagens, por6m

na Ijteratura dg ìingua ìngìesa é denomjnada "axial-pìane "cìeavage" ou "flow
cleavage", "axia1 plane foliatjon" e "slaty cìeavage".

Esta xistosidade de fluxo desenvolveu-ser na maioria das vezes,

paralela ao pìano axjal dos dobramentos, conferindo ãs rochas que as contôm

um aspecto'intensamente laminado, princìpalmente nas rochas quartzitjcas micã

ceas da Un'idade Canastra, as quais BARB0SA (1955) denonrinou quartzjtos "miI
folhas". Esta xistosjdade de fluxo p'lano axjal em muitos afloranrentos (Fjgg

ra 3.'lì ) pode ser confundida com cìivagem de estratificaçã0, dev'ido ã d'ispo

sição paraìela dos minenais laminares, princìpalmente as micas e cìoritas, ou

devido ã dispos'ição para'lela dos grãos de quartzo e feldspatos. Entretanto,
com um exarne destes afloramentos, pocle-se reconhecer facilmente a xistosjdade

em
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de fluxo peìa presença de ninerais recrìstaljzados e de grãos de quartzo acha

tados (eììpsóìdes), cujos eixos (maìor e intermedìãrìo) são paralelos ã xis
tosidade. A observação destas caracteristicas em dezenas de af'ìoramentos per
rnitju cstabcleccr a prìori que na scgunda iasc dc dcfoi'rrração lrav'ia occrrritlo u¡ri

grande fluxo das rochas, vìsto que a relação da xistosidade de fluxo (em um

el ì psõìde de deforrnação) mostnava sempne que ela se for¡nava per pendìcularmen
te ao eixo minirno cle deforrnação e se diferencìava cla c'l'ivagem de f ratura que

se desenvolvja cssencjalmente paraìela aos pìanos obìíquos desta xistosidade.

Fig. 3.ll Quartzi tos mj cáceos ì ntensamente I ami nados ,

- A fol 'iação é sub-hor j zontaì e paraì el a
ao dobranrento isoclinal recumbente da

- Afloramento na rodovia MG-07, proximo

ao acanlanlento dev'ido
^aZ: fase deformacional.

ao cõrrego Tamborete.

afl oramentos ,

se desenvoì ve,

gura 3.9 A,B,C

Enrbora a xistosjdade de fluxo seja constatada
nas dobras menores é que se pode observar que

na naÍor parte dos casos (fìancos), paraìeìa

,D). No entanto, no áp'ice das charneiras ela

en quase todos os

a tal xistosidade
ao pìano axiaì (F1

passa a unta dìspo
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siçãb em leque (raclial ), convergente e divergente (Figuras 3,9F e 3,10), no

sentido dado por RAMSAY f1962a ,1967\, [convergent cìeavage fan and divergent
cì eavage fan),

' Senrelhante ao que acontece com as dohras de arrasto, esta xisto
sidade pode ser utiljzada para a reconstrução das grandes estruturas, nos cg

sos enr que se conheça sua reìação com a estratificação (I,IILSON, l96l e R0DGER,

r960).

A xistosidade de fìuxo, aqui denominada superfície S., , pode sen

considerada como pnimãria enl todas as rochas da Unidade Canastra e como uma

segunda foliação nos gnaisses da Unidade Araxã, visto que nesta unidade já
havia uma foììação cle transposição (51) desenvolvida na l9 fase deformacìonal.

A reconstrução das grandes estruturas desta fase foi feìta, por

tanto, essenciajmente nas rochas da Unidade Canastra, e nestas rochas a xisto
sidade primãria (51 ) adquire disposições vaniadas com respeito ã estr"atific_a

ção, Em geral, nos flancos nornlais das dobras menores, a xìstosidade se

dispõe prõxima ã estratifjcação e, em muitos casos, se confunde com ela (Figu

ra 3,1.l). Jã na charneira e no flanco inverso destas mesmas dobras (Figura
3.98), a xistosidade inter"cepta a estratificaçã0, segundo um ãngulo aìto, e

esta intersecção dã origem a uma ìineação de intersecção (.1., ), que é parôlela

ao eixo b das dobras.

Nas rochas com texturas mais grossas, como nos quantzitos, metô

renitos, calcãr"ios e dolonitos, a xistosidade de fluxo dã or"ìgem a uma ree

rientação e recrìstalização dos minerais na dìreção de sua maior extensão e

unì achatamento perpendìcuìar aos planos deìå, No entanto, nos níveis peìítì
cos esta xistosidade se manifesta microscopicamente por uma ordenação parale

la dos cristais e neoformação de minerais micáceos (muscovíta e clorita) e

quartzo, Na maioria das vezes a textura prìmitiva da rocha acha-se totalmen

te destruida.

Estruturas de transposi ção na estrati fi cação pel a xi stosi dade

são raras e muitos tônues. A presença destas estruturas somente foi constata-
da em alguns afloranrentos de xistos prateados, ao ìongo da rodovia que une

Alpinõpoìis a Capitõlio. Nestes xistos e nos metapelitos, a presença de peque
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nos diques de arenitos paraleios â xistosldade II,4AXÌ"IELL, 
.l962) 

ã que leva a

sLlDot tJna ¡osçit-rel trancnncirão Þortanl-n êâ 44stâ co¡¡¡nd¡ f¡ca áa .r^€^Fñâwe ev jir.n üu¡ -i i¡¡g

ção ocorreu transposiçä0, ela deve ter sido fraca, não chegando a desenvolver
dobras intrafoliares (intrafolial foìis, TURNER e t,.lEISS, ì963) ou falsa estra
tifìcação (pseudobedding), na concepção de D,lEiSS (1959),

Quanto ã atjtude desta foliação S., , ela se apresenta com gral
des variações, tanto na sua direção como nos seus merguìhos que se torna¡n qua

se verticalizados, Entretanto, analisando o estilo das dobras desta fase, ve

rifica-se que a xistosjdade deveria possuir direções em. torno de NS a N20E e

merguìhos sub-horizontais para leste, Analisando todas as serras que dão o

fechamento da grande estnutura de Furnas, yerifica-se que a direção mõdìa de:
'ta foliação aprese.nta-se com valores em torno de N60l^l, merEuìhando tanto para
Slll conìo para NE. Também, junto aos falhamentos inversos, principalmente os

que ocorrenì nas serras da Pimenta e lllundo Novo (_entre Ilicinia e Piumhi), es

ta xistosidade se acha muito verticaìizada lcorn merguìhos mêdiòs em torno de

600 a 70o para l,l). De acordo com estás observações, pôde-se concìu.ir que a

disposìçã'o atual da xistosjdade S, é conseqüência d¿ supg¡¡mposição das duas fa
ses de deformação posteriores, confonme serã descrìto nos itens referentes a

es tas fas es ,

Quanto ãs lìneações, al6m da lineação de intensecçâo (t1)jã de:
crita, constatou-se, com freqüôncia, nos quartzitos e xistos quartzosos, uma
'I ineação definida peìa orìentaçãb prefer"encial dos minerais (stretchi ng

lineation), a qual pode sen observada em campo, macroscopìcamente, atravês de

uma fibrosìdade da xjstosìdade (Figura 3.12). Entretanto, em nível nricr^oscó

pico, em secções.deìgadas feîtas paralelamente ã xistosidade, observa*se um

grande estiramento dos minerais sintectônicos que, þor sua vez, exibem fiìel
ras de pressão, o que não acontece em secções poìidas ortogonais ã xistosidq
de. Isto permite verificar que a direção mãxima de encurtamento 6 perpendi

cular ao pìano da xistosidade, Também os minerais neoformados, prìncipaìmen
te o quartzo, muscovita e cìorita, acham-se orientados paralelamente e são os

responsãveis peìa ìineação mineraì. São tarnbém os que definem a direção do

fl uxo da xi stosi dade.
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Fig. 3.12 - Aspecto de campo da ìineação de crescimento de mìnerais sobre
uma superfícìe de xjstosjdade (axìaì pìane foliatjon) em quart
zjtos mjcãceos da Unjdade Canastra (serra Mundo Novo'- suÍ dã
fazenda Itajaó).

- A lineação-de minerais é quase vertjcal e a lìneação da in
tersecçáo ê sub-horizontal (com onduìações provocadas poF
deformações posteriores ) .

Outro fato importante a ressaltar nos flancos inversos das dc

bras menores é o fato de as lineações de ìntersecção (11) serem bem desenvol

vidas (mais v'isíveis) e'interceptarem quase ortogonalmente 1= SOo) a ljnea
ção mìneral (Fìgura 3.12). Com ìsto pôde-se deduzir que a dìreção mãxima de

aìongamento X, definida pe'la lìneação de crescjmento de minera'is sobre o pìa

no de xjstosidade,6 perpendicular ao e'ixo b dos dobramentos que, por sua

vez, são definìdos pela lineação de 'intersecção (Ll ) (Figura 3.13).
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Fig. 3.13

Em algumas charneiras das grandes dobras dos quartzitos Canastra
e nos micaxistos quartzosos do Araxã desenvolvem-se estruturas do tipo "boudins"
e "mu1l ions", as quais exibem lineações paraìeìas ao eixo b das dobras que

são tambõm paraìelas ãs lìneações de intersecção (11), Embora estas estrutu
ras se achem bem destr"uidas, hons exempìos podem ser encontrados em pAGOTO et
ali i (1979) que descrevem grandes "borJdins" na fazenda Cachoeirinha a sudoe:
te da ãrea mapeada e em MATT0S (ì980) que descreve "rnullions,' ao ìongo da rodo
via MG-07 que une Aìpinõpo1ìs a Passos, e "boudins" na estrada que ìiga pas

sos a Babiìônia (fazenda Ribeirão Grande), jã fora dos domínios do presente es

tudo.

d) Ca.rac.telis.ti ca s:d.a :e.gunda fase nos produtos de sensorianenþ remoto

Como mencionado anteriornente, esta fase defornlacional deu ori
gem a gt"andes .dobranrentos isoclinais recunlbentes, Nas imagens LANDSAT e nas

fotografias a6reas as grandes estruturas desta fa.se são identifìcadas através
do tipo de reìevo desenvolvido nos quartzitos e metarenitos da Unidade Canas

tra .

Bloco diagnanra de l'ineações da 29 fase deformacional,

- Observar a disposição da ì ineação de crescìnlento dos minerais
(Lr) com nespeito a ìineação dè intersecção (_1., )

- (X, Y e Z eixos da fabric)

Gì\\
(ì. ì::i:

- \\ -- -i'.. -- -7
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Nas ãreas em que os dobramentos pe.ränutu"á' tot o' estratos
...r r -.j.--.-r-!- ^ .-^1^,!. 4i.¡¡!¡!v.ì¡ln ã .l¡ t.ìnn l-ahlllar. â cubfahular, fofSUUrl¡Uf t¿UllLq (5t u l ç.rsYv

mando grandes chapadõ^es. São forrnas estruturadas concordantes MATT0S (1985),

com relevo fortenlente assimétrtcon merguìho dos. estratos que concordam com o

declive da zona homõloga sub-horizontal. A rede de drenagem apresenta fortna

bidirecional , con anguìaridade média e elementos curvos e reti lineos'

Quando o relevo se. ac.h.a pouco entalhado' u, ,upu'fftius tabula

res exibem vales em forma de V que dão origen a gargantas que separam as

,;pìataformas- estruturais". Bons exemplos deste relevo podem ser encontrados

en todo o chapadãoda Babiìônia, parte da serra da canastra, o qual nlostra su

cessões de cornijas sobnessaltadas (exenlplol vale do rio Turvo), as quaìs

permitiram não sõ a ìdentificação dos limites geolõgicos, h.em como o número

de. estnatos dobrados (dupìicados) aflorãntes, E.sta identifìcação ê favorecj

da peìo fato de o chapadão da Babilônia ser constituido por camadas competen

tes que sobrepõem as menos competentes. 
.

Jã nos donrïnjos dos xjstos Araxã e metapelìtos da Unidade 'Cg'

nastra, os grandes dobràmentos são mais dificeis de ser identifìcados nas

imagens de sat6lite e nas fotogr"afias aéreas, por não apresentarem benì defl

nidas as características apresentadas no parã9rafo a'nterion, e os estãgios

erosivos serem nais avançados. Pr6ximo aos contatos dos xìstos e metapeli

tos com os quartzitos, a identificaçäo 6 faciììtada pela existôncia de super

fícies estruturais exumadas que dão origem a quebras negativas ' no relevoo

cujo contato geolõgico eXposto pode ser acompanhado por 'longos trechos nas

fotografias aéreas. Estas caracterîsticas, aliadas ãs'caracteristicas aprs

sentadas nas ãreas quartzîtìcas e mais os dados de assìmetr"ia de reìevo, per

mitiram interpt"etar o estilo isoclinal deitado desta fase, bem.conto deterni

nar que o que estava exposto no rejevo atual era o flanco ìnvertido deste do

bramento,

Jã nas bordas da grande estrutura de Furnas, devido aos falha

mentos transcorrentes e inversos da 39 fase deformacional e aos dobranlentos

da 49 fase deformacìonal, os grandes dobranentos desta Segunda fase acham-se

totalmente destruîdos. As únìcas evjdências destas grandes dobras, observa

das nas imagens LANDSAT, são as figuras de interferôncia que sungiram no re
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levo como resultado da superimposição desta fase deformacional com a 49 fase
(oue serã descri ta na Seçã'o 3.4,5) e. os relevos dissinìétricos oue. devido ã

forte ìnclinação dos estratos e ã superìmposição da drenagem unidìrecionaì,9g
raram formas do tipo "hog-back" e cristaÌs isoclinais.

Quanto ãs estruturas meneres, foìiação e lineações, poucas evì
dências dînetas perrniten caracterizã-las nas imagens LANDSAT, pois a ausêncìa

de estereoscopia dificulta ohservar com detalhe as vertendes esculturadas em

função das pequcnas dobras desta fase e das foliações originadas na 39 e na

41 fase deformacional . Jã nas fotografìas aéreas, as peiuenas dobras podem,

em alguns lugares, como ao ìongo do vale do ribeirão do Turvo e adjacôncÍas,
ser facìlnrente identifìcadas pelas formas esculturadas do nelevo (.Fi gura

3.ì4) e pela interferência delas nas superficies tabulares exumadas, As fol
mas originadas permitem definir com clareza o contorno aparente das pequenas

dobras, inclusive contar a sucessão periodica delas, Enbora estas caracteris
ticas sejanr de fíciI visua'ì ização nas fotografias aéreas, devjdo ao recuì so

da esteneoscopia, elas não ocorrem com ireqüôncìa nos pares estereoscõpìcos

analisados. A principal razão desta ausôncia de caracteristicas deve-se ao

fato de o estilo isoclinal deitado desta segunda fase deformacionaì gerar no

relevo estruturas concordantes horjzontalizadas, seme'ihantes a þacotes sedi

mentares que, quando esculpidos, originam gargantas 'que separam pìataforrnal
estruturais. As pequenas dobras são identificadas nas fotografias aéreas ape

nas nos casos em que seu plano axìal apresente mergulho em torno de 30o, seu

eixo urn caimento tanlb6m ao redor de 30o, e intercepte superfície aplainada
(Figura 3, ì5). Na área mapeada, bons exemplos que satjsfazem estas condições
podem ser observados quando se analisam pares estereoscõpicos da regìão sul
do chapadão da Babjìônia (serra da Grota Feia junto ao ribeirão do Turvo) e

ao suì de Guapé nas serras da Rapadura e dos Macacos, 0 principal motivo de:

tas pequenas dobras apresentarem aìterações nos mergulhos da superficie axìa'l
e dos eixos em relação a sua posição original .deve-se ao fato de elas atuai
mente pentencerem a um dos flancos das grandes dobras ocorridas na 4ê fase de

formaci ona I .
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Fig. 3.14 Bloco diagrama esquentãtico que mostra
pela interferencia de dobras deitadas
exumadas.

o tipo de relevo formado
em superfícjes tabulares

Projeção de unra dobra enr relação a uma superficie apla'inada e sua
respectiva representação poìar.
- @ bloco diagr"ama que mostra uma dobra com PA=300 e ejxo=30o;

@ tupt.sentação poìar da situação em@onde: r posição do

eixo da dobra, ñ guir"landa dos polos dos estratos dobrados,

o pos'ição do põìo no p'lano axial.

Fig. 3.15
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3. 4.4. 3 TERCEIRA' FASE. DEFORMACIONA{- .(D: ),

A terceira fase. deformacional ê caracterizada na ãrea por um even

to cinemático de grandes extensöes, que deu origem a deslocamentos das ,ni¿l
des geoìõgicas e 6 responsãveì pelos princìpais falhamentos transcomente e in
versos (con caracteristicas de cavalgamentos) ai existentes,

Esta fase deformacional corresponde, no tenlpo, a uma continuida
de da 2è fase dentro de uma deformação progressiva submetìda ao mesmo esforço
de oeste pana 1es te ,

A razão que leva a caracterizã*la como unra fase djstinta, bq

seia-se no fato de que as estruturas originadas na 29 fase deformacìonal (¡is
tosi dade de fluxo, ì i neação mi nera'l , ì ineação de interseção e geometriâ das

dobras nraiores), quando associadas ou combinadas, obedecen a unra seqüência ìó
gìca e guardarn uma relaçãb de sua fornração com as causas que origìnarani as e:
truturas maiores, as quais definem a geometria da.arquìtetura final da referi
da fase. Jã na terceira fase deformacional , as estruturas originadas (pequ-g.

nas dobras monoclínìcas com xistosidade de crenulaçã0, xìstosidade de cisalha
mento, rotação de fraturas e blocos) não se encontram uniformemente distribuí
das por toda a região estudada, sendo que se localizam somente nas ìmedìações

dos falhamentos transcornentes e ìnversos com os quais se acham geneticamente

relacjonadas. Mostram tambõm perturbações'nas estruturas preexjstentes, não

correspondendo portanto a possiveìs agrupamentos de estruturas sincronas, sub

metidas a um esforço simultâneo, mas sim, presume-se que correspondarn a una su

perposição de deformações, como serã visto naìs adiante,

Do exposto, pode-se constatar que' no transcurso dcsta terceira
fase deformacional, originaram-se grandes estruturas transcorrentes, empurrõeó

e estruturas menores (dobras e xistosidades), com desiocamentos diferenciais de

blocos de rochas e desenvolvimento de uma catacìase generalizada, o que ìndìca

a existência de uma grande zona de cisalhalnento (.shear zone), segundo concej

to de HOBBS et alii (1976),
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a ) As.:gra$les es tru t-u ra.:

Como jã mencìonaclo anteriormente; as grandes estruturas origina
das na terceira fase defonmacional são grandes sistemas transcorrentes e fa
I hamentos i nve rs os

Corn reìação ãs condições gerðìs de forrnação dos grandes falha
mentos, dois tipos de transcorrências foram caracterizados na ãrea: o primei
ro tipo õ constituído de sistemas transcorren.tes que sepaÈam os dobramentos em 

ì

blocos, se dìferenciam peìa variação da incl ìnação das sirperfícies axìais u ,

' pelos diferentes niveis de assimetria dos flancos, não possu.i ndo necessaria

mente uma associação com falhas de empurnão (ou ìnversas), O segundo tipo
constitui falhas transcorrentes, freqüentemente associadas a falhas de empur 

I

rão(ouillversas),cotnosefossenlinlitesdeblocosdeumas6riedecanladasem
purradas. Estes doìs tipos básicos podenr ser facilnrente visualizados no ApEil

lDICT B.

. Através da anãlise geomõtri ca destas estruturas, não foi. possî 
.

vel estabelecer en que momento, dentro da evolução, houve nrudanças de compor l
tamento, de dúpti l para rúpti1. Porém, atrav6s da estruturação dos lìneamen 

.

tos obtidos em imagens LANDS/\T (APENDICE B), das estruturas dohradas, da pre

sença constante de blastomiìonitos, de outras estruturas menores e deslocanon l

tosnít'idosdasfa]hascomulÌìageometrìabemdefinida6quesepôdeestabele
cer que a terceira fase defornracional caracterizou-se peìo desenvoìvimento de j

zohas de,cisalhamento dúctil [no sentido dado por HOBBS et alìì (]976), com 
i

fortes evìdâncias de rupturas caracterizadas pelos principais sistemas de fa 
)

I has.

i

Não 6 propõsito deste trabalho estudar a dinâmica destas zonas

de cisalhamento, visto que na ãrea de estudo esta fase deforn¡acional 6 muìto 
,

compìexa e os dados dìsposíveis não são suficientes para a definição e canac I

terização de um cinturão de cisalhamento. Lìmìta-se, portanto, ã descrição 
..

das principais caracteristìcas desta fase deformacional , obtidas em imagens,

aliadas ãs observações de campo, e a estahelecer associações das principaìs
estruturas mapeadas, com modelos que se ajustam ãs zonas de cisalhamento. I
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Atravês das imagens LANDSAT na escala l:500.000, verificou - se

oue extensos lineamentos, com alta densidade. desenhava uma oeometria narti
culan que caracterizava bem a presença de estruturas dìsruptivas de natureza
transcorrente. tste conJunto pernri ti a dj sti ngui r, em ãreas di sti ntas , que

as zonas de cisalhamento lniciavam-se por ruptúras primãrias com orientações
simpìes e ordenadas umas ern relação ãs outras, enquanto ern outras partes tor
navanl-se anastomosadas (faìhas em trança) e deì'imitavam blocos que se sobre
punham uns sobre os outros.

Baseando nos padrões de fratunanrento propostos por RITDEL

(1929), MCKINSTRY (.l953), TCHALtNK0 (1970) e VIALON et'al j j (1976) para urna

zona de cjsalhanlento, procurou'se estabelecer o"itérios para ava'lìar os prin
cipais sistenlas transconrentes ìndependentes dos enrpurrões ('19 tipo) nlencio
nados anterionnente

Segundo RIEDTL (op. cit.) em unra zona de cjsalhamento (Figura
3.164) desenvolve-se um conjunto de fraturas secundãr^jas e sjstemãticas que

formam unla rede de fraturas assocjadas (zona de cjsalhamento de porte menor)

que precede a zona de cisalhatnento maior em u¡ra detenminada ordem sucessiva.
Entre as principaìs fraturas e as nrais constantes encontra-se o sistema .con
jugado de fraturas R e R', as fraturas de extensão T e unl sistema de

fraturas P, sim6tricas a R. 0 sistema conjugado R e R' em ,,echelon,,

dispõe-se em um djedro de abertura 2y = 6000 onde Z (.djreção de encuntamen

to mãximo) õ a bìssetriz, e R e R' fazem ângulos de l5o e 750, respectivamei
te com o plano de cisalhament.o. No sistenra conjugado de Rìedel, admjte-se
pana as fraturas R o mesnro sentido do nrovimento da zona de cisalhamento (fg
lhas sintéticas). Estas fraturas ocorrem com menor freqüôncia, por6nr apre
sentam fortes deslocalnentos no sent'ido da zona prìncìpa'l (sistenla aclìtìvo).
Jã as fraturas R', neste mesnìo sistenra conjugado, apresentanl seu sent'ido con

tr"ãrio ao sistema princìpa1 (.falhas antitõticas), são maìs ìmportantes, pre

duzem efeito de rotação e de b'loqueahrento de nrovinlento geral da zona c'isalhan
te (sìstema suhtratjvo), conforme a f'ìgura 3,16ß.
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Fig. 3,16 Relações entre diferentes fraturas enl "echelon" de unla zona de

cisalhanlento'

-G) Zonu de cisalhanlento que mostra as reìações entre as. dife-Y^'iäi"trit;;;; ;; ;;¿ñ"ì'òn" sesundo Riedei: -Z - eìxo.de 9l
.ri:iãñ¡ri tð--aiirnã' x --eìxo de"alonsamento ntáxino ' RR' - sì¡
;;il-;;;j;s;àò ¿.'ai"a.l,1- fraturãs de extensão' P - sis
tema simétri co de R.

-lb) Fraturas de Riedel enl "echelon": R - fraturas lÏenos fre-Yl";t;:"' 
ä""-ã.ïoiÃã* iä.tãi ãuiìotanrentos no sentìdo princT

3äi:'ñl -'"i.;il;;;";rais inrportantes e responsãveis por erei
iä.'¿ä totuòàó-ó uìoqueio dô movirrento prìncipal '
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Segundo esquema apresentado na Figura 3.16, na zona de cisalha
mento em potenciaì, quaisquer fraturas regulanuente dispostas mas não fecha
das podern evoluir para um cisalhanrento efetivo, dando origem a numerosas fa
lhas anastonlosadas que formarão as zonas de falhas em tnanças. Estas falhas
decornpõem a zona de cisalhamento em b.locos, que'in'icìalnlente possuem formas
de prisñlas e arietes yivos, os quais posteriormente tornam-se menos agudos

por rotação e escorregamentos. [m seguìda, suas apar^ôncias são de falhas li
mitadas por curvas que delineianr formas lenticuladas ou de amígdaìas, 0 .:
quema da Fjguna 3..l7 exempl'ifica a evolução acinra citada, a partìr de fratu
ras enì "echelon" do tipo R e de um p'lano de cisalhamento (falhas em trança).
Observar na f i guna que as I entes de ci sal hantento 'f'ornladas por rotação de bl o_

cos dão ori'gem a uma rotação'induzida, devìdo ã força contrár"ia ao nlovimento

principaì que surge em suas paredes,

TCHALENK0 (1967 e 'ì970) estudou a s'inri I ari dade entre zonas de

cjsalhanlento de diferentes magnitudes, ou seja, em escala nricroscõpìca, atna

vãs de testes em caixas de cisalhanrento (shear box test); em escala 'internle

diãr'ia, através do experinrento de R'iedel; e en escaìa regional, através de

falhamentos provocados por abalos sism'ícos. Deste estudo pôde analisar a

resistência ao cisalhamento e interpretar a sinrilaridade clas estruturas com

diferentes escalas, em função das proprjedades mecân'icas dos nateriais n da

condição de quebra (-ronrpìnento) de Coulonrb'("Coulomb faiture criterìon") e

da I inl'itação c j nenrãti ca 'inerente ao t'ipo de deformaçã0. Veri f i cou tamb6m

que corpos rochosos, quando d.eformados por c'isalhamento djreto (puro), desen

volvem reduzjdas zonas de c'isalhamento, nas cluais ocorrem os prìncìpais (ou

nlaiores) deslocamentos. Dependendo da escala de defornração e da quantì dade
de materjal envolvido, estas zonas de c'isalhanrento poclem variar cle tanlanho

segundo nluitas ordens de nagnitude, desde bandas de defornração nricroscõpìca
em agregado de cristais at6 falhas tectônicas regionais na crosta terrestre.
0 modelo destes cisa'lhamentos, sob a'desìgnação de estruturas de zonas cjsa
lhadas (shear zone structure), sugere que nas d'iversas escalas anaì'isadas,
as fe'ições cisalhadas, princ'ipalmente as falha.s mais sìnrples, obedecern a um

mesnro padrão e possuenr um mecanisnlo de defornração sìmìlar.



Fi g' 3'17 - Evolução e rentes ce cisarhamento de uma zona de cisarhamento,

- (&) Evoruçao de.uma_z'ona de cisalharnento a partir de fraturas em"echelon', do tìpo R e de um pìano ãã cisaihamento. ' --
-@ Esquema de urna lente de cìsalhamento formada pe.los planos decisalhamento e pe1;o sistema assoc.iado R. re ¡ ev .q'|¡vJ

o
t

t
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TCHALENK0 (..l970) menciona que o gr;u de similaridade estrutu

ral entre as zonas cisalhadas com diterentes magniiucies 6 função das p.upril
dades mecânÍcas dos materiais utilizados nos testesn embora existam outros as

pectos aìnda questìonãveis, principaltnente no qqe diz respeito ãs estrutunas

panticulares que são mais pronunciadas em umas partes do que em outras ' Por6n!

âdmite que o estudo simultâneo de zonas cisalhadas em diversas escalas permi

te urn melhor entendinrento do necanismo da defonmação geral,

Em função das ohservações acîma mencionadas e atravõs da anãlì

se dos I ineamentos extraÍdos das ìmagens LANDSAT (APENDICt B), pôde-se caract€

rizar na ãrea um extenso cinturão de cisalhamento essencialnìente transcorrentg

constituîdo por um conjunto de sistelnas de lì neamentos com direções predoninatt

temente N60l4, que deljmjtam zonas de cisalhamentos dentro do cinturão menciona

do, Estes sistemas, para fins de descriçã0, denomìnam-se Sistema Tapìra-Can

deìas, Sistemas Desemboque-Capitõ1ì0, Sistema Deìfinõpol is-Santana da Vargern ã

Sjstema Burìtizal-Alterosa, 0s demais li neamentos sem denominação foranl consi

derados s istemas de fraturas que compõenl a zona de cisalhalnento, segundo o mo

delo de Riedel e as ca.racteristicas propostas por TCHALENK0 (.1970)'

0 Sìstenra TaPira:C.andeia: é constìtuido por um coniunto de li
neamentos ., tru triJJI.ara cteri zados nas ìmagens LANDSAT por 1ineamentos (.no

concej to de HOBBS, l9lì) e por al inhamentos de relevo e drenagem que se esten

den ao iongo de majs de 270 Km, com um traçado na dìneção N50-601^l' Este siste

ma tem grande inrportãncia por representar o limite setentrional do cinturão de

cisalhamento e pratìcamènte separar dois dominios paleogeográficos dìstintos:
a nordeste, o Don)înjo Bambui com una sucessão de metassedimentos tipìcos de

pìataforma, e a sudoeste, o Domínìo Araxã'Canastra representado por una suces

são de metassedinlentos, de uma faixa de dobramentos ìntensanlente la¡ninadas e

deformadas, Esta situação por sì sõ pressupõe a existência de uma descontinui

dade com grandes deslocanentos tangencìais que caractérìzam benl a nlovinlentação

diferencial de blocos ao longo dos lìneanlentos.

0s I ineamentos que compõem o Sistenìa Tapira-Candeìas ' erllbora pos

sam ser seguidos sem dificuldades nas imagens n foram pouco investìgados no canl

po, por estarem praticamente fora da ãrea de estudo, apenas ocorrendo ent um pe

queno trecho dela (ao norte de Piumhi e passando por Pimenta), E ìnteressante

ressaltar que, embora os dados disponivei.s sejam poucos, cartognaficanente
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seus traçados nrantêm um paralell'srno com os dernais sistenras em toda a sua ex
tensã'o. As estruturas menores a eles associadas possuen disposição que permi
tem definir que a dineçäo de movimentação 6 no sentfdo sinistral e se repete
com senreìhança e perìodicidade nos demais slstemas, colno serã visto mais
adi ante,

0 Sì_si:enla Desemhoque-Capit6l]l constitui, dentro do c.inturão
de cisalhanento, um dos acidentes tectônicos nrais importantes, tanto na com

provaçã'o dos falhamentos transcorrentes como na caracterização de falhanlentos
transcorrentes associados a falhamentos de empurrão' (ou inversos),

As superfícies de fraturas deste sistema são bem defìnidas e

se dìspõenr prõxinras ã vertical ou ìigeìramente inclinadas a sudoeste, e se

mantôm, em linhas gerajs, transversais à foììação Sl da 21 fase defornacio
nal . Também junto a estas superfícies de fratura, pôde-se öbservar que a fo1ìa
ção cataclãstica, desenvolvìda nesta fase, intercepta, com ângulos aìtos, tan
to os quartzitos da Unidade Canastra como os metassedimentos do Grupo Bambuí

que não foram ôfetados pelas fases anterjores,'

Neste sistema vãrias são as cvidências nas imagens que per mi

tem constatar estruturas menores e indicatjvas de que os lineamentos estrutu
rais podom ser interpretaclos como transcorrências sinistraiÀ, orìgìnadas ;
terceira fase deformacional. Esta interpretação expìica satisfatoriamente o

fato de estes lineamentos se situarenl transversalmente ã foììaÇão S., dos mate

riais dobrados na 2ê fase deformacional , preservando, nos sous planås de f;
tura, as estruturas menores desta 2ê fase (Figura 3,18),

Semelhante ao que acontece no'sistema Tapira-Candeias, pr6x.imo

ä regiâ'o de Piur¡hi, o Sistema Desemboque-Capìtõìio desenvolve nos seus tenni
nais um conjunto de falhas dc empurrão ou inversas (2g tipo de transcorrêncial
jã nrencionado anterìorrnente), Supõe-se que estas falhas sejam resultado das

próprìas condìções gerais da ntecânica de formação das transcorrências, Esta
suposição baseia-se, prìncipaìmente, na freqüôncia e geometria em que as trans
corrôncias se acham associadas com as falhas inversas e/ou de empuruâo,.repre
sentando verdadeiros linrites de blocos de uma série de camadas empurradas.
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Fig. 3.lB Dobras da 2Q fase deformacjonal preservadas em unr pìano de fratu
ra.

- Plano de fratura da zona de cisalhamento que preserva em sua
superfícje dobras menores pertencentes ã ?A fase -derorma

cional . 0bservar qlg a fol i ação catacr ãsti ca desenvol vj da pã
ralelamente ã superfícje de fiatura acha-se interceptanoo orio
gonaìmente o ejlo q a superficie axjal das dobras (morro dõ
Cruzejro ao norte da cidade de Campos Gera.is),

Característi cas senlel hantes des tes s'is temas cornbi nados de trans
corrênc'ias e empurrão foram descritas por KHAIN (1973). Ele os considera como

o resultado de modificações jntensas de forças de compressão em uma parte da

ãrea em relação ao rejeito ao longo da djreção da próprìa transcorrência. E¡
tas modifìcações devem-se a vãr'ios fatores, entre eles ã subsjdôncja ou soer
guìmento de uma pìataforma ou de um maciço med'iano, ou do embasamento da prq
prìa zona de dobramento em conseqüôncìa da mudança de espessura, etc.

KHAIN (op.cìt.) menc'iona que, em tajs casos, tanto as transcor
rêncjas como os empurrões são profundos, caso se admita uma única compressão re
gìonal (Fjgura 3..l9). tstas estruturas podem corresponder tamb6m a fa'lhamen

tos em tesouras poìs, neste caso, o rejejto dos falhamentos transcorrentes não
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contìnuarã em profundidade nen ern grandes dìstâncì'as, mas sim.se confundjrã
,.- -...! -j -r. _._- ... ..a-LUr¡r cr 5upct tlLte uc er¡lljut|du, uescl f.)d |c Let tuo aúiltOi.¡ìie Se ulS¡d úta úú j ¡.ùii!

de enrpurrã0. Exemplos ciãssicos destes conJugados ocorrem na borda sul do

Cãucaso sudeste (ernpurrões associados a transcorrências transversais), nos Apa

laches do suì (onde o bloco de Kenherlend se acha limitado enr ambos os lados
por transcorrências transversais) e nas Montanhas Rochosas, principalnente na

sua parte suì (,oncle as transcorrências associadas a empuryões sâ'o fenônrenos
freqüentes ),

Fig. 3.19 Transcorrôncias e enpunrões correlacionãveis no Casaquistão Cen
tral , segundo Suvorov (KHAIN, '1973),

^ ì) Transcorrênci as pnofundas¡

2) Empurrões pì^of undos i
3) Conpressão regiona l

Ao analisar os falhamentos de empurrâb ou 'inversosn associados

aos sistemas ïapira-Candeìas e Desenrhoque-Capitõlîo [Figura 3.20 e ApENDICE

B), pôde-se verificar que tais falhanentos se dispõem freqüentenrente eln anfi
teatros, abrindo ã medida que se distanciam d¿l zona transcorrente, A sua con

figuração cartogrãfica e as estruturas menores associadas a estes falhanrentos
ìevam a supor que as transcorrências pertencentes aos dojs sistemas estejam
ligadas a falhamentos profundos transversais (que cortanr zonas de dobramen

tos) que, em seus terminais, dão origenr a falhas de empurrão, Dentro desta hi

" \iÑy:p'- \
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põtese, sugere-se que os falhanentos de

sados levando em consideração o rnodelo

1973) e conforme a Figura 3.21 .

empurrão (ou inversos) sejam anali
proposto por Burtman e Peive (KHAIN,

Ao analisar as principais falhas. de empurrão que ocornem junto
aos dois sistemas transcorrentes acìma mencionados, pôde-se verificar que pg

ra cada conjunto de falhas de empurrão associam-se a ele, e sjretricanente em

relação ã zona transcorrente, estruturas de distensão ìimitadas por estrutu
ras transcorrentes de segunda ordem (antitéticas de Riede'l ), as quais são
responsáveis pela formação de pequenas fossas (grabens). onde são preservadas

as maiores espessuras dos quartzitos Canastra (região de Capitõlio) e os me

tassedimentos do Grupo Bambuî [região de Pìnenta).

0s efeitos destes falhamentos podem ser melhor observados entre
Piumhi, Santo H.jlário e Boa Esperança, onde se intensi ficam e se estendem ao

ìongo de mais de 50 km na direção NNt. Em diversas secções, ao ìongo da ser
ra da Pimenta, serra da Vargem e serra Mundo Novo (Figura 3.22) , pôde-se ve

rificar que as superficìes de "cavaìgamentos" se mantêm aproximadanente pq

ralelas ã estratificação do conjunto cavaìgante, o que origìna uma sucessão

isoclinal normal que intercala dj versas ìitoìogias da Unidade Canastra com

os metapeì itos do Grupo Bambuí,

tm geral, as principais superfîcies de "cavaìgalento" situam-se
em posições subverticais ou se inclinanr ìigei ramente para oeste, Esta verti
calização das superficies 6 ilue dificulta uma nplhor interpretação destas es

truturas no senti.do de caracterizá-las como falhas inversas ou de empurrão

(cavalgantes). Acredita-se que tais falhamentos sejam reaìmente falhas de em

purrão e sua verticaì ìzação 6 devida principalmente â superinrposição das gran.

des dobras da 23 fase deformacional . Este fato pode ser constatado nas ser
ras ao norte de Santo Hilãrio, as quaís se estendem até o sul de Piulnhi, on

de as superficies de cavalganento chegam a desenhar antiformes e s.i nformes

vergentes para oeste. Tambêm nestas serras, norfologícamente, pôde-se -obser
var que os dobramentos dão origem a um traçado festonado da superficie de cg
valgarnento. Estas feições acham-se ainda mais perturbadas peìa exist6ncia de

flexões com traços axiais NI^r, relacionadas com as deformações da al fase
deformational que produzen cotovelos nos eixos das dobras da terceira fase e

provocam, nas superfícies de cavalgatrpntos, formas curviplanares compìexas.
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Esqucma.da distribu.ição de estruturas relac'ionaclas conì as trans
correncìas, segundo Burtnlan e peive (KHAIN, lg73)
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É. importante.ressaltat' que os falhamentos de empurräon que dão

origem ãs estruturas cavalgantès, tamhêm desenvolvem ao longo de seu traçado
pequenas dobras monocllnicas com xistosidade axial de crenulação (principal
mentè nos xìstos), as quar-s, poF sua vez, defonnam a xistosidade pr.inrãrìa (S.,

da fase anterior). Deve-se ressaltàr, tambêm, que parece .existir uma varia

ção no estilo das dob.ras da 21 fase junto a estes cavaìgamentos, que pode

ser ohservada pon uûìa diminuiçäo brusca de sua re.ìação altura e largura (H/l,l)

entre as partes cavaìgantes e cavalgadas. Isto permite deduzìr que provdveì

mente ocornam grandes deslocamentos tangencìaìs ao longo-dos cavaìgamento!

que adquirem caracteristicas de transcorrências (cavaìgamentos passando a

transcornências), confornre pode ser ohse.rvado no APENDICE B.

0 Sis.te,jna- Delfjf6.poli.s-Sa.ntan+. ga..,V.a.r.gem e o Sistenra Buriti
z.al.1{]rlgroja_são dois sistenras considerados semelhantes pelas característí
cas apresentadas nas imagens LANDSAT, os quaís formanr iuntos uma zona de fg
lhamentos bem definjda dentro do cinturão de cisaihamento nrencionado antg

ri ormente,

û¡bora as caracteristicas destes dois sìstemas sej.am semelhan

tes ãs dos denrais sìstemas, tanto na constância de direção,(N60l,l) como nas e:
truturas nìenores a eìes assocìadas, verìfica-ser nas ìmagens LANDSATe nos da

dos de campo, que a zona de falhamentos originada por estes dois sistemas não

corresponde a um conjunto de falhamentos sinrpìes, mas apresenta um conjunto de

fraturas, as quais, tudo indi'ca, desenvolveram falhamentos diferencjados se

nrelhantes aos modelo de uma zona de cisalhamento, a partir" de fraturas em

"echelon" do tìpo R de Riedel , com planos de cisalhanento (falhas enr trel i

ça), ou ao modelo de sistemas de falhas transcorrentes (strìke-sìipe fault
systems), propostos por READING (.l980).

Devido ã extensâ-o (,1argura e corirprimento) desta zona de falha
mentos (que transcendem vários quilômetros além da ãrea de estudo), não se

dìspõe de dados suficientes para estabelecer com segurança que estÍìo de eå

truturas esteja ocorrendo realmente nesta ãrea.

Da anãlise das imagens LANDSAT (APENDIcE B) verifica-se que eI
tre o sistema Delfinõpoìis-santana da Vargenr e o Sistema Buritizal - Alterosa
desenvolve-se um conjunto de fraturas com grandes curvaturas, o qual dã orj
gem a padrões anastomosados de falhas com lentes de cisalhamento e rotaçãode
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I

blocos que, segundo RITDEL (1929) e TCIIALENKO (1970), ocorrern dentro de uma

zona de cisalhanlento a partir de fraturas em "echelon" do tipo R e de. unt

p'lano de cisalhamento (faiha em treìiça), conforme Figura. 3.17,

0 desenvolvjnrento destes paclrões.unurton,osados (faìhas enr tran

Ças), qtre dão orìgem a blocos a'longados lenticulares, segundo VIAL0N et alij
(1976), ocorre a partìr de fraturas enr "echelon" do tipo R que, no transcurso
de sua evoluçã0, dão origetn a deslocantentos que acumulativamente favorecem a

mudança e o arqueamento dcstas fraturas, Neste processo, as falhas deconr

põern a zona de cisalhanrent.o em blocos, iniciando por unr.conjunto de blocos
com formas prìsnrãticas e arestas vivas, QUe se tornanr menos aguclas por rotg
ção e deslizatnentos. Como resultado, desenvolvenr-se lent.es de cisalhanlento
forntadas peìos planos de cisalhanrentos e pelo sisterna assoc'iado R, E ìnrport.an

te ressaìtar que dentro da lente de cjsalhamento (Fìgura 3. ì7) desenvolve-se

unta rotação induzida e, junto aos seus diedr os agudos, o b'loco tende a desen

volver efeitos de deslizamentos, o que resulta eln pequenos dobranlentos.

Entre o Sisterna Del f i n6po1j s-Santana da Vargenr e o S jstenta Buri
tizal - Alterosa IAPENDICE B) desenvolve-se um conjunto de fraturas curvas,
cujas interseções geram, nas ìmagens LANDSAT, padrões lent.iculares conl indjca

ções de falharnentos destra'is, o que corrobora na expììcação clas rotações ìndu

zidas, iã que os padroõs lentjculares permanecem coerentes dentro do pnocesso

de propagação da dir^eção de cisalhanrento (paralelamente a sua extensão).

Corno iã foi nrenc'ionado, não se dispõe de daclos sufjcientes para

afjrnlar que a geometria assunrida pe'los lineamentos nas ìmagens LANDSAT õ r-e

sultado cle fraturas que contornanr grancles lentes de cisalhanrento ou se õ ori
gìnada peìo sistenra conjugado de Rjedel (T, RR'e P), tsta geometria pode.

corresponder a outros sjstemas de fraturamentos, senrelhantes aos cìue sugere

SADOI^JSKI (1983) para a zona transversal nordestìna, onde tais fraturas não

são necessarjanrente as R, R', P e T de Riedel , nras podern corresponderagran
des expressões de fraturas X e Y (SADOWSKI, ì983, pg. 39, Fìgura l9).

Dentre as vãrias lentes desenvolv'idas nesta fajxa de cìsalhanlen

to, ressalta,-se a grande lente que ocorre entre as cidades de Alpinõ¡lolis e

Cãssìa, tendo a cidade de Passos em sua posição central, Nos arredores cie

Alpinõpolis, os terntinais desta lente são marcaclos por dois conjuntos de fa
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lhas transcorrentes que se cruzam com d'ireções ltS0W e N70W, as quais são ca

racterizadas por una jntensa cataclase dos quantzitos, micaxistos e quartzo-

-micaxistos, por unra forte clivagem de cisalhanrento e por evidências de movi

mentação no sentido destral, Nos afloranrentos.de quartz'itos da serra da Ven

tania ao sul de Alpìnõpoìis, alãnr das estruturas de c'isalhamento ai presenteg

as pequenas clobras da 29 fase cleformaci ona'l encontram-se com ei xos enr tonno de

S30E/20 e superficies axjais com at'itudes de N70W/25SW, o que ind'ica ser rg
sultado da rotação'induzicla que ocorreu dentro da lente de cjsalhamento. Ao

lenlbrar que a dir"eção m6clia dos grandes dobramentos da 29 fase estã em torno

de NS, ter-se-ã então de admitir, mesmo que localmente, que estas pequenas es

truturas foram reorientadas com ângulos cle at6 70o, jã que unr achatamento de

las e um forte estiranlento ao longo da direção dos ejxos junto aos planos de

folìação Sl é um fato de fãcil constatação.

Quanto ã extensão das lentes de c'isalhamento e das estruturas
que se desenvolvenl dentro da zona de cisalhantento, TCHALENK0 (1970)nrostra que

existe uma s'imilaridade das estruturas formadas enì zonas cle difenentes ordens

de magn'itude, desde miIimãtricas até dezenas de metros, Jã SAD0WSKI (l9B3)

define para a zona transversal nordestina estruturas senrelhantes que chegant a

extensões qui ì onrétri cas e mencì ona vãrios autores e I oca I i dades ent que estas

es truturas são comuns , como r pot exentp'lo , na zona cle fa I ha San Anclreas do oes

te dos tstados Unidos e na falha A'lpina na Nova Zelând'ia.

Na ãrea do presente estuclo, as falhas em tranças ou anastomosa.

das e as lentes de cìsalhanrento cheganr a atingìr dezenas de quilôrnetros (APE{

DICt B) e podem ser facilnlente'identifìcadas nas'inragens cle satõl'ite. Porónr,

no campo, sua identificação õ mais djficil devìdo äs suas prõprias dìnlensões,

Na região ao norte de Cappos Gerais, na base do flanco nonte da senra do Ctu

zejro (F'igura 3.23), ocorre um qrande vale de fundo chato, fortentetrte alìnha

do e com todas as caracteristicas morfolõg'icas de uma zona transcorrente, o.!l

de se pôde detectar unra sêrie de fraturas curvas, cuja distrìbuìção dáorigenr

a unl entrelaçanento bem visivel atravõs da nrata galeria. A este conjunto de

fraturas pode-se associar o desenvolvinrento da zona de cisalhanento coln suas

lentes formadas a partir de planos de cisalhamentos e dos sistentas de.fratura
R de Rjede'l , conforme ja-nrencionado.



Fig , 3,23 sistemas de fraturas em tranças'
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Conforne os dados anteriormente expostos, as caracteristicas ge

estruturas podem ser assim resunidas.'

0s extensos lìneamentos mapeados nas imagens LANDSAT são, na sua nraio

ria, traços de falhas que ocorren sempne aconpanhados de uma catacla
se genenalizada. As estruturas com direção N60ll (sìstemas principais
da zona de cisalhanrento) e N80l,l (sintõtìcas com ì"e1ação aos sistemas
principais) exibem fortes indicações de movìmentação transcorrente de

carãter si nì stral

0s falhanrentos transcorrentes fonnados peìos s istenras Tapìra-Candeias,

Desenrboque-Capitõìio, Deì fi nõpo1is-Santana da Vargem e Buritizal-Alte
rosa, ernbora apresentem superficìes que. se rnantêm prõxìnras ã vertìcal,
mostnam nitidas inclìnações tanto para sudoeste (.ao norte da cidadede

Carmo do Rio Cìaro) como para nordeste (.ao norte da cìdade de.Capìtõ
l io), incììnações estas resultantes da superposìção dos dobramentos
, .a ^da 4: fase deformacìonal. De acordo com esta última afìrmaçã0, os fa

lhamentos deveriam possuir orìginaìmente superfíciqs verticais, não

devendo portanto ser mapeados conro falhas inversas ou de ernpurrã0,

0s falhamentos transcoì"rentes que formam os sìstemas Desernboque - Capi

t6l io e Delfinópoì js-Santana da Vargem e os principais fraturarnentos

a eles associados apresentam traçados de suas superficies perpendìcuìa

res ou subperpendiculares ãs superficìes de estratìfjcaQão e cortam

quase ortogonalme.nte as dobras da 2è fase, Jã os empurrões ou falhas

inversas associados a estas transcort"ências apresentant o traçado das

superficies de cavaìgamentos paraìeìos ã foìiação e aos eixos das dq

bras da 29 fase e exibem uma verticalização e arrasto dos planos axìaìs

das dobras desta fase. Pode-se observar que nesta faìxa houve mais

deslocamento de massas do que rotação de blocos,

0s falhamentos tnanscomentes que formam o Sistema Buritizal-Alterosa
e os'l ìnearnentos situados entre esie sistema e o Sistema Deìfinópo

lìs-Santana da Vargem exibem uma variação muito forte em suas djre
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ções devido ao sistema de tranças què formam, Eles são destrais, apre

sentanì estruturas menores naìs deformadas e possuem fortes evìdôncìas

de rotaçã'o tanto das fraturas como dos efxos e superfîcìes axiais das

dobras menores da 21 fase defornlacional.,

Em yãr'ias localidades os falhamentos transcorrentes colocam materiais

antigos en contato lateral direto conì os mais novos. Por exemplo, as

falhas transcorrentes que l intitam a Unidade Canastra com a Unidade Ara

xã colocam em contato domín.ios pa leogeográfì cos diferentes, tsta sf
tuaçã0, aparentenlente contradit6ria, pode ser expììcada pela presença

de dobramentos anteriores (23 fase) que inverterarn a estratigrafia, e

esta, por sua vez, foi deslocada pelas transcorrências '

0s falh.amentos inversos ou de empurrão mostrarn acentuadas diferenças

nas sucessões estnatigrãficas entre os nlateriais superpostos e sobne

postos, o que ìeva a supot" grandes deslocamentos ao ìongo destes falha

mentos. Por exemplo, os falhamentos de empurräo (cavaìgantes). que in

terdigitam un.idades litológicas entre'Pjumhi' Santo Hilãr'io e iljcínìa
parecem ser os responsãveis pela grande diferença litoìõgtca ai exjs

tente, atestada peìa presença de.corpos hãsicos e ultrabásicos do emba

sarnento, .intercalados conr as unidades maìs novas, ìncluindo rochas da

Uni dade Bar¡buí .

0s falhanentos de empurrão (.ou Inversos), quando ocorrem em una única

1 ì tol ogi a ou I i tol ogì as senteì hantes, aparecern como cì sal hantentos, sem

nenhuma reìaÇão com os materiais que os ììmìtam, exceto nas superfícies

que sobrepõem rochas do Bambuî ou do embasamento que ai desenvo lvem ni

vei s nrais carbonãticos.

Estruturas menores .assoc iadas aos falhanlentos

As estruturas menores desenvolvidas na terceira fase deformacio

nal acham-se confì nadas ãs zOnas de falhanlentos e apresentam caracteristicas

distintas em função dos materiaìs afetados, Pon.exempì0, em rochas conì baixa

ductilìdade, os falhamentos transcorrentes desenvolveram clobras de arrasto ao

ìongo de estratos jã foliados peìa xistosidade primãria, enquanto em rochas com

c)
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aì ta ducti lidade os falhamentos inversos criaràm novas dobras e xistosida
des,

As pequenas dobras desenvolvidas em rochas quartziticas e re
sultado das transcorrências sã'o as do tìpo de árrasto, com dimensões re¿uJ
das que não ultrapassam a escala mêtrica. Estás estruturas são facj lmente J
senvãveis nos flancos das dobras da 21 fase, junto aos falhamentos, principal
mente peìo movimento oposto causado nos pìanos de descontjnuidade, E atravõs
destas estruturas que se. observa que as transcorrências provocarant uma movi

rnentação diferencial dos planos de xistosìdade S., e deram origem a uma se

gunda xistosidade SZ [Fìgura 3,24). Esta xistosidade' S, associa-se aos

grandes deslocanrentos ocorridos junto ãs super^ficies axiais das clobras da 21

fase, os quais cuìminaram em grandes empurrões junto aos terminais das trans
corrônci as descri tas anteriormente,

Como conseqiiância destes fatos, pode-se verificar que as peque

nas estruturas desenvolvidas junto ãs falhas transcorrentes são identificadas
por dobras de arrasto, peìa xistosidade de cisalhamento (SZ) paraleìa ã xìs
tosidade de fluxo St e peìo deslocamento sintõtico em r"elação ao movinlen

to prìncipaì do bloco deslocado.

Por outro ìado, junto aos falhanìentos inversos ou de empurrã0,

tanto as pequenas dobras como a xistosidad€i SZ se dìspõem de ntodo diferen
te, de acordo com suas posiçöes em relação ãs dobras da 2å fase eaos próprios
efeitos causados pelos empurrões. Por exemplo, em rochas con alta ductilicla
de e xistosidade Sl bem desenvolvìda, observa-se que as estruturas orìgina
das são essencialmente pequenas dobras irregulares (.não^ci.lindrìcas), com eì
xos curvos que varianr de direção atõ 900, em distâncias menones que trôs me

tros (Fi gu ra 3,25).



Fig. 3.24 Pequenas dobras de arrasto desenvolvidas
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Fiq. 3.25 - Diagranta de freqüêncìa de e.ixos.de nìcrodobras da 31 fase defor
' 'v' v'Èv 

tiãíonul .-aiugiatu de frcqüência da xistosidadc St'

- Ú) Diugrunra de frcqüôncìa dos eixos' contornos conl l5' 10'
" 5, 5 e l% das ãreas'

- @ Oiug.uta de freqüência da xìstosidade S" iunto ãs peque

- nut'¿ãËioi, åoñiótnot conr 30, 10, 4 e l%'da ãrea'

Dadosobtidosnaserral'lundoNovópr6ximoasantoHilãrìo'

A geometria destas pequenas dobras õ bem caracteristica ' poìs

elas desenvolveram um flanco rnais extenso do que o outro' possuindo portanto

simelria monoclinica que passa ã simetria ortomômbica' apenas nas dobras nìe

nores junto âs charneìras das dobras maiores (prinreìra ordem)' Embora os el

xosdestasdobrassejamcurvos,seutraçoa.xialmõdiosemantémsubpara'ìeìo
ao traçado cartogrãfico NS dos falhanlentos de empurrão' Pon seram sub-hori

zontais, pode-se d.izer que também esses eixos são homoaxìajs com os eixos das

dobras da 2è fase deformacional ' Com respeito ao necanismo de formação' es

tas pequenas dobras são do ti po passivo, dotadas de urna xistosidade de crenu

1ação "strain-s1ìp" (S2), geralmente paraìelas ãs superflcies axiaìs' nos

flancos, e convergentes ou clivergentes iunto a-s charneiras'

Quanto ã xìstosidade de crenulação 52 (strain-s1ip cleavage)'

ela se desenvolve como superfîcies pìanares de clescontinuidades (muito peng

trat.ivas) que variam de sub-horì zontais a inclinadas para oeste (Figura 3'26)'

Estas superfícies produzetl um intenso mjcnodobramento dos nlìnerajs micãceos

cristalizados no decorrer da 2ê fase defonnlacional e, por ìsto mesnto' a xis

tosìdade S2 pode ser identifìcada tanto peìas superfícies visiveis de des
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cont'inu'idade, como peìas superfìcies axiais
veis mais competentes (xistos quartzosos e

dade SZ se man'ifesta como superfîcies de

distribuidas ìrregularmente lF'igura 3,2J ¿,

Fì g. 3.26

dos microdobramentos, Jã em rl
quartzi tos mj cãceos ) , a xj stosj
desconti nui dades ma'i s si nuosas e

Dobras com x'istosidade de crenulação SZ (strain-slip
cl eavage ) .

- Dobras da terceira fase deformacjonal com.superfícjes
axia'is incljnadas para oeste, vìsiveis prìncìpalmente
atravõs da xistosídade que realça as superfîcjes pla
nares de desconti nuidades mui to penetrat'ivas.

- Xistos bãsicos da rodovia MG-07 a nordeste de Piumhi.
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Em vãrias localidades pôde-se yerificar que a xistosidade de cre
nulação 52 intercepta a xistosidade de fiuxo S., da 21 fase, segundo angg
los variãveis entre 20o e 300, nos casos em que S, era oblîqua u S.¡, por6m

constatou-se tambénr situações. em que S., . 52 eram praticamente paralelas. Co

mo resultado da intersecção das duas xistosidades pôde-se definir uma'lineação
(Lz) de crenulaçã0, paralela ãs dobras desta 29 fase, a qua'l dã origem a um

microdobramento da superficie Sl. 0rtogonalmente a estas lineaçõ'es desenvol
vem-se tamb6m gretas de tensã0, em formas de sigmõides, preenchidasdequartzo,
que favorecem a determinação do movimento principal das estnuturas maiores.

FiS. 3.27

fl uência dos

das dobras

des I ocamen tos

ma foJ iação

Xistosidade de crenuìação

- Xistosidade da terceira
As- superficies SZ nâ'o
lelas.

- Rodovia MG-07 Km 236 ao

Se em niveis
fase em niveis
são pìanares e

sul de Piumhi,

mqi s competentes ,

peì iti cos-arenosos ,

nem exatamente para

E importante lembrar que a foliação SZ, desenvolvida pela in
falhamentos transcorrentes, esti sempre preservada nos flancos
da Z! fase, e permite identificar com facilidade o sentidodos
causados peìo movimento principaì da tnanscorrência. Jãestame:

S. Quando associada aos falhamentos de empurrã0, âpresen



ta di'reções variadas com respeìto ã direção de enäurtamento destes faìhamel
À- - t -..- -----+_- !_.!_._ _:'- -_L ¡_.-__ -t- .._ _-._¿-_^LUs, u quc nu5 tevc¡ cr supur quE estd rú¡ldçqú ocüÌ=Ì-a soD To'rma úe ¡jm sìsEema

conJugado (Sz - Så) do tipo "shear", Não foi possiveì constatar, em campo,

a presença de dobras conjugadas ou mesmo defÌnir se realmente a xistosidade
52 corresponde a um sistema de duas xistosidades conjugadas que se interceg
tãm. Porém, â interpretação de dobras monoc'linicas, em função de deslocamen

tos do tipo "kink band" desenvolvidos Junto aos falhamentos (Figura 3.28),
permite supon que a foliação 52 tenha nealmente se desenvolvido como um sis
tema conjugado de acordo com as interpretaçõ'es ctãssicas de HOEPPENER (1955)

e VOLL []960), conforme esquematizado na Figura 3.2g. Esta situação pôde ser
observada a 215 Kn a sudoeste de Capitõìio, onde os quar'tzitos micãceos exi
bem planos de cavalgamentos que cortam, com ângulos haixosn a xistosidade Sl

(primãria) e exibem localmente uma xistosidade Sl ob'liqua ao cavalgamento
que dã origem a dobras antit6ticas de dÌversos tamanhos sobre a xistosidade
primãria. Situação semelhante a esta foi descrita por JOHNS0N (..l956) para a

zona de Moine Thrust" na tscõcia, onde foram tamb6m encontradas dobras conjg
gadas com eixos paraìelos ã direção de transporte.do cavalgamento.
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deslocamentos do tipo
finamente laminados ao

"kink band" pre
sul da cidade 6

Fig. 3.28 - Dobras monoclinicas com
servadas em quartzitos
Capi tõì io.
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Fig. 3.29 Esquena de dobras nlonoclín'icas sintêt'icas e antit6tjcas assocja
das a cleslocanrentos clo tipo "kjnk [rand"

- Interpretação de dobras monoclin.icas em função dos deslocamen
tos clo tìpo "kink band". As flechas na base indjcaln o deslõ
camento do plano principa'ì , Ã esquerda, quando as clobras sãõ
ìnterpret.adas conro sint6tjcas (S) e ã clireita, qu.ando jnter
pretadas conro anti t6't'i cas (A ) ,

3.4.4.4 qußIA.l}u _DjryßIAqr_ryAL (D4 )

tnr toda fa'ixa de dobranrentos ¡ êspe rô-se que as estrutur^as ma'is

visiveis e ostensivas sejam aquelas originadas durante a últ'ima fase prìncì
pal de defornraçã0. Na regÌã'o da represa de Furnas, a quarta fase defonnac'io

nal 6 a prìncÍpa'l responsãvel pela maion parte das grandes estnuturas que se

pode observan na cartografia atual, tnrbora as gnandes estruturas orìgìnadas

nesta fase tenham sido caracterizadas por vãrios autores, conforme jã nrencjo

naclos anterjornrente (Tabe'la 3.2), a ex'istência e a def injçã-o das princìpaìs
caracterist'icas das estruturas desta quarta fase, iunto ã regjão da represa

cle Funnas , são quase i nex'istentes.

Durante esta fase de dobranrentos, originaranr-se dobnas de djver
sas ordens de dinrensão, desde dobras de anrpì'itudes qui l onrótri cas at6 nri crodg

bras, com o desenvolvinrento de uma xistosidade típica de crenulaçã0. Estas do

bras apresentam superficies axiajs verticais com pequenas inclinações para su

doeste, o que as difere das demajs dobras de fases anterjores, podendo ser de

finidas como unìa fase retro com vergência voltada para a borda do Craton de

São Francisco.



*.l32-

Ac ora ncles ês tru tu râ s

As grandes dobras desta quarta fase. deformacional säo de fãcì1

reconheci¡rento através das imagens LANDSAT, principalmente pela cartografja de

senhada pelo grande Sinclinal de Passos que corresponde na ãrea ã estrutu
ra de nraior expressão desta fase, Ao realizar um corte SW-NE na porção cen

tral da grande estrutura de Furnas, passando por Alpin6polis rurno a Pìunhj,
pode-se verificar a exìstência das grandes dobnas que deformam as estruturas
preexjstentes da 29 e 39 fases defornracionðis. Estas dobras são de fãci I
reconhecinrento, tanto em canpo como nos produtos de sensorjamento renìoto, quan

do se considera como superficie de referðncia a fo'l ìaçâo S., totaìnrente redg

brada (Fìgura 3.30), No corte mostrado nesta figura destacam-se tambén as su

perfTcies de clcscontìnujclades or'ìginadas pelas transcorrências da 39 fase, as

quais atualrnente se acham arqueadas pelas grandes e amplas flexöes originadas
na quarta fase defornracional ,

Com exceÇão do grande Sjnclinal de Passos, que E a estrutura
mais exuberante na ãiea, as dobras correspondentes a esta fase apresentam di
nrensões de ordem menor, porêrn mantendo magnì tudes qui lom6tricas, e senrpre corr

raios de curvatura muito grandes,

Na r^egião estudada, e dentro dos nricaxistos do Araxã, não 6 pos

sivel diferenciar as grandes estruturas da quar ta fase, visto que a Unidacle

Araxã tem pouca dìstribuição na ãrea, seus afloramentos estão intensamente in
temperizados e toda a unidade se acha restrjta ã calha da charneira do grande

Sinclinal de Passos, o que dificulta a identìficação das deformações desta fa

aì
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F'ig. 3.30 Corte esquemãtico transversal ã grande estrutura de Furnas.

- As grandes flexuras da 49 fase deformacjonel dobram a folia
ção preexistente e incljnam as descontinuidade preexisten--
tes .

- t - embasamento; A - predcminância de rochas da Unjdade
Ar^axã; C - predominância dos quartzìios Canasira; B- pre
dominânc'ia dos metapelitos Bambui e ZC - zona com predomî
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Jã nos quartzitos da Uniclade Canastrar as grandes dobras podem

ser identificadas atrav6s do relevo estruturaì, onde a nonfoìogia ä coinci
dente co¡r as estruturas, Pelo fato de as dobras serem do tipo flexural, conl

flancos quase simétricos e superfîcies axiais verticais, o relevo desenvolvi
do lembra o do tipo Apaìachìano e, por se encontrar em estãgìo avançado de

evolução pela ação erosiva, mostra vár'ios eìenlentos tex.turais diagnõstìcos
das grandes flexuras, Por exemplo, no flanco sul do Sinclinal de Passos, re
presentaclo pela serra da Ventania, prõxinro de Aìpìn6poììs (Fìgura 3,31 ), o

relevo exihe un conjunto de estruturas concordantes incìlnadas, con supeìm

posição da drenagern, dando origem aos denominados "hog-backs", Nestes "hog-
-backs", que são fornladcs por unra sõrie de cristas paraìeìas com relevo dis
sim6trìco, 6 possivel medin ao longo das cornijas e reyensos curtos, atravõs
das fotografias aõreas, a incl inação dos estratos com merguìhos superiores a

300, Estas nredídas correspondenr, no canrpo, a mergulhos da xìstosidade S.,

(!q fase deformacional ), mergulhos estes proyocados pelas grandes flexuras
da quarta fa se.

-- Atrav6s dos critér'ios util izados na anãl ise dos "hog-backs" e

cont a medição em fotografias aêreas dos ânguìos de merguìho dos 'estr"atog foi
possíveì avaliar as dinrensões das dol¡ras desta quarta fase.e atê verificar
que as estruturas antiforìnes fechadas e estreitas e as estrutunas sinfornes
abertas e ampìas eram resultado de um estãgio tardio e avançado clo relevo.
Por6m, ocorre de uma forma difenenc'ial do norte (chapadão da Babiìônia) para

o suì (scrra cla Ventania), conforme a Fìgura 3.32), E importante ressaltar
que nesta quarta faso deformacional as grandes flexuras são muito nlais ide¡
tificãveis atravós de elenrentos estruturais do reìevo, tanto nas Ínragens co

no campo, do que en afloranrentos atnavõs dos estratos ou camadas.

Deve*se frisar que embora o relevo tenha sido um dos maiores

elementos dìagnõsticos das grandes estruturas desta quarta fase ele teve de

ser analisado com cuidado, pois, junto ao grande Sinclinal de Passos, onde a

estratìgnafìa se acha inyertida devìdo aos dobramentos jsocljnaÍs dei tados

da 21 fase, o relevo atual acha-se tambénr "invertido". Este fato 6 expìica
do pelos grandes corpos de quartzitos da Unidade Canastra, sobrepostos aos

micaxistos Araxã, os quais pernritenl caracterizar o Sinclinal de Passos como

um sinclinal alçado (Figura 3,32),



Fig.3.3l ReJevo do tipo "hog-backs" gue mostra a concordãncja com as estruturas.
- Observar que as cornijas

a inclinação deles.
- 

P?n9og de.quartzitos micãceos da serra da Ventanìa junto ã c.idade deArplnopotts,

marcam o limite dos estratos, e os reversos,

I

J

UJ(tì
I



Fìs.3.32 R.eleyo estrutural que mostra a concordâncja da morfologìa com as estruturas e osdjferentes estãgios eroslvos.

- Observar que pela ação erosiva regressrlva os rios aprofundan os seus níveìs-ba
se abaìxo cios nioS situados ncs sinforÐes, o que chêga a provocar uma verdadeîra " inversão" do relevo,

- t;ir^função da_erosão diferencial tôm-se de NE para Sì^I sjnformes estreitos e antifcrnes anolos para os estãgios erosìvos iniciaìs, sinforires amplos e antifoF
mes estrejtos para os estãgios erosivos tardios,

t

Ot
t
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Deve-se ressaìtar, tambõm, qre os qiartzitos iaminados da Unida

de Uanastra corresponciem ã titoìogia majs favorãvei para ìcientif icar" as gran

des dobras da quarta fase deformacì'onal poìs, além do reìevo, 6 nestas rochas
que se verifica que as dobras são simétricas, que o pìano axial vertical ê li
geiramente inclinado para NNE e que a xistosidade Sl se encontra dobrada.

Tamb6n¡ são nos quartzitos mìcãceos e nos iistos prateados cla Uni

dade Canastra que se pode verificar nrelhor que os traços axìais destas .gran

des dobras (N60tl) assument posições distintas en relação.aos traços axìaìs da

29 fase defor¡racional, Ou seja, s â^o quase ortogonais aos traços das estrutu
ras da 23 fase que se nrantêm em sua posição orìgrinaì (.NS-N2OE) e são aproxima
danrente coincìdentes (hornoaxiais) em relação ãs estruturas da 21 fase que r;
freram rotação induzida pela 3q fase deformacional.

b) As Dobras luleno re s

As dobras menores associadas a esta fase podem ser identifjcadas
ao ìongo dos flancos das dobras ¡naiores, ocornen com dinlensões varjadai e o

seu estilo nrodifica com o material onde elas se desenvolveram,

Nos quartzìtos da Uniclade Canastna as'dobras são marcadatnente

fìexurais, simétricas, do tipo cilindrjcas, conì anplos raios de curvatura e

flancos suavemente curvados, Geralmente suas superficies axiais são subventì
cais ou f igeiramente inclinadas para l{NE, Nos níve.i s de menon ductjlìdade
estas dobras desenyolvem uma xistosidade de fratura que se dispõe de forma

convergentc ou divergente (fraturas ìongìtudìnaìs ou radiais), Nos níveis
mais dúcteis (rnetape'l itos) esta xistosidade ê de crenulação e se dìspõe pans

lela ãs superficìes axiais,

Nos micaxisto, naur,a e nos xistos e metapeìitos Canastra, as cg

racteristicas das pequenas dobras da quarta fase são bem diferentes. No geraì,
quando estas rochas se encontram como finas camadas intercaladas com quartzi
tos, as dobras desenvolvidas são do tipo sinli 1ar, com flancos paraìeìos e

charneiras espessadas e agudas. Devido ao espessamento destas charneiras por

estiranento, pequenas super"fícies de descontinuidade aparecenl cortando estas

charnejras, dando origem a uma transposìção incìpiente.
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Como jã rnenc'ionado, a majoria clas pequenas dobras são sim6tri
cas, com vergênc'ia suave para NE, rumo ao craton, Porêm, junto ãs principa'is

falhas cle empurrão elas se tornanr assjrn6tricas. Esta assinetria õ rnais evi

dente, principalnrente nas ãreas onde a estratificaçâ'o ou xjstos'idacle Sl se

encontra conr fortes rìrergulhos pnovocados peìos empurröes anteriores ao desen

vol v'imento destas dobras.

Conro õ de se esperar, â direção dos eixos das pequenas dobras

mostra atitudes paralelas aos eixos das dobras maiores (N60-701.1). Geralnrente

estes eixos são horizontais e naranrente mostranr incljnaçõps axia'is superiores

a 200 para SE. Pol'tarrto, quanclo se compal^anì os ejxos das dobras nrenores des

ta quarta fase com os eixos das clobras menores da 29 fase, verifica-se qrn o,
dìreções são praticamente ortogonais enr reìação ãs dobras não-rotacionadas e

paralelas ãs dobras nìenores que sofreram rotação devicio ã 39 fase deformacio

nal . Por causa destas duas situações, praticamente extremaso torna-se difi
cil estabelecer qual a obliqüìCade m6dja entre as estruturas destas duas fa
ses, ou se apenas estas varìações são localizadas, restrìngìnclo-se ãs rono,

de cisalhanlento que provocaranr os falhamentos en trança.

A de'f'orrnação das superfíci es preexì stentes S0 = Sl pe'las dg

bras da quarta fase pode ser facilnrente obscrvada em vãrias localjdades, Bons

exempìos da xistosidade Sl deformacla pelas dobras da 3Ê fase acham-se re
presentados na Fi gura 3 . 33.

c ) F._lj-e5.9r"o.--q _.Li.Le_a.C.o"q:"

Com respei to ã fol'iação 53 desenvol v jçla nest.a quarta f ase de

fornrac'iona1 , conf orme jã menc'ionado , nos nivei s de ba j xa ducti I 'idade (quartz. i

tos e metareni tcls ) , ela se nrani festa conro unra xi stos j dade de f raturas fl ongì tu

dinais ou radjais). Entretanto, junto aos nlicaxistos e metapeìjtos ela se ma

nifesta conlo unra xistosidade de crenuìação que produz urn intenso redobramento

da xi stosi dade Sl . Dev'ido ã ani sotropi a p'lanar desenvol vi da nos xì stos peì a

xistosiclade de fluxo (Sl ) da 23 fase, unra varjação grancle cle estilos da xisto
sidade Sg ã encontrada nestas rochas (Fìgura 3.34).
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Fis . 3, 33 Deformação de superficies preexjstentes por dobras da quarta fa
se deformacional

- Estratificação (So) e xistosidade (S1) parareras e deforma
das conjuntanrente em uma dobna da quártâ fase deformacionaf
com xistosidade de crenulação incipiente.

- Intencaìações de quartzitos laminados e xistos prateados aosul de Guapé.
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Fig.3.34

Do que se pôde obsenvan, a diferença de estilos não estã cond'i

cionada pela posição que as dobras assunìem na região, mas são estììos que se

diferenciam dentro das prõprias dobras menores. Por exenrp'lo, as crenuìaçoes

desenvolvjdas conio mjcrodobras sem fraturamento ocorrem junto ãs superficìes
axiais das m'icrodobras; jã as cnenu'lações com fraturanrento oconrenr nos f lan
cos devido ao estiramento deles e as crenulações do tipo "chevron" cont fratu
ramento concentnam-se nas charneiras. Alénr dcstcs estilos, tanrb6m uma x'isto
sidade de crenulação do tipo "kink-bancl" com conìpressão das zonas de "kink"
ocorre nas intercalaçõçs de xjstos e quartzjtos, as quaìs são substjtuidas,
por fraturas, quando predominam os quartz'itos, ou dão lugar ã formação de

"chevron folds" nos bancos ma'is espessos de xistos. Este últinro tìpo de xìs
tosjdade de crenulaçã0, em aìguns lugares pr6xinros a Capitõlio, acha-se com

uma fjna crenulação desenvolvida paralela ã banda de "kink", oque sugerc majs

um "shear" conjugado do que unìa cnenuìação e, þolisto nresnro, Ieva a deduzir

QUê, caso esta estrutura realnente pertença ã qùarta fase deformac'ionaì, ela
deve ocorrer apenas prõxìnras ãs zonas de falhamentos.

Tìpos esquenrãticos de x'istosidades clecrenulação desenvolv iclas enl
pequenas dobras da quarta fase defornlacjonal.

-O nri croclobras senr f raturanrento ; (2) crenuljrção cont f ratuna
ìñnto: CÐ nricrodobras do tipo_"óheVon"; @'crenuìaçao dõ
tì po "k jì'i<-bands" com compressao.
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Alõm dos clìferentes estiios que caracterizain a xistosiclade S¡

da quarta fase deformacional, eìa intercepta as superficies precedentes (S, e

S2), segundo ângulos e grau de penetratividade variãveis, com o desenvolvjmen

tõ ou não de superfîcies de fraturas paralelas a'Sr, Porênr, ent todas as situa

ções se orìginam microdohras monoclînìcas sobre a foliação ìnìcial , que se dis

põem paraìeìas ãs superficies axiais das dobras que as acompanham. No campo'

uma particularidade desta xistosidade 53 6 que ela sempre se apresenta conl

inclìnações para. NE (_com ãngulos supe.iores a 45o) ou subverticais, o que pel

mite diferencìã-la das xistosidacles anteriones (91 e s2). t ìmportante ressal

tar que, enbora a xistosidade S, possa ser constatada com freqüôncia em toda

a ãrea, ela não estã uniformemente djstribuîda e sua concentração dã-se enl fai

Xas estreitas, as quais aparentemente ocorrem acompanhando as ìineações do ti
po "b" dos dobramentos.

Finalmente, pela existôncia das três fases anteriores, devent exis

tir na ãrea I ineações de intersecção da xistosidade S, com So' St' Si t 52'

por6m, entre eìas, a nlais visîvel e freqüente õ a ìnterse.cção de S, conl 
.S., 

. E:

ta ìineação L¡ acha-se disposta no campo segundo direções apnoxìmadamente

N60W e, quase sempre 6 sul¡-honizontal e paralela aos eixos das dob.ras da quar

ta fase deformacional . A diferença hãsica na distinção entre a Iineação Ll

(S., sobre So) e a ìineação L, (S, sobre S,) é que esta última se manifesta

por um .intenso corruganlento fmì crodobramento ) , prìncipalmente dos nìnerais pla

nares, sobre as superfîcÍes 51 , o que permjte sua clì scriminação em relaÇão a

esta superfície. Jã as'l ineações Lz u Lå [S, sobre S1) e 13, em alguns

casos, são muito semelhantes e, em outros LZ confunde-se com Lt' Pon ìsto

mesnto, não se tentou diferenciã-las' o que exigi¡ia crit6rìos mais detalhados'

como a correlação dos pìanos de xistosidade para uma melhor diferenciação no

camp0,

Quanto a lineações mineraìs, embóra se acredite que elas tenhanl

se desenvolvìdo nesta quarta fase, nã"0 foi possíveì detectar, em afloramentos

de quartzitos ou xistos, estruturas de estiramento. Apenas nas rochas migmati

ticas do emhasamento forant encontrados grãos de quar"tzos e feldspatos, cìara

mente estirados na direção da l ineação de crenulaÇão L' os guais não são

confundidos com o estiramento que acompanha a 21 fase, Do mesmo modo, em algu

nas localidades de ocornância dos gnaisses do Anaxã, pôde-se observan uma

fibrosidade mineral panaìe1a aos eixos das dobras da quarta fase, Tudo indica
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que a fibrosidade minersl cleve ser paraìela â lìneaçåo de crenuìação Lr, pre

feniu^se deixar, conro hipõtese, o desenvo lVimento da lìneação mt:nerat nesta
quarta fase deformacional , pois tal Iineaçâ'o pode perfeìtamente pertencen ã

ls fase deformacionál , que deverã ser estudada çom maiores detalhes ern regìões
fora da ãrea do presente estudo.

3,4,4. 5 - p!1F.0-rlilå.9]li:s p_qlTrRrg.Rrs

Apõs o desenvolyimento da 43 fase deformacional (fase 2 Br^asi-

ìiana), a grande estrutura de Furnas jã se achava praticamente constìtuida. As

estruturas que surgiranr posteriormente correspondem a defonnlações fracas e

pouco expressÌvas, que não justificam um detalhamento maior. Entne estas es

trutuFasn as mais expressivas na ãrea são:. flexuras anrplas com tr.aços axìail
NS e sistemas de juntas (transversais e ìongitudìnais),

Junto ãs princìpais serras que hordejam a grande estrutura de

Furnas , em especi al as sernas da P indaiba, do Tabu leì ro, do Ferrei ra (s'i tua

das a leste de Aìpin6poìis e norte de Carmo do Rìo Claro) e da Grota Feia (a

leste dc Capitôlio), podem-se encontrar dobras con grandes raios de curvôtura,
de traço axial NS a Nl5!4, Estas dobras flexjonam principalmente os flancos
das grandes dobras da 49 fase deformacional e arqueam as charneiras cias peque

nas dobnas desta mesnÌa fase (fìgura 3,35), .Na maìor pat"te das localidadeq e:
tas estruturas canacterizam-se por dobr^as ci ìindricas de escala decamétrica a

quilométrica, não apresentanr xistosidade e, em aìguns casos, ntostram um fratu
ramento macrosc6pico radial (.no conceito de H0BBS et alìi, 1976) junto aos

niveìs nrais competentes dohrados.

Embora estas estruturas sejarn de fãcíI reconhecinrento nas loca
liclades acima nìencionadas, elas não chegam a aclquirir importâncìa em tocla ;
ãrea mapeada, podendo, eventualmente,. corresponder a estruturas tardìas da 39

fase deformacionaì, as quais são restrìtas apenas ãs bordas da zona de cjsa
I hanrento .



--21/---o\N,- rï
7)íz ìtS''-t//fr*\ì;-\ì\' ü-,.. il\."'*-È\==
Ø-#

SE

Fig. 3.35

NW

- Vista panorâmica mostrando as grandes flexuras NS [deformações posteriores),
- Dobras NS quase cilíndricas-(ver projeção estéreogrãfica) com desenvolv.imentode fraturamento radial nos fiancos dãs'dobras da 49 fase-deformacjonal.
- serra da Grota feia, a oeste da cidade de capitõ1i0.
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Quanto ao sistena de juntas, verifica-se em toda a ãrea mapes

da o desenvolvjmento de um sistema de juntas radiajs, semelhante ao sistema
de diãclases sistemãtjcas de PRICE (-1966), Estas juntas, muito bem evidencia
das em todas as rochas quartzTticas (fìgura 3.36), apresentam-se sempre sub

vert'ica js e com três d'ireções predominantemente para N50E, NS e N45W. Não

existe dados disponîvejs e suficìentes para afirmar se estas trâs direções
correspondem a sisternas conjugados de juntas,

Pelo fato de estas iuntas se desenvolyerem melhor nas litologìas
com uniform'idade mjneralõgica, predominantemente nos quartzitos lam'inados,
eìas apresentam-se com a mesma morfologia, com superficjes sempre p'lanares e

perpendìculares ou l'igeiramente ohlíquas ã foliação domjnante, Estas juntas
apresentam-se sempre exibindo um perfeito paralelismo com distâncias constan
tes de l5 a 30 cm, o que permite caracte.rizã-las como sendo perfeitas superfi
cìes penetrativas de descontinuidade.

N45Ì^I N5O E

Fjg. 3.36 - Sistemas.princi.pa'is de juntas que se desenyolyem nos quartzitos la
minados da Unidade Canastra.

- Observar qug o paralelismo e o espaçamento !5-30 cm) õ constan
te e sistematico. Quartzitos mjcãceos fjnamente laninados a sl
doeste de Capitõlio,
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Nos afloranlentos de quartzitos, os mesmos da Figur a 3'28, pode-

-se ohservar que os "kìnk bands" que ai ocorrem apresentam suas superfícìes

axiais vertìcaìs paralelas a este grupo de juntas, o que permite deduzir que

estas juntas podem ter sido desenvolvidas iunto'com os "kinks" '

' cons.iderando as caractenist.icas acima nlencìonadas (superfícìes

planares, disposição paralelas, constâncìa na dìreçã0, "kìnk bands" associa

dos) pode-se deduzir que estas juntas fonanr origìnadas de uma compressã0, ca

so se considere que ta'is juntas reaìnente constìtuem sìstenlas conjugados, ou

unì grupo de juntas ',sistemãtÌcas,,, a conrpressäo deve sif.uar-se segundo uma

dìreção pr^õxima a Elrl|. Estas iuntas provavelmente estão relacionadas com as

zonas de conrpressão dos falhamentos da 39 fase, as quais forant reatìvadas jun

to ãs flexuras NS, conrportando-se como juntas diagonais e longìtudìnais des

tas fl exuras.

3.4.5 - glSgtu_

A superposição cle estruturas dohradas resulta de dìferentes ti
pos de processos de defornraçã0, Estes processos geralmente são identificados

em faixas orogênjcas que se cruzam, em fases de defornração sucessivas en um

sõ ciclo orogênìco, em dobnanlentos sucessivos durante uma defonntação pnogree

siva,e¡ dobramentos sinrultâneos em Vãr'ias dìreções durante unla só defornação

ou da comb.inação destas situações, 0 resultado pode ser a fornração de estru

turas complexas que, em certa.s cìrcunstâncias, não guardam entre sj nenhuma

reìaçäo ou, em outnas, apresentam uma geometrìa favorãveì para a caracterjza

ção dos diversos conjuntos de dobramentos.

As esl.l^uturas complexas resultantes da superposìção de do'i s d9:

bramentos sucessivos geralnente produzem efeitos geom[trìcos de interferônc'ia

cujas formas bidinrensionajs sã0, na-naiorja das vezes, de fãcìl visualização

cartogrãfica e são reconhecTveis no campo tanto en escala de afloramentos ca

mo em nível de amostra cle nrã0, Vãrios são os.trabalhos na-l iteratura que mos

tran os efeitos dos redobranlentos (.f iguras de interferêncja) ern escala regio,

nal como os de t,l|HITE e JAHANS (.l950), DE SITTER (.l952)' RAI'4SAY (1958)'T0BiSCH

(1966), NAHA e CHAUDHURI (1968), FIORI (19.79) e em escala de aflorantentos co

no l/lEISS (1955), RAMSAY (1962a, 
.Ì967) 

CAREY (1962), 0'DRISC0LL (1962), T0BISCH

(1967), entre outros.
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RAMSAY (-1 C62ô p lq67l 6 o rlrre al!"esenfâi de una for r¡a sistenlât.i
ca, os crìtênios para a anãlise. de nrodelos de tnterferência produzidos por do

bramentos sucessivos. f"lenciona que a natuì.eza dos modelos de jnterferôncia de

pende das relaçôes û e B entre as orientações dos sìstemas componentes di
dobras e, pt"aticamente, três tipos b-ãsicos de modelo são suficientes para ex
plicar as diversas formas de lnterferência (Figura 3.37). Estes três tipos
hãsicos acham-se descritos com detalhe en RAMSAY (1967 - pp 542 a 555),

Uti I izando os cri t6rios propostos por RAMSAY (op, cì t, ) , e con

fornte os dados estruturais anteriormente expostos, verificou-se que duas das

quatro fases clefon¡acionaìs pr incipais idcntifìcadas na ãrea ¡Zg e +9 fases)
dão lugar ã forrnação de dohras em escala cartogrãfjca, A intenfer ôncia du:
tas duas gerações de dobras dão origem a formas geom6tricas relativamente con

plexas e origina unra deformação heterogônìca, pois os elementos geom6trìcos

das prìmeiras dobras (flancos, charneiras, superficies axiais, etc, ) foranl mo

dificados peìa superposição dos elementos geomêtrìcos das segundas dobras,

Desprciando as defornrações que vieram ocorreì depois da 49 fase
defornracional (grandes flexuras NS), as .superfícies de xistosidade das dq

bras da 41 fase deformacìonal são as únicas superficìes que conservam sua p9

siçäo originaì ern reìação ãs superfícies que participam dos modelos de jnter
ferência. Consideranclo que a xìstosidade (53) se apresenta com uma dìsposi

ção que varia entre a vertical e uma ìnclìnação at6 450 para NE, esta é por

tanto a dìsposição original (e atuaì) da xistosidade das dobras superpostas e,
conseqüentenente, de suas superfícies axiais, Por outro ìaclo, a forrna das do

bras resultantes. da superposição não preserva â forma das dobras da 49 fas+
visto que as superficies de referência (S0,.Sï e Sl) iã não eram horizontais
pon ocasião da superposiçã0, Portanto, nas locajidades em que as pequenas do

bras da 29 fase não foram afetadas peìa superposição das dobnas da 4a fasg ve

rificou-se que a estratificação (So) se encontrava incljnada para W nos flan
cos majs compridos e com menores inclinações nos flancos nais curtos, Cono a

xistosidade (S1)Oue aconrpanha as dobras da 29 fase, na porção mais a leste da

área, tanrbõm se apresentava com incl inaçöes para hl, pôde-se deduzir que as

dobras da 39 fase (ortorrômbicas) e com xistosidade vertìcal deram oriþem a

dobras assiniêtricas e portanto diferente delas pr6prìas (Figura 3,38),
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dobro 2

dobro I

N¡\ ./t4
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Fig, 3,37 * Modelos de interfenência de dobrantentos segundo RAMSAY '

lÂ) Relacões entre as orientaçõ'es dos sistenlas componentes das

" doUiås. Variando o e ß óbterl-se diferentes tipos de mode

los ¿e iÁieiiäiênàiu (c,= ângulo entre os eìxos das duas sã

ries de ãobras e ß = ângu1ó entre a perpcndiculaç ao plã
no axial da li dobra e a pér"pendicular ao eixo da 2g dobra '
contida no seu Plano axiaì ).

fù O, três tìpos fundamentais de dobramentos superpostos ent fun

- ção de o b ß, (RAMSAY' 1967)

dobro 2
superposiçõo

(lorrño corlogrdlico)

o .-'
.PÀ, -^ l,)' a\--.// D

Þi/'
zB-

Õ
PÀz

/*'-fr 
[Y4

\ É-._
/

'Z

TIPO I

qlcP
ß>7oo

TIPO 2

q' zcP

ß< 7cP

T IPO 3

0 tende o Oo

ß<7oo



-l4B*

Fìg. 3.38 - Modelo de dob.ramentos de superfîcies ìnclinadas segundo 0'DRISCOLL

- Esquenta de dobramentos de superfîcies inclìnadas por un meca
nisrno passivo (passive slip) com a direção de fluxo a 450 dã
superficie de referêncja (segundo nrodelos de 0'DRlSC0Ll 'ì962).

Corì10 se sabe, quando ocorre superposifão de duas gerações de dq

bras, a disposição dos eixos das dobras resultantes não tcm porque coincjdir
com os ejxos dos sistemas de dobras que se interl"erem (l,JtISS, 'l959), entì^etanto,

na regìão da represa de Furnas, duas situações djstintas ocorrelì quando se ana

lisa a interferência da 2ê fase com a 49 fase cleformacional . Ao recordar as

ììneações de ìntersecção L'' (29 fase), elas possue direções variadas, pode¡

do ocorrer com diferenças de quase 90' nas estruturas menores que fora¡ rotg
cionadas pelos efeitos da 33 fase deformacional , Sendo assìm, quando se faz a

assocìação das lineações 1., (29 fase) conr as lineações L, (43 fase), verifi
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ca-se estatisticanrente que nas estruturas não=rotacìonadas da 29 fase, as ìinea

ções 1., são quase oì togonais com as lineações L, e, naqueìas estruturas que

sofrenam rotação, as ììneações Ll säo quase coìncjdentes com as 13. Portan

to, embora o ângu1o que întercepta os eixos das' dobras da 29 fase com os da 49

fase varie, ele permite decluzir que, de uma forma generaìizada, a 41 fase de

fornracional se desenvolveu ortogonalmente em reìação ã 29 fase, Porênl, iuntl'
aos grandes falhantentos transconrentes, os eîxos das pequenas dobras da 23 fa

se são pr^aticamente coinci<.lentes com os da 41 fase (homoaxìais),

Enr função dessas afìnmações, a melhor nlaneìra de deduzìr a geome

tria onigìnal das dobras cla 49 fase foi atravês do conhecjmento das deforma

ções que afetaram a xistosidade prinrãria, Estes dados jã nencìonados anterior
nrente mostranr que Sl adota vãrias disposições na ãrea, encontrando-se, rg
gìonalnrente, tanto incl inada para NE conro hasculada (subverticaì) para Sl'J. Nes

te sentìdo, pôde-se constatarn tanto nos pt^odutos de sensori amento rentoto (es

paçamento da foì iação).. como nos dados de campo, que^ St acha-se basculada pq

ra Sl,l nos flancos setentlionaìs dos sinclìnaÍs da 49 fase (Sincììnaì de Pa:

sos) e, portanto, igualmente basculada nos anticljnais da nlesma fase (Fi9ura

3.39).

Fig. 3,39 - Disposìção da xistosidade S, em reìação ãs dobras da 49 fase de- fornracìonal. '

- Nos dobramentos flexurais da 49 fase observa-se que a xistosi
dade (folìação) S, é nrais inclìnada (bascuìada) nos flancos sã
tentrionais-e mail suaves nos meridionaìs, Esta disposiçâo ìdriä
ì izada para o Sinclinal de Passos corrobora a explicação morff
'ìõ9ica äe sincljnais abertos e anticlinais estreitos, fortemel
te arrasados.

r5
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Utiiizancio as reiações anguìares propostas por xAÍ'ÌSAÍ (1v67), ci
tadas anterionmente, para a caracterização dos djversos modelos de inter ferõ!
cia, .por1e-se afìrmarn com os dados ânterjores, que as formas de inter ferência
originadas peìa supenposiçã'o das clobras da 29 e +9 fases, na região da re
presa de Furnas, corresoondem aos do tipo 2 (a r 20o e I < 70o) para a inter
secÇão das superficies S3 com S., não afetadas pelos falhanlentos transcorren
tes da 3ê fase. Conrespoidem tamhånr ãs do tipo 3 (c tende a Oo e ß. . 700 )

para a ìntersecção da 33 fase com as superfîcies S., , que forarn rotacionadas
pelos refenidos falhamentos transcorrentes (figura 3.40),

Bons exempìos das estrutunas do tipo 2, cujas interfer ências são

bem claras, podem ser encontradas prõxìnro ã fazenda Furna nos micaxistos e

gnaìsses Araxã (.Figura 3.4ì) e, nos micaxistos e metapel itos Canastra, prõx.imo

a Capitõlio e Guap6. E importante ressaltar que estas figuras são melholidel
tificadas em campo quando existem alternâncias de bandas claras e escuras e

quando se estã pr6ximo ãs charneiras das dobras clo 29 f1 uxo (no caso, as da 49

fase). Jã as estrutunas do tipo 3 foram apenas detectadas na porção suì da

ãrea, ou seja, na regìâo de Alpinõpolis, junto aos xìstos prateados e calcãrìos
da serra da Ventania e ao norte de Campos Geraîs nos mesmos xistos prateados e

biotita xìstos que forman a base do morro do Cruzeiro.

Tais exemplos acham-se praticamente iunto ao grande Sìncìinal de

Passos, o que ìeva a concluir que, embora a 4ê fase tenha sido tênue, e1a, a1ém

de responsãveì peìa atuà1 configuração da grande estrutura de Furnas, pernrite

atrav6s destas interferências constatar que o traço axial das dobras da 29 fg
se não se encontravam mais em sua posição original antes mesmo que a 4ê fase

ocorresse, pois, caso contrãrio, não se teriam dois modelos de interferôncia.

Finalmente, se se relacìonar as estruturâs da 29 ou 4ê fases

com as dobras NS (estnuturas poster.iores), é possîvel constatar que alguns mo

delos de inter"ferôncia segundo RAMSAY (1967) podem ser apl icados,
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Fig. 3.40 - Reìações angul ares entre redobramentos .

(¡) Esquema de dobras quc qeram figuras dc ìnterferência do ti
" po 2 (regÍôes de Capìtõlio, fazenda Furna e Guapê);

(B) E.quu,nu de dobras que geram figuras de inter ferêncìa do ti
- po 3 (regiiíes de Alpinõpolis e Carnpos Gerais).
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Formas lob.adas de padrões de interferêncìa
ção transversal de afloramento

- Fazenda Furna.

do tì po 2 em uma se
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Quando se associa as estruturôs ¿u Z1 fur. com as dohras NS, vg
rifica-se que as dobras supenpostas sã'o homoaxiaìs e, portanto, se estã dìante
do modelo de interfenôncia do tipo 2, Porém, como estas figuras de ìnterferên
cia apenas foram constatadas nas por"ções leste'da ãrea, prõximas aos f.alhamen

tos de empunrã0, verìficou-se que ai as dobras isoclinajs da 29 fase, erUora

conservassen sua verEôncia para E, não eram rnais ìsocl i naìs deitadas (devido

aos prõprios ernpur"rões), nras sim assinl6trìcas, o que dificulta a pr"õprìa vi
suaìização da ìnterferência devido ao aumento de Ê (Figura 3.42a), Devido I
esta dificuldade e considerando que as dobras da 29 fase são isoclinais deita
das, fora da zona de ìnfluôncìa dos falhanrentos de empurrão, o autor procurou

evidôncias de interferôncia que pudesseu ser reproduzidas utilìzando os nrode

los de 0'DRISCOLL (1962), conforme as Figur"as 3,38 e 3,42b, Do que se pôde

constatar no campo, as dobras NS não desenvolveram estruturas nrenores que pg

dessem visualìzar as relações do ângulo &¡ o que tornou inrpossTvel detectar
as superposições, Portanto, neste trabalho, ag dobras NS não foranl conside,

radas. cono pertencentes a uma outrô fase defonnlacionaì, pois carecen de rnajo

res ínfonnações, podendo atõ, como jã nrencìonado, representar flexuras provoca

das pelos falha¡nentos da 31 fase.

Ao assocjar as dobnas da 49 fase deformacional com as dobras NS

(estruturas posteniores), veri fìcou-se que, pelo fato de os dois dobranrentos

serem do tìpo flexurai e estarem com superf,ícies axiais quase ortogonais (49

fase, PA ! N60-70t1), as figuras de interferêncìa formadas eranr do tipo ì (dg

nros e bacias) de RAMSAY (1967).

Estas figuras podenr ser constatâdas regionalnente através de uma

forma tridimensional expressã pela intersecção dos sinformes e antìformes das

respectìvas defornrações (APÊNDICE C). Jã enr nivel de afloramento (Figura 3.43')

estes domos e bacias ocorrem com freqüâncìa, porõrn restrìtos ãs zonas nrais fg
ìhadas (reoiäo de Piunrhi e ao sul de Guapé), o que leva nra js uma vez a supor

que as estruturas NS não correspondem a urna deformação de carãter regional,
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Fig. 3.43 - Modelo e exemplo de figuras de interferência do tipo domos e hacias,

O.bservar no modelo qye a geometria da superposição ìrã variar em função das
relações entre as orientações dos sistemas compónentes das dobras (a'e ß).
A foto mostra um exempìo de redobramentos com interferôncia do tipo domos ebacias. Observar qqe os altós valores de s ( = 

gOo) favorecem o desenvolv-i
mento de perfeìtos domos e bacias (rodovìa MG-07 a ñordeste de p.iumhi), :
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CAPITULO 4

CONCLUSOES

4.1 - PRODUTOS DE SENSORIAMTNTO REMOTO E CRITERIOS INTERPRETATIVOS

Inicialmente, deve-se ressaltar o significado da utilizacão de

dados de sensoriamento remoto, QUê permitiram a 'integração dos diferentes ni
veis analisados e favoreceram o presente estudo. Tendo sido possivel conhecer

a priori as dimensões e características dos efejtos deformacionais na ãrea,
pôde-se avaliar melhor seu signìfjcado estrutural.

Conforme se observou através da anãlise dos elementos morfoes

trutunais, a quantificacão e a qual'ificação dos dados geolõgicos e estruturais
fotointerpretados constituíram-se num inventãr'io val ìoso para o estudo das

diversas fases defornracionais da regiã0, fornecendo informações essenciaìs pa

ra a compreensão e anãlise dos elementos geolõgicos de campo.

E necessãrio, portanto, que sejam feitas algumas considerações
sobre os produtos de sensoriamento remoto utilizados na presente pesquisa e

sobre os critérios interpretativos adotados, antes de estabelecer as conclu
sões finais.

Existe uma grande quantidade de dados LANDSAT sobre a área mg

peada, pelo fato de o Sistema. LANDSAT ser de carãter multiespectral (multiban

das) e possuir um'imageamento repetitivo com ciclocidade. Embora se tenha tra
balhado conr vãr'ias cenas (imagens fotogrãficas) do LANDSAT, de diversas épocas,

con¡ sensores diferentes (RBV, MSS e TM), conr bandas espectrais distintas (no.

visivel e infravermelho refletido) e, inc'lusive, em diferentes escalas, devj.

do ãs facilidades oferecidas peìo INPE, pode-se considerar que:

- Ao utilizar ìmagens fotogrãfìcas do LANDSAT, vìsando a análise de seus

atributos espaciaìs, deve-se levar em conta que a qualidade dos dados

"imageados" e a fac'il idade em extraí-'los, estão d'iretamente comprome

tidas com a resolução espacial do s'istema sensor e com a escala ent que

o produto 6 apresentado. Neste último particular, embora o conteúclo de

informação não varie muito (dependerã do tipo de materjal e

- 156 -
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mento fotográfico), a dificuldade aumentarã ã medida que se utitizem
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as imagens TM do LANDSAT, com resoluÇão espacial de 30 metros no terre
no, sobrepõem, em qualidade, ãs imagens.MSS do LANDSAT que apresentam

resolução espaciaì en torno de B0 metros. Também, devido a esta resolu

ção, as ìmagens TM permitem ampliações fotogrãficas at6 a escala de

1:100,000, sem que haja perda da nitidez, o que não ocorre com as

imagens MSS.

- Quanto ã seleção e escolha das bandas espectrais (canais), verificou-se
que, dentre as sete bandas espectrais existentes'do TM e as quatro ban

das do MSS, apenas duas bandas do TM e duas do MSS forma sufìcientes
para a abordagem proposta. Destas duas bandas, sempre se deve utilizar
uma que cubra a regìão do espectro eìetromagnético correspondente a*

faìxa do visîvel (canal 3 para o TM e canal 5 para o MSS) e outra que

cubra a faixa do infravermeiho prõximo (canal 4 para o TM e canal 7 pa

ra o MSS), dando preferôncia para esta ú1 tima quando se desejar ntaior

reaì ce das estruturas.

- Em ãreas que correspondam ãs faìxas de dobramentos, ãreas orogênicas

com relevo acidentado, deve-se dar uma atenÇão especial ã escolha das

imagens LANDSAT, com tomada de cenas que tenham sido feitas em perig

dos com baixos ângutos de elevação solar e valores azimutais que mais

se aproxìmam da perpendicular aos eìxos das estruturas. Nestas condi

ções, os I imites entre as unidades geológicas são mais fácies de ser

traçados, o mesmo acontecendo com as estruturas (falhamentos, fratura
mentos e fol iacões) que ficarão mais realçadas.

- Quanto ãs fotografias aõreas pancromáticas, dispensam-se maiores comen

tãrios, pois o seu uso jã é consagrado no meio geolõgico. Entretanto,

deve-se ressaltar que o recurso estereosc6pico das fotografias a6reas

permìte ter unra noÇão de profundìdade, o que facilita mais a del imita

ção dos contatos ì itoìõgicos, prìncipalmente iunto ãs estruturas mais

complexas. Esta ferramenta, portanto, õ de extrema importãncia e não

se deve negìigenciã-ìa, pr"incipalmente em trabalhos com escalas de

1:100.000 ou maiores, onde os detalhes são fundamentais na definicão de

estruturas deformadas (dobradas, redobradas e falhadas).
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Quanto aos critõrios foto i nterpretat i vo s apl icados na presente
n-.-,,¡.. ^^ r¡.--^.i--.!^^ -^^^-^i^.t-PC5qUlSAr 5E:flUU tjltj) (.¡ I I tsL lUll.tuus ÉsscrrL ¡Cr¡lr¡ErrLs F¡qrC¡ <¡ úUÞçq Ùc: ÈV¡úê¡¡u¡qJ ùe

formacionais de uma ãrea poì ifãsica e de baixo grau metamõrfico, fizeram-sã
necessárias a seleção e a adequaÇão das princi.paìs metodologias existentes.

. Enrbora não seja propósito deste lrabalho estabelecer conclusões
sobre os critãrios metodol69icos empregados, valem aqui algumas consideraÇões.

0 emprego das tõcnicas e produtos de sensorjamento remoto, em nível orbital
e de grandes a'ltitudes, tem exigido de seus usuãrios um constante aprìmoramen

to e adequação de conceitos jã estabelecidos. Isto se deve ao fato de.cada pro

duto gerado por um determinado sensor apresentar caractårîsticas distintas,as
quais infìuenciarão no produto final (Ex.: resoluÇão d iferente, bandas espec

trais distintas, projeções vaniadas, maior ou menor influência dos efeitos sa

zonais, etc. ).

Para o caso específico dos prodútos LANDSAT, a decisão de explo
rar seus atrLbutos espaeiais foi essencialmente devido ãs condições cl imãti
cas, cobertura vegetal e, mais dìretamente, à morfoìogia e estãgio do ciclo
geomõrfìco da ãrea estudada. Assirn, a tîtulo de exemplo, não seria convenien

te uma abordagen que explorasse os dtt¿butos espectrais (comportamento espec

tral dos diferentes alvos imageados) das imagens da região de Furnas, pois

existem na ãrea diferentes tipos de vegetação e culturas; os solos sã0, na

maioria das vezes, resultados de uma pedogänese sobre sedimentos transporta
dos; o clima tropical , como um todo, provoca um intemperismo quimico muito
acentuado; e o tipo de relevo ac'identado são variãveis que infìuenciariam (e

influenciam) diretamente na resposta regìstrada nas inragens sob forma de dife
rentes tonaì idades de cinza. Estas tonal idades seguramente pouco teriam a

ver com os alvos geológicos investigados.

Jã os critõrios que permitissem anal isar os elementos espaciaìs
das imagens seriam mais seguros e mais fãceis de ser empregados, principaìmen
te devido ao terreno acidentado da ãrea e aos processos erosivos de desnuda

Ção, os quais expõenr melhor os contatos e estruturas da ãrea.

Portanto, o emprego da anãljse morfoestrutural ut.il izada fica
aqui justificado. Em funÇão dos resultados desta anál ise, pode-se concluìr que

ela 6 extremamente útil para:
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a.\ 4 4!.l..tv ô conteúdo de infornacão registrado peìas imagens (em funcão

de escalas diferentes e resoluções diferentes para o TM e MSS);

6) eætrair, com maion confìabilidade, os diversos elementos texturais de

relevo e drenagem que tenham um signjf,icado eminentemente geolõgico
' (contatos fotogeoìógicos, traços de fratura, traços de fol iação, tra
ços de acamamento, propriedades das zonas fotol itoìõgìcas, etc.); e

c) oísuaLizaz, melhor o condicionamento do relevo pelas estruturas geolõ
gicas (relevo estrutural ).

Ainda quanto aos critõrios metodolõgicos adotados e fundamenta

dos na anãlise morfoestruturaì, cabe mencionar aqui que o autor não domina os

conhecimentos sobre os fatores e processos exógenos ntodeladores do relevo e,
com isto, vários elementos devem ter passado desapercebìdos, os quais, se fos
sem anal isados, muito contribuirìam para a melhor definicão das feições que

caracterizam as fases deformacionais da região da represa de Furnas.

Admite-se, ainda, a conveniôncia de realizar uma reestruturaçãrJ
metodológìca e uma redefinição de conceitos e critórios, adequando-os a produ

tos como os do LANDSAT. Deve-se nesta reestruturação:

a) z'efor,ça| os postuìados de PENK (19i4, 1953), o qual considera o rele
vo como o resultado da interação dos processos endógenos e exõgenos;

b) procuran utti Lizaz, u ,irt.rãti.u de anãlise morfoestrutural desenvolvi
da por BASHENINA et al i i (1972); e

c) anpLiar os conceitos e crìtérjos para a anál ise dos elementos de rele
vo e de drenagem apl ìcada ã Geologia, propostos por GUY (1966),

RIVERTAU (1970); SOARES E FIORI (1976) E ANJOS E VENEZIANI (1982).

Para reforÇar esta última afirmação e exempl ificar o potencial
de ìntegração de dados que as imagens oferecenr, incluiu-se a Fìgura 4.1 que

representa uma cena TM LANDSAT da ãrea.0 seu carãter sinõtico permìte, de

imediato, observar de uma forma integrada o arcabouÇo estrutural regìonaì. Is
to, por si sõ, mostra que os crit6rìos e seqüências metodoìõgicas existentes
devem ser modificados pois, atõ então, na foto i nte rpre taÇão convencional par
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o gerai e agora
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da estrutura como um
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Fig. 4,1 - Imagem TM/LANDSAT da região da represa de Furnas (banda 4, escala
1:2.000.000).

- Observar que o carãter'sinõtico da cena permite, de imedjato, definir a configuração da grande estrutura de Furnas

- 0s extensos lineamentos estruturajs e os grancles arqueanrentos
(que del ine jam sinfornres) perrtritent estabelõcer a priorì 'as 

gran
des fejções estruturais que controlam a ãrea.
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4.2 - CONCLUSOES FINAIS

Exanrinando os resultados obtidos através das interpretacões reg

ìizadas em imagens fotogrãficas e da evoluÇão destas interpretações através
das avaliações de campo, uma série de conclusõós são destacáveis e relatadas
a seguir.

- A definicão do arcabouço estrutural regionaì da região da represa de

Furnas, conforme revelado nas rochas af'lonantes, pode ser estabeleci
da atrav6s do controle estrutural obtido nas interpretações de elemen

tos morfoestruturais do relevo e da drenagem e, também, dos padrões ¿ã

textura e tonalidade, reveìados nas'imagens MSS e TM do LANDSAT

- 0s resultados obtidos são, de a'lguma forma, condicionados aos critérios
metodologicos adotados e aos conceitos existentes, especjâlmente aque

les relacionados com os estilos estruturais esperados em uma faixa de

dobramentos de ba'ixo grau metamõrfico. Dentre estes crit6rios e concei
tos, ressaltam-se:

a) o relevo da ãrea, sendo do tipo "estrutural", apresenta a maior par

te de suas feiÇões, inclusive as de drenagem, condicionadas pelas li
toìogias e estruturas;

b) os lineamentos e alinhamentos de relevo e drenagem sempre represen

tam descontinuidades (discordâncias ou falhamentos) e possuem forma

e padrão definidos;

as unidades fotogeo'lógicas, através das propriedades das rochar (re

sistôncia ã erosã0, tropia, fraturamento, etc.), podem ser faciìmer¡

te individualizadas e delimitadas utilizando-se dos atributos espa

ciais das imagens fotogrãficas;

nas faixas de dobramentos, as estruturas desenvolvemestilos prõprios,

e a caracterização destas estruturas como pertecentes a uma ou outra fase
deformacional dependerãnão somente da sua geometria e orjentação como,

princìpa'lmente, de todas as feições menores a elas assocìadas;

e) a complexidade das estruturas de uma faixa de dobramentos cresce

função da magnitude e superposicão das estruturas polìfãsicas e,

c)

d)

enl

em
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conseqüôncia, todas as feicões estudadas, mestno que tênues ou locg
I izadas, podenr constituir excelentes cliagnõstìcos da evolLtção rec
tônica.

- Na região da represa de Furnas, um dos þrimeiros acidentes tectônicos
que pode ser detectado é uma discordância assíntica entre um compìexo
de rochas gnãissicas-mignratíticas retrabalhadas, as quais formam o eI
basamento cristal ino, e uma sucessão espessa e continua de metassedi
mentos correspondentes ao Proterozõico Médio e Superior. Estas cobertu
ras correspondem, na ãrea, a três grandes conjuntos ìitoìõgicos indiv.i
dualizados como Unjdade Araxã, Unidade Canastra (com idades do prote

rozõjco Mõdio e com fortes evidôncias tectônjcas do Ciclo Uruaçuano)

e Unidade Bambuí (com idade do Prioterozóico Superior e uma tectônica
eminentemente do Ciclo Brasil iano).

- A separação entre as rochas do embasamento con as das coberturas (Arg
xã, Canastra e Bambui) foi baseada na ruptura do grau metamõrf ico en

tre o complexo gnãissico-migmatitico e as seqüâncìas superiores, bem co

mo no estilo estrutural deste embasamento, que apresenta deformãções

não encontradas nas coberturas a ele sobrepostas. Estas duas caracte
risticas permitem considerar que o contato é anormal , evidenciando
uma grande discordância metamõrfica e estrutural .

- A diferença fundamental entre a Unidade Araxã e a Unidade Canastra õ

estrutural , sendo que.a Unidade Araxã se mostra com uma estruturação
mais complexa e ao que tudo indica se acha deformada por uma fase EW,

a qual gerou uma fol iação de transposição, não encontrada na Unidade
Canastra.

Em termos estratìgrãfìcos, e considerando as litoìogias predoninantes,
a separação entre as unidadeò mapeadas pôde ser real jzada levando em

consideração os grandes dobramentos isoclinais da segunda fase defor
macional . Estes dobramentos encontram-se atualmente com seus flancos
invertidos expostos na topografia atual . Com esta situação, foi possí
vel constatar que as litologias predominantes da Unidade Canastra (fi
litos, metacalcãrios, quartzitos laminados e xjstos prateados) encon
travam-se diretamente sobre o embasamento e, por outro lado, os xistos
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.granatíferos e os biotitas gnaisses da Unidade Araxã achavam-se sobre
postos aos guartzitos laminados da Unidade Canastra, principalmente con
finados nas grandes sinfonnes originadas na quarta fase deformacional.
Jã nas mesmas estruturas da segunda fase deformacional , porém, em seus
flancos normais, preservados nas porções Nl,J da ãrea, verjficou-se que

uma seqüência de metapeì itos, ãs vezes arenosos e conglomerãtìcos do

Bambuî, assentava-se em discoráância estrutural. sobre rochas do embasa

mento e dos quartzitos da Unidade Canastra, favorecendo, com isto, a

separação entre estas uni dades.

- Em geral , a proporção dos níveis competentes (quartzitos) em toda a

ãrea é' grande, dimìnuindo nas porções centrais da grande estrutura de

Furnas, onde os níveis mais peìíticos e homogôneos provocam uma diminui
ção no contraste ìitolõgico e a.umenta a ductibit idade frente às defor"

mações. Considerando também que o metamorfìsmo, em termos gerais, é

crescente para oeste, verifica-se que estas duas situações favorecem

uma mudanÇa progressiva no estilo dos dobramentos, os quais se tornam

de leste para oeste cada vez mais tipicamente passivos.

- A ãrea como um todo foi afetada por uma deformação pol ifãsica acompanha

da por um metamorfismo regional no transcurso das tectogêneses Uruaçua

na e Brasiliana, atestada por quatro fases principais de deformaçã'o,
as quais podem ser cìaramente separadas na região.

- A primeira fase de deformação (0.) não está bem caracterizada na ãrea
por ser restrita aos biotita-gnaisses da Unidade Araxá. Sob esta restri
ção, esta fase é caracterizada por uma intensa foliação de transposi
Ção (5r¡ que a acompanha. As estruturas nraiores originadas nesta fase
são dobras de estilo similar, sem vergência definida, com traço axìal
prõximo a EW; a foliação que acompanha estas dobras é subparalela a um

bandamento resultante de. uma migmatização e mant6m-se sempre prõxima

a hori zonta I .

- A segunda fase de deformação (0rI ó a fase mais expressìva e constitui
da de dobramentos recumbentes acompanhados por uma xistosidade de flu
xo (Sr), As grandes estruturas origìnadas nesta fase são dobras sempre

vergentes para ìeste, de eixos NS, e estìlo simiìar, cuja geomtria vg
ria de oeste para leste, de dobras isoclinais deitadas a dobras muito
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assim6tricas dotadas de flancos alternativanìente longos e curtos. A

xisúosiciacie que acompanha estas ciobras mantém-se sempre prõxinra a hg

rizontal , Atém das lineaçõès de intersecção Lr (definida pela intersec
cão de S¡ com Sr) e outras estruturas I ineares paralela a L1(boudìnagã
e mulìions), õ inportante ressaltar que nesta fase pôde-se observar o

desenvolvimento de uma l ineação de crescimento de minerais perpendicg
lar o eixo b das dobras. Acredita-se que esta fase é aconpanhada
por um metamorfismo regional que, em toda a região de Furnas, é .epizc

nal e que, ã medida que se distancia þara oeste,.ele aìcança graus mais
el eva do s.

A terceira fase de deformação (nr) é a iltima conseqüôncia da tectôn1
ca tangencial iniciada na segunda fase deformacional . Das evidôncias
obtidas, esta fase pode ser carãcterizada pelo desenvolvimento de unìa

grande zona de cisalhamento dúctil com fortes evidências de rupturas
definidas pelos principais sìstemas de falhas, As relações entre os
principais lineamentos estruturais permitiram algumas ìmportações con

cl usões:

e os lineamentos são caracterìzados por direções preferencia.is e se

agrupam em sistemas com distribuica-o regìonaì ou, ãs vezes, conìo

grandes utrends" anastomgsados;

o as direÇões principais de transcorrências caracterìzadas peìos sis
temas Tapi ra-Candeias, Desemboque-Cap it6l io, Deì finópoì i s-Sa¡tana da

Vargem e Buriti2al-Alterosa são preferenciaìniente N60!l; estes siste
mas têm caracteristicas sinistrais e forte evidências de estarem ù
sociados aos falhamentos de empurrão;

e a distribuiCão geral destes elementos estruturais e suas relações
geom6tricas como os demais fraturamentos da área ajustanr-se adequa

damente ao modelo de uma zona de cisalhamento de RIEDEL, e permitem

deduzir que esta zona estã condicionada por um. sistema deformacio
nal , com direção de esforços compressivos orientados de l.,lN[.l para ESE

e tracionais de NNE para SS4 os quais geram pe neco ntemporaneame nte e,
em sequôncia, falhas inversas e estruturas dobradas prìncìpaìs para
leste, estruturas do tipo horsts e grabens basculadas para NNl,l e fa
l has transcomentes com fl exuras de 2ê ordem obl iquas para NNl,l e l.lNW;
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. dentro da zona de cisalhamento principal, delimitacla peìos sistemas

Tapira-Candeias e Buritizal-Altenosa, individualizam-se três subzc

nal.. As duas maÍs setentrrona'is se caracterizam por sistemas conju
gados de transcorrâncias e empurrões que favorecem à formação de uma

sucessão i socl i nal normal que i ntercal a I i tol ogias da Unidade Canas

tra com as da Unidade Bambui. Jã a subzona meridional desenvolve um

estilo estrutural de falhamentos transcorrentes anastomosados (em

tranÇa) que deram origem às principais lentes de cisalhamento, as

quais provocaram rotações (induzidas) nas pequenas dobras da segunda

fase 'deformacionaì .

A quarta fase de deformação (D,*) representa uma mudanÇa completa de e:
tilo, dando lugar ã formacão de dobras com divensas dimensões, as quais

são as responsãveis pela maior parte das estrutunas que atualmente se

diferenciam na cartografia. Estas dobras são do tipo flexural, com pla

no axial vertical e desenvolvem uma xistosidade de crenulação (Ss) pg

ralela ãs superfícies axjais. Todas as estruturas (dobras e falhas) da

pr imeira, segunda e terceira fases deformacionais são deformadas no

transcurso desta fase. Nas rochas mais pelîticas (xistos e filitos),
que ocorrem junto aos flancos destes dobramentoso desenvolvem-se e:
truturas do tipo "k'ink-bands" com supenficie.s horizonta'is que poderiam

ter sido originadas nesta fase e, como a xistosidade 53'intercepta es

tes "kink-bands", poder-se-'ia ter ai a formação de estruturas conjuga

das.

0utras estruturas de estilo marcadanrente fraco foram constatadas na

ãrea (juntas, falhas e flexões NS de ampìo raió de curvatuna), asquais
não nrodjficaram substancialmente a arquìtetura da ár^ea. tstas estrutu
ras, principalmente as flexões NS, podem corresponder a urna outra ag

se deformacional que, caso tenha ocorrido, suas evid6ncias devenl supos

tamente estarem mais bem.preservadas para NNl^l, junto ãs rochas da Uni

dade Bambuí.

As estruturas de interferôncias resultantes da supenposição das defor
mações per"mitiram confirnrar o estilo deformacional da segunda e quarta

fases deformacionais através das relações angulares a ê ß (modelos

de Hltli4SAY), e também constatar que parte das estruturas nrenores da sg

gunda fase deformacional, com toda certeza, sofreu rotações devido aos

falhamentos em trança da terceira fase deformacional.
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- A caracterização destas fases deformacionais permite esboçar os acon
+^á:*^6¡^- ¡^^!:-:^^^ !..^^.- _^LËü¡¡1Ëiìiûs iec¿ûiììcûs quç Lrvsr srr ruyur ,,c. ,,vidâ sul da Fa.ixa ,ie Dob¡a
mentos Brasîlia. Embora boa parte da Faixa Brasíl ia esteja bem conired
da e existam trabarhos de dìveros autores e escoìas, faltava reconhe
cer u¡ra ampla região onde era difícil cãrrelacionar determinados u.*
tecimentos tectônicos que tiveram ìugar nas bordas sul da referìda faî
xa. Assim, tornava-se particularmente difÍcil explicar como unìa tar"
tangenciaì acompanhada de redobramentos (serrage) que tiveram ìugar
nas porções norte da Faixa Brasíl ia, acompanhada de un metamorfismo re
gionaì (que alcanÇa graus elevados), praticamente desaparec.rr" o, *i
dasse radicalmente nas porções sul desta mesma faixa de dobramentos.E:
te probiema taìvez não tenha sjdo sol ucionado, pois as estruturas da
segunda fase deformacional são aìóctonas, transportadas peìas trans
corrências da terceira fase deformacional e, com este transporte, sua!
estruturas menores foram rotacionais (pelas lentes de cisaìhamento).
Também como efeito mais regionaì, devido aos falhamentos transcoruen
tes associados com os empurrões, a xistosidade prìmãi.ia destas aoural
tornaram-se ¡najs vertical izadas para I.este, dando a ìmpressão de que a
tectônica tangencìal desaparecia. como foi evidenciado que a terceira
fase deformacional é tangencial, pode-se apresentar um quadro mais as
sociatjvo (e coerente) da evolução tectônica da porção sul da Faixa
Brasil i a .

Admitindo que das quatro fases deformacjonais existentes,
trôs últimas são responsãveis pela escuìturação da faixa de dobramentos,
-se:

- A segunda defornacional (pré'-Brasiliana) origìna sempre dobras de.ita
das muito vergentes para leste acompanhadas por uma xistosidade de flu
xo; estas dobras desenvolveram e tiveram seus efeitos maiores mais a

oeste, desaparecendo à medida que se caminha para leste (Figura 4.2A).

- com a terceira fase defor¡nacional (Brasiliana) ocorreu o transporte em

bìocos das grandes estruturas da segunda fase, com o desenvolvìmento
de despregamento (tipo charriage) destas dobras, as quaìs reso.lvem a
questão da correìação das fases tangenciais (Figura 4,2.8). Estas e:
truturas mais ao norte da Faixa Brasil ia devem corresponder aos siste

as

tem
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mas de falhamentos Minas-Goiás e Serra de São Domingos, propostos pg
ra a Fa'ixa Bras íì i a .

- Finalmente a quarta fase deformaciqnal 6 uma fase de redobramentos com

estilo diferente e mais suave, a quaì mostra uma migração dos esforços,
que antes eram predominantenlente lllNl^l-SSE, para Sl,l-NE (Figura 4.ZC).

- Tem-se, portanto, uma sucessão de episõdios que se assemeiham bastan
te a faixas dobradas, com fases iniciais isoclinais e tangenciais que

apresentam grandes deslocamentos (tectônica epidõrrnicà ou de escoamen

tq responsãvel pelos grandes nappes de charriage), com vergôncìa e e:
tiìos bem definidos e com as fases finais de dobramentos e redobramen

tos com vergências mais retro.

@

@

e

WE

Fig. 4.2 - Esquema mostrando a
da represa de Furnas
ses deformacionais.

provãvel evolução tectônica para a região
durante as segunda, terceira e quarta fa
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